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

  ١٣٩٧.��ن  ٢١، 0١٠34%�رۀ  

 ه���، ��ل  �# و <=> دورٔه 

!���� ���	 
 ��ر���ن ��� ��ر

�ـه �ز �ـ	یـ�  ��ـن �١دو�� دو��ـ� 
ـ	��ـ� روز 
������ـ� ��ـ�ـل �ـ ـ�ـ� �# $ـ�یـ� �ز  د�ر# ��	ی"ـ

ر .-,+* و ()'	ده 
&	ی%+(� /�� #
	 �ز 2+1 ر� �	  ه
هـ و  �:'9د 86�ر�ن ��4م 6	د. �	�4ف ر$��ـ���ـ/

�ی/ (��;�) �-�� /<��# و  ه# .	�ن "�<م" و �ز$�>� 
�/ در�ره �@و�� و ?")'* 
ـ&ـ	یـ%Aرو *(A  #هـ

����� ،9د �>/ DE+ـC �یـ	�ن  �/  د�ر# ��	ی"':� F?
��هـ�  ه در وDE+'/ ?"--�ه د�+G �ی* 
&	ی% ���
	 :	�ر 


ـHـ�یـ�هـ و  (	;� و ز��(/ �	دم و �-ـ;ـI �ـ>ـ/ �ـ
G"8� ه�ی/ ;��ی-��ه� ?�. و�:D+� �ی* �.ـ�   ه�رو�	و 


ـ	 و  �6، �6-�ن �+ـHـ* �ـ در وEـDـ+ـ'ـ/ �ـ&ـ	��ـ/
�	هJ�	2 %ـHه �.ـ� و �ـ�ر د�ده ?�	: �'?K) ز� 	

ـ	  

ه �	 �	دم و �ـ�
ـ	  �ی-"�، � �د��� و �;��ی1 ;8ر 
&	ی%
6�N� �+>� وMی� ;@+� .	6�ب �	دم A ،عEن �و�?
ع ?�ت Eل �و	6-' #8ن �ر�E/ ر� در ر�.'"'�Aو ز

.�+8J�  �ه��� 
�ده �ی	�ن ه���ره �	 �ی* �"'� 
6Q+� 6	ده �.ـ� 
�Aب 

د �+ـ* �ـ	دم و R
 ،�6
 �3د��A  در ,@?�  رو�-# .ـ+ـ.ـ/ رژیـ% 

 ��%B� C�A E!دم و �=A
���ر  �=F=A در #+A

 �دی�����ر� و�ی# و دو&
�!�"# .A!ی��� � ر��ِ

��� 0�ن �?!ی� ه�� �JK!دۀ ��H�Iد�!K!� ب ��دۀ �ی!�ن �زM- �� ر��A�� O��� ،ی!�ن ر�� ��+$ #�P��
 Q��. E���A �P��� #%P  #ه��R و .ز�د� #I!�A ،#+A و�!�P Sه� .�=B #A م��?A ت�0 �� ،VA�!� #"�!��

 ���� �� رژی� ������د� و�ی�%B���Z�� Y �ز <�A Z!دم �A Y��Aن در X��Pۀ �د�Aۀ !K ر�!I ر���دی�ن و زی! 
  !�0�� 

ه�� M�FP�  ��Iه
 ،#X�0�R ل�%�

.A!ی�� و �=] I�رت 
 �ٔP��Aور�R  در 

 �٨د��A  در ,@?�  

 Zی��!� �]^A ن�A�!�>
�R_ و ��A(ت �ی=?� 

 ��Bورز�ن

T در ه	 86ـ�ر# �ـJـ8ـ/ �ز �
ت، +A IU-� ،ر��+	�ث و V	وت �ن 86
��+� �ـ&ـ9ـ�Mت 86ـورز# و 
 	'(�
��د �KXی/، زی)ـ'ـ,ـه (ـ+ـهـن و �

�ر�ن، 2Mی-�ه ���د(/�$  /N+&� #ه
 و�+� �-H,� IU��ر# �ب �.�. 

T (	ه �ـ�رده �G6 ز��(/ �8	 �� 
T �ز ز��/ �6 ز��(/ �	 رو# � .�.�
6	ه ز�ـ+ـ* ?ـ	وع ?ـ�ه �ـ� �ـ	ز# 

����-�
وJ.  ده	یـ� 6ـ���ـت Aـ�ـ+A ن و�# �ز (+ه
ه �ـ�ده �.ـ�.  �.� و �ز ���د �Y>/ ر?� و ��-�(/ �ن

T �� ����زه ه�� و �ب �	�# ��)ـن �E	ورت �	�:�U �ز
T (ـ	ه �ـ�رده ��ده و ز��(/ �8	 �� ��4. � /..�

.�.� 
��، �ـیـI و  $ /-Dده ی�� ;+�ی"/ �A �. ز� T�

T �ـJـ1 � % A C9� 
ً
Uی	@
ز 
G+"8 ?�ه �.�. )


G+"8 ی;'� �.�. �ـ@ـ��ر  ���� و �+% دی,	 �ز �ب و ه$
 �� T�T �� �@��ر �ب �)',/ د�رد و 6+]+� � #��ه
ه/ و $ـ�ـ�ر#) �ر
ـUـ�ـ/ +) #�ب و ���د ��/ (�@ی
 /?ی1 �.	; G�T ر� در �@�Mی-]F د�رد. (+هن، 
�ر?+� �ـ&ـ;ـ<ـ� ��ز 
V+	�ت �د، �ر�ن و 
�1 ?�ی� 

�ر?+� 2ـ	
ـ��ن �/� I8D8

ـ	یـ* و ;ـ	.ـیـ6  1--�. 
 �٢د��A  در ,@?ۀ �K2ی	
	ی* �-IU ��ـ	ژ# 

�/ �6 دو�� د.� ر�.'ـ/ 
ـ	��ـ�، A در
ی'"ـر �ـ	�)ـ'ـن .ـDـ�د# و -$ ���"A
�'&��ن X	�/ و �-N@� �# �ن ��+�و�ر ��د�ـ� 
 Iـ+ ; G': رۀ�6 � ;	و16 6	دن �U	ه در�
ن �8�ـ-ـT �;ـ"ـر ;�� ،/ @?�ل �$
ن ر� ��ون �"_ ��D�>>/ $ـ�# H$ /����
. �82	 ��K,ر��،  ر$ـ` �ـ+ـ` �ردوXـن، 

�ر# 
	6+�،  روز $�Dـ� H�$ _+aن  ١٨ر��ـ
ه، در .&-	��/ �ش در �8)� .	�ن �+1 �

�,	د 2ین $ـ-ـe  �٨٠ز . *+��Y �U.ن، �� �-H$ ر�86

ـ/ ��/ �ول، �	�# �و�+* �ـر ��ـ4م 6ـ	د 6ـ� �ـ��ر YـH$
ر دو�� ��	ی"ـ، و دو�ـ� +'�?@ / ر� در �� G': /,��,f

د� و 86�ره# �رو2ی/ :	�ر د�ده �.�.�6 # ه
��?@ /، روز��ل �$ I+ ; G':  ر��ـ�ـ'ـ.ر و .ـ+ـ,�

�د# �@+% ��	ی" ، در روز D.١٠ ) 	Hل در  �٢�U'6ـ	) ��)ـ
�ل، ز��/ �6 �و U�'.� 	H? د# در�D. ن'(�	� #	,��(-6
��,ـ	# ر;ـ'ـ� (-9/ �� 6J? Tر��ور ��Y �.����	�# در

��A+# �! �$�!�ض ه�� 
 ه� �BرK!�ن �0!د�ر�

هـ#  هـ در �ـه ��>"	د ?H	د�ر#
�+	 زی	 ذره� ��ه# ه�ـ,ـ�ـ/  �+* ر.

�'"� �# �6 6�'ـ	  :	�ر د�?'� �.�. ��
�ده �V	ه# �ی* ��>"	د �	 � �$�
�رد �
�D+�8 و ��-+� ?i>/ ه��ر�ن 6ـر(ـ	 

?H	ه و ?H	هـ#  ?H	د�ر# در 46ن
6�Ff و ��رگ .	�.	 86ـ�ر �.ـ�. 

1J� ن�	ر(ه# �J'>ـC ;ـ-ـ/ و  6

ـ/ ?ـHـ	د�ر#هـ# 86ـ�ر �ز  ���ـ


	ی* Mی� �&	وم �� /��'$� #�یـ-ـ� و  ?�ر �ـ/ ه
�'��ق ?-@A 1?� �ز 2

ً

����ن 6ر �ـ+ـ�  �?�ه :

/�A . در�و�	و �& -l'(� �� `ی	ی� :	l6� �6  ق[
�
ه �+��ن د.'��د?ن f-�ی* �ر  6ر(	�ن ?H	د�ر#

�+ـ	 هـ	 �ـه  زی	 �m ;@	 :	�ر د�رد، در .ل� #ه
6ر(	�ن ?H	د�ر# ?ه� ده /E�	'�� I� 
 ه در  ه

86�ر در ��ـ'ـ	�ض �ـ� �ـه C<'J� #هـ  ?H	ه
د.'��د و �A �+�� 2	د��� �8�ه، �@o ��ـ-ـ+ـ� 
�د�(	�ن �+	و# 6ر در :�ـ` . m.�
6ر(	�ن  /<i?
�ق .-�ی"ی/ �ی* 6ر(ـ	�ن @A م�
 o@� ر و"��+2

��ن  ه و رژی% وMی/ ��ده �ز .�# ?H	د�ر#-��ی%. �� 
 ،�U	(��ر# �یـ>ـ-ـ ،����ـه، �ز 
ـ ـ�ـI  ��ـن �١�

 /E�	'�6ر(	 ?H	د�ر# �ـ�?ـن در �.ـ'ـن  �٨٠
 �٣د��A  در ,@?ۀ (+4ن (ـ��رش د�د. 



 0١٠34%�رۀ   ١٣٩٧.��ن �Aه  ٢١دو0=��     ٢ 

�/ و 6% ��/ �� ویpه ("8��� �ی	�ن در �D	ض ?�ی� ;	.ی1 �د# :	�ر د�رد. 
8�ی� -�
در �-�� �	�6# �ی	�ن �� ه�	�ه وزش �ده# ?�ی� در �یـ* �ـ-ـ�ـ�، (ـ	د وXـUـر و 

ن;�د# �	دم �	�/ �ـ��Aـ/ ر�  ��ه# ?* ر� �� ه�	�ه د�?'� �.�. �ی* �GRD ز��(/ 
ی/ �6 ��ه$ 
 �.� �'�. G'J� ه�د ?�� ���". G&� T	
�ر �� U � #�  یـ* در� .���

د�	د(/ ذر�ت و ;	.یـ1 � I�� ��ه/ �-.` در �ی* �-+) 1?��/ �.� �6 و$�د 2A
��ه� ?�.� T� 

X /6-/ �.ـ�. هـ�ـ+ـ* � I�-� q+A �6 �ز �.� �@N-� # �ز �D�ود 86�ره� *H+�
 ���9D� " .د� �	ده ?�iن �� ی+r:f��	ه :
J<Y+� �ی	�ن در A T� 
�q ?�ه � ��(�
ر �� �ـ�ر ر.ـ�ـ/ �ز � *+'(J� #�	� ،�(زی m+&� �s[A نز�. /<U: _+ر" ری"'��
T �ی	�ن �� 86�ره# ه�)ی� 2	ده �	د�?�. �ز .�# دی,	، �	�ورده �ز �ـ�ـ�د# �ق f:

ی� د�ر��. در .ل"A ن�	ورز# �ی86 /Eر�� ر# �ز �یـ* �ر�Eـ/  ه"'ره+)� �'?K( #ه
�+;	s ز �+* ر;'� و� /�("8�T و �ی1 .	; 	V� �86 ر� �ز د.� د�ده در #���. در  ه

� ،T	 E	ورت �@�>ـ� ��� �ز . Fی G+"8
ن �ی	�ن، در 6-ر ز�ن ��رد �+ز �	�# �-H+�
T �+� �;��ی1 �/�ی1 .	; /N+&� �(زی %H� 1�f *ی� � .�� ی

�.+. �� � *H+� در T�ه و ��"	د رژیـ% وMیـ� ;ـ@ـ+ـ�  �1J ��ر(/ �ز ;	.ی1 
ز�ن �&+m زی)�، در (]�. _+a#، ر	�46' /(+�ط �)'@+% د�رد. U
�ـUـ	  �ر و(� �ـ

 ،	H� #٢(��رu  ه� 	H�١٣٩x Iـ�8"+4
/ �ـ�یـ	یـ� �ـ-ـ
ر '�، در ه�ی1 �	ر./ .
��� �.�4/ �ی	�ن "A د	"<���4م 6	د: ".+.� و � �A�	Y �� ،�(زی m+&� و /D+U�
ل (	�ن و د?�-ن یـF �ـ>ـ� i?� ل��
	 �ز ��� ل �-�I ��/ و �&+m زی)� �رهU: در

?ـ� �یـ*  ه �(	 ه	 د?�-/ در �ی* .	ز�+ـ* Aـ6ـ% �ـ/ �.�. " �و �;�ود: "�/ �ی* .ل
�D+U� I/ و �&+m زی)� �� م ��/-� د�د .... � $�و 86�ره# �ول $ـHـن  ر;'ره ر� �

ن و ... ه)'+%. " �9ل �-�I ��/، ()'	ش �+&'.� ،T� در ز�+-� ;	.ی1 
 �86�ر، در (]� و (ـ T�ت �ب و @+@&
 �(.z� _+aن، رزر(� �+U�ط، 6U
در �ی* �ر

 ،	H� #ر��)	U�ر,�	U� E	 در ?1 6ـ4ن �١٣٩.]-� �ه  �١٧A لA د: "در	ر 6Hs� ،
86ورز# �ز �+* �/ /Eر �ز �ر��� یF ه"'6ر�	#  ?H	 ه	 . 	++i
زر(ن "� #رود. " �:

T ذ6	 ��د(/ .	; GیMر� �ز د T��ب 86ورز# و ;@	 �-�I ��/ و ?�ر ?�ن X	� /Eر��
 mـ+&� �s[A ن6	د. "در �ی* ر�.' �&�� دروی1 ��ی	G6 د;'	 ���زش و �8ر�6 .ز�

.� ... �ی د ه	 .ـ�ـ'ـ/  زی)� �/+.� m.�T �ی	�ن .� �	��	 �'��ی�: "�	خ ;	.ی1 )
 m.��ر �'� �� T� `D"� 	'ن �/ �٨٠٠
/ ?+	ی*  �	د. �ب ر� �/ .ل ز���+H�
 ��ن �


/�� T�9�ص ��ر
/ �6 در Y د، در	ـ�  6�M��ن 6ر# �� م د�د. ... .ـ
هـ��ر  ١٠٠
��+� �ـ�د�د Xـ�Kیـ/ �ـ�ـ�د  ه"'ر �ز �رز?�-�
	ی* ز�+*
ز# و . �. ��H� �� /D+U� #ه

�8 �ه  �/HUول �ردی� ،�د. " [�U	(��ر# �ی	�?١٣٩�[. 
  ،2�ر، 6ر?-س �&+m زی)�، �/ (]� و (ـ�یـ/ �ـ �ی)ـ-ـ *+(A �+Eر� %��٣٠ 

�F8 ?�ن 
ـMب ، �ز �.+`١٣٩٧?H	ی�ر�ه  �� 	 -� �6 T�ی1 .	; %H� #هـ  ه
ن �/ �/+� *+-f د ر��? �E�A ن ز�ی/ در�هـ  # ��J+� �8	ف �ـ� 
ـMب 6-�: "
8�ی� �+

T �� د��G �ن�ی1 .	; GYA د�q �ورده ?�ن ر.�ب زی
Mب �) ?ـ�د....  ه) �ـ/ ه
�ژیF و .�د $)'* �ز �-�I �ـ/ ?ـ�ـر �:ـ'ـ9ـد#،  A]� �ی* �6�.+)'% r+2+�ه��6� #

�� د:+� �ز ه	 
Mب �.ـ�. " ��ـUـ'ـ� ��D و ?-N� �� ط�-� H-
ه/، ژ�'+F �ن ,$	[

.� و ��>"	د E� �	د�/ و �-,+* و ه�;�-� رژی% در �ی* �ـ	Yـ� +. ،�+���ی8ن �ز �)�

/�� /-J. �+� .�ی�) 
/� #	'�46 /(+���ه ��د� 
	ی* �)>/ ه)'+% �6 در ��ل ه]� هـ��ر .ـل  (�ی�: "�

�زهA 	. 	� /4ی� 	ن ه�f .�.� �'(ز�+* زی	ر  2+1 در �ی* .# �&+m زی)� �/ fـHـ
�ده �.�.� �'?K) *“  ده��وز  �� (]'� �و "�� 	ـ+ـ� ��ـDـEو GU: ده� �-f ز� /�<� #ه

ر  �-�D+U� I/ و �&+m زی)� 86�ر ر� 1+2 �+-/ �/fوز د	و �� �د�	ت 6�6	د��. و�/ ."
 ،#	'�46 /(+��زه ه)'+%. " [A *ه در �ی�ی���8"4ت 

T و ��ع �ن � G+"8
.�N ز�+* �.�. و$�د (+هن ه% در 
 	V� %+>-
 �� *+-r�ن وه� #�+J<YA �[A �� �+� و �.� 	Vz�
 Fـ�# �ن 6ـ�	زم �ـM ر��# �� �ـ@ـ�ر?+��(�Kر# ��	ژ# ��ر 

/� /��ش �;��ی1 �&9�ل در ه-,م 86ـ�  6-� �6 �'+ � ?ی
و �	د�?� �.�. �@1 ��)ن در 
i++	�ت �ـf Tـ� در �ـDـ� 
ر �H% و 
+VQ	 �K)ر �.ـ�. �ز +(� /8@� �Ul� �D� در �f ،/[-�

6ر�	# 	++i

U�یG و  ه# �ر�E/، �86 و  $�>� �ی-"� ��)ن �

/ �-]ـ/ �	++i
 `U. �.درر# �/ روی� و �+�� ،/��Y� 	+X ر6

/� `U. T��د. ;	.ی1 ;	�ی-� 
�ری / روی� ر� در ?  Fیـ #
رت �.� �ز ;	.�د(/ و �ز �+ـ* ر;ـ'ـ* U�ده �.�. ;	.ی1 �

�N. T ز�+* (��'@ل ی A	�6 �ن �ز �ـ@ـNـ���# �ـ�  ���وم 
�N@�  ند و در ���رد# د�ـ�ـ� ��)ـ� �.m �ب ی
# دی,	) �6 

�رت �/Y  T�(+	د. ;	.ی1 ;	�ی-�# �.� �6 �/ �ن ذر�ت 
ل دهـ-ـ�ه �ـ� @'�� G�� Fی F�6 �� ه و�? ��د $���ز �)'	 

/� G�A 	,دی /�?ـ�د  ?�د. و:'/ �ز ;	.ی�U&Y 1 �ـ/ �"
� 6--�هJ8� �6 /�a4�ر و V�  	ی1 �.� در �<ـ�ع ;	.� #

/� %( �  ��د و ر.�ب یـ� G�A ،�?د�	ی`، �	J
 (	دد �6 �
��د ه�	�ه �/� I� 
T یF 2	و.ـ� �ـ-ـ]ـ/  �ی1 .	; .�?�

 F8ـ��F8 و �+��  ���D+U/ و +X	 �D+U/ �.� �6 در �-
�د �ب،  و �-�� .+4ب زده رخ �/U�6 /ن ز�ی�+� �<�ده�. 

ه)�	f روی� در /� #�	f / و��	ده �;['.�  /2 /�. F8� ،ه
F�� �N. *';ر M# ?ـHـ	هـ،  ه، ;ـ@ـ	، 
ـ�.ـDـ� در 2/، �

�د �	��� ریـ�#  .+4بU� ،ن'�ه، �ز �+* ر;'* ;	ش .�U و در
�(+	# �ز ;ـ	.ـیـ1 <$ �H$ ردر��ی��/ و 2Y� ی�	ی�و � /�<�

T �ز �	ف �)��Mن دو�'/ �.�. " 6ـهـ1 �درYـ�#  ١١
G,-$ �D.ل  و�ل، ر.ـ�ب (ـ�Kر# در  �٠ه# �ی	�ن در �.

