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6G��	��� رس�� �����م� ا� -����� ره�� 	�ب 	������:  �ت"ا+*�ت ایان و امی'� ری%�       " ، #�"انت��

د. اس�" ه� و دورن��  � ت���: از م���%� ات��        ی��   .  ����� ره�� ب دو ���7 م56 ت�آ�3 12اش�� اس�         .م��%
�  .م=�"ن ت"ا+*�ت >می�� و ایان اس� اس� و دی;

 
ا ب�6ن� و م���%� . م���%� �"دس���� و ب�6ن� ا� دان��� ای3  را م�B دس���ب� ایان ب� سAح ات�� ش�� �%�'? ب س. اب�3ا ب� ت���: 	�ب ب<دازی5C

 اپ"زی��"ن، ای: را ا��A+� ب س م�3ودی� ایان با� ، از بF%�6ی� از ه��E 	���� ایان و امی'� ت� ن�وه���"د س����؟ ب���ر� از 7ی�ن�ت
ای: ت���=� در وا���� اس� ی� وارون� �دن وا����ت ای:                    >ی�. ب�Aو. مJK�F دس�س� ایان ب� اسI�� ات�� ان3 دس�س� ب� سAح ات�� م�3ان�3 و   

 م���%�؟
 

 م: ت���=� در وا����ت و7"د ن3ارد :Aذر ��ر4;Lای: م���%� را ن%�ن �ای: ت��. ب� �IMا NیO3 و  م�ه�� و د�� P'ب�? از >ن'� وا����ت را م�� :
2دی5. اه3اف س��س� ب�ز2" ����23ن را از وارون� �دن م��IE ن%�ن م�3ه3، ده3 .  ا�7ز. ب3ه�3 با� ب�ز �دن ای: اد#� ��� ب� 12ش�� ن� 3�Cان دور ب

 
 ایان ه��� ا�"زم�ن�'� ه��ه"� ) ٢٠٠٦س�ل (س�ل پ�?  ٩ 	3ودا�� 	��I ن�Lم� امی'� ب� ایان 37� ب"د، " ��د. ب"د و � 2"ش ه� را �

   ��I# م�Aوه�� اپ"زی��"ن 6�7"ر� اسJM �%�3. ب"دن3 و بF%� از 	��I ن�Lم� امی'� ب� ایان                 " ایان ه��� ا�"دور. ا� �� بF? ا#5L ن�
 م���I با� 	N م��ئN " ب�ان ه��� ا�"م� از اب�3ا شوع ای: ت5��Z2 5M�F . ن���" ایان ه��� ا�"د+�ع م�'دن3، م� 5��Z2 �� ای: د#"ای� ب س

ب"ش اس�س� [	� با� ت^��� �3ر�3رت� امی'�، ن� +*� در م*�بN دو�6�K�           " م�"ر شارت"پ�? از >ن��Z2 56 ب"دی5 ��  [ح . اس�س� ت� اس�  
5��Z2 در دن��� ت` ���� پP از �7_ سد و ش'�� س��س� . م��*� و ی� توری�5 6�7"ر� اسAم� �� اس�س� در م*�بN ر���� �"د در اروپ� ب"د

 ایان ه��� ا�"، "م*�ب�I ب� تروی�C ،"5"ن "م�"ره�� شارت"7ج ب"ش و ن���م� م��رز. ب� ان"اع " ن5L ن"ی: �67ن�  "��" ،

   �Kان و دواول م� ام��ل را " ا#�3اK?"ب"رژواز� ای
 ب��ن #�c       ،روز� �� م��"ان��      .  ه5 از س 12ران3         

ا#�اض [�*� ��ر2 ایان ب� ب� 	*"�� �"د و ه��               
روز� �� م��"ان�� 2"ا. س�e . م�وم�ن �7م�� ب�ش3  

ا#�اض ��ر2� و ا#Aم ان��7ر #��c ی` [�*�                        
��ر2 3�C د. م��I"ن� �7م�� ایان ب� دو��K ب�ش3 ��               
         Nو اس��3اد ��م cI*"�� م�	و ب�  7� ب��23 و ت�*�
#�M ��I	��ن وا��� >ن �7م�� و�Z�g ا� دی; در ���ل 

 ٨٠  –  ٧٠روز� �� ی` �7م��             .  >ن�6 ن3اش�� اس�     
م��I"ن� م��"ان�� از ��ن�ل روز ��ر2 3Mا� ب3�I و             
ت و                          Zن c�# ان وپ [��: [�*� ب�رگ ��ر2 ای

 ،ان��7ر >ن�6 از بد�2 م�د� و زن�23 ���67 �"د                     
ا#�اض >ن�6 ب� ت���Iر ش3ن ه روز سم�ی� ه��                           
     *+ Nان? را در م*�ب��ر+م�ی�ن و دو�K و �7. ب;�
و ب� 	*"�� ه روز �"د و ��ن"اد. و �"د��ن? را                   

 ه�� �"�C و ���ب�ن�6         ،روز� �� ه�� ش6ه�      .  ب%�"د
م��"ان�� رن_ ا#�اض #��c ی` [�*� را بF"د                       

ام� ب� . ب;�د و ام�3 و ا	�ام را ب� �N �7م�� ب�ز2دان3
ه�� ت3اب� و تAش�K��+ ��6: ��ر2� و ره�ان و                       

 ای: ات�Zق ام'�ن بوز ن��+� و           ،س�F;"ی�ن ای: [�*�  
3Mا� [�*� ��ر2 ایان در اول م� و ات��د و 7%: و 

� زی پ�� پP�I و زن3ان و زن3ان��ن ،ه����;� ��ر2
و ماس��6� +م�ی%� و دو��K پ�دوه�� دو�K رو	�ن� 
و ت��m�Iت � ���3. [�*� 	��5 در �"رس"� �"د ب���       

 .م�ن3
 

 ت� ١٣٩٣ از اول م� ،ا2 ب%"د ���M"n س�ل 12ش��
د            ١٣٩٤� �MA� ��C `را در ی ،      ��M"n� >ن 

ا#�اض [�*� ��ر2 و م�وم�ن �7م�� ب� س56 �"د           
        ��Kاز زن�23 و ب� ب� #3ا،         �;�F��2 م�rK ش*�وت و 

س��K �� از مPIr ش"را�              .  [�*� سم�ی� دارد ب"د         
� از اس��ن3اری�6 و +م�ن3اری�6 ت� ،اسAم� ت� ب�� ره�

 ش�ه3 ا#�اض ه روز.         ،وزارت ��ر و ما�� ��ر�    
س��K ��    .  و ه س�#�� بF%�6ی� از [�*� ��ر2 ب"د                

           c+ان م�3ن ب�ب�ر�2ی: و در�%�ن�ی: ت�s ��ر2
                 sرا ب��"د داش� و س��K �� م���Iن وس���ی: ت�
�"د در دل ا����ق  c	 �"د را ب� م����Kت ب �ساس

اول م�    .   دو�K رو	�ن� در م*�بN �7م�� �ار دادن3              
 B�"ت eا� ب��ن س�+� بg ب"د ن�"ان�� �C ام��ل ه
و ان��Lر و ا#�اض ای: [�*� در م��رز. و تAش ی`       

 . س�ل 12ش�� >ن ب�ش3
�"ش "دو�K رو	�ن� ای: ن��ی�3.                 

�����	 :�  !"���#� ��� �� $%� 
 

 
��         .  ا#��nب ساس� م���Iن ی` وا��� س��س� م56 در  +=�� س��س� ایان اس�      	 :��C `ی ��2 N'ش

ی` ا#��nب �� ه��  او����Kت"م ت'ار >ن از �7نu . ا#�اض� م��3ان� و ساس� نPZ را در س��� 	�P م�'�3
س�زم�ن ده��23ن? را 37� م�;�ن3، 	�� ا#�اض� �� از ی` ره�� ش����� ش3. و ش�'� ا� از ار�2ن�6�               
 �"ردارن3؛ ���� �� در م*�بN تAش�6 و اب�'�ر و ن�و� م��� ای: 	�� �A. ا	�ام از سم��I �7 ا+��د. ب

 >ی� ��� ه�� �� از 	*�ن�� �"اس��6� ای: 	�� 	��ی� ن'�3؟. بن;�د
 

�"اه3                  �C ��2+�، ادام� 	 N'در اذه�ن ش ��ب� درج او�K: ا���ر ا#��nب م���Iن، ن��">�2.، س"ال م%�
ف �7ن 2+�: ای: س"اOت در ا+'�ر #�"م� را ب�ی3 ب� ره�ان                                          M  اه3 ب"د؟"�ب"د، �C ت�"Oت� در را. 

�Z2 `ی :ا#��nب م���Iن و ت` ت` ش�� ����23ن در >ن ت�
 

در دل ی'� از  دش"ارتی: شای� م��%� با� ��ر2 و ز	��'? �7م��، در دل ی` +=�� ا#�اض #�"م� �� دن��ل را. م"ث #��I دن��� !  ر+*�
s و ت��ه� سم�ی�؛ �"د را ب� در و دی"ار م�'"بJM ،3 �3رت��3 ا#�اض ش�� ی` نPZ ت�ز. اس�C ان��ش�� از . �ا���ر و ش"اه3 ا#��nب ساس

ب���ر زود اس� در م"رد ن���r ای: ا#��nب�ت �C�� . ش�� رژ. ام�3 و ا#���د ب�PZ ب رو� ش�وان�  ��ر��ن� ه� و ب�م م�Aت از ��� پ��6ن ن��ن3
�Z2 .ا. داش�� اس�ا#��nب ش��  ب3�I پواز� و �3م�6� ب3�I را ب� �"ن ��7? ا#�اض� [�*� . ام� ���� ت� ه��: �7 دس��ورده�� ب�رگ را ب� ه�

د� cری�ان ت .��ر2 در ای
 

ه� در دا�N و ب�ون JM ا#��nب�"ن ب�ش3L�6ر نgو ا z	م�� sب� ت"3K . ب���ر [���� و ��بN ان��Lر ب"د �� 	�� ا#��nب� م���Iن م"ت"ر م�
                                              .ا ب� ا#��nب�"ن 2n�م� ا ب� ره�ان و ش�� ����23ن در >ن ت�cI ن3ارد و سن"ش� ا#��nب دی;n�م� �"ی?، ای: ا#��nب دی;

�"رد. اس�. ن��F"رد .���ب�ن�6، م^N ه ا#��nب دی; ب� وا��? و در�7 	��ی� س�ی بF%�6� �7م�� 2 J� ب در�n�#دم و ب�زدم ای: ا  . ����]
ن"ش�� زی از ه��: زاوی� ب� . اس� �� م��	^�ت و �%�'%�6� درون� JM م���Iن د��3���A# �Kان ب� سن"ش� ا#��nب را ه5 ب3ن��ل �"اه3 >ورد

 . مI�وم�ت پ�وز� >ن}� �� ب� م��م�� و با� را	�� ب�z، از >ن  ب��"ان  ��7? م���Iن  ن�م م��د، پدا��� اس�
ت�cI م���Iن و 	�� ا#�اض� >ن�6 ب� JM [�*� ��ر2 ب��"ان ی`                       .  ن"ش�� از ن*�ط �"ت و اه��� JM ��"ن� ا#�اض م���Iن >|�ز م� ش"د  

ت��م ای: ن"ش�� .  ن*�� #�ی�� ت���: ���3. با� ن�". ب��~ ن�و، ت�یJ پ�وز� و ان��Fب دوس��ن و دش���ن در ای: م�� م"رد اس�O3ل م�;�د
�2� از پدا��: ب� وی��2 ه�� 7�ی�، از بدن ن�م     . م��"ان3 م��رزات پس��ران را ه5 ش�مN ش"د  "I7 و ��Kم�� �K"6س ]�Fت��6 ب

 . پس��ران ا���7ب ش3. اس�
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سAح ه��    "	��I دوم ب� #اق ب� ب�6ن� و7"د                    
ه�� و ه�� تAش�6ی� ب"د با� ... و " �%��ر ���7

	�Z م"���� ره�� امی'� اس�س� در ���                              
  ����Kی��Aف           .  ارت�rع ام<ه��ن دور. ه5 م� ب

بF? ا#5L ن�وه�� س��س� در اپ"زی��"ن، ت��6       
           �Kد�rی�ن� ب"دی5 �� وارد م" ایان ه��� ا�     "7

د���K امی'� با� پ�ی�ن دادن ب�              ">ر� ی� ن�،        
    ��م*�ب�I ب� تروی�5        "ی�    "  ایان ه��� ا�      "

>ر� ی� ن� ن%3ی5، +ام"ش ن'��5 " 6�7"ر� اسAم�
 ب"دZ� .ای��6 در >ن3ور :�Z2 �� . 

 
ای: م�3ان� ب"د �� بF? ا#5L اپ"زی��"ن 6�7"ر� 
اسAم� ایان را ب� �"د بد. ب"د و م� 7�و م�3ود 
7ی�ن�ت� ب"دی5 �� وا����ت را ب�"ر ش�Zف در                    

در م"رد اپ"زی��"ن   .  م*�بC N%5 ه�;�ن 12اش��5  
ه�� راس�،  C"ن رض� پI6"� و ش��� ه��                           
مJI�F س��I] ���Iن و م�I  م1ه�� ه�،  ش�ی3                       
                          P�� �2%3. ا� در م"رد س��س� >ن�6 در �*I	

�C�� �� م�ی�      .  و7"د ن3اش�� ب�ش3    "  ایان ات��  "
ت�سJ اس�، ات�Fذ ه��: س��س� در م��ن                                     
س�زم�ن�C ��6 و ب� اA�Mح م3#� د+�ع از                          

7ی�ن�ت� �� اموز در       .   ��ر2 و ��"ن��5 اس�      
�? س��� و C دم "س��س� ه�ی%�ن ی` ن"عم

 ٩،  ب� س�� ب�ز2" �دن وا����ت� �� م� از "پ��3
 . س�ل ��N م�;5��Z را ش�ه3 ه���3

 
�Aف 12ش�� و اموز س�ل ٩ب� 12ش� ب�? از ، ب

از ای: �%�'?، دی; ای: وا���� �� 37ال دیوز 
   "  ایان ه��� ا�    "و م1ا�. و ت"ا+c اموز ب س

ن��� و م��ئN اس�ت�ی` ت و ب���د� ت� پ%� 
�"اب�3. اس�، را دی; ه�� رس�� ی�                       ای �IEم� :

اموز ن� +*� م%�وری:         .  تI"ی�� ��"ل �د. ا ن3          
س��س� و اس�ات�ی�� اوب�م� �� 	�� م�3ی�� ���     

. 37� ت و #��c ت ن�� ب� >ن ا#�اف م�'��3                      
" ب�ان ه��� ا�       "اموز ه�� در م"رد ای�'�                  

بF%� از 37ال ب س ت*��5 م3rد �67ن و با�             
ا+��� س��س� 37ی3 m7ورم��ن� و��ب�زت�یJ >ی�3. 
>ن اس�، ای: �� ری%� ای: 37ال ب�ز ت�یJ راب�� 
م��ن ن�وه� و دول ارت�rع �67ن� و  م��*� ا�                 

: م��IE از روز اول #��رت ب"د از                ای�'�      اس�،
       ����Kی� در ن*? و راب�� �3رت�6� ام<L3ی3 نrت
ب� ه5 و س56 ه ی` در م��*�، و ب ای: م�:                            
 راب�� ایان و |ب و در راس >ن         ��m5 و ت�Lت�

 . امی'�، M��� م�'��3
 

یJ و                             g و �اموز ه�� از اوب�م� و �7ن �
رو	�ن� ت� اردو|�ن و ش�. #ب���ن، ه��ه"�                   

 ایان ه��� ا�      "��  "            را ���ر 12اش�� ان3 و ب
س م��ئN وا��� ت و ب���د� ت ای: م1ا�ات                        

م��ئ�I �� اموز ب� ب�6ن�                        .  M��� م�'��3      
م1ا�ات در ه��E 	���� امی'� و اس�ات�ی��                
ه�� >ن�6 [ح م�%"د 	N م�=Aت امی'� در                     
م��*� و ضورت اس�ات�� 37ی3 در ��ورم��ن�،     
ن*? و وزن 37ی3 اروپ� و �C: در س��س� و                            
ا���nد ��ورم��ن� و C;"ن;� ���ر >م3ن امی'� ب� 
ای: وا����، م��IE نZ"ذ 6�7"ر� اسAم� در                          
 ��ورم��ن�، راب�� امی'� و ایان و ت�ث�ات >ن ب
راب�� دو�K ه�� #ب� و امی'� و م��ئ�I در ای: 

