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 �۶٣٣'�ره    �٩١)'&  دوم  آ%�ن   –��ل �� و !��رم

  ٣در���	 

  ۵در���	 

ھ�ی  �.- �)���
�0�2)�1ا�0 

 ا���3 در  �'��ری
��ان ا5��4دی % 78')6 

 
��� ا����دی ����	��ی �'ا&�% �$ا#"  و! �� 

�'  ھ� &� و #� ,��,� ا,�؟ ا&*$#�(�)�#�.
2�د  .��	 &� ی �1$#0 ا,�، و ا#% ����	 '�2�اھ

3�ری 
را 6�$وز &�'ان ,��,� در �$ا�$ 4
ا,9&� ��7ن دھ�' و از ا#% ���� ��8 76� ,$ 

1
)>$ش را   –ھ0 از &$دم ا#$ان  	��'ی <=) ��
�
�  '���6��3ن  '��' @?ر2�اھ� &� -1�ا���!! 

3�ری ا,9&� &�
1
�م 91ش 2�د  4 %
�#' د�.
را �$ای وارد آوردن �7Bر ا����دی .?ا��	 ا,� 

'��� C
�3�ری ا,9&� .  و &$دم ��#' 
4

2�اھ' �� 1�,E �	 ��$ا�� �	 در ,��,�  &�
��� ا����دی ���2ر�4 دارد، د(�E ا��F ��$ان 
�3 �$ ��1�ا��#� �را �*����' و �� ا#% ���3	 �	 1

0 ,6$�ش &���G 0�(�,  �3 از�.?ارد و �	 1
�.�$ی F4 �7نH�
Gر.$ان و ز��ا@�$ا!�ت 

�	 از آن &� '��2�اھ' �1وان 4�B 	 را �� 1%  ھ� &� 
'� . ر���ر 2�د �'ھ

 8�J �����ا&� وا� �� ��$ان ا����دی 
1
�&� ,$&�#	.  ,� د#K$ی 	�داران از   J�8ی 
ھ� , �  داران ا#$ان .$�B	 �1 ا&*$#�(�)� ,$&�#	

در 6��3ن �$دن آن دار�' و آن ��$ان ا����دی و 
3�ری ا,9&� در  ,��,�
�(�=$ا(� 4L� ھ�ی
	�$@ 	 4�B M#��� 	� ��ری �$ای  ی ا����د ا,� 


��7Hن �	 ��رآورده و N�1�$ات Gر.$ان و ز��
. .$ی �$ ز�'.� آ��3 �$ �4ی .?ا��	 ا,� و#$ان

�ع &03 ,6$�ش  ھ� &� آن!�2�اھ�' �$ ا#% &
�	 ��Pم  ������K?ار�' F@ �1� ا��F و! �� 

 ١٢  

٢در���	   

 >;��� دو0�� :9)& ز��ن در ���7&
 

72��� @F�	 ز��ن �$ار دار#٢٥0در آ,���	  �� 	F��S& ���34 ا&=$، روز���% &TUS ز&��� .   �J در �در,
72��� @F�	 ز��ن، @$�	 ھ�ی  �� 	F��S& ���34 ر�H�6 و 	�4�= 	
و در,� در ز&��� �	 91ش ھ
 	� 	HF� ،�,7'ه ا� E��G دی�=3� %#$�
� �3�و,� �$ی را B$ا .$�B	 ا,�، در و! �� ز��ن ا#$ان، �	 1
 �����ن �� 1 $ض و ا@
�ل 72X
�0 �$ ا#$ان ھ�G 0#رژ �#�U,ق ار��1@� و �$ون و�B ��ھ�& E�)د

'�3�ری ا,9&� ط� ��] از ,	 .  ���7$ی رو�$و ھ)�
4 	� �]�& ���SG �� $� ز��ن ا#$ان @9وه
 �@�
�ق ا�)��� و آزادی ھ�ی B$دی و ا�4SG %#$1 �^ا��'ا _F, $� ، @9وه�ده ا,$� E�
دھ	 �$ آ��ن �1

�ب و ز�'ان و ا@'ام ��8 &�ا4	 ��ده ا�'��اره �� 04�31، ,$
 . ��ن، ھ
 �����	 و ز�'ان از 4
F	 ا�8ارھ�ی ا@
�ل 72H� ،ی$�K�,، د������1 $ض 2 ،�&�
�ب ھ�ی @�$,
3�ری ا,9&� @9وه �$ �1
�E، 1$و#M و .)�$ش آن در ھ
	 ا� �د �4& 	، از 
4 	� '�ھ�ی دو��) ھ�(

 . ط$#a ا#% ا@
�ل �3$ و 72���، ز��ن را �� �'ت ���7$ی &�رد 1 $ض �$ار داده ا,�
  ۶در���	 

 و5�� �& >�د��ن �=�م 
 !���� >��< %& �=�م ��

 
3�ر و 
4 b�^ر �P�) $ی�8اع و در.� 	�ز&��� 
�&� ا,9&� �$ ,$ ��زد#' HG 	�^�]� ه�� b�^ر

'ی �cاد از ز�'ان او#% و &��9ت �� &�7ور Gا

�1�@�=U&  T!�& 	�اش ��B$. d�، و��� 
�@�ت @F�	  .�$ی=U& ا#% دو در ��F@ و '�ھ�ی 1

	��7� 	� ،$K#'H#  و ھ$ج و a�
ھ�^� از ��$ان @
داری  ھ�ی �0P ,$&�#	 &$ج و .)�>��K ار.�ن

�0 را ��ز�1ب &��G  ا^� و �� ا@�=�ری�دھ' و ر,
3�ری ا,9&� در ا��Pر 
��] از 6�] رژ4 0#

ز�'، �	 &$�G fFGدی  ھ�ی &$دم را ر�0 &� 1�ده
	��&�  ر,�'، �2&HG $=ه رھ�K#�4 ای در

���] در ھ$ @$�	 &�رد <, 	�ا,9&� 
 '#�� �B9�2ا"E�B ب�U<)و �6#��� �$ "  ا

 ��&�HG %�)�L(& ت و�&�S& %���
�B ز@�ت��&
���'، وارد ا#% ��رزار �6#�ن ��6?#$ �' و ��ر 
 [�د#K$ ھ7'ار.��	 B$&�ن 1��h در.�$ی و 1
1�] در  	� 	H�0 آ�از � 	ا را ا(=��در &��ن ,$ان �

�د، ��در �$د� $��& %�^�6  .	�&�2  �SU� ای در
�د، �	 
�	 روز �3Jر��=	 دھ0 آ��ن ا#$اد �
 %�)�L(& ت و�&�S& م�
رؤ,�ی ,	 ��ه و 1
 	4��& '#�� 	�3�ری ا,9&� ھ7'ار داد 
4

2�د در  ��)�L(&"������' "  �$ا#" G)�س ���
 	� '�ا�B9�2ت را �	 &��ن "و ��#' &$ا�_ ���

'���7H� دم$&  !"	�ای �	 SB" از ���'ھ�ی  �2&
�&�� و ,$ان آنHG ا9�2ف 	�ھ� را  ھ� 2�ا,� 

 	� '#��"0�1�' "  1$#% &�8ان  %�) �� 	HF� ،'���,$�
�'ه����رد �U2ب �$ار داد  ای آن و & %��J ھ� را

 	��اھ' "<� �(�از ا&$وز �1 روز ا��>���ت ھ$ 
ھ� را �	 &��ن &$دم ��7H�' و از  ا9�2ف

�'،  اG)�,�ت آن�ھ� در را,��ی ا�B9�2ت ا,���ده 
7�ر � 	� ً� U�����2�,ده ا$� ." 

B$دای �'ور ا#% B$&�ن @��ب آ(�د، �$ادران 
�	 و �[�^�	، �� ار,�ل �S& ه�dر#����، رؤ,�ی �

 ھ�ی �)��� %�Aی %��ان ��ر�& و @?
 
�د، اh#$�1 _Fm �'ه و  ای در ,�ر#	 ارا^	 &� �1�#$ی �	 از وا� �� او!�ع ,��,� و &=�رزات 1�ده�

3�ری ا,9&� در ا#$ان ��)� �	 �	 o1,� از رژC#  . �n � 0# �4�=	 ا,�
4 p�<& "SB 	FL(& %#ا
�ن�F�& ، &=�رزات	ر#�ھ� و  ��&'، �HF	 ,�ز&�ن ھ� 1% از &$دم ,�ر#	 را ا�'ا&�ت 1$ور#)�� &� ,

���)� ا#$ان ��8 اFm_ �� زدن #J$� C)_ وا�)�	 �	 ا&*$#�(�)0 و ا,9م
�.$ا#�ن،  .$ا#�7ت qJ و 
2�ا,� ا&*$#�(�)0 ا,� و �	 ا,9م وا� �� &=�رزات 1�ده 	� 	�4�د �& 0P� ���.$ا#�ن  ای را �$ای د.$.

�& h#$�1 '���. 
�	 در ط�ل  در وا� �� ا&� آن 	J٢٠	، ادا&�در 4$#�ن ا, 	ر#�ھ� و  ی ا�9Sب  &�ه .?��	 در ,

[=��SU	 ھ�#� 4& 	�ی و,� � از �2ور&���	 و �
�ل آ�S#$B را B$ا.$B� و ��ز�1ب �>�7 از ��$ان  ,� 
	#�&$, 0P� �,��, ���34 داری �,  .	SFG "SB ��9تS��34��  ا#% ا 	�,�ھ�#� از #C ز���$ه �	 ھ6 0�

	#�&$, 0P� ��(�)��,�, ���1�ان و �'رت 6�7$وی آن.  ,� داری �$ای د.$. ،	P�) %#در ا 	�ھ� در  ا#% 
��ر.$ J�)� و ��رژوازی دا�F2 و ��% J	 G'ی 	S=اری ط?.$�No1 و [S� ود'G و 'G ،�,  ��� �1 �FF
ا(

[=�ھ�  ھ� و ھ'ف آن ھ� و ا���9Sت �'ه ا,�، �	 ��F�2 �B� &�$�� ا#% 4�=] ��در �	 &F��S	 و &�3ر ا#% 4
	#�&$, 0P� ���7�رھ�ی ,$&�#	 ��G در 6��B$7	.  ھ� داری ا,� و �	 1'اوم آن �$ای د.$.�داری و  %#$1 

EH7�& ر.$ در آن 1$#% .$دان�� 	S=ھ�ی ط  	�Bو ر 	�(� و p)�2 �@�
ھ�، &��ل ا,� �	 #C ا�9Sب ا�4

 

 ٩  

 ١١  

-A8 ��3ھ�ی �'��ری ا� 
B(و ا��ا�  

 
 %� ��ادی در ا��ان

 >3@& ای از
  اط3:)& ھ�ی ��ز��ن
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  ٧در���	 

١از ���	   

&�Sم "و "  رھ=$ B$زا�	"ای �	  ھ�ی 4'ا.��	 ��&	
، "وG'ت �>]"، در#�B� 6��م "& 0P رھ=$ی 

رھ=$ی و &$ا1_ اط�@� "  �	 &��T"و "  ,���'ه"
2�د از "%�
F(& $&ا �)" و �رات"و ر@�#�" د,�


'ی �cاد ��8 �	 ط$ف .  وی را ا@9م �$د�'Gا
��ز@	 ا,�، در ��&	& $K#د 	�ای  ای �U2ب �	 �2&

��T"از & 	� $�رھ=$ی ا,�S=�ل �$د وی ا&� "  1?
�	 از  '� $�?�& %��J ،د�2 _��4 	� aG 	&�� در
 '�ا��HUک دا�F2 ا,�S=�ل �>�اھ' �$د و &��

����$3&�� f
2�اھ'  .?��	 ھ E
ھ� را �=�را�	 �1
�$د  . $K#د، ��ر د��ه &�$#	 در ��&	 2� b�^ر

و! �� ���)�&�ن و �7Bرھ�ی ا����دی را �	 
��ن و �' 2�اھ�ن".$دن 
ا�'ا2� و دو(� و "  د�
ھ� &=$ا  ھ�ی آن را در ا#��د ا#% ���)�&��� ,��,�
�$د !  ,�2� '��o1 د�
'ی �cاد در ��&	 2Gا" 	�

7�ر در �7Bر�' ���ن، &F� و 
وا,U	 ط$ا�G د�
2�اھ�ن و ��ھ] �7Bر '� �� 	F��S& $ای� �و دو(
7�ر 1
�م 1�ان 2�د را ��$ &$دم و 6�7=$د ا&�ر 


'ی �cاد در ��&	 2�د �	 "  �	 ��ر �)�	 ا,�Gا
	���ای از !$ورت ھ
$اھ� ,�#$ ��ا ��  ��� ز#$

�ه &�$#	 ,>% �	 &��ن آورد و ,$ا���م �
3�ر در 
4 b�^ه ر�K#�4 ن ا,�,� و�6�$ا&�ن ���

���� %��J ن�7�ر و در ا4$ای ����"  : %L
U&
4��� �(� �$ �6,'اری ��طT از ����ن  	�ھ)�0 
 %��X
�ق ا,�,� &F� و ھSG ه ازc#و 	ا,�,� و �
 �F& _<��3�ری &
4 b�^ه ر�K#�4 از �����
7�ر b6 از رھ=$ی و � �
�	 ���S& %#$1dم ر,
��' دار#' و �� ھ$ o1 ،�,ن ا,�,� ا�&�$ی ���

��)�L(& رات و��ا�2 	�ھ�ی &03 او را  ا�'ا&� 
'��)�<& ،'#�
 "!&>'وش �


'ی �cاد@9وه �$@�امG_ ا�ھ�ی   �'#% 1$1 �=#$B
��2�د، �� ز#$ �K7�
ھ�ی ���2 �	 در ا#%  ھ


% آ�H	 ر�=�ی 2�د را ! ،�B$. ر�� 	� 	&��
�#��ً �	 ا���م ا�'ا&��1 34� &�'ود ,��2% و F1

��)�L(& رات و��وش ,��2% ا�2'<&  ���ھ�ی ���
�& _(��3�ر &
4 b�^ر 	�&�2 p<� ،د$�ای  

 [#�را ��8 در ا#% �8اع و ر����، �4�='ار 2
�د

'اد �F�. 

�] dر#�����ای  ھ� �	 B$&�ن �2&�	 ا.$ در وا
�@� از 1 =ّ' �	 و#d� SB�	 و 1
�#E �	 &'ارا و �

'ی �cاد د#'ه Gو ظ�ھ$ی �� ا ����,�زش &


'ی �cاد ا&� �2(� از ا#% 1 =ّ'  &�Gا [���د، وا�
��'ی �$ ادا&	 روشo1 و E#�
ھ�ی ھ
��K7 و  و 1

�	 6�] از ا#% در 1'ارک .  6�7�% ا,� bF�&

'ی �cاد �$ آ&'ه و ا#% د,��و8# Gال از اy, ط$ح

ای �$ B$از ,$  را &���' اھ$م �7Bر و ��زدار�'ه
3�ر �$ار داده ��د، ا&� �� B$&�ن 
4 b�^ر

	�
� �	 1$د#' ا��Bد و د&� د�Jر .���  �2&�ای 
�'ه ��د، 2��F زود از ا#% 1$د#' و .��� �	 در 

�	 .8ارش &d ،$3ر#���� ر^�bF�& b .  آ&'
 	=�7H# اد ١۴روزc� ی'
Gال از اy, آ��ن، ط$ح 

�'ه .  را ا@9م و��ل �$د#�
@�F ر!� &��دی �
 	� 	�
'ی �cاد Gال از اy, ط$ح �1=$#8 �� �$ا^

�'ه &�bF ر,�'ه ��د ا@9م �$د ٧٧ا&[�ی #�
� 
3�ر ا&$وز �	 وی ارا^	 
4 b�^ال از رy, 	�

2�اھ' �'  . 	(F4 %�
��F ��8 در �6#�ن ھ�1 '
Gا

'ی �cاد &�ظh ا,� G، ا�ران .��K�$=2 	�

�رای ا,9&� ���#' و � bF�& 	� ه�
H# ظ$ف
'��� �K<,�6  ! ،ر�3
4 b�^ال از رy, در ط$ح

" 92ف 1'��$"!
% ا���Sد از ��2$ ��رھ�ی 

'ی �cاد و Gدر "ا �#�@'م ر@�#� د�� و او(

4�دی ارز �2ر�4�& p��<1 در "  &�$ف و
�,�ن ��
� ارز �٩١] &�ه اول ,�ل � 	� ،

 '� �1 �2٩٠ر�4 و ��ھ] ارزش 6�ل &�F از ا,�
 و  ا8Bا#] ��
� دdر �	 ٩١��
	 اول &3$ &�ه 

1�&�ن ا��ره �'ه و .��	 �'ه ا,� G۴٠٠٠'ود  
 	�1�رم 1�أم �� " p2�� [#8اBا#% ا&$ ��@~ ا

�د ا����دی �'ه و d� Bن ا����دی را از �ر
و "  �$��&	 ر#8ی �$ای ��ر 2�د ��ز دا��	 ا,�

در ��ره @F� 2d��"$ه از وی 2�ا,�	 �'ه ا,� 
 0�P�EF 1 دو(� در �1
�0 .�$ی در �2�ص 1
�ر ���زار ارز و رھ� ,�زی آن در &'ت &?

1�!�� دھ'! 
3�ر، 
4 b�^ال از ر�L, ع ط$ح�!�&
�ن ا��ل .$ای ط$B'ار �(�ا@�$اض �'#' B$ا


'ی �cاد در &�bF را در �6 دا��Gن .  ا��ا#

% H71�C در 1 'اد ا&[�ھ�، از زاو#	 !

	�ای، �� آن  1 �رض ا#% ا�'ام �� ,>��ن �2&
�ده و در ھ
�% را�U	 روح
هللا  &>�(�� �

�CJ زاده و ����ن، &3'ی �(G١۶ از $K#1% د 
�ن در ا@�$اض �	 ا@9م �(�ا@[�ی ا#% B$ا
 0m$�F@ ر و�3
4 b�^ال از رy, ل ط$ح�و�
31'#'ات dر#���� ر^�bF�& b، در #C ا�'ام 

ا#% د,�	 .  &�7$ک، ��% &�bF را 1$ک �$د�'

'ی Gط$ح 6$,] از ا ،bF�& ن�.'�#�
از �

	�&�2 f���U2 اد را @'ول ازc�  ای و آن را
ھ� �	 �4& 	 و �	 &��ن  &�'اق ��7�'ن ا9�2ف

ط$B'اران .  دا�)��' &�"  2����"&$دم و آن را 
��% &'@� �'هX

'ی �cاد در &�bF، ھGا  	�ا�' 

	�&�2 aU� از b6 ن�.'�#�
ای،  1 'ادی از �
3�ر 
4 b�^ال از رy, د �$ای ط$ح�ا&[�ی 2
 b�^ر $�Bد 	از ا�9غ ا#% ط$ح � E=� ،را
 'Gّ 	� د�' و 1 'اد ا&[�ھ��� 	�B$. b6 ،ر�3
4
 ،bF�& 	(�^ت رo�، ا&� ھ�'ه ا,�ب �$,���
�ع �� !�آ.�ھ��	 و ازروی @
' �	 ا#% &

�ده ا,�
� �^�� ۵٠در ھ
�% را�U	 G'ود .  ا@�
 bF�& 	(�^ت رo�از ھ ،bF�& ن�.'�#�
1% از �

 Eن ا���(�
��ده و 2�ا,��ر �٩٠	 
� �#�H� 
 .ا�' ا,��[�ح آن �'ه

	�ای و در @�%  G'اد @�دل �	 از �8د#�Hن �2&
�ن ا��ل .$ا#�ن ط$B'ار �(��Gل ر^�B b$ا

'ی �cاد در &�bF ا,�، در �6,� �	 Gا
�'.�ن �G&� وی #�
ا@�$اض ر^�bF�& b و �

�ان �@ ��1"�#d"  رھ$وان و 	2$وج د,� 	�

'ی �cاد و Gار ا'B$ل .$ا#�ن ط�4
 � ا�

�ن"�(����  آن"  ا�)�$ا��� $�m �&ھ� را ا�'ا
ا@9م �$ده ��د، �#$�1 �$د �	 ��H#� از 
 C# 	HF� ،����(�ھ�oت ر^�)	 �	 #C ا�'ام B$ا

G'اد @�دل �	 #�H از .  ا�'ام B$دی ��ده ا,�
ھ�ی &bF�& 03 ار��1ع ا,�، در د�Bع از  &3$ه

 ً�B$� $ا#" ا����دی را� �اد، و�2&c� ی'
Gا
: " ھ� دا�)� و در ا#% ز&��	 .�� ���� از 0#$�1

0#$�1 $�No1 ��1 	 &�4 �F B "#ھ� �$ار  �$ا
�ن ���' ,�ل 6��1 [ J ن ازd�L(& 	�$.دارد و

�ن ا��ل "  ا�' 1���$ی �H$ده�(�ر^�B b$ا

'ی �cاد را �	 Gال از اy, ط$ح ،bF�& ا#�ن$.
7�ر 2�ا�' و 6�6�7�]، ا#% �1�#$ را �	 �ز#�ن 
�د، �	 � �F
@ 	FL(& %#ا.$ ا 	�د,� داد 

 	� $��
�ل ��ی &�Gزا^�"ا [�1  " �U, در
7�ر &���دھ�ی رھ=$ی  
��د �	 92ف رھ�

 !ا,�
� �� 2=$.8اری �Bرس، در K��. اد @�دل در'G
 b�^ال از رy, و ط$ح �F=� 	�$�1 	� ل�G %�@

3�ر در ا,��' ,�ل 
ای  .��	 �B#'ه  �	 ھ��4٩٠
.�ن �	 �2ط$ دار�'  ھ
	.  در�$ �'ا�� ا��ره �$د

3�ر، 
4 b�^ال از رy, ط$ح 	(F4 در 	�

'ی �cاد �� روشGا  	� 	��KJ د�ھ�ی �2ص 2

�$د  �^���'.�ن آن ��F�& 0 و �� ا@�#�
&�bF و �
 ،	HF� ،�B$� bF�& ف$G ز#$ ��ر "SB 	� و
 $<(
�رد S�1�$ و 1& ��G را bF�& ن�.'�#�
�

�#��ً ھ
�% .  ��8 �$ار دادF1 	�G'اد @�دل ��8 

'ی �cاد &�رد Gرد ا��ع و ���ه �2$!�&

	��$د  	B�!ا %��J ،د�"�P$ش � �ن ��8 : ��ا
3�ر @�ض �7'ه ا,�
4 b�^ر  !" 