86�ر (�ـDـدل  A٢�٠�ود  #�زه .�هA در `D"� 	'� ن�+<+�
 ذ�+	ه � �2-� . ��M.u  ن ز�یـ/ در�ـ+� (`D"� 	'� ن�+<+�

86�ر، 6هـ1 :ـ�ـ>ـ+ـ�  �١٠٠+1 �ز  /Eر �ز �ر��ن ه"'+<+�
��J<) #زه) �><X 1ل و �;��ی�9&� �+��
�# در �
�)]	 و  

%H� ز� ���/ هH$ ن�م ?	در  ( Tی1 �ـ.	; #
	ی* 2+��ه
 ،�� �@G �ز 2یـ,ـه  �١٣٩xذر �ه  ��ی	�ن �.�. " [�U	(��# �ی	�

ز�ن m+&� �[A زی)�].. /� ��4ع ر.
�G ه# �'D�د �D+U/ و �	+VQ
 �&
T در �ی	�ن �ی1 .	;

�رت �/Y /�(+	د. �ر��(/ ?�ی�، و$ـ�د ?ـ+ـ` 
ـ-ـ� در  ��)
�دن �ـT �ز � F8�ه/ و +) 1?�2 	@; ،/�6�ه)' /A���

6�ه)'�/ و د?� ��ی1 در �-.	; G����ه ه)'-ـ�.  $�>� 
هـ# �ـ/ رویـ� ��)ـن �ز  �ز �	;/، 
++i	 �H� ،%+<:	ه �ـ	د�ر#

رج �ز sـ	;ـ+ـ� � #�	f 	V� ه/ در+) 1?�
J	ی` 2 ،�D+U�
��/، $-,G زد�ی/، 6% ��/ و :	�ر Y�	+X ورز# .-'/ ود�م، 86

Gـ�ن �ز دی,	 �ـH$ /8یهـ#  (	;'* �ی	�ن رو# 6�	�-� ;	.
T در 86�ر �� ?�ر �/�رو��. .ـ�د�#  
8�ی� 6--�ه ;	.ی1 

رت 2ـ	.ـ�د fـ�ب �ـJـ1 �ـ<ـ+ـ�ـ/ �ز  
ن و '�:IN در
G,-$ .�.� ده	ن ر� �ز �+* ��	ی� # ه

 #�ل .-'ـ/ در �یـ	�ن �ز�ـ�ـG هـY� 	� /-'U� #ورز86
��ن �ب رو# ز�ـ+ـ* �ـ� � /:T در 86�ر �.�. ��ی1 .	;

هـ# ?ـ+ـ` د�ر در �ـ-ـ�ـ�  ��ت ���M/، ��+ـر# ز�ـ+ـ*
ن �86 دی% و +� `.-
�د U� ،T�6�ه)'�/ و ?)'� ?�ن 

.` در ز�ـ+ـ*-�� %J? (/ و�ر�� mی�	ـ+ـ` د�ر،  ?? #هـ
86ورز# ر� �;��ی1 د�ده �.�. ��T در �-�ی1 .	; 

T �ب�ی1 .	; �د �/ ��� G) ��ـ�، �ـ�ـ	 .ـ�هـ و  ه?
ت ;	�و�ن 6ـهـ1 ��زن 6% ?�ه و A % .�ه �� د�+G ر.J�

J<Y+� �.+	 د.� �د �/ �/A T� ،���د و ز�ـ+ـ* ی?  #هـ
ده-�. ه�r-+ـ*،  86ورز# :�>+� �86 ر� �'�ری� �ز د.� �/

G"? �� زه
 
ً
Uی	@
�� �ـ+ـ�  �ی* �&	�ن fو	; ه# دی,	 ?"ف ی

هـ# ��ـ	�ف 
ـHـ	�ن و  �	وز ی;'� �.�. �)ـ+ـر# �ز د?ـ�
�� ?�ه �.'نfو	; T�	N�#�6 86�ر �.+	 2�ی�ه 	� # ���. ه

�ـq ?ـ�ه 
ـ �)ـ+ـر# �ز T در 86�ر �� #Mی1 �.	;
�Y	� �+;	s ن�	6/ �ی� #6?�  ه �+<��ژی"/ و :��+� #ه

ر# �ز +(� T� ،*+-r�. ه�ه-�ر� �ز د.� � ��A'/ یF در

�!��یZ و ... �]^A ن�A�!�> �Aد�� 

 �٣د��A  در ,@?�  
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�!��یZ و ... �]^A ن�A�!�> �Aد�� 

�D+U� I/ و �&+ـm زی)ـ� -� /
4+"8
ر '�.J-	��/ در ه�ی1 �	ر./ .
 ،/D+U� I�ه  �٢٣ی	�ن، در د��8"�ه �-� 	H�١٣٩x.[ 

T �ز �	ی� .� روش ��/، �د# و 
)	یD/، $ـ	یـن �ی1 .	; در 86�ر �
T و ه�r-+* �86 (ـ+ـهـ�ـ/ � /D+U� ه/ و+) 1?�د�رد. �ز �+* ر;'* 2
ه/ 6;/ �ـ	�# �ـT ر� ;ـ	�هـ% +) 1?��ن ذرت و .+` ز�+-/ 2 �6r�ه

T ر� �	ه-� �/�T ر� 
)	یI �/ �"	ده و :)�'/ �ز �6--ـ�.  (�Kر��، ;	.ی1 
1?�ی1 ��/ � �ز �+ن ر;'* 2.	; Gو $ـ-ـ,ـ I
ه/ �	�+) #هـ و $ـر#  ه

�ی�. �ی د �ـ��رع در  ?�ن �ب و ?'ب (	;'* �ن رو# .�N ز�+* �� و$�د �/
��+� 86ـورز#، �ـ>ـ� �Yـ>ـ/ 
M �	دن �+��ن � #�	� /<,-$ ��
I و �-�	�
�(+	# �ز ;	.ی1 ��/ �ی� �+��ن 
ـJـ	یـ` <$ #�	� 

ً
'D+U� .�.� /�� 1ی.	;

G,-$ و I
ه/ ه	 �-N@ـ� �ـ� 6ـهـ1  �	�+) 1?�2 �[A .%+-6 ل	ر� 6-' ه
/� /�ی? F�6 T�� (+	# �ز �ی* رو�� �یـ� 6ـ?ـ�  ;	.ی1 <$ #�	� .�-6

ه/ ��ـ ـم د�د. �یـ*  در�� ر� �� ?+�ه+) 1?�# �'	�6% و � ه�ف �;��ی2 1
�q �;��ی1 �ر��(/ و �;��ی1 �-�ـI �ب زیـ	 ز�ـ+ـ-ـ/ � ،���ه 6?� در+?

�زه �/A �U�ه# ��J+ـ� 86ـ�ر، �ـHـ	ه �ـ	د�ر#  ?�د. ��ی	ی� $�I و ه�� $
�زهA *ی� �+<�ی1 .	ز�+-/ �ز �Yـ>ـ/ در.� �	�.س :�� #�
ـ	یـ*  ه و ��,

T �.�. و�:D+� �ی* �.� �6 در �ی* � 2�ی�ه ;	.ی1 � �<�@� #�	� روی"	ده
دیر، 6�ه و د?� و Y&	� �ز ��J	د# و .�د$�ی/ ���',��ر�ن رژی% وMی/ در 

ن �)/ ;	�
	 و ()'	ده ��ن �+)'-�. د��-��-H+� T�
	 �ز  # �N�� و 
J	ی` 
��N� *ی� � �6�	f .�.� ق �نf
ر�ج و : /'A ی1 وهـ در  ه و 
J	یـ` ;	.

�� رو �� وی	��/ �/	. �� *H+� G6 %6A نل 
ریF ���ی8��� 	V�  /ـ<�رود. 

ر�/ ��pد �.'د 86ورز# د��8,ه ?H+� ���/ �ذر�ـیـ ـن ?ـ	:ـ/ در  Eر
�.�D 86ـورز# در 
 #�ر# در (+هن و ر�ه"ره? 1-
دو�+* ه�ی1 �>/ 

ر د�?�: " Hs� ر�? mی�	?u٠  در Y� �N. زی	 �86 �&9�Mت در �ی	�ن �ـ
6هA 1ـ�ود  `$��ر# ���$� ه)'-�. ?�ر# ز�+* �? GRD�٢٠  �ـY در

/� /Eد �ر�	"<���ن ه"'ر و ی A�ود  �٣?�د. A�ود  +<+�٢٠  �A(� �Y در
 ،86١�ر �'VQ	 �ز ?�ر# �.�. " [�ی)-u  ه ]١٣٩٧?H	ی�ر�

�/ و �/ ��/ ه	دم �;�ون . F8� ،T�ی1 .	; #��
.ـ	  .	. GU: ز� 	

 ر� در �/� *H+� *+ه �ـ/  ز��ردد و �ز ه�� �+8'	 86ورز�ن ر� �ـ� روز .ـ+ـ�

�ـ+ـ	، �ـXـ��ر�ن، fـه د�ر�ن و � #ر �ی>-، �/ روزه,�	U�8��. �� (��رش �
ن در ��'	�ض �� �$	�ی/ �8�ن و�ـ�هH[Y� ق	ورز�ن ?هـ# �)ـ�ـ�Mن  86

���ر# ?�ن �ب رود$	� /-U�  ن�یـ� �8ـ2ی+� و Aـ�ـ G9; ه رود در�ز�ی- #

 �I و ��'	�ض د.� زد��. در ه�+* ر��A �N)ـ+ـ* �ـ>ـ/  �د# �ز �ن �� ،ه

ن'.� /��ن در ?�ر�# H[Y� ه�ی-�U	(��ر# �یـ>ـ-ـ،  ��p� /-+Uد، �� �� ، uه
ه �	Hر �١٣٩٧�د �ب �	�# 86ورز# ��$ـ` �8ـ"ـ4ت �)ـ+ـU�6 " :�[) ،

زید# �	�# 86ورز�ن ?�ه �.�. 86ورز��/ �6 
ـ-ـHـ �ـ-ـUـI در ��ـ�?ـن 
86ورز# �.�. " 

�م ز�+*. Fی 
ً
Uی	@
  T�ـ G+�د �� 86ورز# ر� د�ر��. �� �+<�ه# �ی	�ن :

�زیI �ب در �+8'	 ���A/، در �l6	 ز�+*
�دن � `.-��ب و �X	��  Gـ�ه# :ـ
م ��/ �� /�در Y� �ز و.Dـ� �یـ	�ن  ١٢?�د. ;@m  �86 در �ی	�ن �86 و زر

ت 86ورز#+<��ن زی	 '(6
ت، X�86 6ر# �ز  ه و ز�+* ���. (� G�: #ه
ه# زی	 �86 �+� �9�ن �ز �.+` �+)ـ'ـ-ـ�. �ـ� (ـ��رش  ���). ز�+* �ن $�>�

 ،��ی� ز�.٢x  ،هس .D+�#، رa+ـ_ .ـز�ـن $ـHـد ١٣٩٧?H	ی�ر�U� ،
��ن 
�Q+* ه�ی-� 86ورز# ?�ل �.'ن 6	�ن، �/
ه# روز  (�ی�: "86ورز�ن 

ر 6ـ	د: "[86ـورز�ن] Hs� ��د ر� ���ر��. ".D+�# در �ی* (]� و (��	ه ز��گ 
رت دی�ه A١٠�ود (�ن ��
 و  ��٣٠�.  ه��ر �+>+رد �	� *
ه��ر 
ـ*  ١٨ه��ر 

 ، �ز �+* ر;'� �.�. "�� (��رش �ی	��	) G+�دو ه% �� د	ه  ١٠( ١٣٩٧?H	ی�ر�
ر6/، ��ی-�ه ر;)- ن در �ـ ـ>ـ_ ?ـ�ر�# �.ـ�4ـ/، �ـUـ	 د�د: �� ��A�

/� ���ض �� 2)'� 6ر�ن 2	د��4� /"��د. " 2_ �ز �Jـ�ـ]ـ�  "
)H+4ت �?
ر6/ .ـJـ-ـن �ـ�د ر� �� #:� ،/"� 2	د��� �ی* 
)H+4ت �� /�Aدو�� رو
 1+2 Fی 

ً
;	Y ر�ن�ض �� 6 �'(2�
)H+4ت �4 #N��ی-)ن 2_ (	;�: "�

د ��د �6 دو�� �ن ر� رد 6	ده �.�. "�ز �sـHـر�ت .ـ	�2ـ 6ـKب و دروغ و H�
�/ دو�� �/ و��ه��
2�چ و  #س 86ورز، �Dـون $ـHـد  هU���ن �� (]'� 


(ـ�Kرد  (]'� ��د: "دو�� �ـ�ـ/ 86١٣٩٧ورز#، �.'-د 6	د. �و در ;	وردی* �ه 
��G �� و��ه، �ـ هـ��ر�ن 
ـ	;ـ-ـ� و  I:�� 

ً
ی'H� /�و" .���86ورز�ن �'R	ر ?

 (+	د. A+>�، دو�� ه+� �)���+'/ �� (	دن ��/
86ورز�ن �+ز�-� یـF �ر�ده  G&-یM و �8"4ت T�ی1 .	; GRD� GA

+ـF و �.ـ'ـ]ـده �ز �;ـ	�د �	6�
G+"8 دو�'/ �>/ و د� � H-
 �6 .�.� /<�

�� ری�# �>�/ و �	د�/ �� .	 �� م �	.�.�	� A4Y `A+� و �Y 

 �د�Aa� �A+# �! �$�!�ض ه�� �BرK!�ن ...

 #M6ر# � ����. ل �ز �.]-� �ه .ل :GU د.'��د  �١uی* 6ر(	�ن �.
ط (]�: "�6-ـ�ن U
ن در �ی* �ر?�ون ?H	د�ر# �D� .�د��دری;� �"	ده �

86�ر �� #ن ه��-� �H? `<X	ه?�� 	H?  د�+G ر6�د در �ز�ر �)ـ"ـ* �ـ
د ���* و ر6ـ�د �:ـ'ـ9ـد# (; �1 $�# رو�	و ?�ه �.�." �ی� دی� �یf

C.� mی�	? G<� H-
ر �D+�8 �ی* 6ر(	�ن �.�؟ وی	��,	 � 
ن در (]�?�� 	H? #ر��? _+aی` ر�  ،ره  ٩و(�ی/ � �ی>-?� ه، ��	H�

ر�ن و .ـیـ	  A" ��u�ود "�ن] �� 2+�?�ن [��ه/ ?H	د�ر# ���
رد +<+�
�� �ـDـ�ـ�ل در N� �6 "،/و د�ر�ی /��'$� *+�Q
 �-�ده# دو�'/ ه�H�

?/ �ـ/� "��?ـ��ـ�، دیـ,ـ	  رژی% وMی/ �ز "��>"	د ��ی	ی� ?H	د�ر�ن .
�<�ن ر� �ی* ?��E+� د�د: "ه	 �ه �Jـ1  ه# وی	��/ ?H	د�ر# �
 *+-f

�.m ی"/ �ز �>Uـ"ـر�ن �ـ Aـ"ـ% 
ن ?��/ ?H	د�ر# �� I�زید# �ز �-
رج �/�ب ?H	د�ر# (A ی/ �زR: I$�	� �� ".د�رت دی,	، �	�.س  ?U�

ه� ��ی/ رژی%، 2	د��� ه	(��� ��ه/ دی,	# �	 2	د�R: I$�	� هه  دی�(
 6ر(	�ن �ر$D+� د�رد. �ی` ری+_ ?�ر�# ?H	 �ـ�?ـن �ـ �:�D� د��د.'
 %H. ن���ن �رزش �;�وده، در �د��� (]�:  "در ?	وع �$	�# :�ره �� :?�


/ �	��	 و � (K?� ز�ـن .ـHـ% ?ـHـ	د�ر#+�هـ  ?H	د�ر# و .ز�ن �
�م ر.+�." 6ر(	�ن ?H	د�ر#. Fو �� ی �;د�ن، 
ـUـ	یـ�،  6ه1 ی�� #ه


Hـ	�ن و 6ـ	ج...  ،�H8� ،�+ر#، �رو�ن، ?+	�ز، .--�ج، �	ی��ن، .?6
ن د�?'� و د�ر�ـ�. ?�6ر(	�ن ?H	د�ر# � IEو ��8� /'+DE1 و 6% و+�

�� (��رشN�  و �U. #R; ن�	ر(ه# �-'8	 ?�ه، در ?H	د�ر# 
H	�ن 6
ت ��� 1J�–  C<'J� ���:� ��د# د�?'�  �ه -6ر(	�ن ر;',	 �-D� ه

 �A در 
ً
U�X و �:�ن ��� #ه �.�. در ?H	د�ر# �H[Yـن  xو :	�رد�ده�

�ر# و ;-/ در f-�ی* �-H? �@Nـ	# 
�� 1J� ن�	ر(
/ و 6���6ر(	�ن 
�ل �� �٣ :	�رد�دهی/ i8� ه��ـ��ـت  � ��+� 1?�ن �ز 2�� 	l6� و �ر�6

ز�8)',/ �&	و�-�. در-f� �N-@� �ز ?ـHـ	د�ر# 
ـUـ	یـ� � �A و /�در�
## .�U :	�رد�دهR; ر# و�
�� 1J� ن�	ر(ه/ ��ده و  6[? 

ً
;	Y ن?

��/ �&	و�-�.��ق :@A ��� �زه�� (
�� (��رش Nه  �٢٧�	H�٩x  ـ��M
/ .ـ+�د: "ر:% ;	�ر ��'�� ��روز�

ن �.�" و �- �	 (��رش  �86٣�ر A�ود ��
٩
ـ+ـ	�ـه  ٢٢ه��ر �+>+رد x 
" :	H� #ر��)	U��٠  /-Dی �ف ه)'-D� ت+���+�  �٠درY� �ز �
درY� �ز 

ت ه)'-�." ��+�ف �ز �D� /<�� د���رت دی,	، �-+ده# ��,ـ>ـ/  �U�
فD� ت+�� ��
/ ?	�6 در رژی% وMی/ �ز 2	د�+�ه# و��)'�  ��� و ;	�ر �

ه "�. �-�ن" در .ل �.�. ی"/ �ز �H% ���٣ رژی% ���

	ی*  ه��ر �+>+رد 
ت �	 � ��ع در��� و V	وت" �.�. �� "�یـ* +��" 
/ در د�++�� #در���ه

هـ و  2-,/ �ـ+ـ* دو�ـ� .ل �.� [�6 ��-�] �١x e-+2	ح [در �ی	�ن] 
2س د�ده �/ � >_ �� (��رش  هN� ".د��ـUـ	(ـ��ر#  ٩٧�	د�د�ه  ٨?

ت �	 �رزش �;�وده"+��" :	H�-  ف	س �9ـت .'�/ �ـ	 �.ـ+��" /���
ت"���د Y-�وق �+* ٨٧در .ل  -6M و H-8+2 Yـ�رت  ���>>/ 2�ل �ـ� �

�ن" و ��ـ�u  K�ت  "�ز�ی8/" �	�# �$	� ���ز ?�، �� �$	�# �ی* ":X� ل.
ن �	د و �'�.m" ه	 .ل 
��ی� ?ـ�ه )�--6�+��
8ن و ""'�Aت �ز ز+��

ت �ز +�درY� در Aـل AـEـ	  ��٩  ٨٧درY� در .ل  �٣.�. �	خ �ی* �
�� .�.� �';رت دی,	، �-+ده# ��,>/، و��)',ـن رژیـ%، و  �;��ی1 یU�

ت 46ن .	�ی�+�� ����ـ�.  ه# ه-,]� �Dـف د�ر�ن و V	و
�-��ن �ز 2	د�
/�A در ���ب �	�fرHf د�ر# �6 در	ـH? ن�	ر(9د# رژی% 6':� #هـ  ه

/� ��ت ر� 2	د�+�8ن 86�ر �+8'	ی* �+��ن �"'�Aز ��ه �-�6ـ-ـ-ـ�،  �
/����ت ���ر ��ن :	�ر (+	د، �� �� �ز +'� 6>/ �&	و�-�. �# �6 �ی� در �

 ���رزه 6ر(	�ن  �# دی,	 �ز ��'	�ض 6ر(	�ن ?H	د�ر# در ��U� �� �ی� ه
 	'?�ره 6-+%. :	�رد�د 6ر(	�ن ?H	د�ر# ??� 	'?�ن ?'.	H? #د�ر	H?

�ل 6ر ��د��"، در د#i8� #د�ر	H? %+@'(� �+���(�" �&
 �٩xـه  �6 
ر# 
i++	 6	د" و "�6٩٧ر(	 ?H	د�ر# ?�?'	 �ز ;	وردی* �ه  ���٠٠ "2+� 

9�/ �ـ'ـ&ـ�،  ٢xد.'��د دری;� �"	ده ��د��. روز '�ه، در �'+ � ��	H�

U�یG وDE+� و دری;� د.'��د �ـ�د  �'.��� 	'?�6ر(	�ن ?H	د�ر# ?

�U	(��ر# �یـ>ـ-ـ،  ١٠در "  ١٢روز �ی-�ه" ر� �� رژی% وMی/ 
&�+G 6	د��، ��
�د (ـ��رش  ��ن�ه، �ز ��G �"	دن �)��Mن ?H	د�ر# ?�?'	 �� و��ۀ �

# :	�رد�دهـ# ر.ـ�ـ/ و  د�د. 6ر(	�ن ?H	د�ر#R�� ر�86 	.�	. #ه
�� �;د��M ��د، دری��:ـI د.ـ'ـ�ـ�د و  
R�i? �+-�� *+>/، �;��ی1 �

�'.���ر��. �ی* '.���ز�8)',/ ر� � �A و ،��+� �A ،د�ش2  
-ـHـ �ـ ه
�ق .-�ی"ی/ ��"ـن@A #+A� ب�fرHf در G"8'� و �رزه �'&U�  	یـK2ـ

��ه���د.� 



 

 0١٠34%�رۀ 

��ه� ��د." A)+* ?ـ	یـDـ'ـ�ـ��ر#، �ـ�ـیـ-ـ�ه �
�-��
	وری)'/   �<�A ز� �D� ،نH+6 ���# در روز�

�ـHـ	�ـه،  �١ه��ز در �U<N/ �6 روز��� H+6ـن، 
�-'8	 6	د، ��?�: "و:'/ ��	ی" و �.ـ	�aـ+ـG و 
�	�)'ـن و ��ـر�ت،  	+>� H�� /-("; #2دوه
ن و ز�ن و 6�د6ـن ر� �ـ�ـ>ـ+ـت +�>� �� �<�A

ت و �)�ـ�Mن  
	وری)'/ ��/�ی� �@� �	f !�-د��
 در ه	 �@�N د�+ �6 ه)'-� و H�� /'+-�� و /�>�

ه	 ?�هs �6 /8?����، �ز �
1 ��'@ـم در  � ه	 2
 �ن �6 ه��د�ر�ن $ـن �ـ	 

ً
Y�9J� !؟�-?ن ���

## د�+ 6% �+)'-� و  C6 �ی	�ن �.�4/ در $$
���V	$ _2 *د�رد �ز �ی د و 
Uـهـ/ �ز  $(; #ه

�د ه% �'	.-�."�ی� . 
�ر# H�$ /.ن .+[�J� فKA ور و	
�ع E��

�# $�ی� در A+ـت رژیـ% وMیـ�  �.�4/، 2	و��ه
6�ب	. ���"A *ردهٔ� �یHf �� Fری� ��دی
 .�(+� �+@;  #ه# �'D�د و �8* �+	وه

�C ر� ��J� /� ن�� در �و�یـG ��ـ@ـ4ب  ده�. �ی* .	6�ب رو?-/ �8DU. و *+��� #ه
�C $ـ�ـHـ�ر#  �+8'	 در د��G �ی	�ن  �� م �/J� #ر# �+	وهU$� وج	� ?	وع � .�?

رج �ز 86�ر ه% ()'	ش ی;� و ده��ـ]ـن  �.�4/ �ز �ی	�ن، �ی* 2	و.� در J� ز� 	[� ه
�ر# �.Y� ،/�4>ـ/ H�$ /.ن .+[�J� فKA ور و	

	ور و 86'� ?���.  ���"A *ی�

�� ��V ب��ر A]� رژی% .	6>-� /� /@<
ه# �ی* روی"ـ	د،  رX% ;	�ز و �8+` ?�د و �� (	 
ن �$	�# �ی*-r�ه �.+. ���ی� (-$ #�# ر� �ز .�# $ـ�ـHـ�ر# �.ـ�4ـ/  6ر��� ه

م@� #�6--�ه 
>ـ@ـ/ 6ـ	د.  ه# د���ر6/ ر� �ی� و�:D/ و �,	�ن ?ه�ی%. ��ون 
	دی� �د
G@� M� #�ر# �.�4/، �6 در .N	هH�$ ��ن، و��)'� �� دو�	ی� ����ـ/ �ز  A'/ روز�:

ل �6 �:��م �� 
ـ	ور �'A� *ن �ی�	ی� #��ی&/ �ی* �:��م �ز .<
�ن �ورده  ?�، � و$�د ��"ر 
��ت �ی	��/ �	��@� #�ن �ز .[�J�  %ده �.ـ�. رژیـ	ر� ه%  رد  �ـ"ـ �?ری�# ?�ه �

ل .+./ در د��G و �ـرج  �ز 86ـ�ر D; وه و	( 	ه �س 6-(A� �r�-f �+@; ی�Mو
�دی'1 ��$�� #�	� #	N���ه� �ورد، �ز �� م ه	(��� �:��م $-ی� �6ر��� �	 Eـ�  و$�د 

ی/ ���رد. ."�ت ه	 �+	و# �'	:/ در �	��	 �ی* �:���ت $-یـ� �ن�� 6ـر��ـ�، رژیـ% ر�  ه
�	�ت $�# �ـ��$ـ�  $	#J� رج �ز 86�ر ر� ��ن .+./ در د��G و [�J� �+-�� و 	


/� .�-6 

 

&	ی% �'?K) �'[م ه9د# ��	ی" �	 E� �ی	�ن دو�ره �$	�ی/ ?�. �ـ@ـ':� #هـ#  ه

(+	# 6	د��. � �ی-"ـ�  ه در �ی* �ره ��IE ر.�/ در �ی	�ن :GU و �D� �ز �$	�# �ی* 
&	ی%
در�ت �]'/ �ی	�ن ر� �ـ� Yـ]ـ	 Y د �.� �+��ن�Yد در��4م 6	ده �� 

ً
4U: دو�� ��	ی"

 �� 	EA لA در �� ،��
D++* ?�ه �� �	ی�  �٨	. C@. �A در 
86�ر �$زه د�ده �.�  
`@�ت ر.�/ در �ی	�ن �ی* روی"	د ر� ��4م  �]� �ز �ی	�ن �د��� ده-�. �@� �8+-/ ��	ی"


	��� �� �رو2یـ/ ��ن 6١٣	د��. روز��� �ی	�ن،  �6 /��: �� �$�
 �" :�?�هـ د�ده  �ه، �
ه دی,	 :DN/ �.� و ��� �-f 
�-��� ?")� 6ـ�ـG �و 
ـ>ـ@ـ/  �.�، ��م ��;@+� �و 

GA #�	� ر�ه �<A	� *و در �ی �? �ه���Ga �ز ��IE :�رت ;ـ	�هـ% �ـ��هـ�   (� G9; و
ز 
&	ی%X� *ی�	��ش ?�. �-��ه% 
 	� �.� /�2ی ،���	
��M �و در �ـ�رد  ه# $�ی� +�

M �6 و�رد �و�+* روز  
&	یـ%A .ن�	ن �ی�? %+<(
?ـ�یـ%، Yـ��# ?ـ"ـ)ـ'ـ*  هـ �ـ/ 
��نJ'.� �� در ���	
 �.+. #در�ت �]� �ی	�ن �� هY ن��ر.�. �و  (�ش �/ Y]	 ر.