 ایان ه��� ا�، اموز   . س�e اس�  ��اش�ر. ب� 
اس�س� �Cش�� ��<�: و م��رزات ان��Fب�ت�                                    
6�7"ریF"اه�ن امی'� اس� با� ن%�ن دادن                       

در دن��� . م�ZK�F ش�ن ب� س� م1ا�ات و ت"ا+*�ت
وا��� م"ض"ع م"رد ب�z و م�rد�K، م��ئ�I اس� 

ن��ی3 پوپ��2ن3ه�� س��س� ��7ح       .  �� اش�ر. �دم  
� 	���� ایان و >می'�         Eب�3� ه�� درون دو ه�  

�+ . را ب� وا���� ه� اش���. 2
  

م� پ�? ت ب� تN�nZ در م"رد دOیN و ن��زه�� دو 
 اس�ات�� ��mا� رس�3ن ب� ت"ا+*�ت، و تف ب]

د. ای5  � ���M ،ف�"ت�. م: م3rدا،     . ه دو [
 .  م"�ZK ه� اش�ر. م�'�5ب� م��6ی:

 
 م"���� ��mپ�ی�ن دن��� دو ���� ت uی'� از #"ا�
��ورم��ن�، از دس� ر+�: م"���� اس�ات�ی` >ن     
با� امی'�، ضورت 	N م����I+ �IE: و                           
. س56 �"اه� ب"رژواز� #ب در م��*�                �Oب�

��2ش م����Iری�5 و �3Iر� ن�Lم�، 7"اب�           .  ب"د
ب"د ب� 	�Z م"���� بت >می'� در ای: دن��� پ�� 
ش'�� بs"I شق و در م*�ب�I ب� ر���ی� C"ن                    
�C: و >��Kن و ژاپ: در #�M ا���nد� و اروپ�� 

 س��س�      L3 از ن	ی'� و         .  واس��س�� �� 	��I ام
م��3ی�? ب� #اق، ن*�� اوج و در #�: 	�ل ن*�� 

ت�3یN ش3ن #اق ب� م�3ان ت��� و . ش'�� >ن ب"د
ت�ز ان"اع 7ی�ن�ت و ب�ن3ه�� �"م� و م1ه�� ��             
زم��� را با� ای�Z� ن*? دو�6�K� م��*� و                                  

ن�ت"ان� .  بnF"ص 6�7"ر� اسAم� ب�ز 12اش�         
امی'� و م��3ی�? در م*�ب�I ب� ای: ن�وه�، ش'�� 
د�2 ب� ات'� ب�                                    �س��س� 	�Z م"���� س
                               u3ر� ن��م� از �7نI� ی�ن وم����Iری�5 #

�? ب"دC :ی'�، زم��� س�ز ای . ام
 

#Aو. ب ای: ���Kت س��س� و ان��ن� ای: س��س� 
در �"د امی'�، ��"ل ن'دن �7م�� امی'� ب�                    
دور. ه�� ب�[N م����Iری�5 و ه�ی�� دادن ه�� پ�   
در پ� �7م��،  س56 �"اه� س��س� ا���nد�                           
 N'ان�� در شر���� اروپ�ی� بnF"ص >��Kن و +
دادن ب� س���� س��س� اموز و +دا� ��ورم��ن�، 
                  ��mورت ته�� و ه�� م"�ZK ه�ی� ب"دن3 �� ض
در س��س� و اس�ات�� امی'� در ��ورم��ن� را               

ار اس� �� س<دن ��ورم��ن� و         . اK�ام� م�'د  �
	N و +Nn م�=Aت >ن ب� دو�6�K و ن�وه��                      

ارت�rع م��I 	�� با� �"ت�. م3ت ه5 ش3. اس�،   
 ش6ون3 |ب�،  در�7 ا� از                             Lاز م� N3ا�	

	N م��IE   .  را ب� ��ورم��ن� ب�ز 2دان3      "  >رام?"
+���I: بF%� از ای: س��س� اس� و ت"ا+c ب�                        

دن ایان بF? دی; >ن" رام"ایان و �  . 
 

دن اس�ات�� 37ی3               � c*�ی` ���7 از ام'�ن م�
امی'� در م��*�، ب� ضر �دن 6�7"ر�                               
اسAم� با� امی'� در م��*�، ت�3یN >ن از                               
ن�و� م�ا	5 و م�*�بN ب� ن�وی� ا2 ن� دوس�،         

ای: . ام� ب� >زار با� امی'� و م��+B امی'� اس�  
ن��ز، امی'� را پ�� م�� م1ا�. ب� 6�7"ر�                               
اسAم� و ب� رس��� ش����: م"���� >ن در م��*� 

ای:  7"اب� اس� �� اموز امی'� با�                  .  �%�ن3
�"د، دارد   7"اب� �� در #�:     . 	�Z م"���� بت

	�ل ب��ن; بس��� ش����: ت"ازن �"ا� 37ی3                
                uر�� ����Kی�م��ن امی'� و س�ی �3رت�6� ام<

  . اس�
 

 ایان ه��� ا�      "ا2 م� پ1یی5 ��            ��با� "  
ت^��� م"���� بت امی'� در م*�بN ر����                              

پ�ی�ن ای: م��C �IE�� ن��� 7� ، اروپ�ی� اش ب"د
                     ��mی'� و ت ای: ت"ازن ب� ضر ام��mن%�ن ت

[���� اس� امی'� ای: #*u ! م"���� ی'� ت�ز او  
رس��� دادن ب� م"���� باب امی'� و       ن%��� و   

��Z ام��� در ��ورم��ن� ب� " ر���� >ن را، ب� پ�   
 .در ب"ق و �ن� ��3" ات'� ب� دی<��Iس�

 
 اس�ات�� ��mت N�Kدد دت� �7ئ�'� ب� ایان بم�;

ای3ئ"K"ژی`  -ایان، ب: ب���6 و م�=Aت س��س�  
 .پ�ی� ا� 6�7"ر� اسAم� اس�

 
2� و اسAم�� 6�7"ر�                  "  ض3 امی'�ی�      "

اسAم�، �� ت� دیوز اب�ار ت�'�5 م"���� و                           
��2ش نZ"ذش در م��*� ب"د، اموز وب�ل 2دن     
       ��+رژی5 و م�نB 37� 6�7"ر� اسAم� با� پ1ی

"ش3. اس�" 7"امB م��3ن"ش3ن در �I"ب    اسAم . 
6�7"ر� اسAم�، تAش " ��ن"ن م3ار�"و " زدای�

2+�: از تn"ی توری�5 اسAم�                   �IM�+ �اب
6. ا� در                      C ا� ن%�ن دادندر م��*�، تAش ب

.. …و  >رام? در #اق و               "  ن��7"ای�Z� ن*?     
" �K_" ای:      ب�   بF%� از س��س� پ�"س�: ایان         

ب�Aو.  تAش با� ت�م�: ام��� سم�ی� در           .  ب"د
 ت%"یc ب� سم�ی� 12ار� ��                                    ،�"د ایان       

ب"رژواز� ایان دن��ل م�'�3 ن�� ی` پ�� ای:                     
ا اس�  rای: ب: ب��، ن���م�                  .  م ام� س دی;

6�7"ر� اسAم� در  زدن رن_ اسAم� ب�                                 
ه�_ و زن�23 ا���7#� مدم ایان اس�، >ن56         +

|5  س� و �6Cر س�ل س�"ب و ا����ق�I# ! 
ای��6 دOیN وا��� و ب���د� �%�'%�6� دیوز و             

 . ت"ا+*�ت اموز دو [ف اس�
 ایان ه��� ا�"��ه��� ا� 	c م�5I م� "و ی� " 

 اس�ات�� در ه              "  اس���mای: ت :�ZK�F5 مCپ
. اس�)  ه��E 	���� ایان و امی'�            (دو [ف      

 ،5C6�7"ریF"اه�ن در امی'� و ن��ن��ه" ب� ای: پ
�"د را ن%�ن م�3ه�3 و در ایان ه5                                �ZK�Fم
ن�وه�� �6�7 پ�ی3ار� و شی���3ار� ب� س���                    

دن با� � s�C"5 م� اس�Iم� c	 �در " ه��� ا
 اس�ات�� م*�وم� م�'��3  ��mای: ت Nم*�ب . A�� م�

ه5�Z2 5 ت"ا+c، ت��م �دن دور. اs�'�M و                           
ب�ان در راب�� ایان و امی'� ن��ز ب"رژواز�               
دو [ف ب� م"���� 37ی3، پ�س� ب� م�=Aت،                  

م*�وم� در م*�بN . ش'���6 و ب: ب���6� ش�ن اس�
 اس�ات��، در ه دو [ف ،  ��mب� 12ش��     ای: ت

بF? ا�IM ب"رژواز� دو [ف،     .  ا� ت�cI دارد  
             �Fا� ب� ب�ز2%� ب� >ن 12ش�� ت�ری ��A# �ن� +*
س<� ش3. را  ن3ارن3، �� >نا با� ادام� 	��ت                    

 .ش�ن م��2ر م�3ان�3
 

6G��	��ا ای: ت"ا+c را، و��� ش�ه3 	��ی�         :C 
>می�� و |ب از ت�ك ن�Lم� #ب���ن س�"د�     
در م*�بN إیان ه���5، ب� س"د م"���� ایان در           
��ورم��ن� م� دان�3؟ ایان �C ام���ز� 2+�� اس� 
ا ای: ت"ا+c اO"M ام���ز م��"ب م�%"د و             C و
ن� #*u ن%��� ایان زی +%�ر ت�ی5 ه� و                                  
ا#�اض�ت مدم، >ن�"ر� �� بF%� از 7ی�ن�ت         

 �C 3م�;"ی�" ".س �%�3ن �7م زه
 

ا�7ز. ب3ه�3 اب�3ا در م"رد ت���:              :   Aذر ��ر4;  
 �C ی�ن�ت	�ب ت"ض���ت� ب3ه5 و ب�3 ب� ت���: 7

 . ب<دازم
 

اموز >دم م; �"ر ب�ش3 �� م�"�7 ب� رس���                      
ش����: م"���� ایان در م��*� ب��"ان ی'� از                 

       :��. ان3ا]�Fی� ب� م �Z	 �در "  ام���"پ�ی� ه�
ت� دیوز ایان� �� ب� ات'� ب�                            .  م��*� ن%"د    

توری�5 در س"ری� و +���I: و #اق و ی�:                         
م"رد 	��I و ان�*�د امی'� و |ب ب"د، ایان� �� 

ب"د اموز از   " م�"ر شارت"ی'� از �%"ره��   
ف س�زم�ن مNI با� م1ا�. ب س 	N ب�ان   ]

. در #اق، در س"ری� و ی�: د#"ت م�%"د                                
6�7"ر� اسAم� �� زم�ن� زی +%�ر ت36ی3ات                      
دو�K اسائ�N ب"د، اموز ب� ن�دی'� ب� |ب                      

ای: .  با� ای: ن"ع ت36ی3ات ش�ن� ب�O م� ان3ازد               
وا���� �� 6�7"ر� اسAم� ای: م"���� را ب� ات'� 
ب� توری�5، �A �3رت در ��ورم��ن�، ش'��               
م����Iری�5 امی'�، و ب� ات'� ب� ای�rد ان"اع ب�ن3ه�� 

� در ای: .... س��. تور و ��mب3س� >ورد. اس�، ت
وا���� �� اموز ی'� از ب�زی'��ن ا�IM و ب�                      

 ای: . رس��� ش����� ش3. در م��*� اس�، ن��3ه3
 

م"���� ایان در �CرC"ب JM ب�3� دو�K ه�� 
 Lورم��ن�، و از ن*�� ن�� م��*� و �67ن� در 

 

5�� ب� ه��      ،راس� #ی�ن و ب� ت"ه5 سم�ی�            "  
�"د       �ZM .س زن� ه�� روب�O،         ی� و ب� ه�� 2

 ب�     ،زار� ری���ران� با� ��ر2ان و م�وم�ن               
ت و ان��7ر از �"د و دو�K? در م��ن         Z5 ب� نI#

 در ه�� ن*�� ا� از ایان ت��N ه��                    ،ای: [�*�  
	�� . B�7 ��ر2� و ه�� 7%: ��ر2� را ن'د  

 ب� ���ل       ،ماس5 �1ای� �"د را ن�� م�r"ر ش3                 
               3�� �����7 �ای� ا�  س< Nم��  .    �را. دی;

ب� س�ل rی� ٨٦ن3اش� و ت ��7ب ر+���rن� و 2
را در    "  #�ی�"و زار� او  از دس�  ��ر2ان                     

 .	�+�L داش�
 

ای: روز م^N ه��%� ب� ه"ش��ر� و ب��~ ه��                        
       � پP�I ام���� و ض3 و                   ،ن�وه�� ض3 ��ر2

و ب� دس�;�� ه ��ر2 و +��ل                       ...  ش"رش    
                       B�7 �%ان ب"دن3 در اول م� م���ر2� �� ن;

دن و %7: 2+�: روز ��ر2 ب�ش3 پ�? ر+�      � .
        ��K�M "د��ام^�ل م � ، اباه�5 م3د�      ،دس�;�

ا�3ام� ...   #^��ن اس��#��I و                    ،داود رض"ی�    
پ�%;�ان� با� تس�ن3ن دی;ان  و م��ن�� �دن 

 . ه ت�s ��ر2� ب"د
 

6�7"ر� اسAم� در ���ر ه�� ا�3ام�ت پ���I و                   
                     � ،ام���� و ت36ی3 و ار#�ب #�K��+ ��I: ��ر2

 �I�7 د از"������7٧٤٠ �ای� ا� را ب� ام'�ن�ت  

ات"ب"س با� �%�ن3ن >ن�6 از ش6ه�� مJI�F ب�           
 و ب� 	="ر ت"د.                       �Fان و �67 ت�ئ�: ب�ت6

M��� .  ��ر2 ب� ماس5 ��ن� ��ر2 را پ�? بد            
�Kن دو��%Cا� ن"ر با� پ�دوه�� ��ن� ،از ��N ب

ش��ره� و   .  ��ر2 در ��Kس اول م� >م�د. ش3. ب"د        
�� وس��� با� ای: روز و              "  ��ر2�"ب�نه��   

دن و �"ر �دن ه >ن}� ب"ی� از                       � �Z�با� 
ت�s و �"اس� و م����K وا��� اس� را >م�د. و       

ت� . رن_ �"د را ب� ه�� و7"د ب� ای: ����7 زدن3
�7ی� �� ه�� ت` 3Mا� دی;� 7� >ن}� دو�K و 

 در   ،��ن� ��ر2 و [�*� سم�ی� دار دوس� ن3ارد      
 . ای: ����7 ن��ی�ن ن%"د

 
 �K12ارن3" ا#�3ال"دو  ام� [�*� ،اول م� را از س

��ر2 ایان داس��ن �Aش� و 	*� ب�ز� 	*�ان�               
   ای: دو�K و �N دس�;�. ت���c >ن�6 از ��ن� ��ر2
ت� ش"را� اسAم� و ��ن"ن #��K ان�Z�M :�r را         

ا م"ش نF"اه3 �د    +  .       �Kان ب� دوب"رژواز� ای
�"د               �I�� ��6�Kن� و ه�� دو�	3ا� پ��       ،روM 

 3Mا� پ�� ��ر2 ����M          ،[�*� ��ر2 ایان را      
 ،را از م�3ن ب�+c و �CدرمI" ت� پ�وش��� ه�                          

�"درو س�زی�6 و ت� ت�s ساس�                ،م�Fبات 
تAش�6� .  م���Iن را در ه��: م3ت ش��3. اس�                  

اموز >ن�6 در اول م� و م�B ه تB�r و %7:                          
� ب��ن تس و ن;ان� >ن�6 از ی'� ش3ن                 ،��ر2

 ، و ن%�ن� دش��� �"د>�2.           ،ای: 3Mا در اول م�           
#��c و ب� ت"ه5 >ن�ن ب� [�*� م� در م*�بN سم�ی� 