��ی �$#� G$ف &  ،	�ھ�ی G'اد @�دل ا#% ا,� 

'ی �cاد را ھ0 Gال از اy, ط$ح bF�& �و(
�'، ا&� J�8ی @�#' آن �>�اھ' �' و ��ر � �F
@

�
1�ا�' ا���م دھ' ���2 �  . fB�!ا 	ا#% .���ر �
 	�
'ی �cاد �)=� داده �'ه Gا 	� 	� ����<,
ا2�$اً .��	 ا,� ا.$ &)FL	 ط$ح ,yال ا4$ا^� 

4��ح &E��S را "  ھ� را 2�اھ0 .�� ��.��	"��د، 
�	 �� 8Gم و ا�G��ط ���7$ی �8اع و  وادار &� '��


'ی �cاد را �6G$ی �� ا�در. '��.$J	 .  .�$ی 

'ی Gا �از &>�(��ن ,$,> �H# ،3$یU& �F@

'ی �cاد Gا 	��cاد 2�ا,��ر آن �'ه ا,� 

�#' �1 2��ل  ھ$J	 زود$1 ��.��	"K� د را�ھ�ی 2
�د� �Gرا 	
�$ده ا,� �	 "  ھ 	B�!ا %��X
و ھ

'ی �cاد &�Gف ا$G %#اھ' �� ا�ھ�، &�bF را  2

�'، ا&� ا#% � ���7� _S@ الy, �1 از ط$ح '��,$��
4��ح  	���ن، از 8Gم و ا�G��ط ��.8#$ی <,
 ،	�B$. [�6 اد درc� ی'
Gر#���� در �$ا�$ اd

 .��H,�	 ا,�
 ،bF�& ر در�3
4 b�^اران ر'B$ل ط�G $در ھ

ای و #� ��  ھ�ی ا2�$ �2&�	 �� ا,���د �	 ��=�
 b�^ال از رy, د,��و#8 �$ار دادن آن، ط$ح

3�ر را ا�'ا&� �2^���	 و د,�
ا�'��ران آن را  4
7�ر و ��Pم 2�ا�'ه�ا�' �	 �� ا#% ا�'ام،  �2^% �	 

�ن 2����"�(HF�ا8Bوده و 6$و�'ه "  ھ�ی 2�د �$ 
�ر$1 ,��2	U� را [#�4��ح .  ا�' 2 	H�)�G در


'ی �cاد �� ا��ره �	 G$فGا 	���%  ھ�ی �2&J ای
�ر �2&�	 &U$ح &�P�& 	�ای ا#% ��ده  �$د�' 

��ر �3�ر 
4 b�^ال از رy, ط$ح 	�ا,� 
 b�^ر �� # E��S& ح��.?ا��	 ��د، ا&� ,$د&'ار 4

" د,��ری"&�bF ا�$ار دا�� �	 در ا#% &�رد 
 !�	 &�bF �$,�'ه ا,�

�ن �(��	 �G&� "  رھ$وان و#d�B"$ا bF�&
ای �	 &F��S	 �� ا#%  dر#���� ا,�، �� �'ور �����	

4
T & 'ودی  	�&>�(��% �$�2,� و &'@� �' 
 ������ h#ن از وظ��.'�#�
در �'د ��زدا��% �

bF�& %�2�, '&رآ���$دن و �� $Nد و �� ا�. ا�' 2
و �	 "  رھ=$ی"ا#��ن �� ا,��=�ط Fm" از ,>��ن 

 bF�& آرا&]، در ��G 	��3�"ا�F�  " و
�ن"�(��	 راه "  ا�)�$ا�S& ه�و 4�� �K��2 در �

 !ا�' ا�'ا�2	
�ن رھ$وان وd#� در �����	 2�د �(�B$ا

�& '(#��" ��ر�$د  @'ه:  h� ]1 a#$ای از ط
 "Fm ط�=��رای ا,9&� و �� ا,�� bF�& �1ر�P�
��ر .?ا��% ,yال از � 	)�S& ،ن رھ=$ی��از ,>

3�ر را &U$ح &�
�' و &� ر#�,� 4��  '#�� '�#�.
�4& 	 را �	 آرا&] 6�] �=$#0 و در,� در ھ
�ن 
�ا در &�bF و F� زی و�, 	���G اع�ز&�ن، �� ا�
�(	 ا,��[�ح ھ�oت S& ،ن��(�ط$ح &)FL	 آ�)�$ا

 و5�� �& >�د��ن �=�م 
 !���� >��< %& �=�م ��
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١از ���	   

'�� .در #P�) C	 ظ3�ر 
 	�1��b و &�$  $�P� �#رھ��7�در 

	����� ��G 	�(�ا�.$ای  ھ�ی ا,9م ��رژوازی 1

�% را �$ ,$ ��ر آورد و در ظ�ھ$  ا2�انF(
ا(

�& $P� 	� %��J 	���� ،',ر  	9ب .�&� �S�ی ا
�(�� %��J �&ا ��، در وا� �ده ا,�� _S@  . در

�	 ��$ان ا#% 4�ا&T ھ$ روز @
a و  �)�G
ھ�ی  .�$د، 1�ده و, � ���7$ی �	 2�د &�

T�,,� روی  و��&=�رزه , 	'ار �'ه و ��1$ی �
��ر.$ &�'ان و,�T آورده 	S=1$ی �$ای  ا�'، ط

�$ده ا,� و 2�د را  _(�&=�رزه و 1'اوم ا�9Sب 
�' 1$ &� 1$ و آ.�ه ھ�ی آEH7�& �1 �$ای 6�7$وی� . 

 E#dل او!�ع و د�در ,�ر#	 ��8 رو�' �1
ا(
�FF  ا�4
�@� و ,��,� دا�F2 و ��%  –ا����دی 


�H] �	  آوری 1�ده �$ای رویGر.$ و ز��ھ�ی 
ا�9Sب، S1$#=�ً �� ا�'�� ا9�2ف، �P�$ &�$ و 

�ن٢٠١١در &�ه &�رس .  1��b ا,��F�& ،  %1 ھ�
ھ�ی &$دم ,�ر#	، در ����	 �7Bرھ�ی  از 1�ده

7�ر �	 �ا����دی و ,��,� ، در ,$ا,$ ا#% 
ھ'ف ا#% .  �P1ھ$ات و ا@���ب روی آورد�'

1�ده  ً�B$� 	� ،د�ای �	 �	 &=�رزه ��2$,�	 �
 ����HF� ،0	 د.$.�G �n � 0#ا�'ا�2% ا,' و رژ$�

4�د ��د�& 0P� م�
1  . 0mر 	� 	�از ھ
�% رو,� 
�7Gم و�
�ب 1�
��	 رژ#0  ھ�ی �� .$ی و ,$Gر

�ن ��ار��1@� ا,'، ا#% 4�=] ا,�
$ار #�B� و ا
�@� از b6٢٠ از .?�� � &�ه در ا��Hل &�

 .&=�رزات ,��,� و ��P&� ادا&	 داد
 	� 	SU�7�رھ�ی &� $K#د '���
در ,�ر#	 ��8 ھ
1�ری @$#�ن و ��H#رژ#0 د ��d�@F� UF,	 ط

�م &$دم از آزادی
ھ�ی ,��,� و  &�$و&�� @
�	 ��B$. EH	 ا,�،  �7=�4 ،C�1ا$H&ق د�SG

�SF2 م�
�	  در ا#% &$FG	، ھ
�K�� و @ �,
1
�م ط=�Sت و ا��7ری �	 �� ا�2��ق و ��  ً�=#$S1

�ر دار�']G در آن ،'���� رو�$و ھ)�SG. 
��ر.$ ,�ر#	، �	  از آن 	S=ز ط���	 ھ �#�4

�ر ]G [=��ان #C ط=S	 ES�(& در ا#% 4�@
�ان �>�7 از 4�=] ھ
�K�� در �@ 	� 	HF� 	�B���
�رژوازی و 2$ده � [S� ،دارد 	F2آن &'ا
1��b و  �� 	(#�S& ر در�7��رژوازی در ا#% �

�� ا#% و4�د �	 @F� .  1$ ا,� &�$ 6$ر��
1�ده [=�.�$ی  ای، �F�2 EH� راد#�Hل 4

EH71 ده�1$  ای در &��ن &$دم، و ط�d�� ھ�ی 1
��� رژ#0 ا,'، و ��8 K�$, ن دوران'�

�.c#و  [=�ھ�ی ,��,�، ��&�، &�F و &?ھ=�، 4
 	��$ده ا,�  _(� �1����7�ر �2�در ا#% 

�
1�ا�' �	 ھ
�ن ��FH 6�]  رو�' �1�dت آن �
7�رھ�ی د#K$ رخ �رود �	 در &�$، 1��b و 

�ا�' .  داد�� ��G 	#ر�از ا#% رو � �' ا,� �	 در ,
�	 ا,9م���� C#  $, $� b��.$ا �P�$ &�$ و 1

��ر آ#'، #� ا&*$#�(�)0 ���ا�' ھ
�ن ��7S را در 
7�رھ�ی �
�ل  ا#%� $K#در د 	� '���4 ��زی 

7�رھ�ی �2ور&���	 ا#�� �$د� .آ�S#$B و ��2$ 
�.c#از و �H#  ,� در��ھ�ی ��رز او!�ع ,

�رد ��~ �$ار &�& 	���.�$د  ,�ر#	 �	 در ا#% �
دھ' �	 J$ا رو�' �1�dت ,��,� در  و ��7ن &�

 	SU�7�رھ�ی @$ب &� $K#8 از د#�
�ر#	 &�,
ای از  2�اھ' ��د، و4�د ط�h �)��ر .)�$ده

,�  ھ�ی ,��,�  ��'ی ھ� و .$وه ا8Gاب، ,�ز&�ن
�ع د#'.�ه�1 	�ھ�ی ,��,� &$دم ,�ر#	 را  

 .دھ�' ��ز�1ب &�

�ن &���وز از #8G '� Cب، ��در ,�ر#	 ھ0 ا
ا^�9ف، ,�ز&�ن و .$وه ,��,� &>�(h رژ0# 

�& 	����0 و4�د دارد �	 در ا#% ��G  	� "SB ان�1
 .ھ� ا��ره �$د 1$#% و No1�$.?ار1$#% آن &03

�	 &'اوم از آن در  ظ�ھ$اً �8رگ �FH71 %#$1
�د و  ھ�ی ,��,� ��م �$ده &� ھ� و F�1�E ر,��	�


�#� �'رتG از 	SU�ای  ھ�ی �8رگ �34�� و &
�رای "��8 �2$�ردار �2$�ردار ��ده ا,�، �

�ر#	, �F& "�,ا. 
�ر#	 در ,*��&=$ , �F& رای� در �٢٠١١

�$ا#�U در ا,���=�ل H71�E .$د#' �	 ���م، 
�د� 	�B$. ا$B را 	ر#�ھ�ی  �'رت.  ,$ا,$ ,

��	  ھ�ی &�SU	 ا&*$#�(�)� m$�� و دو(�
ای از �
$1��	، @$�)��ن و �U$ و ا��1د#	 @$ب 91ش 

�د�' �� ,$ ھ0 ��'ی �$دن .$وه
�  	� 	�ھ�#� 
��� آن&cی ھ��'، ا���Hر @
E  ھ� را &� ���B$#?6
ھ�ی &$دم درآور�' و آ(�$��1��  را از د,� 1�ده
�ن &�$ و 1��b از  ای ھ�G  0!$ و آ&�دهJ


�%  .$ا#�ن �	 ا�9Uح & �'ل ا2�ان ا,9مF(
ا(
2�اھ�ن ا4$ای ����ن  �	 d�G اد@� &� $K#د ،'���

�'، 8K#�4#% رژ#0 ا,' ,�ز�'�(�� � #$�. 
ھ�ی رھ=$ی ��رای &�F  ا�n$#� در ار.�ن


�% وا.?ار �' ,�ر#	 �	 ا2�انF(
@9وه �$ .  ا(
ھ�ی ,��,� و  ھ� و ,�ز&�ن ا#% 1 'ادی از .$وه

7�ر  �>����
'�1ً در �2رج از @ 	�ھ�#� 
'��,��د�'، �	 آن 6��. 

"C�1ا$H&ات د$���#�H "  ا@9&�	 د&a7 �$ای 1
�رای &�F د#K$ از ,�ز&�ن� ��ر#	  ھ�ی @[, 

�' ٢٠٠۵ا#% EH71 در ,�ل .  ا,�J از ا^�9ف 
CJ���$د,��ن،  .$وه  C�1ا$H&د [=�4 ،$1

	��
� ،�F& C�1ا$H&د T
ھ�ی  4�=] آ#�'ه، �1
 [=��$د,��ن، 4 C�1ا$H&&'��، ا��1د د 	�4& 

ھ�ی  �$ای @'ا(� و 6�B$7� و ��2$ �>���
,��,� در ,�ر#	 H71�E .$د#'، ا&� b6 از 

 ��&�H�& ی و$�K�,ا�1 ١٢د$���� آن، 1]@ 
�B$. رت��ان .در$1��_ آن ��ا#% ا^�9ف �	 @

�ر#	 �', �F& رای� . #EH71 C (�=$ال وارد �
�dرھ� ا^�9ف ,�ری د&H$ات"H, ا#% "  ھ� و 	�

�CJ و �>��� ��8 از ده�ھ�ی &��$د  ھ� .$وه 
�' .  H71�E �'ه ا,�، @[� د#K$ ا#% ��را,�J

�$د و 1 'ادی از �>��� CJ��ھ�ی  .$وه 
'���$د��8  از د#K$ ا@[�ی ��رای &�F ھ)�& .

�ن ا�9Sب �(�
�
��	 ھ
�ھ��F�& �K و ���م 
�ان ��ر#	 ��8 �	 در داE2 �$ار دار�'، �	 @,

[�� 	��ی  @[� #� �G&� ذ�$ �'ه ا,� F��1 $1
���1 ا,��F=1  .	��
� 	� 	��ن �#�4 �1 J  ھ�ی

ای  ھ�ی 1�ده .$دد، EH71 ھ
�ھ��F�& �K ��ز&�
�
� �(�1�ا�' �	  ھ)��' و �� .)�$د.� �	 دار�' 

�'ه آن#�
�ان ���ن ا�9Sب .  ھ� & $�B .$دد @�(�
�
�را � �]@ �
�ر#	 ��8 ا@9م �$ده ا,� �	 ر,,

�(��. 
�ر#	 ، , �F& رای�� ،�
�ا!T ر,& $P� از
�ر#	 , C# اھ�ن ا#��د�2 	��د 
ا@9م �
د&H$ا1�C، &'�� و &'رن، H71�C# E دو(� 
ا���S(�، �$.8اری &��&T ,$ا,$ی &�F در &�رد 
 bF�& ز&��'ھ� ا��>���ت�, ،C�1ا$H&ات د$���1
&y,)�ن در ظ$ف #C ,�ل و �$.8اری ا��>���ت 

 ���
�ن ا,�,��6۶ر(��� _#� .,�  &�ه b6 از �1
 ،���
�	 ر0m ر�� و ( �ب د&H$ا,� �6ر(
�ر#	 ��&9ً در د,� , �F& رای���� در �&cھ

�د ا2�ان� %�
F(
�	 از ��dی ,$ .  ا( EH71 %#ا
�'ه آن#�
�ان ��ھ� ,�ز&��'ھ�  &$دم ,�ر#	 �	 @

ھ�ی &$دم �S] و ���ذی  .$د#'، در &��ن 1�ده
�� ا#% و4�د، ا.$ &=�رزات ,��,� .  �'ا��

1�ده �
#�B� و �	 &=�رزه  ای در داE2 ادا&	 �
�
� �F2دا ��
�ل  &)��F�	 و 4�G'، ا#% ا�ا���&

ھ�ی ا&*$#�(�)� ���ا��' ��  و4�د دا,� �	 �'رت
2�د را �	  ���� ,$#T رژ#0 ا,'، آ(�$��1�K�$,

'�1�4��1�3 ھ0 �	 �$ای آن دا���'، .  �'رت �$,��
6���'ه ��)�  . 	� در�' &$دم ٧٠ا#% اد@� 

���ر#	 ,, ���ن ,J ,� آن ا�' و��ھ�  ا�'، رھ=$ ,

�% ا,� �	 ا(=�	 ,��S	 ا2�انF(
ای ط�d�� در  ا(

�ر#	 دارد و ز&��� @F�	 �B�G اd,' ���م ��6$ ,
� ' ھ0 �� زور .  �$ده ا,� و ��7	 داده ا,�

دdرھ�ی ���� ���خ و ,9ط�% @$ب و 
��ت را �	  ھ�ی ��% ر,��	�F=1 %#رژوا#�، ا�� �FF
ا(

 .داد�' 2�رد &$دم &�
�1�ر &� ا&� او!�ع آن 	� 	���$د�'، 6�]  .

�B$�  .	&ا#%  ادا E#'=1 ،ی &=�رزات &$دم
 	�&=�رزات �	 4�� دا�F2، رو�% ,�2� 

�'ه &$دم ,�ر#	 ��)�،  ا2�ان#�
� "SB 	� %�
F(
ا(
�HF	 ا�n$#� �8رگ &$دم ا,�,�ً �$ !' آن 

'��ر#	 .  ھ)�, �F& رای�� ��H)� آ(�$��1�
�� ا#% �H)�، ا�B9�2ت درو�� .  آ��Hر .$د#'

�رای &�F ��8 71'#' �' و .$ا#�7ت m�$ &?ھ=� �

�% را در ��را ز#$  �S] و &�� �� ا2�انF(
ا(

1$ی  ا�B9�2ت و��� ا8Bا#] ��].  ,yال �$د�'
�	 رو�% �'، ا2�ان �B�# C
� %�
F(
ھ�ی  ا(


'�1ً از ,�ی �U$ و @ 	� �1���F(1 و �)�&
�ر#	 داده �'ه ��د، در , �F& رای�@$�)��ن �	 �
2�د �	 ��ر .$�B	 و �>�7  �� ��& �#�S1 �&'2

ھ�ی &?ھ=� ,��F ر,�'ه  از آن ��8 �	 د,� .$وه
ھ�ی ار1] آزاد از ��2$  �7��� �� @S_.  ا,�

ھ�ی ر��_ m�$ &?ھ=�  �3$ھ�ی آزاد �'ه، .$وه

�% در ��رای &�F، ا#% EH71 را  ا2�انF(
ا(

 �#�S1 �B���$د�' �	 ار1] آزاد را �	 �'ر  03�&
�H$ده، ا&�H��ت و F(1���ت در ا�2��ر آن �$ار 

_S@ ~@��$&ا %�
 .ھ� �'ه ا,� �7��� آن �'اده وھ
ار1] آزاد ,�ر#	 �	 B$&��'ھ�ن آن اB)$ان 4'ا 
 �(<� ،'��ر#	 ھ)�, �n � 0#ه از ار1] رژ'�


�% و ��رای  1
�#�F �	 ھ
�Hری �� ا2�انF(
ا(
�رت � 	� 	HF� ،د ��7ن �'اد��ر#	 از 2, �F&

�د

F��ت 2�د را آ�mز �@ ES�(& EH71 C# .
 C# ان��وارد ��رای &�F �7' و در �#�3� �	 @
ES�(& EH71 از ��را �� آن ��@� ھ
�Hری 

C
�ھ�ی &�(� و 1)F����1 آن  �$�$ار �$د �1 از 
2$�ردار ��د�. 