�-+�6 #R�در�ت �]� �ی	�ن �ی� �� و دی,	 �Y �6 �د�	4م 6�� Y]	  �ش �6 �ره و �ره
$ـ# �ن �8ـiـ�ل  �	.�، A'/ �(	 �	�# یF روز ه% ?�ه �ی� �� Y]	 �	.�، �6-ـ�ن �ـ�

�ـه، �ـ�?ـ�:  ��ـن �١٣)'l-/ 6	دن 86�ره �ز 
&	ی% �]'/ ه)'-�." روز��� ه���/، 
�د ه�	�ه 6ـ-ـ� و  "دو�� 
	��� �	 .	 ه�+* 
&	ی%� �/ ��رگ ر� ��$� �(���ه ه% �'

��/ �+� �ز 
&	یـ% ه# �رو2ی/ �	$م، f+*، رو.+�، ه-�، ژ�2* و 6	ه �	 �	ف �4وه -$  هـ
�د � �ی	�ن �د��� ده-� و �ـ	�# هـ�ـ+ـ* دو�ـ� �دMت �]'/ U� �� 
�	.-��� و �ی>-� �

;� ��ه� و د.�E� /'<H� ن�	ه �]� �ی����ر ?� �� �	ی��ر�ن U � �+� �ـ�د  ��	ی" #ه
9دد�ن، در �U<N/ در روز�ـ�ـ� �ر�ـن، ':� ،	[X)+* ر�A ".�-+U� دو	( �.� ١٣ر� در 2


&	ی% ��ن ط  �U
ره �� �ی-"� دو�� در �ر?� 
ـDـ>ـG �ـ	�ـ�رد 6ـ	ده �.ـ�،  �ه، � ه �ـ
�+;D�  �ش �"-+% ��ـ	یـ"ـ��	;" :�?�ه# �]'/ �RD/ �ز 86�ره ر� ��:'/ د��)'� و �

ی8ن ر� �ز �]� �ی	�ن �ـ� E@

ه �86�ر و:� د�ده 
 s	ف �ی* ��ت 6 �-f �� ه دو �H-

�+;	s دن	ل 6D; لUد� �� �-�. در و�:I ��	ی".	� 	[Y  	,دی #ی,�ی* 86�ره$ #ه

�� �H$ */ �.�. �ز �ی� 	ه� �<��-f �Y	; لUد� �� �ر.  �ـ��� �ـ'ـ
ً
M�'A� �6 �.� #�

�+;	s  ،د�'ـ�ـ� ��# �]� �ی	�ن ;	�ه% 6-�." روز�E@
 G+<@
 ١٣ه# دی,	# ر� �	�# 
�ش ��ن� �� �U(� ر د�د  وهـ  �+-ـ/ �ه، �U<N/ ر� ��'8


6K	 د�د. در �ی* �N>` �ز $�>� ���ه �.�: "�ـDـ'ـ@ـ�م 

   ١٣٩٧.��ن �Aه  ٢١دو0=��     4 

 �bد��A  در ,@?�  

� � رو���د
� ���ن���  

���� �� رژی� و�ی��c � �!ور �dA&@�ن، ����

�4م 6ـ	د 6ـ� �ـ�;ـ� � Tره]'� (K?'� .	وی_ ��-+'/ د���
?�ه �.� A�>� ی"/ �ز �ـ���ـG وز�رت ��ـ4�ـت $ـ�ـHـ�ر# 
T �ی* 86�ر ر� �-ـlـ/ 6ـ-ـ�. �ـHـ	�م :ـ.ـ�ـ/، ��.�4/ در 

�ر# �.ـ�4ـ/، در (ـ]ـ�H�$ �$ر��# وز�رت ,-J.  و(ـ� �ـ
 رد �
ـHـم� ،�U	(��ر# �ی>- /.ر .+,�	U�هـ# �ـ@ـ�ـت  ز�ـ/ 


ـ/ �H
ه و ���ر# �.�4/ �ی	�ن (]�: "�دH�$ �+<�د���ر6/ 
 
ً
ت دو�� د���ـرT �ـNـ	ح ?ـ�ه، :ـ�یـ��/ �ز �@	� m.�
 �6

در.� �.�. �)Ga �ـNـ	ح  
"Kی` �/� 
ً
4��د و �ز �.س، 6?

 �ـ�ـ/
ً
M�ی/ ���رد و �Yـ-U� �+ی/ �.� �6 هه�
ـ���ـ�  ?�ه، �د

�ـه،  ��ـن ١٢و$� و�:D+� د�?'� �?�." روز�ـ�ـ� �یـ	�ن،  ه+� ��
��Q(� �+ه 	)�" :�?�ن ;	د د.ـ'ـ,ـ+ـ	  �+� /�U
�# و ه+� �ر

�رت دو�� Y *?'� �.�، در �ی��د ��?�ه � ?H	و���ن �ی	��/ و$
ت E� �ی	��/ �ـ	�ـ/ �ز i+<U
 �� �U(� و �رد 6-��	� ��D�ی� :�
?ـ�، � *+-f 	)� /'A /�. و�ن ده86�ره# �رو2ی/ و�8� 1-6

	دی�# �+)� و �ن و$�د s	;+'/ در �ـ �.ـ� 6ـ�  �'"� Fدر ی

/� ���	� ������-� �ی* (
ه ر� �>+� �ی	�ن �	�A/ و �$	� 6--�. �(ـ	  
�ده �6 ��� /
�U
رج �ز ��ـ4ع �)ـ�ـ��ـ+ـ*  f-+* �ر� IN: ر��

م د�د  �� I��رت �ی� یF �:��م $�# و :Y *ر �.�، در �ی�86
�د.	��� .�ز���ه ?�د." روز��� 6ـ+ـHـن، � #
 ری�8 �ی* ر;'ره

�a� و �ـ	وژ �ـ�  ��ن ١٢. ،TریF&R� 1 د�����" :�?�ه، ��
1+2 G�: 

ً
4�
D ` ���?'� و 6 #��ن $-��+-/ �ـ�د fـ	�  ه+� 

ر �ه 2+1 ��ـ�ـن، Hf / ر���	ی��E #�Y� �J(� �6>/ �ی* .-ری
;	��)� و �>pیF رو# Y&-� �	د��. �زد�?� �:# �.���>� �.ـ�# 
ن 6ـ� ��� T�ه در �	+
د�+	 .�م .]رت �ی	�ن در �
	ی1، ده% 

م ?�، �و�+* .-ری� �ز �ی* �ـ�ع  �4ف روی� �	 �� F+
ه# دی�>�
م  ��د." �;'ب(A" :�?�ط �U
���ی* �?ـ-ـ �8ـور  �+�ز، در �ی* �ر

 :�?��د �� #	'+a�
ب (A ر در�H�$ _+aد و �ر�'	�ف �ـ�.ـ�

U	یF زود ه-,م 2���� دم �	وس ر� �8ن د�د. �ـ4ص 6ـ	دن 

ن �ز ;8ر �+*'(�	�  ����
?@ / ه�ف دی,	 �ی* � G': /<<���
�'� ر� �د 6+_ ..�;G �ز ��"� د.� �ی	�ن 2	 �.� و �X ؛�.�

ن، �8ـور  " ه�+* .ی� ���A	�ج 6	ده �.�.+H���U��@G �ز ��+	 
�(+��+HY #ز.�ری-." :�?�� ،/��>/ Mری   Tره در د���ـ

G

H	�ن و �رو2 و 
4ش  mرو�� �+<�9د# �ـ�  ':� ��	E #�	� ��وی
�ر# �.�4/ �/H�$  ،ز�ر �+H� ".����ه� �J� �.�ـه،  ��ـن 2١٢

ن �یـ	�ن و +� F+

-1 دی�>� *';	) M�" :�?�ط �U
در �ی* �ر
ز دور 
ـزهX� ن و  هـ �# �ز 
ـ&ـ	یـ% د���رT در �.'�� .+�ده ��

�ع Aـ]ـ� E� �ی	�ن در �� 
	دی�هی/ ر� در�ره �د��� ه�	�ه/ �رو2
�# �)ـ�ـ�ل .ـ+ـ.ـ� �ـر$ـ/ ,-J. .�.� ه�? `U. م$	�

دی� �رو2 در �ی* �ره �/&
�  �ی� �ی* دو �ـ�Eـ�ع �ر
ـUـ�ـ/ �ـ)
�ـت @� #� $�ی� �)�>ٔ� �N	ح ?�ه �ز .� ی"�ی,	 ���ر�� و �رو2
م ر� $	� �[A #�	� /�د���ر6/ ر� 2+,+	# 6	ده و .زو6ر ویpه �

� �/ �+� �$	�ی/ �/,-J. %�� �r�� .�-6  /ـ�ـ� 6ـ+D:و� �ی� �)
ت دی,	 د�+# .ـ+ـ.ـ� ��E�Y>� د�رد؛ ه�ن (��� �6 در �;

رج �/���ن �ی* ;Y>� ر� �8ه�ه 6	د. A@+ـ@ـ�  �+� در د��G و 

�ر �6 ذره N�د �+ن 86�ره ه��'�� ،/.�ن �.� �6 در دی�>�

��M/ و ��ـ�T  و$�د �/ ذره ��� /��ی� ��"* �.� در ;Y>� ز�
�ـUـ	(ـ��ر# 
)ـ-ـ+ـ%،  ".�? ��١٣�T �ز �+* ر;'� و �ز ه% ;	و��

�@G �ز.	د�ر .�4/، $�8+* ;ـ	�ـ�ـ�ه 6ـG .ـ�ـه،  �ه، �� ��ن
ه �� (	وه�. �.2" :�?�
	وری)'/ � #ده-�ه �ن �.ـ�  �8ن  ه


H�ی� ر� �� �6 /� �.2 ��
ـ/  .	ده+% و د�ر�# :ـ�رت ��ـ4�ـ
/� ب ه�ف �� �J'�� ن��
ده� و � ه	 A ـ�ـ/ 6ـ�  ه)'+% �6 

��ه+% �/J� %+���
ه	 ه�;ـ/ ر� �ـ�ـ�د 6ـ-ـ+ـ%، ��ـUـ'ـ� 
ـ�ـم   
یـ/ 6ـ�  و�1-6H�� �  �&�ود �� ��?F �+)� و ر;'ر �� #ه


/ ?�ن 
H�ی� د�ر�� و�6-ـ1+<�� �� Gی�
(ـ��ـ�  هـ# هـ�ـ+ـ* 

���+� �� �?!ی�A ر� .ن�eK!�ca� ِر��P� �� ،ه� ه� 



 b    ��=0ه  ٢١دو�A 0١٠34%�رۀ   ١٣٩٧.��ن 

8ن �/ �د��A روی��ده�� �ی!�ن ...�  ت ���� 1J� لن ��)'(�

	ی* .ـHـ%  درY� �+1 ٤��٥ده� �6 در 
1J� #�D� `
9ص د�ده �.�. در �	�'��د ��ل ر� �� i'?�  � �D-Y # ���٦ه

 ن، ��ـ�ه  ����درY� و 86ورز# ����ط � �	خ �+"ر# $U
درY� :	�ر د�ر��." در �ر
ن ���6/ �ز �ن �.� 6ـ�  ��
  ��٥.�: "�	خ �+"ر# $A ��درYـ� �ز  ���٤.

ن '(�
Mن �ی* (	وه .-/ در D;���� ده����. �	ر./ 
i++	�ت ;9>ـ/ �ـ	خ  �+"ر �
ر# �ی* �;	�د �8ن �/"+�  GـUل :ـده�، �ی* �	خ �)�U �� ;9ـG �8ـ�ـ� در .ـ

ن '(�
درY� �;��ی1 ی;'� �.�." �ی* روز���، در �د���، �� �ـ@ـG �ز  ���)  ���٦(
/��ن �:'9د# � >_، ��?�: "�رزی+(+�6 _+a/، ر�ه+�	ر���2 Eر��&�  � #ه

8ن �/� �'?K) ل� د��>/ و ر?� �:ـ'ـ9ـد#  در ی  .��� �+��
ده� �6 �+��ن 
�ـ,ـ+ـ* +� �6 �.� /��ده �.�، � و$�د �ی-"� دو�� ��� /[-� �'?K) لدر ی  .
 �	خ �زده �:'9د# در ی  .ل (K?'� �-]/ (��رش �� �.� �Ul� #در?� �:'9

E	 ��دی  �� A لA 1 (]�: "در�-J. ز� 	ی/ دی,درY�  �٥?�ه �.�." �و در $
1J� در /'D-Y #
G+ND ?�ه �ز و�A�ه G��ر 6� �� ��� و یـ زیـ	  ه# D-Y'/ ی

/� �+�D; �+;	s ه6% در �-,A �+DEی* و�	�9د# 86�ر �8ن  6--�. �-':� #ه
GY �8�ه �.ـ�، �ـ>ـ"ـ� �ـ ?ـهـ�  �/A #د�UH� H-
ل �� i'?� خ	�6 در � �ده

ه ?ـF و 
ـ	دیـ� در  �;��ی1 �	خ �+"ر# ه% ��دی%." �"'� �H% دی,	 در �ی* (]'�
�ـ'ـر �4م ?�ه �.� �6 2�ر ��	ه+�/ در �ی* �ـره (ـ]ـ�: ".ـ� #ره�� ط �U
�ر

����  �ـ	6ـ�#  �# �?� �6 د.',ه �:'9د �ی	�ن �ی� �� (� هی/ �<+	 �	�6 ��ر و ی
9د# ��	د�ز��، در �دو�ر �ـJـ'ـ>ـC �ـ�ـ  ':� #ره�� �aی� �� �ر�	ه � �� �� �ز :

���ر# �6 �ی* �ـHـد  ه# دو�� ��ده و �.�، �� �	�6# ه���ره � 	# �$	�# �	��
ده# ��ـر(ـ+ـ	# و H� م �.'@4ل��و��)',/ Y� درY�# �� دو�� د�رد. �-�	�ی* 
ر �ـ�$ـ` ?ـ�ه �.ـ� 6ـ� �� �a# �ر��	/ ����ت �++<�� Iزی�
�ی	�د�ت $�# �&�ه 
ل و �	خ ر?� �:'9د# �-ـ'ـ8ـ	 �8ـ�د." در i'?� خ	در ز�+-� � /&+&Y #ره��
� ،M	 f-�ی* �"'� �ی� 
G�Q 6	د. �ول �ی-"�، �ی* ��ر ��ـ4م ?ـ�ه � `�N� ط �U
�ر
�ن .�� �J�وش ه)'-�. دوم �ی-"�، �ی* ��ر �J�وش هـ% �ز �وEـع �ـ� r�ه
ن �)+ر �,	�ن 6--�ه �.ـ�. ���ی� د�ر��. .�م �ی-"�، �	خ �+"ر# در $"A لi'?�
��+�# �/ �ـ?ـ�. 
 ل D-Y'/ و یi'?� ز� 	
M
/ ه-�ز ����ل i'?� ،�"-رم �یHf
ل (K?ـ'ـ�، . F+* ی�ر# در هل و �;��ی1 �	خ �+"i'?� �� �+DE2- % �ی-"�، و

ی� د�رد. �ز �/"A /�Aدر دو�� رو /,��	� 
ر# د�رد و �ـ/ ��ن ٩روز��� �ر�ن،  
�ـ�ی)ـ�:  �ه، �U<N/ در�ره �-�� �ز�د 

ر# 
�ن A�ود .� ده� �ز 
G+"8 �و�+* �-�� �ز�د -6�"- /� /'D-Y  رد. 2_ �زK)
�ن f+*، ه-� و ��ـ�ـن r�ه /@;�ت �+�	 
د �� -'.� �ن �+� �	�/ دو�'�	د�ن �
�.Y �Dـدر�ت، 
�� ویpه �:'9د# ر� در د.'�ر 6ر :	�ر د�د��. � �ی-"� -� _+.Q


��+�، �ی د �8�ق
 G+H(
  ،/<�ر$/ و د��ر# و �:'9د#، $Kب .	�ی�  
 #ه
لi'?� ،�+[+69�Mت �'-�ع و �&� �aش  �ر�	ف �و�+� ()ـ'ـ��ز�ی/ 46ن و... �ز �ه

�� ر# و ویpه �:'9د# ��د، �� 
ن �6ـ-ـ�ن  �-�� �ز�د .�@+�ه �)+ر# �ز 6ر?-
�� ���د د.� �+;'� �ی* �-� �� �ه��ف H-
���، �>"ـ� �ـ� �ـ&ـ>ـ/ �ـ	�# و�رد�ت  

ق، ;	�ر .	�ی�، �.ـ+ـ` �ـ�  �/f��رض، �;��ی1 :�ت و +�� ��روی�، ;	�ر �ز 2	د�
��+� د��>/ و ()'	ش ر��� و ;)د ?�ه
�ـه، در�ـره  ��ـن ��٧�." روز��� ه���/،  


ـDـ��د  ل D-Y'/ در �ـ@ـی)ـ� �ـi'?� �+DEو" :�?�ل در 86�ر �i'?� �+DEو
ت، f-��ن ��+�و�ر 6--�ه �+)�. (��رش �	�6 ��ـر 6ـ� در ��� 1J� 4ن درX?

ر ه�+* ��)ل �-'8	 ?�ه ��د، �8ن �/H� 	�درY� �ز $�D+ـ�  u٢�١ده� �6   �و�
�+�D; ر در��ل �� 6ر ه)'-ـ� و .ـHـ% ?ـXـ4ن  ?4Xن 86i8� /
��� #ه

 m@; �D-Y 1J�٣٢�x ـ>ـ` و �ـ�N/ در �د��ـٔ� �ـ���ه ".�.� �Yز  در� Gـ@ـ�
9دد�ن، �/':� ،/[.��$H/ دو�� ��ی)�: "ی"/ �ز دMیY� G>/ �/ �&��:>/ ی
  هـ

ه �� در���هـ# �ـ]ـ'ـ/ �.ـ� و  �� رو�� در ��D-Y 1J، و��)',/ ��+� دو��
GH.  ��دو �$�
 /��
 
�q ?�ه � �ل ��دن �ی* در���هY�
ـ��ـ+ـ�  �� 1J� ز� ه

�ف ?�د."ND� 	,دی # D-Y'/ �� ;	وش �]� و و�رد�ت 6Mه �ز 86�ره
9د# دو�ره �$	�ی/ �/ ?� �6 
&	ی% �+-/ �/ ه :GU 2+1 �ز ��ت':� #��ـ�  ه?