 . اس�
 

�� !ر@
         ��اول م� از س 12ش� ام�                !  از >ن�6 ب�ی3 >م"

تAش [�*� ��ر2 #��I ب��*"�� و ا7��+�ت ب�                    
�"د،                 �I�م  ام� روزان� در ه م�� ��ر و ه

[�*� ��ر2 ایان راه� دی;                   .  ��ر2� اس�    
با� ر+�. و س��دت �"د و با� ب6"د� در زن�23 

تAش ب"رژواز� ایان و . �"د و +زن3ان? ن3ارد  
 ن�و�   ،�N دس�;�. ت���*? ا2 ه5 ت"ان��� ب�ش3    

وس�B و �3رت��3 م� را در ان��Lر �%�3. و ب�                              
 ب� و#3. ه�� ب�6"د ا���nد� و اش��mل ،سن"ش�

 ب� ،و ت=��K J�وم ات��د ��ر2� ن;� داش�� ب�ش3
ش` ه +��ل ��ر2� و ه ��ر2 ��"ن���� ای:   

 �� ب�ی3 ای: دور. را             ،را با� �"د 12اش�� اس�        
ه +��ل ��ر2� و ه ��ر2 >�2ه�              .  ��ت�� داد  

ای: را با� �"د 12اش�� اس� �� ه در�7 ب�6"د         
ا���nد� با� سم�ی� ت��6 و ت��6 در 2و ��س�:       
از س56 [�*� ��ر2 و C"ب 	اج زدن ب� دس���د 

 . ای: [�*� اس�
 

دور. >ت� با� [�*� م� و با� ه�� ره�ان و                         
.  دور. ا� ت��: ���3. اس�      ،��"ن����6� ای: [�*�  

ت*"ی� .  س"اOت و و�gیJ 37� در م*�بN م�س�          
  � ت*"ی� ات��د ��ر2� و ت*"ی�              ،ر+��� ��ر2

ه����;� و �"د>�2ه� ZM"ف ��ر2ان ب دوش         
�7ی;�. وا�K��+ �O: و ره�ان #��I       . ه�� م�س�  

 ای�rد �"ش���� و ت�یJ             ،��ر2 در ای: ات��د        
K��L ب� K��L م"+*�� ه ت�s ��ر2� و                            

>زم�ی%� .  اه��� 37� >ن از ش�� پ"ش�3. ن���                
ه�� ن*�� ام�3      .  37� و ت�ری�F در م*�بN م�س�          

دی;� 7� ن*? ه"ش��ران� و م��3 ���3. ش�� در         
ام�3 و >ی�3. [�*� ��ر2 در 2و . C%5 ان3از ن���  

ن*? ش�� در JM اول ه م��رز. ��ر2� با�             
ای: ن*? را [�*� ��ر2 و �N . ر+�. و >س�ی? اس�

د���K .  م�وم�ن �7م�� از ش�� ت"�B دارن3                         
 م��"ان3 ب"رژواز� ایان و ،م��3ان� و >�2ه�ن� ش��

م��"ان3 م"ازن�   .  س;�6� رام ش3. >ن�6 را ا+��ر ��3  
ن�باب ��"ن� را ب� نBZ [�*� ��ر2 و م�وم�ن               
 ده3 و ای: ن*? ت�ری�F از م� ب م��           ��m�7م�� ت

 . >ی3
 

   �� با� ای: ��رزار >س����6 را ب�O ب�ن�5 ��                 !ر@
. ان��ن�� و شا+� ان��ن� م� در ب"ت� >زم�ی? اس�

 ای:   ،>س����6 را ب�O ب�ن�5 و 	����: را ا+��ر ���5  
 .ن*? بازن3. م� اس�

 
 ز��� ب�د ات&�د ��ر���
 ز��� ب�د ا��Zب ��ر���

 
6G�%�#خ] ر�4; -ح�ب ح  

٢٠١٥ م� ٤ -١٣٩٤ اردی��%6 ١٤  
 
 

 ...��1ح�� ب� Aذر ��ر4; 

� از �4� � �.اول � .. 



  ��� � ���        ١٩٥  
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 م���� �3رت م��ن >ن�6 اس�              ��mت  .    sا� درب
ب�6 شای� ا�7ز. ب3ه�A�+ �� 3 +���"ر م�'"م�:   

 . در ای: �%"ره� را ���ر ب;1اری5
ن3ی3ن ای: وا���� با� C<� �� 	��ت و م��ت? را 
ب� 6�7"ر� اسAم� در ب�ان و در �%�'?                          

، ی` ر�: ه"ی�� و م56       |ب و ایان ب��� اس�  
"��K��+"  ض�  ی` س��س�           .   اس�[��� با� #

دس� راس�� م��~ از ��C: ن;ش�، >ن56 ب��م [�*� 
��ر2 و ��"ن��5، ب�ی3 ب� ان3از. ��+� �"د +ی��       
د و از ه�� م��6  ت���: وارون� از 	*�یc را                      �
 �C :د ای�Cش�� ت����Iت و ت�N�I ه�� س��س� �

           ای: وا����ت و ب�         ب� ای: ت���:، ب� C%5 ب��: ب
دیوز س��س��6� دس�          "  ان*Aب�"�g�ZK ه��         

 ?K�nوز اوج ب� س��س�� و اس��راس�� �"د و ام
 .  را Oپ"ش�ن� م�'�3

 
ت� �7ئ�'� ب� م� ��"ن����6 و [�*� ��ر2 و                     ام�   

مدم م�وم در >ن �7م�� ب م�;دد داش�: دی3� 
روش: و وا��� از �N ای: وض���، دی3ن                                      
ام���زات� �� 6�7"ر� اسAم� ب3س� >ورد. ی� از               
دس� داد.، م"���� ب�O ی� پ�ئ�: 6�7"ر� اسAم�   
                    �در م��*� و دن�� ب�ی3 ب�"ان3 ��` ��3 �� شای

 اهم�6� 37ی3         37ی3 م��رز. [�*�ت�، ام'�ن�ت،          
6�7"ر� اسAم� در م*�بN م� و م��رز. م� با�                  
ر+�.، >زاد� و س��دت را ب����5 و �"د را با� ای: 

  5��� eI�6 >م�د. و م�I37ی3 و ت*�ب �����M .  شای
با� م� ه��:       ....  ت���: روش: از روی3اده� و               

 .    اس�
 

و�Z�g م� و ��7? س"س������K [�*� ��ر2 ای:                  
                     �اس� �� ای: شای� را ب���3، ام'�ن�ت و شای
37ی3 م��رز. را ت%��F ده��I# ،3 س��س��6 و                     
 ا+*�6� ارت��I# ،�#�r ت"ه��ت� �� در [�*� ��ر2
و �7م�� دام: زد. م�%"د ب� ای��3، دروغ پداز�   
ان ن"� و #��رت                    'Zه�� ب"رژواز� و روش�
پداز� ه�� ن�س�"ن�����K را ب�	��ن� ا+%� و                     

7ی�ن�ت راس� و ارت�r#� را م��و� ��3   . �Z�gو
��"ن����6 >م�د. �دن [�*� ��ر2 با� 37ال                       
ن�6ی� ب� ب"رژواز� در ایان و با� پ�وز�                        
ان*Aب س"س������K اس� و ای: ب3ون دی3ن و                         
ت%��F شای� م��رز. و راب�� [�*� ��ر2 و                     

ت��م .  ب"رژواز� در ه دور. م�': ن���                             
����M ت�N�I و ت���: م�ر����� م� از اوض�ع ای: 

�g�ZK ه�� 7ی�ن�ت �C �� م��"O ب�                       .  اس�
 م�%"د را ب�ی3 ب� �"د ای:                     rس��س� راس� م�

7ی�ن�ت وا12ار �د . 
 

6G��	��:                            ��I# � ����� ره��� �����م� ا
ایان و   "آ� ای: ت"ا+c را پ�وز�   7ی�ن�ت� اس�   

ایان " دام: زدن ب� #ق ن�س�"ن�����K         ،"ایان�
>ن را       .  ، ا#Aم م"ضB آد. اس�                         "�3رت��3

� وضB م"7"د، ب� س�"ت آ%�ن3ن و  درZ	 3م��
 ، ب� ان�وا          ب� رض�ی� آ%�ن3ن م�وم�: �7م��          

�%�ن3ن [�*� ��ر2 در +=�� س��س� �7م�� و                   
	�ش�� ران3ن ا#�اض ای: [�*� با� ب�6"د                     ب�

�� م�;"ی�3 آ�            .  وض��� م��%�، م�3ان3            ب
�"ش���K مدم و ام�3وار� >ن�6 پ�ی� وا��� دارد         .

مدم �"ش��ل ان3 آ� ت�ی5 ه� ب داش�� م�%"د و 
  .ام�3وارن3 آ� اوض�ع ب�6 ش"د

 
ای�'� مدم �"ش��ل ب�ش�3 ��مA ��بA : Nذر ��ر4;
ای�'� س�ی� 	��I ن�Lم�، +* و ت�ی5   . درs اس�  

از زن�23 مدم بداش�� ش"د، ای�'� 6�7"ر�                        
اسAم� در م*�بN ت���N ب�%�ی: +%�ره� ب� ب�6ن�     
ت�ی��6 و +=�� �7;� ب� مدم، �BI سAح                           

ام� ت�Zوت   .  م�%"د، ���� زن�23 را س�د. ت م�'�3  
اس�س� ب�: �"ش���K مدم و ت�ی` و ت���6                      

�"ش���K مدم    .  س�زم�ن�6� س��س� و7"د دارد         
 دن >ن، دادن تn"ی� �K"م��بN درs اس� ام� +

از >ن،  ت"س� .... پوس� ب�6"د و >زاد� و ر+�. و   
ا	�ب و 7ی�ن�ت س��س�، تAش� >�2ه�ن� با�                 
           ?Fو ب  ت���c و م�"ه5 ن;�. داش�: [�*� ��ر2

 . م�وم �7م�� اس�
 

ب� پ��م�6� .  ای: تAش ��بN روی� و م%�ه3. اس�
7ی�ن�ت� م�ن�3 �6�7 م�I، 6�7"ریF"اه�ن و                          

و  "  م��+B م�I  !  "ن;�. ���3..... ا�^ی� و ت"د. و   

ش�. �3�I پ��م�6 و م��	z ای:                  "  ایان �3رت��3   "
5   . 7ی�ن�ت اس�  ��Kای��6 در دام: زدن ب� ن�س�"ن�

ض3 #ب، ب� ب�6ن� ت*�بN 6�7"ر� اسAم� و                        
ب���ن، در دام: زدن ب� +�ش��5 ض3 ا+��ن� در   #

 . ایان در ���ر 6�7"ر� اسAم� �ار م�;�ن3
 

+� اب�ار         "  ا+��Fرات"ام� ای:   M ،��I] ��L# و
اج ��ر2 ا+��ن� ن���               �. ت*�بN ب� #ب���ن و ا

م��6 از ه��، ای: ت��m�Iت اس�س� 	ب� ت�ض ب�     
مدم و[�*� ��ر2 و با�  ب� ت�'�: �%�ن3ن >ن           

را "  ا+��Fرات"در م*�بN ن�و و دو��K اس� �� ای: 
ای: م��6ی: اب�ار م��و�               .  م�': �د. اس�         

دن م��رز. ��ر2 با� ب�6"د و ر+�.، م��6ی:         �
اب�ار 	�ش�� ا� �دن م��رز. ای: [�*� با� ب�6"د 

و ت�ی` و ت���6 " پ�وز�"پ%� ه��ه"� . اس�
                        �*�] ��I# _�7 مA#ای: وا���� و ای: ا :�Z2

�"اب�3. اس�  .   ��ر2
 

                        B+و ر �ام� در پ�س� ب� ای�'� >ی� ب� ب�6"د رواب
��#3ت� ر+B      ب����3!  ت�ی��6 اوض�ع ب�6 م�%"د        

                      3�C2ان� و ت"رم ه ت�ی5 ه�، ب�ی3 ب�"ان3 ب
ام� دام�� ای:     .  ب�"ر م�3ود و م"�� ت�ث� ب;1ارد  

�Aف .  ت�ث�ات ب���ر م�3ود �"اه3 ب"د                        ب
تn"ی� �� �N ای: JM م�3ه3 م� ش�ه3 ر+�.                       
ب�%�، اش��mل ب�%� و ب�6"د وض��� م��%�                   

>ن*3ر �� ای: 7ی�ن�ت 	"ل ب�6"د             .  نF"اه�5 ب"د  
ا���nد� پوپ��2ن3 م�'��3 �"د سان 6�7"ر�               

ا ��    .  اسAم� ��C: و#3. و#�3ه�ی� ن��3ه�3            C
م�3ان�3 م��*c ن%3ن ای: و#3. ه� م��"ان3 م"�7 از 

. ا#�اض و �%5 �7م�� را ب� ه�ا. داش�� ب�ش3                 
ی: و#3. ا � داد. ��� �Kل، ب3ون ای�'� دو��Kا �+

2+�� اس�ب� ش3 Oاض�ت ب� . ، م"ج ت"���ت و ا#�
 

6G��	��در �����م� ����� ره�� ب�  ت�ث�ات       :  
                                 اب�� رپ�ی�ن دور. ت5M�F ایان و |ب ب

درون و بون                        ن�وه�� س��س� ایان،                      
[�*�ت ا���7#� و ا	�اب س��س�،                        	�����،

3��ZM� ه�� 37ی3 و 37ال دو ��7? ب"رژوا                        
ن�س�"ن�����K و ��"ن��5 در >ی�3. ایان اش�ر. ش3.   

7ی�ن�ت، س�زم�ن�6 و ا	�اب �r� �C� ای: . اس�
ار م�;�ن3؟ �  37ال و تn"ی

 
 پ�ی�ن دور. ت5M�F ایان و |ب                :Aذر ��ر4;  

+� ب�6"د راب�� دی<��Iت�` دو �%"ر ن���M . ه
ات 37� در اس�ات��                    ��mف �%�'? تدو [

 راب��              .  �"د داد. ان3     ��از ای: زوای� ت"ا+*�ت ا
مJI�F را ب�ز      [�*�ت ا���7#� و ا	�اب س��س�           

اموز ش�ه3 ت3rی3 >رای%� در م��ن . ت�یJ م�'�3
�C و راس�، اAMح ن�وه� و ��7%�6� س��س� ،

ا، ;K"Mو ا uI]"م�Aر"و " اسO"'ه���5" س  .
                     JM . ش3ن�ریO"3ی3 >رای? و پrم�: ای: تب

دوس��ن و دش���ن مدم ش�Zف ت در م*�بN ه5                     
     �+ات�         .  �ار �"اه�2 3��mوز ش�ه3 ته��: ام

در راب�� 6�7"ر� اسAم� ب� اپ"زی��"ن                                      
ب"رژوای� و س3 ب��: م�'5 در م*�بN اپ"زی��"ن     

د#"ت از رض�       .  رادی'�ل و [�*�ت� �"د ه���5          
+�          پI6"� با� ب�ز2%� ب� ایان                M 3�C، ه

 و در م*�بN ت%3ی3     پوپ��2ن3ا و �gها در 	�ش��،  
+%�ر ب +���K: ��ر2� و ا+�ای? ا#3ام ه��                           

ا��Aف .  س��س� ن�"ن� ا� از ای: وا���� اس�                  
اموز رض� پI6"� ب� و�K +*�� و رو	�ن� و                                
س��س� اموز ش�ن در >ش�� ب� |ب ای: اس� ��   
�"د او ن��ی�3. ب�6� اس� با� ان�rم ه��ن                           
س��س� و ��ره�ی� �� �ار اس� ب�3 از ای:                                 

و2ن� ای: ه� ا��Aف           .  ت"ا+*�ت M"رت ب;�د      
ای: ه� ه�� ن%�ن                  .  ب���دی: و 37� ن3ارن3                  

. پ"Oری�اس�"ن� اس� �� م� ب� >ن اش�ر. م�'��5                   
اپ"زی��"ن سن;"ن� [uI 6�7"ر� اسAم�                         

.  از ای: پP  ت��6 اپ"زی��"ن [�*�ت� او اس�،ایان
با� اث��ت ای: اد#� ��+� اس� از ر+��ر اموز                    
6�7"ر� اسAم� ب� ��ر2 م��ض #'��                                

   .ب;�ی3
 

م3ت�6 اس� 6�7"ر� اسAم�، ن�س�"ن�5��K و                           
" م�'���I] ��L#   3 ایان� را ن��ی��23             ایان . 

