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

  6١٣٩4!داد  ٨، 0١٠٢4%�رۀ  

 ه���، ��ل  �# و دوم دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

 : ��A!و� ١٣٩4<��@ۀ ا<�=���ت 
 �!�Cی� دار� <�&��!ال

 4ادا�C  در ,DEۀ 

  ٢ادا�C  در ,�DEت 


 �ـ�ـ�ـ�ر� ٔ��
 ره�ِ� ���م و�ی� �� ���� ا� 

"ـ�ه و  ا�+�# *� ا()�س &� از ��ر$�ی# ا�ـ�ـ�"ـ!ـ

ه�� ز(�!36 "�� و  ا45ای3 در �2ده (�ل رو *
 در/.-
�!�از���
 ��ر$�یِ# در(�ل ا�;:�ِر ��9.� /ـ�ـ.ـ8  -رو

هـ��  �ـ�ـ��ـ�ـ� ه�ی3 *
 در �<��ا�# -�=.��ن (�".


ه�ی3 در �ـ�رزار �ـ�ـ�ی=ـ#  ویAه �<��ا�# �<!�@ (و *

 (�Bر ��دم در * �>� 
ا�!<�*�ت ا&.� ���# *� ای�6

�وق�E ��F ـ�) /ـ�ام�5ـ�یـ�ـ��ـ
  ه�� رأ� �.�ز��ـ� ا

 G!ا�C# و ا<�(ب


�Fیـ�ن ر�ـ.ـ�ن �ـ�ـ�یـ3 ا�ـ!ـ<ـ�*ـ�ت  *
�ـ�ـ�ـ�ر� رژیـ8   دوازده�.- دورٔه ریـ��ـ�


* 
Lـ�ایـ# و  �;K ��ـ�ح ا/ـ!ـ�ال و�ی� 5�.
ادا�ٔ
 ری��� ����ر� ()- رو(��# *ـ�ا� 

M  
��ل دی�O��=� ،�O ای- وا9N.� ا�� �ـ
�رت در رژی8 (��8 *� �=ـ�رN ب�REو  -ا


$ـ�ورت ادا�ـ
  -ا� در رأس Sن /�# &���
دادن *ــ
 *ــ�Nــ�ار� �ــ�از�ــٔ
 Nــ�رت *ــ.ــ- 

ا�ـ�. ا�ـ�زٔه  ه�� (��6!# را FـTیـ�5ـ!ـ
 ���ح
ادا�
 ی�5!- ری��� ����ر� ()- رو(��ـ# 
 �ِ�Oز��* �*�ا� یV دورٔه دی�O��=� ،�O �5ای�
ــ#  �ــــ�ط ا�ــ� ــ- & ــ. ــ. ــ9 ــ8 در 2 رژی

���.�ه�ی3 در ��رد ��ی�ی� دو *ـRـ�ان  
&�ر�# و دا&�# در را�!�� "2ـ�اوم �ـ�ـ�م" 

.�� ا
 Yیـ�Z از 
��O  8ان رژی�� 
�5رغ از ای�6
 ��ی�ی� "ا�65ر/���#" در �=�ر 2ـ�ا�)ـ!ـ�ـ�


�وق ��دم را *�E ��F  ،�ه�� رأ� *6=ـ��ـ�ـ
� ��د �
 ���ح ����F ا/!�ال.�\2 ��Lایـ# *�ی

-  3>* #��.�
 در "�ای[ ����# از ��� �

�رت و ��F;�ذ "����یN�F  دار� ��_.ـ�ـ�ال" را

#� #L��2ا�)!
 ا�� ��9N.ـ!ـ3   –���  ���ی�
86R� رت�N را در ه�م  .�2ـ� از Fـ.ـ3 �ـ�ـ


دار� ��_ـ.ـ�ـ�ال" ایـ�ان، &ـ�اهـ�ن  "����ی
�# Sن��ا� در اNـ!ـbـ�د   ��ن a2..�ه�� ا

�+ن و روا*[ &�ر�# ا�� �2 در *ــ- Sن 
ه�� �� ��دSور� را *�ا� ����یٔ
  *!�ا�� ".�ه

�+ن ه�  
 *.=!� L)!�ش دهـ�. �ـ�ـ�ح 
هـ��  �ـ
 *ـ�&ـ��ـ!ـ
 از �یـ
 -�Lا ا/!�ال

��ا�ـ�ـ�ن *ـ� ادا�ـٔ
  -"*�رژواز� *�رو��اV.2" ا
ری��� ����ر� ()- رو(��#، دو_� ا/!�ال *ـ� 


��ان رژی8، وdـ.ـ;ـ
 *ـ #���.!=F  وردنS و�ـ�د
2ـ� در را�ـ!ـ��  �2 و /ـ�ـ.ـa2 Y..�ه�ی# L)!�ده

eی�دار  ا� ��_.��ا_ـ# را /ـ�ـ�ه ه�� ا�b!Nد� 92
��Sن را زی� �2*�ـ��  -و *�ا� (;�d fه� -"�ه ا


 ا��ا &�اه� TLا"�. "ا�b!Nد ���و�!#" *

 ای- ��ـ�� ��Lـ.ـ�� در �)ـ.ـ�  �Z.9# ا

 �.- a2..�ه�ی# ��8 در �ـ�&ـ!ـ�رهـ�� �ـ+ن 

�;K یـV *ـ<ـ3 از *ـ�رژواز�، در  ا�b!Nد� *

��ل 3�� 
�# در  ووا��3 ه�� ا&.� *�.�ه�ی# 

�" .���رت (���.� ��:� "�ه اN ی# از   ه�م

ه�، در ا5=ـ�  ���د *.�و�# ای- ���رزٔه  ��O.- ���ح
��L ـ�هd��� :�_# و�هـ�� 2ـ�ـ�یـ4یـ��ـ#  ه�� �
e*�N  ،#��.��=�ه�ه *�د. ای- ���رزٔه ا�b!Nد� و 

* 
�رت *N  
�;ـK "*ـ�رژواز�  ����ر *��Nار� ��از�ٔ


 ه�روز "�ی���M  �2_.��ال"، در &+ل !"TL ل��

��ا�:�م، در F=� دره�� *)!ـ .��*ـ�  -"�ه ا


ادا�ـ
  *ـ
 -ا� /4م ��ان "���م" و 2\ی.� &ـ��ـ�ـ
b2ـ�ـ.ـ8  ی�5!- ری��� ����ر� ()- رو(��ـ# 

 ��# ا�!<�*�ت *� Fـg زدن *ـ��ـ���� .�" 
!5�L
���Aاد �iSز "� و *� 92..- "3 "ر�e اh�E"  ا(�



 "�را� ����Oن و ا��زه ی�5!- رو(ـ��ـ# *�.� -و
����O.�� در *.�ن S"�6ر در*�رٔه *�&# از 5)�ده� 

ه� در ��ـ� *ـ� Fـ�  و ه�O# ای- -ه�  و �.4 ا/�ام
�ن ا�!<�*��F" #2"�ر" و �)S jرای# *ـ�� *ـ�ا� "
()- رو(��# ادا�
 ی��5. ا��ا "ـ�ن b2ـ�ـ.ـ8 
���ی# ��ان رژی8 �!.:ٔ
 ای- ا�!<�*�ت "�F"ـ�ر" را 

��! ی� �����ه��  ��Cرزه �� 
�H�, زای# و!�� G!ای# 

�ه�� اLC!ی�&�C. �K!ی�� �6ور��C<� را �� .�J و �6ن  ����
 �6١4اه� ��N�! در ص 

،"��ِ
ُ
���� در ٢٠١٧ - ١٩�١  �����: "��رِه ��، ا���د 

دا�/.�ه �#- (�!ا���)، *(� )'ب %$��#�" �!ا��� 
�� ه� و �1��9 روز 1�ر%�#�7 ه�6: ا��ی/� و ه2$�ر 01

 
)، ��ی)��ه، S١٩٣٧وریe  ٢٧ - ١٨٩١ژا��ی
  �L �.��!�S٢٢ا�=# (


�ار و 5.�)�ف ��ر�).)� و از *�.�ن روز����!��.�TLاران  ��Oر، 
 eوریS ا�=# از�L .١٩٢(4ب ����.)� ای!�_.� *�دM  �2 ��ا���

١٩٢r- �(."�5 �����3 از " �.O!����ی��ٔه  -ه� e�N از د

 ٩و  ٨، ٧ادا�C  در ,�DEت 

 �!Gر�N �� رورز�«"!ح�N«   و
�C<�ره�� �!ی���را<� رژی� 

  ١٠ادا�C  در ,�DEت 

��ر4Lاران دو_� رو(��#، در (.ِ- ی�رِش *
 د�!�4د و 
���.�"ـ�ه از  ه�� دی6!
 ا��.� "a�# ��ر�Lان *�� *� 

�وق *.-�E #!(._ی��sده�� ا���� ���ا_���# Fـ�ل و  

* ،#���� V��*  را� ز(�!6ـ=ـ�ن *ـ�ا�S بT� ر����


هـ�یـ#  ����ر�، و/ـ�ه ری��� ا�!<�ب �:�د رو(��# *
#* 

 *� ا��.� "a�# و ا45ای3  د�!�ـ4د   F=!�ا�در را*

�iی� $ـ��ـ�د�ـ#  داد��. ���4ده�� *
 ز(�!6=�ن �#
هـ�� ویـ�ان  *ـ
 /ـ�ـ�  رj.N رو(��# �.4،  *�ون ا"�ره

�ن �2_.� ��ِ# �=�ر��ن و *.�6ر� �.�.��# ��ر�Lان و "

�K�&����� ا�# و!N�Cد 
 ١٢در ,DEۀ 



 ٢    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

ــ�ان،  - Lــ�ر ــ#: � ــ� ــ9 ی
*O.ـ�ان و ز(ـ�ـ�  (��ق

 -�=�ن "ـ�ـ� و رو�ـ!ـ�
دا�ـ.ـ8 �ـ
  (;f "�د. �#

��.N ت��u هـ�  ���ر �2رم و
vR�� 
ه�� /�ـ�ه   از���
هـ�� �ـ+ن  در �.ـ��ـ�

 
ا�ــ!ــ�ــ�/ــ# و از�ــ�ــ�ــ
�92�ه�� دو_� [در *ـ�ا*ـ� 
 ��9
] ا��. رو"- ا���

 در Eـ�ر2ـ# �ـ
 2ـ�رم �


اش  ���ر �=ـ�د، �ـ!ـ.ـ:ـ
�رت &�ی� �ـ�دم N 3ه��
ا��. *��*ـ�ایـ-، 2ـ�اوم و 


ویـAه  ر"� �2رم، ��دم و *ـ
*O.�ان را  ��ر�Lان و (��ق

� 5�� روزا45ون رو*�و & �*
رو�،  &�اهـ� �ـ�د. ازایـ-



 ���هـ��   �Fدا&� ی�را�*
�ه�� روی�اده�� ���Lار ا�b!Nد� و ا�ـ!ـ�ـ�/ـ# ��.F وه *� ���ان+/ ،#���ا


�ــh ز�ـ�Lـ#  * f;) ،�Oر2# دی��/ 
�رت &�ی� ��دم، ی� *N ف (��ی� از�ه
 
�� O=.F.�ا�
 در *�ا*� &� 5��زای# هـ8 ا�ـ�. �ـ�دام �ـ�.���Sن، ��/# 

�ه دو_�=� Y5�� ر �2رم��� 
�9� ه� *!� ،�
 ا�uه�� &)�رت ا�� �*ـ�ر 2ـ�رم و  ا�


 ���ه�� ا�ـ��ـ# و  -ه�� �<!�@ "�L e6ا�# را ** 
از���
 �Fدا&� ی�را�

 ���ان ����.  -$�ور� ز��L# ��دم
#�  

 ١٣y٠دا�.8 �
 در اوایe دهٔ* 3�� e._ـ.ـ�ـ� دN #ـ��ـ�L�� هـ�  ه��

��ز��ن (��ی� از ��bف" g.�\2 �* �Nدو_� و  
�ه" b2ـ�ـ.ـL 8ـ�5ـ� *ـ���

��، *ـ�.��# و $�ور� ی�را�
 �Fدا&� ���. ای- ��د_ـ.ـe ادا�ـ
  ���ه�� ا

] ادا�
 ی�gF .�5 از ا��+ب و F �2ـ�یـ�ن y٧ی�5!- �2رم �2 ��K ز���# ا��+ب [
 
�# ادا�
 داد��. ا�ـ�    ه� *
 �Fدا&� ی�را�
 �.4 دو_� ١٣r٠دهٔ��
 ���ه�� ا*


 و در �L 8.6R2 #Fوه ١٣٧٠از ��ل ���& ��ر5)�:��# در (��ـ�ـ.ـ�  -ا� *�
#E�b&" ز�" و���� "Sزاد�.��ـ�ـ� "���م"،  
Lـ.ـ�� iـ�_ـj در  ��ز�" *

�" eی�
 ���ه��   . در ای- دوره *�د �
 (Tف  �Fدا&� ی�را�
١ا�b!Nد ���م �2*
�# در د�!�ر��ر �Nار �5�L. ری��� دو_�، ��/# *�د �
 *� (Tف �Fدا&� ��ا

��Lن����._�2 
� (�eE از ای- (Tف *�Sه�، در��� 
* 
ه�ف (��ی� از  *
 -ی�را�
��. ای-  دو_�، در (�.��، ا��ا� ی6# از �92�ه�یـ�2-  3_." ��Fدا&� &�اه


 و �92� دی�Oش [Fـ�دا&ـ� ;.dدن و�� #��*�N ف وT) 
[(��ی� از �2_.�] را *

 ���ه�]�=�وط �#* 

 5ـ�ا�ـ�"ـ#  ی�را�ٔ2�* 
* ��Oو دی #��*�N #6د! ای- ی��

دا�.�Z 8_# �6=.ـ� �ـ
 "Sزاد�ـ�ز�" و  ��sده "�. ه�ف ه8 ه�.- *�د! �#
��.N "�ِز�� -Sور 2ـ�رم هـ�ـ�اه *ـ�د �
 *� ��ـ3 �ـ��ـ�م -ه� از���
 "Sزاد
ه�.-  د���ل دا"�. *
 ه�� ��دم و از���
 ��ر�Lان را *
 ��ر$�ی!# L)!�ده �2ده


* ،g�:� ،e._د ���.� 8iـ# رE�b&" �* #��� ـ�ز�" و  ه�� �+ن ���م�
�رج ا��، ��4Lی� "ـ� *ـ�ا� Sرام �� 4.� 
9���م �2 
"Sزاد��ز�" �
 در *����


�وِد ی�را�R� �&دا�F 
9��� ��B5 دن��   
*٣٢  jی�b2 را #���N�8 ���� ا
                      .��� 

e6" ان در�Lر�{ ��ر�F 3�� ـ�ل�هـ��  L.�� ���3 ا/!�ا$# ا�!��/# 
 
�ن دو_ـ� اEـ+(ـ�ت �ـ�ـ:ـ� "ـ�،  �١٣٧٠<)� دهٔ�S ر�� �� �* 
* 
�

ایـ8 �ـ
 دو_ـ� "اEـ+(ـ�ت" و  ای8. ای- را �.4 �5ا��ش ��6ده �5ا��ش ��6ده

ه�� �ـ:ـ�ـg را  �
 *.3 از دو��م ���#   -د���ل Sن �:�g "اE+(�ت" *

"�ن در ��Nل ��ر�Lان /�e �ـ6ـ�د�ـ�.  ه�� ا�!<�*�#2 *
 و/�ه -درا&!.�ر دا"�
�Nارداده�� "���N" ��ر رواج L)!�ده ی��5، *
 �ـ�دٔه Nـ��ـ�ن �ـ�ر �ـ�dـ� *ـ� 


�، از *=� e�/ 4ده��!���ـ�یـ6ـ�هـ��   O��O# ا45ای3 د -!&��" �.��ر

��� L)!�ش ���.� �* .���*�ز زده " ��Lر�� e�!(�  ،"هAزاد" و "ویS" ه��


 &ـ�وج �ـ�رLـ�ان  �Lوهٔ*�b� و ����Lوه ��ر�Lان از "��ل ���Nن ��ر &�رج  "
6
 ��ر�Lه �;� از "��ل ���Nن ��ر �
 yه�� زی�  ��ر�Lه�* ،�=� �a_ ���2  ه�� زیـ�
�;� ه8 از "��ل ���Nن ��ر &�رج  "ـ��ـ�. در هـ�ـ.ـ- دوره، Sزاد�ـ�ز�  ١٠

��.N  ل���.4 5ـ��ـ�ن (ـTف  ١٣٨٣ه� ادا�
 ی��5 و در *����ٔ
  ��رم ��bب 

ه�� ا��ژ� [�;�، �Lز و...] هE 8ـ�در   (��e ٔ، ی9�# ی�را�
 �Fدا&� S&�ی- ی�را�

� ا_@ ��ده �* eذی 
�. در ای- ���Nن و از���"٣  
�ه ا�ـ�: "�)ـ�ـ� *ـ�S نS
��.N ��.N ������* -4ی�ز و *�L �;� ار� �;� ��رهTL ه�5ـ�و"ـ#  ه�� /ـ�ـ
~.�& 
�ام ��ده و از �� eR��E�) K*�ـ
 اNـ�ا�ـ�ت ذیـe را *ـN�5رس ا  eـ�ـ/
��V �)!�.8 و ���ا�#  -S١ورد:

� �2 *� �5ا65�#، �)��_.ِ� *�وز *�Rان ��&!�ر�، ا�b!Nد� و ا�!�ـ�/ـ#  �#"��
��ِ# (��8 *� �=�ر را از &�ی3 دور ��زد و &ـ�د را "�ـOـ�ان"  ����ِ# ��!�ل=�


 /ـ��ـe و$9.� �9.=!# ��دم �=�ن ده�. او ��#  
� �هـ�یـ# �=ـ�ر، و  �Lی

* @�*�ر� ��ق داده ا�ـ�.  S K�2ن، ز��L# و �9.=� ��دم را *
  �.- و$K ا


+ح ����dه ای- "��Oا�#" را �.4 در "�ه�� 2��ی4ی��# ی� *Eه�� ا�ـ!ـ<ـ�*ـ�2ـ#  ا
� دی�. ا�� ره�� و ��ر4Lاران ار"� ���م، &�د *.3 از ه��g واNـ@ �#"  
ا�ـ� �ـ

����ل ا�b!Nد� ��_.��ا_# (��ـ8  ای- *�Rان 45ای��ه زادٔه ه��ن � �* ��* ��.L

 از� ����� ���ده�� ��ر4Lار �+ن  *� �=�ر ا 
����ی  
دار� ����# و از���ـ

�وق *.-�E نS و ���یـ� #���� V��* ،ل�F #���_ا 
"ـ�ه ا�ـ�، یـ�  هـ� دیـ6ـ!ـ

* ����� /��ر2#، ه��ن �.� �* 8��) ��.L  ـ�ا�ـ.ـ- وN در 
ه�� ��# ���م �

�� ده��ه] ���رج ا�ـ�  ه�� *
 ���5ن
َ
+ح "*�����" و "Sِ��ه" [���5ی��ه، اEا

�ه ا�ـ� و از " �2�وی-، �b2یj و ا��ا� �Nا�.- 2\�. �و *� ر/�ی� Sن در �5ای�

ه� و ���ده�� (��6ـ!ـ# �=ـ�ر  ����ر ا��ا *
 ه�ٔ
 د�!�Oه ��� "ره���" و *
�ه و �#" 
�ـ�ز� و  "�د. در ای- ��ل اNـ!ـbـ�د�، �ـ
 *ـ� &bـ�Eـ# دی6!

����ز� و "Sزاد��ز�"ا� در را�!�� 2)�ـ.ـS"- #E�b&  eزاد��ز�" ��!�# ا
ه� 
 *.=!� Sزاد� �Lدش ����ی
 و �2�یe "�.�و� ��ر" *
 "���" در *ـ�زارهـ�� 

هـ��  �ـ�ده -داران �ـ��ـ�یـ
 ر�N*!# و  *�ه�ف �iر��O2  *.=!� از �ـ�� �ـ+ن

2ـ�  �;K ��ر�Lان] در ���Nن ��ر و �Nا�.- 2\�.- ا�!��/# ه�روز *ـ.ـ3 (��ی!# [*
هـ�یـ# از �ـ�ع (ـ�ـ�یـِ� "Lـ4یـ�ـ=ـ#، �ـRـ�ود و  *ـ�ز�ـ� و �ـ�ل ر�{ �ـ#

��" [*<�ان: ��ل���(F 
N�E ن ه��S -4یOه� �# ا�] ��ی                                                      .���" 
�ی�اه�، از هـ� دو Zـ.ـ@، در&bـ�ص ��� 
�ه�#2 �

ُ
وارد "�ن در ��4.�ت 2

� ه�ِف ای- �)!�ر �.)ـ�، زیـ�ا از  و/�ه��ه�ی=�ن در*�رٔه "5��زدای#" *� ز*�ن را�
���.�Lـ.ـ��ـ�.  ه� ا"�ره "�، �=�� �# ه�� �+ن ���م �
 در *�� *�ان ه��ن 

�ت و $9@ �!;�وت د���ل �ـ# ه�ِف ای- ه.�ه�ه�� /�ام" �* 
� ،
"ـ�،  �5ی���
e��/ ن ��دن ه��ن���F  ـ�ا_ـ# (ـ��ـ8 *ـ��._�� ���.��ه از �S�* زا���ه�� 5

���.� .�� ه�� ���م ا

، در a2 #F..� �2ازن Nـ�رت �ـ�ـ��ـ# در �ـ�ل� ��هـ��   وا9N.� ا�� ای- ا

 ٔ
����ی
 ، �+ن١٩٩٠ده  
دار� ����# *
 د�!�ورده�� ���3 ��ر��L و از���

را در�5�L 3.F. *�ای- (�ل، TL�.u\2ار� ایـ-   ����
 2\�.- ا�!��/# �92$# ه�

��ز��ن #O!5ی��h ر"� 
* 
ه�� ��ر��L در �=�ره�� �<!�@،  �92ض، *)!
، *ـ
 ا_ـOـ�هـ�� �ـRـ�ود و  �!;�وت *�ده ا��. در ز��ٔه ا�4ا� ایـ- 2ـ9ـ�ض

�وق *.- 4Lی�=#�E و #���� V��* ه���O_ان ا��زی� / 
دو  -ا_���# �Fل ا� �

 �=�ره� و *
 ویـAه *ـ
 �=ـ�رهـ��  -دار� ����# ����ی
 ���د ��ر4Lار �+ن*


" [*<�ان: "دی6!
"] �# در(�ل.E�2" 
9��2 #� ،��2ان ا"�ره ��د. �=�وران  "��
���.�ه�� _.��ال،  �Lی��: "���م ه� �# و ��ر4Lاران ���م در ��2.
 و �2..- ای- 

�� و دی��Lه (�اN�# را �#���(F ـ� ر�5ِه��.�هـ��  TFی���. *� ای- ا��س، ه�ف 
�ود *
 �)��ـ# ا�ـ� R� #ِ�، �2ر ای����ر�5ه از ای- � .��(��ی!#، ا�5اد 5�.� ا

  "5ـ�ایـ�ـ� �ـ�یـ�یـ� و ٔ����b5] "�
 از ه.� �Zی�# �Nدر *
 ادارٔه &�د �.)!��

9
"، "��ره �
 /�_# ��Sزش و AFوه3 ١٣٩١، *��ر �2١(���" 
�ی�ی�  (�=�یٔ�


 ری��� ����ر�) ��ی� �)��ل: د�!� �)�9د �.�#].                                                  � و *����* 
 ری�4" وا*)!

 "در ��Oش ��_.��ا_.)!# 2+ش *� ای- ا�� �2  در*�رٔه  �Lوه      * 
هـ�  ه�ی# �

#� j�/ 
9
 از ه��اه#  و ه��sی# ���9��2  �����ـ�  و  د ـ�ر   د_.e در �5ای�
�، از �Zی�N Yا�.- ی� راه��ده�� ����j *�ا� ���ان  ا&+ل  و  ��ر��ی#  �#��"

j�/ -3 ای.* 
9��2 
�ام "�د. در ای- ��Oش، *Nا #L��2 از ُ*9� اNـ!ـbـ�د�  ���
#� 
هـ��  "�د. ای- (��ی� "��Z e.;# از اNـ�ا�ـ�ت  از  Fـ�دا&ـ� Sن ��2


ه��  /���#  �2  (��ی� ��رد� ا�b!Nد� ا��" [ �ـ!ـ�ب "�ـ�ـ�م ر5ـ�ه  ی�را�

N�8 د�!� ای�وان �)�9د� اeE. ا�!=�رات ���AF 4وه3  ا�!��/# در ���ن"، *

#�+��ه� از �� ا��].  -ه�� �:�g "�را� ا.�\2 
�3 ای- ا��:  �ا *�ی� �Lوه�F  jـ�ـ/ 
ه�ی# از ه��اه# و ه��sیـ# �ـ��ـ9ـ


�؟ *����*  ��اوم 5ـ�ـ� را *ـ�یـ� �
 *�ز�2_.��L نS ا در �=�ر��ن�  ،�Oر2# دی��/
 ه� ���_ٔ
 "T) "��.O=.Fف "�ه ا��؟ "�ه� *�".8؟  �ا در ای- ��ل


 در ای- ��ل ه��ن� ��ه�، زی� /ـ�ـ�ان  �Zر �
 L;!.8، ��$�ع از ای- �Nار ا
�اeِN ��6ـ- ) 

 (��ی� از �.�و� ��ر *� ��ر�N*� در *�زاِر ��ر، 2+ش *� ای- ا


/.�ر *
 ��� و �2*9ـ#  �Zر ��2م و (!# *
 E;� ��ه3 ی�*� و �.�و� ��ر ��ر�Lان *
 ��از /�$
 و 2��$� �2�یe "�د. ای- ��Oش، در *vR ی�را�
 و ���Nن "هـ�5ـ�ـ�ـ

"
 ه� S"�6را (��8 ا��.                                      ی�را�
�!�Oه ���� �Fدا&� ی�را�ـ
 ی�دSور �#�& ،
*ـ
 �ـ��هـ�� ا�ـ��ـ#   "�ی8 �


��Lن در *�ا*� روی�اده�� �ـ�Lـ�ار  _�Rظ �2ری<#، $�ورِت (��ی� از ��bف *���
h ز���b� #Lف� 
�Lـ�ن ا�b!Nد� از���
 �2رم *�ده ا��، *� ای- ه�ف ����

�! ی� ����� ه�� ...� اداCۀ �� 

  ٣ادا�C  در ,�DEت 



 ٣     ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

jـ.ـ�S ـ�ر=Nا 
�ـ�زِ�   �ـ�ـ�وم -F٢ـTیـ�  از �ZیY ���م 2\�.- ا�!�ـ�/ـ# *ـ
��&!��ن 
�ـ�ز�  ه� و �)6- "��� و رو�!�ی# در ��ـ�*ـe ز_ـ4_ـ
 و *ـ�ـ.ـ�ـ
�&��
 L)!ـ�ش و *ـ�ـ�ـ�د �ـ.ـ;ـ.ـ�  -٣و��زه� در ��bف ا��ژ�  * V��
e�) درون) #���/ e�هـ- و �ـ�ده "��� راه "��� و *�ون و�S  �ا�) 2ـ�_ـ.ـ


��Lـ�ـ.ـ9ـ# 5=ـ�ده *ـ�  &�دروه�� دوZ ـ�زL  
ٔ$�/َ 
ٔ9���ز و ه���.- �2
��.N 
�ـ�هـ3 �ـ�ـ�ط  -M"�ـ��  و��e /���# درون ا� *
 (�e ه�� ی�را�

u�5ری� &.4 ��ده (�د 
*ـ.ـ�ـ�ر�ـ!ـ��ـ# و  ه�� F #6"4F.3 ا� و 6�" 4.�:2

 *.��ر�!��# �=�ر."
��زِ� ی�را�
 ه8���5�ه�، *� 9�2.� از �ـ;ـ�د هـ�ـ�ن *ـ��ـ��ـ
   �.- ���Nن ه

�، در �2ریـ� �S ��* ن درS از ��b!>� 
� "
9� �١٣٨٨ـ�ه  د� ٢٣" ��رم �2

* #� 
�. در ای- ���Nن از����دو_� �ـ:ـ�ز ا�ـ�  -٧&�ا�.8: "��ده  �b2یj ر

�ا��� F �2�:�ه ()yـ��ـ�ن را در ٠N -از ا��ا� ای eE�) و��ه �_�& �Eدر (
j_�N ��ی�را�
 در Nـ�_ـF jـ�دا&ـ� �ـ�ـ�� و  -ه�� زی� ه4ی�
 ���ی�: ا_@ *�

 
� &���ار �)�� *
 ��.ـ
 &ـ��ـ�ارهـ�� �=ـ�ر *ـ�Sظ �.4ان در�R_ �* �����.i
�� &���ار �Fدا&� "�د. ب�F��ا��ا� ���م ���K 2\�.- ا�!�ـ�/ـ# *ـ�ا�  -

:e.�N ف از�
 هٔ9���١- 
ه�� ا�!��/# &���ت در���#  L)!�ش و 2\�.- *.�
9
 و �F"3 داروی# و در���ـ# *ـ.ـ�ـ�ران &ـ�ص و ��� ��+�2\�.- و ار2��ء 

j9E  ل  -٢ا_9+ج�a!"6- و ا(� 

 2\�.- ه4ی�* Vـ�ز� و  -��٣���2ا���ـ

 ه�� (��ی� ا�!��/#." ا��ا� *����


 اN�;2# ا5!�د. �#  e�/ا�� در 
�ـ�ـ�ـ�ر *ـ�Sوردن *ـ
  ی# *ـ
 دا�.8 �
 ه4ی�
�، b>2.� �.��5 و �Fدا&� �=�. از اه�اف �ـ�دٔه  ه�ف�S ��* در 
، ٧ه�ی# �


ه�� ���� �Fدا&� "�. در ای- &�bص �ـ�5ـ#  2��� *
 &���اره�� �=�ر ی�را�

* ��4Lارش ��.).�ن ویAه �Zح �R2ل ا�b!Nد� �:�g ر��ع �ـ�د. در  ا

 
�� ی�را�
 ١٣ای- 4Lارش �
 در Sن *��5�هـ� و  ��رد 2<�@ دو_� در ا��ا� ه
�.b>2 �&دا�F م�/ 
�هـ�� *ـ��، ا"ـ�ره "ـ�ه  از����ه�� ی�د"�ه در 

 ١٣ا�� ["4Lارش ��.).�ن ویAه �Zح �R2ل ا�b!Nد� �:�g: �ـ�4ـ.ـ�ت 
�� دو_�"، &��4Lار� ���، ��5� ].                 ��١٣٩١ه  اردی��=� 2١٧<�@ ه

�R!ـ�ا� �ـ��ـ4دان ا�ـ!ـ<ـ�*ـ�ت ا&ـ.ـ�  *
 "�ه�� ا�!<�*�2# و ه.�ه�� *#
��یـ#  �ـ
 /ـ�ه Lـ�دیـ8. در(ـ�_ـ# ����ر� در&�bص "5��زدای#" *�ز�# ری�

ه�� �ـ�ـ�� [�ـ
  F=!�ا�ٔ
  ی�را�
 "5��زدای#" را در ه.�ه�� ������ٔه ا45ای3ِ *#

 ��B5 یV *)�ط (�ا�# را 2�ا/# �#N�E j_�N ـ�ا"   ��د] و در�5ـ" 
ده# *ـ

 ��دهE+& ود�R� #ه�ی�=N رو(��#، دو_� و ه.ـ�ـ� دو_ـ�، در  *�ا� ،�ا�

9
"، از ا45ای3 �)!ـ�ـ�� ��2 8=""  
�ا�# از ��ع  دی�O، در F.�و� از *����ٔNا
�. رو(ـ��ـ# �!;L ->���ز��ن *�4ی)!# و ��.!ٔ
 ا��اد  3"�F د��ی�ن زی���

��ل  
�Zر ا45ایe�  3 �=�ر و *
 L١٣٩r;�: "در را�!�� ا��ا� ���Nن *�د�
3"�F �R2 د������ز��ن *�4ی)!ـ# �=ـ�ر  (�اeN �)!��� &���اره�� �


 ا��اد ا��م &�.�# (ره) �)!�ـ�� �ـ�د�ـ�یـ�ن �ـ�Tـ�ر *ـ
 Eـ�رت  و!.��
#�/ 
 ٢rی�5!
 و واری4 "�ه ا��" [&��4Lار� ای���،  "�ح زی� ا45ای3  ا_R)�ب *

 ]. ��٩rه  �5وردی-
�ه ا��: "دو_� از ا*!�ا� *ـ��ـ��ـ
 "ـ=ـ8 �S ،�_دو 
*�b� -ای h.$�2 در
� دری�5!# ��د��ی�ن �F �R2"3 *�4ی)!# و ��.!
 ا��اد را " @d�� 
9��2


�اeN د�!�4د ��bب "�را� ٢٠  ا45ای3 و *) �Eـ# �ـ�ر و 2ـ\�ـ.ـ-  در_�/
 eـR� د��ی�ن از��. *� ����� ای- ا45ای3 *
 �.4ان �)!��� ����ا�!��/# *�


�� ی�را���5�هـ4ار 2ـ��ـ�ن،  ١٨٩ه4ار ���2ن، دو�;ـ�ه  �٩y;�ه  ه�، *
 یV ه

�هـ4ار 2ـ��ـ�ن  �٣ry;�ه  yه4ار ���2ن،  �٣٣٧;�ه  Mه4ار ���2ن،  �٢y٣;�ه  

 

 F �2.3 از Sن �ـ.ـ4ان �)ـ!ـ�ـ�� �ـ� ���ه ا��. ای- در(�_# " 
ا5�$
�د��ی�ن *�4ی)!# و ��.!
 ا��اد *)!ـ
 *ـ
 2ـ9ـ�اد &ـ��ـ�ار"ـ�ن دریـ�5ـ� �

�ود  �#) ،� ه4ار ���2ن *�د" [ه���:�].  �2٨٠  ��y٠د�
ه�� �ـ+ن Sن،  *.�.8، ��ر4Lاران ���م *
 9�2.� از *����
 �Zر �
 �# ه��ن

�ـ
 هـ�روز   ز�ـ�ـ�. در(ـ�_ـ# ه8  �ن ه�.=
، ".�sر را از �� L=ـ�د Sن �ـ#

"�د و ���م و ��رLـ4ارا�ـ3 �)ـ�ـ� *ـ
  �Zره�_��� *� دا��ٔ
 5�� ا45وده �# *

e��/ #� �6ت�هـ� را �ـ�دیـ�ه رهـ�  ���� و Sن ه�� *�وز ای- *�Rان ا�!��/# 
 ا��! �5ی���
 در �)�ِت ���.�ن "5��ا" �dه� "�ه ����، /�ام �#

�.9Nا��، وا �>���
 *!�ان *� د�� �2 از Sن ه� � ���ر� در ��Sره� درEـ�د  ا�
#��"�F� 
* .��S�* ای- ا/!�اف "�ن 
وار ��ر4Lاران  ار"�  �ـ�ـ�م  *ـ
  ه�� ����


 ا_�ـ!ـ
  -ا�b!Nد� -ه�� ا�!��/# ا�+�# در (�R* eان ���2ا�# ����ر� �
ه� �.)� ا�� *� ای- (�ل �=���O�" �Oا�#"ه�� رهـ�ـ�  ده��ٔه ه�
 وا9N.� *�ز�2ب

��2
 ��.8: ���م از ��ر$�یِ# در(�ل ا�;:�ِر �2ده ،�� ه�� ��دم ا
 eـ.bR2 وه ��ا��ن و�L 

ً
�2��/ 
� ��هـ��  �ـ�ده "��Sر *.�6ر� �� �.�.��# ا

�! ی� ����� ه�� ...�"�د. در �Eرت /�م ا"!aـ�ل در�Sـ�� و�ـ�د �ـ�ارد و در  �=�ر را "��e �# اداCۀ �� 
� �)��e �<!�@ ا�!��/# رخ �#�Sم 2\�.- در�ده� و در ���یـ� *ـ
  �Eرت /

�ر (��ق 5�� ��!�# �#F Vی 
��;�*O.� *�ی� �5ز��ان &ـ�د را اداره  "�د... �!\

�ـ�ا�ـٔ
 �=ـ�ر و  ��� و ���2# ه4ی� �ه�� &���اده را 2\�.- �ـ�ـ�. ... در�Sـ

��.N در(�ل �*�u ـ�ل  ه����ه�� �Sدر �Eود ه;!�د در�
  .�4 در (* �$�)
١٣yy # در(�ل�ی9 !����ل  ��ه3 ی�5!
 ا 
* ��(� �$�)yy  ��ـ# درEـ


��ا�
 داری8! * ��Sـ�...  ��ه3 در�ای- j.2�2 ر�5ه ��دم د �ر  �_3 "ـ�ه ا
�ـ[ *ـ
 Fـ�یـ.ـ- �ـRـ)ـ�ب �!� 
��Z دم �=�ر �4و�� �Eدر �b" 3 از.*

#� e�  
ه�ی=�ن را *ـ�  �2ا��� ه4ی�
 وF�~ �.�.��# ��دم ��# "���. ای- �:��/
 اLـ� 

ً
�ه�ی=�ن 2�.Y ده�� *��*�ای- د �ر 2�O# �9.=� ه)!�ـ�. یـ�ـ.ـ�ـ��Sدر

� *� �=6+ت 5ـ�اوا�ـ# د�ـ� و Fـ�ـ:ـ
 �ـ�م �"�* 

 ا"!�aل ه8 دا"!��(�
#� 
�... ه4ی���� 
6-، *��ا"� و ��Sزش �ـ(� ،��"�F ـ�ـ� �ـ�هـ3  ه���2ـ

V��* ره����S Y�Z 
6�* 
!5�.�  
� ا5ـ4ایـ3 دا"ـ!ـEدر #� �2 �(.* �4���

 *�� رو*
 ا��. ��دم ا��وز *� �=e6 ا��ره* �&�bص ��د�# �ـ
 در  رو ه)!�

*��� �)ـ6ـ-  "��ه�� *4رگ ���- ه)!�� دو��م (��ق &�د را �Eف ا��ره
#� #* ... .�
 �=6+ت ا�b!Nد� ��دم �# ���* 
�م ��2/ V"  
�2ا�� ��:� *ـ


�=ـ.ـ- �=ـ�ر یـ6ـ# از  ��ه3 ا��.� ��# "�د. ا��وز دوازده �.�.�ن (�".

* #Lات *4ر�
 "��ر �# &* 
� ��j  رو���� ��Sم در�د_.e ��ه3 ا"!�aل و /


."�) 
�ه# �=6ـ+ت اNـ!ـbـ�د� و  �=.�# رو� Sورده *������م / 
ً
ا��. ی�.��

��ل  ا� *
 ا�!��/# *�ز�2ب L)!�ده 
ً
�9N ...�"دا ��=6ـ+ت  ٩rد���ل &�اه


 &�اه.8 دا"�" [Sل ا�ـRـ�ق، وزیـ� !"TL ل�� 
ا�b!Nد� *.=!�� �)�� *

* ،#��Lزر�* Y���س �S+ی-، اN از e���٩ه  �5وردی- �٢r    .[ 

#� 
* 
ً
�9Nوا �Lی.8 ا�L 
� ��دن ی�را���5�ه�ف *��Nار� /�ا_� و  ه� *
 د���ل ه


�S.4 "ـ�ـ�، (ـ�ـ�یـ� از  �92.� �2ه.- ی� *
 -(��ی� از N=�ه�� ��Rوم ���9
�� ی�را�
 -"5��ا"��5���ز��ن /�ی� و �Zیe ه g.�\2 
* ،�ه�،  ـ�2ـ6ـ
  *�دی

��
 ا��از� �)�_� *�ر و د* #���� �.L�Fو 
هـ��  ����ر (Tف �Lوه �Lوه از �یـ
*O.� از "��ل ای- ���Nن �.�ز� ���د. ��5# ا�� و �ـ�5ـ#  �3 و (��ق ز(��


���ت ��!�# *ـ� ا"ـ!ـ�ا� را  *�د 5�92& �Oز و دی�L ،ب، *�قS ده از�;!�ه�� ا

ه� را ه8 �
 از ای- �ZیY ��6- �.)ـ�  F���6# ��د و ���ان Sن *<3 از ه4ی�

�� 2\�.- ��د. ��ده/�b2 رت�E 
92�یe ��_.�ت * �* 
2ـ�یـ- راه  �2ی- و /�د��ـ
.�� ه�.- ا
هـ��  *�ور �� (��ی� از �ـRـ�و�ـ�ن در را�ـ!ـ�� �ـ.ـ��ـ� رو�، *
 ازه�.-

 *�ی�: 5��زدای# �#
- 

 ���ه�� ا�ـ��ـ# و Fـ�دا&ـ� یـ�را�ـ
  ��2م �Nا�.- ��T) �* �dف ی�را�*  

�. ا�� ��دام �
 �2رم ���ر �=�ه ا��، *ـ�یـ� Fـ�دا&ـ�  *��" �a_ ،���Eرت ��



  ی�را�* #L��# و $�ور� ز��� �Zر i.��)!�.8 ادا�
 ی�*�؛ *
 ���ه�� ا
��2م S(�د �=�ر *�ون ا�!��� �=��ل دری��5 ی�را�
 "ـ��ـ�، ا�ـ� /ـ�ا_ـ�  -

#� �B!Nا 
5�92 #&�* 
� �#��6 "���؛ ���F ه� 
- 
�� ی�را���5�
 *�&# از �Fدا&� ه� ا�B!N �# ه� �ه� از �ZیY ِا/ـ�ـ�ل  ��

�ه� ���ان "���؛�Sدر �* ��/�b2 ت�._�� 
- 
��ز� ی�را� ���5�ه� *�ی� ��eR "�د و ���رت *� ُ()- ا�ـ�ا�  ��ز��ن ه


��ز��ن (��ی� از ��bف �Fدا&� ی�را� 
��Lن واTLار "�د. از�Sـ:ـ��ـ
  ه� *���
��Lن را ��ر�Lان و ��Rو��ن ���9
 2=6.ـe �ـ# ا��� ��bف���  �دهـ�ـ�، *ـ�یـ

�ی�6ی# �)!�e �ـ�رLـ�� در �����رت ��Sن از �Zی�B) Yر ���ی���Lن ��ز��ن 
 ای- ���د �B2.- "�د.

---------------------                                   
١.  
���&  ����5�ا� در (��ی� از دو_� ���bب &�د در &�bص *����
 "ه

�ه *ـ�د، Lـ;ـ�: "ایـ-  ه�"، �
 در *����
 ی�را�" �ه�� ��م و  ��رم *� Sن 2\�.


� ��دن ی�را���5���ل ه .�� ا�� ���# ا
ً
�9Nه وا��ح "� 
ه��ـ� �ـ
  ه� �

�ه در دو_��* .�� *ـ
  ای- �4ء Sرزوه�
ً
 و "ـ;ـ�هـ�

ً
��!� 
�2�� 
�ه�� e�N دو، 


 دو_�!;L ه� #� h.��2 .��داد��  ام. ��!�� ��ر �<!# ا��، ��ر �Fدرد��� ا
�. (�� ای- دو_� د���ل ای- ��ر ر5!
. *��&�ه *�ی� ایـ- �ـ�ر را د�ـ�ـ�ل ���* 
�


���& ��NS ر���ی;# ه8 ه)�." ��d ر�� ،�ا� از "��ر �Fدرد��" *�دن ای-  ��.
��، e.�R2 درد�� و ز(�� Sن *
 �2ده�.�ه�� ��دم *�ده ا��. gF ا�L در  

���د�# "ا5!<�ر�" *�"�، *�یـ� �ـ�ال Sن را Fـ.ـ3 از $ ���.�ا��ا� ای- 

���& ��NS دن�L �* gوی<�. ه��S ا� 

 



 

 0١٠٢4%�رۀ 

�<�_;�ن و h.$�2 دو_!.�ن ا�ـ�، 
 :
�د ا_��� ای- ��8 ا�� �ـEدر

 ���  
را   ٢٠٣٠دو_� در ای- را*
���.�ه�� دو_ـ�  ا��B ��6ده و 

�*Y *� &[ (���ـ.ـ� و رهـ�ـ� �
ا��. ا���ی-، در �Fی�ن ��ـ�ـ3، 

#� ��ـ�ـ� و  *�ز *� ای- "دروغ" 2\�.
�ــ�ی)ــ�: "*ــOــTریــ8! 5ــ�دا�  �ــ#

ا�!<ـ�*ـ�ت، 2ـ�ریـ� �bـ�ف ایـ- 
"ـ�د،  ه�� �.�.��# ��2م �ـ# *�_!-

ه�� ای- ���/� �2ـ�م  ا�� �
 دروغ
#� g6ـ�
 ا�+م bN 
زده  "�د �

���S." ����ـOـ.ـ��، �ـ9ـ�ون اول 
gــ3  ر�ــ.ــ�در �ــ 
�ــ�ــ�ــ�ر، �ــ
���3 رو(��# ����ی�ا "� و *9�  ی

ا��bاف داد، در ای- ار��2ط Lـ;ـ�: 

�_j ه�ـ:ـ�ر"ـ6ـ�ـ��ـ�"  
ا� �ـ

 ���، �ـ�ـ!ـ=ـ� ٢٠٣٠در&�bص 
�اق *ـ�رز b� و �R� بT� ،ه�"
ا"�/ٔ
 R5=� و ُ*�ـ!ـ�ن *ـ
 �ـ�ـ�م 

 ��ه].  اردی��=� ٣٠ا�+�# ای�ان ا��" [روز���
 ای�ان،  ���س ����ر�

 اردی��=� ٣٠روز���
 "�ق، * #��� از   N�8 داوود (=�!#، *� ا"�ره *
 یV ��ه، در ��*

�<��ن *ـ�ـ=ـ!ـ# را  ،#2�R.$�2 �* ه��اه ،��
 ��Sزش ��)# ��*�ط  ا* 
� ���ای- 

�* 
� ��
 *�د: "ا�L ����ر�2ن ای- ا!;L 
ه� در او_.- 5ـ�Eـ� و ز�ـ��ـ# �ـ
  Sورده �

�، ��3 ا��ام �2ا��ی# دار��، ا��ام��هـ� را  ه� را *�ا���، �R"�2ت ا�ـ�ام ه�� ��)# را *=��
دا�ـ.ـ� �ـ
  ا� �.)�. "ـ�ـ� �ـ# *�ا���، &�ب، ای- �)��
 *�ا� *�
 �)���ن �)��
 �2زه
#� ��"S  
.��/ 
ٔ_���9# �ـ# ه�.=
 ه�.- *�
 �)���ن  را  *� ر .�"ـ�د Nـ�ـe از  ��د�

 jـ�ُ�ـُ ��
 "6�# از ا"�6ل، ��6- ا* 

 "�د �!;L او 
ای�6
 F)� د �ر ا(!+م *=�د *

;.d9# �# *=�د و و� .��
 د&!�&��8 اش هe(i 8 ��دن ا* �
  ��د�* 
ه�، e�N از ای�6

٩ 
 &�د"�ن *� �)��ٔ
 /�دت ��ه��
 رو*
ً
� و ا(!�����
 "6ـ�ـ#  ��_O# ��2م *�* ،�رو *=��



 ا�L  �.-  .�4 دی�� و(=� �6-. *� �ه� L;!8 ای-  ه�(�ل، *
 Sن از ا"�6ل *;�����
 ه�� �).R# ا��." ه� *�ا� *�
 ه� �.)�. ای- (�ف ه� *�ا� *�
 �)���ن (�ف


 را از زاوی
 واS #9Nن �ـ�رد*ـ�ر�ـ#  ��� �# *.BN 
� ای- ��j 2��� ��رد� *�د ��ر

 ��� e��� #��د *�رE:� �� در�ار داد. ای�Nا� ای-  ٢٠٣٠�!R� 8، ا��.!(.� e�� ز��ن��
�<��ن ا/ـ!ـ�ا_ـ.ـ�ن و  

 �)����S eزش ��)# ��د��ن ه8 ا"�ره دارد. ��Oه# ** ���


�ازی� 2ـ� /ـ�ـY  (��.�ن ()- رو(��# و *�.* 
�ٔه ��ی� ������ 4��=� j�&�bص �
یV از ای- �<��ن یV ���ـ
  در����L# ���� و اد/�ی# ای- ���/� S"�6ر "�د. در ه.�


 ای- دروغ *ـ4رLـ# � ��� و��د ��ارد.  در ای- �<��ن ا�Eار *� ای- ا��در د�5ع از ای- 

 دو_� �)�� داده* 
� �� �� ه8 �9!��ی8 ای- اد/�هـ� دروغ *ـ�ده ا�ـ� و  ا

ً
�N�;2ا .�ا�

Vه �2ری�
 دو_!# �
 ���ی�����ا� را �ـ
  ه�� �!�Nـ# ا��ی=�ن (��8 ا��، در���ی�، �92


 و 2�وی- �# *.�2 e�� ز��ن��  
ٔ�.��ـ�ـ� و اLـ� هـ8 ا�Bـ� �ـ�د  "��� ا��B �ـ�ـ# و


ه��  ���. ��رده�� ���2[ *� (��ق ��د��ن و ز��ن از ����
 Sن وeE �# ا��وا�Lه�ی# را *
.� ز��ه Sن ه)!�

 
 
اش  &�داد��ه، ()- رو(��# در �=- ��sس از �!�ده�� ا�ـ!ـ<ـ�*ـ# ٣روز  ��ر"��


5�ار او  روز  *9�  Sن �<���# ای�اد ��د �
 روز����Z ر�ـ�ن،  ه��S 
ه� را 2.!� ��د��. روز���

��e از رو(��#، در j_�N یV 2.!� ��"�: "ه�
 را �Tب ��.8". روز���
 ا/!��د 2.!� زد:  *

 ��ر ا��+ب *��Lد��". "ـ�یـN 
* 
"اN�.� را �Tب ��.8"، و روز���
 ا*!�6ر �.4 2.!� زد:"ه�
ه�ی# �<)� در راه "��� دادن �.�وهـ�� ا�ـ!ـ�ـ�/ـ# در  ه�ف از زدن ای- 2.!�ه�، �Lم

8.�b2 ��.L #ـ�ا�ـ�ـ<ـ� -!� 
هـ�� ا�ـ!ـ=ـ�ریـ�5ـ!ـ
 *ـ�  ه� �b2ر "�د، ا�� *� و��د ای�6

 �Lی# ��#!>.�Sدر #��ا��، *�ای���
، روی�6دهـ�یـ# از ایـ- د�ـ�  ه�� رای~  �.- ��ا


 در F ��B5)�ا�!<�*��N #2ار ا�� زی� /��ان �=�ن �#� �ه�� ه��_#، ا/!ـ�ال  و  ده�
�(F �Oر دی�* ،#O!(در  ه�� �� دا"ـ!ـ�ـbN 
ه�� ��.�� درا&!.�ر �)��# �Nار L.�د �

 ٣١وLـ� *ـ� Sر�ـ�ن،  ه� دی�ار�=# ����. در ه�.- ار��2ط، ا(�� ".�زاد، در L;ـ� &.�*�ن
��ه، ��NS" :�;L رو(��# در �ـ�(ـ�ـ
  اردی��=�

 U     ��S0ه  ٨دو�C 6١٣٩4!داد   

اش، Lـ;ـ�:  رو(��#، در �=- ��sس از �!�ده�� ا�!ـ<ـ�*ـ#
8� �� ا�+م از د�ـ� ر5ـ� و در  " ��ر ر5!��!;L ،��F"# ��د�

#� 
"�د. ه��)# ���2 زد،  ��2م ��ارس �� ا&+ق زی� TL �Fا"!
 
 �2٢٠٣٠ه.- ��د و i.�� ��د از ه�
 TL"!8 و_# از ای- �Z�2ـ

#�� Vرم. یTL #� ار�N ���.�ده.ـ�  وN!# "�� ا��م ز��ن را ا*4ار 
Vی �دهـ.ـ� و  و�N ا��م ر$� را ا*4ار �Nار �ـ# �
 ��دم ��اب داد�

�؛  ـ�ا  ده��. �2 را *
 ��دم ��اب �#.�6� ���.��ا دی- را ا*4ار &
 ��S٢٠٣٠زان �ـ� 2ـ�هـ.ـ- �ـ�دیـ�؟ �ـ- از  *
 �9���ن و دا�3

 ��TL ".8رم و S �2&� دو_� دوازدهS 8ن را د���ل �# ��#
����ر�، /�#  L.�� *�ا� ا�!<�*�ت ری��� F.3 از "�وع رأ� 


���&  ��� 
"ـ�ت  ، Sن را *ـ
٢٠٣٠ا�، در �<���#، *� ا"�ره *
��ردا�!��د �Nار داد. او L;�: "ای- ��ـ� و ا�ـ�ـ�ل Sن، �ـ�ارد� 


 ����ر�� �ه� "ـ�د، و ا�Bـ��  ا�+�# ای�ان S 8.�(2ن �.)!�
 
 �ـ:ـ�ز �ـ.ـ)ـ� و *ـ

ً
�9N نS ا��Eو��� و ا��ا� *# ��ای- 

ا� در �ـ�یـ#  ه�� �)��ل �.4 ا/+م "�ه ا��." &���ـ
 د�!�Oه
#� ��Nا�� �داد �
  ��د و ���ی� ا��زه �# دیL �O;�: "ای- "�را *�ی

��ر �2 ��ی# F.3 *�ود �
 ا���ن �� �:��ر *
 �ـ�ـ�Lـ.ـ�� از Sن 
ا�+�ـ#  "�ی8." و ه���.- در ادا�
 ا5�$
 ��د: "ای�:� ����ر�

ای�ان ا�� و در ای- �=�ر ���� ا�+م و S�Nن ا��. ای�:ـ� �ـ�یـ# 
 �� iـ�*ـ# *ـ!ـ�ا�ـ���V ز��L# �9.�ب و وی�ا��O و �5 
� �(.�

��،  ا/��ل �;�ذ ���. در ���م ����ر���ا�+�# TFی�ش  �.- 
�ـ�ه]. "ـ�را�  اردیـ�ـ�ـ=ـ� 9�١٨�� ��ارد" [روز���
 �ـ.ـ�ـ�ن، 

ا�  ر���# دو_� در h.$�2 �ـ�$ـ�ع �ـ�ردایـ�اد &ـ��ـ�ـ
 اZ+ع

.��.* 
���" 
��Lن ه�S در 
ی# ���# *� ای�6
 ایـ-  ی# ��!=� ��د �

* ����ه ا�� را T62یj ��د و ا/ـ+م دا"ـ�  .�ا���B دو_� ر

�ـ
، دو_ـ� در �ــ��ـ
 *ـ
 "یـ��)ــ6ـ�" از�ـ�ــ�ـ
 Sورده ا�ــ�: 

 *<3 "����ر�* �ه�ی# از  ـ�ر ـ�ب  ا�+�# ای�ان &�د را �!�9

�ام ��Sزش N٢٠٣٠ا 
* 
ه� "6�# در 2ـ9ـ�رض *ـ� �ـ�ـ�رات و  �
ه�� �5ه�ـOـ# �ـ��ـ9ـ
  ه�� ��#، *�وره�� دی�# و ارزش او_�ی�

#�� ،� ٢yدا�ـ�" [&ـ�ـ�Lـ4ار� ای)ـ�ـ�،  ای�ا�# 2;).� و �92.� "��
��ه]. ��*<�، �<���O دو_�، ه8 ا/+م ��د: "��ـ�م  اردی��=�

8�9�  eـ��ـ(� 

 در ��ی�Oه ره��� �
 *� ه�!"TL 
ره��� ه;!
 ���
 ���٢٠٣٠رت دارد در*�ره .E�2  #ـ�ـ.ـ9ـZ و �ه�ی# ���5د�

8�9� ��� 
� ��
 *�ا� دو_ـ� �ـ�ـ8 ا�ـ�" [ای)ـ�ـ�،  ا_٢r 
��ه]. ��*<� در ��ی# دی�O 2\یـ.ـ� �ـ�د �ـ
، 2ـ� ر5ـK  اردی��=�

 ���
 �95_.!# در ��رد Sن در ایـ�ان  ٢٠٣٠ا*����ت  در*�ره  ��Lه�

�. ()- رو(��# �.4 در *.��." @N�!�  �ی# &�ب *
 ��� 2ـ\�ـ.ـ

هـ�� زیـ�د�  ا� *�ا� �)j ���=ـ�وع Nـ�رت، دروغ ��د: "/�ه
 � �٢٧ـ�ـ!ـ=ـ� �ـ�د�ـ�" [ایـ�ـ�ـ�،  ٢٠٣٠در*�ره ا�Bـ�� �ـ�ـ

�<�Oـ�� وزارت &ـ�ر�ـ
، �ـ.ـ4  اردی��=� ،#���N ه]. *��ام��
L;�: "... ��$�ع *� �5ری� و ��ی� Z# ��)ـ�ت �ـ�ر"ـ�ـ��ـ# 
9�د، در وزارت ا��ر&�ر�
 �.4 ��رد*�ر�# Nـ�ار Lـ�5ـ�. *ـ�ون !�

ا_ـ<ــ�ب  ره��� در ه�
 ا��ر b5ـe �2دی� ���5ی=�ت ���م �8�9
2ـ�یـ-  �ـ�ه]. �ـ�_ـj اردیـ�ـ�ـ=ـ� ٢٧ا��" [&��4Lار� �ـ�ـ�، 

K$�� 
* ،"

 ا�� در ��ی� "����R� 8�Nـ��ـ�اد  L.�� در ای- را*
ه�� دروغ *ـ
 رهـ�ـ�" *ـ�د.  4Lارش ا���ی-، در ���# *� /��ان "


 ��NS رو(��# و �ـ<ـ�ـOـ��  ا���ی- �#� ����ی)�: "دو روز ا

 اZ+/�ت دروغ *ـ
  دو_� در 2+ش� �ا�� �2 ��د*��
 h.$�2 ده�

��ی� ���ـ
، *ـ�  j�� ".���� او و �=�ر Sورده ا �* 
ره���  
e�� وردنS ل�N 4ار�L��& ـ�ن  ه�ی# از�ـ<ـ�ه� �
 در *ـ� دار�ـ�ٔه 

  �DE, در  �CاداV 

� � روی�اد
� ا�ان���  

» ���٢٠٣٠« 
��، دی�ار��ِ
 دو�� رو

                                      
���� �در  �ا � ��ا��

 ه'&  & �%�ر ا�$#ب  �!�د��



 V    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 


 *�&# او�Nت وN!#  ادا�C روی�اده�� ای!ان ...� ���ه ای- ا�* #��.� e.�R2 دا"� و�*" :�;L ،وار *�د�ا�.
�ن �#" K5ر 
* V4دی� e)ا�� 
* e��(� -2# ��ده ی�  ای���) ن�!��، *B9# دو�ر

�ـ�ـ�ـ� �ـ
 در �)ـ.ـ� ر5ـK ایـ- �=ـ6ـ+ت وNـ;ـ
 ایـ:ـ�د  ا��dر���ه�ی# �#
�ـ!ـ�د  M"�د" [روز���ٔ
  "�ق،  �# gـ��یـ#، �=ـ�ور ر�ـ.ـ� 
&�داد�ـ�ه]. ا_ـ�ـ

�ـ.ـ��ـ� اE+ح Yی�Z را از �..a2 

 ا��: "��دم ای�ان ه=.�را�!;L ،ن���Z  هـ��

* 

 ا_�!� �
 &�*# �# ��NS رو(��# ه�ف �Nار داد�* �..a2 ���/ـ� Zـ#  دا��� رو�

#��  
"�د و ��دم ��Eرا�
 در ا�!��ر S"�6ر "�ن "�اه� و /+�8 ای- (��ـ� رو *ـ
 &�داد��ه].  F١.3 &�اه�� *�د" [روز���
 ا/!��د، 