/� �+�6A د�� �$�'� �6 /
�	�J� �� �$�
 ?� 6ـ� ?ـ�ه �.ـ�، ��ـ'ـ<ـر  و �
/� �.ذ .+J
�دش ه% �6 ?�ه �� �[A #�	� �.; �+�6A G:��A �;یـ/  رهـ

�دی%. (��رش �']وت � :GU ر� �ز .�# �و ?ه� �/� �� Mرو?-ـ/  ه# �@G ?�ه در �
�/ در �ی* ��رد 
i++	 روی"	د �ـ��ده �.ـ�، �ـ>ـ"ـ�  ده-� �� �8ن �/Aدو�� رو H-


ل 2+1 ه% ��. Fز ی� /'A د# در �'+ � �ن9':� �+DEو %+�
ـ	 �.ـ�.  �	�
` و
ل 
&	ی%��9د# �ز �	ف دو�ـ� 
ـ	��ـ�،  �-�	�ی*، �ی� �'+ � (	;� �6 �':� #ه

/�� /� ����

+VQ	�K)ر# �ی* 
ـ&ـ	یـ%  �� ،�?� 	+VQ
هـ �ـ+ـ1 �ز ��ـ"ـ� �ز ��ـ�ـل  
6�+� �	 �د��ٔ� .ـ+ـ.ـ� �&�ودی�A ر�	Y� �ٔ +'� ،�??/ ?�ه �� هـ# Eـ�  ه

ی� � �)+� ه�,�/ �� دو�� ;8ر �ورد 6ـ� .ـ	�ـیـ�� .�.� #�+��
(ـ�Kر# Eـ	ور  
�� �.��+�ز� در 86�ر ر� �+8'	 6-�. �:'9د �یـ	�ن  �-<�ر �$	�# .+
9د# ':� #ه

�.ن �ن ر� (	;'� ری�8 در .+Uی	�6 ( /
4RD� ل وهـ.ـ�  هیـ/ د�رد 6ـ� .ـ
�Y	� #�+��
	+X GX�د و �8���+�# ر� �
 # �ـ� ;ـ	وش �ـ]ـ�  ه

ً
�ـ�ـ�
ـ �6 #�

 ه  6	ده �.�. ��� ر� $ی,�ی* �ن و��)'�

�ر �� د.� �ـ,ـ+ـ	�ـ� و �+? /�ی� �	U� .�ن رو# ."� ر� ه% دی� �ی� 
ً
�'A

�� �+;D� 	���:� ��	ی" دم �ز 2+	وز# ���-� 6ـ� یـDـ-ـ/ هـ�ـ�  � #ه
I:و� 	+X ه�رده �.�. �ی* دی�(� �("? �ـ+ـ-ـ�ـ�  �ه��ف 
&	ی�/ ��	ی"


&	ی�/ ��/ mی�	? � �<�# 6.'* �ز �ـJـ�ـ	�ت  6�"/ �� �@�	. ��6-
I:و� GY� *+�ی%، �و	&

��+	 �.�. ?	�یm 2_ �ز 2ـ-ـ ـ%   �+-/ ه�	�ه �

�زهA ر در�86 #�	� 	U���� �J. GU: �� �U(� ،C<'J� #
ـ	 �ـ��هـ�  ه
�ه% ?�ی%. 
&	یـ%
ر fد �یU� .�? ـ��$ـیـ/ 2ـ�ل،  هـ# �ـ�ـ"ـ/ و $ـ

�	ی� 
 H+��ت و... و$ـ�د  ه# �]'/، 2'	و?+�/، �+�� 86'/ 
&	ی% ،ه
ل ذ6	 ?�ه در �ـM ر� در�ـره �'A� /'�ن دوMو�(� /�	� 	)� MA .د�رد

�+;D� 	U�ت 6-,	ه �� ��4م �J'�� 2+1 �ز �ر 2ی+* �,ه د�?'ـ*  ه>-�
ه ر� در �<	 �,+	�ـ� و �ـ�  :+�� �]� و 
+V	�K)ر# �	 $>` �ر�# ��	ی"ی/

�;�/ دری	� �HD
 �� #�	� �+;D� نY]	 ر.�ـ�ن و�رد�ت �ـ]ـ�  6--�(
ر ��/D? m@; ،�--6 �$�
 ١٣ده-�!" روز�ـ�ـ� $ـHـن Yـ-ـDـ�،  �ی	�ن 

�/، در�ره �V	�ت 
&	ی% �ه، �� ��ن+'?� ��ه# �:ـ'ـ9ـد#،  :>% ��+	 و�
ل �ـ�ـ/A *+�در ه" :�?�یـ@ـ+ـ* و �ـ ��ـ�ـ+ـ-ـن (ـ]ـ�  
ـ��ن �ـ� �

��9د �ی	�ن �/ ری�# �	�':� �+<� V�	 �.�. ه�ـن �ـ�ر 6ـ�  ه# ��	ی"
9د#، �ی* $-e رو��/ �.� �6 ��ـ	یـ"ـ در ':� e-$ 1 �ز+� ،�? �'[)

. ��ـ	یـ"ـ ?ـ	�یـm �:ـ'ـ9ـد# و �ـ�ع   �:'9د 86�ر �ی د 6	ده �.ـ�
%+�9
��/ رY� 6	ده و �	 ه�+* �.س �)�U ��  ه در 86�ر ر� �� (+	# �

ه/ 6�G د�رد) و�:I ه�+* ��Eـ�ع �ـ+ـ�  . ��  دو�'/ ��دن �:'9د 86�ر �
�$� �� �ن �:��م �� �ـ	�ـ�ـ�
 2?-� �?+>/ ?�ه �6 � �� Gی�U
هـ#  ریـ�# 

 ."  6-� ه�;�-� �>+� �ی	�ن �/
ل 
&	ی%��� ،/:	'� #
 �ی* A� ()'	ده �	 �>+ـ�  �ز �-<	 �+	وه #ه

 �� Fدی�� /'+D�$ 86�ر � Fی'/ د.'� ٨٠ی$�Dـ/ �ـ	  �+>+�ن �]	، $-
 �.�. Y	ف� *H+� دم	� /��
 �E  ـ� �ـ�U# 6ـ� �)ـ�دیـ 	ز ه� 	>�

6�+� و$�د د�رد، �ی* 
&	ی%A ی�-$ #�$+H/ �ـ��ر�ـ� و  ه
6ر��� ه+� 
�م �/"&� 

ً
�/ و Eـ�  ?�ی�� 
 �ر

ً
@+�� /'��"A د� و$� ��[.Q'� .دد	)

رو ر� �	�# �	دم �+H* �ـ+ـ�  �ور 2+1ِ  ه ;	�ی-�ه# زین �	د�/، �ی* 
&	ی%
�ع �6 
&	ی% دو f-��ن �/E�ه �V	 ���رد ی �ی-"� ��ـ	یـ"ـ در  6-�. �ی* �

�ر ��U � G��
/ ه% �ـ?ـ�  i+<U
 /�+� 	)� /'A ،�.� ه�8+-/ ?� `@�
I:و� /
i+<U
  

ً
8رهی/ �+8'	 �6 �)'ـ@ـ+ـ�ـ; 

ً

���	�ی* :-� ،�(+� ��-+�

�/ �6 در �ی* �+ن �ی� �E�� .%+?��ه� ?� ر� �ی� ?ه� ���$� �	دم '�
ل ?�ه ر� �+8'	 �-')` �ـ�  �	 �ن 
G�Q 6	د �ی* �.� �6، 
&	ی%��� #ه

/� ���	
 �J? ه	ـH�ُ ���	
8ر# 6	د �6 ;. �ی� �	 �ی* �"'� 2�6--  #�
��م و$ـ�د  �.� �6 �-�یت یF .+)'% ر� �$	� �/ 6-� و �-�	�ی* و$�د ی

�.� در .+J8� د	; Fـ+ـ)ـ'ـ%  ی. Fیـ #�
�وی* ?�ه �ز .ـ #ه
6�+� در �ی	�ن 2ی�A �r�-f .د	6 �ه��J� د
i++	# �ی  /'��"A  /یـهـ

/� ��6 ���"A ن�r�د�/ ه	یـ% �	ـ&
 � �<�رزه �	�# �@U� ،�?د�  هـ
ن ��.� `
�	� /� 	
   در �یـ* ز�ـ+ـ-ـ� �ـ� *H+� دم	� ��[.Q'� �د، ���

GRD� ه�+r+2 /ی�ـ�  ه�رج � �ـ�
ـ	یـ* و  �# �ز 6ـlـ+ـC رو�	وی-�. �ز 
�� /.+. #�د# ز��(/ و �D+�8 �	دم 6�	 �)'� هر
	ی* �+	وه���� و  �

�$��� /'��"A س �ز �	ف دی,	 �(A �6 در �ه� ��	ی* �	

ریJـ/    #ه
�� �.��� �� *+"�
 #6��,	# Aـ��6ـlـ	# ر�  $	. �.ه# �	دم، .+

�� در 1+2 (	;'� . �-��.�. در �ی* �+ن CDE �+	وه# �ـ'ـ	:ـ/،  ه�
�� و 
ز �+	وه# و��)'ـ� و �ـ�دور# هـ�ـrـ�ن 
�	�Y ر� �	�#  

ً
4��

�-N<. ی* و�ه
ـ/ �ـ�ـ/ و ر.ـ�ـ� � �# ;ـ	�و�ن  �>` �6 �ز ��ـ"ـ�ـ
�� �+	وه# �'	:/ ر�ه �� � �6 /
�رY در .�.� �'?�K) ز�رد�ر��، ��	�

I:و� /<A #ری� ��ـ'ـ<ـر  �+-�� �'"/ �	 ه�"U� ،�--"� ��+2 T	'8� #ه
 زود# 2ین  ی��. د�?� ر�� و درد �	دم �ی	�ن ��

رت،  
 ��ل، ��?ـ�: "�ـ'ـیـ�  ��ن �١روز�i'?� ر�� � �Nه، در ر���
ن  �	ح ��ر(+	# �+	و#'(�
�6 ��ر �-'8	 ?�ه �6  ����6ر 	� #��ز .

� �	خ �+"ر# �;ـ	�د  ��U �ن، رو�� 
i++	�ت �8ن �/� ��ده� �6 ?
ن '(�
 �� �U(� 	'8+� و ��درYـ� �;ـ��یـ1  ����� �ـ+ـ��ن  ���٦.
 ر 86�ر �"+� �+D�$ ن و  ���د�?'� و�ه��ر �]	 �;��ی1 �� .� �ـ+ـ>ـ+ـ

��٦ 1J� ل درi'?� /.ر	ه �.�. ��ر.+ 	د#  ه��ر �]���ه �:'9 #ه

 Y��.�Aره�� FP!�ن B==�ه ��f�0ل �� �د��A ی�
� ه�� �� ��&��� ����
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... ��%B� C�A E!دم و �=A ۀAد�� 

 "/.د��M  وMی/ و "�:'9د# .+�ی� �i� و /<� �E  و /<Y� G���ش 
�Mت درو�/ و �+	و�/ 
D++* 6--�ه ���ه&
�ن �+Hـ*  
	ی* -�6 �6 �.� #�

�� �+DEو *+-f ر� در 6/ :	�ر د�ده ��	N�
6Qـ+ـ�   ?�ت �&	��/ و  .�.�
��ط �ز .�ی/ �� �	�U
ه# �:'ـ9ـد# رژیـ% وMیـ/ در  �Aب � در �ی* �ر

ره د�رد �6 �:'9د �>/ ر� �ز درون 
RـDـ+ـC و ?� �'?K) 1 �ز دو ده�+�
 �� دMر و و�رد�ت و��)'� 6	ده �.ـ�. 2ـ_ �ز .ـ� دهـ� ِ��ـ�ـل 

ً
?�ی��

�.9دِ# �U'-ـ/ �ـ	 ;ـ	Eـ+ـٔ� ر?ـ�  .+':� %(+��	U+��ه# وی	��,	��ٔ� �

	 ?�ن V	و
�-��ن و ��ـUـ?ـ� .ـ	�ـیـ��-�
9د# �ز �	ی� V	و':�  #هـ

�U? و /Y�9� /Y�9�ز��ـ� در��ـ�ه  �6-�ن دی,	 �:'9د �>/ 86�ر �ـ�  
�.+. �� ه# �ـ$ـ	�$ـ�یـ�ـ� و �ـ�ـ�ـن  �.�. �ز .�# دی,	 �Aب �

�	����ز# �?ره  د�رد �6 �ز دوره ��+-/ و �	 2ی� .+.� E� �>ـ/ "Yـ�ور 
هـ#  ��@4ب �.�4/" و (	�ی1 �� "?�و�+)% �.�4/" �ز �	ی� ;Dـ�ـ+ـ�

�$+� K2ی	;'-/ -�	ز# .�ه �	ون
ظ �ـ-ـ;ـI �ـ>ـ/ �# �� ��ون ه+� &�- 
T :	�ر د�ده�	N�
-1 و 	2 /'+DEر ر� در و�86 .��� 

 �'.���ر ��"�، �+ن "?� �@+@A  یـ�Mـ+ـ� و�6A دم و	م �	U� #ه
د# �?'/R
��هن (Kر �ز �	Aـ>ـ�  ;@+� � K2ی	 و$�د د�رد. �	دم 86�ر ��

/��'$� �������� و �ی* �ـ��.ـ'ـ�  �.'U��د# و ر.+�ن �� �	A>� �.'@	�ر 

��وم �<م" وMی/ ��/ ��" �رت �Y �+یـ/  هMر# و�
ـ����، زی	� دیـ"ـ'ـ�

-ـHـ  و$� �.'&�� ه+� �� F+
�	6�K2ی	 �+)�. (�Kر 86�ر�ن �� �	A>� د�

2ی� :�رت �	دم 86�ر�ن �� $�` 2+8	;� و  �)+	# �.� �6 �/ 	� ����

د �?'/R
 GA ،سK2ی	 �ـ+ـن �ـ��.ـ�  
	:/ A	�6 6-�، و �	 �ی* �.�

6�+� وMی� ;@+ـ�" ��ـ"ـنA G� "KAف 6� m@; �+�6A دم و	�  	یـK2ـ
دهـ-ـ�ٔه �ن  ه# ?"G �.�. ��یH/ �ی* �.� �6 رژی% وMی� ;@+� و $-ح

�Mت �'	:/ در ه	 .N&/ در 86ـ�ر �ـ�ده&
��ـ�. �یـ*  .� 6--�ٔه �)+	 
6�N� �+>@ٔ� وMی� ;@+� ��A K2ی	 �+)�. �ـHـ%  و$� �4Yح ه+� "�<م" �

�ر# وMی/ و G6 د.',ه �ن
��/ و$�د دی"'-6 �J8� mی�	ی-"� در ?�
��>/ ?�ن 
H�ی�ه# دو�� 
	��� و �ـ'ـ&ـ��ن  و در 6-ِر �ی* - 	N� ه

�@N-� � *H+� �E 	� 1ی�- �N@� ��  +ـ��6A �[A �رگ در رو��� /[DE
 �>/ �ی	�ن 
U�یG ?�ه �.�.

�ده �ی	�ن ه���ره �	 �ی* �"ـ'ـ� �ـ+ـ� 
ـ6Qـ+ـ� 6ـ	ده 
�.ـ� 6ـ�،  �Aب 
�.;I �>/ و .ـ	�ـ�?ـ� �ـ	دم  .+-� ل 86�ر�ن �U: در ه# ��	ی"

د ��دهR
�	ین ر� �/ �ی	�ن در  �+D:. �ی* و��و ه)'- �س  ����ن �ـ	 �.ـ

�.+. /@N-� G+<&

ریJ/ و  ��	 
��/ ��	ی" در �-N@ـ� و  -6 
 #ه

;ـI �:ـ'ـ9ـد# و ر�هـUـ	د# -� *+�R
 �H$ ن �6 درل 86�ر�U: در
�ده� %(+�8ن د�د. �/ ��� �� ���	ی� ���H. �� ن��
در.'/ �د�ـ 6ـ	د 6ـ�  

�.+. �<�ط � �ی	�ن ه���ره ���U
هـ�ف  $ـ�یـ�ـ� و �ـ� ه# ��	ی" در �ر
86�ر�ن ��ده د.� /<���� و ه���ره �+ـ� 2ـ+ـ�ـ�هـیـ/  ����ز# در ���ر د�

ویـpه Aـ�ب 
ـ�ده  ���. �?ره �+	وه# �f و �� ه�	�ه د�?'� �)+ر �-]/ ��
�.ه# �J	ب ���	ی�ـ+ـ)ـ'ـ/ ��ـ	یـ"ـ در :ـUـل  �ی	�ن �� �ه+� .+

�/ E� X	�/ "�.4م .+./" و 
ـUـ>ـ+ـiـت  86�ر�ن � �<	ی� 
ه# �ر
ره# 2	��N	�ق و �+ن �/D? ی� و2  
H/ رژی% وMی/ �ز :U+ـG �ـUـرزه �ـ

ن ��رگ" ه+�N+?" و "/�H$ رU"'.�"  .�ر�ـ��ـ/ �ـ���� ��دی"/ و �ر
Uـ)
%H�  دم و	;ـ� �ـ	2+8ـ 	ن �)+د �+R
��ن 

	 �ی-"�، �(	 �ز .�ی/ ��/ 

�.;I ���	ی�+)'/ ��	ی" ر� �� �د��� .+-� I;��� #�?/ .�	د یـ  ه��	;
 رزه � رژی% وMی/ در �<	 �,	;�، �ز دی,	 .�، در �ـ@ـ�ـ>ـ� �ـU� ن ر� در�

/�� ��ن �� ��	ی"
�ی�� و َ$�م ?+�ه و$� �� ه+� $�	$(	�ی�� و �ـ�ون  �# �
��زن �+*
��  �ی-�ٔه �)+	 
	:/ �	دم و �-ـ;ـI �ـ>ـ/  در �<	 (	;'* : /<<���

ل .ـ]ـرت ��ـ	یـ"ـ در i?� د. �ز	6 �$��� #�$ 	N� 86١٣�ر�ن ر� � 
�١٣ه  ��نuق 2ـ_ �ز �ز�د#  ٨�	�و .�_ �د��� د�دن �� $-e �ی	�ن و 

١٣�	�H8	 در �	د�د�ه x١ ��  �ـE رو.+>� ��+-/ و ر;)- �/ زی	 ?Dـ
ت �<�/ و ��-+'/ �	ون+<�� 

 2+	وز#" (	;'�  e-$ e-$" /<�  #ز	�


-�رو در �-Nـ@ـ� 6ـ�  .�ه در .ل /�4.� #�ی� �+	وه@
 �+� 	+�� #ه
�ن �ز�د# د.� �)+ر#�ن �� ? #��هن  86�ره�ن  �8X'� �.ـ�،  ?

$�H، هـ�ـ��ره در �ـ�:ـDـ+ـ'ـ/  ه�,/، 86�ر�ن ر� ه	 �f �+8'	 و �/
T رویرو# ��	ی"  :	�ر  د�ده  �.� و �/�	N� ده�.  

�� �-�# ر�.� �;	��/ و :	�ر (	;'* در رأس  :�رت ر.+�ن (	وه �6-�ن �
�� � ی/ ��	ی"R: ی/، �@--� و�	ه �$�: �.�ر# ر.ـ+ـ�ن 
ـ	��ـ�   ریH�$

�.+. �<���� #$�/ ���	ی�+)%  ��	ی" در D�ُ�هی/ $�ی� و �ـ_  هH
�ی�� و $
T�	N�
	 و E� �	د�/  *H+� دم  و	� �E 	� و �@N-� در 	
�$	� (ـ�K?ـ'ـ�  �ن �� 

9د �>/ �/ �/':� ��ر# �ر�T �و�H�$ �.ر�� �ی	�ن �ز �	یـ�  ?���. �ز دوره ری

&	ی% ������/ �ز �	ی� � #�.ـ�. .ـ4ح   (	و(ن (	;'� ?�ه د�ر# ��	ی" �� ه


&	ی% �ه	�/ �.� :�ر
�-� در د.� (	وه G"? �6 در ���	
�Mت  �-�# &
 #	+)
ر 
+VQ	�K)ر �?�. (	وه �
/ و 
D++* �)+	 �ی-�ه 86�ر�ن �/+(� ����
�-�# �یـ ـد  

�� ���	
�ح (ـ	�یـ1 ?�ه �	(	د Eـ/ و��ش ر� در  هـ# ;ـ?ـ+ـ)ـ'ـ/ Eـ� ��)ـ
8ن د�ده   .+.',�Kر#� هـ �ـ  �.ـ�.  �یـ* .ـ+ـ.ـ� ه# 46ن ��+	 ��	ی"


/ �ز (	�یH� 1	هi+<U
�-� �ـز(ـ	د��ـ�ن .ـ>ـNـ-ـ� (+	# � /"+
�	6�  ه# E� د�
#�<H2  *یـ,ـ�یـ��'ـ/ $ـ"A *++D
ز�ن � ه�ی* �>� درY�د . �+�6A ه ی

�ده �ی	�ن
86�ر��. �Aب  /��-6 ���"A-  ،/:ـ	ـ'ـ� #در 6-ـر دیـ,ـ	 �ـ+ـ	وهـ
?+)� �ز�د#; �E ه، و���ن -"�� /��
�ـ-ـ<ـ�ر  هی1 ر� در H2-� $ـHـ�ـ/ �ـ� 

 ()'	ش �+	وه# ر�.� �;	��/ ��� �<�6ر (	;'� �.�. �Aب � �D'@� �.ـ�  �@
�ر ;?+)ِ% :	ن �+)� ی"�/ �6 (	وهHs G"? *ر �ن ر�  �6 �ی�
	��� �ـ&ـ #�-�

/� G+"8
ن �.�. H$ دم	ن و �ر ��رگ �	�# �	دم 86�ر�+(� #	N� ده�، 
8ن �/� ��	 
��/  ده� �6 �	�# ر.+�ن �� در6/ د:+� -6 �J8� mی�	ز ?� 	


د 1+2R
�رد � دو �	� /ِ,��,f نر$/ و 2+��هـ# �ن  86�ر��(]'ٔ� د��>/ و 
د در 2ـ+ـ��ـ�# �ر(ـ�ـ+ـF �ـ   ز�ن ��رد�<	 :	�ر د�د، �ی� ه% ر� �/R
زی	� �ی* دو 

/� G��د �+ن �ـ	دم  ی"�ی,	 R
  �6 �.� �Eو�	. 2�ر��K)	+VQ
6--� و �	 ی"�ی,	 
�ر# �ـ� 
�Y� G>/ .� 6--�ٔه  (�Kر 86�ر�ن �ز �	A>� دی"'��ر# وMی/ 
و دی"'

�� .�.� /<� �N. در F+
�	6�رزه �	�# (ـ�Kر  �	A>� د�U� 	+(� ، در	رت دی,U�
�ر# (
Rـد د��ـ>ـ/) �ـ+ـ��ن 
د �+ن �	دم و دی"'R
 GA ،#ر�
�ز �	A>� دی"'

`N: و �D�./ در $+. �+�D; /<Y�  #رزه $-1U �	د�ـ/ در ر�.ـ'ـU� #��
9د# �U@� ه و 2+1  د.'+�/ �� �ز�د#':� I;6ر و  ه و Mی� ُ�	د �- � mU
	� #ه

��+� �>/ (�l6	ی� �	دم)
ر$/ �� �.�. �ز�ی*  �د R
هـ	 د�ـ+ـ>ـ/  رو#، ه	(ه �6 
ل: �� -
8�ی� ?�دl� #�	� /ی�$�	$� G+�د *+� #
ـ&ـ�ـ+ـG  ه ���>>/ رژیـ% یـ


&	ی% �<���� #�رد �<�/ ه�E	 در  -$�ی�� ��	ی" ی رو# د�دن �	A mی�	در ?
ر$/ ���د R
86�ر �ی*   Gیـ�ـUـ

D++* 6ـ-ـ-ـ�ه 
ـ&ـ�Mت  G�� �� �:��ر ��

رزه ر� �	�# $-1U �	د�/ �)/ 2ـ+ـrـ+ـ�ه �/U� �-&Y د�� �6 /<��
ـ	 و  ?�د، 
G"8� /� 	
�+	 �/ 6-� و �ن ر� �� Q
 /� /'A زد و��دم و  ��	د �ـ+ـ* �ـ
ـ���ـ� 
Rـ

�ر# (رژی% وMی/) ر� ��ت
f GYـ-ـ+ـ*  ز��/ �� 2_ دی"'A .���	� ز�+-� روی��ده
 �	دم و �+	وه# �ز�د# وDE+'/ �ی* �.� �6 ��H-
 *H+� ه و���دو.ـ� 
ـDـ+ـ+ـ*  

ر$/ و در ���ه-� ��د، �>"� .	�ن رژی% وMی/ و 86�رهی/ J� /
�Mت �&
6--�ه 
�G یـ  �# :	�ر �/ ه دو�� 
	��� ر� در $ی,ه و ��:D+� ویpه رأس �ن@
ده� 
 در 

�Mت 86�ر ر� ��&
GY  ه�"ر# � ی"�ی,	 A .�-��� %:دم) ر	ن (و �� ��د?� I[�
ی / �ـ-ـ]ـ/ �ـ� �ی* ;	�ی-� �	�# �	دم،'� /<� �+�6A �A و ،/<� I;هـ�ـ	�ه  �-

ل ���'A� در �	د�?�، زی �ه���ن 6ر .+./ در  "�� /Nی�	? *+-f ن�د ���و$
/��'$� #ره'�2ی/  �# ه�;�-� و �	دم �'* $��D �	�# �ی د .	� �-��ر �&�

دی�&
� G"8
ر �&�ود �/ ه# G@'(� /[-Y و +(� /��� #�د. ه? 
�رت ��"ن Yد �6، در	6 �6+Q
K2ی	 ?ـ�ن fـرfـ�ب  �ر دی,	 �	 �ی* �)�>� �ی� 

 .ـ	�ن رژیـ%  �6�K	ه �+ن رژی% وMی� ;@+� و دو�� 
	���، �ـ/
ً

ـ	دیـ� و :ـNـDـ

ر 6�K� �+� �82 C+DEـ	ه +(� /DE� و  �ز �[�86�ر�ن در  	%6 �A #ر�
دی"'
��ه-� 6ـ	د. �ـ	�# �Yـ&ـب :ـ�رت � �<�D� /<� I;��ه-� �8)� و �	 .	 �-�

%6A #ر�
�-� �� -دی"'� /<�م" -�# ویpه >� �[A"   1ـUی/ $-ـ2	� 	ِN� I;و د
�ـ�هـ# �)ـ+ـر  ر.+�ه 86�ر�ن �H% �` ��  �	دم $ن+2 .�.� /
+A ف�ی* ه	