در م��*� �� �3رت? از [ف |ب و                "  �3رت��3
                 در راس >ن امی'� ب� رس��� ش����� ش3.، زی

م� ��A ه5 . س�ی� 6�7"ر� اسAم� م�': ش3. اس�
��Z2 ای5 ب"رژاز� #uI] ��L ایان�  ش'��                     
س��س� ای3ئ"K"ژی` 37� �"رد. و پ5C >رم�ن�6 و 

�� دور ��N      ا+c ن�س�"ن�uI] ��L# 5��K ایان�           
دس� ا	�3� ن�اد ب"د و اموز دس� رو	�ن� و                 

یJ اس� ن� رض� پI6"� ی�                          g"      �Iش"را� م
ب� ای: م"�ZK ه� >ش�� ب� امی'� را ه5                         ".  ایان

اض�+� ���3 ت� م�"�7 ورش'��;� س��س�                                     
  uI] ��L# 5��Kب ش"ی3  ن�س�"ن�اموز .   پو |

در م��*�، ایان� �� در �I"ب              "  ایان �3رت��3  "
پ1ی+�� ش3.، ایان� �� در                     "  �7م�� �67ن�      "

م��دOت م��*� ن� +*� ��بN 	1ف ن��� بI'� ی'� 
 م56 M��# در م��*� اس�، " ث��ت و ب� ث��ت�"از

ایان� �� در م*�بN ر���� �"د ب"ی�. ب"رژواز�             
5 �د. و ب� در�7 ا� �"دش را ب� >ن       I# 3� ب#
د.، ایان� �� �gها ن*%� ت"س��                                   � N���ت

ه�� و ه�� ا2 دور. ا�                   ......  ا���nد� دارد        
>رزو� ب"رژواز� ایان ب"د اموز ب� وا�����                    

ای: ه� پ5C پ�%و� راس� در         . ت�3یN ش3. اس�  
راس�� �� پ�%و� و م"+*��         . ایان ب"د. و اس�  

2د و ش'�� اش،  با� [�*�  u*# اش،  ه�}"ن
 و                 *+ �7 ���C وم �7م����ر2 و ا�^ی� م�

ای: .  م�وم�� و اس��3اد س��س� ب��ر ن�� >ورد              
6�7"ر� اسAم� " پ�%و�"راس� اموز شی` 

ایان اس� و ای: وا���� اس� �� >ن را ب� ا+c و         
  .ب� >ی�3. �د. اس�

 
ا2 6�7"ر� اسAم� دور. ا� ["Oن� رژی5                             
م�I"ب ب"رژواز� ایان ن�"د، اموز ت��6 ام'�ن         

. ب"رژواز� ایان با� ادام� 	��ت اس�                                       
ن�ت�"� ب�6 از                                 �K< وزب"رژواز� ایان ام
6�7"ر� اسAم� �� ب� ی�: ده�6 س�ل تور و                       
ت"	? م"���� �"د را در م��*� ت^��� �د.                          

ب�6ی: 2�ی�� "و��� رو	�ن� م�;"ی3 �� م� . ن3ارن3
(�7م��  "                B+د را م��"� B+ب"رژواز� ه��%� م��

ه���5 ب� ه��: وا���� اش�ر.       ) �7م�� ��uK م�'�3  
و م: م�;"ی5 م�': تی: 2�ی�� ب"رژواز�       .  دارد

از ای: زاوی� �N ب"رژواز� ایان در . ایان ه���3
                   �Zم� ن*? ایAات�� 6�7"ر� اس�CرC"ب اس�

ت�3یN . ای: [����� ن�+� ا��A+�ت%�ن ن���. م�'��3
ن�ت�" ب"رژواز� �K< �6م� ب� ت�Aش3ن 6�7"ر� اس
 5�Iح و ت�Aس BI�ایان، در دن��� وا��� ب� م��� 
و >ش�� ای: بF? از �7م�� ب� 6�7"ر� اسAم�                    

 . اس�
 

" ض3 رژی5 تی:              "و        "  م��*3 تی:       "ش�ی3        
ش"را� (ن�س�"ن�uI] ��L# ��6���K پو |ب            

ی: م*�وم��6 را م�'��3  و         ) م�I ایان  �اس� �� >
           ��I*ن_ و ت+" 	*"ق ب%  "ه�"ز در دن��� ش6

ب� امی'� و دول |ب�         .  س� م�'�3  ...  |ب و     
 �IEا م�C �� 3��'ان�*�د م�"در ایان " 	*"ق ب%

 اس�ات�� امی'� و          .  را +ام"ش �د. ان3        ��mت
ت"ا+*�ت K"زان، �"ر ش3ن ام�3 ای��6 ب� ش'��                     
م1ا�ات و ت"ا+*�ت و 	�Z م�I"ب�� ش�ن با�                   
ب، #�A ای: 7ی�ن را ب� ب�ان� #��c روبو |

ای��6 ش�ن�� ن� در >ی�3. ایان دارن3 و     . �د. اس�  
ت��م ت��F"اه� ش�ن ای:   . ن� در اس�ات�� امی'�  

ا ب� توری���6 >ش�� م�'��3  C �� ای��6 . ش3. اس�
ب� 6�7"ریF"اه�ن امی'� ن�دی'�ن3 ام� >ی�3. ا�           

 . ب�6 از >ن�6 ن3ارن3
 

 ا���nد� ه5 6�7"ر� اسAم� ب�6ی:                        Lاز ن
ن�ت�" ب"رژواز� ایان، اس�            �K<  .      �� م��"'	

م�ش�: س�"ب اش [� س� و ش? س�ل 12ش��                    
با� س��� ن;�. داش�: �7م�� و بnF"ص [�*�         

ت�3یN .  ��ر2 	�� ی` K��L از ��ر ن�%��� اس�    
     sایان ب� �%"ر� م�ن�3 ت��� ی� ت�ی3�I ا+c م%�

 . �N ای: ب"رژواز� م��I�r 6�7"ر� اسAم� اس�
 

 ، ب� ت"�7 ب� ای: م"�ZK ه� �N ن�وه�� ب"رژوای�          
7ی�ن�ت� م�ن�3 ت"د. و ا�^ی� �� ب� زور ب�  �ن� +*
اپ"زی��"ن ران3. ش3ن3 �� ن�س�"ن��6���K� پو                    

 اموز ا+c و >رم�ن و م��+�%�ن ب� م�ن3ن         ،   |ب
6�7"ر� اسAم� در م*�بN ت�ض ��ر2 ب� ب���د       

ای��6 ....  |و3�Kه�، ان�*�دات و   . ه�� �7م�� اس�  
�C�� در 	3 |و3�Kه�� ��7ح ه�� درون                                

 . 	'"م�� اس�
 

                           پ�ی�ن ت5M�F امی'� و 6�7"ر� اسAم� ت�
7ی�ن�ت م��+�L ��ر و                                 N� ب"د ب� �MA�
+3ار |ب از س��I] ���Iن ت�     ] ��6���Kن�س�"ن�
ال و       ��K اه�ن"��6�7 م�I، م��3n"ن، 6�7"رى 

در ای: م��ن ام� . س'"Oر و #�6�I] ��Lى ایان�  

7ی�ن�ت ب� ری%� و 	�ش�� ا� C"ن +�� ه��                    
 ، س�زم�ن ز	��'%�ن،م1ه�� و �"م� م�ن�3 م�rه3

                               JM N� و sاOه"از و ن�س�"ن��6���K� ت
7ی�ن�ت [+3ار +3را5��K ت��م� ن� ام�3 و                                       

�"رد. ش3. ان3  7ی�ن�ت� �� ام�3وار ب"دن3 ب�         .  س
	��I ب� ایان ب�"ان�3 ب پ�ی� ویان� �7م�� و                          
           Nل ��م�n�7;�6� �"م� و م1ه�� و اس�� N���ت

 ب� ات'� ب� اسI�� و پ"ل >می'� ت�3یN ب�                       ،مدم
     دو�K ا�5�I ی� م*�3M �3ر� در ایان ش"ن3 ب�%�
2دان 7ی�ن دی;� ب� ا+c، ب� >ی�3. و س از ه

 . ش3. ان3
 

 م��ن    ،اموز 37ال >ت� ب س >ی�3. �7م�� ایان              
37ال [�*� ��ر2 و          .  دو ��7? و 7ی�ن اس�           

��7? ��"ن���� >ن ب� ب"رژواز� و ��7? ب"رژا       
ن�س�"ن�����K >ن �� ره�� اش دس� 6�7"ر�                  

ت���N ش3ن 7ی�ن�ت و م�3ی�� [��Z . اسAم� اس�
از ای: 7ی�ن�ت و ب2%�: ب� ایان با� ��` ب�   

 . پوس� ت"س�� ا���nد� 2"ی�� ای: وا���� اس�
 

 �� �C ی�ن�ت م"س"م ب�7 �I�rی�ن�ت م�7 س�ی
ار � ����Kش�� ��7? ب"رژوا ن�س�"ن��	اس�س� در 
. م�;�ن3 ن*%� 37� در ای: 37ال ای�Z نF"اه�3 �د

 .ت"ض���ت� در ای: م"رد ب3ه5
 

                           �C ی�ن�ت و س�زم�ن�6ی� �� ب� ن�م7 �%Fب
       �IMی�ن�ت اش����� م�%"ن3، اس�س� در 	�ش�� 7

�I3           -م��+ای��C �6 ب��"ان          .  اسAم� �ار م�;
س�زم�ن و �C ��7? و �C ش��nF ن��ی��23ن                    
��7%� #*�5 ان3 �� اس�س� ب� پوس� ت�3یN و                             

 ن��'5 . اAMح 6�7"ر� اسAم� >وی�ان ب"دن3'+
��� ت���ت ای: 7ی�ن�ت را در د+�ع از                                     

ی� "ر+���rن�، ��ت�� و رو	�ن� و +ی�د ه��                    
  :��	>ن�6 در ��7? س�� را +ام"ش         " 	��: م�

د. ب�ش3� . 
 

6�7"ر� "  ت�3یN"ب� پ�ی�ن پ�3ا �دن پوس�                     
اسAم�، ی��� ب��� م�ن3ن ه��: ب�زار +* و ا#3ام     
و ن<دا��: 	*"ق ��ر2 و س�"ب، ب�ض�+� >ش�� 
                                          JI�Fی� ه�� مO ش و ب? در م��ن"�و 
ب"رژواز� در  ایان و در |ب، ی��� ه��:                          
شای�� �� در 7ی�ن اس�،  ب� پ�ی�ن ی�+�:                               
�%�'? م��ن و�K +*�� و ��7? ا#�3ال و                                      

، ای��6 ه�� ب�       "ت�3روه�"م���K3"ن ب "  پ�وز�"
م%و[� ش�ن رس�3ن3 و #� م3�Zش�ن، ب��"ان                   
 اپ"زی��"ن درون و بون 	'"م�� راس�، ب� س

ب� ن%ی�ت ای: 7ی�ن�ت ن;�. ���3 ب�             .  >م3. اس�  
ادب��ت م"7"د در م�3ی�� 6�7"ر� اسAم� ت�Zوت� 

ن%ی�ت و ت�N�I ه�ی%�ن ب� روزن�م� شق و . ن3ارد
 س��س�        .  ت�Zوت� ن3ارد   ...  ت�ب��s و     Lای��6 از ن

اموز اس�س� در ن*? م%�وری: ��7? ا#�3ال ب�               
ای��6 .  ره�� رو	�ن� و ر+���rن� �gه م�%"ن3    

ا2 در 12ش��، ش�ن�� با� ای�Z� ن*? در 	�ش��     
7ی�ن�ت ا�IM داش��3 اموز راه� 7� 	N ش3ن           

دپس�"ن ش�ن، ن�     .  در 7ی�ن�ت ا�IM را ن3ارن3        
ن�ش� از #3م پ�%و� س��س� �� از م"����                             

ت ای�'�   . ب�زن�23 ش�nF ش�ن ن�ش� م�%"د  �	
م��"ان���3 و��N و وزی ه��: 	'"م� ب�ش�3 و               
اب             �م�': اس� پN ه�� پ%� س را ب73"ر� 

د.  ب�ش�3، 2"ش� ن%�: ش�ن �د. اس��  . 
 

 5��Kش�� ��7? ن�س�"ن��	در  �C از �بF? دی;
پو |ب و ی� ��7ح �C ای: ��7? ب"د ��                                
سr�2;� و ب� س��س�� و اس���nل ب��ن درس�       

�C تی: و ض3 رژی�� تی:            .  وض���%�ن اس�  
� 	��3 ت*"ای� اس�، �� ت� دیوز ��             � N^ش�ن م
ه�"ز رژی��C 5~ و م����Iری�5 س��س� رس��                        
امی'� ب"د، دور. ا� �� پ�ی�ن �%�'? |ب و                 

درس� م�ن�3 ��7ح . امی'� �gها دورن��ی� ن3اش�
راس� ن�س�"ن�5��K پو |ب ب م�: ای: �%�'? 
زن3. ب"د، �gها س��س� و 	+� با� �Z2: داش� 
و زی س�ی� ��<���6� دس� راس�� دول |ب�                       

" د���K ب%دوس��ن�     "�"اه�ن     +����K م�'د،         
ب�3 از �1ا+�      "امی'� در ایان ب"د، ش��ر م�3اد              

ب�3 از س"ری� ن"ب�         "و    "  ن"ب� ��م�� ا� اس�       
" س�زش"اموز ب� تJ�ZF ت5M�F و ". ایان اس�

 امی'� ب� 6�7"ر� اسAم�، ی'��ر. ی�د ��7ی�ت 
ش'N دادن ب� ی` ��7? " ه�وش���� امی'�، ی�د

 از ت"د. ا� �3رت����I# 3 ن�وه� و دو�6�K� اسAم� 
 

 ...��1ح�� ب� Aذر ��ر4; 



  ��� � ���    ١٩٥  
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ی�6� دو�K >می'� ;�K��ی'�" و #��I س��س��6 و د
             ای: ه�     .  ا+��د. ان3   "  و م��3ی�? از س"� دی;

درس� م^N رض� پI6"� ا	��س م�'��3 �� م��3ی: 
س�بc ش�ن ب� >ن�6 ���ن� �د. ان3 و زی پ�ی%�ن را 

د. ان3� �K�� . 
 
اموز ی� در دل ��7%�6� م�در             "  N�"�C ای:      

 و ی� #*�5 ت و 	�ش�� ا� ت از >ن اس�ه=5 ش3. 
            3��� �Z�6� >ت� ن*%� ایKه���3 �� ب�"ان�3 در 37ا .