ه�� F.3ِ  ه� و ��ه �8 �5و�3 &�اه� ��د و در ه;!
 ه.:�ن دوران ا�!<�*�ت �8

 Sی� و/�ه� �" �ه�� L���Lـ�ن،  "�ه *
 ��دم در ز�.�
 ه�� داده رو �=<� &�اه

 2�a.��2# دا"!
 ا��؟ٔ��� ���2 



، در &+ل �=)!# ���/�2#، ()- رو(��# در Fـ��ـ� *ـ!"TL 
�ـ�ال  ه;!ٔ
�امNص ا�b&ری� درS 4ار�L��& ر�O���&  ـ�فZـ�� *ـ�!�ه�� دو_� دوازده8 در را


�ـ�ر *ـ�دن واژه  �Eا(� L;�: "واژه ر��د را *ـ
 ��دن ر��د ا�b!Nد� در �=�ر، *
 
�� ه8 ر"� ���� ا�b!Nد� را 2:ـ�*ـ �=F eb5 دو #!Nو 
دN.�# �.)�؛  �ا�

eb5 در ��2م 
!"TL ل��ه� ر"� ���� اb!Nـ�د�  ��دی8 دی�O ر��د �9�� ��ارد. �� 
��ل  ا��از �
 ��*�ط �# را دا"!.8 و *�ا� او_.- *�ر gF از  =8 
�ـ� *ـ
  ٨M"�د *

8=  
�ی8 �.��. ی9�#  ا��از �# ه��ن ر"�� ر"�*  �
 ا_�!ـ
 �ـ�  �L٨ی� *�ی� �Eدر

 *���2 از *3 ٨>* 
�ی8." او در ادا�
 L;�: "ه�ٔ.�� رEه�� �� از ر��د &ـ�رج  در


 ه��ن �)6- ا�� *ـ�یـ� از ر�ـ�د &ـ�رج � �� #�E3 ا>* Vی 
�ه ا�� ا_�!"
"�د، *�ا� ر��د در �!�ب *����
 دو_� دوازده8 ��ارد� را ذ�� ��دیL��&] "8ـ4ار� 

 &�داد��ه].  ���١، 
&�داد��ه، در  ١در ه��ن روز� �
 رو(��# ای- اد/� را ��ح ��د، روز���
 "�ق، 

j(� j�هـ�"، *ـ
 *ـ�ر�ـ#  و��ر در *.=!� ا�!�ن ���# *� /��ان: "و9$.� �����

�ـ�ـe از  4Lارش ا&.� �����S 4ر و اZ+/�ت ا�b!Nد� ا�2ق ایـ�ان Fـ�دا&ـ!ـ
 و *ـ

���ر$� دو�R�  ،ـ�د� ا2ـ�ق ایـ�انbـ!ـNت ا�/+Zر و ا��S 4��� ی��� ،���R�
�ه ��"�: "*� ای-  �/ 
�5و"# و  ا��س �=<� "�، ��95ن ا�b!Nد� �
 در ز�.�

رو  2ـ�یـ- �=ـ6ـ+ت رو*ـ
 �5و"# (�Eدرات و واردات) �95ل ه)!��، *� *.3 &�ده

 ه)!�� و �)��# �
 در �95_.��ا� (�Bر دار�ـ�  ا� 2\�.- ��_# و *.�
 ه�� وا


 را در ای- ز�.�
 دار��." او در ه�.- ار��2ط و در ادا�
 ��S" :�;Lره� i�iی-  د�!��

 ده� ه��ز ه8 �95_.� �=�ن �#�ا� ��_#، *� ��!�ی- �=6ـ+ت  ه� در *<3 وا

j(� ].R� 

 رو�� و *
 و��ر رو** e._ه��اه  ه�.- د Yرو� �* ،eان ی6# از د�ی��/

� �Eدرات و  ا�� و �Tا*.� ����ی���� ��Oن و��د دارد؛ ا�� *<3 دیS ار� درTL


رو�� و �:��ر ا�� در e��92 *.=!��  واردات، ه��ز ه8 *� �=6+ت *).�ر� رو*
*� *<3 دو_!# و *�رو��ا�N V.2ار *O.�د �
 ای- ا�� &�د ��ر$�ی!# *.=!� را در ایـ- 

ی9�# یV روز  -&�داد��ه S٢ورد." ه���.- روز���ٔ
 ���ن E��9،  *<3 �5اه8 �#
 gF #��)ـ�ـ�  -از ای- اد/�� رو(� #E�b& 3>* ار�در ���# *� /��ان: "ه=

��"، ��"�:  -دهٔ
 ا&.� Mور� ا�b!Nد� �=�ر در  *
 ��ه3 *��هEدر �;E �ر"

(ـ�$ـ� د�یـ�ـ# هـ�ـ�ـ�ن $ـ9ـ@ در  �2ان Lـ;ـ� �ـ
 در(ـ�ل �Zر��# �# "*

�&��ه�� ا�b!Nد�، ر��د ����د در *�زار، ر�N*!# �ـ�ـ�دن �ـ��هـ�� 2ـ�_ـ.ـ�  زی�
 jـ�دا&e، وا9N# ���دن ��خ ارز، 9�2.� در "�ای[ اN!ـbـ�د�، B5ـ�� �ـ��ـ�ـ�

j(� .دو_� و #Lو &ـ�رج �=ـ�ر  . و��ر، *4ر e&در دا 
�ه �E(��ن ����ی" v/�* .

����ی 
ه�� �<!�@ ا�b!Nد� �=�ر ��ا"!
 *ـ�"ـ�ـ� و  TLار� در *<3 ��2ی�# *


 ا�b!Nد� و هـ�ـ�ـ�ـ.ـ-  /��ان ی6# از "�&� ور�، *
 *��هٔ9�ه�� ��8 در �2

ه�.- د_ـ.ـe ا�ـ� �ـ
 �ـ.ـ4ان  �Tب ����یٔ
 &�ر�#، در او_�ی� �Nار  �O.�د. *

ور� در �Zل *.3 از  ��ر ده
 در �=�ر �ـ4دیـV *ـ
 Eـ;ـ� *ـ�ده ا�ـ� و  *��ه
 ور� *).�ر �Fی.- ا��."  ه�� *��ه "�&�

��د �
 در Sی��ٔه �4دیV و$9.� ا�b!Nد� از ر�ـ�د  رو(��# (!# ا�L ا/+م �#
�� TFی�5!�# *
 &�رج �#) �2 ��، ا�� ا�!=�ر ه8 ��� �# "�د "�ی�S  #ـ��ز��ن دو �

�هـ�  و �ـ� در *ـ�� از Sن -�
 در روز���ٔ
 "�ق و روز���ٔ
 ���ن E��9 ��!=� "ـ
e�� 8ل ��دی�N- 
 از ��� ���د�  *

ً
�N�;2ا 
�  �9�E ن��� 
&�bص ��j روز���ٔ


����9�� *�دن ر��د ا�b!Nد� در  *# -ا� "�ه �
 روا*[ �4دی6# ه8 *� دو_� دارد ر
�. روز���
 ا/!��د، در �=�  �=�ر را ��aی� وا9N.� ا�� �#��M  داد��ه &�د "�5از و�&

��e از �ـ��ـ�S 4ـ�ر ایـ�ان  �2ی- 4Lارش �=�ر�" را Sورده و *
 �5وِد *�زار ��ر در �2زه
#�  ���* �.9�� e� از" :��ـ�ل  ��١٠ی)

 
 M١٣هـ4ار و  �٣٨y.�.�ن و  �ry=�ر �


 ا�*�ِر وا�(���� ه�+ ا��-�د+ از ��+ رو

�# �=�ر را Sرام ��� و ا�ـ�زه �.�اول *�ی� 2+ش ��� ��B5 ا�!��/# و 

�.���ورت و 2�3 ا�!��/# 2ـ�ـ�یـe "ـ�د. ایـ-  ��ه� ا&!+ف � 
ه� *


 در ��B5 ا�!<�*�2# *�&# ز&8 در(�_#� ��ه�� ��!�j ا�ـ!ـ�ـ�/ـ#  ا

�# �=�ر *�.�
 ای- ز&8 *.- دو ��ی�ن � ���ه ا�S و��د  
ه� *�ی� ه� 

Kی���ا ���." ".�زاد �
 از (��� .F رو(ـ��ـ#  �2 ا_!.�م "
ه�� "��ا���دا�ـ

�ه ا��، ا5�$
 ��د:"*" K�ه�(�ل ��NS رو(ـ��ـ#  �)�� *
 �N_.��ف �


ه�.- د_.e *�ی� *� ر5!�ر ��ا�ـ�ـ�دا�ـ
  �Zف F.�وز ا�!<�*�ت *�ده ا�� و *
 
� �5�اران ��NS ر�.)# ��.� ���Z و j.Nرا *�ا� ه�اداران ��ی�ن ر �B5
 

 �).� (��� &�د در Sی��ه ادا�ـ* #!"S و h�E ن��!;L Vدر ی �*!�ا��
�ه��." روز���
 "��و��، *� *�ز�2ب ای- F.�م رو(��# gF از ا�!<�ب "ـ�ن *
�د ���# *� ای�6
: "�.�ز��ِ� ��V ه�
 �ـ�دم ایـ�ان ا�ـ�، (ـ!ـ# :�

���.�
 �<�_@ او و � #��(� 
�ـ�� هـ�ـ
  ه�ی3 ه)!��. د�!3 را *

 �<�_;��3 ا(!�ام �# ا(4اب دراز �#* ،�TLارد و (Y ا/!�اض �Sـ�ن  ��


�" ��"ـ�: ""ـ�یـ� هـ�ـOـ�م ا�ـ!ـ<ـ�*ـ�ت Nـ�ر�  ر��.� �# را *���"
#N+&ا�ه� رخ ده�. و_# وا9N.� ا�� ایـ- ا�ـ� �ـ
 Fـg از Fـ�یـ�ن  *

3_�  �ه�� دوران ا�!<�*�ت را �5ا��ش ��د �2 ه�
 �.ـ�وهـ�  ا�!<�*�ت *�ی

��ر و ��"3 *�ا� F.=��د ا�ـ�ر �=ـ�ر  ���N �R2ن و *� و(�ت �)�# *

�2ان *� یV ���ح و �Lوه اداره ��د. ای�ان از Sِن ه�
  *�sداز��. �=�ر را ��#
 

 در ا�!<�*�ت "6ـ)ـ� &ـ�رد و  ـ� #L4ر* �.�Nا 
  ،��ای�ا�.�ن ا

�. *ـ
 �Lوه�"�* 
/ـ+وه  ه�� زی�د� �
 �!�ا�)!�� در ا�!<�*�ت ���4د دا"!
�2ی- "�&� و �92� ز���ـ�اران  ر��.� دا"!- (Y ا�!��د �<�_;�ن ��8

".��
 اS eEزاد� ا* 
 
!"TL 
اش، *
 ��ردهـ�یـ#  ()- رو(��#، در �=)� ���/�2# ه;!

هـ��  ه�ی# �ـ
 *ـ
 &ـ�ا�ـ� یV از ��ال �F"��ر ا"�ره ��د، ا�� *
 ه.�
�ا �#.F ]*ـ�ه ر5ـ�.  ��د�# ر;Z نS اد و از���د ��ا*# �Eیh و رو"- �

��h &�ا� 
* 
� �Oا_# دی�� 
ه�� دی�O �ـ��ـ�یـ�اهـ�  ا�� در ��اب *
�ا �#.F ]*ه ر��ه از �ـ��  ه�� داده ��د، *� ا"�ره *
 ای�6
 او_�ی� *� و/"


�9��� Sن �.)� �
 �� از ���ات ����یـ�اهـ��  او ا��، L;�: "ا�� ای- *
 در �.�ن (�ف

ً
ه�ی# ه)� �
  ه� (�ف ه�� Sن دی�O ا�!;�ده �6�.8. (!��

�ی�اه� ا�!;�ده �ـ#��� 
�ـ�ـ.ـ8 و �ـ-  *�ی� ا�!;�ده "�د �� از ���ات *�.
��8 ه�
 ��دم و ا(4اب *
 �=�ر &�د ��V �ـ�ـ�ـ� *ـ�ون  &�اه3 �#


 �)# ا�!<�ب "�ه ا�ـ�" [&ـ�ـ�Lـ4ار� ایـ�ـ�ـ�،   ���� �65 
 ١ای�6
 &�داد��ه]. 


 ��B2# ����، �95ل اE+ح* ،j�Z ـ�لEـ�ایـ�ن ا"ـ�ره  "ـ6ـ)ـ� اL
�Lی�:"ا�O_�Eای�ن *�ی� *!�ا��� &�د را *� ��R2ت ا�!��/# و  ��� و �# �#



 �ی� 
9��� #��.��ی� Sورده، 2�.Y ده�� و  F ن راS 
ه�� زی�ی- ���9
� �2  ر5!�ره� و L;!�ره�� &�د را *� روش��� ��Sروز #�ه�� /��# و ��ر"��

�*�Nه ��د�# در ر�Oی�F و ��ر�2�N ح��� Vرت ی�E 
* �ه� (ـ�$ـ�  *!�ا��
٢"���." [روز���
 ا/!��د،   �&�داد��ه]. او در ادا�
، *� ا"�ره *
 ای�6
 "ا�.

�# �=�ر را 2\�.- ��.8 و رNـ�*ـ� �.�����ن  �!=.* 
ا�� *!�ا�.8 ه�  
��ز��ه را در Sی��ه #��.� د�ـ�  

ً
ه�� �4دیV "�هـ� *ـ�"ـ.ـ8"، /ـ�ـ+


 ����Z jف ���*e دراز �#* #!��. ای- �<��ن در ز���# Lـ;ـ!ـ
  دو��
هـ�� ا�ـ!ـ<ـ�*ـ�2ـ#، هـ�ـOـ�ن  ه� و ر�N*� "�د �
 در ��ی�ن ����dه �#

��L�=5ی� ا��� �* 
هـ�� Zـ�ف  Lـ�� ه� و  sـ�ول ه�� دو �Zف در را*

&ـ�د  دی�O را "�ه� *�د��. (�� رو(��# *� ا�!<�ب �:�د ای- (ـY را *ـ


 ا/+م ��� ��رد ا/!��د ��دم ا��، ا�� �=<� �.)�  ـ�ا  �#� �ده
 #!�
 gF از ا/+م �!.:ٔ
 ا�!<�*�ت، &�د و ه�ادارا�3 د�� دو�E�5+*


 و ه��6ر� *
 ���j �)��# دراز �#!;L 
* ��* 
� �ه�� &ـ�د"ـ�ن،  ���
e.�R2 ن و��>�هـ� را  �iق در 5)�د و ���ی� ه)!��؟ ا�L *<�اه.8 ای- 


 �N_.��ف، *�ا�  ـ�ـ�یـ-  ��"� #5�6�8. *
ً
+�� 
� 8.��* �ای- �!.:
 *�ی

��ل دی�O ه8 در ���م "��دار ��2ان *�Nـ# *ـ�ـ��ـ�.  ـ�ن *ـ� ا�ـ�س 
 ����ه�� ا*�از"�ه در *�� از ��� F.�وِز ا�!<�*ـ�ت و هـ�ادارا�ـ3، *ـ�یـ

��� �N_ـ.ـ�ـ�ف دراز �ـ�د.  ��ورت 
* #!�ه� را ���ر TLا"� و د�� دو

 *ـ�"ـ� زیـ�د !5�L رت�E 8ی- �.�.�رد� ه�در�!.:
، ا�L 5)�ده�ی#  �

#�� 
"�د. �O��2 #�9�+iدون، ���ی��ه �:ـ�ـg و هـ�ادار  ��8 دا�)!

* 
ً
����هـ�یـ#  (e �)�ـ�ـ
  ���ح ا/!�ال، در ��اب *
 ای- ��ال �
: Sی� ا

 ١Uادا�C  در ,�DE  �2ان  ا_!�bی�� &��2# در دو_� دوازده8 �# ����� ر�b) Kِ5 و _aِ� ����ع



 4    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

... ٩4ادا�C <��@ۀ ا<�=���ت   


، ���ح ا/!�ال� ��ُ*ـ�ِد  �Lای# ا���ن *�ا� Fـ.ـ3 ر8N زد. وا9N.� ا�� ای- ا
�ـ.ـ��ـ# و  Kرژواز� ��_.��ال" *� *�دا"!- *�&ـ# از �ـ�ا�ـ�*" ��.�� K5���

3.F ه در (�ل��Lای# �
  ��ر �ـ�ل  َرو� ا��. ���ح ا/!�ال ا�b!Nد� /�
 �E١٣٩٢ر2# /��# و در ا�ـ!ـ<ـ�*ـ�ت  ر5)�:��# *
-�R� �* 3.Fر رو(��#


�، Z# ای- ��ت *<3 /��ٔه اE+ح *�S و��د jـ�Z ـ�لEـ�ایـ�ن  هـ� و "اL
�ل" را �Tب و در &�د ه8B ��ده ا��. در�Eرت رخ ��ادن 2ـRـ��2ـ# !9�

3.F #�.* #� ه ا�!��ر�ه�� دیOـ�  رود �
 رو�� ذوب "�ن *<3 �=�ه، در Sی�

����ی 
�# Sن دار� در "����ی�.��!- ���ی���Lن �.F دار� ��_.��ال" و  
ه� *

-ه�� �ـ.ـ��ـ# *�ا� (;f و ی� �)j را�� -�Lای# ��روان F.�وز��� ا/!�ال
�ا ���. -ا�b!Nد�.F ��!=.* �/�� 

 e��/ #�
 �b2.8 *�ر* 
�رت رژی8 و�یـ# *ـ�ا�  ه�ی# �N ب�REا ��.L
��هـ�،  ����ر� ()- رو(��# ��:� "� و در� Sن  ا��زه دادن *
 ادا�
 ری�

ُ*�د ���رزه �.�وه�� �!�N# �ـ�د�ـ# ا�ـ�� �ـ�ـ8  ده# و F.3 *�ا� ��ز��ن
3.F ،
�ی8 ��!9� �� .��َرو� ���ح  ه�ی# �
 �2ا�)� F.3 ه� و /��e ز�.�
 ا

����ر "2�اوم �ـ�ـ�م"  �Lای# و ادا�
 ری��� ����ر� ()- رو(��# *
 ا/!�ال
#� ،�F.ـ��ـ!ـ
  ه8 ه�ی# ��8 و *
 �2ا�� از ���� ���
 را *�ا� رژی8 $�ور� ��

 *�ر�# "�د: 

 از راه *�ه *)!�ن١� ��هـ�� F=ـ�  . رژی8 و�ی� 5�.
 2=<.� داده ا

هـ�� اNـ!ـbـ�د�  �Fده *� دو_� �2ا�� *�ا� دوام "*���م" و 2<;.@ 2ـRـ�یـ8
� *�Rان &�ر�# را ��ی�ی� ���. درِ� �ـ�ان رژیـ8 و�یـ# از  �#& ��2ا�

��5�.� *���م و ا_4ام دوام Sن، *� $�ورت /���6د "���5ل"� ��!�# ا�ـ� 

 8.2 ��اد �dی@ Sن را *� دو_� او*��� در را�!�� "(;ـf �ـ�ـ�م" Zـ�ا(ـ# �


* .��ن ه�4ی)!ِ# رژی8 و�ی� 5�.
 *� "ه���A#"  /��رت ��د�" 
دیTF ،�Oی�5!

 &�اه� *�د. ��O  
 ��Sی�6. ا_�!
 *�ی� دی� وا��3 دو_� �2ا�� در ای- را*

٢
�# �یـ�.��رت رژی8 و از���
 ���ی���Lن N ب�REـ��ـ#  . اNهـ�� 5ـ�


 دوام "*���م" *�ا� 2<;.@ و ��ا�:�م 92�ـ.ـYِ  &�*# �# *�رژواز�، *� �دا��

ه� در را�!�� L)!�ش و Y.�92 روا*[ ا�b!Nد� *� ���ن ا��� (.��R2  #2ی8
�هـ�یـ# ا�ـ!ـ�ار  ای- وا9N.� واN@ ه� *
 ا��. Sن��.F [ از راه ای:�د�5 
� �ا�
����ی
 *.- �+ن 

  ه�� ��_# ای�ا�# *� ��ار ����ی� ��دار� ��_# ����# ا

#� .���� e�/ #�&ان دا�R* @.;>2 در راه � �2ا��
 �ـ�رد  -���4ده�� ا�!<�*�2# ٣*�  ٣. ا�!<�ب j.��2 �)�و� ٣

ً

 Nــ9ـ��


��ان "���م" و در رأس Sن /�# &��� �.*�2 ���=�ن از ای- دارد  -ا� *�ده ا
ه�� ا�b!Nد� �Nار �.ـ)ـ� هـ.ـ�  �
 در *��Nار� ��از�ٔ
 �.�و و ��8 &�اه#


 ���(# (Tف "�د. ���ح* j.Nر ���ر �ـ�دن ا/ـ!ـ�اض ه�� ر���هـ��  �
 eو /ـ�ـ ���د�# *�ی� در و(�ت *� ی6�ی�O در �).� "2�اوم ���م" /�e ���ـ

 &�اه�� ��د.
M8ی�R2 Y.�92 م و���* 
�ـ�د و uـ�وت *)ـ.ـ�ر  ه�، راه د�!.�*# *ـ
 . ادا�



 *�/N vـ�ر2ـ�ـ�ـ�2ـ�  /�.�# *�ا� �ی� ��ه�� ��N�5# *�رژواز� ای�ان ا

�ن ����ی" V��* -در ���ن ا��وز ای .�" �هـ� و  ه�� ��_# در �=�ر &�اه



 ه�� ��_# /�.8 ����ی* 
� �ا� /�.ـ8 در  ه�� ��_# �Eرت ��)��.�م ا�

 –���ـ�  TLاران *�.�د� و $��- اE�# ���9+ت *4رگ /�e �# ���م ����ی

���" 
�ون ای- *�زی�Oان /��ه ** #���� 
ه��  *.�
 ��دن ری)V ه�� *.�
 ���9+ت �+ن و دراز��ت *� ای�ان 2- در �<�اه�� داد.

y
ا� Eـ�درات  ��E #_�bRر#2 /���ا�
، ا�b!Nد V2 . ا�b!Nد �=�ر �� *
�ه ا��. *��*�ای-، *ـ�ون Fـ.ـ��ـ� *ـ.ـ- " 

 دا"!O� ر�R� و واردات (�;�)

V��* V��* �* #ت ��_# ای�ا��(�F.�6 �=�رهـ�� iـ�*ـ#،  ه�� �iل ه� و ��
TFی� �<�اهـ�  ا��6ن ا��B و ا��ا� �2ا�N Y5ارداده�� �+ن ا�b!Nد� ا��6ن

2�ری:ـ# 2ـ9ـ�ـ.ـY 2ـRـ�یـ8 �2�اوم *���م و رو�� ه� � #�Eٔه ا�هـ�،  *�د. *��

�ـ�ن، در  ه�� �+ن ��_# و 2:�ر� (وارد����ه) &�اه�� *�د. *ـ�یـ- ����ی


����ی �!=.* 
�ـ��  ه�� �+ن *
  ��ر ��ل Sی��ه د�Lدی)# و e.(L ه� 


 ه�� ��_# ز�.���Lای# 2:�ر� را "�ه� &ـ�اهـ.ـ8 *ـ�د. ایـ-  �Lای# و وا
� ارزش �95_.�N�5 # ه���5یS ـ�وتu ـ�د و� K*��� و_# از ��ـ�  هـ�� *ـ�ق ا�S


* .��ن ��Nـ9ـ.ـ� *ـ�رژواز� �ـ�ـsـ�ادر  دی�O، رو�� ��N /��رت ��"�ر�" �2
Kی���. (وا*)!
) در Sی��ه " � �2 &�اه

r
دار� ��_.��ال"، ���K5 اb!Nـ�د �ـsـ�ه  . در�Eرت ادا�ٔ
 F.=�و� "����ی
�اران �.4 ی� *�ی� *� a2..�ه�� �=<� ��&!�ره�� ��_.��ا_.)8 اb!Nـ�د� ��F

� ی� ای�6
 *�ی� *�ا� (;9N�� f.� اNـ!ـbـ�د� ا�ـRـbـ�ر���" Y�اش،  ��

�اران ��2
 ه� �Zی�#، ��� ای- F.=�و� را *O.�د.  *��F ه�s� ،
 -*�ا�O.4 ای�6

�رتN م ی6# از��ل در ��i د��b!N�6 �=�ر ه�� ا.F- ـ�دار� از  در *ـ�ـ�ه*


����ی 8!(.��2یـ-  ا� از ��ع ��رن دار� ا_��O ��_.��ا_.)8 ا�b!Nد� ه���ن 
�ی-* .��S  ،j.2�2ن در ا�!���ر �.�و� ��ر و ���*�Z K.9# ی6# از F.=!�زان *�ده ا

3.F 
��sه از *ـ�رژواز�  ه�ی# *�ا� e.�(2 رو�� د�Lدی)# ����5�ه ز�.� �ه�� ار"

 *�رژواز� ���sادور و��د دار��. در(�ل* V.2ـ3 *�رو��ا.F �$�)  Yـ.ـNـ# د�ـ.ـ*

3�� 
�ـ.ـ��ـ# �ـsـ�ه Fـ��ـ�اران و  -ه� �.�ن ���K5 اb!Nـ�د� ووا��3 �!.:ٔ

 "*�رژواز� ��رن ��_.��ال"، ا��6ن� �� رو"- ا

ً
*�� *� هـ�  -TFی� �.)�، ا�� 95+

����5�ه -د_.�#  
��ان "���م" *�ا� ا��زه دادن *ـ 8.�b2 �*ه در *�ا�s� �ه�� ار"

 و��د �.�ورد��.    ادا�
 ری��� ����ر� ()- رو(��# ���#9 *

 ـ�ـ.ـ- �ـ�ـ�یـ3  5�.
 در Sن 2ـ�ا�)ـ� ایـ- ا� �
 رژی8 و�ی�  "�ای[ ذه�#
� �.4 در&�ر ��2
 و *�ر�ـ# ا�ـ�، زیـ�ا  ا� را ��5�.� ا�!<�*�#2�� #����� 4.�S

� وا�ـ� "ـ�ایـ[ *ـ�ا� رأ� در ایـ-  ٧٠*<3 *4رL# از ��دم �=�ر، ی9�# Eدر
#� #L�8 �
 "���م" *� ا��اع  5�2��ه�،  ا�!<�*�ت "��� ��د��. �� در �=�ر� ز�.��

از���
 e.�R2 ��دن "دوO��L#"ه�ی# �=<� ه���ن /�5# ���9ل *� ذه�.� 

"ه�ی#  ـ�ن دروغ��Lن ��زه�� �.�ن "دوS Yی�Z و از 
 -را�ـ� و ارزش-���9

� ارزش$ 
"ـ�ت �ـaـ=ـ�ش �ـ�دن، 2ـ�ا�)ـ!ـ
 ا�ـ�  �Zر /��� و *ـ
 ه� را *
���.�  3.F ه�ی3 را 
و�ـ�د Sوردن  *��د. ی6# دی�O از ای- "دوLـ��ـOـ#"هـ�، *ـ

�ه و ا*��م.�.F و �>� #
 ا�!<�*�ت ا&.� *�د. از یـV "�ایٔ��O�4 در ه.Oـ�  ا��
�رت و ���حN ان�� #� Y5�� j.Nه�� ر  ��� از �ZیـY وارد �ـ�دن 2ـ�ـ�یـ��"


 -ذه�#!&�� 
� 
� ر�.g  و�Fدا&!& :����� ���ـ�ـ�ـ�ر "ـ�ن  &�د "���م" ا
ه�ی# �=ـ<ـ� از  "�ه در ذه�.� *<S 3ن را ()�ب -���ی!�6ر� ����� ر�.)#

 �9
 ��� ده�� و *� ��ی�ی� ��دن "ا�65ر/���#"، وا9N# "ـ�ن ایـ- 2ـ�ـ�یـ���
�وق�E ��� 
* �ه��  دا�- ز���، و ��دِم �)!\eE را *�ا� ���L.�� از ای- �2�ی

�*�Nو ر e*��2 .���� e.(L ـ6ـ��ـ!ـ#،  رأ�) رت�ه�� ��O.- *.- دو ��ـ�ح Nـ

�# ا��،  د�� Sوردن ��8 *.=!� ا�b!Nد� �5ای��� وا9N# و ��O# *�ا� *�.�


�رت در رژی8 و "<� &���N ب�REو_# ا }�  �زدن دو د�ـ!ـٔ
   ا�، �2ا�)!�
�N_.��ف" *ـ
  ـ�ـ�ٔه یـ6ـ�یـOـ� را هـ�ـ�ـ�ن  -����O.��" و "ر�.)# -"رو(��#

"#O��Lـ#  "دو��ا� دی�O در "ا�65ر/���#" �� *.��از�� و از Sن در �)ـ.ـ� �ـ�ـ�ـ

  ا�!<�*�ت *��هٔ:.!� 
�Lه��ٔ S 
���& #�/ .��Lی� �ـ
  در�!# �# ا� *
 *�دار� ���


Lـ�یـ� �ـ
 ایـ-  دروغ �ـ# ا�:�م " ا�!<�*�ت �F"�ر" F.�وز� *�ا� "���م" ا�� و *
ا� ا�ـ� �ـ
  F.�وز� *�ا� ��دم ا��، زی�ا ای- �Fرادو�g، ه��ن "دوLـ��ـOـ#"


� و ��/.�ن Sزاد� *" �
 رژی8 و�ی# *
 "ا�65ر/���#" e.�R2 &�اه�.�&�اه#،  و
در زی� ��ی
 (���6 و�ی#، �.S 4ن را *� L;!���# رو"�;���6*��
 �62ار &�اه����د. 
 gـF 3 از ا�!<�*�ت و روزه��.F در روزه�� ،
� ��وا9N.�  ا��6ر��TFی� ا��  ای- ا
 
از Sن، �=�ر �� زی� (���.� ��Y و_# 5�.
 &�اه� *�د و a2..�� در ای- ز�ـ.ـ�ـ

3.F -و ای .�" ��# F.3 ز�.�
 ای:�د �<�اه�.�
 �.�وه�� � ��*�یـ�  رو �# ا� ا
 ��رد��� �Nار ده��، زیـ�ا ()ـ- رو(ـ��ـ# 

ً
��.Nن /���6د دو_� دوازده8 را دS �*

�# و ا�!��/#  ه�ی# را در ��ی�ن ��رزار  ا�!<�*�2# و/�ه�.�اش  در ��رد a2..�ات 
3.F ا��* 
� ��
 �=ـ�ن  َرو� "*�رژواز� ��رن ��_.��ال" $�ور� داده ا*�:2 .�ا�


 ا��ا� ای- و/�ه� ��
 داده ا* �2 -��&��(�ل در  �ر ـ�ب (ـ��ـ�ـ.ـ�  ه�� 

 Sی� ()- رو(ـ��ـ#  TFی� ���ده ��Y رژی8 و�ی� 5�.
، ا��6ن� �ا��. (�� *�ی� دی

ه�� (��6!# ره��� &�اه� ای)!ـ�د و یـ� Zـ�ـY روال  در *�ا*� د�!�ره� و (86
 ���9ل �� &�اه� زد؟

�ای3 در دا&ـe و &ـ�رج Eو���F ف اد/�ه�� ()- رو(��# و ه�اداران+&�*
#/�� 
ا�� *� ادا�ٔ
 *���م 5�� را ���ر &�اه�� ��د، 5�� و �=��ت ز�ـ�Lـ#  �=�ر �


b>=� زای#" ی6# از ��ی��5. "5 �اِ�  ه�� *ـ��ـ��ـ
 *�ا� ز(�!6=�ن ادا�
 &�اه

 دو_� ()ـ- رو(ـ��ـ# Sن را ادا�ـ
 &ـ�اهـ� داد، زیـ�ا � ����_.��ا_.)!# ا

���.� 
Sور� �uوت ا�!��/# و ا���"� Sن  ��4Lی� در ��� ��K ه�� ای- دو_� *
�ه �9�ود� /�e ��ده ا�� و /ـ�ـe &ـ�اهـ� �ـ�د. در *ـ�ز� *ـ� / ��در د
 
"ا�65ر/���#"، 5�2��ه�� 2�a.��2# ر�.)# و ()- رو(��# و هـ�اداران دو2S=ـ


 *� (+وت 2�اوم *���م N=�ه� و �Zـ�ـ
 ا/!�ال� �هـ��  �Lای�ن در ای- ��� *�د�


 ز(�!36 را در ��رد ��ر�5Sی�# و ی� ���ر 5�� ** .�زود�، *�  �EرS #2"�6ر *;�ی��

j2 ن��ن *�ز� *� "ا65ـ�ر/ـ�ـ��ـ#"، *ـ�ر  و�2ب ا�!<�*�2# و *
 &���ش ".�ا�!�� ر
�.9Nوا �Oدی   

 و_# 5�.
 و در�!.ـ:ـٔ��� ���6) 
ه�� /.�# ز��L# در زی� ��ی


����*  e.�R2  -!5ت ی��ه�� &=- ا�b!Nد ��_.��ا_#، ُ��� و �=�ن &�د را *ـ�  "

E�/ 
�ـ�ـ�ـ�ٔه �)ـ.ـ�  �Zر *��)!
 و ����س &�اه� زد و ای- 92ـ.ـ.ـ- ه� *
 ه�ٔ

��� L)ـ!ـ�ده ��R2ت 2S# &�اه� *�د. ازای- 
�# �=�ر *�.� 
�RE ،2ـ� و  رو�
Y.�/ 
��Z ه� و�=N ت��_�ه�� ��ر و ز(�ـ� و  �2 "�ن ���رزٔه �Z��2# در راه �

�# �ـ�ـ�رزه ��
، ��Sج ا!"TL 4ب �2دٔه ای�ان، ه���ن) .�" ��ه &�اه.=� �._�2
#��.� #�� 
د����اV.2 در ���9
 ایـ�ان را  اش *�ا� L=�دن راه  در �).� ��(�ٔ

 *� ای- ا��س 2��.8 &�اه� ��د.