 ا���7ر ٢٠١١ای �	 در ژو^�	  ا#% .$وه در �����	
�& 	��د 
2�اھ' ھ
$اه �� &$دم �$ای  داد ا@9م �

 E��S& ا#)��د.� در ،�&�HG ���K�$, ،آزادی
 ،�&�HG �&�G ل�L(& $�m �&�P� %���&

7�ر 91ش � T����' ��Gظ� از ا�9Sب و &� .
 ھ8ار ��$ ٢٠ �1 �١٠�د �	 ��%  ارز#��� &�

'�
'�1ً از 4'ا�'.�ن ار1] ا,'، @[� آن ھ)�@ .
ھ� �>)� &�'ود �	 ا#�(� �
�ل  ا�'ا&�ت ��P&� آن

�د �	 ,*� b	  m$�� اد(_ ھ0� 	��&$ز �� $1
�' �3$ را �1$ف J ،�B�# "(� $K#3$ھ�ی د�
2�د  ��)� B ا,�س 	J$. 8�� ن����$د�' و ھ0 ا

��ا�'، ا&�  ھ�ی �6ر1�8ا�� �$ار داده را �$ 4
ھ� و ��$وھ�ی وا�)�	 �	  �$�2 �3$ھ� &'ام ��% آن

��' ا,' د,� �	 د,� &��. 
���G 	�B�# آن ا2=�ر ا���7ر 	� �,  �� ً�
�S�(& ھ�

۴در���	   

 ھ�ی �)��� %�Aی %��ان ��ر�& و @?
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  ٨در���	 

C����1 	��' د#K$ .$وه ا,� ��
ھ�ی  ھ�ی آن ھ
.?اری و @
F��ت ا����ری  .$ا، 1$ور ، �
_ ا,9م

ا,� و 6$ ,$و�'ا1$#% ا�'ام ا#% .$وه ��8 
�د �	 G'ود � _FG ������7	 ٣٠ا����ر&$�8 ا& 

�CJ .$وه.  �$�4ی .?ا���1$ آ��3 ��8 (�اء  ھ�ی 
 ،$
�ن @�F1�� ،'�)رد �2(' ا�% و�K#$� ،'�G�ا(�

�	 ���7$ ا@[�ی آ��3 از  .$دان '�ھ�ی #8#' ھ)�
�ر#	 آ&'ه, 	� $K#رھ�ی د�7��$92ف .  ا�' 


�^� رژ0# ,�ر#	 1 'اد ا@[�ی ���ت و �8ر.�F=1
ھ� �)��ر �0 ا,� و در &��ن &$دم  ا#% .$وه

�ر#	 ا@�=�ری �'ار�',  . _Fmا 	�از ھ
�% رو,� 
 �B$ & ار1] آزاد 	� 	د را وا�)��2 '���� �&

���'ه� 	��' و در ��2$ &�ارد ��  aط��ا�' در &
��ر �	 در.�$ی  ،'��� '�F� د را�2 0J$6 ،آزاد �'ه

& 3?ا از آ���^� �	 �	 و#cه .  �� &$دم �7�'ه ا,�
 �1���F(1 و �)�& $P� خ @$ب از�از ,�ی ��

�& �#�S1 �(#1$ور ،'��.$ای  ھ�ی ا,9م �
7�رھ�ی د#K$ ��8 �	 آ��3 &����'�' و ��1رب  �6

ای در  1�ا��' در &�'وده ��P&� ��8 دار�'، &�
�' و از ا#% 34� ��4$#�ن 4�� دا�F2 ر�' 

'��K� _4$ا�� دو)� آ&$#�H ��8 ھ�(&. 
���$ا#% از �34ت &>�hF، آ&$#�H در �$ا#" �

�#� ار1] آزاد داردS1 ز#�دی در TB��& �����از .  
ز&�ن �� H71�E ا94س 4'#'  ھ
�% رو,� �	 ھ0

�ر#	، &�� ��U�� �H# از , �F& رای��
رھ=$ان ار1] آزاد ,�ر#	 از ��ز,�زی 
 $S& 	�H71��19 آن 2=$ داد و در @�% �Gل .�� 

ھ�ی آزاد �'ه &��B  ES$&��'ھ� ��8 �	 ,$ز&�%
��ر  &���ر در ]G �� '�.$دد B �1$&��'ھ�ن ���ا�


F��ت، ا�'ا&�ت  ��$ات@ $Ny& �#ن �$ای ھ'ا��
ا#% �1'#' ,�ز&��'ھ� .  dزم را �	 @
E آور�'

 . دو(� آ&$#�H,� ا,�,� &1$=" �� ,��,�
�	 آ(�$��1��4'#' دو(� آ&$#�H از ھ0  �FH7& �&ا
�ن �� آن رو �	 رو,�، .?��	 از ا�B9�2ت ��ا
درو�� آن �	 از ھ
�% ا94س �>)� آ��Hر �'ه 

�	 &=�رزات دا�F2 &$دم  ا,�، &�ا�T د#K$ی �,
ھ�ی ,��,� &� 'دی �	 ھ��  ,�ر#	 و ,�ز&�ن

#P� T��1 C$ات دو(� آ&$#�H و آ(�$��1�� آن 
�'، ا#��د &��(�� '���'رت �$�2 از ا#% .  

ھ� و ا^��3B9ی دا�F2 ��8 از 34�  ,�ز&�ن
No1�$.?اری �$ &=�رزات &$دم ��] از 

�B9�^د آورده  ا��	 دو(� آ&$#�H 4'#'اً �	 و4 �,
 . ا,�

�ر#	، ا^��B9 از , E2وه و ,�ز&�ن ١٣در دا$. 

��	 ھ
�ھ��F& �K ",��,� و4�د دارد �	 ��م �

C�1ا$H&د $���ا#% ا^�9ف �	 در "  �$ای 1
 $=&��*,٢٠١١�B$. EH�   . از .$ا#�7ت EH7�&

�(�)����dر و ��,�H, ،qJ =$ال�,� (��ھ�ی  ,
�,��(�)�� .  @$�� و �$د ا,�, C�1ا$H&ا��1د د

@$��،  8Gب ��ر.$ان ا���9S @$ب، 8Gب 
�,��(�)�� @$��، 8Gب , [=���ر، 4 ��(���
�
�ر#	، , aF2 C�1ا$H&8ب دG ،ری�ا��1د ,

 EH71" ،C�1ا$H&آزاد و د 	ر#��� ھ0 �	 ,�ی ,
 �(�)��,�8Gب ا��1د د&H$ا1�8G ،Cب � ~ ,

T &�ر�)�)�� qJ و 1 'ادی از �& ،C�1ا$H&د

,	 .  ا�' ھ�ی ,��,� @[� ا#% ا^�9ف �>���
�ر دار�']G 8 در ا#% ا^�9ف�د �$� .8Gب 

�	 در  در &��ن ا#% .$وه 4$#�ن '�ھ�#� ھ)�
�ن از ��.?��	 �� رژ#0 � ~ ھ
�Hری دا��	، ا&� ا

���  آن 4'ا �'هK�$, h)�<& د�ا�'، �� ا#% و4
ای  �� 1�, 	 &=�رزات 1�ده.  ا�' �3$آ&�8 رژ#0 ا,'

�ا!T آن& ،�F2دا ��ھ� ھ
$اه �� ��,����1  و 4

��$وی ا��F آ(�$��1�� دو(� آ&$#�H �$ای 
��� رژ#0 ا,' ���'، �	 K�$, از b6 تd��1

�ان �>)��% .�م  در4	�ی دوم 1�8ل #�B� و �	 @
ھ�ی رھ=$ی ��رای &�F  از �S] آن در ار.�ن

'� 	�,��@9وه �$ ا#%، در ا94س ا2�$ .  
�dر H, ر�� و ( �ب 	��رای &�F �$ای ا#% �
�	 آن داده ��د، 4�رج �=$ای ,�,��ل د&H$ات 

��م در &��ن &$دم  ھ�ی 2�ش را �	 از 3J$ه
�ر#	 ا,�، �	 ر#�,� ��رای &�F ا��>�ب ,

ا&� ھ'ف دو(� آ&$#J �H�8ی B$ا1$ از آن .  �$د�'
 �F& رای�� 	�4'#' ��د  EH71 C# ا#��د �� #

در ا94س .  ,�ر#	 ��8 ز#$ �J$ آن �$ار .�$د

�#� ا��1د#	 @$ب از G �� 	� $U� 	G�1 ٩دو 

�'.�ن ٢1 �1 ١9 ��ا&=$ ١١#�
�ر �]G �� آ��ن 
�'.�ن #�
7�رھ�ی @[� ا��1د#	 @$ب، ��
آ&$#�H، ا�FK�B ،b$ا�)	، آ(
�ن و $1��	 �$.8ار 
.$د#' و @9وه �$ ا@[�ی ��رای &�F، 1 'ادی 

�CJ و �>��� .$وه�ھ�ی ,��,� 4'#'  ھ�ی 
 �� �H#$&آ �ط$ح دو( ،'��B�# ر�]G 8 در آن��

[H
7�ھ� و ا�B9�2ت �)��ر �'#' �1�#_ �' و  
ا^�9ف &�F ��$وھ�ی "EH71 4'#'ی �	 ��م 

��9S�ن و ا� .�B$. EH�" ا6�ز#)�
�ر#	 �	 �� �	 U2$ ا��Bدن , �F& رای��

�� ��اش �1
�0 �	 2$وج از ا^�9ف را  &
 �)�& %�&o1 �Fا� T=�& 	� $U� �7رB $#، ز�دا�

�م ا@[�ی  آن &�, C# 	�
���'، �� 6?#$ش ,3
�&� در ا^�9ف 4'#' ���� &��'
@ T
�& .

�,�% �	  .$وه�6 aBا��ز 1�ھ�ی �$د ظ�ھ$اً ھ
�	  ا�' و ��] ا^�9ف را ا&[� �H$ده ���(� $1

�CJ #�  4'#'اً وارد ا^�9ف �'�'، .$وه�ھ�ی 
�'ان  اB$ادی �� �SF 1ت ��&� و &?ھ=�J 	�ا�' 

��7S در 4�=] &$دم ,�ر#	 �'ار�'، ا&� o1#�' �'ه 
'�1�," آ&$#�H ھ)�. 

EH� ��  ل$��� ��1 ً9&�� 	�.�$ی ا^�9ف 4'#'، 
 C# 	� آن را 	�دو(� آ&$#�H,�، �$ای ا#% 

�'"  &Ny$"آ(�$��1�� ظ�ھ$اً �� E#'=1  . �,ار ا$�
�د و �� ا#% ا�'ام در � E�H71 �)�S��ا �دو( C#

%�� �U,  ����ان دو(� ����ا(
�FF آن را �	 @
'�,��7� ��
�ر#	 �	 ر,,  .03& 	�H� �&1$ ا#%  ا

�ن ��' دارد، ار1] آزاد را ���	 دو(� آ&$#�H ا
�ان ��$وی &)�F دو(� ا���S(� #� در 1= �'، �@ 	�

ھ�ی ,�K�%  از �F(1 $P����1، �	 و#cه �� ,9ح
�' �1 �$1$ی ار1] ا,' را در � 8�3�1

4$ج �=$ا .  ھ�ی ��P&� از ��% �=$د در.�$ی
�ر#	 b6 از ا#% , �F& رای�� '#'4 b�^ر

�ن �	 آن ���ز دار#0  ا94س .��، آن���	 &� ا 	J
4�د را �$ ھ0 �,9ح ا,� �1 ���ا��0 &�از�	 &

0��8�. 
�& 	� �H#$&آ �دا�' �� .)�$ش &=�رزات  دو(

ھ�، ار1]  ھ�ی &$دم ,�ر#	 و ���م ھ
�K�� آن 1�ده
�ر#	 B$و &�, �n � 0#ن  رژ�����6'، از ھ0 ا

�' #C ار1] آ&�ده و &�83 را �$ای  91ش &��
ا#% .  &F��S	 �� &$دم ,�ر#	 8K#�4#% آن ,�زد

�ن �	 ��م ار1] آزاد ,�ر#	 ��ار1] از ھ0 ا
�#� .  و4�د داردS1 از �H#$&آ �دو( $K#ھ'ف د

��� ا#% ا,� �	 �'رت�� TUS& ار1] آزاد در  

�#' .�$ی .$وه� �n� .ھ�ی ,��F و �34دی را 2

�' .$وه ا,9مJ $ا�از  ا2 �Sط��.$ای ,��F در &
�ر#	 ظ�ھ$ �'ه �	 از ا&�H��ت &�(� و ,
2$�ردار�' و @9وه �$ � �=,��& �1���F(1

F��ت ��P&� �$ای ���ذ در &��ن &$دم در �Gل @

C
� 	H=� C# آن ,�ز&��'ھ� 	8  ر,��� ��ھ� �
'�1$#% آ��3 4=3	 ا(��$ه dھE ا�7)م  &03.  ھ�(

�ن ا,�F	 دو(� آ&$#�H در ار1=�ط��ھ�ی  ا�' و �1
ای  ,=C و !' C��1 و ��8 ��1و#$ &�ھ�اره

�$ده �B�#ا�' در. 
در ھ
�% �4 ��#' ا8Bود �	 .$J	 ار1] آزاد 


F��ت ��P&� را @F�	 ار1] رژ#0 ا,'  ��]@ %#$1
,�، ا&� 1��P� EH71 %#$1  �3&� دارد و �8رگ

�ن G'ود �� EH71 �P� EH71٣٠&� ��)� و ھ0 ا
�  ��P&� در ,�ر#	 B �ل]@ C# ��ھ 	�ا�' 

�ر#	 ��)��' و�� آن ھ
�Hری , �F& رای��
�
� '���. 

�ر#	، ��@~ �' , �F& رای�� ��H)� آ(�$��1�
�	 دو(� آ&$#� �H�� 8	 SB" 76� ا#% EH71 را 
�'، �HF	 از ا#% زاو#	 �	 ��7S در � �)�2
 	F
G رد��ر#	 �'ارد، آن را &, E2رزات دا�=&
�$ار دھ' و 2�اھ�ن ا#��د B �FH71$ا1$ از آن 
 E2ا�' &=�رزات &$دم را در دا��� �#�.$دد �1 .

'#�
اظ�3رات ھ��	 .?��	 وز#$ .  ,�ر#	 رھ=$ی �
 [S� h� ]1 ���2 	� �H#$&آ 	�2ر4


�% و �H)� آ(�$��1�� دول  ا2�انF(
ا(
 :از 4
F	 وی .��. داد ا&*$#�(�)� را ��ز�1ب &�

�2����ت dزم �$ای  '��B 	#ر�, �F& رای��
 	�F@ ������� ا@�$ا!� $G $Ny& رھ=$ی

7�ر ا,���'ه .  دو(� ا#% #�
ا#% ��را �
���(��	 ,� #� E3J ,�ل در �2رج ,�ر#	   �,

�'ه .  ا�' �	 ,$ �$ده#�
رھ=$ی &>�(��ن ��#' �
�	 در S& "2'م �	 �=$د &� '��� ���(�. 6$داز�' 

	��ای �1�ل #��'  ,���2ر رھ=$ی &>�(��ن ��#' �	 .
�'ه 1
�&� &$دم ,�ر#	 و �	 ��Gظ� از #�
� 	�

�ق ھ
	 آ��ن &� 3' ���'SG  . اد و$Bا,�&� ا �&
ا0# �	 �	 �P$ &�  ھ�#� را 6�7��3د �$ده ,�ز&�ن

�ر ]G در ,���2ر رھ=$ی 4'#' &>�(��ن '#��
'�
� و �#$�1 �$ده.  دا��	 ���� 	�1�ان  ا0# 

�رای &�F را رھ=$ آ��Hر &>�(��ن دا�)�� .
�ر#	 و , E2ن &$دم دا�.'�#�
رھ=$ی ��#' از �
�د �	 dزم ا,� &�U(=�ت � E�H71 ���(�

ھ�ی دو(� آ&$#�H  ��ن ���'ه ��د و 91ش &7$وع
�8 ا,�$
ھ�� �b در ,�ر#	 .  �$ ا#% ھ'ف &�

	�9@  	� '�ای �	 رژ#0 ا,' �'ارد، ا&� �)��� ھ)�
�' �	 aG �)=� �	 آ#�'ه اG)�س �K$ا�� &��� .

�'ه 1
�م #�
���$ا#% رھ=$ی &>�(��ن ��#' ��
�ر#	  �>], aط����ن 1
�م &�ھ�ی �4& 	 و ,�
'���. 

 [=�4 	�از ا#% اظ�3رات �	 و!�ح آ��Hر ا,� 
ھ�ی &$دم ,�ر#	 �	 راه و &)�$  &=�رزا�1 1�ده

2�د ادا&	 داده ES�(&  �,ا�8اری در د 	� 	� ،
آ(�$��1�� .  .$ا#�ن ا&*$#�(�)E#'=1 0 �'ه و �	 ا,9م

�ر#	 از آن رو �� �H)� رو�$و , �F& رای��
�'ه ا,� �	 ��7S در &=�رزات &$دم �'ارد و از 

.$ا#�ن 2�اه از ��ع & �'ل #�  1$ ا,9م آن &03
 [<� Eا�d ��ا$K� 4_ ��$ت و�اB$اط� آن، &
و,� � از &$دم ,�ر#	 ھ)��' و �	 ط$B'اری از 

 .آ��3
 	�از ا#% رو,� �	 دو(� آ&$#�H �$ای ا#% 

�ا�' �$ 4�=] &$دم و &=�رزات آن��  $�No1 ھ�
�K?ارد و 91ش �
�#' ا���Hر @
E را �1� (�ای 
د#K$ی در �1�dت ,�ر#	 در د,� �K�$د، 
�ر#	 , �F& رای�� �2�اھ�ن 1���$ آ(�$��1�

�#� �$ار ��د  (?ا ا2�ان.  .$د#'. 	� %�
F(
ا(

٣از ���	   

��ان ��ر�& و % 
 ھ�ی �)��� %�Aی @?
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١از ���	   

  ١١در���	 

ھ� ھ$ دو  آن.  داری ا,� ز#$ ,�ال �$ود ,$&�#	
ھ� ط$B'اران  در ا#% &�رد ھP� 0$ ھ)��'، آن

��ن ,�,��(�)0  &�7$ک ��Pم ,$&�#	
داری و د�
'� .ھ)�

��� و ���$ای �$ر,� ���� ��$ان ا����دی 
�
1�ان #E&�@ C ا����دی  درک در,� از آن، �

را 4'ا �$ده و .�� �� &�'ود �'ن ��درات ��� 
�' آن ��& �F&ا�، )رN�1 0m�$ا�1 �	 دار�' �	(و #� @

. و! �� ا����دی �	 ا#% �US	 ر,�'ه ا,�
��� ادا&	 و ����	��ی  و! �� ا����دی 

3�ری ا,9&� در ط� ,�(��ن  رو�'ی
4 	� �,
2�د ا1>�ذ �$ده و b6 از ,��,� G?ف  ��
��G

�	 .  ی 4'#'ی .7� ھ� وارد &$FG	 #�را�	 ��,��,
����� در �$ا#" b6 از  �	(Bر �
و#cه دو(� ھ��

�'ان �>7�' و ا&$وز Jآن ,$@�� دو 	� ��4
���K و &�8ان N�1�$ .  ��ھ' ���#M آن ھ)��0KJ ��G

ھ�ی ���� و ����H �$ ا����د ا#$ان ��8 در  0#$�1
ھ�#�  ھ�,�، ,��,� ی ھ
�% ,��,� ا,�س ����	

�	 �$�2,�	 از �K#�4ه و �S] ا����د ا#$ان در 
. ا����د �34�� و در را,��ی آن ��ده ا,�


'یGا �دو( 	� �&�K�و ا(=�	 ��   –�cاد �� ھ��ھ�  ھ
h�6�ل  ھ�ی ��'وق ��% زدن  �FF
,��,�   -ا(


�� ھ$  G?ف #�را�	��G ی�ھ� را �F�' زد و از ,
�ع ا@9م �'، &� �
��	 ا@�$اض و #� �S' آن &.

��ر ا#% ,��,� �$ ز�'.� ��ر.$ان را  ���#M و#$ان
�	 ا#% ,��,�  0������رھ� ھ7'ار داد#0 و �

�4ی رھ�#� ا����د از ��$ان، آن را در  �	
a�
B $1$و 2�اھ' �$د و �$ا#" ز�'.�  ��$ا�� @


�H] &$دم را ��] از 6�] و2�0  1�دهGھ�ی ز
�	 د#$وز #C اد@� ��د ا&$وز  آن.  2�اھ' �$د 	J

 .ا&$ی اN=�ت �'ه ا,�
�)$ی ��د4	، &� E] & 	� ھ��K�  �& 	� '�ا�1

���  در رو�%���ع و درک �$ا#" !�1$ �'ن &
'�� C
� .ا����د 

 
 ��Jی %�د�& ���I:� %�ای 8'�م �4Hل

 
a�
@ EF@ از �H#  ،رم�1$ �'ن ��$ان و 1 '#'71

�	 از ,�#�  ی دو(�� &�8ان �)$ی ��د4	 �,
�د  .$ @'م aS�1 درآ&'ھ� در ����	 ��7ن�ی ر

��$  ا����دی& $K#ی د� و �1$#0 ھ�,� و از ,
�8ی، ا,�S$اض از $& C��� 	� �)ع دو��	 ر4
��K در ا����دی ا,� #'S� [#8اBا 	��آن و در ��

�د &���	 د�Jر ر 	��ی  ���' �	 ا#% ��8 �	 �
3
� در 71'#' 1�رم ا,�& E&�@د�2. 