اموز ب�? از ه زم�ن�  دو ��7%� �� م��*��� ب� 
ب"رژواز� و پو��Kری� مب"ط ان3 در ای: 37ال در 

��7? ب"رژوا          .  م*�بN ه5 �ار م�;�ن3                            
 . ن�س�"ن�����K و ��"ن��5 [�*� ��ر2

 
6G��	��دورن��� اوض�ع پP از ای: ت"ا+*�ت را  :

 C;"ن� م� ب���3؟ 
 

از   ه��ن�"ر �� ��A ه5 اش�ر. �دم      : Aذر ��ر4;  
 ا���nد� ���� ای: ت"ا+*�ت ب� در�7 ا� +%�ر   Lن
و ی� ب�6 اس� �Z2 �� 	3ا�N ت36ی3 +%�ر ا���nد� 

ر+B ت�ی��6 و . ب�%� ب �7م�� را �5 �"اه3 �د  
                       ��2ش رواب� ت�rر� ه3�C م"�� و �5، ب

�"اه3     ....  2ان�، ت"رم، ���"د دارو و                   ت�ث�
از ه��: 	�O م��ب*� ا� �� ب�: �%"ره�� . 12اش�

مJI�F از >��Kن 2+�� ت� ه�3 و ت��� با� را.                       
. ان3از� م��دOت ت�rر� ب� ایان ب� را. ا+��د. اس�

ام� م��6 از ت�ث�ات ا���nد� ت"ا+*�ت، ت��m�Iت              
س��س�، اس��Zد. س��س� و سم�ی� 12ار� س��س�             
اس� �� ب"رژواز� ایان، از 6�7"ر� اسAم� ت�       
بF%�6� دی; ب"رژواز�، رو� ای: ت�ث�ات                        

ای: ت"ا+*�ت ام'�ن سم�ی� 12ار� ب ت"ه5 . م�'��3
و ب� س'"ت و ان��Lر �%�ن3ن مدم و �7م�� را ب� 

ه��ه" 	"ل ت�ث�ات ا���nد� ت"ا+*�ت، . >ن�6 م�3ه3
دام: زدن ب� ت"ه5 ب� ا+c ب�6"د و 2%�ی? ا���nد�  
در م��ن [�*� ��ر2، و در م��ن م���Iن و                                     
پس��ران و مدم م�وم و م�"�B، �� زی +%�ر             
اس�^��ر و +* و ب� 	*"�� س��س� ��ش�ن �"رد   

  .ش3. اس�، م��6ی: م"�ZK ای�3ور. اس�
 

ا2 ر+B ت�ی��6، از ی` [ف ب"رژواز� ایان         
�BI سAح م�'�3،  را در م*�بN مدم و [�*� ��ر2
ام� از [ف دی; م��"ان3 ان��Lر ب�6"د در >ی�3. ا� 

ام�3 ب� . ن� ���I ن�دی` را ه5 ب� ه�ا. داش�� ب�ش3
ب�6"د و ر+�.، ام�3� اس� �� ه��م�ن و بnF"ص 
در ب3�I م3ت تAش و م��رز. با� ب�6"د را ب� �"د 

ه3�C �� در �"ت�. م3ت ای: ام�3 و ان��Lر . م��ورد
م��"ان3 در س'"ت M"رت ب;�د و ب� دادن                              

ای: �C�� اس� .  +�M ب� [�*� 	��5 ه�ا. ب�ش3

�� ب"رژواز� ه��%� رو� >ن سم�ی� 12ار�                          
رو� >ن سم�ی� 12ار� م�'�3 �� م��رز. و .  م�'�3

رض�ی� ن3ادن، از رض�ی� ن3ادن ب� +* و 2ان�         
ت� �Z*�ن و اس��3اد را ب� ان��Lر و C%5 دو��: ب�     

3�� Nب ت�3ی . ب�6"د زی س�ی� ب�6"د راب�� ب� |
 

اموز +*� 6�7"ر� اسAم� ن��� �� در ب�د                           
�N .  م�3م3"  و�� دادن      "س��س� ان��Lر و                    

ب"رژواز� ایان و ن�وه�� س��س� >ن ب� ن�م                       
م%m"ل 	*�� �دن ای: ان��Lر ب�               "  اپ"زی��"ن"

. [�*� ��ر2 و مدم م�وم ای: �7م�� ه���3                       
ه��ن�"ر �� 5�Z2 دام: زدن ب� ت��m�Iت 	"ل دام��   
ت�ث�ات ا���nد� ب�6"د راب�� ب� >می'�، اس�س� ای: 

ای: ت��m�Iت زم��� م��س��       .  ه3ف را ت�*�u م�'�3  
با� دام: زدن ب� ت"ه5 ن��� ب� ام'�ن�ت                                   
6�7"ر� اسAم� با� ب�6"د ا���nد� +اه5                         

 . م�'�3
 

در دن��� وا��� ام� ت�ث�ات ا���nد� ب�6"د راب�� 
اوO ن��C�ت و ث�ن�� �"ت�. م3ت ت از >ن اس� ��         
ب�"ان3 ب�6"د� 37� در زن�23 م��I"ن�6 ان��ن                        

ب�ون >م3ن از . ��ر�: در >ن �7م�� ب"7"د ب��ورد
ب: ب�� ا���nد�، uI7 سم�ی� با� سم�ی�                     
12ار� در ��MیB ا�IM در ایان ب� 	N م��ئN و       
م�=Aت س��س� 37� ه5 در ایان و بnF"ص             

م�=Aت� ��    .  در ای�3ور. در م��*� واب��� اس�           
	N >ن�6 در 	��� ت"ان 6�7"ر� اسAم� و                                  

 . ب"رژواز� ایان ن���
 

|5 ت��m�Iت و                                         �I# 5س��س� ب�ز ه Lاز ن
 6�7"ر�      ،پوپ��2ن3ا� س��س� �� را. ا+��د.                        

اسAم� ذر. ا� >زاد� س��س�، >زاد� ا	�اب ی�                    
          ��. ت%'�6I� ��ر2� را ب� رس��� نF"اه3 ش��

2%�ی? ا���nد� و س��س� ساب� اس� ��                                  
ان ن�ن ب� نخ روز           'Zم� و روش�A6�7"ر� اس
�"ر و 7ی�ن�ت س��س� راس� در اپ"زی��"ن ب�         

 . >ن دام: م��ن�3
 

               ب"رژواز� ایان با� م3ت� م��"ان3 [�*� ��ر2
را در ان��Lر ب�6"د ن;�. دارد، ام� وا����ت زن�23، 
+%�ر و اس�^��ر ش3ی3 و ب��*"�� س��س� با� [�*� 

#Aو. ب    .  ��ر2 راه� 7� ت*�بN ب��� ن��;1ارد           
ای: [�*� ��ر2� �� +%�ر و �Z*�ن را ب� ام�3                          
ب�6"د ��"ل �د.، دور. ا� ["Oن� از م��رز.                         
 �با� م��%� را پ%� س 12اش�� ب� �3رت ب�%�

�+ . در م*�بN ب"رژواز� �ار �"اه2 3
 

م� م�': اس� ب� دور. >رام? ��N از ["+�ن                               
روبو ب�ش�5 ام� م"ج بN� ��I# �%2 ای: �6�7 ب� 

 . س#� با. �"اه3 ا+��د
 

6G��	�� ����� ره�� >م3.                :  ��در �����م� ا
 ب�? از ه زم�ن� [�*� ��ر2                           موزا"اس�     

رس��K ت�م�: و ت=��: >ی�3. س��دت��3 �7م�� ایان 
اموز ب�? از ه زم�ن� ه                .را ب� #36. دارد        

 ه ن"ع 2%�ی? و ��MA           ،ن"ع 2%�ی? س��س�  
ه�;� در �7م�� و ه ن"ع ب�6"د 37� ا���nد� +
و م��%�� [�*� ��ر2 و بF? ه�� م�وم                                 
�7م��، ت��م� ب #36. [�*� ��ر2 و ��"ن��5 ای:       

��"ن��5 اموز روز        [�*� ��ر2 و    ".  [�*� اس�  
	�ب  .زم�: س�r� �Z� ای: ت�"Oت ای���د. اس�

 	'����� �C ن*%� را با� �"د ��ئN اس�؟ 
 

+� ت���3� ب ای: 	'A :       5ذر ��ر4;  M �#ای: اد
  �� �Fت�ری"             �#�rب"رژواز� ت��م� 3�2ی3. و ارت

رس��K >زاد� �7م�� ب� #36. [�*�                   "ی�     "  اس�
ب#'P م�'� . ، ن���"��ر2 و ��"ن����6 اس�  

ب� 3��ZM� ه�� 37ی3� �� اش�ر. �دم و وض��� 
 . م��*� و ب"رژواز� م��*� اس�

 
                  Lای: وا���� �� از ن ،�IEا� روش: ش3ن م�ب

خ ا���nد"ا���nد�C " ص در"nFب"رژوای�، ب
ایان، ب3ون اس�^��ر ش3ی3 از [+� و اس��3اد ش3ی3 

ب� . از [ف دی; ن��;دد، را ب� ���ر� ب;1اری5  
ای: وا���� ن;�. ���5 �� اموز ��ورم��ن� ب�? از 
                          ��+ه زم�ن� رن_ �"م� و م1ه�� ب� �"د 2

7ی�ن ب"رژوای� و ه دو��K اموز                   .  اس� ه
پ5C ی` �"م، ی` م��I و ی` م1هu را ب3س�           

ای: M��� ب�ز� و �%�'? و 37ال           . 2+�� اس�  
ا2 دیوز       .  ب"رژواز� در ��ورم��ن� اس�                    

اسائ�N و 6�7"ر� اسAم� ن��د دو�6�Kی� �"م� و 
م1ه�� ب"دن3، اموز م1هu و �"م��، ن� 	��                      

اموز . م��I، پ5C ت*�بN ارت�rع م��I ب� ه5 اس�
ایان و اسائ�N ی'� از ده�6 ن�و و 7ی�ن �"م� 

 . م1ه�� و +�ش���� در ��ورم��ن� ه���3
 

ا2 دیوز #اق و س"ری� و ���K م�I'� ه�ی�                     
ب"د �� 	'"م��6ی� م���3 و +�ش��� در >ن�6                            
	����� م�'د، اموز ای: 7"امB م�3ان ده�6 ب�ن3 
             �I�ع م�rو� ارتو دارودس�� �"م� و م1ه�� ن�

اموز ب�? از ه            .  با� ت�"ی� 	��ب ه���3          
   .زم�ن� م1هu و �"م�� ب� ��7%�6� ب"رژوای� 2

ای��6 در دن��� پP از �7_ سد                 .  �"رد. اس�  
م��6ی: ه"ی��6� س��س� و ای3ئ"K"ژی`                                       

م56 ن��� بF%� از ب"رژوزا�             .  ب"رژواز� ان3   
ایان پ5C س'"Oری�5 و 37ای� دی: از دو�K را       

در .  ب3�I م�'�3 و در ای: زم��� دا#�� ه�ی� دارد                
دن��� وا��� و ب� م�n�Fت ت�ری�F ای�3ور.، در               
             eو� و ر��ب� ه�� ب"رژواز� در س�س� پ�%
�67ن و در م��*�، سس"زن� �"اس� س'"Oری�5 

 .    م�I"ب��� و7"د ن3ارد
 

ا2 ��7? و 7ی�ن� ب�"ان3 م�نB ب� اس���nل                          
�%�ن3ن [�*� ��ر2 و �N �7م�� ش"د، ا2 ن�وی� 
ب�"ان3 اموز و +دا� س��دت��3 ت� را با�                          

اموز ب�? از . �7م�� تس�5 ��3 ��"ن����6 ه���3
ه زم�ن دی;� ن�ت"ان� و #*�5 ب"دن ب"رژواز�   
ی: �"اس��6�           �'C"� ا� 7"اب دادن ب�ایان ب
بF? وس�B �7م�� از ب�6"د زن�23، ر+�. ت� >زاد�     

اموز ب�?   . س��س� و +ه�;� را ن%�ن داد. اس�  
دن ت` ت` ای:                     � c*�م� �Kزم�ن� رس� از ه
�"اس��6 ب� #36. [�*� ��ر2 و ��7? ��"ن����           

 . >ن س�
 

       ��Zا� ایم��IE ای: اس� C;"ن� [�*� ��ر2 را ب
ای: ��ر� اس� �� دس�                .  ای: ن*? >م�د. �د           

م�L"رم از م� +*�          .  ��"ن����6 و م� را م�Z%�رد           
م�L"رم >ن ��7? وس�B . 	�ب 	'����� م� ن���

ا���7#� و [�*�ت� اس� �� �"اس� >زاد� و                            
�"اس� ر+�.، �"اس� م��رز. با�                           ،�باب
ره�ی� زن، با� س'"Oری�5، با� ر+B ت����         
 �Iق مرا دارد و  پ5C م��رز. ب� ن�س�"ن�5��K و #

��7%� م�2�ی�����K �� ب�               .  را بداش�� اس�         
 از >زاد� و باب� س��س� 	*"�� و             ��� ���C

ای: ���L# ?��7 اس� . ا���nد� رض�ی� ن��3ه3
�� [�*� ��ر2 و +���K: ��"ن��� در راس >ن                        
ار دارن3  و ب� �3رت �2� رادی'�5��K و                                   �

                         3�� 5I# 3� 3ب .  ��"ن��5 ای: [�*� م��"ان�	
	'����� بF? م���ب و س�زم�ن ی�+�� ای: ��7? 

ه�"ز ��ره�� زی�د� ه�� �� 	�ب م� ب�ی3 . اس�
ان�rم ده3 ت� ب�"ان3 ای: بF? م���ب را �"� ت و 

ام� ای:    .  در M��� س��س� م"ثت ن��ی��23 ��3           
           	�ب و ��"ن��5 اش ام�3 �3رت;�� [�*� ��ر2

 . و ��"ن��5 در ایان اس�
 

       �� �م: +' م�'�5 �� ه ��"ن��� و ه ��ر2
با� ی` دن��� ب�6 م��رز. م�'�3، ه ��"ن��� 
و ه ��ر2� �� رس�3ن ب� ر+�. و >زاد� و                                 
 باب� را در 2و +����K س�زم�ن��+�� �"د و در 

 
م*�بN ه�� Oی� ه�� مJI�F ب"رژواز� در �3رت           
ی� در س�ی� �3رت م�3ان3، �7ی? در 	�ب                                       
	'����� و م�3ان +����K اش +����K ب� ای: 	�ب 

 . اس�
 
 ٢٠١٥ م� ٢

 ...��1ح�� ب� Aذر ��ر4; 
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̀               "ت"ا+*�ت �%"ره��             ب� "  پ�~ ب� اض�+� ی

6�7"ر� اسAم� ایان در K"زان و پ�ی�ن 37ال                   
م�B دس���ب�   "|ب و 6�7"ر� اسAم� ب� ب�6ن�           

، م��دOت م��*� ا� و                  "ایان ب� سAح ات��            
ه�}��: راب�� س��س� و ا���nد� 6�7"ر�                             
اسAم� ایان ب� دو�K ه�� |ب� را وارد دور                     

ای: ت"ا+*�ت ب�Aو. ب +=��         .  37ی3� �د. اس�  
س��س� و م��رزات� و ه�}��: ب JM ب�3� ه��     

 . [�*�ت� در ایان، ت�ث�ات 37� و م��6 م�;1ارد
 

 ت"ازن ن�و� ارت�rع         �تت�ث� ای: ت"ا+*  ��mت  ب
ن�دی'� |ب ب�   . م��I م��*�، ان'�ر ن�پ1ی اس�  

ایان ت�ث� بAواس�� ا� ب راب�� |ب ب�                                 
م��6ی: .  م��3ی: �"د در م��*� �"اه3 داش�                

 N�# ل دام�� تAش |ب با� �����mر�: ای: ت
                       �IEم� N	 ،Nائ�ب"رژواز� #ب و دو�K اس
 ب�OنP �3رت در ��ورم��ن�، و                   ��mت ،:���I+
ش'N دادن ب� >رای? دی;� از JM ب�3� ارت�rع 

 . م��I در ��ورم��ن� اس�
 

 ایان ه���      "�%�'? وا��� پ%� س��ری"           ��
، �C�� 7� م�=N امی'� در م"رد 	�Z                         "ا�

                        �II�Kد در ر��ب��6� ب�: ا"�  و      م"���� بت
.  >ی�3. م"���� ایان در ��ورم��ن�، ن���    ه�}�:

ت"ا+*�ت اموز 	I*� ا� در ت*�بN ه� و ت��M�Fت         
دیوز .   دیوز و با� 	N ه��ن م�=Aت اس�      

م����Iری�5 و توری�5 �"ر اب�ار 	N ای:                                       
 !و م�� م1ا�." دی<��Iس�"م�=Aت ب"د و اموز 

 
١-  M�%$� ]@�7� ت وZ_3� 
 

ت"ا+*�ت K"زان ب3ن��ل ش'�� س��س��6� |ب در 
م��*� و م�=Aت و ب: ب���6� 6�7"ر� اسAم�،  
و با� پ�س� ب� ن��زه�� اموز دو [ف M"رت 

 م��+B م1ا�. ����23ن، ب� . 2+�� اس�Lاز ن*�� ن
رس��� ش��س� م"���� دو [ف در م��*� و پ�3ا 
دن ن*�� ت��د�K در راب�� دو [ف، م="ن                    �

  .ا�IM ای: ت"ا+*�ت اس�
 

JKری�5        -ش'�� س��س�    :   ا���Iم� م��Lن
امی'� در ��ورم��ن�  و  ن��ز ب� 	�Z م"���� 
�"د در ای: م��*�، دو�K امی'� را ب�              بت

م��"ا� ای: س��س�      .  پ�� م�� م1ا�. �%�ن3       
	�Z "ه�}��ن  ت^��� م"���� بت >می'� در 

، ای: ب�ر ن� از [یc ب���ران "ث��ت ��ورم��ن�
ی�|� "و اش�mل ن�Lم� �� از [یc رام �دن   

دو�K در     "  ض3 امی'�ی� تی:       "و     "  تی:
 .  اس�،م��*�
 

ب: ب�� س��س� ای3ئ"K"ژی` 6�7"ر�               :  ب
اسAم�، ن� ت��6 در م*�بN +%�ر س'"Oری�5               
#��c �7م�� �� در م*�بN +%�ر ت���=�ت                         
درون� �"د، #�م�I 37� در رو� >ور� ب�                

. از [ف 6�7"ر� اسAم� اس�    "  دی<��Iس�"
اسAم و اسAم�� و در پت" >ن دش���                                 
 �Z	 ار س����ب، ب��"ان ابای3ئ"K"ژی` ب� |
ار��ن 	'"م� 6�7"ر� اسAم� ایان، ن�                  
ف �"د را از دس� داد. اس� nت��6 ارزش م
�� #�A ب� م�ن�� در م*�بN ت�م�: ن��زه��                    
	��ت� و +"ر� سم�ی� در ایان ت�3یN ش3.                  