ه# �ـ+ـ* .ـ	�ن  وو�J� 1-6	ب �	���ه �ز 1-6
 �٧د��A  در ,@?�  و دو�� ر�.� �;	��/ دو�ـ�ـ� 
ـ	��ـ� ر�   "�<م"



 0١٠34%�رۀ   ١٣٩٧.��ن �Aه  ٢١دو0=��    ٧ 

ل ��. ��	 
�رت �ی� �-'<	 ��د. Y 	ـ� ه� �+	 �ـرهـ� #رو?ـ-ـ/  ه
ی� ��'<ر د�?� �&	�ن .ـ+ـ.ـ/ و  �8ن د�ده �.� �6، ��/U� ن و��


�D$; #�ـ/ و �ـ>ـ/ �ن �ـ� 2+��هو.ـ+ـ>ـ�  �ر �:'9د#، �$ـ'ـ�ـ
هـ یـ .ـ	�ن  ?�ه در "�<م" ��-� A)* روAـ�ـ/ .+.'���ر�ن ذوب

���، زی	�  ��ن ه+� $-ح? GA ر:+` �ش #ه �ه+� �� ه)  �E ت�?
"/.6�N� �+>� وMی� ;@+� و "�:'9د .+A /د�	� �E >/ و�   �ـE

��ه-� �	د.   ر� زی	 .�zل ��/  �>/ �ی* "�<م"J� و ��	� 
 /�Aدم �� در	ن �)ـ'ـ@ـ+ـ% و  �6 �+�A ی/ وMر# و�
و.+>� دی"'

�ـ>ـUـن �ز  �Yـ4ح -X+	�)'@+�1 در CY ه��د�ر�ن ��'���,ـ	�یـن
*++D
  �ٔ-&Y  *H+� �?�?+� ر���ه .	�A �� نرج �ز  ?�ه  ?����، در 

 ���ن دو���	2+ ���9�T، و �_ �	N�د# ?�م، &
86�ر � #�	زه
 Gن ?ـ"ـ�	د �>/ �ید# در �:'9+-� CDE ز� �Y	; م-'X� 
	��� و �
 #�8/ در �	��	 �	دم و �+	وهـf	2  رو?* �.� �6 دور�ن .�.� �';	)

86�ر�ن �/ �'	:/ و �ز�د# /.+. �-&Y ر د�رد و�	ن :�	ه �ی���  F?
�<A	�  در#  و  �
&ـ+?���ه�  ��د  �6  ه��# $�ی� و 2	
�4% ر� ?ه� 

��ه ر� �/���G  �+	وه# �>/، �'	:/ و �ز�د#  .�U<� 

ـ�ر# 6�H+� /<� �+* در �-,-� ;8ر دیـ"ـ'ـA �A دم و	� I;-�


-ـHـ ر�ه �ـVzـ	  وMی/ و دو�� ر�.� �;	��/ ��	ی" :	�ر (	;'�   .�.�
�>ٔ� هـ%@� IEوج �ز �ی* و	�
ـ�ر# Aـ6ـ% و  �	�# ز�ـن �ـ دیـ"ـ'ـ

ز�ن. �(+?(ـ	�# ��ـ	یـ"ـ و  ده/ �@و�� �	دم در �	��	 دو�� ;
�.+. e-$ #�� �ن �.�. ر�ه �	ون هU<�  در;� �ز �ی* وDE+� �ی 

�HU$ " ر�&� 	�  I+.و  #�  /�6�+� وMی� ;@+�" و �	�# د.'+A فKA
�/ �.� 6ـ� �ـ/�'$� �����
ـ���ـ� �ـ+ـ]ـ/  �� Y>�، د��6	�./ و 

��D ر� �	�# � ت 86�ر�ن  �)ـ+ـ�   ه و Mی� �ز �U@�  ()'	ده$ #ه
.�-6 

0� ���F�R��Pن ���^ۀ A+# در ���A�!K
 ه+=� 

... ��%B� C�A E!دم و �=A ۀAد�� 

ــ� د�ــ�ت  "6ــ�ــ�ن  �
 –ز����+ن .+./ �ی	�ن 

ه>-� "، (	��ـ/ د�?ـ�  
�ـ'ـ,ـن �	ه $ـ�ـUـ�
 #$�D �>/ 86'ـرهـ;
ــن  ــ+ ــ��� .ــ	�.ــ	# ز�
./ �ـ+ـHـ* �ـن +.

، در ١٣x٧در
�)'ـن 
 �U-? ه ٢٨روز�ـHـ	 �ـ

�6ـــ'ــUـــ	  ٢٠(   ١٣٩٧
�.ـ� ٢٠١٨. 	H?در (

ه>-� �	(ـ��ر(ـ	دیـ�. در 
�ی* �	�.% ��یـ-ـ�(ـن 

ن �>�)، د�"	�ت 6	د.'ن �ی	�ن و ��ی-�ه  +a��;) ن�	ی� �f ب�A ،ن�	ده �ی�
�Aب 
�,	د �ی* $-ی� �/ �<+	 در 
ـریـ� . *+�� /. �U.-� �� /.�ن ز����+ن .+�6

ن، .J-	��/ 6	د��. � *H+� 
ن �ی* ;ـ$ـDـ� 6ـ� )��ز�� #��.� ه�ز�	(��ر# �ی* (	��/ د�?�، در �ره Xدر�
��ه/ و �ـ&ـ6ـ�ـ� ��ـ	�ن و ���� �.�4/، د�د "A  تی-$ 	'8+� �f	ه #8;�
��ه و �	2ی/ .ز و 6ر 2+8,+	# �ز 
"	�ر �ن  86'ر ه��ر�ن ��)ن �ز�د# )�--6�	$�
��.� �6z� J.ـ-ـ	��ـن � .�? �'[) *J. ،�;	) /� 	� ز �ی* د.� ر� در� /
ی-$
�د، ��	# � /.رز����+ن .+'86 " /<� �D$�ع " ;E��ی* $>)� �+� ��وم  2+,+	# �
د ()'	ده �Aب ه و .ز�ن ه# �f و دی,	 &
�6 �ز �	ی� ه�"ر#، ه�+ر# و �
 �+	وهـ# �ـ>ـ/ ، �ـ'ـ	:ـ/ و �ز�د# �ـ��ه، �ـ/ 
ـ���ـ� ��ـ"ـن 2ـKیـ	 �ـ?ـ�.

�ـ+ـ	 �ز  � #��ه�� �	دم در .ـل هـ�ر?� و ()'	ش $-1U د�"	�
+F و �ز�د# 
ن ;$Dۀ �>/ در د;ـع �ز ,'�ن �$ #��ده ه��K2ی	 � /,'(��ی/، و 
4ش .
رزٔه ;	ز���ن .	�>-� �>� ه# �ی	�ن در �	��	 رژی% وMی� ;ـ@ـ+ـ� و �ـ�وم U� �+�@A
�دن رژی% و 6ر(��ر��1 �)�U �� �ی* $-ی� �6 در �ن هـ��ر�ن ز�ـ���ـ/ � �,J.2
.ـ/ �# +. #�ن �ز�Aب ه و .ز�ن ه)��) # ���ی�8 ه و دی�(ه ه� ،/.+.
 �C<'J، در 6-ر ه%، �� د�ر �ویJ'� ?���. �ز .�# دی,	، �ـ�$ـ` ?ـ�ه �.ـ� 
ـ
��.'/ ه�,�/ ��ل ?�د. �ـ و$ـ�د .ـ�ـ	# ��ع ;$�D �>/ و 2+,+	# �ن �� E��
�?� ه# �ی* ;$�D �9ـ+ـUـ� ) /�ق �6  �	[
?�ن ./ .ل �ز �ی* 86'ر، �ی* �

 .�.� /H� وردن ده-�ه 
 A�# رو?* ?�ه �.� �+� د.'"
T و -��ر، ه� 
�ده �ی	�ن در .J-	��/ �ش �ز $ـ�ـ>ـ� 
ر;+� ;	ی�ون ��	�ه+�/ �� ��ی-�(/ �ز �Aب 


ـ ”ید�ور ?�:  eـ-ـ$ eد ده "$ـ-ـر .+.� �ی	�ن �	 �ـ� �[��I و : �("?
ی'/ �l6	ی� �ـ	دم Eر�]� ه  و �J� ، ق�	�2+	وز#" در $-e ه�8 .�� �ی	�ن و
��ه 86�ر �ز $�>� �Aب �  ر� �ـ� د�ـUـل د�?ـ�. ��+H* و�+	وه# �>/ و �ز�د# 
 �J	د��� و E� �	د�/ �# �6 ��+-/ و دی,	 .	�ن رژیـ% �ـ	 �ـ+ـHـ* �ـ� �.+.

ن .�ز،  �� ویpه ���GY و A /� e-$ *وم �ی��

&�+G 6	ده ��د��، و x  �D� ل.
�ز �ز�د# �	�H8	 و 86'ر Y�ه ه��ر $��ن �ی	��/ و �	�:/ در $ـUـHـ� هـ# �یـ* 
رت $-,/ و در 6-ر �ن (�رد  دMر +<+� 
J	ی` ده ه ?H	ورو.'  و Y�ه ،e-$
86��ن �	
Uۀ �+	وهـ# .ـ�ـه  M86�ر و� /�ت .+./ و �$'�+A دن	6 /�>�
6��,	 و ��-+'/ �� .�N �ـ+ـ	وهـیـ/ 6ـ>ـ+ـ�# و 	. #2.��ر�ن و دی,	 د.',ه ه
# ر�` و �8A در $ـ�ـDـ� ر� در2ـ/ R; #4+'.� رو�
9�+% (+	��ه در ���ر 86

.�.�$�D �>/ �� و:�ع 2+; /Nی�	? *+-f د�?�. در “ 
 :�[) 1�-J. # �ز	1 دی,J� / در�ه+�	ریـ� �.ـ� 6ـ� ” ر;+� ���ی* (Kر(ه 
ـ

�ن ;ـ	ور;ـ'ـ� در �زد. �)>/ �� ��ج . /� G9'� د�	وز ر� �� ;	وز و ��	وز ر� �� ��	دی
6)ـ'ـ	 �ن �)ـ>ـ/ �د��� ه# دوز�/ رژی% $GH و $-ی� "وMی/"�/ .�زد 
 �ز 
دی,	 .	 �	 �ورد و 2	و�ز �>'� و :@-�س و�رش ر� در �� .	�/ .�+�ه د�ـن، �ـ ��ـ+ـ� 
ز 6-�. $�ی-�(ن ��ی* �;ـ'ـب، �یـ* .ـ	وهـ# .ـ	;ـ	�ز X� ،/�';� #دی��ر :>� ه

ری"/ و 
ریF ��ـ�ی8ـ/  �ـ/  �ز�د(/، � ه8+ر# و رز� �ی/، در .'+� دMور��� �
ن �	دم �ور��. ��ـrـ� +� �� /,��د6��ر?+� �ز�د(/ ر� �ز �82 �� .-,+* �رو�� �6 
رزه �# �"'U	���. ،	 �J. و �;'Jـر U� .�.� رزهU� ردK) /� � *H+� وز در	�6 ��

�D�$ #�ی	�ن �	 �/ �+�د. رژی% وMی� ;ـ@ـ+ـ� �ـ   ��+�. �ی* ��$/ �.� �6 �ز ژر;

�وی	ه، ?"- � ه و����م 6	دن هـیـ1 در �یـ* fـHـG .ـل،   ه�� ، Hدی+?

���)'� �.� ر�UX  �	دم ر� �� ?+�ه ز��(/ درهـ��ر و fـHـر Yـ� .ـل 2ـ+ـ1 '�
 “�	��,+�د.

 

0� ه@��د و ه@�%�F&�� Y!د ��KرM�
Mب ��ده �ی!�ن در .A!ی�� 

ه]'د و ه]'�ـ+ـ* 
�,	د �-+�ـ,ـ�Kر# .
�ده �یـ	�ن در 
�Aب 
 ?Hـ	 �ـ+ـ�یـ�رT �ـ
?	6ـ� هـ��د�رن و 
دو.'ـن Aـ�ب روز 

 �U-?م  ١٢�ن (.ـ��
���U	) �	(ـ��ر ?ـ�. �
 یF د:+ـ@ـ� � ���	�
�ت �ـ	�# 
ـ�ـم ".
�',ـن U�?H�� و $

ز (ـ	دیـ� و ��ـ�4ـ+ـ� X� ن�	رز�ن ر�ه �.'@4ل، �ز�د# در �یU� ب و�A
�دٔه �ی	�ن �	�# ه]'د و ه]'�+* .�,ـ	د :ـ	�aـ� 
6�� �'+	�A #�6ب 
�ده �# و .ـJـ-ـ	��ـ/ در 
�	�ن  -f� D?	 �ز ?� ��(	دی� و .�_ �	�
�ـDـ� �یـ	�ن �ز $ #H�م ?	ی�
�رد 
ری� و �@1 
ری� .ز �Aب در �

ه �	H� ن در� _+.
ز Xد رژیـ% �١٣٢٠	ـ� �ـHرزه $ـU� �+�و �ه

ـ/ �ـ	�# ��ن ��	# Aـ+ـ-�وMی� ;@+� و �	 �.'@	�ر �ز�د# در �ی	�ن �� 

 . �;��ه �د��� یJ.� و �ز�دی	و�* 2 #م �+	وه�
 
 Cـ<'J� `���$ q&� ل درD; �6	? ر;@ و دو.'ن ?	�6 6--�ه �

�+�D;  �د�ـ	6ـ G+<&
ه# �Aب :GU و �D� �ز ��@4ب �H�* ر�  �N	ح و 
م �+	وه# و�* دو.� و �ز�د#�
د &
2ی/ �ی	��ـ/  و  �	 �	� �H$ ه���

 ن �>ـ�) �ـ+a��;) �f ب�A د�ر��
6+� 6	د��. ر;@# ه G@'(� ز�د و�
 #دل �ـ<ـ	 Xـ-ـU
ل در �	(��ر# .�,	د �Aب و ?	�6 در D; �6	?

د �+	وه د�د��. &
�� و �ه�+� ��	# �� �	8'+� 



 0١٠34%�رۀ   ١٣٩٧.��ن �Aه  ٢١دو0=��    ٨ 

ط � �ن :'G ده8'-T �ـNـ	ح U
�د، و $���` و �)D'� Ga�د# �6 در �ر�
ن :	�ر د�?'� �.�.   ?�، در ه]'�H$ رU��+	 در Y�ر �� # ه

� �.� �ی* �.� 6ـ� .ـ	�ـ�?ـ� درد�ـT $ـ�ـل J8� 
ً
4�6 �r��

/� /�H$ ت	8% و �]� / @?� �@���>"	د A"�	��ـن  . �� �U(� ر� #�
�د# �	��,+Jـ'ـ� �.ـ� و �ـ� ?ـ"ـ>ـ/ D. ن'(�	��/ و $-ی'"ر  
�ر

ه,� �J8�  .ده �.ـ�	ـ� 6ـ$�'� /�ه ر� در X	ب �� �ه+� �.4م َوه
�ـت �UN� و (	N: �� �<D'�) ه	ی� �� #	U� �ٔ"U? �ٔ>&� �� �>&� 1?�2

هـ# ��ـ	یـ"ـ در  ر.�/ 
	6+� و ه�r-+* و�?-,'* 2ُ)� و دی,	 ر.ـ�ـ�
ت �ن $-ی� و  ه]'�+a�$ �6 �? q�� / @?� �ٔ�+8Aو G': ز� �D� #ه

�D$�رد و ��>"	د ;��د# �� ��ر  �ر �@م ?+�ٔه �	D. ن'(�	�ه# ر.�/ 
ن �-'8	 ?�د. �"'ٔ� �&�ر# و �H% �ی* �.� 6ـ�  ()'	دهH$ م�
�#  در 
/� G':  ن�ر�ن �)'@+% دو�� �ـ	�)ـ'ـ�Q� m.�
 / @?�ل �$ �ٔ��Aر

 Gر �)ـ'ـ@ـ��د# در 6-)��,	# �ن 86�ر در 
	6+�، یD-/ در یF 86ـD.
�/ در 
Rـد و �ـ/ره# ���/ و .+./ و �$'�+D� �ٔ�ه 
ـ	دیـ�  دی,	، �

���م �.�. �ی-"� ر."&�  
?@ / ر� �6 �ل �$ ر# �ز 86�ره+(� #ه
 ��-+'ِ/ A"ـ��ـ� 

ً
ه	�s $)'� و	د ��	ن $�و �;�ل 2+1 �ز 86'� ?. Fی

�د# ��ده، Y��ی/ �+U	�ل و 2+8	و در �ـ	�)ـ'ـن .ـDـ�د# D. ن'(�	�
رزه �/U� /.�	6��ی �	�# �ز�د# و د�) �6 ����6	ده و در ر�ه �ـ+ـن  ��ی

دت" ر.+�ه �.�، H?" �� ن'(�	�ن �]�ذ و :�رت در UAY رٔهی� در�@A
���ه 1J� �"-ی� 9�ی	 .ده �# �ز ر.�� ی
ن H$ #�# �ز ز��(/ $�ل  ه


	.+% 6	د�� و �� ��ر .�zل / @?��	��,+�# ?Jـ9ـ+ـ� fـ-ـ�Mیـ� و  
�9J8�  ل در�/ و�:D/ �ی* Hf	ٔه ;ـDـ���ٔه ز��(/ .+./ و �$'� #ه

�د# ر� �)ـ"ـ�ت (ـ�K?ـ'ـ-ـ�، D. ن'(�	�.� در +. �ٔ-&Y دٔه	�82 2
ن"
 �ٔ+R: *ی� 	و�/ رو# دی, �+D:و� Cی	&
ده-�ه �.� �6 در Eـ�ـ*  

���  �ه�+� د�?'*، ��/"A m.�
 ��./ دد�-8+. G': ب �ن"
���� �ر

G': ����$+� 6-�. �ی* (
ن ر� '(�	� /� 
./ در 86ـ�رهـ#  �ر+. #ه

�م 6	د. ه+� ��)ـ�ـ/ .ـ��و�ر "&� �+D�: �/ ر� �ی� � 
�.'U��د# و �ر
/� *+-f  �هـ�ر# �.�4/ �ی	�ن �+� ?ـH�$ در � .�(+� /
رA�/ و :)و

����� G': *ز �ی� /H�8� #�ده ه� /.+. #در.'/  
	دی� و �� �ی% �6 �/ ه
/:	
 #�.m �+	وه
�م  "&� ��D�: ،ن، �ز $�>� �Aب �H$ ن و�	ه �ی���

ی�-$ *+-f 4ن��هی/ �ی� در �ـ	��ـ	 :ـ�ـ�ن و �ـ���ـ�  ?�. ��	�ن و 
�د �	.-�.� G����� و �� .��# ? ��6&� 

ّ� در�رٔه ��,+�ه� /� / @?�ل �$ �ٔ��د (]� 6ـ�  ه# :'G دد�-8?
�د. �ی* :'G ر� �ز $ـ�ـ>ـ� U� ده. /,��ب (A �+[9
 Fی 

ً
;	Y G': *ی�

ن .Dـ�د# �ـ	�# Aـ]ـ� �ـ�:ـDـ+ـ� '(�	�ن  �6A 4ش
 �ٔU-$ ز� �ی�
ه# �-N@� �	�# �ی]# �@1 �ّول در  وه�+,	# و �+� 
4ش �	�/ �ز :�رت

�$� :	�ر د�د. �ی-ـ"ـ� دو�ـ� 
�رد � ور�+�ٔ� $�یِ� ���	ی�+)% ��	ی"��	ح 
 �رد � �ی* 
ـ	�ژد#، �ـ��رِ# �	;��ر�ِن �.4م .+./ در 
	6+� در �	
دی"'

�.�د در �)+	 6-ر زدن �	�)'ـن .ـDـ�د# �ز  ه�ِف U8+2	د .+� #ه
زش در �@م �'&� ?�رٔه یF دو�� ��	ی" در دو .ـل ��ـ+ـ	، '�� 1@�

ب(A �.
])+	ه  ?�ه و �ه	��� .+ /��# ر� در 2+1 (	;'� �.�، �ز �	
G+<&
ه# ر�ی� �+	ون ���ه �.�. و�:D+� �ی* �.� �6 دو�� 
	6+ـ� �ـ  و 

ب �H	ه(A #د�ر	ـ-ـ+ـ*  �rـ��6 در د.� د�?ـ�، و هـ /
�?�ه �ز ��4
ن  �	د�ر# �ز ر.�� �H	ه'(�	��ذ 
	N-� ،�+6@�، و X	ب، ه% دو�� [�	2ُ #ه

IE�
	��� ر� �� � ���>+� �'ـ&ـ��ن  ر� �� ���و� 86+� و ه% دو�� دو� #	+)
�ر 6	د.U � #د�D. ر�د در در�� 

?@ /، �ز ز��/ �6 �و در دورٔه 
&9ـ+ـG در د��8ـ,ـه �ز��(/ $�ل 
��ن�# ��	ی" �� A>@ٔ� �	;��ر�ن ���.�، ��9J8 �ی-�ی+2 *+�<(���  #ه

G��ـ/ :�'$� �+9J? ���$H/ د�?'� �.� �6 در ?-
.ـ+ـ.ـ/ �و -
��� �ـ&ـ�ـ� �ـ* 
 G&�) ه�ّ$ 	H? ذ در�[���دٔه �و �ز �;	�د ��� .�.� %H�

ن �ـ�ده �.ـ�.   .>�ن) ��ده'(�	�9�ص 2د?ه J� F?�2 رش�و 2 ���
*+� 	$
?@ /، دMل �	گ و �ن ����# �و ��  �ده و �ـ� �&<.� /<<���

;ـA Gـ6ـ% در ��ـ	یـ"ـ �ر
ـUـط &� *+-r�و ه I 
	� #ه�ٔ� 86�ره
ح "�ی	�ن (+ـ�" (�یـ	�نR';� در / @?�ن ���
-,/ د�?'� �.�. ,-
-

-'	�) در .ل
ُ
6  #�ر# د�?� �6 در $	ین �ن  ١٣xuو  �١٣xه&� /8@�

ت ی�6/ ��رد �+ز �ر
1 �ی	�ن ر� ;	�ه% DN: G+a�	.� ی�	ز �� دو�� ��	ی"
�&<.� ��2��/ �6 رژی% �ی	�ن � ،G�ه 2	د���، در ��ـ'ـ+ـر  6	د، و در �@

�ن �+"ر(��a :	�ر د�ده ?� �6 �>+ـ� دو�ـ� .ـ�ـ�یـ-ـ+ـ)ـ�+�4@���E  هـ
رت �.>&� ده �/ 
?@ / در �ی* �ن ���ه �ـ+ـ>ـ+ـرد دMر  $-,+���. 