ھ�ی ا#$ان و �	 �ES  در روزھ�ی ا2�$ 2=$.8اری
�ن �$��&	 و ��د4	 bF�& از �(�
� b�^از ر

 ھ8ار &�F��ردی در ��د4	 ٧۴�)$ی ��د4	 
7�ر 2=$ داد�'� �&�
@  .	� 	��.  �G�=�& ی

�&� ١۶۴&S'م، از 
 ھ8ار &�F��رد 1�&�ن ��د4	 @
 ھ8ار &�F��رد 1�&�ن ���E ��٩٠ ا#% و! �� 

7�ر . aS�1 ا,�� �&�
�د4	 @� $K#رت د�=@ 	�
 .���'  در�'ی رو�$و &���۴۵ �)$ی 

�د4	  dزم �	 #�دآوری� E� �F=& 	� در ٩١,� 
�)�G  ود'G 	� ھ8ار &�F��رد 1�&�ن # �� G'ود ۶٠
 ���7$ ا,�، در ٩٠ در�' از ��د4	 ,�ل ١٠

�د4	� [<�  �&�
 ھ8ار و & '���6�F��رد ۵ی @

�$ از ��د4	� .���'  &�٩٠ی ,�ل  1�&�ن 

7�ر � E��� �	 ر0m ا�=)�ط� ��دن ��د4	  #
1�رم( %�B$. $P�'ون در� 	ا(=�( �&�
�د4	 @� ،

ا&� �� ا#% و4�د و �	 .  ا�S=�!� �)�	 �'ه ��د
 bF�& 	4د��ن �$��&	 و ��(�
� b�^ا@�$اف ر

�K?ر0# �	 �	 .   در�' �� �)$ی رو�$و,�۴۵
د(�E ا�7Bی ا#% ر�0 وی &�=�ر �' دو روز � ' 

ھ�ی 2�د را 1���$ داده و ر�0 �)$ی  ��=�
 ۵۴ ھ8ار &�F��رد �	 �٧۴�د4	 را #H=�ره از 

�م �7' F & 8.$دھ' و ھ $���ھ8ار &�F��رد 1�&�ن 1
�	 J	 ا����1 در ا#% دو روز ا��Bد �	 وی ا#% 

1���$ �P$ داد 	��.  . bF�& ه'�#�
#� ��#' ا#% �
ا��d از @'د و ار��م اط9@� �'ا��	 ���' و #� 

[��1��3 �	 د(�E وا 	�ھ�ی ,��,� &�=�ر �'ه  ا#% 
'�� E#' 1 د را��' .  ا,� &S'اری ,>��ن 2J $ھ

(6�] از ا#% .  �	 در ,>��ن وی J�8 4'#'ی �=�د
#$3�ر&�ه٢٩�   ( 	� bF�& ��F@$�m �(7� و در

3�ر 
4 b�^ون ر� & C# ر دو وز#$ و�]G ��

'یGی & �ون ا��cاد  �$.8ار .$د#'ه ��د، از ,

 �3� در�' از ٢۵ا@9م �' �	 ط� �] &�ه 1
 &�aS �'ه ا,� �	 �	 ٩١درآ&'ھ�ی ��د4	 ,�ل 

�)$ی ��د4	  C# ی��ا(=�	 .   در�'ی ا,�۵٠& 
�ن �$��&	 و ��د4	 �(�
� �@='هللا زاده @[
&�bF �	 2=$.8اری &$3 .��	 ��د �	 �$ا,�س 


'یGود  .8ارش &$ادی & �ون ا'G ادc�١٠٠ 
 ۵۶۶ھ8ار &�F��رد 1�&�ن از �E درآ&'ھ�ی ��د4	 

 	� 	�ھ8ار &�F��رد 1�&��� �B�# aS�1	 ا,� 

�$ از � aS�1 ی�� .���'  در�' آن &�٢٠& 

�)$ی ��د4	 J�8 4'#'ی ��)�،  E] & �&ا
�	 4'#' ا,� &EH7 ��درات ��� و  آن 	J

��$ �	 ا8Bا#] �'#'  ا(
�FF ھ�ی ��% 0#$�1& 	� �,
.   ��G �)=� �	 ,�ل .?��	 �'ه ا,� �)$ی ��د4	

�اره �� �)$ی 
ا&� �'ون ا#% & [E ��8 دو(� ھ
ط�ر �	 در ,�ل  ��د4	 رو�$و ��ده ا,�، ھ
�ن

�	 ( &�F��رد دdری ١١٠.?��	 و �� درآ&' G'ود 
0� ��F=&   �& 	S��, '���  ( ��� درات�� E�& از


� رو�$و ��د ��8 دو(� �� �)$ی ��د4	�P@ ی. 
�ن "  ا($!� N$و�1 &�,�"ی  .��	 �	�(�
� �]@

�	 2=$.8اری �Bرس آن  bF�& 	4د��$��&	 و �
�د، �$ا,�س ٩٠ آ��ن ,�ل ٣٠را در 
� $7��& 

�د4	 ٩٠ی ��د4	 در ,�ل  @
HF$د  ھ�� &�ھ	� ،
7�ر � �&�
 ھ8ار &�F��رد 1�&�ن �)$ی ۴٠@

ی وی 1��3 در �>] B$وش  .��	 �	.  دا��	 ا,�
�� �'ه �B�# aS�1	 و در  ��� درآ&'ھ�ی 6�]��

��  ، درآ&'ھ�ی 6�] ,�#$ &�ارد از 4
F	 &�(��ت��
ا(=�	 dزم �	 ���ن ا,� �	 (�'ه � aS�1���B	 ا,� 

�اره آ&�رھ�ی &���و�1 از 
�&�� ھHG ت�&�S&
�د4	 ارا^	 &�� 	F
دھ�' و  &)�#E ا����دی از 4

1��H# �3 از ا#% آ&�ر d�� ل�n& �,در .8ارش .  ھ�

 ١٢ا2�$ د#�ان &��,=�ت ��8 آ&'ه �	 دو(� 
�ن دdر را �'ون ا@9م �	 �F�& '���6 رد و��F�&
�$ده ا,�، در  	��$ده و ھ#8 E#'=1 لایر 	� bF�&
�ن ا����دی &�bF 6�] از �(�
� b�#ر 	� �)�G

 دو(� �	 ٩٠ا#% ا@9م �$ده ��د �	 در �6#�ن ,�ل 
�8ی د,��ر داده �1 ��3ی ر#�(� $& C���۵٣ 

&�F��رد دdر را �	 ��
� ��زار آزاد �	 G)�ب 
��K� 0ر� 	� '#�
���'  ا�K�8ی &� دو(� وار8# �

ی ا��3م  و ا(=�	 و4�د ا#% &�8ان دdر 2�د در 6$ده
 $P� 	� 8ی�$& C��� اض از$S�,�7$ ا�و � �ا,

�	 ).  آ#' &� 'G %#در ا 	ا#% �� 6?#$ش &)�( $����
و ��~ (�)$ی ��د4	 p�<& ,�ل �4ری ��)� 

 $P� '& �4 %#در ا $K#از زاو#�ی د 	د4�� $�7��
�
، �	 ���#M ا#% �)$ی ��د4	 در 71'#' )���' &� �

��$ان ا����دی، ا8Bا#] 1�رم و ���Hری و در 
 .6$داز#0 ��3#� در و! �� & �7� ��ر.$ان &�

 
��J� Kی %�د�& %� ز���� ��ر��ان��� 

 
�اره 91ش دار�' �1 ��ر  دو(�
ھ�ی ��رژوا#� ھ

داران  ��$ان ا����دی را از دوش ,$&�#	
�$دا��	 و آن را �$ دوش ��ر.$ان �K?ار�' و 

�(�� ��n�(& $&8 از ا#% ا�� 	د4�در .  �)$ی �
�اره دو ,��,� @
'ه در  ,�ل
ھ�ی ا2�$ دو(� ھ

�$ا�$ �)$ی ��د4	 دا��	 ا,�، #�H ا,�S$اض 
��K را �'�=�ل #'S� [#8اBا 	��8ی $& C��� از

آورد و دوم ��ھ] ��د4	 @
$ا��، ا&� ا#% ��ر  &�
�)$ی ��د4	 �� 	F��S& 8 �$ای�ی �$K#د �,��ی  ,

�� 	S��,   a�
 1 E�)د 	در ,�ل �4ری � �دو( 	�ای 
�� آن رو�$و,�   ا(
�FF ھ�ی ��% ��$ان و 0#$�1

	��Gل .  ,� ھ�ی �4ری ا@9م �'ه و آن ��ھ] ھ#8
ھ� را �$ر,�  #� C	 M#��� C# ا#% ,��,�

�& 0���. 
.8ارش 2=$.8اری �Bرس، �3$وز &$ادی  �	


'ی & �ون �$��&	Gر#8ی ا  �7)� C# اد درc�
 �3�ی   در�' از ��د4	2٣٠=$ی از ا���2ص 1

ھ�ی �4ری �1 آ2$   در�' ��د4	٨٠@
$ا�� و 
�ان #�H از راھ�Hرھ�ی دو(� �$ای �,�ل �	 @

�)$ی ��د4	 2=$ داد �� 	F��S&  .��. وی :
ھ�ی ا4$ا#� در ,	 ��ه �1 �6#�ن ,�ل �	  د,��Kه"

 %�K���& ر� در�' ��د4	 �4ری را در#�B� ٨٠ط
�$د و C# ��G لایر ��] از آن  '�2�اھ

�
�' ا���2ص 6�'ا ��." 
��,�؟ ا��'ا از ��د4	 & 	J 	� %#ی �4ری  ا&� ا

�د4	(� �&�
��0 �$وع &�)  در �>] @�  . [<�
��ن دو(� ��ق ��رSG Tدر وا� 	د4�3
� از ا#% �&
 '���ر.$ا�� �	 در ا,�>'ام دو)� ھ�( 	F
از 4

�ن F & 8�� و �
� � ���، .�ز و �6$و��� '���&

و6$ورش ��3$#%  ��#' آ&�زش.  ���' و m�$ه &�
	��
�3 2�ا,� ��
�ن �	 1F & 	�ھ�ی  ی آن ���' 

�ق و د#K$  ا�=���	 �'هSG 8ان�رد &�ای در &
ھ� �	 و#cه  &8ا#�ی 2�د دار�' �	 �)��ری از آن


�ن ��ز��(7	 �U&(=�ت 6$دا2� �7'هF &  8�� ای
�&�� .  دار�'HG ت�&�S& 	��$ا,�س آ&�رھ�#� 

 در�' از ��د4	 �4ری ٩۵ا�' G'ود  ارا^	 داده
��ن ��ق ��رSG �2$ف 6$دا� 	ا#% وزار1>��

��G در 4$#�ن ��~ �$ .  ��د ا#% وزار1>��	 &�
�'.�ن &�U& bF$ح ٩٠,$ ��د4	 #�
 از ,�ی �

 ا���3  ھ�ی �0�2)�1ا�0 �'��ری �.- �)���
 در 78')6 %��ان ا5��4دی 

 LJ(0�(��� ز��ه %�د 



۶ ۶٣٣ �
�ره  ٩١��
	 دوم آ��ن      6 
١از ���	   

�ق او(�	 ز��ن در �E �4& 	، ا2=�ر SG 	� 1 $ض
�ط �	 ز�'ان ھ�ی ا#$ان، ا@
�ل �7Bر �$ �$&
ز�'ا���ن زن و 1 $!�ت ھ
	 =��4	 F@�	 ز��ن 
 	F
ز�'ا��، ط� روزھ� و ھ��	 ھ�ی ا2�$ از 4
�'ات .)�$ش ���7$ ا@
�ل 72��� دو(�� �(&

7�ر ا,��ز���� �	 �$ای &F��S	 �� F@  .�	 ز��ن 
3�ری ا,9&� و �1&�% 
4 	=��4 	
1 $!�ت ھ
� در 2����ن ھ� , C# ل �'ه ��ن، از�
�ق #�6SG
�رش .F	 ھ�ی �)�M و 8Gب # �� �&�
@ %�و ا&�
 ",�1 ،$K#ی د�ا(�3 &�ا4	 ھ)��' و از ,
��K$ و ا&���� رژ#0 ��زدا�� و ���$وھ�ی ,$

'��� �& '� . راھ� ز�'ان و �
ا@
�ل 72��� دو(�� @F�	 ز��ن، �	 1��3 در �� 
�ب ھ�ی ��ق ا�4
�@� آ��ن در �4& 	، در ,$SG
 �
2������، د,�K�$ی و ��زدا�� آ��ن �92	 �
3�ری ا,9&� ��8 
�د �HF	، در ز�'ان ھ�ی 4�
 	F
��	، ا@
�ل 72��� و آزار 4�)� از 4H�
�ران دو(�� �$ &�& ",�1 	� '�ا�8ارھ�#� ھ)�

 .آ��ن ا@
�ل &� .$دد
در ��$ون از ز�'ان، �7Bر و ا@
�ل �3$ و 
 p2ر ا��م و �	 ط
72��� @F�	 ز��ن @�F ا( 
 ،�@�
@F�	 ز��ن B �ل در @$�	 ,��,�، ا�4
&�دران �2وران و &�دران �6رک d(	 ھ$ روز 
���7$ و ��$�7 &� ��د و در ز�'ان ��8 ا@
�ل 
72��� �$ ز��ن ز�'ا�� ا� �د و,� �$ی �	 2�د 


�ن .  .$�B	 ا,���G از 1$س ���� ،	
و ا#% ھ
7�ر ا,���&� ز��ن 
. د#�� �)=� �	 2�8ش @

�ب و @'م �2$�رداری از �ز���� �	 �'ت ,$
 ،�@�
ا��'ا^� 1$#% آزادی ھ�ی B$دی و ا�4
 	��$ده ا,�  ����ن �$ آ��ن 1X�را آ 	�$@
4�د، �$ای ��ن �د#K$ ادا&	 و �1
E و! �� &

 . د��ار و �� &
H% �'ه ا,�
�TU &��9ت و �7Bر روز ا8Bون �$ �)$#% ,��ده 
ا#% و��E &=�رز داد.)�$ی، �	 �$�B �	 4$م 
�ق SG ع از�B,�، د��ن ,��ز�'ا� �)��6?#$ش و
 $�K�,0 ز��ن ا#$ان دF(& ق�SG ع از�Bدک و د��

�P1ھ$ �	 "و  "  ا�'ام @F�	 ا&��� &�F"و �	 4$م 
����G '�  " 	1 8#$ی، �١١ b=G ل ٢٠ ,�ل�, 

�@�� 2$وج ٢٠&�$و&�� از و��(� و�
 ,�ل &
�م �'ه ا,�، آزار 4�)� ز�'ا���ن H�& ر�7�از 
 '�زن در ز�'ان او#% �	 ��3�	 ��1�] و ��زر,� �

�] ا@�$ا!� و ا@���ب m?ای � ٩ز��ن �	 �	 وا
 	��
� 	F
1% از ز�'ا���ن زن &��$ .$د#'، از 4
ھ�#� از .)�$ش �7Bر و ا@
�ل 72��� دو(�� 

�7Bرھ�#� .  @F�	 ز��ن در ز�'ان ھ�ی ا#$ان ا,�
�رت ,�)�
�1�C در ,�U �4& 	 و ��8 � 	� 	�
7�ر �$ ز��ن &=�رز ا@
�ل &� �در ز�'ان ھ�ی 

 ..$دد
3�ری ا,9&� ا@
�ل 
4 ��
��G در 	J$.ا
�ب و 72��� دو(�� @F�	 ز��ن �	 ا&$ی �$,
 0��G ��روز&$ه E#'=1 �'ه ا,�، ا.$J	 رژ#0 د#
�$ ا#$ان، �	 (��ظ ا@
�ل 72��� و ,F_ آزادی 
�ق د&H$ا1�C ز��ن �4& 	 در �'ر SG و
 ���7�رھ�ی �34ن �$ار دارد، ا&� ا@
�ل 72�
دو(�� @F�	 ز��ن #C 6'#'ه �34�� ا,� و �0 و 

ھ�ی ارF@ �@��1�	  ��] از ط$ف اFm_ دو(�
 . ز��ن ا@
�ل .$د#'ه و &� .$دد

72��� @F�	 ز��ن، �	 �$ �)�$ ���$ا�$ی زن و 
 �& '�)�&$د و ��ا��% 1= �� آ&�8 &'ام ��ز 1
 �1�S=ط 	�4&  $
�د، �1ر#>� �	 درازای @�

ھ$J	 F�2� ط=�1�S �4& 	   .دا��	 و دارد
$1 �'، 72��� @F�	 ز��ن ��8 ��$�7  	4$)��

�B$. د�2 	� '�
����� EH� در .  71'#' .$د#' و
1
�م ادوار ز�'.� ا�4
�@� ا�)�ن، �	 84 در 
 [S� ز��ن 	�دوره ی & ��� از 4�ا&T او(�	، 
ا��F و راھ=$دی را در �1&�% & �ش �2��اده، 
�اره �� ا@
�ل 
�=�F	 و �4& 	 دا���'، ز��ن ھ
 �� p2ر ا�72��� از ط$ف &$دان و �	 ط
,�U .)�$ده ای از 72��� دو(�� &�ا4	 ��ده 

 . ا�'
2�اھ$ان &�$ا��ل  E��) �#وا و &�ر$��& ،�#$1�6

1�," @�&9ن ١٩٦٠ ��ا&=$ ٢٥�	 در )  1$زا 
 	� %H��3�ری دو&�
1�ر 4��H#د ،�F�2ر�1 E^�Bرا
��	 ��رز از ا@
�ل 
� C# "SB ، '�'�,ر E��

2�اھ$ان .  72��� دو(�� @F�	 ز��ن ��د E��
�ا&=$ &��4 از ا@�$ا!�ت ز��ن ٢٥&�$ا��ل در � 

�<�K�% را �$ا�1d ی�H#$&آ  . ،�#���� و��ع ا#% 4
ز��ن آ&$#�Hی 1d�%، &=�رزات 2�د را در ا� �د 

4�=] ز��ن .  و,� �$ی ,�ز&��'ھ� �$د�' %�)� B
�زه در#�ی  G رھ�ی�7�3�ری دو&���H% و 
در 4

١٩٨١��را^�_ از ,�ل  	�B�# رت ,�ز&�ن�� 	� 
�� �$.8اری &$ا,0 و �8ر.'ا�� #�د 2�اھ$ان 

�$د�' �1 روز  [����ا&=$ را �	 ٢٥&�$ا��ل، � 
 . روز &=�رزه �� 72��� @F�	 ز��ن &='ل ,�ز�'

&=�رزات 6�K�$ و ,�ز&�ن #��B	 ز��ن آ&$#�Hی 

$ �7)� و ,$ا���م N 	� 	از دو دھ b6 ،%�1d
�&� ,�ز&�ن &EF، در ھ�'ھ0 د,�&=$ 
@ T
�&

�ان ٢٥، ١٩٩٩�روز �34�� " ��ا&=$ را �	 @
�$د" G?ف 72��� @F�	 ز��ن _#��1 . 