 ریN 6�7"ر�           .  اس���mی: ر�: تای: م��6
 اسAم� از دش��� ب� >می'�، ب� س�زش ب� >ن          

   .اس�
 

م��م�I ب� |ب ب س بس��� ش��س�              :  پ
م"���� 6�7"ر� اسAم� در م��*� ب� ازا از           
دس� دادن ���ل ب بF%� از +����K ه��                   

م�%� "ه��� ا�، ��"ل �دن ایان از 	'"م� 
دوس��ن |ب و  ب� ی'� از" و 	�م� توری�5

، ت��م م=�"ن       "ث��ت در م��*�      "م�"ره��   

با� .  ای: ت"ا+c با� 6�7"ر� اسAم� اس�      
ایان، ت^��� م"����         "  رام �دن    "امی'�    

�"د، ای���ر ن� ب��"ان م�%� ن� ام�� و                                      
م����Iری�5 �� در ��م� ن��ی�3. دی<��Iس� و                    
ن��7 >رام? و ام��� دس��ورد ای: ت"ا+*�ت                 

  .اس�
 
 

ب�زت�ب ا�� ت	ا@��ت در '7�` ه�� 4��4; و  -٢
��ت;�  

 
 5M�Fب و پ�ی�ن دور. تایان "ت"ا+*�ت ایان و |

اب�� ن�وه�� س��س�         ، ب�ر دی; ر            "و >می'�   
[�*�ت ا���7#� و درون و بون 	�����،  ایان، 

 . مJI�F را ب�ز ت�یJ م�'�3ا	�اب س��س� 
 

       JKا-                            N� م� در راسA6�7"ر� اس
ایان، ا#5 از پ"زی��"ن ی�                            ب"رژواز�        
 تAش م�'�3 ب� �ار دادن ا+c ب�6"د اپ"زی��"ن،

ا���nد� و ت"س�� ا���nد� در >ی�3. ا� ن�                      
را 	�Z ��3 و          "  وضB م"7"د   "3�Cان دور،      

ب� .  �7م�� را در س'"ت و ت�5�I ن;�. دارد                    
ت�'�: �%�ن3ن �7م�� از [یc دام: زدن ب�                 

 ����Kق ن�س�"ن�در م��*�، " ایان �3رت��3"#
ت���N +%�ر و �Z*�ن ب�%� ب� [�*� ��ر2، ب� 
ان�وا �%�ن3ن [�*� ��ر2 در +=�� س��س�                  

	�ش�� ران3ن ا#�اض ای: [�*�            �7م�� و ب�        
با� ب�6"د وض��� م��%�، تAش ای�3ور.                 

ایان "ش��ر     اموز     .  ب"رژواز� ایان اس�       
ار اس� ه��ن " ت"س�� ا���nد�"و " �3رت��3�

�3م�� را ان�rم ده3 �� +ی�ده�� دیوز                             
د" �7_ �7_ ت� پ�وز�"� . 

 
در |��ب ی` ��7? �"� ��"ن���� و                   -ب

�"د، ب"رژواز�                        B+�2. ب� م��< [�*� ��ر2
ایان م��"ان3 با� م3ت� ه3�C �"ت�. [�*�                    
��ر2 و بF? م�وم �7م�� را در ان��Lر                        
ب�6"د ا���nد� و 2%�ی? س��س� و +ه�;�،           

 . ن;�. دارد
  
 امی'� ب�        -پ   ��از [ف دی;، ت"ا+*�ت ا

رژی5 "6�7"ر� اسAم� و ���ر ر+�: س��س�           
~��C  "   ����"م ��mو. تAان، ب�>می'� در ای

                                 اموز 6�7"ر� اسAم� در م*�بN س�ی
�3رت�6� م��*� بF%�6� مJI�F ب"رژواز�                  

را در م*�بN            ن�راض� و بون 	'"م��                         
�BI سAح �د.                N5 ب�"ر ��م��	ب"رژواز� 

، ا#�اض�ت      از ای�و و از ای: پP                    .  اس�
              �Iم� و      -درون� و ش'". ه�� ��7? مAاس

ن�س�"ن��6���K� پو |ب و 7ب�ن�ت �"م                     
 ت���ت م�'� پس�، �� ب�  +=�� س��س� و

، ب�? از     زن3. ب"دن3ب� ش'�ف ایان و امی'�   
 .   	�ش�� ا� �"اه�3 ش3ب�?

 
و "  ب�6"د ا���nد�    "ا+c >ی�3. ی`               -ت    

، ش'N دادن ب� ن"#�                     "ت"س�� ا���nد�      "
ب� در ایان، ت"ه��         "  ن�5 ب�3   "دم'اس�   |

. اس� ��  ب"رژواز� اموز ب� >ن دام: م��ن3          
دورن��� ت"س�� ا���nد� و 2%�ی? س��س�،             
	�� با� ب"رژواز� ایان #�A ت��م� �"ر                  

 . ش3. اس�
 

م��*N از ای: وا���� �� ه�� در�7 ا� از                        
رش3 و ت"س�� ا���nد� در ایان ب3ون ت%3ی3           
م=�#J اس�^��ر و ا#��ل ش3ی3 تی: ا����ق             
             م�': ن���، در شای� م%�F اموز و ب
��ورم��ن�،                     N� ان وم�: ن� ام�� س��س� ای
ایان ���ی: ش�ن�� ن� با� ت�3یN ش3ن ب�                  
�%"ره�ی� C"ن ت��� دارد و ن� ش�ن�� با�     

 . ت�3ل ش3ن ب� ت�ی3�I و ان3ون��
 

اموز ب�? از پ�? ت���� پ�ی� ا�                        –ث    
	����� ب"رژواز�، ب� ر+�. و س��دت و                          

ب: ب��    .  >زاد� �7م�� �"د را ن%�ن م�3ه3            
ا���nد� 6�7"ر� اسAم�، �����ن ری%�                     

ن� دو�K س�زن�23 و ن� دو�K           .   س��س� دارد  
 B+و ن� ر :�C دی'� ب� روس�� و�ا#�3ال، ن� ن
ت�ی��6، و ن� ن�دی'� ب� |ب، ن�"ان�� و           
ن���"ان3 م"انB ت"س�� ا���nد� سم�ی� دار�         

           3�� B+ان را ر6�7"ر� اسAم� را.       .  در ای
. بون ر+�� از ای: ب: ب�� ا���nد� ن3ارد               

ت��6 پ�س� و را. بون ر+� از ب: ب��                                
ا���nد� و ت�م�: ر+�. �7م�� ایان،                                        

 . س"س��5��K اس�
 

7ی�ن�ت و    -ج    JM N� م� وA6�7"ر� اس
ی: ب"رژواز�، م"��� و ت� م3ت� ��در                  'Zم�

 ب"د �7م�� و [�*� ��ر2 را در ان���ر �"اه�3
م"ج ب2%�   .  ن;�. دارن3" 2%�ی? ا���nد�  "

م"ج ب2%�� �� ای: . ب�#� >|�ز �"اه3 ش3
 ��Kم��"ان3 در >ن ن*? و رس� ب�ر، [�*� ��ر2

�7م�� ایان، در دور . ت���: ���3. داش�� ب�ش3
>ت�، ش�ه3 ت*�بN ��7? ه�� س��س� و [�*�ت� 
مJI�F و ب� م����Kت روش: و ش�Zف �"اه3             

پد. ه�� دود و ت"ه5 ب� ای: و >ن بF?   .  ب"د
از ب"رژواز� و ن��ی��23ن >ن�6 در �3رت و ی�       

 . در اپ"زی��"ن،  ���ر �"اه3 ر+�
  

٣-  ̀ '�ال ��4	�6 �4ز دو ا@a و دو '7�
 ;4��4 

 
 ��7? ب"رژوا ن�س�"ن�����K ایان  -١
 
ا+c  ب�6"د و ت"س�� ا���nد� ت�� 	�����                        -

             c+ان �3رت��3 در م��*�               "ب"رژواز�، ا، "ای
���� م%�N� s ..... و " ایان ����M و �3رت��3"

 ��7? س��س�        ی`ای:     .  ب"رژواز� ایان اس�       
اس�، �� از ��7ح ه�� درون 	'"م�� ت� ��7?               
م�I اسAم� در اپ"زی��"ن و ن�س�"ن�5��K پو                      

6�7"ر� اسAم� اموز     .  |ب را در ب م�;�د        
 . ن��ی�3. بAم��زع ای: ا+c و ای: ��7? اس�

 
7ی�ن�ت سuI] ���I و  -"cم3ا+��ن رژی5 س�ب" ،

ال"7ی�ن�ت   ��K" ،"ا2 �Iا.  "، "م"�" م%و[� 
 [�J ت"د. و             ،و 6�7"رى �"اه�ن رن;�رن_            

 اموز ت��م� م��"ر 6�7"ر� اسAم�                 ،ا�^ی��
               5C#��I] ��L      "و      "  اس�*Aل"ه���3 �� پ

ا��A+�ت درون� ای:     !  را با+اش�� اس�"  ایان�
��7? ب س را. ه�� ت"س�� ا���nد�، در�7                      
دور� و ن�دی'� ب� |ب و امی'�، راب�� ب�                         

	�ش�� ا� ت از >ن اس� �� ...... دو�K اسائ�N و 
ه5 ا+*� Oی� ه�� مJI�F ب"رژواز� ایان را                          

>ی�3. ای: 7ی�ن�ت در ت�"Oت >ت�   . �3ش� دار ��3  
س��س�، ب�? از ب�? ب� سن"ش� 6�7"ر�                             

�"رد. اس� . . اسAم� 2
 
٢-  ��7? ��"ن���� [�*� ��ر2
 
|���K 5ت� ��                   -�I# ان��"ن��5 م���ب در ای

�"رد. اس�، ه�}��ن ی'� از ��7%�6� �"� و                   
��7%� �� ب�  ت��ب     . م�ح در [�*� ��ر2 اس�  

��"ن���� �3رت��3 [�*� ��ر2 و ��"ن��5 >ن                          
                                        ��I# �%2�"د را ب م"ج ب م��"ان3 م6

 .  6�7"ر� اسAم� ب�ن3
 
-                      �Kرس� اموز ب�? از ه زم�ن� [�*� ��ر2

ت�م�: و ت=��: >ی�3. س��دت��3 �7م�� ایان را ب�         
اموز ب�? از ه زم�ن� ه ن"ع                      .  #36. دارد   

 ه ن"ع 2%�ی? و ��MA                          ،2%�ی? س��س�    
ه�;� در �7م�� و ه ن"ع ب�6"د 37� ا���nد� +
و م��%�� [�*� ��ر2 و بF? ه�� م�وم                                 
�7م��، ت��م� ب #36. [�*� ��ر2 و ��"ن��5 ای:       

 . [�*� اس�
 
ب� تدی3 در 2و روش:     >ی�3. ب�6 �7م�� ایان   -

ب��� و �3رت [�*� ��ر2، �3رت م�%'N و م��3         
ام�  .ای: [�*� 	"ل س��س� ه�� ��"ن���� اس�

   ��       .ب�? از پ�? ب� پ�%و� ��7? ��"ن���� 2
�"رد.  اس�              .                :�K��+ '����� ه��	ب �	

��"ن��� [�*� ��ر2، ه�� ��"ن����6 و ان*Aب�"ن 
�7م�� ایان را ب� د���K +��ل در ای: 37ال، +ا           

 .م�F"ان3
 
	�ب 	'����� ب� و�"ف ب� دش"ار� ه��                         -

ای�3ور. از م��رز. [�*�ت�، ب� ت��م ت"ان و انژ�             
تAش م�'�3 [�*� ��ر2 را در ه�� س�"ح  با�         
             ����Kب س"س��A*وز� ان37ا�6K� >ت�، با� پ�

در ای: راس�� با� 	�ب 	'�����، از . >م�د. ��3
>ی�3. "ت*�بN ب� ا+c ه�� ارت�r#� در م"رد ت"ه5 ب� 

ت� م��3 و م���ب �دن         "  رو ب� ب�6"د ا���nد�    
[�*� ��ر2 	"ل س��س��6� ��"ن���� �"د، از                
                �IMدر 37ال ه�� ا ��س�زم�ن3ه� �دن و ش
دن [�*� ��ر2 ب� 	�ب                                � eI�7م��، ت� م�
س��س� �"د با� ره�� ان*Aب ب�3� ایان و                  
ت=��: س"س������K ب"دن >ن، ه�� و ه�� ت�ز.                    

  !>|�ز ��ر اس�
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ا#��nب ساس� م���Iن ی` وا��� س��س� م56             
�2� ی`      .  در  +=�� س��س� ایان اس�            N'ش

              PZن ��� ا#�اض� م��3ان� و ساس	 :��C
ی` ا#��nب �� ه��           .  را در س��� 	�P م�'�3           

او����Kت"م ت'ار >ن از �7نu س�زم�ن ده��23ن? را 
37� م�;�ن3، 	�� ا#�اض� �� از ی`                                
 �I�ش3. و ش�'� ا� از ار�2ن�6� م ���ره�� ش��
�"ردارن3؛ ���� �� در م*�بN تAش�6 و �7 ا+��د. ب
اب�'�ر و ن�و� م��� ای: 	�� �A. ا	�ام از     

>ی� ��� ه�� �� از 	*�ن��                          .  س بن;�د     
�"اس��6� ای: 	�� 	��ی� ن'�3؟ 

 
                ،.�2<"�ب� درج او�K: ا���ر ا#��nب م���Iن، ن�
2+�، ادام�                                N'در اذه�ن ش ��س"ال م%�
�"اه3 ب"د، �C ت�"Oت� در را. �"اه3    �C ��	
ف �7ن 2+�: ای: س"اOت در ا+'�ر                    M  ب"د؟
#�"م� را ب�ی3 ب� ره�ان ا#��nب م���Iن و ت`     

�Z2 `ی :ت` ش�� ����23ن در >ن ت�
 

در دل ی'� از  دش"ارتی: شای� م��%�       !   ر+*�
با� ��ر2 و ز	��'? �7م��، در دل ی`                              
                 ��I# +=�� ا#�اض #�"م� �� دن��ل را. م"ث
s و ت��ه� سم�ی�؛ �"د را ب� C دن��� ان��ش�� از
در و دی"ار م�'"بJM ،3 �3رت��3 ا#�اض ش��             

ا���ر و ش"اه3 ا#��nب            .  ی` نPZ ت�ز. اس�          
ساس� ش�� رژ. ام�3 و ا#���د ب�PZ ب رو�                     
ش�وان�  ��ر��ن� ه� و ب�م م�Aت از ��� پ��6ن   

ب���ر زود اس� در م"رد ن���r ای:                               .  ن��ن3
        �Z2 ���C ب�ت�n�#ام� ���� ت� ه��: �7                 .  ا

. دس��ورده�� ب�رگ را ب� ه�ا. داش�� اس�                          
ا#��nب ش��  ب3�I پواز� و �3م�6� ب3�I را ب�                    
�"ن ��7? ا#�اض� [�*� ��ر2 در ایان                              

د� cری�ت. 
 