 ٧    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

���ر *TOارد. *��&�ه، در ���م رو"�;��6 ا��+*#، ��� د*.�او_# (4ب 

 L.�د. /��ه �# ����.)� ای!�_.� را *

او ���رزه *� �5".)8 را دو"�دوش ���رزات ا�!����.���ل ����.)!# و *� 

 ١٩٢M �2١٩٢rه��   ه�� ا�R2د ���ه.�"�رو� ��ل L.�� از 2:�*
 *��ه*  3.F


 ُ*�د، ا�R2د "�رو�;.dو ،
�.�_.)8 را در  ا� ��� 
اش را در ای- دی�ه *�د �

 در Sن �#� �
 *�ی� از یV �=�ر� *�� ��N�;2 �* ف�Z #�65ا 
��i 4ی� و از  ه��F��

��� �* �Oف دی�Z ��.L ��
 ��م ���. اN�;2#  و ه�� �=e6 ا�!��/# د:�F


، �<)!.- ��ر ��2ریV (���ی�Fدازا�
)اش در  �.)� �
 �Lا�=# در ای- را*


R2�.�# در*�رٔه �)��
 ���ب ای!�_.� در   ز�.�ٔ
 /��#، �5ه�O# و ا�!��/# را *

ه�  ده�. او در ای- e.�R2 ا&!�bص �# ��٣م "�)��ٔ
 ���ب ای!�_.�" �)!�ر� *

ه���.- *� *��)!
 ��دن ��3 رو"�;�6ان *
 ��$�ع 2)�[، *���2 و ��3 
#� #��.� �Fدازد. رو"�;�6ان ا��+*# در �5ه�{ و ���رزٔه 

 
�  ١٩١٧. ��Aِ ا�<=ب >�@ِ/�ی��? و ا�<=ب >! ;ِ� �!1�ی� (٣ �

١٩١٨  ( 
��O# ��ه اوت  N.�م�L �در "�� �2ری- (ای!�_.�)، "6)� ای!�_.�  ١٩١٧ه�� $

&�bص روی�اد ا��+ب  ، *�Rان دو_� _.��ال ای!�_.� و *
Mدر 9��5ٔ
 ���F�� #Oِر�2

 در ��ه� � ١٩١٧ه�� �Fی��# ��ل  ا�!�� و e.6=2 دو_� "�راه�، و�Nی9# *�د�


 از���ٔ
 Sن ا� /�.Y در ���9ٔ
 ای!�_.� *
 ه�� ا�!��/# �R2ل� �ه�  و��د Sورد�
�.�_.)!# -L.�� ا�!��د �95ل اوج��در *�&�رد *�  -ا�!��د *� �Fیٔ
 دی��Lه �5ه�{ 

 "�ای[ ����د Sن دوره در ���9
 *�د.

د�5ع از  ��Oر� &�د ادا�
 داده و *
 �Lا�=# در ای- ز��ن *
 �95_.� روز���

�.�_.)� ای!�_.� �#��
 ا��+*# (4ب ٔ&�"  �N�� �.*.- د�دازد. او ه���F
��.).�ن ا��ا�# روز���ٔ
 "�Lی�و ِدل �F�F_�" (�5ی�ِد ��دم) *<3 �2ری- ا�� و *� 


، در �=)���Lدا"!- ای- �)��_.� دو  �ِ(._�.���ه�� "�&ٔ
  � (4ب 
�ٔه ای!�_.� در 5��را�����N�.i #� ���" 4.� g# ا/+م" .��� 

 �* 
او &�ا�!�ر a2..� ��م ای- �Lوه *
 "ا��+*.�ن رادی�6ل" ا�� و در ای- را*
"�Oِد�� *�ردی��S"y#� ��"S ،eF�� از �(._�.���"�د.  ، ی6# از ره��ان ��ان 

}�� � ا��.  �Lا�=# و *�ردی�O، ه� دو، از ���رزان $ِ


 �Lا�=# *� ���Lه# �Z��2ِ#   در ای- ز��ن ا S غ��* �.� -!5�L ب�!"

�ن  �2ده" Vده و �4دی�* #F # اول���� ���{ و(=!�ل ��� 
� �uه� در ا

�R_ #� 8  ی# را(._�.���
 �.�زه�� /�.Y�& 8 ��� &�د را *�ز ��ده و � ��.*

#� j�Z را  ��
 ا��+*# &�د دٔ;.dه# و�L S 

 ه���.- *� ���. ای�V او��

) *.��# ا�� از ای- *��غ و  �_3 �
 *�ِ=�ی)� ١٩١٧ی�*�. ا��+ب  �#.�ه�  (رو

*           .�
 &�د دا�)!
 و Sن را ا�:�م داد�ٔ;.dن را وS ن� ��u را�


����ی
"، در روز���ٔ
  *��*�ای-، �Lا�=# در ���_ٔ
 ��9و35 * ���م "ا��+ب *� $


��١٩١٧ا���  ٢M، S" (3.Frوا�!#" (*� ، #� e.�:2 +ب ا�!�� را�ا� ���2  ،���

6
 �5ا�2 ر5!
 و �#�* Vی�=�* :�ه� ا��+ب را (!# *�ون ر/�ی� ��دن  ��ی)
�(._�.����4 �
 *�ا� .  ،�ه��  �Nا�.- ���2ی�_.)8 دی�_V.!6 ا�:�م داد�

 e��2 8�5  ����# �.)�. ��Sن ��!���� �B2د *.- �.�وه�� ��_�ه و روا*[ �2_."

� و روی�اد� را *� &�د *
 در ا�!��ع *�ار��aن Sورد �
 �Fی�ن ��Rٔه �2_.�  اوج ر



 ��2ر� دار� را ا/+م دارد و *�ی- ����ی�.�ی#  ا� 2\ی.� "�د �
 S Y�Zن ".�ه و

ا� �
  Sورد. ای- �b2ر از $�ورت �2ری<# د���ل �# از �2_.� ".�ٔه دی��O را *

ه�� TFی�5!ٔ
  د���ل &�د دارد ه���.- در ��"!
  ه�� �2_.� را *
 ���=.�# ".�ه
3.F در gل  ��ر����#" F��].!�ل[ از �.��� *� ا�b!Nد ��" g��١٨یy٩  4.�

 "�د. دی�ه �#
دور ا5!�ده از  �Lایِ# *
 �Lای# [�Fزی!.�ی)8] و �L �9.�Zا�=#، ا�� ا��uت


 *.- زی�*��� ا�b!Nد� و #9 �
 از درون Sن ��2ر� ��دٔه "را*Nا� وا�!R�
#��.��، ��دود �# ای���_�ژی6#" �2اوش �# -رو*��� �� .� دا�



 �2ری<# در ��ل  *ٔ�R_ �ِ&��" ر����١٩١٧ ��، ��2ر� �:��ر "�ه ا

* ،�
 *.- زی�*�� و رو*�� را از �� �92ی@ ��ه��  �
، رو*��ه� و �Z 8.�b2ر� را*

�. �Lا�=# در ��"!
 ��9# از �� 92..- �#��" 
* j�iا�3، ا�e.�R2 ای-  ه�� ز�


، ��2ر� روا*[ را ���ر *TOارد و  ای- �!.:
 �# �Fدازد و *
 ه� �# �)��� ��ر


�رت *N ]*ن ��2ر� *��� �2ری<# و رواS ��� 
��ر L.�د. ای- ��2ر� از  ه� را *

 او *� ای�هٔ
 ، 5.�)�ف ای!�_.��#، &���#S٧_.)8ِ �.�وا�# ِ��!.eِ  را*ی#  ده�، را*


� *� �Zح ���2ی�_.)8 �2ری<# و ه���.- �Fی�� ،
� �.9Nار� ��2ر� �� واTL  ه��
�ن *
  ا�!��/# (در ��رد �;��م.=>* Y�R2 �6ده�� ا�!��/# و��/ �ه�ی# ����


 �Lا�=# ای�ه TFی� �# ه�� ا�!��/#) را ا��6ن ه�ف �L ،زد���Lا را  S_.)8 ذه- 
.���� TLا"!
 ا �=F 


 �<)!.- *�ر در روز���
 " Sوا�!#"، � "
����ی ��Lا�=# در ���_ٔ
 "ا��+ب *� $
�، از���
 ��١٩١٧ا��� " �=!�� ،

ه�� 5�);#، ا�!��/#  ا�u در ز�.�
 ٣٢(4ب در �:�g *�د. در دوران ز��ا�3، 

* #��.� �R2ی� درSورد. ر"!ٔ
   و 

 
١                                     ?��D% ع� . F!ا1/? و او;


# �F از  دی6!��2ر� ����ی.R� 
دار� ��_# و �2�یe ���ن از ��� Sن *
 -ه���ن ��&!�ر� دا��# در ا/��ل ای- دی6!��2ر� -&=��� ه��اه *� "��{"

 ��b& KNدروا 
ای- 9��5
 �2ری<# را، ی9�# ای- �R.[ &=- و ��O# را �

��*.��# دی�O ار�Lِن (���ِد) ای���_�ژ�  دارد ی� *
 �Lای��ٔ
 ��_.��ا_.)8 را *.�ن �#  

#�� ،�� �2ا�� F���ن *�ارد. �����F.!�_.)8 ا

��
، در�)ل �Lای# ��_.��ا_.8( ��# ای-  �Lا،�(�$�  �2ا�� �2 ا*� *��Nار *���

#� e�/ رت�N�* 
����، ز*�ن ر��# ر��  �*] 8��) ���.� ،��ه�� �Lوه# ا
 ه�� /�.�# *�&�ردار ا��. ���ن] ا��، و از ا��6ن


ه�� "�9ر ا�!��/# 5�L!�ر *�Rان ا�� و  ا��وز ��_.��ا_.)8 در ه�ٔ
 ز�.�
�� Sن، ه� روزه ���3�.� 
Sورد.  و��د �# *.=!�� را *
 ه�� �<�_@ ه� 



 و$9.� ����ِ# د�.�، TFی�5!�#،  �� ای- ا()�س ه�� ��ه� در�)ل (L!�ش ا

.��2 e�R2 ���6، و�TFی� �.)�: *.3 از  "��#، ��ی# ا�- از *�ا� زی)!- و 


 �Lا�=# "������5ان" �#� #���S 
روز *.=!�  "�ن روز*
 و /�ه -���.�"�ن ه�
 ه� در و��د"�ن درi�.�ن ا��. ای- ا()�س -"�د �#



  �� ��/# ا()�س و *�ور� /�+�# ه�* 
� #L�
 S �2ن ��ع ز�!5�L و�.�  
ٔ!;L
�ی� را *� � 
�ی8 را ��*�د و �N 
� ،�"�* "����*�NS د"�ه و�F ون و��د��Lا�=# "*

�.  5١=�ر و *��� �2ری<#�� 
*�:2 ���، ��یe ا�� e.�R2 
��ال �# ه8 
� ��
 ا���ن ای- �Lا�=# ا* :��� #2���Z ا�  �4 ���رزٔه



  -د�� Sوردن 2)�[ ا���ی� "������5ان" (ا�!���ر"����Lن) L)!�ده *�ا� *�
����ی
 �!;�ق و �Fا���ه ا���ن در �5ز ا��+ب ��;e.�R2 eِ9 ه8 ����ه از " �ا�
��# ا��؟  �Zح ا� ا��+*#   
 �Fوژٔه رادی�6ل دی��O *�ا� *�ز��ز� -" 


�� f;) # در ���ن *�ا����ن (�$�  ره��ان و �.�وه�� (��8 ��"

�N�* ،��Lار�  ا��، از���
: *� �F ��دن ��{، ����ب ا/��ل ه���ع &=��!# *


 ��*�ا*�� و *#��Lت ا�!��/# و  ه������� 
ٔE�/ ن ���5".)8 در��ا_!#، �2زا�/
��، ��*�د ��دن د�!�ورده�� *=��، 5)�د [��_#] �:��#، ���ط �.�


 ��_# و �4 ای- *#ٔ�*��ه�. *�ای���
، ای- ره��ان و �.�وه�� (��8، ا��وز *�  
e6=� 
�ار��،   ه�ی# �F"��ر رو*�وی��، زی�ا ����� e�N �.�وه�ی# ی�s6ر � ��در د


�ه *�6
 *�/g6، &�د *
 ه.��ه�ی# در ��� 4:2ی" eی�ا��.  زدای# *=� �2
 h� �* 
�ه�� *��، در را*���L 3ا�=#  در �F وژٔه ��رد�F ،-ای�*��*



،  ��ن را �=�ن �# ه�ی# �� �
 ��9N.� �2ری<# �)��;(�5 
ده�� و �5ا�2 از ز�.�ٔ

 از Sن ���
 �# ا��، *�ی� از �� 2�وی- و ���5ل /��#� ،���" ���*  
�2ان �)��ٔ

ه�� �<!�@ ����دی� را ��م *�د [�;��م  �R.[ زی)� و ی� ه�ای� �5م
�# "����دی�" در ای�:�، ه�ای�،  �ره ا��ی=# و ��ز��ن�.�ا�  ده# 


 ا��وزه  ه� و �)e ����ر (;f ز��L# ا�)�ن TFی� *
 ا�9�ف� ��ه�� Sی��ٔه *=� ا
ه�ی#  "e6 دار� *
 ���ن ����ی
 در ار��2ط *� /���6ده�� $ِ� *=�� در

 .[�� �<!�@ در ��9ض &� ا

* #!.b>" #=ا��L �L�6 �# ا;!� Vا�!��ر �4:9ه �4 ی 
ی# از او  *�د �

�� در*�رٔه  "� از ��"!
 ر�O�S ،�5ه �# �#�� 
ه�� او در ز��ان ��م *�د �
 *<3 در ز�.�ٔ
 "��&� و ��Sور� ا��.   ه�� ره��# ���3
 
�ل٢�) ?��#� 6!2�Dا1/?، رو�!F .  6��١٩٢�  ١٩١٣هH             ( 

��ل -.* 
 ١٩١٣ه��  د���ل ��دن �).� "��) #�aری��L (ا�=# و 42ه��# �
 �2١٩٢rرزه��� 
�2ا���  اش، ��"!
 ا��، �# ��ی��ٔ
 ز��L# ، ی9�# در ��(�ٔ


��Oر�  ا"!��ه ا��ازد: روز���
 &�ا����Lن �5ا�)�� ی� (!# ای!�_.�ی# او را *

�.�_.)�، ��2ری).- (���ی���Fداز) و �95ل "�راه�� ��ر��L  در&=�ن و 


��ازات Sن ره�� _�.�.)� و �)!�e (4ب ���F  ��ر&��
 در "�� �2ری- (ای!�_.�) و *

�Zز� &�ص �2*.�  و ��ان ����.)� ای!�_.�. او ���رزان و رو"�;�6ان را *


 ��ر�g و ژان ژورس �#* �!=.* 

   ��٢د،  ��ن �* �2 ��4دیV *�د�
�اران �5ا�)�� ی� رو"�;�6ان ����.)ِ� ��ل�!��.� .١٩Myه�� *9�از��{ و  

9� از "�� و ��2.� ا��+ب *�_ِ=�ی)!# ا�!��، او *� درا&!.�ر دا"!- *

ه��  ه�ی# ��5# از ���رزا32 در "�راه�� ��ر��L "�� �2ری-، *.- ��ل 2:�*

١٩٢١-١٩١٩ .���# و ��4a!;�6 ���3 ا��+*# ا�.� �Oزی�* 
��Oی 
، $�- ره��� ��دن (4ب ��ان ١٩٢M-١٩٢٢ه��  �Lا�=# در ��ل

�ا ��دن ��2ر� و ا�!�ا�A2 ����.)� ای!�_.�، *.F ر���+*# *�ا� ���رزٔه  ��ا� ا�


6
 _�.�.)8 را  Sی� *# �)!:�ی# د"�ار *��# 4)ب در *�ا*� F.�وز� 8(."�5 *�S  �DE, در  �C٨ادا 

 اداCۀ G!ا�C# و ا<�(ب ...



 ٨    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

#� V+ب *�=�ی�ا�" :�����ی
،ه� ا��+ب *� $ِ�  ��ی)،  .����رل ��ر�g ا

 *.=!� �!�*# *�ا� *�رژواز� *�د �2 *�ا� .��!�ب ��F.!�ل (����ی
) در رو

�"����
،  �Fو_!�ری�. ای- ��� S"�6ر یV $�ورِت .���ز *�د ���# *� ای�6
 در رو
#� 
9�
 *�رژواز� &�د را �2* #!(._�!.F�� 
ٔ�)�� Vی ،�Sی� و ��/#  و��د �# ده

#� e6" #*�i ن��2  

 N.�م &�د، ** � *!�ا�
ً
+Eو_!�ری� ا�F 
L.�د F.3 از ای�6

��
 -ه�� &�د  &�ا��Z Vم ی��9.� -در �Nوا .�ه� *�  و *
 ا��+ب &�د �65 ��
�.9Nوا .�
 ��د���i ژ��_����ه ه�، ��.=
 ای" �
 در  ه�� ��.�ا� �
 �2ری� رو

*�ی)!# �Nار L.�د،  �# -*� Y�Z ا(�6م ���2ی�_.)8 �2ری<# -ه�  درون Sن
Vی�=�* .��ام �Eیh  ه� ��رل ��ر�g را ا��6ر �# "6)!�Nی� ا����. ��Sن *� ���


 ا(�6م ���2ی�_.)8 �2ری<#،  ��ن "�ن اد/� �# و رو"-� ��ه ی�  ���" �65 
�
 TFی� �.)!��."                                      �2ان �65 ��د، ارج �#

در ای- ��"!�ر، ا&!+ف رو"- *� ���2ی�_.)8 �2ری<# ��ر�).)!# دی�ه 

 i.���ر�).)!ِ# ��ر�g  "�د، و ای- "ای�ه �#ٔ.u3 ار�:� ��در ای 
� ��S_.)8" ا


 و ای- �92ی@ i.��:�ز را $�ور� �# را *!5�L ه��. *�&+ف ا�!��ر ای-  /���

!;L  ��*�" از 

 از 2:�*
 و  *�6
 از" ِ��!.eِ و ای�ه ٨ی��" ه� �� ��S_.)8 او ا

#� ->� �Lی�. ��ر*�د در (86 /���6د در ا�!��ع 
#� 
!;L #�� �2ری� را e��62 اِرTL ،
*.�# ��د ��O در "e6  �2ان F.3 "�د �


ی# ��رد  ا�. و ای�6
، *�ی� او$�ع &�ص ا�b!Nد� ه� ���9
 �5$.�ت ��.=
 ،�>=� #��2
 �Nار L.�د �
 در ای- و$K &�ص، *� TL"� ز��ن، در "�ای

��ه� ی� در�!.:ٔ
 و��د  ده�. ای- &�ا�� اش را "e6 �# ه�� ��9# &�ا

 �u*� در ���9

ً

 و9$.!# �)�!���د���ل ���=#  Sی�� ی� *
 و��د �# �Lا *
 ی# 

#� v/�* 
�# را در ���9���. ای- ��ع  ���و�!#، �
 دره��Eرت، a2..�ا2# ا��"
#� V.2�6د� درا����/ j_�N اد در�
 یV درام  روی* 
.��. ��{ *�ا� رو:�L

#� eی��2 3.F }�� Kی�N"#  "�د. و�� ���درد و ر�~ و(=! .��!(.� #��" #�.*
#� e.�R2 �2دٔه ��دم �* 
ده�  ه8 ��ش �# "�د، ��Sن را �<)� *
 از ��{ �

��
 ا/+م  و در ادا�ٔ
 ای- رو��، &�ا* #9�� #!"���� j_�N در #b>" ه��
#� #!(._�.�����# و  رؤی� "�ه  ه�ی# Sز��ده ا�:���. در ای- راه 2:�*
 راه "

ه� *
 ارادٔه /�e  ه�� �2ده ا��. در رو�� ای- راه ا/+م "�ه، 2:�*
 *�ه8 ���2[
#� eی�
،   "�د. در ای- ��Sن �2
 ی�د"�ه را در روز���ٔ
  را*ٔ_��� 
*�ر دی�O ادا�ٔ


 &�ا�.8: "�ح  زی� �# "Sوا�!#" *


 را *� 2:�*.��.�_.)!#، &�Y رو��ه�� �Fو_!�ری� در دی�O ���ط  "ا/+م راه 

�.�_.)!# ا��زه �# ���ن در ��2س �Nار �#��
 �2ری�  ده�. ا�!<�ب راه � �ده

�R_ و_!�ری� در�F 

 ی# �2ری<# ** V.26�# درا��"  �
 Sی�، ���رزٔه Sن *� $�RE


����ی 
�Lه# دار� را * S 
* ،�ا� ��  F.3 *��د، از ز�:.�ه�� �!8 و ِ��واژ *�ه��

  د�� ی�*� و *�ی-* #!(._�.�����ن، "�ه� /.�# د�.�ی# �� *�"�. ا�!<�ب 


 اراده و &�ا�!# ا�!��/# داد.".� &�Y رو

�4اوار ای�ه ه� �# از ای- ��"! 
S_.)� *�دن او در  .)�.  �2ان دری��5 �



 �Lا�=#، در ��"!* ،�O�2٩ری�  ی# دی  
�2  ، دی��Lه &�د را رو"-�5١٩١٨ری
 دارد: *.�ن �#


 [ا*4ار] ٔ�.�"Y�Z د�!�ی- �9!�� ��ر�g، ا�)�ن و وا9N.� &�رج از ذه- او، و
� و در &+ل /���6د  �2ری<#�Z��2در ار �Oی�"�ن  ��ر و &�ا�ِ� ا�)�ن، *� ی6


 �!��*e را �=�ن �#ٔه��] ���2ی�_.)8 �2ری<#  ه�� [4Lاره ده��. (86 ای- را*
�ن و درس 5�L!- �� از  ا�N�;2ت ا�:�م.��5 
* #� ���& 
!"TL ه در�"  ،����

 ه� را *�ا� (�ل ی� Sی��ه وام *O.�ی8."  ���ی� Sن

S_.)�  دا�# ای�ه ا�� ا"!��ه &�اه� *�د ا�L *<�اه.8 از �Lا�=#  5�);


 *� ا��ا�����Lن *)�زی8، *
 دو د_.e: �<)� ای�6
، /���6د �2ری<# را در را*

 ه�� *
 �R2ل* 
�ه *�ی� e.�R2 ��د و ��S ح و��د�Z 
ه�� ذه�#  2�����F �* #یٔ

�ه *�ا� ای- �R2ل  ارا�
 داده"  �
 ا��اع �<!�@ /���6ده� *�ی* ،
ه�. دوم ای�6
�ه ��2
  ��د �
 در (��� و �Fی�ی#" eی�ا��،  "�ن ��ا�:�م *
 درا�# *4رگ �2


 &�ا��  Sن� 
��L  -ی���ن *
 ه�� زی�د� را در &�د �Lد Sورده و *  �.9Nوا e6"

�.  در Sی��ه *" � ا��ا TLا"!
 &�اه�

 
 M) -.�_ 5!- از�L �2١٩٢٣  ١٩٢٢. �)�6 و درس                                                           ( 


 ��ر�L ای!�_.� *
 ١٩٢١در ٔ��Z ه:�م 
ٔ�)��  �* 
�ه ا�� و *�ا� ���*�.��Fی�ن ر

N�5  د�5ع 
�.�_.)� در ار��2ط *� ا�!��د *
   �Lای����ه� در ره��� 4)ب  "�(6 


*  
�)��_.� ��Sِد�� *�ردی�O، *�ی� S_!���2.�� دی�O (*�ا� (4ب ����.)� ای!�_.� �

*  g.�\2 #Lی��5. �2ز (���ه ا" 


 ا��ای# ا�!����.���ل ��مٔ!.��- 

 در "��  -ره��� �Lی�Oر� زی��ویِ.@ *�
 ��، *� د�5ع از ای- ��ای# ه���.- "6)� (4ب را *9" e.6=2 �._�!ُ�ر�� در ای._

از دو ��ل ���رزٔه ��خ 2\ی.� ��د. ای- ��.!
 *� F.=���د �iSز� ��، 42 ��ی��  اداCۀ G!ا�C# و ا<�(ب ...