2�اھ$ان &�$ا��ل، در &)�$ ر�B% �	 &��9ت 
�	 ,�زی �� C# ان ز�'ا�� ��ن، در$(
ھ
3�ری 
1�ر 4��H#ل د�
@ ",���1دف 1
��7	 �'�'، ا&�، ز��ن &=�رز ا#$ان در  %H��دو&�
1
�م  _F, �� 	F��S& در ،��& ���SG �� �� 	F��S&
آزادی ھ�ی B$دی، ا�4
�@� و ,��,� ��ن، �	 

	2�ھ� �	 ��E   ھ�ی ا@'ام ,*$ده �'ه، در 2����ن 4
3�ری ا,9&� �	   ر,�'ه
ا�'  و در ز�'ان ھ�ی 4

�7�'ه �'ه ا�' '��م �	 .  �H�& �3�ز��ن ا#$ان �	 1
ز�'ان و ��' ھ)��' �HF	�7B %#$1'#'� �� ،رھ� و 

'� . ا@
�ل 72��� دو��) ��8 رو�$و ھ�(
ا.$ �2ط$ه 2�اھ$ان &�$ا��ل و 6��Hر &)�
$��ن 
�ق &'�� و SG _(�34� ا�SGق آزادی و 
1�ده ھ�، آ��ن را �	 ,
=E ا�G$ام و  C�1ا$��د&
��	 ھ�ی ��رز 
ا(�3م ز��ن و &$دان �34ن و �
&�Sو&� @F�	 1 �_ و 2�د��&�K &='ل ,�2�، 
 	F��S& ، ا#)��د.� و�و&�S& ز��ن &=�رز ا#$ان در
��K$ �34ن، ��� #�H از ھ�ر�P� %#$1م ھ�ی ,$
3�ری 
J	 در �4& 	 و J	 در ز�'ان ھ�ی 4
 �#�K)رزه و ا�=& E=
2�د �	 , C�ا,9&� ا#

 . �$ای د#K$ان E#'=1 �'ه ا�'

ز��ن ا#$ان ��] از ,	 دھ	 ا,� �	 ز#$ J$خ 
��	، ��1وز و H� ،ب��د�'ه ھ�ی &���% ,$
3�ری ا,9&� 
72��� �� G' و �P� $�Gم 4

 ا,� �	 از ا��'ا#� ٣٤ز��ن ا#$ان .  (	 �'ه ا�'
 ��G ن�� C�1ا$H&ق ا�)��� و د�SG %#$1
2$�رداری از aG ا��>�ب 6��] &�$وم �

'�1= ��، ,�0، ���$ا�$ی، �� @'ا��) و .  ھ�(
3�ری ا,9&� ط� ��] از 
4 ",�1 	� ����72
 E��� ،�,ل �'ه ا�
,	 دھ	 �$ ز��ن ا#$ان ا@
 $K#از د C# ��ھ 	ا�$K���&�S#)	 �� ا�'ا&�ت ,$

 . ��Pم ھ�ی ار��1@� ��)�
 �٢٥	 ر0m ا#�H	 &�ھ�� و4�دی و ��م .?اری 

�ان ��ا&=$ �	 @�" ���روز �34�� &=�رزه �� 72
، ر#7	 در 72��� ھ�ی دو(�� دارد، "@F�	 ز��ن

ا&� ا@
�ل 72��� دو(�� @F�	 ز��ن ا#$ان و 
�' �'ن آن در ھ
	 ا� �د �4& 	، 
��1)$ی و ���
72��� @F�	 ز��ن را در ��2	F�& ،	، 2����ن و 
�ی و �$زن �	 ا&$ی &$,�م و &�'اول 1='ل �ھ$ 

�$ده ا,� . 
�ب و ا�S��د، �� �3�ری ا,9&� ا#$ان �� ,$
4
1
�م آزادی ھ�ی B$دی و ا�4
�@�، �� ا@'ام  _F,
�&�% �	 &$گ در &9ء @�م، .)�$ش H�&

��7Hن، Gر.$ان و ز�� $� $SB E�
���Hری و �1

B$و�� و �1
�E ده ھ� & [E  .)�$ش ا@���د، %1
  9
1�ده ھ�ی &$دم ا#$ان، @ $� $K#د �@�
ا�4
 	 &�4 E�ھ$ج و &$ج، ��ا&�� و 72��� را در 

�$ده ا,� 	�7�ر ��] از .  ��3د#�و ط=� �� ز��ن 
ھ
	 �$���� ا#% �� ا&�� و 72��� ��3د#�	 �'ه در 

'� . �4& 	 ھ)�
��1وز �	 ز��ن، آدم ر��#�، ��E ھ�ی �B�T در 
�د��ن، در.�$ی ھ�ی �&9ء @�م، اذ#� و آزار 

h� در %�����7 ھ�ی  2 	
� ، %#$�� q
ھ�ی 6
 	� $K#رد د�2������، ا,�' ���6 و ده ھ� &
 	
��ر ا#$ان ا��1ق &� ا�B'، ھ�  	��روزا�	 در .
 �����7�	 ھ�#� از @'م ا&��� و ��3د#�	 �'ن 72

�	 �$ �)�$ ا@
�ل .  در �E �4& 	 ا,� ����72
 �#�U,د �$ون و$HF
72��� دو(�� و @
�ن 1
�م ا� �د �4& 	 را ��3�ری ا,9&� ھ0 ا
4

 . B$ا .$�B	 ا,�
3�ری ا,9&� ا#$ان، #�P� Cم ,$&�#	 داری 
4
�ا��% د#% و �$# � � $� �H�& �,��, ی���� رو�

ا#% رژ#0، &$وج 1= �� و ���$ا�$ی @F�	 .  ا,�
3�ری ا,9&� &$وج 72��� در .  ز��ن ا,�
4

ھ
	 ا� �د �4& 	 و �	 ط$#a او(�، &$وج 
72��� @F�	 ز��ن ا,� . 

 ،0�����, ���3������� ������Sء و ا,�����
��$ار ا#��% رژ��� ،0��#	 ��1
�1�ده ھ��ی  $�� 	�� ���������$ا�$ی، 1= �� و �72
&$دم و �	 ط�ر اp2 �$ ز��ن ا#�$ان روا دا����	 
�'ه ا,� ��ھ] �
� #���'، ���H�F	 ا#�% �����$ا��$ی، 
1= �� و ا@
�ل 72��� دو(���� &�'ام ��'ت ����8 

3G� �6#�ن دادن �	 ا#% ھ�
�	 �����$ا��$ی، .  &� #��'
�ب و &F��S	 �� و!� ���� ا,���=��ر �72���  و ,$
�0 �$ �4& 	، ھ�� راھ�� 8�4 �71'#�' &�=��رزه، �G
�3�ری ا,�9&�� ������ �
4 ��9S�ا ���K�$, �34

�4�د  و ��$��$اری .  �
��'ه ا,����& 0�P�� دی������
 	����K�# ،��7نH�
Gر.$ان و ز���را^� � �&�HG
راه �6#�ن دادن �	 ا@
�ل �72���� دو(���� و ��6#��ن 
دادن �	 ھ$.��	 ,�0، ���$ا�$ی و 1= �� ��$ �#��6	 

4�)�� ا,�. 

 >;��� دو0�� :9)& ز��ن در ���7&

�� ��دد�% �N9� �(JA� &��O �% P(718 و L�� 



٧ ۶٣٣ �
�ره  ٩١��
	 دوم آ��ن      7 

٢از ���	   

�' ر^�)	 &�bF را &U$ح &���  . 	��4(_ ا,� 
3�ر ��#' �	 ��3�	 @'م ا#��د 
4 b�^ال از رy,

F	 �	 ھ�oت ر^�)	 و G �&د، ا�ا9�2ف وا��3ده �
 �� '�d ،[�ح آ��ن�و ا,� bF�& &��$م �ر#�,
ھ'ف وG'ت و ا#��د آرا&] در �4& 	، �� �'ت 

�د و Gّ'ت &U$ح &��" 
�] �	 �'ور ا#% �����	، � 1% از ٢٢٠در وا

 	=��'.�ن &�bF ��8 روز �3Jر�#�
 آ��ن در ١٧�
	&�� 	���&E از "ای، !
% ا�$از  ای �	 �2& �� =1

�^�
�وی، �$ وG'ت و ھ
'(� "  ھ�ی اوا&$ و راھ
 �U, 	� ت�B9�2'ه �'ن ا�7��.�$ی از F4 و
 	F
�ده و در ��&	 2�د از 4
� '��o1 	 &�4 م�
@

	���� %��J '�ا" �'.� از ط$ف : #�
ا#����=�ن �	 �
��ط=	 &F� �h#$ و �� 6�$وی از اوا&$ رھ=$ی 
2�دداری از ھ$ .��	 ا�'ام 1�] زا، و دا&%  ��
زدن �	 ا�B9�2ت �� ا,���ده از اG)�,�ت &$دم را 

�& �SF1 8رگ� �����0 2���" 
دھ' �	 در �$ا#" �F B  ا#% ��&	 ��8 ��7ن &�


'ی �cاد Gا �� 	F��S& ر#���� �$ایd ح��د,� 4
�'ان $ُ6 ��)�J ،اران وی'B$و ط  ! $�m 	�J$ا 

�� در ������ $���
'ی �cاد، @Gاران ا'B$از ط

'ی Gاز &>�(��ن ا ��G ی$K#ن د�(�&�bF و #� 
�cاد، J	 در &�bF و J	 در ��$ون آن، در 
 b�^ال از رy, ط$ح �� ��SBا�& ������$ا#" 
3�ر �'ار�'، J	 �	 د(�E آ�H	 ط$ح ,yال از 
4


'ی �cاد را Gا"��F�&  "�
دا��'، J	 �	 ا#%  �
 $
N �� ر را�3
4 b�^ال از رy, ط$ح 	� E�)د

�& �

�H �	 و! �� ا����دی �� 	� '��' و  دا��
��ک 

'ی �cاد ��Gا [���	 از وا E�)ا#% د 	� 	J

[��1 .  ھ�ی � ' از آن �K$ا��' و از @�ا�_ و 1
�ن �$�2 از ا&�م ھ0��ھ�ی 4
 	 �$#��ً ��  ا


'ی �cاد &>�(�� �$دهGال از اy, ا�' ط$ح .
4��� ا&�م 4
 	 31$ان �	 ,���Sً از  '
Gا
�� �'ن F@ از b6 د و�
'ی �cاد �Gاران ا'B$ط

	�3�ر و �2&
4 b�^ت ر�B9�2ا  h� 	� ای
 	 
 آ��ن، در ١٩&>�(��ن وی 6��,�، در �
�ز 4


'ی �cاد �	 Gال از اy, ع ط$ح�!�& 	H�ا#
�د و در �#�3� �U2ب 
� C�H71 ،'��� ��F�&
 $�m 	(F4 در ��3$ ا,� ��. bF�& ن�.'�#�
� 	�
ر,
� و �2��� از وی ,yال ��د و ا.$ ھ0 

�� ,yال &�F@ 	(F4 د  در��"	���ورزی و  �'ون 
" دو,���	 و 92ف ا,9م و وG'ت ا,9&� �=��'

�'ه و(� SB�	 در ,*�ه �6,'اران ��8 #�
� %�7��4
3�ر را در �$ا#" 
4 b�^ال از رy, ط$ح

 �����"_,��&��  " �@�دا�)� و "  �',F��KS"و �
 %H
& 	��د 
در !
% �	 ا#% ��H	 ��8 ا��ره �

3�ر ��8 
4 b�^رد ر�" ا( 
bH@ �F"ا,� �2$
'���. 

7
H] &��ن �وا� �� ا#% ا,� �	 ا9�2ف و 
�&�� از ,��S	 ���'ھ� و 4��حHG ھ�ی  ��d�ای ط

4�د#� ا#% رژ0# @��% �2$�ردار ا,� و �� &�
7
H] ا#% ا9�2ف.  ا,��ھ� ا.$J	 .�ه اوج  ھ� و 

 C# $�(� $� �&، ا�ا, 	ود دا��$B �
�و .�ه 
2�د رو�'ی  ��F���$ان @
�a ا����دی و در 
�ده ا,�، ا&� در ط� دو ,�ل 
�دی را 6� �

ھ�ی  ا2�$ و �	 و#cه b6 از ا4$ای 0#$�1
 EG&$ا 	و � 	�B�# [#8اB'ت ا� 	ا����دی �

�ده ا,�
71'#' &'اوم ا#% .  �)��ر �Gدی .?ر �
[H
7�ھ� و 1[�دھ�، ا#% ��H	 را �	 اN=�ت  

ر,��' �	، &�دام �	 راه �FG �$ای ��$ان  &�
 	�ا����دی و &�(� رژ#0 6�'ا �7�د، &�دام 

4�د ادا&	  & [9ت و ���)�&����ھ�ی ا����دی &
7
H] و  دا��	 ���'، ��$ان�ھ�ی ,��,� و 

ا9�2ف در ��d ��8 ادا&	 2�اھ' دا�� و ھ�� 
�&�� و  4��ح.  B$&��� ��زدار�'ه آن ��)�HG ھ�ی

رؤ,�ی ,	 ��ه در )�G�H	 B$&�ن �2&�	 ای �$ای 
وG'ت و 6$ھ�8 از �7�'ه �'ن دا&�	 ا9�2ف �	 

	��. C�=) ن &$دم را��و & 	�4&  	ا�'، ا&�  @$�
رو�' و #K#'H$ را &)=_  در @
E راه 2�د را &�

�& ��������'ھ�ی .  دا��' و! �� و2�0 ا����دی 
2�د را T��1 رھ=$ و  	��&�� در ھ
�ن �Gل HG

2�ا��'، #K#'H$ را �	  &�$ی B$&�ن وی &�
 �#$� $P� ن و &�'اق�&$B %#از ا ���&$B��
7�ر و ��Pم ��'ه آن، #K#'H$ را �2^% �	 ����در 


'اد &�F� '����� از آن  ا#%.  �G 'اھ�� �&�
ھ� و 1
 ��&�HG ن ���'ھ�ی��& [H
7�ا,� �	 �8اع و 

 ��G �# و h����	 B$ا&�% &�K�1��3 �� ا# 	�" 	�

�$#% &�8ان��$,�'ه ا,�، �HF	 در,� "  

�$@bH از B$دای �'ور آن، !
% ادا&	، 71'#' 
#��B	 ا,� و ھ
$اه �� 71'#' و 1'اوم ��$ان 

 .ا����دی و &�(�، ��] از 6�] 71'#' 2�اھ' �'
	�ی ا����ر   ای �	 از 1$ا�0 ��ر!�#�َ� آ&�ده �2&
ھ�ی &$دم �� 2=$ و از ا����ر ا#% ��ر!�#��  1�ده

	F � ده و���ک  ور�'ن &=�رزات 1
ای �	 �'ت ��
�& _�3� ��&�HG ھ�ی'��� 	� 	�,�ز�'  ا,�، 6�

�@�ت !��' و &�H� ��F@ د را��	 ا�B9�2ت 2
�رد ا9�2ف را از 07J &$دم &>�� ��Kه دار�'& .

	�&�2  �&�HG $=اول و رھ p<� ان��ای �	 @
 	� ��&�HG f�,ح و د��ا,9&� زود1$ از ھ$ 4
�ع �6 �$ده ا,� �	 ��ز�1ب ا#% !�ا#% &

[H
7�ھ� در ��d،  ھ� و ر,�ا^� &��ز@�ت و 
1�ا�' ,$&�o7 ا@�$ا!�ت �'#' آ��Hری در  &�

�6^�% و ُ.$ .$�B% آ1] 072 ��ر.$ان و 

��7Hن و 1�دهGز  $K#د 	�ھ�ی &�$و&� ��د 

4�د را �'ار�'�1�ده ھ�ی .  �1ب �1
E و! �� &
3�ری 
4$K
�	 از رژ0# ,� �7H�
Gدم ز$&

ھ�ی آن  ا,9&� و ھ
	 ��3دھ�، ���'ھ� و 4��ح
�48$ و &���$�' و 2�د را �$ای �	 ز#$ �7�'ن &

�' آن آ&�ده &���در�6  ر0m ھ7'ارھ�ی �6 �	.  
	�7
H] ای، ا9�2ف �2&��ر �	  ھ� و U��
ھ�، ھ

�$ده ا,� ادا&	 2�اھ'  ���N 8 آن را�� 	�1$�
�B�#  . 	� %^�2 را $K#'H# م�P� �2د&�ن 	�و��� 

7�ر &����ر  ��Pم و  	�2�ا��'، رو�% ا,� 
 	�Bر 'G %#ا1$ از ا$B �(� '#�� �&9,ری ا�3
4

��% ���#� و ھ7'ارھ�^� ���ان J �� 	� '���
�ی 71'#' ا�B9�2ت و 1[�دھ� را.$B� و &)�$ F4

��� ��Pم را &)'ود ,�2�K�$, و���6 و$B. 
�	 در�'د آن ا,� �	 �� H1�	 �	 ا�2��رات �S& ه��
2�د و #� ا�2��رات د#K$ی �	 ا#��د  �F B ������

�ه &�$#	 &�� b�^ر ،'���' و  �ی ,$�] را &�3ر 
او را �	 ��زی در �)�ط &�bF و &����ت آن 

3�َر ,$�] ا&� �	 .  &S�' و &8�Fم ,�زد
4 b�^ر
ھ�#] را ھ
�% &�o1 bF#�'  ھ�,� 1
�م ,��,� ,�ل

�$ده ا,� و #� ا.$ &>�(��� �� آن دا��	،  ���و ���
	�&�2 p<� �#�
G ��  %#ا 	� ��ای، �� ا@�

�ر �$ده ا,�،  &>�(��=@ bF�& T��& ھ� از ,' و
�ن 2�د ��� 	HF� ،bF�& ف$G ی$�& 	� E
در @


'ی �cاد �	 .  را �	 &$FG	 ا4$ا .?ا��	 ا,�Gا
3�ری
اش �	 SB"  &�'ا�' �6#�ن دورۀ ر#�,� 4

��� او و #�ران ���� �� و ���ذ & $� ���#�6

�ل ��ی �	 د,� ا���Sم�Gا 	� 	HF� ،�,او  �^�4

	�ای ,*$ده 2�اھ' �'،ھ�� .#8�f  #�ران �2&
ھ�ی 6�7�%  د#K$ی �'ارد 84 آ�H	 �� ادا&	 روش

3�ری، 
�' &�ه ���� &��'ه از دوره ر#�,� 4J در
�م 2�#] ,$&�#	 .?اری F &�� ۀ &=03 و'��$ای آ#

'���� و�3$ه �$داری �J 	��رھ=$ .  ,��,� و 1
�&� ا,9&� �	 در ��d �$دن و �$ �7�'ن HG

'ی �cاد ,$�]، �S] ا,�,� و &3
� دا��	 Gا


'ی �cاد �1 �6#�ن دوره  ا,�، 4$1�� &�Gدھ' ا
3�ری
&)FL	 �	 .  اش �	 ��ر ادا&	 دھ' ر#�,� 4

�&� ا,9&� HG $=رھ 	���% ا,� J � ر وا��ط
4�دی را در دا&�ن �& ً9
�اھ'، @<� 	H�ون آ'�
2�د 6$ورده ا,� �	 �	 & [�F �$ای 2�د و 

&�ری �	 در آ,��% .  اش E#'=1 �'ه ا,� ��Pم
	�ای 6$ورش #��B	 ا,� �	 & [�F �$ای  �2&


'ی �cاد .  6$ورش دھ�'ه آن E#'=1 �'ه ا,�Gا
	
S) ن����&� ا,9&�  اHG ی�F. در 	�ای ا,� 

�$ده ا,� $�.  .	
S)  ا,9&� در �&�HG 	�ای 
�& 	� �����1�ا�' آن را B$و �F ' و �	  �$ا#" 

'����� و !  ��در ا,� �	 ��$ون ��1$6] �$,
3�ری ا,9&� 
4 ،'��� 	J$اد ھc� ی'
Gه ا'�آ#

ھ�ی آن ا&� ھ�� راه �FG �$ای �$ون رB�  و 4��ح
ھ�ی ا����دی و  از و! �� ��$ا�� و ���)�&���

7
H].  &�(� �'ار�'�4�د  (?ا �ھ� و ا�B9�2ت &
�B�# 'اھ�7
H].  ادا&	 2�ھ� 1��3  ھ� و �8اع ا#% 

1�ده 	� �B$. '�ھ�ی ��ر.$ و  ز&��� �6#�ن 2�اھ
 'G 8ون ازB �7رھ�یB ه آ&'ه از��, 	� [َH�
Gز
ا����دی و ,��,� �	 �6 2�8�' و �� #C ا�9Sب 

�0 را �� ھ
	 �3$آ&��P� ،8م ,$&�#	�G ی   داری
ی &�رھ� و &�ر   ھ� و ���'ھ� و ��ھ
	 ��3دھ�، 4��ح

'� !6$ورا�] �	 د#�ر ��)�� ��$,�

 و5�� �& >�د��ن �=�م 
 !���� >��< %& �=�م ��
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۴از ���	   

�$ده ا,�، ا&� ھ0 $���1  EG ن �$ راه��J
�
��' دار�' &)�(o1 ات$�از .  آ&�8 از ط$#a &?ا

�& E
1�," رژ�1 ~ � 0# 	���'  ھ
�% رو,� �
2�د را در �3$ھ�ی  1�ا��' ا94س و &� ��F@ ھ�ی

'���و(� ا#% �	 �$�2 از .  ,�ر#	 �$.8ار 
ھ�ی ا2�$ د,�K�$ #�  ھ� در ط�ل &�ه ا@[�ی آن

 .ا�' ��6'#' �'ه
 	��
���H	 �	 و#cه ���PG9& E	 در &�رد 
 �� �H#روا�" �8د 	�ھ
�ھ��F& �K در ا#% ا,� 

3�ری ا,9&�
 دارد و ا#% ,	  رو,�	، J�% و 4
7�ر �$ روی ا#% .$وه در 4$#�ن �1�dت �

�' ,��,� آ�1 ,�ر#	 G)�ب &���. 
 	� $���
��	 ھ
�ھ��F& �K �$ای 1� 	� �7S� 	� ���
�ان #C 4$#�ن ا6�ز#)��ن دا�F2 دارد، �@
�د �1 �� 
�ر#	 در .?��	 91ش �, �F& رای��

�$ای رھ=$ی 4�=] و "ھ� #C ا^�9ف واG'  آن
ا&� ا#% &?ا�$ات �	 در .  H71�E دھ'"  ا�9Sب

	���� 	� �B$. ' ��ھ$ه ا���م�ای �$,  . 	��
�
ھ
�ھ�S& �F& �K'م �$ ھ$ J�S� h)�<& 8] و 


�% ا,� &�� �� ا2�انF(
، ا#% 2�د �>)��% .ا(
�ل 1�اaB &��ن ا#% ا^�9ف ��د�G ای$� T��&  . �&ا

p<7& E#�(& $, $�  	��
� ،�H����1 $1
 �&�P� �)�2د 	���ر#	 �� ھ$ ., �F& �K�ھ
�ھ

0#$�1 �� �3�ھ�ی  در ,�ر#	 &>�(h ا,� و 1

�1�C &>�(h ��)�،   –ا����دی و ,��,� F*#د

�ر#	 2�اھ�ن ا#��د , �F& رای�� 	� �)�G در
�ع �'ه ا,��
�SU	 6$واز &&  . $� $K#ا9�2ف د

�
)�(& EG ه #� ا�'ام  ,$ راه$�آ&�8 و &?ا
��� رژ#0 ا,' &�K�$, ای$� 	���F(& '���  . %#ا


��	 ھ
�ھ��K، &?ا�$ه �را ھ0 ��#' ا8Bود �	 ا(=�	 
�� رژ#0 ا,' را &7$وط �	 آزادی ز�'ا���ن 

ھ�  ,��,�، B$ا2�ا�'ن ��$وھ�ی ��P&� از 2����ن
ھ� و @'م 1 $ض ��$وھ�ی ا&���� �	  �	 �6د.�ن

�ن�(����$ا#% .  آ&�8 �$ده ا,� ھ�ی &)�(
� ا�
ای �$,�' و  ھ� �� ��رای &�F �	 ����	 &?ا�$ات آن

�& $P� 	� '� �  0#رژ ��و!  	�ر,' �1 ز&��� 
�ا�' �� �� �H#$&8(8ل �7'ه و آ�& �F�ا,' �	 
 	�1�ا�SB د,� #��'، ا#% .$وه  	� %�J و 	�رو,
�رش در آ(�$��1�� آ&$#�H^� و ا6�ز#)��ن ]G
��� رژ#0 ا,' &03 ا,�، K�$, ار آن، �$ای'B$ط

 .در 4=3	 ا^�9ف آ&$#�H#� �$ار .�$د
ا�' و �	 ا^�9ف  .$وه د#K$ی �	 در داB E2 �ل

	�,��*� �H#$&اران آ'B$ا�'، .$وه  �'#0 و 4'#' ط
ا#% .  ا�' ھ�ی �$د B �ل در �$د,��ن ,�ر#	

�' &�ه 6�] &���وز از ده �3$ و  .$وهJ ھ� از
ھ� را �$دھ� H71�E  �3$ک را �	 ا�n$#� آن

ا�' و  دھ�'، در ط�ل &$ز �� $1��	 آزاد �$ده &�
�ن اداره ا&�ر ا#% �3$ھ� را در د,� 2�د ��ا

	�B$. '�د,��ن، دو .  ا$�در ا#% &��طa آزاد �'ه 
#8G �Hب .  ا�' و �S] دار�' 4$#�ن ,��,� B �ل

�$د,��ن ا,� �	 در ,�ل  C�1ا$H&د '��&
٢٠٠٣ �F(& وه$. C# ان�� H71�E .$د#' و �	 @

�$ده ا,� E
ا#% 8Gب �	 8Gب .  �$دی @
در ,�ل .  ��ر.$ان �$د,��ن $1��	 �8د#C ا,�

 8Gب و ,�ز&�ن �$د، در ١١، ��8 ٢٠١١
 �F& رای��$د,��ن @$اق ا^�9ف 4'#'ی �	 ��م �
�ن &$�7��ً �� 8Gب ���$د,��ن H71�E داد�' �	 ا

��طa آزاد �'ه را اداره &�& C�1ا$H&د '��� .
.$J	 ا#% دو 4$#�ن �$د �$ ,$ &�U(=�ت 2�د در 

��� ا,'، �� K�$, 	� $��رو�' �1�dت ,��,� &
 $P� 	� '� � ً��)��@ �&�1 دار�'، ا�B9�2ا $K#'H#

 .ھ� ���' ر,' �	 وارد د#K$ ا^�9ف &�
�ک ا&� .?��	 از ,�ز&�نF� ی ھ� و'�ھ�ی ,��,�  �

&� 'دی �	 در ,�ر#	 ��B$. EH	 ا,�، �1 �#�4 
EH71 	� 	�.$دد،  ای �$&� ھ�ی 1�ده 

	��
�ھ�ی  ,� �	 در �U% &=�رزات 1�ده ھ�#� 
 	�B$. EH� 	#ر�&$دم در ,$ا,$ �3$ھ�ی ,


��	 ا,� و از درون آن�ھ�ی ھ
�ھ��F�& �K  ھ� 

��	.  6'#'ار �'ه ا,��ھ�ی ھ
�ھ��F�& �K در  

,�#� ا#%  در وب.   H71�E �'�'٢٠١١&�رس 
	��
� EH� �K��KJ ن���ن آ&'ه  .�$ی ھ� 6�$ا&
و��� �	 ���م ,�ر#	 در &�ه &�رس آ�mز :  ا,�

	��
�ھ�  ھ�ی &��F در �3$ھ� و �3$ک .$د#'، 

��	.  در ,$ا,$ ,�ر#	 6'#'ار �'�'�ھ�  ا#% 

	&��$� ،��ر#8ی و  وظ��	 �$.8اری &���
,�ز&��'ھ� ا�'ا&�ت ا@�$ا!� را در درون 

'��B$. د �$ @3'ه�2 T&ا�4 .	��
�ھ� ��%  �	 &$ور 
 '��د�' �1 ���ا�
2�د��ن ھ
�ھ��K ا#��د �

��)� B [=�ھ� و &�ا!T ,��,� را  ھ� و 4

��	.  ھ
�ھ�� ,�ز�'�ھ�ی ھ
�ھ��K از درون  (?ا 

	��
�
��	.  ھ� 6'#'ار �'�' 2�د �ھ�ی &��F وا�)�	  
	��
�ھ�ی ھ
�ھ�S1 �K$#=�ً در 1
�م �3$ھ�ی  �	 

	�B$. EH� 	#ر� . ا�' ,
EH71 %#در درون ا 	�ای،  ھ�ی 1�ده �	 ر0m ا#% 

.$ا#�7ت &� 'د ,��,� و4�د دارد، ا&� �1 �#�4 
	��
��	 ا2=�ر و .8ار���1 از   �K�ھ�ی ھ
�ھ

�dر ا,�H, ه آن'
. ا���7ر #��B	، .$ا#] @
	��
��dً در 4$#�ن ���م 
 & 	�ھ�ی  ھ�ی &�9ت 
1�ده �& EH� ری�7�.�$�' و �S]  ای در ھ$ 

3
� در ,�ز&��'ھ� و 6�7=$د &=�رزات �$ @3'ه &
	�B$7�6 EGدار�'، در &$ا  ���K�$, و [=�4 $1

 [=�4 $� 0��G و "F(& 4$#�ن T��1 ًd�
رژ0# & 
.$د�' و 4$#�ن �1�dت آ�1 ,�ر#	 ��7ن  &�

2�اھ' داد �	 در ��� �$ار &� '�$�.  . C# از
 �4۴٠ ��#' ��م �$د �	  EH71 د#K$ ھ0 در ا#%

.$وه &>�(h و ھ8اران B �ل ,��,� را در 
��)� B ھ$ات و�P1 ھ�ی  4$#�ن ,�ز&��'ھ�

 [=�,��,� &�EH7 ,��2	 و �B [S �(� در 4
 .ای دارد 1�ده

�&� ا�9Sب ,�ر#	 
�ن @�(�
� EH71 %#م ا��

��	 از �, $P��B �, �ل.  ا,��ھ�ی  1$ از 

ھ
�ھ��K در ,�ز&��'ھ� ا@�$ا!�ت �$�� دارد 
�
�' و &=�رزه &)��F�	 را ��8 ��� ��  . EH71 %#ا

� ھ��]@ �
ھ�ی ,��,�  ��'ی #C از .$وه ��8 ر,
�(�� $K#آ&'ه .  د EH71 %#ا ��)� B ز�mآ 	����در �

ا,� �	 ھ'ف ا#% ا^�9ف ���ی #C دو(� 
�	 �	 &$دم  د&H$ا1�C و &'�� از ��3دھ�#� �,

�ق �$7 SG 	� ھ' و'� �&$G ،آزادی، �$ا�$ی
#EH71 C .  �$ای 1
�م �3$و�'ان ا�G$ام �K?ارد

1�ده CJ����	 �	 ��م  ای 
� %�
1$ د#K$ ھ0 از ھ
 	��رای @�(� ا�9Sب ,�ر#	 ��B$. EH	 ا,� �

��)� B 	� ً�,�,,� &� ا��6$دازد ھ�ی ,. 
EH71 ان از��� 	� �#�4 �1 ،Tده در وا��ای  ھ�ی 1

در ا#% &$FG	 از &=�رزات &$دم ,�ر#	 ��م �$د، 
@9وه �$ ا#% در .  @
'�1ً ا#% ,	 S� EH71] دار�'

 	���F(& رزات�=& 	���طa و �3$ھ� & �2$�
ھ�ی ��P&� در 4$#�ن  ��B$. EH	 و در.�$ی

 ،_Fm8 6'#' آ&'ه و ا�� �&�P� راھ�ی�ا,�، �
�&� ا�9Sب ,�ر#	 در آن
�ن @�(�
�  [S� ھ�

�1�#$ی ��&E.  دارد 	�1$ از  ا&� �$ای ا#% 
�ک  .)�$د.� ا8Gاب و ,�ز&�نF� �,��, ھ�ی

�'ی� h� ی ھ�و'�ھ�ی ,��,� در ,�ر#	 دا��	  �

��	 از ا8Gاب ط$B'ار رژ0# 
� '�J 	� '#�� ،0����
�ن در �6ر(
�ن  ا,'، #� dا�E آن��ھ�#� �	 ھ0 ا

�ر ]G 	#ر�, �F& bF�& 	� م�,��ر#	 &,
. ای ھ)��'، ا��ره �$د دار�' و دارای �K#�6ه 1�ده

�0 ا,� �	 در �G ~ � 8بG �(<� 	Fدر وھ
&��ن �>�7 از &$دم ,�ر#	 �	 و#cه در &��ن 

�یF@ هc#زات و��از ا&� 	�ای در ,$ا,$  ھ� 
�n � ده دوران�b6 .  ا�'، ���ذ دارد ھ� �2$�ردار �

�	 در  ھ�ی ,�ری از آن 8Gب ���$#)� �,
�$,� &�bF ١٨، 4٢٠١١$#�ن ا��>���ت ,�ل  

&�F را �	 2�د ا���2ص داد و b6 از آن دو 
�ر#	, �(���
� ١١ا�' �	  8Gب �	 ا�9Uح 

�$,� را در 4$#�ن ا#% ا��>���ت �	 د,� 
���)�"ا#% ا8Gاب .  آورد�'
�J�8ی �=�	 "  

 	� 	�8Gب 1�ده در ا#$ان ھ)��'، �� ا#% ��1وت 
��)� B ��d���ن در ,�ر#	، در  @F� S��,	 ط

 %�
درون ��ر.$ان ,�ر#	 ���ذ دار�' و �	 ھ
@F� T��& C# &03 �$ ,$ راه &=�رزه ��ر.$ان 

�ر#	, �����ا(=�	 .  ا�' در 4$#�ن �1�dت ,��,� 
a�
@ �� 	X���J  	S=، ط	ر#�1$ �'ن ��$ان ,

 ES�(& $�6#� ا@�����ت و &=�رزات� 	ر.$ ���
EH71 د را  روی آورد و�2 ��9S�,� ا��ھ�ی ,

�ب ا&���� رژ0# �$, 0�(�, "SB 	� ،�6 دارد$�
ھ� و د#y& $K,)�ت 1�(�'ی و  � �n در ��ر�2�	

2'&��1 در ھ0 2�اھ' �(H�HF� ،	 از ���ذ و 
 	� �(���
�ا@�=�ر ا#% �	 ا�9Uح ا8Gاب 

��ن J�8ی 84 ا8Gاب رB$&�)�  �$92ف ��م
2�اھ' �' 	�,��ا&� .  ��)��'، در درون ��ر.$ان 

ا#% وا� �� ��8 �	 �4ی 2�د ���� ,� �	 ھ$ 
�	 در ,�ر#	 رخ دھ'، آن �)��ان  �1�ھ� �	 @

��ر.$ی �	 G��ت  [=�.$ا#] ��رژوا#� درون 4
دھ�' و از ,�ی ��رژوازی ��8  2�د ادا&	 &�

�& �#�S1 '���. 
ھ�ی &� 'د د#K$ی ��8 در &��ن  ا8Gاب و ,�ز&�ن

4�د و &>�(��% آن و4�د دار�' �ط$B'اران رژ0# &
ھ� ��)�، در  �	 د#B $K$�� 6$دا�2% �	 آن

�ع &�
ھ�  1�ان .�� 1
�م ا#% ا8Gاب و .$وه &�
ا�' �	  ��ن در ا#% �US	 &�7$ک �	 ر0m ا�B9�2ت

�
�  	��
2�اھ�' در ,�ر#	 ��G .$ا#] د#�� از�

�% در راس �'رت �$ار .�$دF(
از .  ا2�ان ا(

 ،'� 	���ا��را�1 �	 �	 1 'ادی از آ��3 در ا#% �
��� رژ0#  &�K�$, از E=� 	#ر�, 	�1�ان ��1و�1 

ھ�ی &�SU	 از �P$ 8�1ب و  ا,' �� د#K$ رژ0#
�$د و از ھ
�% �4  .$ا#�7ت ,��,� دارد �6 

�
�	 J$ا در ,�ر#	 � �B�#در 	����� ��G '�ا�ای  1
1��b �$ ,$  ا,9م ،$�& ،	��$1 	��
.$ا از �

��ر آ#' و J$ا �'رت �
1�ا��'  ھ�ی ا&*$#�(�)� �
	��
� C���
% را در   �1# ،�=�) ،b��ھ�ی &�$، 1

�' و آ(�$��1��,�زی آن���ر#	 6��ده ,  �(H� �� ھ�
ھ�ی ا&*$#�(�)�  ا&� ا.$ �'رت.  .$دد رو�$و &�

ھ�ی  �>�اھ�' �� ا�'ا&�ت ��P&� اھ'اف و �$��&	
 ��4 	�2�د را 6�] �=$�'، 1$د#'ی �>�اھ' ��د 

از .  ھ� �	 درازا 2�اھ' �7�' دا�F2 در ,�ر#	 ,�ل
آ���^� �	 ا#% ����	 �$�B �$ روی 

8 ��د، �	  ��'ی .$وه�$
ھ�ی ,��,� در ,�ر#	 &�
�.c#در  و 	F
ھ�ی &03 د#K$ آن، از 4
	�$@  [S� 8�� و �F& و �&�ھ�ی &?ھ=�، �
ھ�ی د#K$، �	 و#cه رو,�	 در 4$#�ن  �'رت

ھ�  ا.$ ا#% وا� ��.  ای �7' �1�dت ,�ر#	 ا��ره
��'، ���7$ رو�% 2�اھ' �' � 	�B$. $P� 8 در��
 $K#9 &�8ا از د&���1�dت ,�ر#	 &)�$ی  	�

7�رھ�ی &�SU	 را ط� 2�اھ' �$د�   . 
 

 ھ�ی �)��� %�Aی %��ان ��ر�& و @?
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  �'T ھ�ی ���0
 

 ����دا
 	&��d   ۵ر٠dد   
b.$�   ر١٠dد  

   دdر٢٠  ���)	 ���$ی 
   دdر١٠٠  ١د&H$ا,� ��را^� 
  د($ ١٠٠  ٢د&H$ا,� ��را^� 

    0(�)��,�  دdر ٢۵   ز�'ه ��د ,

' ز#=$م        Gر ٢۵   اdد  

  دdر ٢٠   �3
% آژ��            
   دdر ٢۵    � %(G�C داوودی   

         ��

�ل �3�  دdر ٢٠  
     ���
�F, ھ�د$B   ر ٢٠dد  

 �@�
  دdر ٢۵  6�] �)�ی ا�9Sب ا�4
  دdر  ٢۵   ��ر.$ 6�$وز ا,�

#8#�ن د&H$ا,� ��را#��F1  ر ٣٠dد    
�ور H�ب و���  دdر &      ۵٠�8 
#8#�ن �F1 	� C
� 
  دdر٢٠٠٠ dدن -د&H$ا,� ��را#�

 
 U(��� 

�F@ ��اھ�$B �^��� $=�  B$ا�C   ٣٠ ا
�'ر(,��&C ا,'#�ن H,٣٠ )ا C�ا$B  

  B$ا�٣٠C  ا&�$ 6$و8# 6�#�ن

�' ا�$فG  ۵٠C�ا$B  

�ر*��UF, '� ,  ۶٠ C�ا$B  
 

 ا��ان  
�F&�� '
Gن ۵٠٠٠   ا�&�1   

��&�& '�
G a�Bن ۵٠٠٠  ر�&�1   
1�&�ن ١٠٠٠٠  رB��  a�cن 84��   

 
�A9ھ 
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� 
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'یGا �����$ون٢٠٠  ھ  

�(�
#$� $���$ون ٢٠٠  د 
  

 ا0'�ن
           ��(G '�رو٢٠         ر��#  

�رو٢٠    ���$ ��د �cاد     #   
�رو١۵   &�
' ر!� ���ب آزاد#  
             �HF&  ب��رو٢٠   ا## 

       ���Sرو١۵   �3$وز دھ�#  
�ب �H$ا(�3  S #   ١۵رو�#   

   
���� 

 '^�, '
Gرو  ۵٠   ا�#  

 ھ�ی ��ز��ن ای از اط3:)& >3@&
 

 
�ان "  ��ر�� ا��ان ا��X ھ�ی ط1.& و@�7A ��رون >�ا�� ھ�ی ��ر��ان �;� >�ا��" ���@

�د٩ای ا,� �	 ,�ز&�ن در �1ر#�  اط9@�	
� $7��در ا#�% اط�9@���	 ��� ا���ره ��	 .   آ��ن &
��ر.$ان ����' اھ��از  �ُ$ �7� ا@���ب دو ھ8ار ��ر.$ �� T
��رون ����$ و �1 � �و�


��7Hن آ&'ه ا,�Gر.$ان و ز�� : در �$ا�$ ا,���'اری 2�ز,��ن، �U2ب �	 
�&� ا,9&� �	 �G&� و �76�=�ن ,$&�#�	" HG ��,د ��S���
و��6  داران ا,��، در ����$ان @�

��'ان ا,��، ,� �� &�� ا&� از آن.  ز�' &�
�&� &� � aF	 N$و1HG %#ا 	� �#�4  	�J $ھ� '����
 .�1ن ����'ازد ھ�ی ھ�ی �
� و �2��اده ���7$ ��ر ا#% ��$ان را �$ ���	

�ن٨�F�& ،ر�H�� ن��F�&  	�
�S) ای$� 	��دک ��ر، 6'ران، &�دران، د�2$ان و 6)$ا�� �ای  ھ� 

�$#% د,�
8د، &�=�ر �	 ��ر &����'، از 4
�F	 �����M�# ا#�%  ��ن �1� �'1$#% �$ا#" و �� �

�,��, '� .ھ� ھ)�
�ط	m $SB ان ا����دی در$�� $Nر.$ان در ا�� 	� �)�G ور &� در 	�#��&$�, ،'�داران و  ���

'��&� از 1
�&� ا&�H��ت ز�'.� �	 �EH� %#$�3 آن �2$�ردار ھ)�HG E&ا�@. 
��'�1$ ��'ه�
��'ان �N$و�1�
. ا��' در ا#$اِن ا&$وز، ��] از ھ$ ز&�ن د#SB $K$ا SB�$�1$ و �N$و�1

	F��B 	���� ����� �1�S=ی ط �,��0  ھ�#� ی ,���S���(& ول�3�ر ا,9&� &)�
�	 رژ4 0# �,
 .ھ�,� آن
 

��7Hن! ��ر.$ان Gز! 