�د �6 86'/ 
]	ی&/ �و، :GU �ز �ـ	(ـ1 در .ـل  V	وت �� ه% زد و (]'� �/?
٢٠١x .�? �'�
	��� ;	و �� �� دو�

 

 در در	�ر ���د���� ����� 

G�:	+X د�/ و�8J�ن در :'G دد�-8ـ�ـٔ�  � و$�د $-ی� �'(�	��$+� رژی% 

?@ /، Mزم �.� �6 �� ز��(/ و (	�ی1�?@ ـ/ �ـ+ـ�  �ل �$ /.+. #ه

�د# در �ـ+ـ* Aـل D. ن'(�	��م ?�د �6 �ی* $-ی� دو�� <D� 
�د، ? �$�

ه# درو�/ �<�ـ/ 2ـ�.ـ+ـ�ه، :ـ	ون و.ـNـیـ/،  ده-�ٔه 6-1 و و�1-6 �8ن
�<+U: /� /.+. %�4
�روV/ �.� �6 در(+	 � /'-N<. ی/، و �@�ویpه در  �# �� .

1J� ���6% �.�. �ی* (A رت�ـ/  :.ه# و�:D/ �ز ز��(/ ?ـJـ9ـ/ و .ـ+ـ
�+9J?  دٔه��./، و �ه+� رو��ـm :ـ�رت در �ـ�ـ+. G': *در �ی 	در(+ #ه

/� G��ی/ +;� /�ز�. �-��د# �6 �D. /'-N<.  و 6-�، در �X>ـ` �ـUـ	هـ
ی` ��د. ر.�� (��رشX ن در ���r �-'8ـ	 6ـ	د�ـ� 6ـ�?ـ1  هH$ ٔه��� #ه

ی/ و�رد �/+;��دٔه ����د، �(	 �	�#  �"	د�� �8ن ده-� �6 و:'/ 6)/ �� �ی* ?
/� /-'��د# دور����$��د. �	وج �ز �ن 
4ش 6-�، �? 

� ��,+�ه
ّ
<�ه# �ی* ر� f �6	� �&�� �* .>�ـن، و�ـ+ـDـHـ� �ـ	�)ـ'ـن  ه و 

ع ��ی* 
��� در �ی* �H� �ر"A /D:رت و��: `AY د# و�D.  ـ�� 	ـ�6ـ ���)
ی� در ر���ده# .� دهٔ� 2+ـ1 �ـ-ـNـ@ـٔ� � I:در و� ،�(� / @?�ل �$ G':
�د# �ز �)+ر# �ز D. ر?@ / �� د�+G ��دی"/ � در��� 6	د.  '($ ��ور�+�
�ـUـ	 �ـ�د. �و 6ـ� �ـ	;ـ��ر# �ز ن �	
 I �ی* 86ـ�ر �ـ��	�"A #��.	�ر �,

��ن�
ـ ��ـ	وز �د��ـ� د�ده �ـ�د، در  � ��ُ�)>�+* ر� �ز دورٔه 
&G+9 در ��	یـ"ـ
�+	 و �� .ل� #.ـ�ـ�،  ٣٣ویpه �ز ز�ن �� :�رت ر.+�ن �&�� �* .>�ـن  ه

�.ه و و�+ـDـHـ� 2ُـ	:ـ�رت �و �ـNـ	ح 6ـ	ده �ـ�د.  ��'@دهی/ ر� �ز .+? #ه
��ن�� /-ّ.ُ #�G و ر:��  �Kه` در ده� ���)>�+* در 86�ره@
ه# (K?'� در 

�ـ�# �)ـUـ� �ـ� ?@ / �<	 �)ـ��ده �.�.  � #	,+�?�ی�# � $-1U َوه
�.�@�4/ �ـ�دن �ـ�ـ>ـ"ـ	د  .+ �� �U(� 6+� د�?� و	
6% در :N	 و A #ه


VQ+	 �>-��ّ�ت �ن �	 �<% در Aـل  /,��,f د# و�D. ن'(�	��.4م وه�/ در 
G"? ل�z. �ی�$ �ٔ�ور�+�هی/ ر� 2+1 86ـ+ـ�ه �ـ�د. در  (+	# در :�` �	ح 

��8ر �@'�� G+�ط، و �� دU

&� ��ی	ی� �ـ�د  ه�+* �ر �ٔ�د��+� در روز�@'�� #�
�ر �� 6-رهU � ،/��ذ �.4م َوه[�� /�Aرو Fی IE��(+	# �ز .	د�+	#  در�رٔه �

?�. 2_ �ز �ی-"� �	�/ �ز �?-یش د.',+	 و �زد�?� ?���، �و در ?ـHـ	یـ�ر 
١٣٩x .�ی�) ���". رج و در ��	ی"�ن '(�	� �ز 

�د#، �ی* �@Nـ� �ز دی� Hf	هD. رEـDـC �ـ�ر(ـ/ �ـ�د 6ـ�  ه# :�ر
�-� در�
��ه :GU �ز Aـ�ـ>ـ�@�� �د# �D. ن'(�	� mت رو��+a�$ ز� / @?�  # ١١هـ

 	U�ه �ـ�د و  �� �	ج ٢٠٠١.�') � Tر��/ در �+�یH$ رت 
 �6	� #�ه# دو:>
��ـ�  �/"A ن وت �	�# �	�ب 6	دن Hf	ٔه �&�� �* .>�����)� �ز �ن ��4


*� ��.
ُ
� ���/ در ?H	 $ّ�ه �$��د# �.']ده 6-�. �و �6 در �D.  ه�ـ? Mدن �?-

�د، در ده��  #ن و .ـ�د�ن دو.ـ'ـِ/ �ـ�د ر� �ـ  ١٩٩٠و  ١٩٨٠ه'(�i;� در
��ه ()'	ش د�د. رهU	�ن ��@

ر# �ز �.4م+(� �-�?@ /، ه���د# در دهـٔ�  $�ل D. ن، �ز ١٩٨٠(	�ی
/� /�U+'82 /�4.� #ن و 86�ره'(�i;� "*ی�هد "� H$  ـ>ـ+ـ��6	د 6ـ� 

ی� �/�A رو# �ز �ن�? �6 G�$-,+���. ��U'ـ�  6	د، �/ دو�� ��@�f /�4 در 6
�ن ه�� �/-6�  �د# و .ز�ن .+D. ن'(�	� m.�
ن i;� *ی�هد��-� �6 � 

/� /
�/ و 
��ر6� /�U+'82 *� �6 /':ن، و?@ ـ/ ر�  ?���. در �ن ز��Mدن 
�ت 6ـ	د، �و �ـ�ون �د �.�4/ دH$ و (��رش Fع �ز ��دیEٔه �و�ه8� #�	�

��وه# ��	ی"ی/ در .ـل �
ُ
ل �D�، 2_ �ز ��"� 6. �-f .�;	یK2 �[:٢٠١١و 

�ٔه �� م �ن �)+ر 
	دی���+� و .�zل&� �6 /
+<��Mدن ر� در  �	��,+� ��د، �* در 
�د �8)ـ�. �و ��گ دو.� و ه�-8+* :�ی�/ . �� / @?�ن 86'-�، '(62

ر  �*D'(� م�) �<���U��ب �� ��N��ی+'	# 
 /��#  Mدن) ��?�: �&ـ<ـ� در 2+
دم. :>` �* ?")�. ';� #�U���>�، (	ی� 6	دم، �ز 2��� ،�
:GU �* �ز �_ �	�# 
 Uزی ،#�? `9D

-]	 و  %+<(
ن، :GU �ز �ی-"� '(�i;� در Uزی #� در �ن روزه


?@ ـ/ در دهـٔ�  و ? ع ��د#. ه�ن�در $ـ�ـٔ�  �١٩٨٠�ر �6 (]'� ?�، 
��د �.4م روز�H$" ر# �ز�>+� دو�� �;iـ�)ـ'ـن و ?ـ�رو#  �, "/�(	�ین وه

/� /�U+'82  و �ز �ن �د�ـ�6	د �6 ��	ی" و 86�ره# �رو2ی/ �� ر�ه �����'ـ� �ـ
/� /
ی� ��/ و 
��ر6�A  �ٔ. در ده�د�	6١٩٩٠ mـ.�، $�ـل �ـ?ـ@ـ ـ/ 
ـ

6�?1 6-� �ـ* .ز�ن 
 �? �';	) �����د# �� D. /
�4�� #Mدن ر�  ه
 
ـ-ـHـ Iدر و�:ـ / @?� .�-6 �<Y #د�D. /'-N<. دٔه���� � �6 �-6 ��@'�
ت د:+�، �)ـ'ـ-ـ�، و ��د 4�� �6� /'-N<. دٔه�����دِ# �+	ون �ز D. �و�	H?

��ه در دورٔه �-'H/ �ـ�  ر.��6--�ه@�� �د#  �D. ��دو e-
,-
 mرٔه رو���# در�
�<�A  #
9�+% �/ ١١ه / @?��U	 د�?�. �(	 '�.  /.(	;� Hf �6	ٔه .+

���)� ه�ی-ٔ� (��;/ �ـ	�#  ?ه��ده �&�� �* .>�ن ر� �	�ب 6-�، �ی* ��	 �/

.�? �٩د��A  در ,@?�   �ی* ?ه��ده د�?'� �

0�X# ... �د�Aۀ �M�FPه�R ل�%� ��I ه�� 



 0١٠34%�رۀ   ١٣٩٧.��ن �Aه  ٢١دو0=��    ٩ 

�	�)'ـن، 2ـ_ �ز  /'-N<. دٔه���� #R�� ?@ /، ه�,م ��١١ 
*� �د �� mرو�� 	U� :IN 6	د. �ّ� �و �J)ـ� در �ـ@ـم  .�'

ً
4�Mدن ر� 6

هـ��ده ? �د# در �-�ن و .�_ در و�?-,'*، �D. ن'(�	�8ور .]+	 �
	G9+[�� /6 �ز .ل 

ُ

	G9َ+[ِ�� /6 ه�"ر# 6	د. 

ُ


 ده روز :GU �ز  ١٩٧٧

�<�A  /'(وری	
 #ز�ـن ��ـ4�ـت و ��ـ-ـ+ـ�  ١١ه. _+aر 	U�'�.
�$� �ـ� 
 6	د. [D'.� /&+E�
�د# ��د و .�_ ��ون ه+� D. ن'(�	�
 G6/ ��]+ـ9ـ	

ُ

 م دورٔه ه�"ر# ��
?@ / در � �6 �.� %H� �'"� *ی�

�د# در �-�ن و و�?-,'*، و ه�r-+* در .لD. 	+[. مهی/ 6ـ�  در �@
*� ط �U
��ه (��رش �ـ/ در �رد ��@H$ دن وM مهـ#  �ـ�?ـ�، �ـ �ـ@ـ

.� د�?ـ�، ��د# �8)� و �	D. ن'(�	�، ��	ی"، و +�
/ �	ی'�4��
ت �-&9	 �ـ� ;ـ	د و �رز?ـ�ـ-ـ�# در �ـ�رد �و �� �46/ دی,	، ��4
��دٔه .>N-ـ'ـ/ در ��ن و '(�	���>"	ده# �82 2	دٔه دو�� 2د?ه/ 

ر د�?�. (]'� �/+'�هـ# �ـ�ـ]ـ�ذ �ـ	�)ـ'ـن  ?�د �6 �	�/ �ز Hf	ه �
?@ / در .ل �,	��/�ه# 2ـ_ �ز  هی/ در �ی* ��رد د�?'-� �6 ?ی� 


	وری)'/  �ٔ<�Aـ/ د�?ـ'ـ�  ١١
 دو�� ��	ی" ه�"ر# ��4�ـ� 	U�'�.
.�.� 

�
ّ
<���ـ�ـlـG  و ��G �� �یـ* Eـ	ب -ه# دی,	 ?ی� �� ه�+* د�+G و 

Fر� ��دی ���ـ�د 6ـ�  -
ـ	 �D	وف �6 دو.'�� ر� ��دیF �,� د�ر، د?�-
�'[) �U�  نن 
ـ�)ـ'ـ�<. *� ��&� ،/ @?� �� Fدی�� G;&� #ه

�<+U: %.ر Fیٔ� ید �9�&� د�ده و �ـ�  ��)ل �	 2H-8+2 / @?�ی/ �� 
�رت �ز(�8 �� 86�ر، �و ر� �ـ� �ـ@ـم �8ـور Y د �6 در��و و��ه د�ده �
 	� �ت ر� (�ی�د و دH-8+2 *ی� / @?���ه� (�رد. �	� /'-N<. دٔه����
 Gـ��ل "��4:/ و �KهU/" رد 6	ده ��د. �ی* ��	 ��"* �.ـ� �ـY� �ٔی2
?@ـ ـ/ �ـ�ده �ن �� �ز �+ن �	د�?'* �<. *� ��&� %+�9
دی,	# در 

�� .�?ل $ر# �+ـ4د# Aـ�ب .ـ+ـ.ـ/  �. Gدر �و�ی / @?��4وه، 
ن �	ب" �ی د 6	ده ��د �6 (�یـ �ز H$ #�	� /.�	6�$�ی�# ر� �� �م "د�

ی� �ز 2+	وز# و :�رت ه�ف�A ،ن� /<Y� #(ـ	�  (+	# �+	وه# �.ـ4م ه
ت در .	�.	 �-N@� �.�. �ـ	�# Aـ6ـ�ـن .ـDـ�د# و �J'�� ی�	ز ��
.ـ/ �2ـ�زی)ـ+ـ�ن +. 1U-$ Fدن ی	6 ��2+ �+D:ن، و��<. *� �J?

�ق و �ز�د# �.4م@A �6 #ر�?@ / در 86�ل �$ #	Uره �� �	)  #هـ
 در �ن �� ��ر ر.�/ �	دود ?�	ده �ـ/

ً
46 /.?ـ�د، �ـ� 6ـ�ـ�.ـ/  .+


U�یG ?�ه ��د. T-.	
 
 

����� در ��	���ن ��� !�� �ه�� 
� ?�ن ?	6ـ� �)ـ'ـ@ـ+ـ% Aـ"ـ��ـ� J8� ز� /?� /�H$ /ی��ر.

?@ / و ��� G': ن در'(�	��>` �یـ*  ویpه د.� د�?'* و�+HD� :�رت 
�ر �$	�ی/ �H�/ ر� �� �H�ه د�رد، �� �+���(� 

ً
4�� �6 G': *ر در �ی�86

���د# و �	�D. ن�6A #�	� ر# ر���
/ �ن �ی د 6ـ	ده  ?	�یm د?� #ه
9�ص �ی-"� ;ش ?� �6 �@م �.�، ��� �ـ�  

ً
ن �>ـ-ـ'(�	�ه# ر.�/ 

دیٔ� �رو2 دروغ (]'�&
�د در ��	ی" و ���د# �ـ	�#  �'&��ن D. ر���. در�
مH
ن و�+HD� �ز �Uی	ن (�? �ن Aـ��:ـG 2ـ-ـ�  ره-6 
ه# �N	ح ?�ه، 

ون D� ،#	+9D�� ��A� .�.� ده	ر 6م ر.�/ �Mر
Uٔ� �ی* 86�ر ر� �	6-@�
�/، ی"/ �ز �8ور�ن N&@�� د�D. د#، و�D. ن'(�	�ت و ��-+� �4��

ر و �زد�?� ?�ه-6	� / @?� G': ط �U
 ���. �ر?� در�ر و و�+HD�، در �ر
�	�)'ـن �ـ+ـ� زیـ	  /<Y� ن��&'� ،/ @?� G': �ٔ<�(� ط �U
در �ر
8ر :	�ر د�ر��. �� (��رش روز��ٔ� �ی-�ی�-��� در روز .� ?-�U �ول ��ـن/ ;

?@ / �ـ ـUـ�ر  23� G': رٔه
	��� در 2.� �� .�z�/ در� ���U'6	، دو�
ن ر� در �ی* :ـ'ـG .ـ+ـ.ـ/ �<. *� ��&� 1@� %+@'(�	+X ر�� �� �?
ن ر� 
-ـUـ+ـ� '(�	��د، �و ? ��V ع�E�
9�ی� 6-�. �و (]� �6 �(	 �ی* �
ن 6ـ� در '(�	��ر�ن �Q� وه	) /<Y� ٔه�ر د�?� �6 �یHs� د. �و	6 �ه���

ط �زد�?� ?�هU
ر �� ��د؛ �ی* �	ح �+>/ EـDـ+ـC �$ـ	�  �ی* �ر+(� ،���
نH-2 ، و�ـ� ?��هـ در 
ـریـ�  6ر# �� م ?�ه در �ن ی"/ �ز ��
	ی* �ـ�ـ

نH-2 !د�ز# �. 

	��� در روز �ّول ��ن/  ���'9ـYـ/ �ـ  �U'6	 در �9�UA ٢٣دو�� #�

ل د�رد �ـ&ـ�ـ� �ـ* �'A� �6 �.� �@'D� ل (]� �6 �وو�ل �.'	ی� ژور�
�ب و�+HD� در �ی* �" :�??@ / د.� د�?'� �� G': دش در��ن �<.
دوره 6-'	ل �)+ر# �ز �)Ga ر� در د.� د�رد. �و �)���+ـ� �$ـ	�یـ/ در 
� دریـن، وزیـ	 � �86�ر د�رد، 2_ �(	 6)/ �)��ل �?�، �و.�." ژ�ن �ی

ر$ٔ� ;	��)� �+� روز �ن (]� �6 در Yـ�ر
ـ/ 6ـ� �ـ@ـم ��8�ر ��  #هـ

��ـل 
ـ&ـ	یـ% � �(��	; ،�-??@ / د.� د�?'� �� G': د# در�D. ن'(�	�
�>+� �ن 86�ر ر� �	دود ��/ /� ;� 6	د �6 "�E� . �و�ـ+ـ@ـ�  د��@A %+���� %+ه���

�6 �)��ل �ی* $-ـیـ� ه)ـ'ـ-ـ� ��ـ ـم  /�(6 �+<�f+)�" و "� �:��م Mزم ر� 
ر$ٔ� ��	ی" �+� در روز ��، وزی	 ���ر ����2 Fی��ه+% د�د." ���ـ���ـUـ	  ���ن/  ١٣

 �ل ه)ـ'ـ-ـ� "2ـ.ـJـ,ـ�$ G': ل��4م 6	د �6 ��	ی" ه�ٔ� 6)�/ ر� �6 �)��
��هـ�  �/� �[A د# ر��D. ن'(�	� � Fیp
�	'.� mل رو��A *+�د���... و�/ در 

ی/���
�د# در "�-l/ 6	دن D. ن'(�	�ی/ ���
 �����هـ# �یـ	�ن �ـ	�#  6	د." 2

ـpیـF �ـ در�ـر �	'.� �ٔNر�� �[A GیMر� ی"/ �ز د "G+a�	.� و 
H�ی� 6	دن ��	ی"
 ره 6	ده ��د �6 ;ـ	وش Yـ�هـ?� ���	
 ���د# ذ6	 6	د. 2+1 �ز �ی* �+� دو�D.

.�? �i� G': *ی� 	��ی� �� U� ن'(�	�ت ��	ی"ی/ �� &+<(
رد دMر# +<+� 
دیٔ� �رو2 ه% روز &
�ن �+(+�6١u  6ـ� �.����د# D. ن'(�	�ن �ز دو�� ��

م@� � ��
	6+� در ز�+-ٔ� 
&@+� در ��رد :'G روز� #�د# ه�"ر# 6-�.   هD. ر,�
 #دهH� �6 %ر د�ری>'�� �" :�[) ،�ن �رو2+(+�6 #�,-J. ،�+r� +.�6 ی�

/ ر� �6 در ��رد �ی* 2	و��ه د�ر�� در ��ـ'ـ+ـر هـ+ـ�ـ� �م ��4�
�د# D. /'�دو
��ه-ـ� ?ـ�. � ��6
&@+� �,�Kر�� و ���+-ن ��ه-� �6 �)��Mن �ی* $-ی� �&

م@� � G�;� 6ـ	د: "�ز  �ی* 6ر �ی� در ه�"ر# 6E� #د." و�م ? �� �+6	
 #ه
��.� 6	دی% �6 در �ـ�رد :ـ'ـG $ـ�ـل ��د# درD. ن'(�	�ه�ن ��'��، � �ز 
ف، و .	یI، رو?-,	# ?�د."