* ��Lر�� 
� ارا�
 ��د �2 ���3 ��ر�Lِ�  ����ر *��Fی# ���ٔR!� ا�


 دو*�ره ��):8 "�ه و *!�ا�� در *�ا*� ا��اج ��R2 ازه8!>.(L   ه��

 *�د ���و�� ���. در ای-  �5".)!#!5�Lرا �5ا �Fارو 
*.- دو�.- �=)�  ا� �

در ُرم *�4Lار "�. در ای- ا�+س،  ١٩٢٢(4ب ����.)� ای!�_.� در��ه ��رس 
#� 
!5�L 8.�b2 
"�د �
 �Lا�=# *�و��د ای�6
 42ه�� ُرم را رد ��ده  از���

.��� #L� *�د، (4ب را در ا�!����.���ل ��م در �)�6 ���ی�
�.9Nوا �* #���"S 5!- از  ��2س و�L 8 "�رای# در "�رو� و درس!(.�ه�� 



 یV ره�� (6� #*4!* #��.�ه�ی#  _�.-، در �R2ل �Lا�=# از یV رو"�;�6 
�ه��� -..92  

 *�د��. �Lا�=# ه���.- **�:2 
ٔ�.�ه�ی# �
 از ای- ��2س و   و

F.3  ز���# ���2ه �2ا�)� ره��� ��ی� (4ب را *
 ه�  ا��و&� در ��ت S"��ی#
#� #��.���زد و  *��د. &[ ا�!�اA2ی#6 ���ٔ
 وا(� از �Lا�=# یV رو"�;�6 

#� eی��. �.�و� روی�اده�� ا��+ب در "�رو� او را *
 ره��� (�2 #*4�� 


 او �� ���L# �5ق در �)�F ،�6ی!<� ا��+ب، ا.�.F ���2  
ٔ�ا_�9دٔه �Fو

6
 راه *�L=� ا��+*# را در� �#�* ،��� 8=  
ا��از �)��ٔ
 ��# را *�  ��TFی�� �
#��L�L4د در�# ا_���# دره8 �# ه��  و$9.� *.- د.�S  .� ی�*

�ه در ای- دوره /��رت *�د�� از: ه�� ��ح �)��" 

 ��#: ا�R2د ���ه.� "�رو� *�ی� از و� 8(.���� �.9$�O#  -ا_@ٔ�RE در

#��.��ه و ه8 ا���ن �
 ا��+ب F.�وز� �S ون�.*  ،
�� TLا"! �=F اش را
�رت ا��+*#N اِر��!�
 اE�#، أ;.dو 
* 
� ����j  ا� �� در �=�ر �F��ور� ا

دار� ��رد �2�ی� *�ده و *�ی)�  �خ �2_.�  ه�� ����ی
 د"��# دا�8 دو_�

 ا�!��/#* 

ً

، "�راه� �
 اش را�:�دا;.dازد. *�ا� ا�:�م ای- و�
  ��ر ا�* ���2


 ه��6ر� ده����ن �
 ا���ی� ��دم را * 
�2اY5 و /���6د ���95
 ��ر�Lان *�6
#� e.6=2 ���زش *� N=�ه�ی# از *�رژواز� �
 رو"�;�6ا�#  -ده� 
و (!# *


 دی6!��2ر�  -"�ی)!
 و�!<�b در &�د داردٔ��(� 
�.�ز��� ا��. در ای- را*
"�د. "�ط _4وِم ای- �)��
   �Fو_!�ری�، �R!�ا، �5م، و ه���.- _4وِم Sن ��ح �#

� �2 از &� دو����
 ای:�ب �#��  [�ِا� ��&!�ر� ���L.�� "�د: �<)�، [&
���ر� و �2�S eن *
 &=���  &�د�<!�رِ� د�!�Oه دو_!# در "e6 دی�ان

ه� �
 &+��S �.Nن در �2_.�  ا/!��د �2ده F�.)#، و دوم، [&ِ�] از د�� دادن 


 ا�!��/# *� �Fیٔ
 ا�Eل "�راه� ** 
�ن   �_3 �=.�ه �=�د و در�!.:�S و��د

� (N.�ِم ���ا��ن در ��و�=!�ت در ��رس " ���Sر"# و "�رش را *�/v &�اه
١٩٢١

 ره��� �Fو_!�ری�  ). د"��# رو *� #!��.�45و�ِ# &�ده *�رژواز� *� 


 *�د (86 �#!5�L 3.Fاز "�9ر دادن در 
ه� *
 ���، ی�  ه� و �2&!- ��د �

* 

  .�4  ه�ی# �
 در ��دم ا�.�ه�ی# *
 /��ر2#، ا*�از �6!� �و��د Sورده *�د�

ده#  �Lد� را ��ز��ن ��� "�د. *�ی)!# /�j *.3 از &.�ل &�م ���د��، �Eف


 "�د و  ��د �2 *!�ان (��!5�L ��� دو*�ره از ._�2 
ی# �� را �iSز ��د، �2 ای�6


 �Fی!5�=.F #�5ی- �2ا��� �.�وه�� اTL  #�Eار� "�د. *�.�
، $�ورت �.�و

�� �.�وه�ی# �
 ای- TLار ا��+*# را ه�ای� �# -���ٔ
 وا(���-  j_�N در

 _�.- Sن را در ��ل  ا�b!Nد� �� [��] ��dر �#� ���١٩٢١ 
��ر *�د. _�.-  *

 
�5ت ��د، ا�� "�9ر _�.-، ی9�#:ا�R2ِد ��ر�Lان و ده����ن،  ١٩٢Mدر ژا��ی

����ی 8!(.� ���دار� ا�!���ر و  ه)!ٔ
 اE�# ا�R2د ه�
 �.�وه�ی# �
 از 

����ب �# #� �� �* ��، *�ی��" 
�.  ا��ا در�# ���� و *�S 

 *.- -ب ٔ�RE در ای!�_.� و  در ��L3 ��ر��ا_���#: *�ی)!# "6)� �

* Vل ��د. از ��� *�=�ی��N ن را��_S ص در�b&  8�� ن *).�ر��_S ه� �=�ر


 ��2م د�.� را ا�!��ر دا"!��. ���Oٔه  ��رم * �:�S +ب از�ن �=� ا���S 
*�د، زی�ا �

 ��  ��١٩٢٢.�!�ن در ��ا��� ٔ;.dن "��� دا"�، وS ا�=# �.4 در�L 
�

�� ��د. e.�R2 او$�ع ����# در ای- ���Oه  ه�� ����.)!# را ���5ل (4ب�*

* 
* 
E+&ر�Z :ح زی� *�د�" 
 
* �2 
�ه *�د و روی�اد  5�d.� ���و�� �.�وه�� ����ی" 
!"�Oل �8 ا��)

ا��+*# ����2# در �iب ��$�ع روز �.)�. و$�R* Kا�# ����د در 

9��� 
ه� را  (�� ��5# ���ده و �.)� Y�/ �2 ر�~ در Sن دار� *
 ه�� ����ی

 v/�* +*# را�ا� �� 

 در  "���، ه��ن *!�ان 2=<.� داد، ر�:# �� 
��L
�ن ����
 دی�ه �# �2١٩١٩  ١٩١٨ه��  ��ل�S�* 
�. در ای- را*"  �N��!� #ی

����ی
 TFی� �# ا��6ن #��O���
 دار� �# "�د: �)�� �* �ه�� ���N  �2ا�
ور� ا�b!Nد� Sن و _4وم ����ز� ���9
  "�5�6ی# ای- �.)!8 ی� *� ا(.�� *��ه

#� ،�
 ه��اه *�"* ��5
 �2ا��R� وه�L Vی K;�  
��ر ی� (!# ار2:�/# ��2م "�د �
�رت   ه�� ا�!��/# &�اه� *�د (����� �iSز دوره �!.:ٔ
 Sن �����9 از "�رشN

h.$�2 �!��8 �5ر�#). �Lا�=# در ا*!�ا *� �=5�L-  e6!- �5".)8 در S_��ن

 ا�=�9ب در" _.ُ�ر��"* 
� ��� و *�ی-  TF٩ی�5!- ���
 وا(� رو*�و" �:��

(e ا�R2ِد  �ZیY �=�و/.� (4ب را زی� /+�� ��ال *�ده *�د،  �ا �
 ای- راه
�(._�.���
  ه� �# (4ب را *� � �.��Z

  �DE, در  �C٩ادا 



 ٩    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 


ه� ��ا ��ده *�د. ا�� �Lا�=#  ه�ی# �=<� &�د را از Sن د_.e (4ب �.4 *

ه��  (e از دروِن e.�R2 و *�&�رد� �� *� وا9N.� زود� دری��5 �
 ای- راه *

-.* 
ٔ�RE ا_���# &�� �# ����د در ای!�_.� و #� Yی�Z -و از ای ��2ان از  ده
Vی e._ف د�Z 
دار� ارو�F و از  ه�� "6)� ���3 ��ر��L در�=�ره�� ����ی

3�2 �Oف دی�Z 
* #��.�
  ه�� ا�!��/# و �ه در ای- �=�ره� در را*�S و��د
*� ��2.� ا��+ب در ا�R2د "�رو� را *�!� در� ��د. ��{ ����# اول 


�رت را *
 ه.� *N �Fو_!�ری� در ��2م ارو�F 
� �=� v/�* 
د�� *O.�د. اّ�� ای-  و�

* }�� 
�# را 2��ی� ��د، ��از�
  و��د Sوردن ��از��.�
 ه�� �� � ،
2���  ی# �

3&�  
��ن ��د *�6S 8 ����د را!(.� ���* 
�ا��!(� �ا� ه���ن  ه�� ��ی

ه� در �iب ارو�F ا��+ب *� $ِ�  د���ل دا"�. �R2ل ��dر �5".)8 را *


����ی 
 دار� *�د. دار� ���د، *�6
 �R2ل $ِ� ا��+*# ����ی
#* #���.!=F #=ا��L ا/+م �# در ای- ز��ن �دارد،  دری3a را از ���
 وا(


�ی� او �!�ی~ "راه زی�ا *)+E "#�._���2ا�� ���3 ��ر��L  �# F١٠.��ی# *
 ُرِم ��

��� *�ده ای!�_.� را * 
* 

ً
دار� ه�ای�  د_.e $9@ روا*[ �2_.�� ����د �:�دا

ز��ن *� ای- ��R2ت در �iب ارو�F، "!�ب E�9!# ��دن ���9
 در ا�R2د  ���. ه8
e6=� �* رو��" e6=� ،ه *�د�ه�ی# �
، ��uت و �Fی�ار� �<)!.-  ه�ی# رو*�و "

#� ��.�_.)!# در ���ن را �2�ی�� 
�ن از ای- *�Rان  2:�*ٔ�S د. *�ا� *.�ون��
�!# �� در ز�.�ٔ
 ا�!.�ز دادن *
 �2دٔه ده����ن، &�ده �زم �.�*�رژواز� و  *�د 


9
 داده "�د. �)��
 در ای�:� *�د�� Sوردن و  ��/# از *�زار ا�b!Nد� �2

��ارِ� ره��� �Fو�O�  
� ���� و رو"# ا�.� e6" +*# در�ی# ا�
���<�Oی# *
 &�ا�F وم را ا��6ن�R� ت���Z ه��  
TFی� ��زد و �2ا5�# دو����


��ز  را �.�N�* 4ار ���. ای-  �_3، ا/��ل ���).� د��6ا6.2# وا9N# را ��(�
#� 

 از ��� زی��وی.@ ارا�
 و *
 در ای- را*� #)�Z ا�=# از�L .���  
ٔ�.�و

�ه *�د، *��ه �5�L و در ��� F.=ُ��د ه�ف" e.�62 
ً
��.Nد -.�_  
ه�� ���ٔ


 ه�� �5ه�O# و ا&+e.�62 #N ��د. وا(� Sن را *� ر��5# ]اE+(�2#[ در ز�.�
 

 "�� وی- �;� ��د �2 F١٩٢٣.=���د ��.�!�ن، در اوا&� ��ل  �Lا�=#، ** ،


* 
�ٔه زی�د� از  ��.!ٔ
 ����4 (4ب ����.)� ای!�_.� را �/ ��.O!�د_.e د

&��Z �Zد ���ٔ
 وا(� از ��� ��Sِد�� *�ردی�O ��رای#  ره��ا�3 و ه���.- *

�ا"�، *�ز��ز� ���. دی� _�.�.)!# i.�ار2���L gِا�=#، *
 ��ر�).)8�- 

"e6 یV د_  8L�.�gF 8(. از ��گ _�.- �
 در د�!�Oه (4*# *� 5=�ر و *

#� �.��2 
����* 

، ه�ٔ� #�Lارد. د�� #ه� و /���6ده��  "�، ه.� ر*
د�!�Oه ره��� (4ب ����.)� ا�R2د ���ه.�"�رو� را ��2.
 ��ده و �:�ز 

 دا�)�.  �#
 
Iی��1!� �ٔ��!/#K 6�   ١٩٢H -دار6 . ا�<=ب در %/�ره
����ر  ا���ن ره��� (4ب �9# در 4���2 دادن ��2م ا��ژ� &�د *
 ه8

 

 در ژا��ی� ��، در "�� ١٩٢r*�4Lار� ���.- ���Oه (4*# ا
.�ه�� (4ب درواKN از ��  در ای- ���Oه، ار�Lن ١١"_.�ن" [�5ا�)
]، *�4Lار "


ده�. �Lا�=# *� �)j  &�د �# TLار� "�ه و ��م (4ب ����.)� ای!�_.� را *
 �Fی
� رأ� ٩٠�٨Eدر 
"�د، در ���*��S ،eِد�� *�ردی�O،  ره��� (4ب ا�!<�ب �# ه� *
� رأ� ٩�٢Eدر 
ا� در ��2ر�  Sورد.  *����ٔ
 (4ب، ��Sور� د�� �# ه� را *


 �.�ن زی�*�� و رو*�� را &�ا�!�ر �#ٔ�رت و را*N  
ٔ "�د.  ��ر�).)!ِ# را*
، زی� /��ان:"*�ر�# �L١٩٢rا�=# در 4Lارش &�د *
 ���Oه، در ��ه اوت 

 ،��او$�ع ای!�_.�"، �
 در Sن *
 *�ر�# ��$�ع ا��+ب در �iب ارو�F �Fدا&!
 ا
#� 
����ی
 از��� ،
!5�=.F در �=�ره�� :��# و  دار� ذ&.�ه ��ی)�.�ه�ی# 


��ز���# دارد، ی9�# و9$.!# �
 *�ا� ���ل *   

 و��د ��ا"!.�ای- "e6 در رو
�ی- &��R* �Zان* .���# ا�.�ا� �5ر� *� &�د  ه�� "�ی� ا�b!Nد� ا�uه�� 


�� در ای- �=�ره� *� 2\&.� زی�د� ا�b!Nد را د���ل  ه��اه ��# *�.�Sور�� و 

 ا�b2 j�iر �# ��� و د�!�Oه دو_!# &.�# ���وم �#� ���ه و  �2 از Sن ا"

*  Y5از �.�وه�� ��ا #�.& 
ه�.- د_.e *�ا� دو_� ای- ا��6ن و��د دارد �

ده# ���. �Lا�=# e.�R2 &�د را 8.�92 داده و *.- �=�ره�ی# *�  رژی8 را ��ز��ن

دار� ��N و دی�O �=�ره� از���
 ای!�_.�، _�)!�ن، ا���s.� و �a2�Fل �5ق  ����ی

#�  

 �.�وه�� دو_!#  -ای- �=�ره�� (��
 TLارد. او در ادا�ٔ
 e.�R2 &�د *�
�رت /��# �=�ره�� ردٔه  ه� *
 در SنN نS #��.� ت���Z و��د و /���6د �Z�&

�
 ا"�ره ��ده و �# -�<)� را ��ار�* �� �* �د�� Sوردن (��ی� ای-  �Lی
�،  �ا�
 Sن.O�� 8(."�5 �* #!(ت *�ی���Z ا/!�اض ���" Y5�� ه�� ای-  ه�

 دی�یgF ،8 ز���. �Z١١ر �
 در *�Rان "���Z "#2�2ِ��ت را Sن
�� (4ب ����.)� S_��ن در ��ل �.�
  �L١٩٢٣ا�=# ه���.- را در را*

*�د،  �ا�
  *� "e6 و ��ع V.!��2 "روی�روی# ���3 و *�ز" زی� /+�� ��ال �#

� &�Y را، *� اد/�� ای�6
 در ارو�F یV 8���2  اداCۀ G!ا�C# و ا<�(ب ...R!� 
ٔ��� V.!��2 ن�!�.��
 ا��+*# در(�ل ر"� ا��، رد ��ده *�د.

�Lا�=# �9# در e.6=2 یV *��� دا"�، *���# �!=e6 از ا�R2د *� 
�Lای��
 *�د�� و ه���.- *�  ا� ��# �Z��ت �.��# ��را$# �
 زی� u\2.� ای���_�ژ�

 ه� در ���رزه *�د��. *�رژواز� �
 *� ��5دال
�ح� ��9* 
!6� 
ه�� ��ر�Lان و  "�ه از �Zف �Lا�=#، ا(.�� ��.!


 Sن* 
ا��از ا�R2د� در یg�:� V  ه�  =8 ده����ن ا�� در "6�# �
.� ����ر� در Sی��ه را *�ه

ا� ا�!��/# ه���ن ه�5#   &�اه# &�اه��
 و د��6ا�# ای- ه�ِف ����ر�
�# او را از دوران ز��ان ه��اه# �#�.���د �
 ه8 از ��� ره��� "�رو�  

�Lای#  زی� /��ان را�� ١٩٢rوه8 از �Zف "�2_.�2#" (ره�� (4ب) در ��ل 
�، &[ "�د. �Lا�=# اe�N �L از ��گ از ز��ان Sزاد �# ��6Rم �#"  #=�

#�� #L��ی- ر��# (4ب را ���ی�* 
� ��Eرت ���م (4*# &�د را از  ��د و "�ی
#� �� داد. د

vR* �* 
ه��  ه�� ��2ریV و ا�!�اA2ی6# (4ب ه� و ����dه �Lا�=# در را*

*�bR�� #���� ،#��Fارو �(.���� #� f;) م را���5د دارد و ای- �  
�. او *��

#� #L�
 _�.- Sن را دی��2 ���ی�� #& #� Vد �4دی��  
��Lد: رد ه��"
.
��Z د�& �$�* 
��Z ��� ا�!�ا�A2 از 

 
���ی-K :� ه

١.  
* K
 ��ر�L و رو"�;�6ا�3 در ��ٔ��Z ،#=ا��L 8/ز���# ز  j�ا� ���
#� 
* �
، در*�دار��ٔه "اراده  �2ا��� #���* ،��ام ���N�2ری<#" ا ���*" Vی e.6=2

"#9��  .�"�* �� ه�ٔ
 �Z��ت �5ود
��١٩١M -١٨y٩ژان ژورس،   .٢�.��ار �5ا�)�� و از ���ی���Lن ر�5م  ، �

�.�ل���.�_.)8. از �<)!.- ��ره�� (4ب  ١٩٠٢ه� *�د و در  د��6ات 
 ��bN ِء���. ژان ژورس در �iSز ��{ ����# اول در " 
�.�_.)� �5ا�)��



 ی6# از  ��ه ** gs�� و .��2�یe!N   e ر 
ه�� �2ری<# و �����Lر  � �5ا�)
 .�" 
٣.  
_��� 
ه�ی# ا�� در*�رٔه �2ری� ا�R2د ای!�_.�. ای- ���_
 را  ای- �)!�ر از���


 �E١٩٣٠ر2# ����2م ��"� و در  و *
 �L١٩٢rا�=# در * .�.�  �پ ر
M.   ِر�2، �=!�ر� در �2ری��F�� }��٢M  �2ن در  ٢٧��در ای)��4و (ا� 
ا�!�� �

 ا���ِو�#) رو� داد.
y.   ،�Oِد�� *�ردی��Sره�� (4ب ����.)� ای!�_.�.١٩٧٠ -١٨٨٩ -.!(>� ، 
r
ه�� �<)� ���رزٔه (4ب ����.)�  ه�� (4ب در ��ل . ی6# از روز���

   ای!�_.�. 
٧.   ،eِ.!��ِ #�١٨٧.�وا�y- ١٩MM ار و 5.�)�ف ای!�_.�ی#، ی6# از��!��.� ،

�2ی- رو"�;�6ان S  8(."�5_.)8 ��. او *9�ه� از ��9وف ���ی���Lن اE�# ای�ه
.�" 
٨.  ��*� �.��!�S  ،١٨ی��M١٩٠ -٣M -5.�)�ف و ی6# از *��;�ذ�2ی ،

 ه�� ای!�_.��#. ��ر�).)�
�.�_.)ِ� ای!�_.�، ١٩٢١ژا��ی
  ١yدر    .٩��، در ��ی�ن ���Oٔه ه:�ه8 (4ب 

�. ه� ا�=�9ب �# در "�� _.ُ�ر��، ����.)���� 
١٠.  
ا�!��  �2٣١  ٢٧��� ُرم را در�2ری�  ���.�.�#، ه��اه *� زور، ��رش *
��ز��ن١٩٢٢ ، �(.���� �� Sن از���
 �2ور *� $��.F 
ه� و  ده# ��د �

�(._�.��� ه� *�د.    
�ه *�د،  *� ای- ١٩٢r(4ب ����.)� ای!�_.� در   .١١" -i�N 
و��د �

ه�� (4*#  *�ای���
 در �:�g، در ُرم، "��� دا"�. و_# از �95_.� ��ز��ن

�ه و ���Oٔه (4*# �# *" 
!�*�ی)!# در &�رج از �=�ر  د_.e �2ور �5".)!# ��

 (_.�ن در �5ا�)
) *�4Lار "�د.
�.�_.)� ای!�_.�، را �.�وه�� �5".)�   .١٢��ژا���� ��2�2ِ#، ���ی��ٔه (4ب 

��ه �
 ه��ن ��ل ��# 2S=.- در*�رٔه  ٣٠ر*�د��. اودر ١٩٢Mژو�-  ١٠در �2ری� 
�(."�5 j��2 ه�- #��N ام ای!�_.� ای�اد ��ده *�د.  -در ا�!<�*�ت�/ g�:� در

�ا�# �5".)!# 2��# "� و &=8 ��دم را *�ا�O.<�. در Nه���ن ا 
9Nای- وا
�ام، ه�ٔ
 ���ی���Lن (4بNای- ا 
ه�� g�:� �(."�5�.i /�ام را  ا/!�اض *


 e.6=2 داد��. F.=���د �Lا�=# ��Lا���2 ��د�� ودر "�� Sِو�.- �:�)# �

 ا/!�اض * e�/ -ر$�ی!# ��دم از ای�� 
�ام ���# *� ای�6Nدرار��2ط *� ای- ا

#��.�  #���.!=F �Oا(4اب دی ����5".)8 �2�یe "�د، از  �ا� /���# *� $

 �:��L�* gد��. در �!.:ٔ
 /���6د * ���� و ���ی���Lن ����.)� �:��ر "=�


* g�:� -ل  &�اب ای����_.�#، ره�� �5".)� ه�، در �� ،
، *� ١٩٢rر5!
  L.�� از �!.:ٔ
 ای- روی�اد، �:�g ای!�_.� را 92.e ��د.  *��ه
 



 ١٠    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

در Eـ�رِت ا�ـ!ـ�ـ�ار 
5ـ9ـ�_ـ.ـ� در *ـ�ـOــ�ه 
ا�b!Nد� و ر$ـ�یـ� 
 

 *.�ـ�)�� 
��ر���5 *
 .�2\�.- ا�!��/# *��ـ
... در *Rـv �ـ�رورز� 
�5د ��ر ر��# ا�ـ:ـ�م 

 ٢٠ده�" [ای)�ـ�،  ��#
]. �٩rـ�ه  اردی��ـ=ـ�


/ـ�ـ�رت دیـOـ�، *ـ�  *
 �ا&�اِج یV "��رورز" *9

V4د� ��9دل ی�!��اِم "��رورز"� دی�F �* ،�Oدا&ِ� د>!�F�ـ:ـ8 &ـ[  از دو ��ل و ا

 (��ی� ����N# و ی� *.�
 2\�.- ا�!��/#، "��ر�5Sی��ن" رژیـ8  5��، *�ون ارا�
 ه.���L

�2ا��� *ـ
 Fـ�یـٔ
 ا�ـ!ـ�ـ�ـ�ر و  $���د�ِ# و�ی� 5�.
 و ا��bRره�� ا��sی�_.)!#، �#
 �=# و(=.��
 از ��ر�Lان و ز(�!6=�ن �=�ر��ن ه����ن ادا�
 ده��. *��ه


 و "�را� ��Oـ�ـ�ن، دو �ـ�ه Fـ.ـ3 از ا�ـ!ـ<ـ�*ـ�ت   ����ی�اه�� ��!<jِ و_#.�5
 در  ه�ی# �5اوان در ��رد ای:�د ا"!�aل *
 ��دِم ��ن *
 و/�ه

ً
�ه داد�ـ�. ا&ـ.ـ�ا.�_j ر

 
��/� ��ر در ه;! Vی ea" #*ا �9.�ر ارزی�� " :�.��F 
��O���& 3ِر� ��F 
* ���F
#� 
!5�L ��� در  
��/� ��ر در هـ;ـ!ـ Vی vR*" :�;L #9.*د؟"، وزیِ� ��ر /�# ر�"

�ارد ����# ا�� و از �BN در دو_���!�
 ه8 از ه�.- �9.�ر ا�!;ـ�ده  یV ا!"TL ه��
 jـ��� 

ً
�: "Sی� ای- �.4ان ��ر /�+.��F 
���اِل &����Oر� � 
* ���F و در "���ه ا"

"�د ی� &.�؟"، ر*.F #9ـ��ـ� داد: "*ـ�ـ
، ایـ-  2\�.- �.�ز �9.=� �5د و &���اده او �#
� ��5# *�ا� �9.=ِ� &���ار "�د ا�� �ـ6ـ!ـ
 ایـ-  �.4ان از ��ر ��#�Sدر 
* �:�� ��2ا�

 در �=�ر �� ��$�/.� ��ارد" [ای���، 
ً
��Eا_# ا�� -.�  
� ���ـ�ه  اردی��ـ=ـ� ٢٧ا

٩r-ای j_�� .[ 
�ود  ��ر ��ل F.3 و ه��Oِم *) 
� ����رL.�� ای- "�ـ9ـ.ـ�ر" از  ��
����� دو_� ��;�ر ا(�  Vیـ 

ً

 *�د: "��Sر دروغ *4رگ ا��... �ـ�ـ+!;L #9.*اد، رA�


��/� در ه;!
 ��ر  ILOا� *�ای�F  3ی Vی gه�� 
� 
��ز��ن ����# ��ر] TLا"!]
]. ا�ـ�ـ�ن *ـ� ��١٣٩٢داد��ه  ١٩"�د" [&��4Lار� 2)�.8،  ���، "�R� ei)�ب �#


 �.�ـ.ـ�ن و ���/�" ��ر در ه;!
، ر*.#9 "92�اد *.�6ران �=�ر را  Vس "�9.�ر ی��ا
]. ا�� وا9Nـ.ـ� �ـ��ـ�د و ��٩rه  اردی��=� �١٣�� [ای)��،  ه4ار �;�" ا/+م �# ٢٠٠

�2 از اد/�ه�� ��ر4Lاران رژی8 ا��. در رودرروی# *ـ� یـ6ـ#  9��5ٔ
 *.�6ر� *).�ر و&.8
gFاز وا �Oدا&�  دی�F 
ه4ار ���2ن در  �L٢y٠ای�ِن ���4د ا�!<�*�ت ری��� ����ر� �

هـ� 5ـ�د  داد، وزی� ری���ر ر*.L #9;�: "ا�L *<�اه.ـ8 *ـ
 ��ه *�ا� ه� �;� را و/�ه �#
 
  *.3 از  ٢y٠*.�6ر ��ه.��

ً
�9N  8.�� �&دا�F ٢٠ه4ار ���2ن  
�.�.�ن �;� �ـ�ا�ـ9ـ

�Lای�ن *.�6رِ� �.�.��ِ# ز(�!6ـ=ـ�ن را  ]. وا��٩rgFه  اردی��=� �١٣���" [ای���،  �#

 ده��. &�د ��Sن �)�� �# �.4 *

�ان �b>2 و �ـ�ـ�رت از /ـ�ا�ـe اEـ�ـ# �5" :��
 ا!;L �9ون وزی� ��ر� 
ً
ا&.�ا

]. در Eـ�ر2ـ# �ـ
 ��٩rه  اردی��=� ١٠*.�6ر� و ری4ش �.�و� ��ر��L ا��" [ای���، 
"�ن در *ـ�ا*ـ� وزارت  ه�� ��&�" در K�:2 ا/!�ا$# "��ر�Lان �Nارداد ���N ��ی�Oه

��ل" :��!;L  ،�;� ـ�هOار� �ـ�یـTـLداری8، و_# *ـ� وا �b>2 ر و�� 
�*��هـ��  ه� 
���" 
* �&��]. /ـ�ٔه ��٩rه  اردی��=� ١١ای8" [ای���،  ه�� &E�b#، *.�6ر "�ه 

�ـ�ل ��M٠٠.�� از "" 
هـ� �ـ�*ـ�ـٔ
 �ـ�ر 5ـ�ـ# و  ��ر�b>!� �L" ��5د زا�Lس �
��]. Lـ� ـ
 ��٩rه  �5وردی- �٢٠���" [ای���،  �5و"# �# bb>2#" دا"!��، "(�� د

��ن �5رغ�ا_!e.bR در ای�ان، �=�ر را در ر�2
 F�:8 �ـ�ـ�ن... Nـ�ار داده  "92�اد ���

 ��رLـ4اران رژیـ8 و�یـ� 5ـ�ـ.ـ
 ��٩yه  S*�ن ١Mا��" [روز���ٔ
 ا/!��د، � �] *�ی� دی


* #� #bb>2 ع�� 
 وزی� ��ر ر*.#9 2\�.� �ـ�د: "ا"ـ!ـaـ�ل در  د���ل  
ً
�Lد��. ا&.�ا

Kی��E 4ار� �ـ�ـ�،  (�زهL��&] "��د�!# ی6# از ��Rره�� اE�# ا�b!Nد ���و�!# ا
].  وا9N.� ا�� ای- ا�ـ� �ـ
، رژیـ8 و�یـ� 5ـ�ـ.ـ
 *ـ� ا�ـ�ا� ��٩rه  �5وردی- ٢١

���.��2ا�� و در Sی��ه �.4 �<�اه� �2ا�)ـ� ا"ـ!ـaـ�ِل Fـ�یـ�ار  ه�� ا�b!Nِد Sزاد، ��# 

*  �
 "اE+ح ���Nن �ـ�ر" و ا�ـ�ا� Zـ�(ـ# �ـ��ـ�ـٔRی� jی�b2 �*  8َوَرد. رژیS و��د


* K.� دارد �.�و� ��ر *).�ر ارزان و �bN ،"رورز���" 
هـ��  ����ر �ـTب �ـ��ـ�یـ

  ا��sی�_.)!# در ��� �B2.- *��� "���م" &�د *

ً
و��د Sَوَرد. ��9ون وزی� �ـ�ر ا&ـ.ـ�ا


 ا��:  "*���م �#!;L 
* �
 �� را *
 *�زار �ـ�ـ��ـ# اb2ـ�ل  �2ا�� ��� e�/ #�F ان��/

 ١ی�*ـ�" [ایـ�ـ�ـ�،  TLار� &�ر�# �.R2 4�Y �# ده�... ا�L ا�b2ل *��Nار "�د... ����ی

��٩r&�داد��ه �.� �* 
 *� �ـ�ـ�رزه ]. ���*�
ً
�5�E 8و ای�ان *�*�ددِه رژی �Oیـ#  ه�� وی�ا�

� و O.F.� در را�!�� 2\�.- �.�زه�� *#R!� 
�ـ.ـ��ـ�  در�{ ز(�!6=ـ�ن و *ـ �$ـِ
��ز��ن .�" �یـ#، 5ـ�ـ[ *ـ�  دهِ#  �.- ���رزه Sزاد��ز� ا�b!Nد� رژی8 ��6- &�اه

e6=2 �O3 وی�ا��ی�6یـ#  ا5=�� ����ه�� زرد (��6!# و ���رزه *�ا� ا(.�� (��ق 
�ی�6ه�ی# �)!�e ��6- &�اه� *�د.�� e.6=2 و 

 


ه� "ـaـe در �=ـ�ر و *ـTل و  و��د Sوردن �.�.�ن ز(�!6=�ن، از *
#�Eن ا��)�E 
* #�� #_�� K*��� از ��"ـ�ن،  *<=3 و��# *).�ر ا�



 را و/�ه �# ی9�# ��دم و ز(�!6=�ن، *N�E رت�E 
* .�/�ـ�رت  داد�
3.F در ،�Oدی ���.�ه�� �+ن رژی8 در ��� Sزاد��ز� اb!Nـ�د  ُ*�د 

دار� 2ـ:ـ�ر� و  ���ـ�یـ
 و 2\�.- �.�و� ��ر ارزان و �.K *�ا� �+ن
*�رژواز� *�رو��اV.2 ا�O�# و �Tِب ����ی
 ا��bRره�� ا��sی�_.)!#، 

ه�� رژی8 *� ی6�ی�O ا2;�ق ��ـ� �ـ��ـe دار�ـ�. /ـ+وه *ـ�  ه�ٔ
 ���ح
#E�b&   ـ��ـ�نN  ز� ا��ال ��# ز(�!6ـ=ـ�ن، ا�ـ�ا� 5ـ�ز اول��


�� ی�را���5����د�# "ه$ ��.N ز���هـ� در دورٔه  ه�" در ��� Sزاد
���Aاد، و ا��ا� �5زه��  دوم و ��م ای- Nـ��ـ�ن در دوره  دو_� ا(�

�<)� دو_� رو(��#، *
 وی�ا�# �2_.ِ� �ـ�ـ# �=ـ�ر�ـ�ن و *ـ.ـ6ـ�ر� 

 �.�.�ن* 
ٔRی� .���ه ا" �:�� �Lـ+ح  ه� ��رEا" ��Lر������ی� $

���Nن ��ر" در ��� Sزاد��ز� �4د و �R.[ و روا*[ ��ر، در دورٔه دو_� 
��� و دو_� رو(��# ا(�" 
*� ه�ـ�اهـ#  -�Aاد 2�وی- و  *
 �:�g ارا�

g�:� e���- 

 را *Rـ+وه *ـ�  2+ش ��د ای- �ی/ .����ـ�* jی�b2
e6=2 ،-ای 
+ح "��ر��L" �.4 در F.3 ه�� *Eـ� ا�هـ�  ُ*�ِد ای- �.ـ�
 ا��. *�ز� ��ده  ��=# ویAه


 *� ا"!�aل، ی6# از �Zحا� �
 وزارت �ـ�ر  ه�� $ِ� ��ر��L در را*
����ـ�ـ�ر�  دو_� رو(��# دو ��ه F.3 از ا�!<�*�ت دورٔه دوازده8 ری�

�2�.� �5اوا�# *�ا� Sن ��د، "�Zِح ��رورز�" ا��. ای- �Zح در دو_ـ� 
�����ـ�ر  ���ٔ
 ا�!�د "��Lد�" *
 �Aاد و در jِ_�N "".�ه $���د�# ا(�

 ،Kـ.ـSزاد��زِ�  د�!�4د ��ر�Lان و 2\�.- �.�و� ��ر *).�ر ارزان و �ـ

 *� ا"!�aل و د�!�4ِد ز(ـ�ـ!ـ6ـ=ـ�ن، هـ�ِف رژیـ8 �. در را*" 
ارا�


*  
+ح �یـRـٔEا 
9
" و در *��2 8=" 
��رL.�� ای- �Zح در "*����
"اE+ح ���Nن ��ِر" &�د ا��. ز(�!6=��# �
 *� ا�ـ�اِ� ایـ- Zـ�ح 


�، ا��� (��ی� *" �
 &�اه�!5�L ر�� #N�* ن ��ر �.ـ4  ه�����N ه از����
�. (Tِف *.�
 �ـ�ر و Sزاد�ـ�ز� د�ـ!ـ�ـ4د  "��e (�ل" �"�ن �<�اه

��ز� �.�و� ��ر در ایـ-  ز(�!6=�ن، ه�ف راه��د� رژی8 *�ا� ارزان
، در ایـ- را*ــ
 ��٩rه  اردی��=� �Z٢٠ح ا��. &��4Lار� ای)��، 


9
 و *��2 8=" 
����* 
Rوی- �ی�F.=���د وزارت  ��"�: "در��ی�ن 2

ا� ��ر5ـ��ـ�یـ�ن  ��ر، دو_� �Zح ��رورز� را �R2 /��ان �5�9.� *.�

ا_!bR.+ن دا�=�Oه# در �یـRـ
 Lـ�ـ:ـ��ـ� و  در �Eرت �Tب �5رغ
 8=" 
����* 
R�4.�ت �ی� 
* #L�.����ی���Lن �:�g �.4 در ��)
 ر


9
... S]ن را[ *��2 ".������ �b2یj ر
 �=�ور ���ـ�ن

ً

 *� �Zح ��رورز� ا&.�اهـ��  /ـ�_ـ# ا�ـ:ـ�ـ- در را*

ه�� ��8 و ده�Z 8(# *� ��م ا�!�د "ـ�Lـ�د�  E�L #;;�: "در دو_�
�د ا��ا� Sن ا�ـ� Eن دو_� در��ا�  
�ح "�... �Zح ��رورز� ��


رو� [از] ه��ن �Zح ا�!�د "��Lد� ا�ـ�. ... در ایـ- Zـ�ح  د���_

5�E ه� ٢yا�ـ�" [ای)ـ�ـ�،  ��ی# را در �Fدا&� د�!�4د �.�و� ��ر دیـ

�اeN د�!�4ِد  ]. در(�_#��٩rه  اردی��=�) 
هـ4ار 2ـ��ـ��ـ#  �٩٣٠
V�9دل ی� 

ً
F�:8 &[ 5�� در �=�ر��ن ا��، &��4Lار�  ��ر�Lان 2��ی��


 *� �Zح ��رورز� و *
��٩rه  اردی��=� ٢٣ای)��، ��e از وزی�  ، در را*
ا_!bRـ.ـ+ن *ـ.ـ6ـ�ر و  ��ر /�# ر*.9#، ه���.- ��"�: "ه�
 �5رغ

��u �* ه و  ��ی�ِ� ��ر���م در ای- �Zح، �=ـ�ـ�ل *ـ.ـ�ـ
 (ـ�ادث "ـ
Vن یS 
"�د. ...��رورز� �Z(ـ#  ه� �Fدا&� �# ��م (�اeN د�!�4د *

��Sز"# ا�� و از _�Rظ *�&�ردار ["�ن] از ���N 3"�Fن ��ر و 2\�.- 

 (�# *�ا� ��رورز و �92�� *ـ�ا� وا(ـ� FـTیـ��ـ�ه  ا�!��/# ه.���L

��] ��رورز ای:�د ��#._�2 

 *� �Zح �ـ�رورز� و  [��ر&���." در را*��
، ��"�: ��٩rه  اردی��=� ٢٠*.�
 2\�.- ا�!��/#، &��4Lار� ای)��، 


 از ��ر���5ی��# �
 �)ـ�ـ� *ـ
 �ـTب 5ـ�رغ!�ا_ـ!ـRـbـ.ـ+ن  "Sن د
 ��ام ���ـNرت ��رورز� ا�E 
* ،#�دا�=�Oه# *� ��ر� (�اeN ��ر"��


8 *.�
 ��ر���5 *�ا� ��ت دو ��ل از �2ری� "�وع *ـ���ـ�ر  از �Fدا&� 

 "��رورز� �Z(ـ# �Sـ�ز"ـ# ا�ـ�"، و  ��9ف �#ٔ���* ��." *�ی� دی��"

��رورز "از ���N 3"�Fن ��ر و 2\�.- ا�!��/#" (�# �<�اه� دا"�، 2ـ� 

، ���bر�، ��9ون وزی� ��ر، 
 ز���# ادا�
 &�اه� ی��5. در ای- را* 
 �R2 �5د 
6�* �(.� ����L;�: "در ای- �Zح *.�
 2\�.- ا�!��/# �

3 *.�
 (�ادث �Nار �#"�F #� د ا���.L  و �>=� ��2ا�� در یV �5ای�

 اداCۀ "!ح �� �Nر�N �!Gرورز� ...



 ١١    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

�Nرزار ا$�!ا�# ز<�ا<��ن ����# 
�+S�WK# در ز<�ان ��Xه�� ا�!ا 

�ه� ه4ار ز��ا�# �
 �2 ���ن در ٩٠ا��ا�.e در (�ود E در �.�ن .��� اEدر
ا��، ��د��ن، ز��ن، ���ی���Lن �Fر_��ن، ��95ن  ه�� ا��ا�.e *�زدا"� *�ده ز��ان


�#، روز����.���Oران، ��95ن (��ق *=�، �5ه�O.�ن و دا�=�Oه.�ن،  ا�!��/# و 
�.b>"  ا�.�ن��#، ���رزان ����#، ��دم /�د�، و ا/��B &���ادٔه ز��.�ه�� 


 *.�ن ��وان *�2�i#،  *�ده* 
� �ا��: �=!-  ه�
 *� یV ه�ف ز��ا�# "�ه“ا�
�. Sر��ن

ّ
�� Vی e� Y)�* ای- (��� &�د را ���رزه *�ا� “ ه�� ،#*�b!/ا�.�ن ا�ز�


Sزاد� و ��ا��، “اش ��"!
 ا��:  Sزاد� و ��ا�� TLا"!
 *�د��. *�2�i# در �Fی�ن ���

!# و ه�ٔ
 ا�)�ن "��ل (��N# ����# و ه�

ّ

 ه� ��� �ه� *�ی� از ���S *�&�ردار *�"��.  ا�

#�.�ه �)!��ٰ# �<�اه�� *�د. 5��F �* ]ی�ن دادن *
 ا"�aل �# 5�)/�N -�2ان  ه� از ای

 ای- *#* .�5�L -=� را h�E ��ا_!# �Fی�ن داد و �2_/” 

.�#  ��ر ��ل (�5 #��.����رزه *�ا� Sزاد� ���iان *�2�i# و ه�ٔ
 ز��ا�.�ن 

 یV ��رزار *.-* 3.F  ل���. در " eی��# ٢٠١٣ا_���# �2�.�، ا(�� ���2ادا، �95ل 
 ٨رزم ��)�ن �����، و از ز��ا�.�ن رژی�FS 8ر�2ی� در Sن �=�ر (�
  �5Sی��� ���*#، ه8

�وٰ� (ه�)� ��وان *�2�i#)  �5١٠٢٢وردی- ا�)�ل درTL"�؛ ���ٔ
 ��دم 
َ
را *�.�.�) و 5


 ��)�ن ����� در Sن ز��ا�# *�د ا/+م ��د��. ه=� *���ٔه � #_����iSز ای- ��رزار را از 
 ،e*�� h�E ��١٢٠ی4ٔه  ،��#، ���ی��ٔه �:�g، ه�����.��ه� ره�� E دو_� ���ن، و

ا��. "�را� ����# h�E  دا�=�Oه#، و... در ��ا�� ����# از ای- ��رزار (��ی� ��ده
.�# و در ار��2ط *� ا/!�bب (�5 #��.�در ه��)!O# *� ��رزار (��ی� از ز��ا�.�ن 


.��.* ���S ا�Ti #� 
 &�ا�.�. ا� ��!=� ��ده *�د �
 در ادا�
.�# در ز��ان(�5 #��.�
  ه��)!O# *� ز��ا�.�ن * ��
 د� e.ا���ه�� ا

 ا�� ا/!�bب Tiا زده
ز��ا�#  TL١y٠٠رد �
 در (�ود  ] یV ��ه از روز� �#٩rاردی��=�  ٢٨ا��وز [

.�# در ز��ان(�5 #��.�
 ا/!�bب Tiا زد��. ا�O.4ٔه ای-  * ��ه�� ا��ا�.e د
 �Oو دی 
:�6" 
ا/!�bب Tiا، ا/!�اض *

.�#  ه��ن(�5 #��.��ه� ز��ا�# E ،ه *�د��S در &��ه� 
�Zر �
�5وردی- ا�)�ل، روز� �
  ٢٨ه�� ا��ا�.e از روز  در ز��ان

�، در ا/!�اض *
  �#“ روز ز��ا�.�ن“5�).�.�ن *
 /��ان ����"
��.O!�روی
 و ����N�.i#، و *�ر5!�ر� *� ز��ا�.�ن 5�).�#  ه�� *# د

 

 ا/!�bب Tiا زد��. روز "��* ��&�داد، gF از �2ا5�# �
  rد
��Lن 5�).�# �Eرت �5�L،  ه�� ا��ا�.�# و �Tا��ه �.�ن ���م���

 .�
 ا/!�bب Tiا� &�د �Fی�ن داد�* #*�b!/ا�.�ن ا�
 ز���!>�"�&
�ه ا��،  �2ی- &�ا�� ی6# از ��8" Y5ن �2اS �* 
ه�� ز��ا�.�ن �

(�N+� Yت ���8 و ��6ر (دو *�ر در ��ه) *� *)!�Oن ا��. ی6# از 
 :�;L -.�  ب�b!/ی�ن ا�F در*�رٔه h!5 3��� �4��� 
ٔ!.�� ��B/ا

“��ه�� /�د��ٔ
 ز��ا�.�ن  gF از �Tا��ا2# د"�ار، �2ا5�# در*�رٔه &�ا

 *� ا��س Sن� �" eE�)- �" � ا/+م &�اه

ً
32�.�4 *9�ا� 
�- 

ا/!�bب �Fی�ن ی��5. ا��وز �� F.�وز� ز��ا�.�ن و ��دم 5�).- را 
��.F �� .8.�وز� ز��ا�.�� در ���رزٔه (���# ���S و ���رزه  ا/+م �#

 ”��.8. *�ا� Sزاد� و ��ا�� را ا/+م �#
�O=.Fم ای- (��� ا/!�ا$#، ��وان *�2�i#، از ره��ان *��م ���3 


 در ز��ان h!5١y *�د �
 &�د � ��ه�� ا��ا�.e ز��ا�#  ��ل ا

* ���ل  M٠/+وه  ا��. یV داد�Lه ا��ا�.�# او را *
 F�~ *�ر ز��ان ا*


ا� �
 از ز��ان ��!=� ��ده *�د، ��"!
  ��6Rم ��ده ا��. او در ���

 راه  gF از ا�!�Rن ��دن ه�ٔ
 4Lی�
“*�د: � �" 8���9� ،�Oه�� دی

دی��O �4 ا/!�bب Tiا *�ا� ���و�� در *�ا*� ای- ��ءر5!�ر �����ه 

 ��  ا��... ا/!�bب Tiا �)�_��� ���S.�24ی- "e6 ���و�� ا


“ �2ا�.8 ا�!;�ده ��.8. �#��� 
��ی)�:  اش �# ��وان *�2�i# در ادا�ٔ
ه�ِف د�!�Oه ا"i �O_�a.�ا�)��#، ����#، و ا�!��9ر� ا��ا�.e، در “

 .�
 Sن Y�92 دار�* 
� ��ه8 "6)!- روح و روان ز��ا�.�ن و ��!# ا
 ���S ا ��دن��ن *
 �)8 ز��ا�.�ن، �����.j رS 
* ���S ،ا� ای- ��ر�*

��...  از &���اده���S ر ��دن���ا� ��* ���S �.�R2 و ،
ه� و ���9

 �Nا�.- !"TL ل��
 ه;!�د * Vدر �4دی e.ا����رت ا"�O_�a اN

ه�� �L���Lن ��� ��ده ا�� و ه�.=
 و ه��ز  ا_���# را از راه *.-
.��
 �.;�� ��bن ����ه ا��L2# &�د “ ه8 از ه��i�* وان��

 
� #!N�١<)!.- *�ر وy 

 *�د *
 ز��ان ا5!�د و ��رد "6�:_��ه��  
��ل .�5�L ار�N @.>�
  ١٨ه�� *9�، F)� &�د او �.4 در  * #O_��


�� ه��اه *� ه4اران “اش ��"!
 ا��:  ز��ان ا5!�د. *�2�i# در ���
ه� 5�).�#، و *� (��ی� "��ر زی�د� در ��ا��  ز��ا�# دی�O، �.�.�ن

#� 
6
 �� در ه8  ���ن، *
 ���رزه *�ا� Sزاد� ادا��S 3 از.F ...8.ده
.�" � ”*=6�.8، ز�:.�ه�� �� در ه8 "6)!
 &�اه
6
 ز��ا�.�ن 5�).�# در ز��ان�S e._د 
*  e.ا���ه�� دا&e ا

#� g�) -.ز���
 در � ���S ادٔه���& ،�.�# در  "��(�5 #_�a"ه�� ا
#� #L��، *�ا� دی�ار *� ز��ا�.�ن *�  ��ار 4iه و ��ا�ٔ
 �i*# ز����

�ودی�R� -.* -.ا��N �N�� 
� ،�ا_���#  ه�� �5اوا�# رو*�و ه)!�
 ،#2�i�* وان�� 
ٔ!"�� 
* .��ه�� 5�).�#  ز��ا�.�ن و *�زدا"!#“ا

 و *�ر5!�ر� *�ده:�6" e�R!� #* ���S ��+� 
�ه  ا�� و *" #���2

�ه" 
*�"�Oه “ا��. *� ا��س 4Lارش  ا��. *�&# �.4 در ز��ان �=!
#��.�ز��ا�# 5�).�# در  �2٢٠٠ ���ن  ١٩r٧از ��ل “ ز��ا�.�ن 

�ه ز��ان" 
!=� e.ا���ا��... �� *� د�� زدن *
 ا/!�bب Tiا،  ه�� ا
 ”&�اه�ن �Fی�ن دادن *
 ای- ��ءر5!�ره� ه)!.8.

�2 *.=!�  ry٠٠ه�� �L���Lن، در (�ل (�$� *.-  *� ا��س 4Lارش
.�# در ز��ان ٧٠٠٠از (�5  �!�� .�ه�� ا��ا�.g�) e ه(!�


 یV ی�  �� �;� از ا/�Bی3 *
 ز��ان � ��&���ادٔه 5�).�# ا
#�.(�5 �.��6R� 4ان.� .�ه�� ����#  ه� در داد�Lه �.;!�ده *�"

  �DE, در  �C١اداU 



 ١٢    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

�K�&����� ا�# و!N�Cد 

�زر�? 1!%'6 )'ب < �ٔ�#$% �)* ،-�ِ�� ���L@ �ٔ����
�ل M�!K "�#��$%-  وا���، �/!یٔ� )'ب�<� از 

�ل، M�!K "�#��$%وری�  ٢٠٢٠١٧ 
 


 د����ا�# و * #*�.!���$�ع ار��2ط �!��*e �.�ن ���رزه *�ا� د
�.�_.)8 در ��2م �2ری� ���3 ����# �� Y�R2 رزه در راه���
��ر��L و ����.)!# ��ح *�ده ا��. ا��وزه ای- ��$�ع اه�.� 

ا� ی�5!
 ا��، و ��$�ع *e*�N�.i vِR ا�!��ب و ��4Lی�� در  ویAه

 اد/�� � ��*�دن “  �“�.�ن �.�وه��  � ی� �.�وه�ی# "�ه ا

ه�� �ّ�� در ���3 ����.)!# و  دار��، و (ّ!# �Lه ز�.�ٔ
 ا&!+ف
.�� ا��+*# ����# *�ده ا

�
ّ
�ح "�ن و ��$�ع روز "�ن دو*�رٔه  ی6# از /�� 
* 
ه�ی# �

Y.�/ ن�.� 
� ���ه ا��، 2��BN# ا" �:�� vR�� -ن  ای�" �2

دار� و &�ا�� a2..�ه�� *�.�د� ا��+*#  *�Rان ��&!�ر� ����ی


�.�_.)8 از ی�Z Vف، و و��د ���� Y�R2 �.(� ه� و  $9@ در
#!��� در ��ز��ن ���

ُ
h �.�وه�� ا��+*# و ��ه�  ده# �2ده ه� در 

�ه �S ��یF �Oف دی�Z از ���S #��.� �.9N�� ه# و�L S و *�� *�دن

����ی ���F 
� ��دار� *
 *�Rان ��&!�ر�  ا��. و ای- در (�_# ا

���.� �ه�� ا�!���ر� و ��Rو�.� و ����ب و ��{  Sن، 2=�ی

9��5 

 ���ن را *� ،��ا��ازه *4رگ  ا� در ا*�9د و ��.��# *# ا

#� ��2�ی 

 دو �Lای3 ا�5اZ# در  ���. در  �.- ز�.�� ��ا� ا
#� ��یF �Oی�
 ه� دو، ی6)�ن ا��. ���*e ی6ٔ:.!� 

 ا_�!� � Sی

#!>�ه�� ���رزه و TFی�5!- و$K ����د،  ی6#، وادادن در *�ا*� 
���ر TLا"!- *.�3 ا��+*#، و �Lای3 *
 ��$K ر�5ر�.)!# در 
 

 اj�i *� ای- ��� ��2.�) ��ه�.�ر� و ه��6ر� �Z��2# ا

#�  ،�"�* 
�.�_.)F 8.=��5 د����ا�# ا��“"�د �
 ه� ��”). 
�.�ل د����ات "�ن (4ب�� 
� ��ه�� ����.)�  در ای- رو�� ا


 &�د را *
 ��_.��ا_.)8 2)�.8  رخ �#� ،#��.�ل د����ا��ده�، و 
#� 
�!�ن ا��sی�_.)8 ارا� 
*��� 
�. ��ده ا��، &�د را *�� 


 و��د  �Lای3 دی�O، رادی�6_.)8 و ��"6.��ی#  �� ���Lای��
 ا
ه�� �.��# و *.��*.�# در ���رزٔه ا��+*# را ��دی�ه  ��ا(e و دوره

#�  Y�R2 ،5!- "�ای[ �=<� ه� �=�ر�L ون در����L.�د و *


 �5ر� و ه�ٔ;.d8 را و(._�.���ده�، �2 ��ی# �
  "��ل �Nار �# 

ه�ی# �!;�وت *�ا� F.=��5 ا�!��/# و  ���رزه در راه R2�Y ا��6ن
 
ً
�5�E ل را+�!�دا�� و (ّ!# ���S را *�ا� �62ی-  �#“ ��ی�ی� ���م“ا

 دا��. S�5ی�� R2ّ�ل ا�!��/# زی����ر �#

�.�_.)8 ز��L# �# �� در دوران TLار از ����ی�� 
��.8  دار� *


 راه.�S ��=Lن *�د و _�.- �;��م Sن را �92ی@  �
 ا��+ب ا�!�� رو
��د. اّ�� ای- *�ان �9�� �.)� �
 "�ای[ *�ا� R2�Y ا��+ب 


�.�_.)!# در ه����� و��د دارد. F.�وز� _�.- *� روی4و�.)8  
 .4 ا�� و ه�ف ���ی# ه.�  ���3 ه�
“*� ا/+م ای�6
  -*��=!�ی-
�رت  ��ر�g و ��ر�).)8 را از ��"� ا��+*#“ �.)�N) اش

�.�_.)8، ه�.- ا¦ن“ه�4L *� "�9ر  -��د ��ر�Lان) #�2 �#��ی� “ 
��ه�� *.��*.�# در �).�  �5�L 8!- و��د ��ا(e و دوره ا��6ر ی� د


 ��ر�L �!�ادف ���د. *
 �9��� در� ��6دن ٔ��Z ]��رت �2N �.>(2
اه�.� ���رزه *�ا� د����ا�# در ا�!�ا�A2 ا��+*# (4ب �Fو_!�ری� و 

 د����ا�# و * #*�.!��ن ار��2ط �!��*e �.�ن ���رزه *�ا� د.��;�

�.�_.)8 �.4 ���د.�� Y�R2 رزه در راه��� 

!"�� ��Oز��* ،j.2�2 -ای 
ه�� _�.- و ��S&!- از او در  *


 F.3 �# ا� �
 ه8 ���رزه* 
ویAه ��د���  *�د *
 ز��ن در ه� دو ���
���� *� را Vد. او از ی�* �ه�، و  �Lای�ن، روی4و�.)� و ��Sز��ه &�اه

��د �
 ا��+ب را *
 �Zر  ه�� ر�5ر�.)� ���رزه �# ا�Fر��2.)�
#� Y�92ی 
�ود *R���  +*# &�ا*�6ر��ا� eِ�/ و در �ا��ا&!�

�Lا  ��"6.�� و اراده“  �“��د��، و از ��� دی�O *� ا�Fر��2.)8  �#
�Lای��
 و ��ا  ه�� �4م �Fداز� ��د �
 *� �iق "�ن در واژه ���رزه �#


 ��ر�L از ٔ��Z 2# و &�ِد���Z }�ه�=.F 4و� ��دن�از �2ده، و *� �

 �E�5 
��L �2دٔه ��دم، ه�
واR!� �5�=.F #9Nّ�ل ����ه و 

*�د��.  ا��+*# را از �.�ن �#
�.�_.)!# “_�.- در ��ا��+ب 

�
ّ
�� Y) ه� در 92..-  و

����"� &�ی3 “
-(ژا��ی
 
ا��+ب “) ��"�: �5١٩١rری

�.�_.)!# ��ر� ی��6ره ��
 
��� V�6ر در ی.F Vی ،�(.�
6
 �iSز دورا�# ��ی- از �* ،�(.�
*�&�رده�� �Z��2# (�ّد، و 
ر"!
 ���ده�ی# دراز�ّ�ت در 


��� 
ه�، ی9�# در ه�ٔ
  ه�ٔ
 ،���� ا�.��)��e ا�b!Nد و 
 j�� �* ]�5 
���ده�ی# �
��_6.� از *�رژواز� *
 �Fی�ن 

#�  ���. ا"!��ه *4رL# &�اه� *�د ا��L �Lن ��.8 �
 ���رزه *�ا� د����ا�# ��6- ا�ر
�R2 ن راS ی� ��.�_.)!# ���Rف ����ا_=�9ع �Nار ده�، ی� Sن را  �Fو_!�ری� را از ا��+ب 

�، و i.�ه. *�/g6، در�� ه��ن �8�� �R� ر�{ و  ��.�_.)F 8.�وز�����Zر �
 b2ّ�ر 

 ه��ن j.2�2 ه8 * ،���ون ای�6
 *!�ا�� د����ا�# �2ّم و ��2م *.�ورد i.���6- ا*

6
 F.�6ر� ��ا���،  �Fو_!�ری� ��#�S �O� ��2ا�� *�ا� F.�وز� *� *�رژواز� ��Sده *�"
 ”���8، و ا��+*# *�ا� R2�Y د����ا�# را *
 F.3 *�د.

 
 �1;�ع د�1%!ا�?



“ا� �
 *� /��ان  4)ب ����.�a2�F �(ل در *����!5�=.F #�ه��  ارزش -د����ا
�، در� &�د از د����ا�# را “ ا��+ب Sوریe در Sی��ٔه �a2�Fل" jی�b2 8ٔه ��زده�O�� در

رو"�#  اش و 2:�*ٔ
 ا��+*# &�ِد (4ب *
 _�.�.)!#-*.�# ��ر�).)� *� ا��س ���ن

 �� از د����ا�# �92ی@ �#� #���;� .����.8، �;���# ا�!4ا/# و  �92ی@ ��ده ا

 
� ���:ّ�د از وا9N.� ا�!��/# �.)�، *�6
 �R!�ا� �Z��2# دارد. �;���# ا
�# را �9!�� �# د����ا�# ر��# را &�ار ��#�.� #�دا��  "��رد و &�ِد ارزش د����ا


 (e�� #*4 (4ب �� �
 ری=
ً
��Eه�� ��د�# دارد و در دی6!��2ر� �5".)!# در �.�ن  (ا

ه��  اش در راه Sزاد� ��دم ر"� ��ده و �2ان &�د را �=�ن داده ا��، و ���رزه

  د����اV.2 *�.�د� *<=# ����4 و  /��ه در /�e ا��+*#��O  ،��اش *�ده ا

 ه��ن �;���#  �#
ً
�9Nرا وا #��؟) (4ب �� د����ا"��� e��N ارزش #��2ا�� *�ا� د����ا

��a ای- واژه ��;!
 ا��، ی9�#  �#
ُ
_ 

 در ری=ٔ� ��رت ��دم“دا�N”.  #�ای- د����ا


�، Sن ه8 در  �ر �*#  �"�* #O�د�، ا�!��/#، و �5ه�b!Nا �6
 *�ی�* ،#��.� �5�[ *�ی
.�# �=�ر *�"

ّ
�ٔه (���.� و ا�!�+ل ����� -.�B2 
� 

�ود دارد �
 ��9N.� د����ا�# در /�مR� ی3 �;���# *).�ر��ه�� *).�ر  �2ی- �9
�رت دو_!# از _�Rظ ر/�ی� (��ق و Sزاد�N ز��ن��ه�� *�.�د� را در ���  �!;�وت 

#� 
��� 
* 
ً
���9� 
�# ���S ��ه3 داده �# L.�د ��.�"�د. ای- �;��م و  ه�� ���# و 

�# دو_� را در ��� �.� e6" ]�5 
*�دا"� از د����ا�# �R2یِ@ وا9N.� ا��،  �ن �
#� 

 �R!�ا� �Z��S #2ن #���2 ��ارد، *�6
  L.�د و �* ]�5“#�[در �9��� “ د����ا

L.�د.  �.- *�دا"!#، *.�ن  L)!�ده و S h.REن] و د����ا�# *�رژوای# را ی6)�ن �#
 ��[ *�رژواز� در  �ر �ب ������ت �2_.