���&�(��� �1 	�B$. ا����دی �K�(Hاز ور� ،�����ھ�ی ا�4
�@�، و! ���  ��$ان B$ا.�$ 
. ط��=����4 '�=�F	 �FG ��& ھ�
�	 ھ� و ,$ا���م ��$ان ,��,ِ� دا�F2 و �2ر�4، راه & ���7 1�ده

�ا�' �	 4��ِ ر#7	 راه�� 	� �FG ود، راه ی ���$ا�$ی$� ������ا��' ��	 ا#�%  ھ�ی ���� 	�� ��F�G
 .ھ� 1�2
	 دھ' ��$ان

	=��4 	
��9 1��3 راه EG ھ
	 �4�=	، �$ای ��$ان ھS�ا ،����� ".,� ھ
	 �4�=	 ی 

�#� از &�=��رزات و )  ا�F��( ,�ز&�ن B'ا^��ن : " 2�ا��0 در �>] �6#��� اط9@�	 &�G %
!

2�ا,� �7��ری ��ر.$ان B ر.�$ان ا#�$ان،  ھ�ی��� $�K�#از و د���رون، ���' اھ� � �و�
	S=ط 	�#��&$, 	�F@ $�7�� 	J $ا��1د ھ 	ر.$ را ����&�� ��G&�� آن ی �H�G ا  داران و$�B ھ��
�&� ا,�9&��  &� �$ ا#% @S�'ه.  2�ا�' &�HG 	�ا0# �	 در ا��1د ��ر.$ان ��$و#� و4�د دارد 

�ب 2�د، ��در �	 &F��S	 �� آن �>�اھ' ��د �� 1
�م ��$و و د,��Kه� ".ھ�ی ,$
 
�ان د#�K$ اط�9@���	 ,��ز&��ن "  ھ� و ��1رزات ��ر��ان د�Hع و �'��� �L(A از >�ا��" �@

�د .��	 آ�mز &� اط9@�	 ا#%.  آ��ن ا���7ر #�B�٢٣ا,� �	 در �1ر#� �: 
��ر.$ان در ا@�$اض �	 و! �� 2�د د,� �	 ا@�����ب، ���1
�T و #�� "  	�روزی ��)� 

'� .�P1ھ$ات �8�
ا&$وز 4
 � از ��ر.$ان �)��4 &�ز�'ران در �$ا�$ &�bF ا,9&� د,� �	 �1
�T زده و 

�&� �$ای راه 2�ا,��ر aS�1 و@'هHG د  ھ�ی�ا�'ازی ��ر�2�	 و 6$دا�2� د,���
�8دھ��ی �2
��� و در�	 ��"  &�ه ٢٧ھ�  �'�'، آنSG د زد��'"  دری��#$�B b�F�& $د را در �$ا��ا&�� آ#�� .  2

�ا��% &��ب� 	� �(F�& ا#� در���ش �.  	�� ��(�F���& ،'����ر.$ان ھ)� '! $� 	
اش ھ
4�د آ&'ن ا#% �$ا#" ا,�، &��� �F�6ی ا� C# '؟��� 	د دا���1�ا�' و4."! 


���� و �B$اورش  در ادا&	 و �� ا��ره �	 ا@���ب ��ر.$ان ��ر�2�	��� ،$�B �
ھ�ی �6$و��
�$ا,�� �'ا&�% روز ا,� �	 از ا�2$اج و : "��ن آ&'ه ا,� ھ�ی در &�ھ37$ و ���ن 2�ا,�
��ر.$ان در ��ر�2�	 E#' 1 0؟#����ر.$ا�� �	 �� از د,� دادن ���ر �2�د از !  ھ� J�8ی �7

'�
�#� دو(�� �2$�ردار ��)�G ��ای آن.  ھ$�� 	��ھ�� ������Hری �1d��� ����G$ از  ��ر.$ا��� 
��ر.$ی �	 H(& 0m% دارد و ��ن، 1��3 ��ر��	.  ,� ,��ھ�  '���J $، ھ��ر ا,����ی ا&���'ش 

�B�� .��د,�
8د ا�'ک و ��
��'؟��H� د ا@�$اض���ر.$ان �	 @'م 6$دا2� د,�
8دھ�ی 2 	�! �$ا,�� �'ا&�% روز ا,� 

�ن ���#�' ��	 ��'ا &�������د �1� �&�HG %#ا#� در ا��آ&�'، ا.�$ ��'ه �����ا#��  ا.$ .�ش �
 !!"آ&' ��G ا.$ �F=� از ,�� دا�� ��ز �	 G$ف &�!! �$د &�

2�ا��0 در �>] د#K$ی از اط9@�	 &�: 
 

��7Hن"Gر.$ان و ز��! 

3�ری ا,9&� 91ش دارد �1 �1
��&�� ���ر ����$ان را ��$ دوش ��
��   رژ0# ,$&�#	
داری 4
�'ازد و �
� ا#% را �� 1
�م و4�د 2�د، �� SB$، .$ا�� و ���Hری �	 ھ$ روز �� آن در.���$ ��

��' ھ)��' درک &��  .	S=وت ط$N دارد و ھ$  در 2��1$ و �ن �'رت را در د,���ای �	 ھ0 ا
����' ا��'ازد درک &�� روز �	 �
� ��Kھ� SG�$ا�	 &����&�=��رزه ��� �S�B$ و .�$,�����K در .  


� را �$ �
� � �رھ�ی ��� $��1 bG 84 8ی�J $K#د ��
��G ه'�,� ...ا�K�8د �
� �'ه و 6

��7Hن &�Gر.$ان و ز����% ر��Bری �� J 	� ��&�HG $� گ$& '����  . ��3���1 ��&��H�G %�#ا

��� و ,*$ده �'ن �	 ز��(	K�$, ,8اوار �دان �1ر#� ا,." 



۶٣٣ �
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	 دوم آ��ن      10 

 
 

١٠ 

�' ا&� ,�اد ھ0 &� آ&�ز�'��در .  m�$ه ز�'.� &� 
�م ��7' ��	 �J$ا و����� از �F�� �& ���4 %���
��N��� ھ��
�'ی ,��� از � 	S=رود، ط �& %<, ���dن ذھF &
 	���S�� h�FH1 ء &� #��' و�S1ده ,�ل ار 	ل ��, [�
 ����ل ذھF & ل او�� 	� 	��] ,�(	 �1 ده ,�(	 ھ� 
�د؟ �	 ھ
��% ��2ط�$ ����3��	 ھ��ی � �& 	J '�ھ)�
�اد در �, ��� 	
د#K$ ���$زاده �$ای 1�4�	 ا#% ھ

��(�� ���B$#?6 	4و ��ھ 	ر .  ا#$ان ���<���Bاو ��� ا
�ادان ���3$ و رو,���� �, ��� ��=�(� 	� '#�. �&
�ادی ز���ن ��	 &�$دان �, �� �=(� �# 	�B�# [ھ��

��0 ��'ه ا,�� 8���  . 	���ا#�����3 ����8 ��4ی ھ���� .�
�7�رھ��ی ��3�4ن �ا�B>�ری �'ارد J$ا �	 در 1
�م 
�' ا#$ان ��3$ و رو,���� و�4�د دارد و زن و ��&
 ��� 	���7�رھ��#�� ��ر، (�?ا در �U�����
&$د ھ0 ھ�
 ��������J %�#����1و��1 ا �ه ا,�'� %��ادی ر7#	 ,

 .و4�د �'ارد
ر^�b ,�ز&�ن ���3[�� ,��ادآ&��زی در ��>���7 
د#K$ از ,>���] �	 ا#% ��H	 ا���ره ��$د ��	 در 
�J)����ن، آذر���#����ن �F�� )����ن و��ا,���ن ھ��ی ,�
�$د,��ن، 2$ا,�ن �
�(� و �$&��ن ����]  ،��$m

��' .  1$#% آ&�ر �� ,��ادی و�4�د دارد�J ده$�=�&���
 	�B�!ا#% ا,��ن ھ� ا 	ز,��ن را ھ0 ��2 ' � 	P�)
�	 ا.$ در ا#% ا,����ن ھ��  '#�
�' و اد@� &� �� �&
 8�4 	�� �F�)د '�ز��ن �� ,�اد ��] از &$دان ھ)�

ا&�� !  ��&�� و H�1$ات �=�F	 ای آ��ن و�4�د ��'ارد
ھ
	 ی ا#% ھ� J�8ی �	 84 1�4�	 1$ا�� �� �#�6	 
�3�ری �
و ا,��س ��$ای #��H�� C)�� ��8رگ �4

6��] از .  ا,9&� در ز&��	 ی ,�اد آ&�زی ��)�
�	 & �ون وز#$ در &��رد آ&��ر  ��. '#�� 8�J $ھ
�ادان دروغ &�� .��#�' �J$ا ��	 ��$ ا,��س , ��
3�ری ا,�9&��، ��1 
آ&�رھ�ی & �=$1$ از ار��م 4

4
 �� ��dی �] ,��ل ا#�$ان ��� ,��اد  %  ٣٠
ھ)��' و ا#$ان در ا#% ز&��	 ����G �� �' از ����2$ 
 	����$�1 ��# %#$�� ،$U� ن�X
7�رھ�ی &�SU	 ھ�

وا� �� ا#% ا,� �	 @�F ر�B 0m$&��ن . �$ار دارد
3�ری ا,9&� از 
�� و د#K$ ا�'ا&�ت 4�
ھ�ی 2
�ادآ&�زی، ا#% رژ#�0 ����3ی , �3]� E�H71 E�=�
�ع �'اد و 1$4�� داد �	 ��4ی !�dزم را �	 ا#% &
 ��B���ا���2ص ��د4	 و ��$وی ا�)����� dزم و 
���$دن ا#��% &�� ��[��E ���8رگ،  %������$ای ر��7#	 
زراد���2���	 ی ��2�د را ���$ای ��4���� ���2ر���4 و 

'�����ب دا�F2 &$دم 3�1�8 �$,  . 	��
�% ا#�% �!
�ب .�$ی ��3�ری ا,9&� &���' ھ$ رژ0�# ,�$
4
4
 �� ��'در��' ���,��اد  C# �� 	�2�اھ'  �
�
رو�	 رو �����' ��	 ذھ�% �K�7�,$�6$ی دارد و ��� 

'�� �& 0F@ '� آ.�ھ� در �$ا�$ آن _(�. 
 E��)$ ھ$ ��ر د�ری ا,9&� در ,�ل ھ�ی ا2�3
4
�ادان 1$ا���'ه , �� ����F�& ه�و 1�4��3 �$ای ا�=
 ���# ����&�ا,�� و ��� ���زی ��$ ,�$ ,�% آ����ن، ��
�ادان، 91ش �$ده ا,� �	 ��	 ��4ی , �� ��(�4
�دن ��� �
�� %��H� %�B$#?6)�� ,����,�� ر�7#	 

�ادی، ار��م و آ&�ر �� �6#	 و ا,�س ارا^	 دھ', . 
 h�#1 ��ر �H(���ن #X
,�ز&�ن ھ�ی ��% ا(
�FF ھ

���� از ��� ,���ادی ارا^��	 ��$ده ا���'��.�����ا#��% .  .�
 &�9دی #B C$د �� ,�اد ١٩۵٨,�ز&�ن در ,�ل 

�$د h#$ 1 	���اد :" را ا#% .�, ��� p�<�� C#
 	��� 	���ع ,���ده ای را �!�ا,�� ا.��$ �������ا��' &��
ز�'.�� روز&�$ه اش &�$���ط ا,�� �����3
�'، ا&�� 

�#)' و �>�ا�'���)� ,�ل �� �' ."  ���ا�' ھ
�ن را �
 h�#$� �1 '�����& E�F& ,�ز&�ن 	� 	�3د وا�)�� %�
ھ

��ن �4$��6,�X
. د#K$ی از �� ,�ادی �$د �	 ھ
�	 آن را  h#$ 1 %#ا�F
@ %�����J ،'��'ه ا��ھ0 ��&� 

دارای ,��,� ھ�#� وا�)�	 �	 #�K�#'H$ ھ)�����' و 
1�ا��' ����3ی �����  �& 	� �K�4 �����در �$ا#" 
را در �$ا#" ��$ان @
�a ا����دی د,� ��0 دو 

�' �	 ��T آن ھ� ��)���'رت ھ��ی ��8رگ . �$ا�$ 
 ً9� B '��	 �G&� ا��F دو)� ا,$ا^�E ھ�( ���34
�' J$ا �	 ھ���� �� �& T�
F	 �	 ا#$ان &G آن را از
�3�ری �
������ ��	 b�6 از �4���
��	 ا@�
�د و اط�.
ا,9&� �'ار�' و از ا#% رو,� ��	 ا#�% رژ#�0 را 

'��م 1$4�� &� دھF &�� �#دا$B 	�. 
��3�ری ا,�9&�� و �
�4 0����S���(& $���m ھ���ی [���1
ا,$ا^�E �1 ھ
�% ,�U ھ0 ��7ن داد ��	 در.���$ی 
&)�S�0 ا#% دو &� �1�ا��' ��	 ,�$@�� &����S�U	 ای 
�د، J$ا �	 از آن ,� 36*�د را 8�Gب هللا (�=����ن �
���ر��2��	 ای  ��	 6$واز در&� آورد و از ا#�% ,�

�د� �& $��� .در ,�دان &
 

 %� ��ادی در ا��ان
 

#EH7& C �8رگ �	 .$#=�ن �4& 	 ی ا#�$ان را 
�&�� ا,�9&�� در ,�	 دھ�	 ی �H�G ه ی$�U�, ��
.?��	 .$���B	 ا,�� @�'م و�4�د آ&��ر ������� و 
ا@��
��د�6?#�$ در را���U	 ��� E�^��(& و &� �[�9ت 

����% ا&�hF�<&  . �����H �4& 	 ا,��J 	��1 ز&��� 
B$اھ0 �7�د ط= �ً &F��S	 و &=�رزه �� #FL(& C	 ی 
�د #�� ا��9ً �� ��& %H
& ��<, 	� 8�� �@�
ا�4

�(�� ���B�# �,ری .  د��3�
�dن و &�S&�ت �4L(&
ا,9&� &�03 ا�' �	 �	 SB" ��91 �$ای ��	 د,�� 
���'، �����H��F	 ���$ای ������ ���
آوردن آ&���ر ���������� ���
�*?#$H� %�B)� و ھ#8
� ���ن در ز&�����	 ھ��ی 
��' و ����4�د را د,� ��ری &�� �&>�hF، آ&�ر &

'��&� ارا^	 �
� دھ
. ار��م ���� را �	 ا�HBر @
 ��� 	�Uری را در را����� %�����J آن ھ�� 	��و���� 
�2�د&[����H	 ای  	��3�ری 
ا��>���ت ر#�,� 4
 ��& �������F���& %�#'���J در ا�� ��د �ا, 	��&$� ��
 ����Gرا 	ر را ����� %���
�'، در &�ارد د#�K$ ھ���

'��ان آب ا���م &� دھ�) C# ن'����! 
 %�����X�
& ��ون وز#�$ آ&��زش و �6$ورش ��	 ھ�
 %���
,��ادآ&��زی ,�� در ���زدھ� �3[� b�^ر
�@�ت و �2=�$.�8اری ھ�� =U& �FF

��K7#ه ��% ا(�

�$د ���ر ١٣٩١ آ��ن ١٢او روز . �$�]G ��� 
 	���ن .�� .���در B$m	 ھ�ی 2=$.8اری ھ�ی .

��4
� ���� ا#�$ان را  %  ۶ /  ���٨ ,��ادان ا#�$ان 
�	 �$ا��$ ا,�� ���  '��ن و H71٩�E &� دھ���F���& 

.  ھ8ار ��$ در .$وه ,��� ���dی ��] ,��ل٧١٩
 ���!�1 ��@�F ���$زاده ,*b �	 �4ی ا#% �	 ا�'
دھ' �	 J$ا b6 از ,	 دھ�	 ای ��	 از ا,����S$ار 
 ����
2 	� �)�G ری ا,9&� &� .?رد و در�3
4
�3�ری �
در ادا&	 ی ا�'ا&�ت &$دم �B$#�=����	 ی �4
ا,9&� در ا��'ای ا,�S$ارش، #� ���� در دی &��ه 

 ��B$&���ن ا#������د �����3[��� ,���ادآ&���زی را ١٣۵٨
�ز ا#% 1 'اد �� ,�اد و4�د دارد، ���در �$د، ھ

    	����$د و .����  ��B��� ن�
ا�'ام �	 آ,
�ن و ر#)
٣  %  ����)��F� �& �F@ 	� ھ� 	زده ,�(�ده ,�(	 �1 �

 %���
ذھ�� از ���1��E &���$وم ��'ه ا��' و ��	 ھ�
 	���7. ��=�N اد��2ط$ در ,$�
�ری اB$اد ��� ,�

�ان &� ��ون وز#�$ .  ا�'��� �' ا,� ���$زاده ��	 @�
�dن �F� �& 	������,o���& 	��آ&�زش و 6$ورش �'ا��' 
 $�� E�)د دار�' و ا#% د�7�رھ� و4�ذھ�� در 1
�م 
�د �	 �� روش ھ��ی ��2ص �2�ا��'ن و � �
آن �

'�$�K�ا$B %����  . ،'��9���B '���7�رھ��#�� &�����در 
���، رو,�	 و m�$ه �	 �$ ا,�س داده ھ��ی ����% �
�dن ذھ���� و �F� �& د ��'ارد��ادی و�4�(�� �FF
ا(

 E���^را ا,�$ا��Hدان آ���
�ن، وز#$ اط9@�ت ,n@
�ر �	 #�ر&�ک ��ل �
=�ران ��ر�2�	 ی &?L(& را
�دان a�G د��Bع از �, 	���م دارد، دا�)� و .�� 

ا(=�	 ,�دان 6�] $1 ����8 . 2�د را &���ظ &� دا�'
ا,$ا^�E را &�03 ��	 ����1وز ��	 ��2ک �2�د ��$ده 

�د�  . E#ل در آور�n& درو �٢٠١١$ای��2 C�# 	� 

F	 ی ھ�ا#� �' �	 در ط�� آن G دان�در ��'ر ,

 	�#� ��	 #�C ٢٠٠٩دو ��$ ��7	 �'�' #�� در ژا��

��F	 ی �G دان�
�E ,�9ح در ��$ق ,��G روان��

��ر�2��	 ی . ھ�ا#� �' 	� C#�2 از اھ�(� �8د$�
 b��ا$�B ر��K��$�=�2 	�� ک�ا,�F	 ی ,�زی #��ر&�
 C�# ،] از ا�������ر����1 �6��P���) 	�� '�6$س .��

��C را �$ B$از آن د#'�'& C# �# �
 .ھ�ا6�
 	�� 	��و4	 ��71	 ی ھ$ دو رو#'اد در ا#�% ا,�� 
�$د و �	  E
@ ً�
�S�(& �&9,ری ا�3
در او(� 4

��B$�#?�6 ا�������ر را ��)�L(& E�^در دو&� ا,$ا .
�	 8�Gب هللا (�=����ن  '��	 ھ
�Kن &� دا� �)�G در
#C ��$وی ,�����2	 و �6$دا���2	 و &�8دور رژ0�# 

3�ری ا,9&� ,�
�	 رھ=�$ 8�Gب هللا و ��	 .  4
ھ������ ���>��] از ��H��71���9ت آن ���'ون ا���4زه ی 

'������� ��
3�ری ا,9&� آب ھ�0 ��
�dن 4L(& .
 	�� �(�� �U#در �$ا $!�G ل�G ھ0 در E�^ا,$ا
7�ر د#��K$ی ��' .?��	 ��1وز آ��Hر �	 �2ک ��&

ز&��� ا,$ا^�E &� رB� و �	 ��م د��Bع .  را �*?#$د
از 2�د �	 �2ک @$اق ��1وز &� �$د و �	 ���3��	 
 ��# ��
ی ا���3'ام ,�9ح ھ��ی در ��Gل ,���2� ا�1
 ��

��#� آن را �
=�ران &� �$د، ا&� ا&�$وز ����
�3�ری ا,�9&�� �
�4 �� 	F��S& ای$� 	� '#�K� '�ا�1

�$ده ا,� 	F
G'��� دان�, 	�7�ر د#K$ی � 	�. 
3�ری ا,9&�� و 
4 %�� 	�و4	 ��71	 ی د#K$ی 
 '��J $ھ 	��&� ا,$ا^�E و4�د دارد ا#% ا,� HG
1�ا���' ��'ون ا#����د آ���ب ��	 �G���ت  �
ھ$ دو �
2�د ادا&�	 دھ���' و ھ�$ از .��ھ�� در ��2رج از 
&$زھ�ی 2�د د,� �	 &�4$ا4�#� &�� ز����' ا&�� 
��&9ً �� .'ار �	 آب �8���' و  	���	 ھ0 ��)� K�آ
��4�د#��� ��2�د را ��B'ای ھ��
�����% آ����ب ھ��� و ���&

'��H� ھ� �#��3�ری ا,�b�6 ��&9 از .  &�4$ا4
4
&�4$ای 36*�د 8Gب هللا (=���ن ��	 #�C ھ��ا�6��
��ی 

 ١٣٩١ آ��ن �١١'ون ,$�7�% آ&$#�H#� در روز 
��$د 	F
G 8��  . %�#ا 	��,�*���H�# b ا@�9م ��$د 

 E���)د %���
�ده و ��	 ھ��� �F& در آب ھ�ی �
ھ�ا6�
�2�ی ���'ه ی ,��K�� ا#�$ان ��$ار ٢۵ھ'ف دو �4

.$�B	 و د#K$ی ھ0 &'@� �' �	 ا#% ھ�ا�6��
�� در 
�ده ا,���� �FF
ا�������1ً در ھ�
���% .  آب ھ�ی ��% ا(

 ��� 0�S�(& ی�روزھ� ��د �	 ز&8&	 ھ�ی .�� و .
3�ری ا,9&� ��	 
آ&$#�H از ھ$ ,� در درون 4
�ش ر,�'، ��1 ��#��4 ��	 ���(���� وز#�$ ا&��ر .