ّ
د، ?]�'�� G�: ،G�6 /@+@&
?@ / �ز �	ی� � 

?@ / �ـ@ـو�ـ� و � G': ط �U
ن در �ر'(�	�(	�f ��	ی" در "
-U+� 6	دن" 
/� G<D
 *+� #6/ �ز �ن �.� �6 ;8رهA �ه��ر#  6-�، و�/ ?-6	� #�	� /<<���

ه# �$	�ی/ و �@م و�+HD�# �ی* 86�ر در Aـل ?ـ�ت  �&�� �* .>�ن �ز �@م
��/ و �2�زی)+�ن زی	 ;8ر �.ـ� 6ـ� �� �ز �	ف �;"ر +�ی;'* �.�. دو�� �	ی'
ن ر� �'�:C 6-�. دو�� ���ن �+� در �و�یG ��ـن �:ـ��م '(�	�ت �� &+<(
;	وش 
د� �+� دو�� �ـ+ـUـ	�ل �ن �ن 6	د. در 6'(�	� �� /�ت �<&+<(
�� :Y IN�ور 
ن زی	 ;8ر '(�	� �� /�� :	�رد�ده# ;	وش و �ر.ل 
 H+��ت �<i� #�	� ر�86


+_ و �ـیـF 2ـ�ـ�ـ�ـ� در �ـ�رد ��ـ4م �
ـ1د $+�� �H-8+2 .�.�  ـ_ در�
��.� ?	وع �6�K	�ت Y>� �+* دو �ـ	ف ر� �ـ+ـ�  در(+	#���+* ی�* و در� #ه

/�� *+� /����8ر �;"ر ; ��ن �
 �ـ� د�ـ+ـA Gـ�ـیـ�  +����>>/ �� ��	ی" و �	ی'
�د# در ی�* و ه�r-+* �ـ�Eـ�ع  �<�/ �ی* 86�ره �ز $-ی�D. ن'(�	� #ه

/� / @?� G': .�(ط د��U
 �ر
�U	(��ر# �� �ی	ه (]'� �.� �6 �@ـم �� �+6	
 /'+-�� IU-� Fـ/  ی�ر.ـ #هـ

 ر �ـ�ـ% $ـ+ـ-ـ+'�?@ / ر� در ��ل �$ G': رد��د در �$�م ?��ه� ��
 �+6	

ز�ن .+ :	�ر د�ده. _+aر ،G�.
ـ	��ـ�  ه ����.� دو���% ه.�G �� در� .���

ن و .�_ در روز �ّول ��ن �� 
	6+� .]	 6	ده ��د 
ـ ?ـ��هـ� '(�	� �� �(J� ��
�د# در �ی* $-ی� ر� �	ر.ـ/ D. �HD+�و /��'A� *'?د.� د� ط �U
�د در �ر$��
 ه.�G �ر��a ?�ه �.�، �ز -+$ �� �+6	
 #�6-� و (��رش ده�. ?��ه�# �6 �ز .
ن در �.ـ'ـ�ـUـ�ل '(�	� #	,��9�ی	# �ز ���r در 6-)

/ و �Y #��ره� �<�$
 #	Uره �N. *ی	
Mس د.'�ر �ز �.� 	� G': �6 ی� �ز �ن د�رد"A ،�.� �'?K)

�د# �� م ?�ه �.�.D. ن'(�	� در 
 �D�$ ١١روز  �د# ر� �6 :	�ر ��د �ـD. ن'(�	� �+@&
ن، دو�� 
	6+� (	وه ��

?ـ@ـ ـ/  �@م�ل �$ G': �� �� ط�ی� �	�@A C86 رد��ل 
	6+� در ��(� #ه
ه�"ر# 6--�، �� �:��م �	�# �ز �+ن �	دن ?��ه� �	��ط در 6-)��,	# �ـ'ـHـ% 


Qی+� 6	ده 6	د. �@م �+6	
روز 2ـ_ �ز  �٩# 6ـ�  �]	ه ��١١� �6 (	وه  ه# ر.�/ 
م@� ?@ / �	�# ه�"ر# ��ی/ و 2>+_ 
	6+� و 
&@ـ+ـ�  �2�ی� ?�ن R: #ه

�'8	T �� �ی* 86�ر �);	ت 6	ده ��د��، در A@+@� وs+]ٔ� �ز �+* �	دن ?ـ��هـ� 
�4م �م دو 
* �ز (	وه �)��ل 
&ـ@ـ+ـ�  �ی* $-ی� ر� �� �H�ه د�?'�� � �+6	
 .���

9� ?+�/ و ���د .ّ�/ ��دهJ'� H�� �6 �.� �'[) #د�D.  1ـ?���ـ� 6ـ� 6ـ
�ل  6	ده(-6 ��:� G&� ن�'�. �+6	
�ر�ن دو�� �Q� �"-ز �ی� GU: ر� �ه��? ���

�4م 6	ده �.ـ� 6ـ� � 
ً
ن ر� �زر./ 6--�، �ز �+ن �U	��. دو�� 
	6+� ر.�'(�	�

?@ / در ه�ن ��'��# ورود �� 6-)��,	# در روز ��]� ?�ه و $)� �و  ١٠ 	H�
�"
 ���	� GU: ز� /
+<��ری�# ?�ه، �@ی# $)� �و در  
"� ?�ه، و �D� �ز �ن، در 

 ،�.� �+6	
ر +'��.+� و ���د ?+�+ی/ GA ?�ه �.�. �	 �.س ?��ه�# �6 در �
ن �	�# �ز �+* �	دن ?��ه�، f-+* �	�/ و �+� ��>"	د �@م'(�	��یـ�  ه# ر.�/ 

/���ده 
	ی* �@م �6 � / @?� �ٔ�+8Aو G': �ٔ8@� ن�د# در $	یD. # ���. ه
ب �� �<	 �/(A د	"<���ٔ� دو�� 
	6+� در �ـ�ل  ر.� �6 �	� روز  �u?�ه و �

��	E �.� �'(���
 	+�ن در �-ـ.ـUـت :ـ�رت در  �'(�	� �+D:�6ر# �� � #�
�د � رژیـ% .ـDـ�د# �ـ  �-N@� ���� و ��	ی" ر� در �د��ٔ� رو��m د��-�� �+��د�ر و 

�H�ه (ـ	;ـ'ـ*  د?��ر# �� 	. 	� /.ه# $ّ�# رو�	و 6-�. در �ی* دور �ز :�ر .+
ور�+�ٔ� $�ی�، 
	6ـ+ـ� 
ـ4ش 6ـ	د در �ـ�:ـDـ+ـ� ��@H� 1% و �Y>/ در �	ح 
�د# �Jـ� D. I 
ن �	�6A .�? �;�:�ر
�-�# :	�ر �,+	د و 
 Aّ� زید# �+� �

�ر و.+D/ ���رد. �ـیـ� YـUـ	  ��ر(/ ر� �ز د.� د�ده�ن �"�� 
ً
4D; %ه ��� و ��	ی"

��ه-� ��د. 6	د و دی� �6 �	��(ن و �ز��(ن �ی* :�ر �f �	ف� هی/ 

0�X# ... �د�Aۀ �M�FPه�R ل�%� ��I ه�� 



 0١٠34%�رۀ   ١٣٩٧.��ن �Aه  ٢١دو0=��    ١٠ 

ن .�م" �/H$" وز	�� 86�رهی/ ر� �6 �  G+ـ8ـ� �ـ� ?ـ"ـ�ه %+��
/��ن و$�د ���?'� 6-? �� د�ر#  د�+G یـ�رش .ـ	�ـیـ� ���. �ی* 86�ره

�ش د(	دی)/J'.د 	ر(�D'.� �ٔ';ر#  86�ره# ر?�ی'��# ویـpه  .
1+2 ن، �.
/ "��ـ�ره  ?���. 2_ �ز �ن ��د �6 �	�/ �ز �:'9د?-�(6

م �	دن �ز �ی* � #�	� "�';���ر ;	��F"، �ز (��ره "ر?� 86�ره# ر?��+)
�D-Y" �-ی�	; ،���زد�ی/" ($ی,�یـ* 6ـ	دن  2�ی�ه �H	ه $)'-�. �	�# ��

ن �8+2)�--6�+��
هـ# Yـدر�
ـ/ 86ـ�رهـ#  ور �&>ـ/ �ـ ;ـ	�ورده 
ر(	) در ه-�و.'ن و 
H/ ?�ن 
�ری / ���و�'� �>/ (�"+�ن و �D'.�

��ن ��ون $ی,�ی*"8�ز# �8J/ �ز ���و�'� در 86�ر �ـ�ـUـ	ده �ز  .
��ن
ر#)، ;8ر ;��ی-�ه  �D'.� ت+�� ��� �	 $ـ�ـDـ+ـ�  �	ی� ..	;

6/ ر� ��$`  ?�.                                                                       رو.'ی/ و ز�+*-��6ر�ن و 
H+�.'/ ()'	ده ه 
1U-$ *';	)رزد�ی/ و 2�D'.� یـ/ در دور�ن�ـJـ1 �ـ>ـ/،  ه# رهـ

م �ی* 86ـ�رهـ در  �ز�� ی/Xد� �رو� ��ن .�م 2+H$ "/,';�6 "ر?��+
�د، �)+ر# �<م �:'9د# .	�ی�� /�H$ #ـ/ د�ر� 2ـ-ـ��?ـ'ـ-ـ� ر�ه  ه

 در .ی� �<م �:'9د# 2+8	;� �	دم �ی* .	ز�+*H-
 �# دی,ـ	 6ـ�  ه
/� `$��/ ر� �Xد� *+-f ن �ز�? ?�، ر�ه 2ـ+ـ8ـ	;ـ� �ـ	دم �یـ*  ره

د�ر# �.ـ'ـDـ�ـر(ـ	  �6 .	�یـ� ?�د.  و �ز ��  ه%  ه ه���ر �/ .	ز�+*
/���رژو�ز# -
;� و ��رژو�ز# ���/ �# ر� �	��/ f-+* د(	(�  T-�+� #�

�د ���د�+G ;	�ر.+�ن دی	ه-,م در �ی* �-<ـ	 
ـریـJـ/  �ز 
H�ی� 2ی,ه 
د�ر�ن ���/ در .ـ�د$ـ�یـ/ هـ�ـ)ـ�یـ/  (زی	� �ی* ��رژو�ز# �+� � ز�+*

 ���/ در �ی)'د(/ در �	��	 �ی* ی�رش .	�ی� 2	:�رت، 
-ـHـ
د�?'-�) و �
/:ر �	2ی/ دو�ـ'ـ/ �ـ	 �.ـس  ر�ه ��D'.� #��ه �	�# رهی/ �ز �-�ه�

ن ��د. در �ن دور�ن �ه�+� �ی* �.ـ'ـ�Mل �ـ+ـ* �د 6ر(	�ن و ده@&
�
ر ;	�(+	 ��د. �ـ	 �.ـس fـ-ـ+ـ* ��ـ�ی8ـ� ���ی�8+(� �f د�ز�ن	2  ،#�

1+2 /� /-+� �<A	� /ی�	A>ـ� در یـF  �� ?� �6 �ی* 86�ره 2_ �ز ره
�+)% (ـم �ـ��هـ-ـ� �ـ	د�?ـ�. �ز�یـ*+.�. #�. �� /�رو#،  �زه ز�

ن .�م دی,	 �� (م (�K?'* در ر�ه ر?� .	�ی�H$ �;	8+2   #زد�ر# �+
���)� �ز (Kرر�ه  دی,	# 6ـ� �ـ� .ـ�.ـ+ـ�ـ+ـ)ـ%  د�?�، �>"� �/ ��/

GY (	دد.  �/A د�9@� �+� �� 

9د ���+U	��f /ـ-ـ+ـ* دریـ;ـ'ـ/ ':� �.+. /)	+f در دور�ن *"+�
�1 86+�ه ?�، � �ی* �.'�Mل �6، در (K?'� �ن ?	�یE m	ور 6ـ�  ��f

2ر(/ �:'9د# در د�+ ر� ��"ن�-f /� 	یK2  �� دی,	 و$�د ���ر��. �ـ.
��ی� در دو?Hد# �6 در�2ر(/ �:'9�-f �� �$�
 �.+. /)�?  #ه

ین �/�� �';?� و�:ـDـ+ـ�  �:'9د# �+* 86�ره# ر?�ی;'� و ر?��+
/�� �';���)'-ـ� �ـ	�# 2ـ+ـ��  ��	 �ی* ��د �6 6ر(	�ن 86�ره# ر?��+


��� و 86�ره# ر?�ی;'ـ� ? �';6	دن 6ر �ز�د��� ر�ه/ 86�ره# ر?�ی
�<��:/ �ز�د �ـ�د�ـ�، �ـ� �ـ� �+� �� @A 	>� ز� �"�� �ن �)��6ـر  هی/ (

ی��	. *'(� �� �';ن در 86�ره# ر?��+?  ��ن �ـز�ر یـ'. #�	� �$
ی>/ ���?'-�. �ـ��
م، �.ـJـ-ـ/ دیـ,ـ	، 86ـ�رهـ#  د.'U	د �� ���د 


�Q+* �ـز�ر د��ـ>ـ/ /'A و /�H$ ز�رز �+� �� �.2 #�	� �';�ـ  -ر?�ی
�'* و �� �� .	�ی� -و$�د �	خ �)+ر 2ی+* د.'��دهر�ه  (�Kر# �	�# .

�� در 86�ره# ر?��+;'� د.� ��د��. �6ر *'����� 
��+Uـ	��ـ/ در  یب، 2+ده ?�ن .+.� �	 ��U �ی* �.'�Mل 
زه� #ه

/�H$" در دوره) ز#") f-+* وDE+'/ ر� 
i++	 د�ده �.ـ�،  .	�.	 د�+.
�ی/ �ـ�  .	�ی�,J.2 #�	� �.� Gی�ن �-6� �';د�ر# 86�ره# ر?�ی

 �H	ه� /�H$ ز�ر�ـ'ـ*  �+ز ��ی/ �ز 2ی+* ��دن �	خ د.'��ده �ـ� .ـ$
��ن .�م د.� ز��. در A@+@� �ز $H$ در ���6ر  �(.z� *ی�-f /ی$

1J� م  در�
/ �ز 86�ره# ر?�ی;'� �� $ـHـن .ـ�����+�# و 
 #ه
�/ �ـ/ ویpه در ?	ق، $-�ب ?	ق و $-�ب �.+ �ی* ����
?ـ� 6ـ�  ��ر 

�ب ��>"	د .	�ـیـ�fرf در /'A �';د�ر# $ـHـ�ـ/  86�ره# ر?��+
ل �/ ��A	د# ه���-� �ز ر?� �:'9
�رد�ر (	د��. ��-�ه �	'? #� 

د�ر و  ?ـ� �ـ�?ـ� 2+ـ1 ر��ـ�ه �ـ/ �ی* �.'�Mل �ز ه�ن ��'�� �6 ��
�د. ه�ن �<% ���+Uـ	��ـ/� ��# 6ـ� �ز 86ـ�رهـ# ر?ـ�یـ;ـ'ـ�  2	�@

ن .�م د��ـ* �ـ/ .	�ی�H$ #زد  د�ر# �� f-+* 2	�6-8/ در 86�ره

هــ�ــrــ-ــ+ــ* .ــ	(ــ	م 
ن �:'9د  
J	ی` �/��

ــ+ــ� �ــ	ده ��ــ 
6ــM و  
ــ�# �ز  
ــ&ــ�ــ+ــG رو�
یٔ� �ـ�و# �	. �?U��
در �ی* 86ـ�رهـ �ـ�د. 
ــ	دن �یــ*  ــده 6 ــ+ 2
.+ـ.ـ� �ـ��ـ+ـUـ	��ـ/ 

 �� �?'ـiـل ��H-
ز�یـ/  
�$ـHـ/ در �یـ* 
 G�:
 �"<� ،�+� -+� 86�ره

ی1'.  در ز��/ �6 �	خ ر?� .	��� �:'9د# �ی* 86�ره'A /� ,+� و��	ـ@ـ�  ��.
�$� �� f-+* ر?� رو�� �Mی/ ��
 � �D�ن و �&	و�ن $'.�+H
 �+DEد و��  #$

/� 	
�د# رود ��UH� ��. �� �"-ی� .�? 
ی��	. #�# ?�ه �.ـ� 6ـ� دیـ,ـ	 �د��ـ� و  د�ر# و�رد �	A>� و�/ �6-�ن د�+

6ر�یـ/ �ـ��ر�ـ�. هـ�ـ+ـ*  ه و .+.� ()'	ش �	ح %(+��	U+��� %>� 	9� #ه
�ب �<م .	�یـ�fرf م در�ن .H$ /)�-�� /��دٔه �ن ز��? 	� �6 �+E	;  #د�ر

9�ر �/
 E	ور
/ ��/ -6	د ر�  'A /-Dـ/ و  ی�دی� �6 � 2+	و# �ز �ـ	�ـ�ـ� �ـزر(ـ
/�ت � م �U.-� �د ر� �� ���یـ� �# 
-<+% ?�ه 2+�	. �'J+()  /ـ�د�ر# $ـHـ

�-6 IN:-  ـ���	ـ
 ��ی'/ دو��A �.�ن 6ر�	دش ر� �ز د.� د�ده �.�. .+-6�
ی��	. �+�D; *'���+��ت د��>/ �&�ود .
د�ر# 86�ره# ر?ـ�یـ;ـ'ـ� در  �ز 

IE�� *+-f م �.� و�ن .H$ #	+) /ن �ـدهـ� 6ـ� �ـ<ـ%  �# ;@m �ی* ر� �8ـ
*� �� %(+��	U+�� �)� ر.+�ه �.�. �

�� ���	
�$� د�?� �6 
��+U	��+)'ـ/  و$� �	 �ن  �+)�  �6 �	ح ه+� �ی� � #ه
ر� ��ور  ����زد. در.� �	 �4ف �ی* 2-��?�، �و �� .زه �U+� /<Y	��+)% �6 ه�ـن 

�د �.� د.� ��/�ز��. ��ـ  A	�6 �ز�د��� .	�ی� در 2/ ی;'* د�ر�ی/ �+8'	 �	�# 
/� /� �6	A �ه����'&�ه و دی,	 86�ره# ر?�ی;'� و �+�  �-�و�ر .	�ی� �یMت 

ن .�م �	�# $ی�/ و ��H$ ی���+�(	 در $ـHـن .ـ�م  .	�
6ر����ز# 
)H+4ت 
ه# �9	;/ �یMت ��E@
.ـن  �'&�ه ر� �&�ود 6ـ-ـ�. هـ�ـن �-<�ر �	�وردن 

�'&�ه ر� 6ـ� �ـ�ـ"ـ* �.ـ� �ز �ـ	�یـ-ـ� �یـ*  د�ر�ن  �یMت 
	��� زین .	�ی�
ی� �&�ودی��	�6 .	A در ت �	 .ـ�د AـYـG در  ه+�� ��ن و�د�ر �� 2	د�?

ت+�� I+.ه1 و6 ن $U	�ن �@+س �M (	د�� ر� ��� #�	� K2ی	 6ـ	ده �.ـ�.  ه
ن 
-<+% ?�ه ��-f ���	
 #
	ی* زین ر� �ـ'ـ�$ـ�  ��� J. %6 �6-/ دی,	، 
��+	ه

هـ �ز  (�ن A	�6 ه�� .�ی� .ـ	�ـیـ� 6-�. �+"* �ی* 
��+	ه �/ د�ر�ن �/ .	�ی�
�G ����ر# �	�# 2ـ+ـ8ـ	;ـ� A �.� ر�	م ر� �6 :�ن .H$ �� �';86�ره# ر?�ی

 در fـرfـ�ب .ـ+ـ.ـ�'A م�ن .H$ در �';هـ# $ـHـ�ـ/  86�ره# ر?��+
ی��	. �.ز�/ د�ر# �?�، �ز ()'	ش و 2	�1-6 .+� /��	U+��� # د�رد. ه

ن .	�ی�H$ 	+)�	; ن�	&� � �<�
	��� در �@ #د�ر# �یـ� در ;ـ	�یـ-ـ�  
��+	ه
�/ ?�ن ���+U	��+)'/ درT و ;H�+�ه ?�د. در �N* �ی* �&	�ن ;ـ	�(ـ+ـ	 �یـ* H$

��$ �6 �.� �'[H� �+D:یـ� و��	. /���+�# و �
 #دهH� ر# �زد�ر#  $ی/ �)+
ن .	�ی� �ز 46نH$ #2ی+* �,� د�?'� ?ـ�ن  ?H	ه `U. م�ن .H$ �� #د�ر

ن .�م �+ـ� Yـ�ق H$ ه در�ی�ه �.�. �ی* 2�;'� ?	2+8 #د.'��ده در 86�ره
/�  ر# در 86ـ�رهـ#  6-�، �ز �� �D'.� ه در دور�ن�? �+��
 %+>��6 �+	و# 6ر 

6�D'(� Ff�	ه �� H-
 ��رگ 'A �"<� ه�8� 	

	 ه% ?�ه �.�. در ?	�یـNـ/ 6ـ�  
%6 /�H$ د�� �ـ/ ���د�ر د.'��د و�:D/ در �ز�ر �:'9V 1+د�ر  و���ـ�ـ� و �ـ�ـ

��+ـ�  �H	ه
 �;E� �[,-1 �;��ی1 ه<YA # د�رد	,+�8f 1ی��;� �+��
ور# 6ر 
/� /�H$ �Y	���+� 6�'ـ	 �ز  (	دد. �ز�� ی/ در 
 �;E� *ف �ز �ی	9� �+�H. �6

2ین *+-f �.� /'�;ـ/ �ـ+ـ1 �ز  �+��ن د.'��د 2	د�E� �+��
د�د# (	�ی1 �� 
/� `$��/ ر� �H$ دل، دو رو�ـ� AـUـب ����زه در �:'9A *ی� (ـ�ن در  ?�د. �

ب د�ت �� �١٩٩٠'&�ه ی"/ در ده�  �یMتUA" مب �)ـ"ـ*"  �UA" #	,م" و دی6
] 	+�ز .�ه �X� ی1 �/٢٠٠٨در�	) *+-f ،[ �[:و �?����. �# ر�  د�ر .

ب $�ی�# $ـیـ,ـ�یـ* �ن (ـ	دد، UA �"�� ون�ب �)"*"، �UA" وری�ش	; �
ن .	�ی� �:'9د �یMتH$ د�# �ز  د�ر# و�رد دوره 
ـزه �'&�ه و در 6-ر �ن �:'9

�ده
ی'/ Eرم ر� .U` (	دی�ه �.ـ�.  ه و �/ �&	�ن ?�ه و ر?� ()'	ده �>� /
UV
6ر(	 �6 ��ت �@U�  ر�ه �ز ���?'* �;��ی1 در د.'��ده در ر�� ��د �6-�ن � ـUـ

���C ر?� �+"ر# �	 ?R� ر هی1 �+� �	�ی�. ?�ه �.� �ز 2ِ_ .-,+-/ �
ر;� 
	��� �	�# (Kر �ز �یـ* �ـ&ـ	�ن هـ�ـن .ـ+ـ.ـ'ـ/ �.ـ� 6ـ�  ر�ه �	ون

�د# ����د �:'9د 86�ر UH�" �.ه�ی-ٔ� ��
	 6	دن �:'9د  �:'9دد��ن �ن ر� .+
/� ".'/ �6، �	�# ر;ـI  دی,	 86�ره+. .�-��

د�ر� و ���^� در ��Bره�� ���ن  �!�Aی�
 ��م

 �١١د��A  در ,@?�  



 0١٠34%�رۀ   ١٣٩٧.��ن �Aه  ٢١دو0=��    ١١

ن �.�، '(�i;� وج �ز	���هن � ���	

	���] ر� �ور 6-+%، �ی� ��Kی	ی% �6 
رت(�ت و [<

4ش د�ر��  �+�  ه ر� �"ه-�. و �ر
1 ��	ی" و .+

�ز .�# دی,	، و�?-,'* 6ر# �6 �"	ده ��4م $-e �� �ی	�ن  �.�، در 
F�6 %ه 

ً
�	+� رو.+� و f+* �.�، و �� ���9� 1686  �� /�>� #ه

�	 "�	�1 در �	��	 
	وری)%" :IN 6	د. ��Y4 �ی-"� �ن ر� �� '(62
�/ و �+* 6�+*>� #م �/ ه# ز�+-/، 8f% هH�� ر� در /.�	د.  ����ز .+

�دش، در ر�ه � I;-� *+�Q
 	�� �� �-&Y *ن �ی�	زی,و�/ �(	 ه	 6��م �ز �
�ن�ن '(�i;� دم	# ��	�6 � �4ش 6-
2ین د�دن �� $-,/   �D$ری�# و ;

ر �ورده �.�، �/� ��  ��ه� ��د. �ّ���د (]� �6 ?	�ی� m	�Y #>� ;	�ه% ?
��دث ?��/ ه�	�ه A �رد، .ل �ی-�ه �ز ه% �J� %ٔ� �ی* �@�8 ر� �� ه�ه 	)�
 �?�K) �ه��� ز $��ن در رو.'ی/ 6�Ff رو# �+* 2�	. Fد: ی���ه� ��


/  ر�ه/ در �+ن 6�ه ی در 6�ره��
��ه� ?� و در�ز86+�ه در �ر 6�+* ';	) ه
ز ?�ه �.�.X� ن �و��� ��ه� (�8 �6 2+1 �ز �� د�+��/، �ز $-,/ �ز>� 

 
� #ز  �� $	 
���یۀ /.ب “ +*�ن   �دم”����ۀ ��ن ه&�%

 ������2 1 �ی��

6/ � ه% د�ر��. �)�>� �ی- .� �6 دو�� 
	��� �RD/ �ز �ی* 	8'� I;-�
 �� 8f% ر:+` �,ه �/ �زی,	�ن ر� �(	 د?�* �U+-�، د.�H�� �� %6  .�-6

�)'� ?�ه IEن �ز �ی* و'(�i;� دم	م �ن و �@U�ه# دو�'/  ���. �ی-"� �
/� �Aر� /<+�ع  �&>/ Eز �و� /,'(� ه% 6ر 6--�، �8�ٔ� ه�ن � �-���


ن ��	وزه �/U�� �f	)� .�.� �(2 �� ����
2ی,ه  زر./ ی� #ه#  ه
6�A Ff�>� 6-�، و�/ :�رت �
1 ��	ی" ه-�ز �+>/ �+8'	 �ز �ن �.� �6 
ل، ��	ی" �ز A *+��د. در ? m<(� ن � ه�ی-ٔ� %6 �'���� �� ?H	هU��

���ر?+ن 6.'� �.�، و ه�	�ه � �+	وه# دو�'/،  ?ّ�ت �	�? رزه �U� #ه

�	�6 6	ده �.�. #	H? /A�� �	 د;ع �ز �

 ن یF د?�* �'8	T �+� د�ر��: دو�� �.�4/ ی'(�i;� ��ن و دوU��
زی,	 ���ه� �f	)� �6 ،1�ن �+)�، و�/ د�رد  د�'(�i;� عEدر �و #�

�+'1 ر� ()'	ش �/D; وه	( 	دو�� �.�4/ و دی, �. ر?�ر?/  ده�? #ه
���ه �.4م /��	,� �	) �� ،�.� �+� �@N-� #ویpه  �# �	�# دی,	 86�ره

ن د�ر��. و�/ '(�i;� � T	'8� ز	ن �6 �'(6�	�# �ی	�ن، رو.+�، f+*، و 2
��# ه% ��"* �.�  $.� G"8� �6 2+1 �/ ه�+*(� mی�	و ه+� ? �ی�

.��.	� T	'8� /���:� و IE����� ه�ٔ� �ی* 86�ره ر� �� �'� 
 *';ل ر�ی��/ �	�# یA در �.� /
ن، f+*، �ی	�ن، و رو.+� �ّ�'(62
ن و 
D�+� ه�"ر# '(�i;� e-$ �� ن د�دن# 2ی�	6/ �	8'� #p
�	'.�

�@N-� %(وری	
 � �<��ر?/  ���. f+* �,	�ن (	وه ی/ 2+	���ن �@? #ه
��ه و �.4م $��ی/��ش �.�. رو.+� �,	�ن ورود  ه# X	�/ (	� در �.'ن 

�رد � $��ی/�ز �.�. �ی	�ن در زد و @[: �ٔ@N-� �� /�4.� ��ن در  دوU<�
 �ٔ� دو�� �.�4/ و ?� e-$ لA ن �+� در'(6��/ �.�، و 2-$ #�	زه

ن �.�. و ��U'� ه+�U�� /�'(6�ر ��	ی" در  2RA ز� 6��م �ز �ی* 86�ره
ز�ن . �R�ن '(6��دی"/ �	زهی8ن �	.-� �+)'-�. رو.+�، f+*، و 2
�ی� در �ی* .ز�ن ر� R� #E@
# ه)'-� و �ی	�ن ه% H,�ه�"ر# ?