                                    ��ب���ر [���� و ��بN ان��Lر ب"د �� 	
ا#��nب� م���Iن م"ت"ر م�s م��	z و ا�6gر               

ه� در دا�N و ب�ون JM ا#��nب�"ن ب�ش3Lب� .  ن
ا ب�                            n�م� �"ی?، ای: ا#��nب دی; 3K"ت
ره�ان و ش�� ����23ن در >ن ت�cI ن3ارد و                         
ا ب� ا#��nب�"ن       n�م� سن"ش� ا#��nب دی;

2. ن��F"رد    .                J� ب در�n�#دم و ب�زدم ای: ا
���ب�ن�6، م^N ه ا#��nب دی; ب� وا��? و در�7 

�"رد. اس�                    .. 	��ی� س�ی بF%�6� �7م�� 2
[���� اس� �� م��	^�ت و �%�'%�6� درون�                     
JM م���Iن د��3���A# �Kان ب� سن"ش�                            

ن"ش�� زی از . ا#��nب را ه5 ب3ن��ل �"اه3 >ورد  
ه��: زاوی� ب� مI�وم�ت پ�وز� >ن}� �� ب�                               

م��م�� و با� را	�� ب�z، از >ن  ب��"ان                                
 . ��7? م���Iن  ن�م م��د، پدا��� اس�

ن"ش�� از ن*�ط �"ت و اه��� JM ��"ن� ا#�اض 
ت�cI م���Iن و 	��              .  م���Iن >|�ز م� ش"د            

ا#�اض� >ن�6 ب� JM [�*� ��ر2 ب��"ان ی`                    
ن*�� #�ی�� ت���: ���3. با� ن�". ب��~ ن�و،           
ت�یJ پ�وز� و ان��Fب دوس��ن و دش���ن در             

ت��م ای: ن"ش��     .   ای: م�� م"رد اس�O3ل م�;�د  
ت��6 .  م��"ان3 م��رزات پس��ران را ه5 ش�مN ش"د  

�2� از پدا��: ب�         "I7 و ��Kم�� �K"6س ]�Fب
وی��2 ه�� 7�ی�، از بدن ن�م پس��ران ا���7ب 

 . ش3. اس�
 

 اه��6 ���رزات �3=��ن در 6G�d؟
 

ا#��nب ساس� م���Iن  ب دری�ی� از +* و                     
     .  م�وم�� و ت���� اس�"ار اس�  Zار ن�ده�6 ه

ان��ن ز	��'? #��nن� و ��رد ب� اس�F"ان                        
�"د دارد            ام� ن*�� �"ت >ن        .  رس�3. را پ%� س

س��23�r، س�زم�ن و ان��rم م���Iن در ی`                            
م��رزات م���Iن ب�"ر          .  م��رز. ساس� اس�        

دور. ا� اوج 2+�� اس�، ام� �%? و �"ش?                          
با�  س�زم�ن ی�ب� و |��I ب پا��ZM �23"ف                 
         Aن ��م��Iف م�"ZM وس� پ�"س�� در�"د ی` پ

ب�Aو. م���Iن ی` ن�"ن� در�%�ن از . م%6"د اس�
اس��Zد. م"ث از وس�یN ارت��ط ���7 ای��ن��                        

 را ب3س� داد. ان3            Lراب�� و ت��دل ن �Z	 �ا. ب
ای: ارت��ط +��ل ن� +*� در زم��� ت"ان�ی� ت'��'�         
بI'� اس�س� بN�K3 +=�� م��رزات� ب�O و ��7رت         
در ب� ه��ورد [��I دس�;�. س�"ب دو��K م�':       

م�rدOت +'� م��ن م���Iن را ب�ی3 از   . ش3. اس�  

|�� تی: ادب��ت م��رزات� در ای: دور. ب� 	��ب 
 . >ورد

                                  JM ���] ،ن�"�Iی` م� JM `ن ی��Iم�
ای: بF? ن�� ب� ت���� از �N                   .  ی'3س�� ن���   

. �7م�� 2ای%�ت م��Zوت را در �"د 	�N م�'�3              
س�زم�ن دادن ا#��nب�ت و ت���rت ساس� و                
اس�س� ب3ون مr"ز، و ب� >ن ت��u از ش��ره� و               
م����Kت ن%�ن; ی` اس�F"ان��3� م�'5 و ��ردان 

ای: اس�F"ان��3� دارا� ش5 ب���ر ب� ارزش� .  اس�
م��3 ���3. اس� و       .  از ی` ره�� ت"د. ا� اس�    

ب ا#���د ش�'� ب�ر�2 از +���K: م��I ت'�� زد.             
>ی� ای: ره�ان و +���K: ب �3رت �"د                         .  اس�

 وا�3�Z؟ 
 

	="ر +��ل زن�ن در ا#�اض�ت م���Iن را ب�ی3               
در ی` ��7? ��ر2�             .  ب�"ر وی�. ارج ن�6د           

اس�س� مدان�، در ی` +=�� مدس�Oران� و زن               
��2د. زن�ن، پ3ی3.      JM ،ن� م1ه��"Z# ان��س��
ا� #�ی� و 2ان*3ر و ب� ت�ث�ات� ب���ر +ات از             
ا#�اض�ت م���Iن در ی` م*�B زم�ن� م��:                          

 . اس�
 

 ام� ���7 اس�س� در ���M"nت ره�ان ای:                         
ا#�اض�ت م���Iن   . ا#��nب�ت در پ"ی�ی� >ن�6س�  

                                 ��	 اموز دارا� ی` ا+c اس� و در ه
ا#�اض�، 	�� ب�3� �"د را با� دو�K و                      

ای: ا+c ه�"ز        .  ZM"ف م��ض�: روش: م�'�3         
��مA روش: ن���، م"رد م�rد�K اس�، �2م�6�               
#��I م"ا+c و مJK�F دارد؛ ام� ای: ی` دس��ورد       
م56 اس� �� ب�ی3 ب� �J زدن ای���د. انا  ب�                               

      �Z2 `یا#�اض�ت .  ره�ان و م���Iن م��رز ت�
           JM `ن را ب�ی3 ب�^�ب� ی��Iم�"�K��7%�6� "  ب�

      ��دور. ش��ردن ی`        .  ا#�اض� بس��� ش��
���I و�� " �2مI7 ��6" و #*u"درم��ن  JM :ای

 . اس� �� ب� پ�ی�ن رس�3. اس�
 

��ر�� در ا��ان �� �3=��ن ب
$; از  �
 

ای: ی'� از اس�س� تی: م��یN درون ��7?                           
بF? م��6 از +��JM :�K                           .  م���Iن اس�       

� م���ی�� را ب ه��:         '+ ��ا#�اض� م���Iن 
�"ش +'�           .  اس�س ش'N داد. ان3        ب�z ب س

ب�z ب س K�وم 	��ی� بF%�6� مJI�F     .  ن���
ب�z .  ا#�اض مدم ز	��'? از ی'3ی; ن���      

ب س ه"ی� [�*�ت� و ب� ت�B >ن ب س ا+c و                         
ب�z ات���Z ب      .  س�زم�ن و روش�6� م��رز. اس�         

ت���c ای:   .  س تZ'�` روش: ZM"ف �"د اس�        
ب�z در Oی� ه�� مJI�F م�ر����5 در م�Zه�5                   
[�*�، ��ر م"3K و |� م"3K، ��ر ی3� و +'� و         
. 	��� Oزم اس�، ام� دن��� وا���،                                            �|
�%�'%�6� 	�د [�*�ت� �7ر�، و س� م�rدOت             
درون� م���Iن، م6  ت�cI و سن"ش� [�*�ت�                       

ات���Z  .   ��ر2� را ب� ای: 	�� �"ب�3. اس�                   
م�rدOت +'� در م��ن ZM"ف م���Iن  را ب�ی3             

� [�*�ت�                              '+ ��I| �از ن�"ن� ه�–   �'+
م�ر�P، ب3ون اK�ام  اش�ر. ب� م�ر�P، ب���ب                    

د� ��Kورد و م��< . 
 

�Aف تn"ر ن���� رای~ با� س���: �7ی;�.          ب
[�*�ت� م��Zوت، شای� زن�23 و س"�� و س�ز                

ا���nد� م���Iن ب� م*3رات و                           –ا�#���7        
�"رد.                .سن"ش� [�*� ��ر2 از ن�دی` ب2 56

د.     (تn"ر �7ی;�. م�ورا� [�*�ت�               .  اس��ی� 
با� م���Iن، ب�^�ب�         )   ب"رژوا� م��ن [�*�ت�        

م���rن پ�ش�3ن ب1ر دان? و پورش +ه��F;�ن             
   �"اه�3 س���، ا2 �Kی�3. �� �7م�� را م���< Nن�

. �"د��ن� ن��ش3، ب� �"د+ی�� |�L�I >|%�� اس�        
�� ا� اس� �� �ار اس�           C ء م56 >ن�ن 7��Iم�
ن�N ب�3� [�*� ��ر2 را در �3م� ب"رژواز�                  

رش3 ت'��` م��I�م ��ر2 . ه��: و بP. >م�د. ��3
ای: ن*%� اس� �� ��ن"اد.     . ب� س"اد ن���� ب�Oس�  
اس�س� ب� دN�K  رش3 ت'�̀� . #36. دار >ن ب"د. اس�

و K�وم دان? ت�nnF ا��7را دو�K ب"رژوای� ای: 
م���K"E را از [یc س���5 >م"زش  و پورش                 

 . ب�36. 2+�� اس�
 

پ واضe اس� �� ب"رژواز� از م�Fرج ا��7ر�               
داو[��Iن� با� م3ارس، تn"ی ی`             �| Aو ��م
�"اه� دس� و د��Kزان� و م�+"ق [�*�ت� را                   ��

[��� بF? ن��C�� از [�*� ��ر2 از . ب3س� ب3ه3

ای: ب�� ب��"ان ی` ش�نP �67 ب�6"د وض���         
�"اه�3 بد           .�"ی? و ی� 	�� ثوت��3 ش3ن ب6 .

ام� ��رج از  ت��m�Iت دو�K و [�*� 	��5، و ��رج 
از تn"ی م�5I از ��ر �"ی?، ب5�L# ?F ای:                     
ش�2دان در ���ر ��ر2ان �7م�� �ار �"اه�3                     

�+م=�"ن درس م3ارس م��*��� ن�� در                      .  2
�3م� ت"��7 ن�Lم م"7"د، ت"��7 بد�2 و                              
ن�باب� [�*�ت� و در �3م� ت"��7 ب� 	*"��                   

دام�� ت�ث� 12ار�     .   مدم ز	��'? اس�"ار اس�      
 . م���Iن در ای: پوس� ب���ر م�3ود اس�

[�*� 	���� ب�� ب� ��#3. ه�"ار. در 	�ل ن*%�                         
ری�� با� ��ه? ه�ی�� ه�� ت"3�K و >ن}� در                      
+� 7"ی� در م�Fرج                         M ،م�س�  Lم3ن �rای�
م3ارس و م��6 از ه �C� م�Fرج مب"ط ب�                           

دو�K از #"ا�u م���Iن زی . دس���د م���Iن اس�  
 ب��3 وا�J اس�              *+ ��م���K ای���'� ای:         .  

#"ا�u را �C با� ش�2دان و �C با� م���Iن                  
م��ان ا���nص ب"د�7 ب� م3ارس، . ش�ی��� م�3ان3

د��*� م^N ه ش��� ا���7#� دی;، ب� دو +���"ر           
�"رد. اس� .2: 

 
Oت : اوA�n�دان ب� تم�تی�ل مب"[�، ی��� ش�2

و . م��:،  C*3ر با� پوس� ت"3�K ضور� اس�  
ث�ن�� C*3ر +%�ر ا#�اض� از پ�ی�: دو�K را ب�                    

 . ت�5�I وادار م���زد
 

در م"رد م%�nF م3ارس، ت� 3�C س�ل پ�? ��ن"ن 
��ر2ان را ب� ث�� ن�م �"د��ن �"د در م3ارس                    

اموز ب� ا	���ب �"د��ن د. س��K 7�و . وام�3اش�
اس��د و      "ن�و� >م�د. ب'�ر �%"ر و ��ن"ن                             

،  �"د��ن را از م3ارس ب� ب�زار ��ر                             "ش�2د
دن��� وا��� دس���د ب�Oت با� م�5I،         .  م�'%�ن3

ا	�ام ا���7#� ب�%� با� او، م3ارس و ن��ی~                
                     ب�6 >م"زش� را ی'�r ب� س��� پزورت ��ر2
.  با� ر+�ه��ت و زن�23 ب�6، ی'�r ب56 2. م��ن3

           ت%��F ت�cI [�*�ت� م���Iن و ��ر2ان ی` ام
ن�+� م��رزات و �"اس��6� وی�.           .  م�+�� ن���  

بI'� راه;%�� ا+c،             .   با� م���Iن ن���             
�"اس��6، اوK"ی��6، ت%'N و روش��K��+ ��6 از               

�"اه3 ب"د ت�cI [�*�ت� ب� ��ر2ان، ت� . ن"ع دی;
ه��: �7 ه5،  ی` 7ی�ن زن3. و پ"ی� در 7ی�ن         

ب� روش: ب��� ای:       .  ا#�اض�ت م���Iن ب"د. اس�    
� و تAش با� روش: س���: ت�Zوت�6 و اش��6             �

      �'+ c+"ا� تم��رزات� در م��ن ه�'�ران            -ب
 از پ�ه�� �"د                            �rن زن��Iاض م��"د، ا#�

 .ب�ز�د. و �2م�6� اس�س� ب� I7" بم�3ارد
 

 ا@a و ��X<��ت �$%�M ب� ��ر��ان 
 

#3ا�K و ر+�. ا���7#� ه�"ار. �7� م��6 را در               
د. اس�  � �Zن ای��Iت م���Kاز ای: . م�� �| ���C

C;"ن� اس� �� �"اس��6� . را ن��%3 ان��Lر داش�
ب 	c ی` م�5I، ب� م^�ب� ی` +د و �C ب� م^�ب�         
ی` م"7"د ا���7#�، ب�IM�+A ب�6"د شای� ه��     
ه�'�ران، ش�2دان و او��K� ش�2دان را ن�� در             

                                           ب م�;�د؟ ای: ام ب�%� از >ن'� از س
�"اه� و ی� از +ه��F;� ب�ش3،  م�n"ل                    ��

 . شای� #��� زن�23 >ن�6س�
شای� ��ر� م���Iن ب� شای� ��ر� ��ر2ان                         

س�#�ت ��ر، ام��� . ش��ه� ب���ر� را ن%�ن م�3ه3
ش�Im، ب��� ب�'�ر�، �ارداده�� ��ر، پ�داش�6،               
                    ،��n ه� با� زن�ن ��ر2ب��� ا���7#�، م
وار �	c ا#��nب، ن��ی��23 ��ر2�؛ م%�� از 

�� در م��ن               .  اس�Zد ت�r�67 ای �Kدو ���K3 اM
ZM"ف [�*� ��ر2 >نا ب� ه�ار ش*� ت*��5 م�'�3   
                             �Kا"	 �M��و ه ی` را ب� مB7 و ��ن"ن 

ام� ���� �� ن���3 دام�� 	*"ق و ب� 	*"�� . م�3ه3
ای��rس� �� . ��ر2ان و م���Iن د��*� ی'��ن اس�

م��رز. م��I با� دس���د #*u ا+��د. در ای:                        
                   5C��ر��ن� ی� وا	3 >م"زش� در #�: 	�ل ب� پ
م%�s ای��� ��ر ی� ب��� ب�'�ر� دس� در دس�       

اموز �7ا+��دن ب�%� ش��ره��   . ه5 �ار م�;�د  
در م��ن    "  ب��� ب�'�ر�   "و   "  ا+�ای? دس���ده�  "

م���Iن  را ب�ی3 ب���ب پ�"س�;� پ�ی� ا� ت م��ن     
 . ��ر2ان و م���Iن 12اش�

  
                        N��'ت ��Kزم اس� اش�ر. ا� ب� م��O �7 :ه��

ح [�*� ب�3� م��ن م���Iن داش�            ]  .    ��Kای: م��
د. و                      � N�# ن��Iد م��ن م���ات Bی` س5 و م�ن

اوO، ای: ی` م����K م�56 و م3Fوش     . �"اه3 �د  

ا2 دو�K وادار ب� #*u ن%��� ش"د ب3ون             .  اس�
تدی3 ب� و#3. ا7ا� ای: [ح م���Iن را با�                     

2دان �"اه3 �د            ث�ن�� و م��6        .  ی` دور. س
	� م��ن م���Iن ش'�ف ای�rد م�'�3 ] :��C �'ای�

ار م�3ه3      � ب��ت .  و >ن�6 را در م*�بN ی'3ی;rت
                   JM �� در ای: زم��� 2"ی�� ای: اس� ���ر2
ا#�اض ب�ی3 در ��#3. 	"ل �"اس� ا+�ای?                          