3�ری ا,9&�� روز 
 ١٣٩١ آ���ن �2٢٢ر4	 4
 ��H�#$�&ه ��� آ$���	 &?ا ��K� ران�K�$=2 T
در 4
�1
���0 .���$ی در  	�� � دارد �HF	 ا@9م �$د &

 .��ره ی آن �� �2&�	 ای ,�
�ا��' ��	 ���� '�#��� 	��8 2�ب &�� دا��' �� E�^ا,$ا
 ��

F	 ای �	 ا#�$ان �����' ا&�� ��G $.ز�m�3#� آ�1
�ا��_ آن را �J	 از �@ ����)��L�(& �#�3�1�ا�' �	 1
 $�P�� از 	�J و 	�S�U���& 	�� ����P$ .)��$ش �4
No1�$ات ,��,� و ا����دی آن در ,�U �34ن ��$ 

ا,$ا^�E و �'رت ھ�ی �8رگ �34��� . @3'ه �K�$د
١١در���	   

١٢از ���	   

-A8 B(ھ�ی �'��ری ا���3 و ا��ا� 
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۵از ���	   

١١ 

١٠از ���	   

�اد ا,�� :" ا,��, �� �F
#p<� C از (��ظ @
ا.$ ���ا�' �	 1
�م B �(�� ھ�#� �*$دازد �	 &�����ج 
�اد ا,� �1 .$وه #� �4& 	 ای �	 در آن ز��'.�� ,

'���� E�
�ا�' @�� '���اد .  &� �, ��� p�<�� C�#
ا,� ا.$ ���ا�' 2�ا�'ن و ����% و &��,=	 �$دن 
��B#� �>��� و �4
� �� اش ا�����م H� را �$ای

�، &�$د و زن ."  دھ'H(��# h#ا,�س ا#% 1 �ر $�
�دن و �� ����ل ذھ��F� �& ،دن��چ �F� د و$��دن، �
�1�ا��' دا����	  �
m�$ه �4#� در �� ,�ادی اB$اد �

�ن .  ���'���F���& �&9,ری ا�3

% ا#% �	 در 4!
ھ��� ��1% از ا����7ر ���3��1 د,��� ���4&�� ��	 ا&�����Hن 
�ادآ&�زی را �	 دE#d ا����دی �'ار�' و .�$��	 ,
 ��
@��F و4�د ��'ا��� ��	 ��$ ا,��س آ&��ر ر,�
�' و ��
�دک از ��1�E ��ز���ن �F�& 	, 0�د,� 
�' و ��� �� E���1 1$ک $SB �F@ 	� '��ر ���=�&
 %, �� _,����ذب #� ر�M آور و ��&� Em�7& اع�ا�

'�
C 2$ج �2��اده ����. ��ن �	 ��ر �*$داز�' و 
@�F �����$زاده ���&���� را @��F� ��>���7 از ��� 
 �, �)�G ا#% در ،'���ادی در ا#$ان ا@9م &� ,
3�ری ا,9&� �� ,����,�� ھ��ی ار����1@�� 
4 	�

���ن �Bن #�� ا��Bدک ا�� –�cاد6$,���	 ده ھ� ھ8ار 
ا#$ا�� را از ��1�E ��زدا��	 و آ���ن را ا�4=��راً 

�ده ا,�
 . روا�	 ی 2����ن ھ� �
�3�ری �
�	 زودی ,� و �3Jر ,�ل از ا,�S$ار �4
�ن ھ� ��$ �� ,��اد �F�& ز��ا,9&� &� .?رد و ھ

��3�ری ا,��9&��� ���	 .  در ا#��$ان و��4�د دارد��
��4
2�ا,�	 و ��	 �1�ا�)���	 ا,�� ��� ,��ادی را در 
�دن ��� �
�� %���'، �$ای ر�7#	 � %�ا#$ان ر7#	 
�ادی ھ0 ���#�' ,�'ی را ��	 در ��$ا��$ش ��$ار ,

�0 ا,�، B$و���6�'�G 0#و رژ 	�B$.. 

�د4	 �4ری آ&�زش و 6$ورش � 	��'ه ��د 
�ق  �6,�SG ی��	 در ا#% ,�ل ٧٠. �
F & ھ8ار 

�Gل در .  آ#�' ��)� �	 ا,�>'ام وزار1>��	 در&�
�	 دو(� �>�اھ'  '#$�K� $P�در�' از ا#% ٢٠ 

'�� 0�6�(� �$ای !!  ��د4	 را  ��G �آن و�

�ن و4�د �'ارد و ا#% ا(=�	 در F & ق�SG �26$دا

�(�� �=#$m 8�J �&9,ری ا�3
و��� .  4
ھ� در ا���Pر  ��ر.$ان در �>] �2��� &�ه

�7�'ه �'ن ا#% ا&$ �	  د,�
8دھ�ی 2�د &� ،'���&

�ن ��8 F & 	� 1)$ی آن 	F
�>] دو(�� و از 4

�
�4  �1 ا#%.  ���' در ا#% �$ا#" دور از ا���Pر �
�	 �	 ا#% &FU_ ر�" دارد @�ا�_ ��ھ]   آن 	J

�	 ط= � �6#�% ی �4ری &� ��د4	 '���  %#$1

�ن، 6$,��ران و  .$وهF & ،ر.$ان�� ��ھ� # 

'��ا�_ آن ھ)�@ $U2 در 	
�' آن ���7$ از ھ��&. 
��ھ] ��د4	 @
$ا�� �$ ا����د  M#��� �&ا

	��. 	� 	J$.؟ ا�(�J  ی &$ادی & �ون

'یGاد  اc�٣٠ �2ا�� 6$دا$
 در�' ��د4	 @

�ن �$��&	 �(�
� b�#م ر'S& �G�=�& ،'� 'اھ�2
 �3�1 aS�1 از 	د4� ھ8ار &�F��رد 1�&�ن ۵و �


�$ از � �� در�' ��د4	 @
$ا�� ,>% ١۵# 
����0 وی  .��	 ��د �	 دو روز � ' ھ
�ن� 	�ط�ر 

�د4	 � aS�1 د، و$� E#' 1 د را���ن 2<,
 	� �� ھ8ار &�F��رد ١٠@
$ا�� را �	 دو �$ا�$ # 

در &�رد ��د4	 @
$ا�� اول ا#% .  1�&�ن ر,��'
3
� از ا#% ��د4	 در ا�2��ر & [<� 	�

.�$د �	 در ا�2��ر  ھ�#� �$ار .$�B	 و &� 6$وژه
ھ�#�  �6,'اران �$ار دار�' #� &� aF �	 ار.�ن ,*�ه

�	 ا#% 6�ل '�ھ� را در  &���' �'او,�
� ھ)�
7�ر دار�'  را,��ی 6$وژه�ھ�#� �	 در �2رج از 

��ھ] ��د4	 �$ف &� 	��'، دوم ا#% ��ھ�ی  
0�S�(& $�N�1 ��ا$
@  h�FH19� ،اش �$ ا����د

��ره و ���Hری ��ر.$ا��  &��'ن 6$وژه 	
ھ�ی ��
�ل �	 ا,� �	 در ا#% 6$وژه���ر &� ھ� &7 '���� .

ھ� ھ0 از �� $P��Hری  �FH19�h &��'ن ا#% 6$وژه
�	 �$ای  �19H7& $P� ر.$ان و ھ0 از��

�'  ھ�ی ا����دی �4& 	 ا#��د &� ز#$,�2���& '��
�1&�% �4ده، ,��2% ,'، �1&�% آب و �$ق و m�$ه 

�& 	4�1 E��� 	� 	� '���� 	��ی 2�د &�19H7 در  �
�ن �� � را B$اھ0 &� ھ�#� ھ0 �>]J  	�آور�' 

�ع در ا����ل ��ر.$ان �)��ر &03 !���ز ا#% &
�& '���. 

�&�،  ا&� ھ
�نHG $K#د EG راه '� 	��. 	�ط�ر 
�8ی ا,� �	 آ�Nر آن را $& C��� اض از$S�,ا

�& bG رم���ر.$ان در ا8Bا#] 1 '����$ا,�س .  
��K ط� #'S� 8ان�٧آ&�رھ�ی دو(�� & 	ل .?���, 

 ھ8ار ٣٩۵ ھ8ار &�F��رد 1�&�ن �	 ر�0 ۶۵از 
 ,�ل ٧&�F��رد 1�&�ن ر,�'ه ا,�، # �� در ط� 

�د .   �$ا�$ �'ه ا,�۶�در ا����دی �	 د�Jر ر
	���� �K�#'S� [#8اB، ا�رم ا,�ای  ھ
$اه �� 1

�د را �'�=�ل �>�اھ' آورد�. 84 ا8Bا#] 1�رم و ر
 Tط9 و ارزھ�ی �2ر�4 در وا� �
ا8Bا#] ��

	���� '��Gل ��#' د#' �	 �� .  ی ا#% �$ا#" ھ)�
�)$ی ��د4	 	� 	4��&�  ,��S	 ی �� 1HG ی

��� ر,�'ه و J	 آ�Nر 1�ر&�  	� �K�#'S� [#8اBا
ط=� � .  4'#'ی از 2�د �$�4ی 2�اھ' .?ا��

1$ �'ن  ا,� �	 در ا#% �$ا#" ��#' &��P$ .$ان
��dھ� از 4
F	 ط9 و ارزھ�ی �2ر�4 ��8 ��د .

���$ ا#% �1 ا#%� �,��, �&�
ھ�ی رژ#0  �4ی ��ر 1

�)$ی ��د4	، ��ر ا#%  E] & �� در ار1=�ط

��7Hن Gز $K#ر.$ان و د��& [E را �$ دوش 

2�اھ' ا�'ا2� 	�4& . 
ا#0 ا#%  %#$1 ,�ا(� �	 �6,� �'اده ا&� ��#' &03

	��'ر  ھ� آن ���' �	 J$ا �)$ی ��د4	؟ J$ا ھ#8
�
�	 درآ&'ھ� �� آن � �,d��  %#و ا '�2�ا�

�	 ��#' �1وان آن را  1�ده '�
�H] ھ)�Gھ�ی ز
 �*$داز�'؟

�&� �$ &� �1 آن
�د4	 @� 	� 	�.$دد، �>]  �4 
�8ر.� از درآ&'ھ�ی آن از ط$#a ��� و &�(��ت 

�& %�&�1 %�&�1 	��'.�ن ا��F آن  ��د ��
 �Fا&� �>] ا� ،'�
��7Hن ھ)�Gر.$ان و ز��

0 ��رو�$ا,�، ��P&� و  آن�P@ ه�K�,ھ� را د
ھ�#� �	 رژ#0 �$ای  �F '، د,��Kه &?ھ=� رژ0# &�

ھ�#� �	  د,��Kه.  ھ� ���ز دارد ��Sی 2�د �	 آن
ی  1�ا�)� &��$ �	 ا8Bا#] ��د4	 �=�د��ن &�

�	  ھ0 �'ون آن ��رت وا� � ��د، آن @
$ا�� �	
'#�
� E�
J	  آن.  �)$ی ��د4	 را �	 ��ر.$ان �1

��ر.$ان ا#$ان در ط�ل ا#% ,�ل 	�ھ� �� SB$  را 
2�د �1وان آن را داده 	�ی  ا�'، J�8ی 84 ھ#8

�ده و 1��3 �� �6#�ن دادن =� ��&�HG %���& %�K�,
�& 	�
�� ا,� ��G %#ا 	�  %�K�1�ان ا#% ��ر ,

ھ$ راه EG .  را از دوش ��ر.$ان �$دا��
�د J�8ی B 84$#_  د#K$ی �	 &U$ح &��


'ه �$دن ��$ان �2ر�4 و .  ��ر.$ان ��)�@
 	J آن EG 	� ر.$ان���$دن &9H7ت  "=1$&
آ.�ھ��	 ���' و J	 ��آ.�ھ��	، 1��3 �� ھ'ف 

h� ی از$�.�F4  ر.$ان در�� � U� �#آرا
�&� ا,�HG $0 .  �$ا�P� ،�Fا� 	)�(&

�0 و رژ#0 ,��,� �6,'ار آن،  ,$&�#	�G داری
 ���K�$, �� �3�3�ری ا,9&� ا,� و 1
4

��7Hن Gر.$ان و ز��ا���9S ا#% رژ#0 �	 د,� 
�را#� و ,�,��(�)0 ا,� � �&�HG و �$�$اری

�& 	�  	� �����7Gا#% ��$ان و �$ا#" و 	ان ��1

��7Hن �1
�E �'ه ا,�، Gر.$ان و ز��  $�

 .�6#�ن داد

 %� ��ادی در ا��ان

 ا���3 در 78')6 %��ان ا5��4دی  ھ�ی �0�2)�1ا�0 �'��ری �.- �)���
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����  �oز nO- %����&   آp� ھ�ی �98
��           د���ا�� ��را

 
#8#�ن د&H$ا,� ��را#� از روز �F1١۵ ا&=$۵( آ��ن�. ھ��ی �2�د را آ��mز ��$ده ا,�� 6>] �$��&�	)  �

#8#�ن د&H$ا,� ��را#� ادا&	�F1 $ی�را#�� آن را  ی راه و &)��	 6�] از ا#% راد#� د&�H$ا,�� �� �,
�& ���ده و &>�ط=�ن راد#� �� آن آ�
�6 '����. 

#8#��� ا�'#7	 و �	 &'ت  �$��&	�F1 ل���� a#$را#� از ط�#8#�ن د&H$ا,� ��F1 ۴ھ�ی 	در ھ����� ��@�, 
 .���' ھ� &� ��د �	 دو ,�@� آن ز�'ه و دو ,�@� د#H1 $K$ار �$��&	 6>] &�

 
&����% -nO ت�:�� >��% ����ن د���ا�� ��راp� :�5ار ا�� ھ�ی �98

 
&1Aھ�  دو��qھ �:��  r1@ �;ی و ھp��� ی�O�4 %& و�5 ارو: KAO �:�� ،ان��و�)t� L %& و�5 ا

U0 �5و &% U9uآ�. 
&1Aدهھ�  !��ر� �:��  �X:�X� ی وpX��X� ی�XOارو �X5و &% t� �;ان، ��:� ھ��و�)t� L %& و�5 ا

U0 �5و &% r1@ زده�� U9uآ�. 
 

�د ا,��رت 6>] &� �$د و F1	 ,�@� از &�ھ�اره ھ�ت ھ� �	 &'ت #C ا#% �$��&	�. 
و��0 ظ3$ �	 و��� ا#�$ان، ,��@��   ��=	 ھ$ ھ��	 ,�@� دوازده۵ ��=	 و ۴ھ� در روزھ�ی  H1$ار �$��&	

b) �و� 	� _� 	
�� C# �@�, 8ی و�2�اھ' ��د ده �=� �	 و�� ارو�6ی &$ bF��آ. 
#8#�ن &�ھ�اره�F1 	� $.ای د,�$,� �'ار#'، &� ا 	�� 	ا��'#�7 ��#��, ����$��ط��ر  1�ا��' از ط$#a آدرس ا#

��' ز&�ن �$��&	 ز�'ه و ھ0�#8#�ن د&H$ا,� ��را#� را &�7ھ'ه �F1 ھ�ی: 
 

www.andishehnews.com 

��ن ا���;& �;�4nت ��ھ�ارهp� :ای ����ل �98
 

North America: Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate: 20000 3/4 
Europe, Middle East: Hot Bird 8, Frequency: 10723 Symbol Rate:29900 3/4 

 
 

 
 

-A8  ھ�ی �'��ری ا���3 و
B(ا��ا� 

 
(�?ا .  ,��,� �2ر�4 ادا&	 ,����,�� دا��F�2 ا,��

�اره  ط�=���� ����
��	 رژ#�0 ھ���ی ار�����1@�� ھ� ��,
,��,� ھ�ی �2ر�4 2�د را در ادا&	 ی ,���,�� 
��' و ��� ���� ��& 0���P����K$ا��	 �1�$, �F2ھ�ی دا
 "�S�B 	�� $�K�#'�H�# C�#$�1 و �&�P� �#�&�4$ا4
�SU	 از & C# 	�7�رھ�ی &$��ط	 �ھ)�� &$دم 

'��. �34ن را در & $ض U2$ 4'ی ��$ار &�� دھ�
 ��F�@ E�^ا,$ا �&�HG ری ا,9&� ا#$ان و�3
4
�ان دو ����	 دار��' ��	 @� ��S���
ر0m 1[�دھ�ی @�
���S�U	 ی �& E�� 	��رژ0# ,���
��K$ &�'ت ھ��,�� 
�ز و ,$ا�6 (��
��2 �K�4 $U2 را در 	����2ور&

ا#��% دو رژ0��# ���	 در .  ار������1@��� ���$ار داده ا���'
6�K�$ی اھ'اف !'ا�)��� دا�F2 و �2ر��4 �2�د 
�ی ,=S� را از #C د#K$ &� ر��#��'، در . _Fmا
روزھ��ی ا��2�����S����(& $���0 و ��m����S�����(&$���0 در دو 
 ��B$د�' ظ�
�$د�' و 91ش � ��$� �#�&�4$ا4
 C���& ��)��
���Gا ����4 C# را در $K#'H# ھ�ی

'��8�. 
 #�C ١٣٩١ &3$ ١۵��$وی ھ�ا#� ا,$ا^�E روز 

 	��ھ�ا6�
�ی �'ون ,$�7���P� %&�� #�� �3�6*��د را 
,*��. b	 �8G 'ب هللا (=���ن ��	 �6$واز درآورده 

�د
6�] و ��] از آن �	 8�Gب هللا .  ا,� &�3'م �
�ل ا#�% &���4$ا ��	 �G را ���F=1 ھ�ی ��)� B ن��=)
���ر آ��mز �
2�د �	 ��م ا(� ���#8#�F1 ل����و#cه از 
3�ری ا,9&�� ��$وع 
�ن 4.���
�#'، &�S&�ت .�
�د��' و اد@�� �
�#� ��$ای ا#�% ا��'ام ��. C#$=1 	�
�$د�' �	 ا#% 36*�د �	 ��م ا#�ب را دا��	 ا,�� ��	 
&'ت ,	 ,�@� 6�] از ا�3'ام @bH ھ�#�� را از 

�ده ا,��
آ��S&  . ��3$ھ�ی ��P&� ا,$ا^�E &>��$ه �
����% اد@�� ��$د��' ��	 ا#�% ھ��ا�6��
��ی ��'ون �X
ھ
,$�7�% از &$ز (=��ن ��	 �6$واز درآ&�'ه ا,�� و 
�&���$ را در ��2ک �F����&)���B �$ا�$ �� ,� �' 
 	���ده ا,��، ا#�% در ��G(�� ا,�� �
���6 E��^ا,$ا

�ب ���&���$ در ۴٧٠ا,$ا^�E از �
��ل �4 ��1�F���� 
�'1$#�% ط��ل �2�د درازا ��'ارد و ھ�
���Kن از F�
 C
� �� 	� E�^ا#� ا,$ا�ظ$B�� ھ�ی &03 د�Bع ھ
 ،��H�#$�&آ E���=� 8رگ 1$#% �'رت ھ�ی �34�� از�

'� !B$ا�)	 و آ(
�ن �	 آن د,� #��B	، آ.�ھ
���ر��2��	 ی ,���2� ١٣٩١ آ��ن ٣روز  C# 8�� 

'�� $�������ب �#�6>� ,�دان &��ھ�$ .  ,9ح در 4
 	� 	��(��� در ا#% ز&�L(& ��ھ ً�
�' ا,$ا^�E ر,J
 	����& 	��@3'ه �B$K� ا&� #���H از وزرای آن 
�دان �, 	�� ����. E�^ا,$ا ��ن ��م دارد �	 راد#LF#
�3�ری ا,�9&�� ,�� و .�?ر.��ھ�� �
ھ0 6�
�ن �4
�3�ری ا,�9&�� �

E و �ES ,9ح ھ��ی �4G ای$�

��ر��2��	 ی &�������$ ��'ه .  ,� 	� '� 	��. b*,

�' ��9ل .  ز#$ �P$ ,*�ه ��6,�'اران ���ده ا,���Gا