# �ی* .ز�ن ��R��ع د�ده �.�. �E�رت و  ;@m در � 
هی/ �	��ط �� 
�  ��	ژ#، �>"� در�رٔه ��-+� �+� � ی"�ی,	 �8�رت �/R� �f	) %ه �. ه-�6--

�Nن �.�، و�/ ر��ن در .یٔ� ر:�� �ن 86�ر �  �ی* .ز�'(�i;� �ش �
�8:ن و f+* :	�ر د�رد. دو�� ه-� �-'(6ه# �	ز# � f+* د�رد.  2

ن $-,+�ه �.�. � ه�ٔ�  ��'(62 �ن �	 .	 86�+	 .� �ر �-6 
�4وه، 
�ر Nf �"-رد �ی�، ه-� �+� �,	�ن 
	وری)% �.�. ه�ٔ� �ی* 86�ره در �H-ی�

/� �@N-� %(وری	
 � *�E ن د�د و درن 2ی'(�i;� e-$ �� د�ی/ ه%  ?
2ین د�دن  و(�هی/ د�?'� �@�>� 6	د، �&q و (]� �� 	�6 �-  #	+(� .���

1
�رت �?�: �	:	�ر# �Y *"* �.� �� �ی�د، ��ن ?'(�i;� e-$ ��  _�
 /�>� #ن و دو�� 6�G، و �@` ر;'* �+	وهU�ن �+ن �'(�i;� در
��	ی"ی/. �ی* �.'�Mل �6 �(	 ��	ی" �+	وهی1 ر� �+	ون �"8�، دو�� 
ن 6-'	ل :�رت ر� در 86�ر �� د.� U���ه� 2?+� و ��ن ;	و '(�i;�

��ه� (	;�، ه�ن�  /<�رخ د�د، ��	وزه  �١٩٩٨/١٣٧٧�ر �6 در $-e د�
G�ع �&>/، �-N@� دی,	 �.'�Mل در.� و :Eوزه �و	ر# �+)�. ��U'�ی/،  �

ن و دو��  و �+*U� ���r دو دهٔ� 1+2 ��د، �)+ر �']وت �.�. �� /<<���
/� G����� دی,	# ر� ?")� ده�، و �زی,	�ن  6��م ��/ د��-� �6 ه+� 6


�@N-� /,-$ *';ر 2ین ی'.���
	وری)�/ ر� 
Kiی� �/ ی/ ه%  �6 ��6  �� �6-
`? H�� �ٔ�. ه�ر���ب ���� ه �ز ;"	 �ن 

/� #H,�ز�ن ه�"ر# ?. 1
� *�E ����
  	'f 	د، و زی�? _�
�[) ،�&'� G<� نی� .ز��A  
و(�ه# Y>� ر� .ز�ن ده�. �ی* 6ر 

�ن ��	ی"ی/ Aّ�# ه%f ،�.� ن�ن در $	ی-6�  ل �6�K	ه �A در ه
نU��  `$�ن �,� د�?'* �ی* �6�K	�ت، �H-2 ���، �(	�f و�?-,'* �

6�G ?�ه �.�. ?];+� در �ی* ��ع (]� 	��8�ی1 
  /��E�� و(�ه
F�6 .�.� #ور	E و %H� F�6 ر و د�دن�ز# 86.�� #�	� /��/  ر.� ه

G�: /� ،�$�
���� ��,+�ه 
 .�? �# �	�# �6�K	ه �
�<�(� �'U��  ،لl� #�	� .د�? GA �یه# د?��ر# ه% و$�د د�رد �6 �

/� �f /.�ن �.�:  /.�ن �.�ن ه+� �@8/ در 
�وی* :U��د؟ �?
�ع E��رت K�� ،�.� �6ی	د. �Y *+��6 �ن ر� �� ه �.� �+D� و �.� �'?���
�ن �ز -�6 �6 �.� /�ن �ّ�U�ل �.�. �i'?� زش و�دی,	، �A ز�ن در ��

/� /�U+'82 �A *ی� �@N-� ، و�/ در�ده �.�،  6-�� m<(� وه	) *ی/ �6 �یه

�Q+* �8�ه �.�. �A *ده و �ی�U� ر� ه�+�8 �ی* �

ز د�رد، و ��رگ+� ���	
 �� ه�"ر# دو�� H-ٔ� �ی�ه%  ه G"8� *ی	

ب وودو�رد (روز��� ه�+* �.�. �(	 A	ف� #1 �  ه�ر ��	ی"ی/) در 6',�

�.��ن "
	س: 
	��� در 6خ .]+�" [6'�/ در�رٔه ری-�  ���ر# دو�H�$

 �د�Aۀ .ی� ���R!ه A!دم ����JP�fن ...

 �د�Aۀ �!�Aی� د�ر� و ���^� ...

لi'?� ر# وویـpه  ه# دیـ,ـ	 86ـ�رهـ �ـ� �'&�ه ?Gi ز�ی/ در �یMت �+"
ن .�م ر��ده �/H$ #86�ره �� .���? �.هـ  دی,	 .)� ،*J	�f �ی* .+

 �یMت�� ،�(+� /�H$ د
ـ در درون  �'&�ه �/ �U<X �	 ر6�د �:'9 �?�6
�د ر� � ه�ی-� دی,	 86�ره �HـUـ�د �ن $ی,ه H$ د# دره�+* ر6�د �:'9

/� /
�� 
 	+��
9د# �یMت �8JU�)� .	�f �ی* ':� mی�	? ����
�'&ـ�ه ر�  
�د �ی* 86ـ�ر ��ـ ـم دهـ-ـ� � 2+1 �ز ��"� دی,	 86�ره ه�+* ��G ر� �

�� �� ،��ن �	.�ط � X>ـUـ� 6ـ	دن �ـ	 �ـ&ـ	�ن $ـHـ�ـ/  �)U
 در �رH-

��ه� ��د، �>"� �/ .	�ی�J� 	Vz� #د�ر  Gـ����� �ی* �&	�ن ر� � و�1-6 �'@


1+� �)ـ� ر.ـ+ـ�ن  �ـ* �ز1+2 
8�ی� 6-� 6ـ� �ـ�د �ـ	 �ـ� دی,	 86�ره
��ه� ��د.   .	�ی��
Qی+�#  	H�ُ %(+��	U+�� د�ر# �

ن .�م �ز �� در f-+* ?	�یN/ ه	(��� ��+�# �� �H	هH$ #د�ر	ر �)'*  �6
9د# 86�ره# ر?�ی;'� �� �	ح':� #�ر �ی-"� �ز �یـ* ر�ه 
ـ��وم  ه>-�

ی��	. #ره'�. �
ن �ی* 86�ره در 2	��رت  8+2	;� ?'Y /�H$ #د�ر
�ی%، �ی* ر?� ��  ��ر �6 �8ه�ه 6	ده �زد. ه�ن ��ر6�G ر�K2 /� eی	د، ��

ن �ـ�ـG 6ـ	ده �� �+DEن و�? 	
ن �>"� ��'.�+H
 IEو /,';�دیUH� در
لAه �.�.  �.�: در�د ر.+�� #H'�� �� �+� �D.�
E	 �ی* (Kرر�ه A 

/<��ی� و رو�� �ز�ره# د�@
 �H$ ن�ن .�م �6-H$ #ن �ز  86�ره?
ر�� و �ی� ��fن و  �ی* 2_ �H$ #ددر�ت �6 در �V	 ر6�د �:'9Y ز�ر� #$

ز�ر د��>/ �یMت� �[A �.�'&�ه E	�� دی�ه �.�، �	�# ه	 ر?�# �	  .+
 --6�f .-+* ��	# �)'ـ>ـ�م 
ـ@ـ�یـ� ر?ـ� �:ـ'ـ9ـد "
�د �� /<�ز�ر د��

��Mد� �f 	ه %+(@

	 در��� �	�# �ـ	دم، �;ـ��یـ1  86ورز# و رو.'ی/، 
8ن، �;ـ��یـA 1ـ��:ـG د.ـ'ـ�ـ�د و "'�Aز ��ن هد.'��د و�:D/ در �+

لD; ی�هـیـ/ �ـ  (�Kر# دو�'/ �.�. �<	 �� �ی-"� f-+* �:ـ��م .ز# .	�
�	وج �/ �� �6 /�H$ /�� #دهH� �[�J� یـ��ـ�د  در�e .ـ	�ـ #هـ
��ه-� ?�، ��� /��q �&	�ن ��ـ'ـ*  �(�ی	 �	�# �ـ/ د.� زده و ��Vـ	 .ـ

f-+* و�8-6/ �<رت �	 .	�ی� �ی� در د.'�ر6ر 86�ره# $ـHـن .ـ�م 
هـیـ/ �ـ�ـ"ـ* �.ـ� 
ـ�Qـ+ـ* �ـ�ـ/  :	�ر (+	د. �ز ��  f �6-+ـ* �:ـ��م

دل در �ز2ـ	د��ـ� �ن ر� �)ـ+ـر  .	�ی�D
)ب $ر# و �ی د A ر# �ز�K(
�$� $�# :	�ر (+	د.
 د?��ر 6-�، �<رت �	 و�رد�ت �+� �ی� ��رد

6ره �� د(	(��/ 6+]/ در �ـهـ+ـ� دو�ـ� و  و�/ �$	�ی/ ?�ن �ی* ر�ه
/
@U� ت�Aو  	د �)',/ د�رد. �ی* �����ه� ���# �6 �ی* دو�� �	�ن �.'��ر 

8ن ?��/ �.�. دو�ـ� "'�Aن و ز�6ر(	�ن، ده@ /,'(U�ه �
 در 2	H-

ن .ـ�م �ـ�H$ �6 د ر����ن f+	(/ �	 �&	�ن و ر6
د &
�ـ�ر  �	���ه �ز �ی* �

�C �ن ر�� �/R� ر��هـ� زد  ���وم �ز ;8� /�2ی 	H�ُ د�?� و �ه����	د 
ی��	. 	�  د�ر# ���+U	��/. و�� *+(2	f �<A-+* ر�ه ر?�#، در هـ�ـ	�هـ/ �ـ

���)� 2ـ�ی8ـ/ �ـ ویـp(ـ/ 
��ه� �د �.'��ر �.�، &
�ده ��دو�'/ �6 �	 ?
�<A	� /��+)% ر� �ـ� �� د.'++.�. #�. �� �<A	�  *ـ-ـ+ـf زد. در��ر�ه ��ـ

�ی* �ن �.'�Mل 8+2+* �6 �/� mی�	�6 در ? �.� /'+DE(ـ/  و�ـ-ـ��ی� �)
�+)% ?ـ��ـ/ �.ـ�، $ـیـ,ـه +.� 2+,+	# در �)+	 .� H-
ن .�م H$

 ی��. �رز?�-�ش ر�  �ز�/
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ر� ���� ی�“: �� ۀ  �دم”(���ن”روزٔه  
ی� ���� ��� 
ز ������ 
در ��%$ “ "�! 
 ( ٩در روز )�
.� ه�,� �١٨$/ ��ن ������ 
 !�" ���� .�1
�5�ن) �$/�3 /2ه   ��ه

�ن �3)6��ن و 7����� 

ن و ;29  �:�ی8�29 
ز رو3�1 و ه29 و ;�� و 
ی 8��=>ؤه �:�ی29�
 �1 1�,8 ?وروف وزی��ر رو3�1 و ری%��
 3� 3���� ��
ن در �15
ی 86�.�$ر ه:��ی3ٔ /:


ر /2. �3���ر@3ٔ رو3�1 �A ر$�
7ف ه� و �ّ�� رBC ه2ف  EF�9�� ��ه در��رٔه  ه.
G� ��ه
�ن ��ز�دد و �دم 
ی� .�$ر ����� 
 3� I3 زود;
�1 .3 "�! و 5ر
�� ه 2��
�ن، ����� 



� KL د/$
ر�� 3�<M��� 29�
$� )ه�� A$د �%$/29. ه:��ی3 �
*     *     * 

�/ ��	ی"ی/، >� #ن �+	وه+� e-$ ،ن'(�i;� �� وز ��	ی" 
ه]�ه .ل 2_ �ز 
ن در '(�i;� دم	� ن �د��� د�رد. �ی-r�ن هU�ن، و ?�ر?+ن �'(�i;� /'�دو #�+	وه

��ه-� دی�؟��	ه رو# Y>� ر� M� Fٔه ��دی�ی-� 
 در�رٔه (]�

ً
�	+�ن �-'8	 ?� �ی* ��ر  �ز �U	هی/ �6 �U�� � و(�ه# رودررو# ��	ی"

/�	� /�M��N]/ ر.+�ه �?�، �(	�f  �ی� �6 ?ی� � �ٔN@� �� 
	ی* $-e در 
ری� ��	ی"
2�?+�ه  �'U�� ر، و��رو?* �.� �6 ر�ه ر.+�ن �� Y>� در �ی* $-e، ر�ه/ در�ز، 2ُ	��I و د?

6ر (�K?'� ?�ه  ه# د.� �ز ه�ن 
D��د ��` G�ز# �.� �6 در $دٔه :-�هر �� 6.
�N]/ ر.+�ه �.�، �� �<	 رو?* �/ �N@� �� ن�-6� ���ی�.  �.�! �ی-"� �ی* $-e ه]�ه .

ل . ن  ٢٠٠١در �@ی)� �U�ن A�>� 6	د��، ��	وزه �'(�i;� �� /ی�6 �+	وه# ��	ی"
�/ �� Aّ�# ر.+�ه  .	ز�+*i;� /'�دو #ت �+	وه[<
�د د�رد. �ه# �+8'	# ر� در 6-'	ل 

 /��/ و ��'<>� # �	�# �.'J��م در �+	وهE@
�ن .�@� ���?'� �.�، و -6 
 �6 �.�
�/ ز�+-/ ��	ی"  ?ّ�ت �;�ل 2+�� 6	ده �.�. �� ��>� #رX% �;��ی1 :�رت ه��ی/ و �+	وه


	 �ز �ن �.� �6 در .ل �� 	EA لA ع درEو� ،���	
�د. �/ ٢٠١٧در دو�� �  /� ��	.
8ٔ� ���M/ ر� ه+�:ر$ٔ� 2+8+*  �ی* �-��ن، وزی	 ���ر .	<+
ر �<	 ر6_ Hs� /ِ��� �� �+f

8ن ��/� ،ن (]'� ��د: "?� در �+��ن $-e 2+	وز# ��  ��	ی"U�ب �� �N�ده� �6 
��ه+� ?�."J� %ه ��ه+� �ورد. ?ی� � 2+	وز �8�ی%، و�/ ?�J� �.د 

نU�� 
ً
�;� دی,	 -�)>�� /Xه�;1 "�� د.� �وردن 2+	وز# در  -�Gl ه	 (	وه ی

/� m@; ده، و�U� "e-$ ن��رد، و �* �+�J� �("? �6 �'.����)'/ ر� �� و$�د �ورد �6 در  
�م <D� �6 ر��د. �ی* �? 	 -� 1�[�J� #ی� �� �)'� 6	دن و 
&>+G ر;'* �+	وهH�

�ع �.�، درسE��` و �N� م $�ور$ٔ� ��	ی"  ه# $-e وی'-�ه# در./ وز�رت ���ر 
�، و �+� 
�.m �+	وه# �'8	T ��	ی" و �
ن '(�i;� لi?� �	f �"-ده �.�! �ی�U�

�د $-e  وDE+� دو�� 6�G، در ه�ٔ� �ی* .ل�
	 ?�ه �.�، �+8'	 �ز ��"� �� �� ه
 �8/ �6 و�?-,'* ی	f ط �.�؛�ن �	�U�� #p
�1 ()'	ده در �.'	�	f �� ،�?�ط ��	�

دی�ه� رج" �6 ی"/  �'�$1H �8�ه ی� #86�ره �ٔD.�
 ��ش (	;'� �.�. �� (]'ٔ� "��)'+'
ن در .ل  �ز ���ی8"�هU�
i++	# در ر�ه و رو?1 �� و$�د  ٢٠١uه# ��	ی"ی/ �.�، �

.�?�K) �	$� �� دم	ی� ��A # �� د.� �وردن�	ر� � /
و['� �ٔ� �ورد و �	�
9�ر ��د �6 2_ �ز -� ��&� 	'�ن ر� 
�وی* 6	د، 4�ُ �U�6)/ �6 �ی* �.'	�
p# $�ی� �

	��ن -�	گ �4 ُU�، رهU	# �ی* .ز�ن ر� در د.� (	;�. ٢٠١٣در .ل  -�-+د(�Kر �
�� MA نU�#  ;	.'�. �� ه �/ ه ر� �� �
8"� 1�D� ،>% �� ��ر.� $# �ی-"� ��ر.� �$

1
6-�،  ر.�/ � �+	وه# دو�'/ �	:	�ر �/ ه# �+�� �_ A�>� �� 2>+_ و .	�ز�ن دو�'/، �
�/ در 2ُ)�UH,� #�	� ن� #زر./، � �+	وه# دو�'/ ه�"ر#  و Aّ'/ �+	وه� #ه

ن �6-�ن د�د(ه �/U�� .�--6 /� ت  هی/ �	2+��ده �� ;)د �+)'-�؛ ��� 
ً
ه	�s �6 �-6

/� /� �aدم �ر�	ت �2?"/ �� ���� ده�. (+	د؛ و 
ن ر� �� ;	�
	 �ز 2ی,هU�� #
4ش زید# 6	د �6 �+	وه *+-r�ر ه��ن  �-9'82 #ه

F+$
ه ر� �+� �� ���� �,+	د. �� (��رش ���ی8"�ٔه ��	ی"ی/  ه و �ز�F ()'	ش ��ه� و 


$+F و  (]'�، �ز �+ن �;	�د �ی* (	وه 1+2 /-Dی) /��: #ه
*6ن .'(�i;� ل�6 �� ��ر ���ه در ?� (Fز��  �+�D; و ���

ن در���هU�� #	Uر�# ره��ی� ?R� �� /�	� /'ّA ،�د�ر�  .���

	ی* (	وه (]'-/ �.� �6 ���ه  G�ن ?'(�i;� /��: #ه

�ن، �٠'82 �Y٢٧در ،F+$
 �Yه��ره، و ١٠در �Y١٠در �Yدر
.�.� Fز�� 

ن در � ��ع f@�ر �ز U��م �+)� �6 �<D� 
ً
�ن د:+@-6� �f	)�

ن ر� 6-'	ل �/'(�i;� *+ز�	�6 �ی*  . �.� /��� �
6-�، و�/ �
 	� m@; وه	١(� /�A در ،�.� m<(� ن'(�i;� T�درY� �ز 

ن 6-'	ل '(�i;� ���6 دوux د��ر +'�86�ر ر� در � T� �Yدر
ن U�د�رد. �	�/ �ز 
&>+>,	�ن �D'@��� �6 �&�ودٔه 6-'	ل �

 �� Fدی��uس ٠ن �.�، و �	 �.'(�i;� T� �Yدر
ن در  �/ ه# �/ �	ر./U�� #T �ن ٧٠./، �+	وه�درY� �ز 

لD; ر�86 .��� 
رج، "�D� �ز � #86�ره �D.�
 �
&>+G ���ی8"�ٔه ��)'+' �U�
�� ر��-�(/ �ز 6�G در ه	 $H'/ �6 �	وی�، �� . Fی

ن �/ .	ز�+*U�ن ��  ه# زی	 6-'	ل �U�ر.+�." رهU	�ن �
ل 2+	وز# در �+��ن  p2وه8,	�ن �ی* ���ی8"�ه (]'�U�6 �� د� ���

�ی� e-$  �6، �>"� در 2/ یF :	�رد�د Y>� ه)'-�، و �� �<	 �/
 �+� ه�+* ر� �8ن �/H�� �ی�ر $ده�. ��U'� �ی* ���ن  ?+�ٔه 6

���8� �+)� �6 �ی* (	وه -D� ���� ?�ه �.�.  2	ه+� و �)$
����ن روز�-��ع ر�  �,ه/ �� E�� ،�'?K) هه# ه�+* �


	 �/ رو?*  �ٔ<�A در" ن رa+_ 2>+_ ر� 
	ور 6	د" یU��" :�-6
ن، U�وز ١٧.	�ز (8'� ?���" ی "در  �١٧ 
�,	د . *+�

 ،ن ? �'86�����u� ."	ی"'(�i;� 	.�	. در 	[� 
ن دی,	 �ن .ز�ن �'�	�6# �+)� �6 در .ل U��٢٠٠١ ،

 /�>� #ن، ��د. �+	وه'(�i;� �� �
وز ��	ی" و � 
در $	ین 
ن ر� ه�ف :	�ر د�د��. �-9�ر U���	ی" رهU	�ن در$� �ّول و دّوم �

�دش در .ل �٢٠١x  . و�ی/ 86'� ?د ��	ی"�H2 Fی �ٔ<�A در
�.ن،  ��	وزه .+'(�i;� ن�)��) #ه# �ی* (	وه در $ه

�)'� �� �ی-"� �f 6)/ رهU	# ر� �� د.� د�رد، �']وت �.�. 
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