ّ
�(2 
� ����&!�ر� د����ا�# *�رژوای# ا�*َ

َ
ا


�. دو_� ه�.=
 ��ه.�  دار� *� �Fیٔ
 ��_E�b& �.6# ا*4ار �2_.� را F���ن �# ����ی��
ه��Oن و “ ��9دت �=!��“�
 در &��� “ &��ٰ# “�Z��2# دارد. ��ح ��دن دو_ِ� 

�� -Sن �Zر �
 *�رژواز� �ّ�/# ا�� -َورا� �Z��ت ا�!��/# و �B2ده�� �Z��2# ا
#* #�>� #� ��RE #��: د����ا�# *�ا�  �9�# ا��. وN!# از د����ا.��F �"�د *�ی


 �Z��2#؟ د����ا�# ��2م و ���ل و   ،#��(� 
��د   

، *�ا� ��ام �Z��ت؟ *�

�رت ��ر�Lان و ��_6.�  ه�N و *� "�_�دٔه #!(._�.��� #�
 5�[ در د����ا����

#� 
9��� KZ�N ا���ی� K5��� 
* 
 �2ا�� R2�Y ی�*�. ا�!��/# ا*4ار �2_.�، و *� ��2

����ی 

  اّ�� �;��م د����ا�# در ���9ٔ* 8��) 
ٔ��Z رت�N ن ِا/��لS در 
دار�، �

�ود �#R� #��.�h ا�!��/# و �"�د، *�  2���j وا*)!!� #O��e* �.�ن �.�وه� در 
�ودی�R� 

  ه�ی3 *�ز هF 8.=�5!# راه ه� و ا*��م ه�ٔٔ�������N و در ���رزات ��L=� ا


 ��رF �L.�وز�ٔ��Z #� ب�(R� ن را  ا�S ارد�� Y) #*+�ه.� �.�و� ا� 
"�د �
 �ِ� �O* 8.�د. د

e6" 
�رت *�رژواز� *N 
� ��ه�� ��L���L# ��6- ا��  ای- وا9N.!# �2ری<# ا
ِا/��ل "�د: دی6!��2ر��=��
 و �)!��ا�
 ی� د����اV.2. �5".)8، دی6!��2ر� �2وری)!# 

����یٔ
 ا��bRر� �+ن، &=- 
�رِت ����یN ِا/��ل e6" -�2ی  e6" و .��دار� ا

 R2ّ�ل و * 
�رت، *)!N ِا/��ل V.2د����ا

 ١٣ادا�C  در ,�DE  ه��  دeE�) #��L�L در ���رزٔه �Z��2# و ��9دل



 ١٣    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

�#، ا�!<�*�2#، و ��ز���# Sن، �#�.� 
��L ر�.(* � �Lن *�"�. �2ا�
�ر#2 �
 ��ر�Lان از راه ا��+ب N 
� ��
، ای- ه8 در�� ا!"TL نS از

 د�� Sورده *�"��، در �=�ره�� �L���Lن، ی� در یV �=�ر و در *


  ه�� �<!�@، "e6 ز��ن� ��ه�� �!;�و2# دا"!
 ا��. وا9N.� ای- ا
��b& +ب ا�!��، *� و��د�ا�  �Oه�� /�م و /���# �=!��3، *� دی

�.�_.)!# ی6)�ن �.)�. و$9.� در وی!��م، ��*�،  ا��+ب��ه�� 
����ر� د����اY�& V.2 ��ه، و ����ر� &�Y  .- از _�Rظ (4*#، و از 


��ز��ن ا�b!Nد�، و ��� ،#��.��رت N ظ�R_ 2;�وت �Oه��  ه�� دی
�، 2;�وت" 
!;L 
��S در*�رٔه 
���� Vدارد. ی ��.O�=   ده�!(L ه��

 �،  .- در ز��ن ا��+ب �١٩M٩.�ن  .- در ز��ن ا��+ب F.�وز��
 ���5ه�O# �����.)!#، و  .- در ز��ن (�$� ا��. ای- *�ان �9��


 در  ( .�4 �
 ��ر� �4م� (���ن Sن ا.��5 K��� ا از �2ده��Lای��
 و �
e6" V2#  ی���Z �.د� و ا�!��/# ی6)�ن، و *� و��د ��ه�b!Nا ���*

e6" ،رت�N ی6)�ن در  
�رت ��6- ا�� �!;�وت *�"�، و ا_�!N ه��
 Vدر ��رد دا"!- ی ���S ر��نS ان، *�ا��Lای- ا�� *�ا� ��ر 
� ��رو"- ا


 -ز��L# "�د* �� vR* در ��$�ع ��رد 
� ��*�ا� ���رزٔه  -ویAه ��8 ا
ه�� دراز�ّ�ت ���S *�ا�  ���S در راه R2ّ�ل ا��+*# ���9
، و *�ا� ه�ف

#* 8(.���� 
�ن *.��.�_.)8 و ر�� Y�R2 .�(.� 2;�وت 
�# دو_� و ��"� یV رژی8 �.� e6" ن �.�ن�" e��N 4��2ی �* -.�_

� دا"�، و ����.)�.�\2 #��.�ه�� �a2�Fل �.4 از رو�  ا�b!Nد� و 
#� 
*�:2  ���S 

 در "�ای[ دی6!��2ر� �5".)!# (�� ���ل در  M٨دا��

#��.�_.)8 دارد   ��ن رژی�# زی)!��)، در د����ا�� ��� 
ا� �
 رو *
ه�� د����ا#6.2 �
  ه�� gF از ا��+ب Sوریe و در ز�.�ٔ
 R2ّ�ل (در ��ل

�ا��+ب از درون $ 8���2 ��ه *�د)، در رو�" �.��2 #���در ���Nن ا
2�ار� و F.=ُ��د  ،#���� #��.��رت، ی� در  �ر �ب و9$.� N ده�����

 ���رزه ی6)�ن �.)�.

 دو_�، �)��ٔ
 “�Zر �
 رS Y.5_�ارو ����ل F.=!� در ���_ٔ
  ه��نٔ��(�


 -��ر�).)8“*.�ن ��ده ا��: “ ����4 ه� ا��+ب* # ر*
ً
+E8 ا(.�.�_

#�� #N�5 �Lر�� 
ٔ��Z ا��* :
�رت  ای- دی��Lه �2وری)!# ��ارد �N 
� ���
"�د ی� در یV رژی8  *�رژواز� در یV دی6!��2ر� �5".)!# ا/��ل �#



  دار� �Fر_���#،  �ن ه� دو ����ی� #!N�2 و [�� ��� 
*] ...�ا�

�رت  ����یN 
� ��دار� در �=�ر� *��Nار ا��، �Fو_!�ری� &�اه�ن Sن ا

V.2د����ا 
�2ی- و�
 ��6- ِا/��ل "�د،  �ن در  دی6!��2ر� *�رژوای# *

 ��رe�ّR!� �L ر�~ ��!�� �#ٔ��Z رت�E -د، ا��6ن *�!�� *�ا�  ای�"

�،  د�5ع از (��3N &�اه� دا"�، �#�� 8.6R2 32 را ��2.� و��2ا�� و(
�ود ���، و  ��ز��نR� ره� را $9.@ و�bRرت ا��N ،�ه�ی3 را 2��ی� ��
�. از ای- _�Rظ،  ��� �2ده�� j�� #!(._�.������ Sر��ن ا��+ب  
ه� را *
#� 
!;L #ای�� 3>* #���TFی�� از ���رزه در  "�د �
 ���رزه در راه د����ا

.���.�_.)8 ا�� ”راه 
 

�� ه�O� 6ّ�ل �1;�ع 1!)

�.�_.)8 در ه� �=�ر ��(��� Y�R2 +*# در راه�ه� و  ���رزٔه ا�

ه�� ��L���L# دارد، و ای- ��ا(e در �=�ره�� �L���Lن �.4 �!;�وت  دوره

���ت �2_.��  ا��. ای- ��(���� ]

ّ

 در  �ر �ب 2)� �Lه� ا



 در Sن R2ّ�ل ا��+*# ����ی� ��رت و *
  دار� �Nار دار�N �..a2 
* 
ا� �
�ا�3 ��:� �#R!� و �Lر�� 
ٔ��Z ]��رت �2N -!5�L ��"�د ه��ز رخ  د

 ��رت دار�N ه�O!��اده ا��، ویLA# &�د"�ن را در درون و در ار��2ط *� د�
ه�، *�ز�2ب  �2دی� TLرا ه)!��، و_#  O��O# ه� ��ام از ای- ��(�
 و *#

ه�ی# از *�رژواز�، و (�eE  ده��ٔه ����Z K5��ت ا�!��/# �9ّ.- و *<3
.�� ار��2ط �!��*e و �2ازن �.�وه� در ���9
 ا


!5�=.F #�ا� �
 (4ب ����.)� �a2�Fل *
  در ��رد �=<� د����ا
#� 

 ای- د����ا�# ری=
 در وا9N.�  ��دم �a2�Fل ارا�� �;L �ده�، *�ی

 �
ّ
�/ 
* ،V>.� +ب�ی� ا�] eوریS +ب�ا� 
���رزٔه �Z��2# در �a2�Fل دارد �

�ون &�ن*  eوریS در 
�����O# رژی١٩٧M  #!(."�5 8ری�4 *�دن Sن، � 
*
���زار ��:� "�] *� ارزش 
ه�ی# �
 در  اش و F.=��5 ه�� ویAه ه� و 2:�*


 �a2�Fل *
 و��د Sورد، ��(�ٔ
 �2ری<# 92..- ����هٔ9���  .��ا� در Sن ا
# �=�ر، ه8

ّ
ز��ن ه8  د����ا�# F.=���د� ��، در  �ر �ب (���.� ��

#��# ا�� و ه8 ا�b!Nد�، ا�!��/#، و �5ه�O#. د����ا�.�  �* ��ا� ا

�ا��bRر� و $�ا��sی�_.)!#. $ #2���Z �"���R!�ا� ��د�#، و دارا� 
#�
 *� د����ا�# د����ا� ������یٔ
 ا��bRر� �
  ا� ا ]

ّ
ه�� *�رژوای# زی� 2)�

"�د،  ��ی
 �# از �BN در ��ا�� ارو�F و��د دارد و ه� روز *.3 از �R� 3.F و *#
#�
 در Sن و�dی@ و ه�ف 2;�وت *�.�د� دارد. د����ا� ��ه�ی# در ���  ا� ا


 در $�- و�dی@ و ه�ف� ���ه ا" 
!5�L  4.� #!(._�.��� 
ٔ9��� Vه�� ی
 
�.�_.)!# ا��+ب �a2�Fل ��� 

 و ��(�ٔ!5�=.F #�
 د����أ�)�� -.* :�ه)!�


“ دی�ار  .-“�)�� 
6�* 
!��.F 8ه 

 د_.e  ه�� ** 
ا� و��د دارد. ���Sی# �
ه�  دا��� و *
 ای- وا9N.� ه� را ی6)�ن �# ��دا�# ی� ��ء�ّ.� و$9.� ه�ٔ
 (4ب

#� 3.F �:�S �2 #!ّ) ،��ار�� 
��2 ��� ای�6
  در
ّ
�/ 

 (4ب �� را *� �رو�

�.�_.)8 را ه�ف /��e و �5ر� �95_.� &�د �Nار ��#��ه� و  ده�، و وارد ا�!+ف 
�# ���*.TL 3را �# ه��Oای#�.��!�8 “ ر�5ر�.)8“"�د، *
  ه�� ا�!��/# و 

#� .���� 
#�ا� �
 در *����ٔ
 4)ب ����.�a2�F �(ل ����ر  *��*�ای-، �R!�ا� د����ا

�ه ا��، &b�� *).�ر "“
!5�=.F” 
ً
�5�E 

 ای- �9�� �.)� �* 

ً
+Eا� دارد و ا

 #���� V.2ری:# رژی8 د����ا���ده و &�_� یR2 Vّ�ل �6.��6# و 2 
ٔ:.!�
Y.�/ ،�.& .���ن د����ا�# در ���
 ا" �2 
��L�اش �!.:ٔ
 ���رزٔه  ه��  �

 

 �5وری�4 و F.�وز�، و د��L�L# �ّ�# و �.;# &�اه� *�د؛ �!.:ٔٔ:.!� ،#2���Z
 3.*��� e6" 
رو��� &�اه� *�د �
 &b�� و ��"� ا��+*# دارد �

��_�(�  �
 ���و�� ����یٔ
 ا��bRر� �+ن *)!O# &�اه* KNن در واS 4.�S
 ه� "e6 &�اه� داد. دا"�، و  S #O��Oن را (�Bر ��ز��ٔه &�د �2ده

 8(._�.���ار��2ط دی�_6!.6# �.�ن ���رزه *�ا� د����ا�# و ���رزه در راه 

 در ه�ٔ
 ��ا(e و دوره� ��رو"�# و��د دا"!
  ه�� ا��+ب �a2�Fل *
 وا9N.!# ا

ه�� �.�ه و ���Z# رژی8 �5".)!#، در ز���# �
 ���رزه *�ا� Sزاد�  ا��. در ��ل
و *��Nار� رژی8 د����اV.2 ه�ف ����4 ���رزٔه ��دم �a2�Fل *�د، ای- ار��2ط دی�ه 

#�  #!(."�5��. در ا��+ب $"١٩٧M  
�ٔه *����ٔ��� ��ط اS #�Eن 2\ی.& 
� 4.�

 و��د دا"�. ��Lد، ه�.- ���رزٔه دو�* V.2و د����ا #

ّ
(4ب �� *�ا� ا��+ب ��

�ه "�ه در *����ٔ
 ����# (4ب ��، ��:�L 
ٔ!5�=.F #�ا��وزه �.4 در  �ر �ب د����ا

 در Sن *�ا� R2�Y ه�ف�  
ه�� *�.�د� *����ٔ
 (4ب ��ره�ی# *�ی� ا�:�م "�د �

#!(._�.���
 *<=# از و�dی@ ا��+ب * 
ویAه S"�6ر ا��.  ا��، ای- ���رزٔه دو ����

ا� از ای-   .�4 �
 ��6- ا�� *�ا� �)��# �
 دی��Lه# �6.��6# و ��.=

e*�N�.i ��، *�ا� (4ب �� �.)�: در دورٔه TLار از  S�5ی�� �2ری<# دار�"�* 8�5

�.�_.)8، در ز���# �
 ه� ا��+*# ����ی�� 

  -دار� *  ،V.2د����ا 
 
#، ی� �S 4ن ره�ی#

ّ
�� 

 ه�ف �# -*<3، و  * � *�ی�  &�اه

ً
�، ا_4ا���ه�ی3 *�


����ی��ا��sی�_.)!# و $$ ��b&  
* 
� و &�د را *� ��2"�* 
دار� دا"!
�.9N# ����د، در  =8 وا�ه�� /.  .��.�_.)�N 8ار *�ه�� ا��از 
 

7/P ر6 و�� Qی�Rه و�Dی ا��از 
[&.�*�ن اE�# در “ ِ����F #6و�S�5“�6sِی�� R2ّ�ل ا��+*# ���9
 ��e &.�*�ن 

-�  ��.(� 

 �=��ر _�.-)، *�6ٔ!;L .8 �.)� (*� ی�ر� از�ز*�رگ] �)!�!F
3.F ،��ه�ی# از "�ر و "9@  �=.�# دارد، دوره َرو� و /�j ���)!�.8 و ��ه��ار ا

�5�=.F �5�(Fَ 4.� +*# و�و ا� �.O�=  وز� و  ه���.F ،دارد ����i ه��
�ا���  ه� *�ی� *�ا� و$9.� "6)� دارد. ����.)�* ،�ه�� �<!�@ ��Sده *�"�

j�/ 
��O  3.F # و�ف �=.�ه�� *�.�د� ��رد ���"�ن،  َرو� ����، و ��*Y *� ه
����# و ا�!��/# �!���S �* jن را  �2ی- "e6 ���رزه و ا�!+ف ����.�ه�� 


 ه�، ه��Oای# �92ی@ ����. ا�!+فR_�b� �5".)8 ی�   ه�� �� در دورهٔ  ه�، و ]
ّ
�(2

ه�� ���ب در  ه� و �h_�b در ز��ن ا��+ب Sوریe ی6)�ن ���د��، و *� ا�!+ف

 4Lی�ٔ
 �.��# و  �!5�=.F #�ا� �
 ه�ف  �Lا و در  �ر �ب ���رزه *�ا� د����ا


 ��ر�L و ه�ٔ
  ���ی#ٔ��Z 4ب) 
ٔ;.dو .��.�_.)8 ا��، ی6)�ن �.)!���اش 

 *�ا� F.=ُ��د ���رزه، ا�!+ف� ��ه�ی# e.6=2 ده��، و_� ای�6
 ای-  ��ر�Lان ا


 ای- $�ورت را در�  ا�!+ف� ��ود و �=�وط *�"��. ای�6
 �)��# ه)!�R� ه�
#�� j:92 ،�Sور �.)�، و_# 2+ش *�ا� ��2.
 ا��ی=O# (ای���_�ژی6#) ای-  ���


 ����5# و �~* 
+ح  S ،#��5ن ه�F �* 8یٔEر�.))!#“ &��ص“ا��- ،#!(.�.�_
�  
 ای- &�د _�.- *�د �

ً
�N�;2ا 
�Lای# ��ا  �)<�ه و ی�وه ا��، Sن ه8 در ��ی# �

� �#“ *.��ر� ��د�# ����.)8“�
  -از �2ده را.���- 

 *�د ا�!��د  ** #!>�
#� .�5�L 

 

 از ا�!�+ل �Z��2# &�د ���- ا�� و *� �:�S ل، از�a2�F (4ب ����.)�
6
  ه� و �2اY5 ه� ا�Z.��ن دارد، از ه��Oای# �2ده�S ط�" 
ه� *.8 ��ارد، *

�.�_.)� *�د) در &��� ���K5  (ه��ن���Zر �
 در ��$K �=!�� *� (4ب 

ه�� ���� و ��;#  ��ر�Lان، ��دم، و �=�ر *�"�. 4)ب ����.�a2�F �(ل از 2:�*

 
ٔE�/ 3 ����.)!# در��در �2ری� �
�Lه ا�� و �# ا�!+ف S #��.�دا��  ه�� 

 اداK�&����� �Cِ� و دN�C!ا�#...

  �DE, در  �C١اداU 



 ١U    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 


 ای- ا�!+ف� #� #!N[ و�ل  ه� 5+�!�
 در ���S ا� ���د F.=ُ��د ���رزه *�"� 
* ��2ا��

 در � #!N[ و�د؛ و 5�" f;) ز���# (4ب ����.)����#، ا��ی=O#، و �.� e���


 �=�د. �ّ�ت،  =8 ���2ه!5�L ا"!��ه �A2ا�!� ا��از دراز�ّ�ت �5ا��ش �=�د، و V.!��2 *� ا
ه��  *�
، در ��(�ٔ
 ����# ا��+ب �a2�Fل، (4ب ����.)� �a2�Fل *�ا� R2�R2 Yّ�ل


 �5ر� &�د  ژرف �!�N# ���رزه �#ٔ;.d8 را و(._�.��� Y�R2 رزه در راه��� 
6�S ون�* ���

 2ّ�ه8 ر�5ر�.)!# ��ارد،  �ن �)��
 ه�4L ��*�ط *
 2+ش * #�ا��، و ای- ه.� ر**


دار� ���ده ا��. ه�ف ���م و �5ر� ���و�� و  *�ا� a2..� در  �ر �ب (;f ���م ����ی
f;_ 

 ا_�!� ،��
  ���رزٔه روز�ّ�ٔه ��ر�Lان ه�.- ا� ��
 ای- ا!6� .��Fدازان از Sن *.4ار�


�ودٔه ����یR� ّ�ل (ّ!# درR2 و �..a2 -ای #F +*# �.4 در�ا� 
ه�  دار� و *�ون &[ ��ا&�ٔ
]& 
* ]�5 �Lد، ا�" 
!5�L رت ا"!��ه�N �* �_["��� در] دو �Lا�!<�*�2#  *�".8. ا #=�


 �=�د �
 �2ده!5�L ��� ه "�د و ای- ��$�ع در� -ده# و *).~ ���S و ��ز��ن -ه�  )�.
�ه در رو�� R2ّ�ل ا�!��/#��� -..92 e��/  ون�* 

 "�د �!5�L ه�ا��، ا�L ای- وا9N.� ��دی

 #��.� h�ای:�د R2ّ�ل در *�.�ده�� ا�b!Nد� و ا�!��/#، a2 8.6R2..�ه�� ���� در 


 "�د �
  i.���6- ا��، و *!5�L ه�[ی� (���6] “ دو_�“ویAه ا�L ای- وا9N.� ��دی

��Lن *
 دام TFی�ش ���م و ��زش،  ��$�ع ����4 و ��Rر� ه� ا��+*# ا��، �O�Sه *#
2)�.8، و &.��� &�اه.8 ا5!�د. و در L ،�&S;!�ر رو"���O از �<��ا�# رS Y.5_�ارو ����ل 
 
!5�L رت�E ِت�)+Eل در*�رٔه ا�a2�F �(.���� 4ب) ٔه "��4ده8�O�� 3ی�=L 8�در ��ا


 �Nن *.)� و ی86“در *����ٔ
 (4ب *� /��ان ٔ��!�S در 
!5�=.F #�Sورم �
 در  را �#“ د����ا
�ه *�د:  �١٩٨٨��Oٔه دوازده8 در ��ل " jی�b2“
*�:2 
ه� و  *����ٔ
 ��، *� �Fیٔ


!&��S 
ا_���#، *
 �Zح ��&!-  ه�� ���� و ��;# *.- ه�� &�د �� و *� ا��س 2:�*

 را !5�=.F #��.�_.)!# ا"�ره دارد �
 /���E *�.�د� ��ز��ٔه د����ا�� 
ٔ9��� Vی# ی���


 F.=���د "�ه ا��، و  در *� دارد و 2�وی- �#� 
!5�=.F #�� �.�ن د����ا��.F -ای ...���

 �� در اS Y5ی��ه *
 Sن ��� داری8، ری=
 در (�Bر ��اوم �� در � #!(._�.��� 
ٔ9���


9
 دارد. Sر��ن ����.)!# *�ا� �� ����  
� ��5��Z ](# *�ا� Sی��ه، *�6
 Sر���# ا
R2�S Yن در ز�.�
 و *� روی�6د e�\2 و 2;�6، ا�!��د، (�Bر، و ���رزٔه *�ور��� و 

#O!(& #� 3 *�ده.F 
 ”"�د. ��TFی� *�ا� �!Rّ�ل ��دن "�ای[ ����# 2�ار� دی�ه "�ه و *
 

 اداK�&����� �Cِ� و دN�C!ا�#...

e6" 

 ز��ا�.�ن در ��9ض Sن �Nار دا"!� ��ا��،  ه�� &=��� ا
 ]��# ز��ا�.�ن �2��و �.4 ا/!�اض *
 زی� TL �Fا"!- (��ق ا


  ���م* #��!�� (Y د���� #N��) ،��ه�� ا��ا�.e ا
��Nدر  ��ا 
ه�� *��ا"!# و (Y دا"!- �+�Nت *� &���اده �

�ه ا��. �Nا�.- *.-" -.�B2 ا_���# ��2.� و 
 
* 

 �Zل �ّ�ت ا/!�اض ز��ا�.�ن، در ز���# �* 
ا���ن *� ��2

�<!# ���م�� �
ّ
ه�� ا��ا�.�# و9$.� �+�!# ز��ا�.�ن رو  /�

 

 و&��� *.=!�� دارد، �� *.��.ٔ*“ #��.�ه��)!O# *� ز��ا�.�ن 

 ا/!�bب Tiا زده 5�).�# در ز��ان* ��
 د� e.ا��� ا�� ه�� ا

��ز��ن را ��!=� �#“ 
ه�� �L���Lن ���h�E 3 در  ��.8 �
ا�� و &�ا�!�ر ر/�ی� (��ق  �=�ره�� �L���Lن Sن را ا��B ��ده
�ه" ���S زاد�S و #��.� ا��. ای- ز��ا�.�ن 
:h�E #���� را��" 
ٔ.��.* -!� 

��ز��ن  
�ٔه زی� &�ا�!�ر ر/�ی� (��ق ه�ٔ����Bه�� ا�
.�# و Sزاد� ���S از ز��ان(�5 #��.�ه�� ا��ا�.e  ز��ا�.�ن 

ه)!��، و $�- ا*�از ه��)!N #O��# &�د *� ای- ز��ا�.�ن، 
��Oا�# "�ی� &�د را �)�� *
 و9$.� *��ا"� و �+�!# ای- 

١yاز  ٠٠ 
�5وردی- �2 ���ن در ا/!�bب Tiا ه)!��،  ٢٨ز��ا�# �
�. ا/+م �#��� 

روز ����# ه��)!O# *� “ای- ا/!�bب Tiا� L)!�ده �
 از 
�# در ز��ان�.��iSز "�، ا/!�ا$# ا�� “ ه�� ا��ا�.e ز��ا�.�ن 

 

 ای- ز��ا�.�ن در Sن *� #
 *�زدا"� ��/�د��ٔ
 ز��ا�.�ن و "�ای*
#� ���. از ز��ن �iSز ا"�aل ��ز�.- 5�).-، �2 ���ن *.=!�  ��*

ه�� ا��ا�.e ا5!�ده  از یV �.�.�ن 5�).�# �Fی=�ن *
 ز��ان

 در (�ل (�$� در (�ود � ،��2- از ���S، از ���
  ry٠٠ا

�# و ���ی���Lن ��!<j ��دم در "�را� �.�"��ر� از ره��ان 
 TLM٠٠ار� 5�).-، در ز��ان ه)!��. از ای- �.�ن، �-  ���Nن

٣٠٠��ل ا��، و  2١٨- از ز��ا�.�ن زی�   ���S ا��2م 
�ون ای�6* -2
#� �� 
ه�  *���. *�&# از ای- /�ٔه ا&.� ده رو"- *�"� در ز��ان *


 ز��ا�#� ����ل ا .� ا�
�� ا"�aل، �)!��9ه�.� �Oو  �� *�ر دی ،#��N ز��(��F ،ز���
#�.(�5 
.�/ e.ا���ه� *� ��)ی� ا��sی�_.8(  �2وری)8 دو_� ا

�!# ا�R2دیٔ
 ارو�F را ��6Rم �#���.8 و *� (Y ��دم  ��Sی�6 و ه�
.- *�ا� &�د�<!�ر� و e.6=2 دو_� �)!�e &�د"�ن در (�5

و *� �Fی!<!# اور"�.N�" 8#،  ١٩r٧درون ��زه�� F.3 از ��{ 
 Y*�
 و ��"��ٔ
 &�د ���& 
* #�.و (Y *�زF �=L��ه���Lن 5�)

 
ٔ���9N �*١٩M #� �.�\2 ،�R!� e�� ز��ن�� .8.�� 
��Lن:����Bا� 

���ز��ن ��ا��� h�E و ه��)!O# ه� 
 �E*)!�ن -ه�� *��Oاد �:�K د�.�� *�ا*��

Y�& �* #O!(4 ه����� h�E ه� و ���رزه *�ا�- eزی�* 
V  ر����� h�E 3��� 

}�� �$ K�:�- �._�!ای 
 *�AیV -ای�!�ل

 ای�_�� -5�Z# ا�!+ف h�E و *#
 "�را� h�E و ه��6ر� �a2�Fل

 �Zح �5S h�Eی��� ���*#
g.��� h�E 3��� 
 "�را� ��S h�Eی�6

}�� 
��*�زان /�. #�� ����ر�  V -ا�:�- �
#� ای�ان -ا�:�- د�5ع از h�E، ه��)!O#، و د����ا

 �:�h�E K *�ی!��.�

 ادا�N �Cرزار ا$�!اض ز<�ا<��ن ����#...

 ادا�C روی�اده�� ای!ان...

#� e��" ن و  ٣٩"�د  �;� را�.�.�y٩ه4ار و  ٩٣rـ)ـ�ب �ـ# ٢R� �95ل�.i �;�  ".�"ـ��ـ
#� 
هـ4ار و  �٢y٧.�.�ن و  ��rی)�: "در *<E 3��9 ��95ن E�9!# از  ا/!��د در ادا�

�ه �٩y;� در ��ل  ٣٨rه4ار و  �٢٠٠.�.�ن و  ٧*
  �٨M;� در ��ل  ٨٩.�
 �=�ن از  ر� �ا�
�١٢
 در �Zل  �;�� در ای- *<3 دارد." ای- ٣٧yه4ار و  y٣ا45ای3   
* Vل �4دی��yM 


* #!9�E ه، (�ل ه4ار �;� ا45ای3 �95ل��S دا&�# در �=ـ�ر را �ـ�ـ�یـ�ن  و��د �وروز �2_.
�j و در ا"�ره *
 *<ـ3 &ـ��ـ�ت، Sورده  �#� 
�. ��_j ای�6
 روز���ٔ
 ا/!��د در ادا�ٔ��

�ـ;ـ� ر�ـ.ـ�ه  r١٢ه4ار و  �٢y٧.�.�ن و  ٩*
  ٨Mا��: "��95ن *<3 &���ت در ��ل 

 در ��ل � ��ه �
 *ـ�ز هـ٢١M  8ه4ار و  ٣٢٣ای- /�د *
 ی�زده �.�.�ن و  ٩y*�د�.��;� ر


���ت را *& 3>* ".����/# ه��ن *<3 د�_# هـ8  ه��ن روال ا45ای=# را Z# ��ده ا
هـ�� ا2ـ�ق  �.�.��# در N.�س *� *<E 3ـ�ـ9ـ�، Lـ4ارش �2٢ان �9�# ��د. ا45ای=#  �#

#� �
 و$ـ9ـ.ـ� �)ـe �ـ�ان  *�زر��L# را 2\ی.� ��
 ��8 دی�O در ای- ��Sر ای- ا!6� .���
 e.�R2 �Oر2# دی�E 
ه����ن ������j ا��. روز���ٔ
 ا/!��د ی� �����S 4ر ای- و$9.� را *

�ـ�ل و  �2٢M  ٢٠ه�� ��#  �2 *�دن ��خ �=�ر�� در �Lوه ���: "در ه�.- (�ل �Fی.- �#
٢y  �2٢٩ 
ه� ا��." R2�.�# *� ایـ- �Bـ�ـ�ن �ـ
:  د_.e ا45ای5�d 3.� دا�=�Oه ��ل *


* eان ��2ی�� e(� ���.� �R� -ی�* �2 ،��هـ��  ��ر ��ارد و ��2ی�3 *
 e.bR2 *.=!� ا

�. ����را� دو_� *�� 
 ����ر ای:�د "ea *�ا� �)e ��ان را ��2.

ه�ی# ���� �* Y��N #���2 K5=�ه� و �Z��ت ���9ـ
  ا�b!Nد ای�ان *
 روی�6ده� و 2��.8

����ی 
TLار� &�ر�# *� ا�9��د �Nارداده�یـ# /ـ�ـ�ـ# و *ـ�  �.�ز��� ا��. ا�b!Nد ای�ان *

�ی8 �
 *�رژواز� 2ـ�_ـ.ـ�� در ایـ�ان �!9� �� .��ا��س ���K5 دو �Zف �Nارداد �.�ز��� ا
#�  
�ی8 *�ون 2�وی- Nـ�ا�ـ.ـ�ـ# �ـ�!9� �� .��2ا�� ��=# ���� *�ا� ا�b!Nد ای�ان ای;� ��


Sی�. �� �9ـ!ـ�ـ�یـ8  و��د ��# ا��.� "a�# �.�و� ��ر را 2\�.- ���، ر"� ا�b!Nد� �Fی�ار *

3 2�وی- �Nا�.�# �
 ���K5 ��ر���5ی�ن و ��ر�Lان  را  *�2 ،��� -.�\2 
هـ��  �Eرت /�د��

].R� د� �5اه8 �ـ# ����د در�b!Nا  ��ـ�ـ�.  ه�� ��ر��L را ��ه3 و ز�.�
 را *�ا�  ر"
(�$� در ا��bRِر  ���ده�� ا��.!#، ����# و *�.�ده�� ا�Oـ�ـ# و یـ�  ا�b!Nد ای�ان در(�ل


 (���.� �Nار دارد.* V4اران �4دیLر�� 



 ١V    ��S0ه  ٨دو�C 0١٠٢4%�رۀ   6١٣٩4!داد 

 اداCۀ ����� ه�� اLC!ی�&�C. �K!ی�� ...

��را ��ح �ـ�د. �زم *ـ
 یـ�دSور� ا�ـ� �ـ
،  -ا��ا�.e ا
ز��ن *� �)��5ت دو��_� �2ا�� *
 &�ور�.��
 و اروFـ�، در روز  ه8
~�F  
��"M  ـ�یـ6ـ� *ـ��S ـ���ـ�&�داد��ه، ��.!
 روا*[ &�ر�# 

 �.O�=  ١٨ا���ی�  
 -، از �Z(# (��ی� ��د �
 *�� *� Sن ٣*
ا�ـ�ر�ـ�ران  د�ـ� -در �Eرت �b2یj ���ی# در ���� �Sـ�یـ6ـ�


 *� ای- *����
 در ار2ـ�ـ�ط� #E�>"6# ای�ان و ا"�� 
����*  ،�ا�ـ
�. ای- �Zح ه���.- *
 ر�.g  ��رد �R2ی�N 8ار �#��.L  ـ�ـ�ر��
ده� �2 در ار��2ط *� اد/�� (��ی� ��دن ایـ�ان  ��Sی�6 ا&!.�ر �#

از �2وری)8 و ی� �ـ�ارد �ـ�ـ� (ـ�ـ�ق *=ـ� از �ـ�� ایـ�ان، 

 رژیـ�R2  8ی8* 
ه�ی# ��ی� در ��رد ا"<�ص و ���ده�� وا*)!

.��� K$و 
�ـ�ان ایـ-  ���
 از � ،e.ا���دو��_� �2ا�� gF از دی�ار از ا
�ـ� دو_ـ� او*ـ��ـ� در Nـ�ـ�ل �.� #���=�ر در (�F 86ی�ن ر

e.ا����� -ا�.�
 از � #!��.� 
�ـ�ات و  ه�� دو_� �!��.�ه� *

و 2ـ:ـ�یـ� روا*ـ[  -اش را ا*�از ��ده *ـ�د �Zر S"�6ر ��را$# *


!"TL VیA2ا�!��ان دور �.ـ�ن �Sـ�یـ6ـ� و  ا� �
 �4دیV و ا� 
ا��ا�.e ارزی�*# "�، ه���.- *� ���Rد /��س، ر�ـ.ـg دو_ـ� 


 &�د�Lدان 5�).-، دی�ار� ���ی=# در *.�* 8R�_ورد. اS e�/ 
�2ا�� در دی�ار *� ��ان دو_� &�د�Lدان 5�)ـ.ـ-، $ـ�ـ- 
 

 *ـ� ا�ـ6ـ�ن )ـ(� eـ�ـ�ـٔا*�از��� ��6را�
 و دروi.�# در را*

.- *� ی�ر� ��Sی�6، در(�_#(�5 Vاز ی 
�  
�9# دا"ـ� �ـ ��
�Zف و ����j �.�ن ا��ا�ـ.ـe و  ا� *# &�د را ه���ن �.��:#

#�.�ـ!ـRـ�ه،  ه� �� *�4�، از ��� دی�O ا�R2د *.- ایـ��ت 5�)
ا��ا�.e و /�*)!�ن ��9د� *� $� ای�ان را ��رد 2\�.� �Nار داد. 


 در ��ل� ��# �ـ�در�ـ�  ه� ����sه�� ا&.� رژی8 و�ی# *� دی

 *� دو_� &�د�Lدان 5�).ـ- و 
، از���
 در را*�&�د در ��

هـ� و  *<3 5ـ�ـ)ــ.ـ-، �ـ��ـj ر�ـ��ـ�ن Sن ��ز��ن Sزاد�
�رت را��نN �Oدی ��� 

 در�!.:
 Sن  "�ن *� �" 
�ه�� ��

���.�هـ�� رهـ�ـ�ان  TLار� ا/��ل �;�ذ /�*)!�ن ��9د� در 
.�# را ��6- ��ده ا��، ا�� �.�وه�� �!�N# 5�ـ)ــ.ـ- (�5

���.�
 ه�ف ���ی# (.�&ـ�*ـ#  ��را�ـٔ
 �Sـ�یـ6ـ� را *ـ
 ه�� د
�. �2ا�� در دی�ار *� ره��ان 5�).�# و �<��ا�# در  �#����"

 *� راه *.�e) ��!�# *� ای:�د دو �=�ر �(ـ!ـ�ـe  ا_�8R در را*

* -.(�5 
��(� e) ر���ـ�ر� در  راه -�Rـ# �ـ=�� 
� #�)

��ز*ـ�ن �ـ.ـ�ورد.  �ـ+�ـ# *ـ
 -ه�� ��دم 5�).- دارد &�ا

.�# در  ه���.- او *(�5 #��.�ا/!�bب Tiا� ه4ار ز��ا�# 

یV ��ه ا&.� و  در ا/!�اض  *
 "�ای[ و(=!�ـ��ـ# �ـ
 دو_ـ� 
 ی# ��6د.  ا��ا�.e *� ای- ز��ا�.�ن  e.�R2 ��ده ا��، ا"�ره


* ،e.ا�������ر "��ـ� در ا�ـ+س  �2ا�� gF از دی�ار از ا
��ان �=�ره�� /F �B.��ن ���2 �
 در *�ـAیـV *ـ�Lـ4ار  
����


 ��� اF #�Eـ�ر_ـ�ـ�ن  �#� ،e(ی!<� ای- �=�ر، *�و��F 
* �"
ارو�F و ���4 ادار� ا�R2دی
 ارو�F ا��، �Fواز ��د. او در دیـ�ار *ـ� 

 ه�ـ
 ایـ- �=ـ�رهـ� � ���ان �=�ره�� /�B ���2 ا�Eار ورزی

#�  eNا�� �2_.ـ� �ـ�&ـ�_ـ� �ـ�ـ# ٢*�ی)� (ِEدر 
  "ـ�ن را *ـ

 ه�� ����# ا&!�bص ده��.  ه4ی�

�ـ!ـRـ�ه،  �=�ر �
 /��ر2�ـ� از: ایـ��ت y(�$� 5�[  در(�ل

�92� &�د در ایـ- را*ــ
  ی���ن، *�ی!��.�، ا�!��# و _�)!�ن، *

#� e�/ راه .�هـ4ار �ـ;ـ� از  F١٢.��ی# ا/!�ا$# *.3 از  ���
��95ن h�E از �=�ره�� �<!�@ �ـ�ـ�ن در *ـ�و�)ـe و در 

���.�
 F+��رده�� �!��ع و  ه�� "���2" و در(�_# �<�_;� *� �
�<#  ��L و ��{ (�e �# ر�O.- در $�ی� *� ����#�F ،���د�

 ا�+س ��{* j�Z���ن ���ن *�د. ا/Bـ� و هـ�اداران  ���

F.��ی# و �.4 ��رزاره�� ���u و  (4ب �2دٔه ای�ان در ارو�F در ای- راه
��Y5 از���
 ��;�ا�4L�* h�E gار"�ه از ��� ""�را� ����# 
���95
 "��� دا"ـ!ـ�ـ�. 2ـ�ا�ـ� در Zـ�ل �)ـ�5ـ�ت  ،"h�E

 -اش ه���.- از وا�6.2ن دی�ار ��د و *� �Fپ �5ا�).g ره�� ��.)�� �ـ�2ـ�_ـ.ـV روزه ه;�

 ه��اره ���� #!.b>" ه�L د��b!Nه�� ا�!��/# و ا 
��!�� را ��ح �#  ا� ��دم دو��- 

#��اش در روزه�� ��9
 و "�ـ�ـ
  �+�Nت ��د. او �gs در S&�ی- *<3 �<)!.- �;� ر
 دار� در �4ی�ه �.).e "��� ��د.               �=�ر ����ی
 ٧در ا�+س �=�ره�� �Lوه 

  
S�T ل در راه�U��رزٔه L1 در ;!ورت 


 در #���2 �<��ن و ر5!�ر �2ا�� در �:��ع ای- F�~ دی�ار، �ـTا�ـ�ه و 2ـ�ـ�دل��S  ـ�ـ��

* 

 در راه &��� *ـ
   =8 �# و$�ح *� ��
، دو��_� �2ا�� ��دا��L ا� ��&�رد ای- ا


هـ�  دار� و �B2.- ه���A# ا��sی�_.)��S 8ی�6 (�$ـ� ا�ـ� *ـ
 ���K5 ا��bRره�� ����ی
 از ای�6
 /�اjN /���6دش  
 �# ���ی� و �6��2ر�

ً
��Eاو ا .��4* ���2ا�ـ� *ـ�"ـ�،  ا�  د

 ا� ��ارد.                                         ه.� ��Oا�#
اش،  �ـ�ـ�ـ�ر� هـ�� ریـ��ـ� اش و در �<)!.ـ- �ـ�ه �2ا�� در �Zل ���رزات ا�!<�*�#2


* ��� 
� ���� رو"�# �=�ن داده ا�.� ��.L  Kـ�5ـ�.8 از �ـ�ر�# دو_!3 �2*9# �)!�&
#��s�� ،#_�� 
����یٔ K�!:� 9!# ه�� �;!# و�E ـ�ب ه��b!د. ا��* �هـ��  2�R.�(2# &�اه


دهـ�.  رو"�# ای- وا9N.� را �=�ن �ـ# ه�� ��.�� دو_� ��Sی�6 *
 ��:�_# او در وزارت &��

 $�ورت ای- ��د � �:�S ،����د و ��;�9 ه� 
 *.=!� 2��� ه�35 ا 
ه���ن ����2 �

��یK و *# ��ـ�ـ�ـ�ر  ��� و ��2!.ـV $ـ�ور� *ـ
 در�{ ��� /�ض �# و ��;86) �9 ��

 ه�ف* #*�.!��3 را در�B2 #� 3.F.- د�L.�د. ا�L او در �Zل *.ـ3 از یـV  ه�� ����


 �S.�24ی- واژه اش �2ه.- ��ل ��رزار ا�!<�*�#2* #�+���ر *�د،  ه� را در E�2.@ �=�ره�� ا

هـ��  Lـ.ـ�� �S.4 از ��$ـ��R� K ��اه� �Eا(� و *
 ����ر� *
 ری��� gF از ا�!<�*3 *

Zـ�ر �=ـ<ـ�  �5رس (��ی� �ـ�د و *ـ
 ه�� (�".
 &�.~ �=.- /�*)!�ن ��9د� و ".�
ه�� �2�ی��N 4.�Sار داده ا��. "�ه ����ن و وزیـ�ان  ا�+�# ای�ان را ه�ف _;�d# ����ر�


 "�ط ��Sن در �!�N@ ��دن /��.�ت دا/3 و ���د�Lان  &�ر�
 و د3/�5 ا��6ر ��#� ����
�ود ��دن �;�ذ ای�ان و 5=�ر /��# و �)!�� *ـ� R� ی�6 در��S #��/ ام�Nا ،
�وه�*# در ��


 ��Oانٔ��(� .���ٔه  =�O.�� از �=�وران و �ـ9ـ!ـ�ـ�ان  �=�ر �� ا/ ،
� ���ه Sن ا���
�ارا�#�!��.��# دو��_� �2ا�� در ز��ٔه �.�
 "��ه � �
 ��{ ا�* �Zـ�ـ�ـ#، هـ�ادار� از  ا�

�� "a2..ِ� رژی8"، �*#�.�ه�� ا��ا�.e و /�*)!�ن ��9د� و (�ـ�یـ� از  ��L *�ا� دو_� 
��ز��ن ����N[ ��دن رژی8  و�ی�  ه�� ����ا��� را 
5ـ�ـ.ـ
  �Lای# �
 ����دی!=�ن را  *


 ا��. ه� *��ی# �Lه  زده *

: "�ایـ[ �ـ�ـ��ـ# در &ـ�ور�ـ.ـ��ـ
 و �ـ<ـ�ـ�ن و � ��(4ب �2دٔه ای�ان *� ای- *�ور ا

���.� 
�!TOاران ای��ت ه�� *�.� �O�2ا�� و دی 
ٔ����(��.i ت��ه �# "R!�  h�E ��2ا�
�# در &�ور�.��
 و *
 ویAه h�E در �.�-���s5!- دی�L 3.Fدر .��� �ا� "ـ;ـ�ف  ��ن را �2�ی

h�E �* #�!�� 2# ��دم و ز(�!6=�ن �.�- و�.) K5��� f;) هـ��  ��ن، از $�ورت &�اه# و

* 
�R_ ل�Eا��زه داد ا �Z���ن  �Lای�ن و "اE+ح ����ر &��# ��دن ای- �2�ی�ه� ا��. ���ی
هـ��  �Lا�" (��8،  
 در دو_� و  
 در *.� ره�� و ه���.- ���ی� ا��زه داد ارLـ�ن ا�Eل


����اران و ����.ـ�ن، *ـ� �ـ� دادن "ـ9ـ�رهـ��  �!9�د ���/�2# و ر��F ه�s�ا�، ��ان 
Vی�R2 ه و������ام �2�یNا 
ا� ��ـ�ی=ـ#، uـ�ـ�ت،  ��ی��
 ه�� ���*�
 �S.4 و �.4 د�� زدن *


� ا��از��. *�زا��ی=# �.�- ا��.� و ا�!�+ل �=�ر را *&  

 و /ـ�Nـ+�ـ
 در ز�ـ.ـ�ـٔ��!�دو
V�� وه�� ����# و�.� 
�ا&�ٔ� @N�2 # �=�ر و���ر�# ��& ���.�  
ه�� R.�(2ـ�2ـ# *ـ

��ری
 و /�اق، از $�ورت 

 از ����ایـ- اد/ـ� �ـ
  در�ـ{ ا�ـ�. ه�� *# �=�ره�� ��
�س" ا��.� �=�ر را از �ZیY د5ـ�ع N ه�s��اران و �.�وه�� ویAه "��F ه�s�(�Bر و /���6د 

#� �d�;) 
�، �Fچ *ـ�دن �ـ��ـe  از (�م "(�Bت زی�j" در د�=Y ی� در ��زه�� ��ری���
 .�� &�د را �u*� ��ده ا



 و �=�رهـ�یـ# �ـ
 *ـ�
: TL�.u\2ار� *� رو�� ��R2ت ��� ��د_ـ.ـe  (4ب �� �9!�� ا
�ه�� ��#، ��N# و �2ری<# *�ا� ��دم �.�-��.F و #Oه�)�ی  ،���ن اهـ�ـ.ـ� ویـAه دار�ـ


 و در  �ر �ب "��=�ر ��ز��ن �ـ�ـe" و *ـ
 ه�� h�E �2ا�� از راه �#�����دور از  �S.4 و  �

(ـ4ب 2ـ�دٔه ایـ�ان، در  �Zر ��� و ���u د���ل "�د. �2�ی�، �2ه.- و "�9ره�� �2&�_#، *

���.� 
� �4.�S��ا�3 در ا��ا�.ـe،  ار��2ط *� و9$.� �2�یR!� ی�6 و��S 8(._ی��sه�� ا�

ا�ـ�، *ـ� $ـ�ورِت  و�ـ�د Sورده /�*)!�ن ��9د� و در �.�وه�� �!=e6 ار2:�/# دیOـ� *ـ

h�E و 
����(� ،e��/ رد��&�* #� �.�\2 4.�S ورز 
ه� د_.�#، در  د. ���ی� ا��زه داد ای�ان، *
�رت h�E  از  ��� ه�ٔ
 ��دم و ز(�!6=�ن  ��9ض �2�ی� ����# �Nار L.�د. *TOارN�F ود��

�ه و Z�.- و در ه�ٔ
 "��ه� و رو�!�ه�� ای�ان *�Sاز "�د.   ��ا در� ا�
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�ـ!ـRـ�ه،  ا���ن *.3 از ه� ز��ن دی�O ای- ا�� �=<� "�ه ا�� �ـ
 دو_ـ� ایـ��ت

�# ����ر ���!- از *�Rان *# *�.� 
ٔ�*�� 
* 
�ـ.ـ��ـ� ا� � e._د gـ�ـ�ـ�ر  هـ�� ر�ـ.ـ�

��
 ا�ـ�، �ـ9ـ#   .- ��ی�ش و *�&# وزی�ان ��K:2 و د!5�L �* ٔه او ای- �=�ر را در�"

 &�ور�.��
 *ـ.ـ;ـ4ایـ�.  ه�� ��ل دارد *� /�Y و L)!�ٔه *�Rان�ه�� ا&.� در �=�ره�� ��

#* 
ً
�2�
 و /�����(��.i ،4.�S��Fیٔ
 "دو��_� �2ا��"، �=�وران �4دی36 و وزی�ان  �<��ن �2�ی


��ـ�ـ�ر� �Sـ�یـ6ـ� در �ـ�ل  اش، در �Zل ��رزاره�� ا�!<�*�ت ری��� د�5ع و ا��ر &�ر�

 و �62ار Sن!"TL ـ��ـ��  ه� در ��هه�� ا&.�، �=�ر �� ای�ان را در و$9.!# ()�س و  &ـ


�Zر��S �.O.Fج 2ـ�ـ�ـ.ـaـ�2ـ#  ه�� ا&.�، *
 �Nار داده ا��. ا��.� و ��uت �=�ر��ن، در ه;!
8b& و ���5�ه�� ار��S #/�:2ی�6، ا��ا�.e، /�*)!ـ�ن �ـ9ـ�د� و  S_�د از ��� �e;R ه

��ان ��R!� ا� 
Nـ�ار دادن �ـ<ـ�ـ�ن و   "�ن �Nار دا"!
 ا��. ار2:�ع ����# *� *�ـ��ـ

���.� e;R� #��
 رژی8 و�ی# در �=�ر��ن، در TL"!ـ
  ه�� ر��# و i.�ر* 
ه�� وا*)!
ه�� ���=ـ�و/ـ3 د�ـ�  "�ٔه ����# *
 &�ا�� و در (�ل، �9# دارد *� �2�ی�ه�� ()�ب

      .��ا ��.F 
g.ر� #��.��# ���ن *�وره� و ر5!�ر �.�
 *).�ر� از ���dان  �L  �����ر ��Sی�6، دو��_

i.��!ـ9ـ�رف و  ��١٣٩yه ��ل  �2ا��، را F.3 و gF از ا�!<�*�ت ��:�_# ای- �=�ر در S*�ن
ا��، *� و��د ای-، �<)!.- �;� و دی�ار ر��# او در��  ��ر ��ه gF از  /:.j ارزی�*# ��ده

��
 و 9��5
 ا�!<�*3 *
 ���م ری�����(��.i ن��در  ����ر�   
*�ر 2��.8 "ـ�ه *ـ�د �ـ

 روز، #���2 *����
 �b2ره� ��# � در /�ض 

ً
�. �2ا�� /�+.:�L �4ا_ـ�ـ�ـ�ـ#  هـ�� *ـ.ـ- ری


 و /���6د دیV.2���s "3 دورٔه ا&.� ری��ـ� �ـ�ـ�ـ�ر� در !"TL ن�N K*رش در ر�=�
g.چ ا/+م ��د. ر��F ی�6 را��S ـ<ـ�_ـ;ـ�� �* 
هـ�یـ# L)ـ!ـ�ده در  ����ر ����# ��Sی�6، �

وا"�O!- رو*�و ا�� و *).�ر� در ��Sی�6 ا(!��ل ای�6
 او *!�ا��  ��ر �ـ�ِل دورٔه ریـ��ـ� 

* 
ً
� *).�ر $9.@ �ـ# ����ر� &�د را ���+���دا�ـ�ـ�، در �ـ�یـ�ن �ـ;ـ�ش *ـ
  �Fی�ن *�
#��اش از /�*)!�ن ��9د� و ا��ا�.S e"�6را (��ی!3 را از L)ـ!ـ�ش  &�ور�.��
 و دی�ار ر

#����  
 ��L٣٠ و ��{ ا/+م ��د. او در �ـ�یـ�ن دیـ�ارش از ریـ�ض در روز "ـ�ـ�ـ
�.�.�رد د�ر� 5ـ�وش 2)ـ�ـ.ـRـ�ت �ـ�رن و  ��١١٠ه، *� ا/+م ا��N ��Bارداد  اردی��=�

��ل 2Sـ#  -&���ت ����# *
 دو_� ار2:�/# /�*)!�ن ��9د� ��Nارداد� �
 در /�ض  �
�# ��2ـ6ـ�را�ـٔ
  او   -�.�.�رد د�ر ا45ای3 ی�*� �2٣٠٠ا�� �2 ��ز  �#�.� �N��) 
�u*� ��د �

#��  ��)                                       .����" 
 
�Fزی��� �2ا�� در �Zل ��ت *�زدی� یV ه;!
 F.3 &�د از /�*)!�ن �ـ9ـ�د�، Lـ� ـ
در*�رٔه $�ورت ���رزه *� �2وری)8 �<- L;� و �=�ره�� ا�+�# را *ـ
 "ـ��ـ� در ایـ- 
�ـ.ـ��ـ� و "ـ9ـ�رهـ��  ��!�"���د" د/�ت ��د، و_# رو"- *�د �
 او ای- ���رزه را در را

ه�ف روی�روی# *� ایـ�ان در�ـ�ـ�  �5رس و *
 ه�� (�".
 &�.~ �=.- /�*)!�ن ��9د� و ".�
2ـ�یـ- �ـ�ـ�*ـK  ه�� ا&.� ا_��/�ه و دا/3 *.3 �
 ای- (�.�� را �
 در ده
 دارد. او در(�_#

  ��_# و ا�)��#* ،jهT� #�� #�+�ویAه /�*)!�ن و �=�ره�� �!Rـ�  "�ن را �=�ره�� ا
�ا�
 �!��ن �# Sن، 2\�.- ��ده��/ �ا�+�ـ# ایـ�ان را  �S.4 ����ر� �Zز� ا�iاق ��د، *
 ا�


 �b2ی� و �5�9# ��د. �د"�- اe��/ ،#�E "� در &�ور�.��
 و ���K اE�# &=��� در ��


 *� 2:�وز ����# /��# و ه��ا�3 *
 ی�- و ادا�ٔ
  *���ران  او در را*R!� ن و�!(*�/ 
ٔ����


 ای- �=�ر را *� 9��5
 ٢٧"��ه�� ی�- در �Zل � 
!"TL و  ��ه ��ی# ا�)��# رو*�و ��ده ا

ی# *� ز*�ن �.ـ�ورد. (ـ�ـ.ـ�ـ� ایـ�ـ6ـ
،  ای- �2اژد� ا�)��# ���
 �.4 $�ورت &��2
 دادن *

�ه، �5ا�)
 و ا�O�)!�ن 2\�.- ای��تR!� #�Eن ا�L��.�زه�� R.�(2ـ�2ـ# /ـ�*)ـ!ـ�ن و   ���

�ان Sن *R!� ��� ر در ی�- و�!=� 
ا_���# و ��=�ر  �����Lن �Eی�N hا�.- *.- ����ر ادا�

ا��. در ای- "�ای[ $� ا�)��#، ���9�ٔ
 ه�Oـ;ـ�  ��ز��ن ��e *�ده
�ه *� /�*)!�ن را �# 2�R.�(2# ای��تR!�  ـ��ـ�ـ# �ـ�ـ8 و/ �*�ی

هـ� در  هـ� و &=ـ��ـ� در L)!�ش و 2�اوم درLـ.ـ��  ����ه 92..-
&�ور�.��
 و ���ی���O /.�ر وا9N# "�9ره�� ��Sی�6 در ��� *�د�3 

 ا� ارزی�*# ��د.  در F.�6ر *� $� �2وری)8  دا/=# و ا_��/�ه
g.ـ;ـ� دوروزه ر��اش *ـ
  ����ر ��:�_# ��Sی�6 در Zـ�ل 

� و �!;Y /�*)!�ن دی�ار R!� #�+�ری�ض، *� ��ان �=�ره�� ا
#���.!=F ا/+م �ـ�د.  ��د و "#�+�اش را از �Zح ای:�د "����2 ا

#�+� ٢٩ا� �!=e6 از �.�وه�� ����#  ای- �Zح، ای:�د ار32 ا

، ��F)!�ن و �=�ره�� .��2 ،�b� ����=�ر ا�+�# ا�� و از 

~.�& 
"ـ�د. 2ـ�ا�ـ� در دیـ�ارش از  �5رس (�ـ�یـ� �ـ# (�".ٔ
ا�  ا��ا�.e، در اول &�داد��ه، در ��ی�ن ��;�ا�g �ــ�ـ�/ـ�2ـ#

j�Z و ��2ـ:ـK ایـ-  وزی� ��{ ه��اه *� *�.��.- �!��.�ه�، �<)�

 او ا�Z.��ن داده* #�+�ا�� �ـ
  �=�ر، �Aده داد �
 �=�ره�� ا


 *� دو_� ا"�O_�a ارا$# 5�).ـ- �Sـ�دها�ـ�،  *�ا� *��Nار� را*

 *�  "�Aده"ا� �
 F.3 از ه�  .4 *�ز�2ب� ��ده��ٔه ای- (�.�� ا


���L دو��_� �2ا��، ا��ا�.e هN 8ـ�ار ا�ـ� *ـ
 ا�ـ!ـ+ف  وا
e6" در(�ِل  ��ـ�ـ# �ـTهـj *ـ� $ـ #�+�L.�� �=�ره�� ا

Zـ�رر�ـ�ـ# *ـsـ.ـ��ـ�د. �ـ!ـ��ـ.ـ�هـ�  ا�+�# ای�ان *ـ
 ����ر�
اش را از ای- �Aده *� *.�ن ای�6
 "ا�.�وار ا�ـ� �ـ
 در  &�"��د�

e2 8 از.�!(� [واز�F] �5ت�(� Vٔه �4دی�Sوی� *
 ری�ض ��6ـ-  Sی�
هـ��  "�د" ا*�از ��د. دو��_� �2ا�� در L;ـ!ـOـ�هـ�یـ3 *ـ� �ـ�ـ�م

ا��ا�.�# �8�b *�دن ��Sی�6 *
 �ـ�ـ�Lـ.ـ�� از د�ـ� یـ�5ـ!ـ- 
�+ح ����ر� 
* #�+�ا� را ��رد 2\�.� �Nار داد و  ه�� ه)!
 ا



 (!# *�ر دی�O و *����(��.i ز��Z   # در *�&# از�ا��6ن *�ز*.

 ��ا5�� -���
 "*���م" �;�د ��ا5�����  �ی# �
 ��ردا�!ـ�ـ�د "ـ�یـ

 �DE, در  �C١اداV 

j%N ه�ر�� #&�C ه�� 
   ی�رو ١٠٠                                                      *
 ی�د رY.5 /��س (:��


��� اول ��ه ���� 
    ی�رو y٠    ازه����رگ                                         *

 ی�د ��ن *�&!�Oن e!N /�م ��ل*r٧،                �6د�ر ١٠٠٠  از ا��ی    

�ه�� اLC!ی�&�C. �K!ی�� �6ور��C<� را ��  ����
 !���N �و �6ن �6اه J�. 