ا���nص .  دس���د ه�;� م���Iن، م��3 2دن3             
دس���د ب�%� ب اس�س ت�nF ه� و ی�                                        
ب� و س��F شای� ��ر،  37ا�2ن�، rت و تA�n�ت

  .و ب اس�س م1ا�. ب� ��ر+م� دن��ل ش"د
 ت$#" �4ا��4 �3=��ن، -7*; �� 4��4;؟

ت%'N ساس� م���Iن از پارزش تی:                                       
در ن;�. اول . دس��ورده�� ا#�اض�ت م���Iن اس�

�2ن3.        م�س3 ی` ت%'N دربLب� u�r# ب���ر
ده�6 ه�ار #="، در ده�6 ش6 ایان و س�زم�ن3.   

ب�ر�2ی: ا#��nب�ت و ت���rت ا#�اض�،                             
�����ن ب� س"ال 	"ل ����7 دوران ن"زاد� �"د 

ه�� ا#�اض� ب3وا از س         .   دس� ب;ی��ن ب�ش3  
ن"ع ت%'N ه3ف 	��         .  ت%'N >|�ز ن�� ش"د       

ا#�اض .  ا#�اض ��ر2� ن�� ت"ان3 ب�ش3                        
م���Iن ن�"ن� 2"ی�ی� از ی` ا#�اض وا���  اس� 
�� ب3ن��ل ��uK س�زم�ن� م��سu ی` دم از ت'�پ"         

او و ����� ه� را .ج.ت%'�Z�M N، ان. ن�ی���د. اس�
 . م��"ان ن�م بد

 
� ��ه; �2ب" ت��" ا64X�� �7d رد	�در ا�� : 

 
Oزاد و رس��                    :  او< �Z�M ی` س�زم�ن N�'%ت

ای: ��C:     .  با� م���Iن در ایان ش3ن� ن���                 
   س�زم�ن �Z�M ب� شای� س"د >ور� سم�ی� �� ب
اس�س ��ر2 ارزان اس�"ار اس�، اس�س� ن�س�ز�2ر، 

سن"ش� ت%'�Z�M N م���Iن     . و ی` ت"ه5 اس�  
از م��c س�3ی'�� ش�� وا	3 و ه�Z ت<� پ�و� 

ب .  م�'�3 و ن� از س�زم�ن �Z�M اس�ت�3 دان%;�ه�6
 N'%ت �� ���رج از ه تn"ی ،cاس�س ای: م��
                   �Z�M م���Iن از �"د داش�� ب�ش3، ��رج از ه
ج �تAش� �� با� |� س��س� ب"دن از �"د ب� 

 دو�K س��س� اس�              Lاز ن N'%در .  ب3ه3، ای: ت
ی` ن;�. اب����"، ا�7ز. ب3ه�3 ب<1یی5 �� در ای:         

ار . ب� دو�K اس�" 	c"بداش� � �'Iدر ای: م�
ب ��ر�د سم�ی� و س"د>ور� >ن اس� و ای: ت��6 

در ای: م�I'�           .  ب� ��ر2 ارزان م�': اس�                  
�"ردار� از ن���ت زن�23، ه�� ن���ت، از                      ب
ت�PZ ا����ن ت� م��ان پوت�E: س�3 ت1mی� روزان�، 
از س�e زن�23 ب�"ر #�م ت� ن"ع و ش3ت ��ر، از   
دس�س� ب� #5I ت� دس�س� ب� ب36اش�؛ [�*�ت�                

�"د، روی�ه�� . اس� ��rوز و >ی�3. �"د��ن بام
�"د دارد" م�rز" دی; ب� . �"د��ن م6 [�*�ت� ب

�C زب�ن� ب�ی3 ب� ش6ون3ان ای: �7م�� روش: ش"د 
�� >زاد� و 	c و ��ن"ن ی` پ3ی3. [�*�ت� اس�؟           
 N� �3ب� ��ن"ن�� [uI دس���د ب�%� م���Iن ی'�

�C �C�� س��س� . س���5 سم�ی� در ت���� م��+�3
ت از ای�'� ب� [�*� ��ر2 ا�7ز. داد. ش"د ب�"ر             

�"د  ��Cس56 ن� ��I# ه روز �� "س�زم�ن ی�+�� ب
ه اس��ن3ارد� "و با� دس���ب� ب� " #%*? �3�%

�"اس�      ?Kم�ی� دار           "   �� دخ سC �O ب"C
 ؟  !ب;1ارد

 
ف و7"د،                    M ،ط +"قث�ن��، ب زم��� پ�? ش
دای. +����K و م��ان رس��� ت%'�Z�M N م���Iن 

م��رز. م���Iن . ب� ی` ام دو+���" ت�3یN ش3. اس�
ی` پون3. ا+��Fر >م�� از روش: ب��� اس� ��                     
�"د          �م��رز. با� رس��� داش�: ت%'N ساس

بپ�ی� .  را ه�"ار. در دس�"ر داش�� اس�                                  
ا#��nب�ت ب�رگ و ساس� ب3ون ی` س�زم�ن و 

                �� ��I# ی�ن";�Fرس��ب3ون س         JM ی���	 
                       Nب�� ��F3، ب� س��� N�	 د"�ا#�اض� را ب� 

ب� و7"د >زادی�6� س��س� [��� در           .  تn"ر اس�  
ی` ��;. رس�� ن��ی��23ن ب� ب�^O ��6زم و                       
ا���"ن�6�                         + N�'%�6 و تI	 .دن راروش: �

. 2"ن�2"ن رس�� ره�ان �"د را ان��Fب م���"دن3        
��C: پوس� ا� ن� ب� دN�K ش��Z;� ب� د�"راس�"ن 
دم'ات�` بI'� اس�س� با� >م�د. �دن ZM"ف               
ات پ�%�رو                          ]�Fدش"اری�6 و م Nد در م*�ب"�

در در |��ب ��C: پ�? ش[�،           .  ضورت دارد  
م'�ن��5 ه�� ت���: ���3. در ا#�اض�ت ب�رگ                

. م���Iن ن��Cرا م�rر� دی;� را در پ�? م�;�د  
 ب3ی: م��� �� رس��� ره�ان و س�F;"ی�ن ن� 

 

 ...رژ� ب� رو� : �3=��ن
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                           cیا#���د و     اK�ام� از 3�Mوق >را بI'� از [
 ب� ن��ی?       	��ی� #��I در 2م�2م ا#�اض�ت           

��7? م���Iن س"اOت ب���ر م��6 را در .  درم��ی3
زم��� C;"ن;� ��ر�د ی` ت%'N دو+���" در دل 
ی` شای� پ���I و با� پ�%�د ا#�اض�ت                          

ای: .  ب�رگ ت"د. ا� پ�? پ�� �"د 12اش�� اس�               
                    س"اOت ی� دش"اری�6ی� اس� �� در م*�بN س�ی

5 �د. اس�I# 3� ��6� س�3ی'�ی� م%�ب� ن�I'%ت . 
ب�               rن، ت��Iب� م�rش3.، ت ب� ا#���ر ن'�ت ذ�
              مI�وم�ت پ�%�د م��رزات ا���nد� [�*� ��ر2
�� س�3ی'�ی� ن��                        	 در شای�� اس� �� ه

در ای: ��ن�'P م��رزات م���Iن ت� . م��"ع م���ش3
         �ای��r ش3ن� ب"دن ی` 	�� ا#�اض� ساس

ه��: ��7? با� پ�%و�          .  را ن%�ن داد. اس�        
�"د �ار داد. اس� و  Nرا در م*�ب س"اOت ت�ز. ت

  3�Iم�� �ای: س"اOت رب�� ب� س�3ی'�5��K            .  پ�س
ای: .  ن3ارد و ��uK  م��رزات �Z�M را دری3. اس�    

       �س"اOت �3ام�3 و پ�س� ی` +��ل [�*�ت� ��ر2
 در درون ا#�اض�ت �7ر� م���Iن ���C؟ 

 
 ا?%�ا�Tت �&=; و  ا@a ���رزات �4ا��4

 
اموز ا���"ن�6� ساس� �3رت��3، +دا �C؟                     
�3م�6� ب�3� ��7? م���Iن با� ب'س� ن%�ن3ن       

 م����Kت%�ن ���C و �C ب�ی3 ب�ش3؟ 
 

. رژی5 ب� دام�� م�3ود ا#��nب�ت وا�J اس�                         
س�زم�ن زن�23 ب"رژوای� ب���ر >�2ه�ن� دس�                      
             B�rاض و ت��ر2ان را با� س�زم�ن دادن ا#�

دس���د� �� ب�        .  و +���6��K� م%�ب� ب��� اس�            
ازا� ه س�#� |��� از دری�+�� �� م�%"د،                   
ت�م�: ن;36ار� �"دs در [� روز ا#��nب،                      
س�ی? + N� ی�� ر+� و >م3 و ت�م�: >ب و |1ا و�ه
ی` م"رد تB�r با� ی` ��ر2 و م�5I ی`                             

��+� اس�     .  م%'N و م�نB وا��� و 37� اس�                  
م"���� ��ر2ان را ب� ب"رژواه� ب� دس�س� ب�                  
دس�;�. رواب� ���7 و ب� ت'�� ب� م��بB م��K و                     
                   �دس�س� م�rن� ب� ب�6ی: ام��: و ن*�ط ش6

 . م*�ی�� ���5
 

ه ا#��nب بnF"ص ا#��nب ب�رگ و                                 
                  �� م���Iن، با� ه ش��ساس� از ن"ع ا
ات     ]�F3. دل ب� دری� زدن و ت"ام ب� ری�` م���
 ��بN پ�? ب��� ن�ش� از س��س� دو�K در                       �|

با� ب2�ار      .  م*�ب�I ب� JM ا#��nب اس�                    
����23ن، ی` ا#��nب م��I�م ی` �". ��ر ا���ع     
و ب��~، ت3ارs و ���ل اوض�ع، و ب�? از ه��         
دس�  و پ��r نم �دن ب� ن��ی~ ب�r م�ن3. از                           

 .  ا#��nب اس�
 

                    N��در ت �Kدو ��+g م��6 از ه �C� دی;
ا2 م�r"ر ب� پدا��               .  ای: ا#��nب�ت اس�         

                          Nدر م*�ب �Kب ن��ش3، دو�n�#د ای�م ا�دس��
س��س� م��"ل از     . م3ارس ب��� �'? ه5 ن��;�د  

ف دو�K اب�3ا ت36ی3 و ان��Lر و +س"د�2 و در ]
�� در م��ن ا#��nب�"ن Zد ت�rدوان3ن و ایادام� س

اردادن وا3Kی: در م*�بN م���I: و               .  ب"د. اس�  �
   ���7 �س�<�ش� #��I م���Iن در دس�'�ه�6� رواب

در ت��م ["ل ای: دور. س�ی� س�"ب دائ��         .  اس�
در پ�ی�ن ه دور. از . س�;�: و س�;�: ت م�;دد

ا#��nب�ت ب�رگ، ت�ز. �N >پ�رات س�"ب و                      
ت"[�E دو�K ب #��I ��ر2ان ب'�ر م��+�3 ت� ب�                    
�"رد�2       دس�;�ی�6 و سم�ی� 12ار� ب رو� س

 . ه� دور. ا� از ر�"د را ب��زد
��7? م���Iن  �Cر. ا� ن3ارد 7� ای�'� م��رزات           
 �Kب� دو Bا� ا#��ل +%�ر دائ�� و وس�م��I را ب

��ت ا#�اض�    .   ت�یJ ��3 و س�زم�ن ده3           	
س�د. و�K ه3+��3 و ساس� در ت��م م3ارس ��                  
ار ده3، ب��"ان   � ب�"ان3 ��ر م��"ل را ت�� ت�ث�
دن                           � Nم3رس� ت� ت��� "I7 .م^�ل از ب��: را

 ب�ش3'+ Nس�6 م��"ان3 ��بA� . 
 

. م���Iن �"د از س����: م�Aت ��ر2ن%�: ه���3

           �ب�Aو. شNm دوم و ی� س"م در م����6� ��ر2
ای��r .  ی` پ3ی3. #�د� و رای~ در م��ن م���Iن اس�

�7ی� اس� �� +����K ا�IM م���Iن با� ب��~                     
	"ل ا+�ای? دس���ده�، و ب��~ مدم ز	��'?             
     ��با� ب�6"د م3ارس و س���5 >م"زش� ب�ی3 م��

ه����rس� �� م���Iن م��"ان�3 ب�%�ی:                  .  2دد
ه����;� را م��ن وا3Kی: و 7"ان�ن در 	��ی� از         

و ب�ز ه����rس� �� . ا#��nب�ت �"د +اه5 ن��ی�3
ش�'� ه�� م��رزات� م��ن م���Iن م��"ان3 ان��rم             

  .ی�ب3
 

9fG7� د� ا�	ن ت���4ز g� � ���ز ب
 

س�زم�ن و ت%'N ی�ب� از م��6ی: م��	z درون�         
ه�� از دو د�K و         . ZM"ف ا#�اض� م���Iن اس�  

ن�پ�;�� و از #3م س���6� ��ر م�%'N در م��ن           
ای: ان�*�ده�      .  ه�'�ران �"ی? #��nن� ه���3            

وا��� ان3 و م��*��� ب� ��ب��I ت%'�6I� ��ر2� و 
 .از �I�7 ت%'N م���Iن مب"ط م���ش�3

 
م���K اس�س� ای���'� ت� �C در�7 ا� از ان=��ط،     
ت�36 و و+�دار� و 	�� ت�un را م��"ان و ب�ی3 از 
JM ا#�اض�، از م���Iن و از 	��ی� ����23ن               
�"اس��6� >ن ان��Lر داش�؟ م���K ای���'� �3ام               
س���K��+ �6: ��ر2� ت%'�6I� ��ر2� را ب56                    

ا#��nب ��ر2�، ه2� 	="ر             .  �ZC م�'�3   
�3ام .  رس�ن3ن ن�5 س�#�� پ�� پ��Aد م��: ن���            

 B�rت"ا+*�ت ن"ش�� ش3. و ن�ن"ش�� ه�'�ران را ب� ت
ا و ب� �3ام م��c ب�ر�2ی:                     C  م�'�3؟ u�|ت
 ای: �%"ر         Mم�� �ا#�اض�ت ساس� در ت�ری
و 	�� در س�e م��*�، ا#�اض� در دل س��.                       
تی: شای� س�"ب، ام� ب� ای���6 ن� ن�، ایادات 
ب�� اسائ��I، ن��%"ده�، و ن�nیe 	'���ن� در                
ب�ب دوز دF�K"ا. ض3رژی�� ه�ا. م�%"د؟ ه��                 
         u�Cارت%� در دن�� در دل �7_،  ن�د را ب� ب

ب��� .  س�زش'�ر� ب� درون ZM"ف �"د ن���د      
س�ل از ا#�اض�ت �3رت��3 م���Iن م�;1رد،                            
. ��r و در �C پوس� ا� ا+c ه�� م��رزات� �Aب
مJI�F و م%�nFت روش�6� س�زش'�ران� و ی�                
رادی'�ل در م��ن �"د م���Iن س و س�م�ن پ�3ا                   
       �"I7 �� ت� اس�Oس"ا �I�7 د؟ ای��6 از�"اه3 �
رو� ره�ان #��I ��7? ا#�اض� م���Iن �ار           

�2م�6� 37� با� بون ر+� از                  .  2+�� اس�   
 .  ا#��nب ��MA ی�ب3 –ب�z  –س�'N  ا#��nب 

                         در ای: زم��� دو #�M م��: ب�"ر +"ر� ب
 .دوش ت%'N م���Iن س�;��� م�'�3

 
;>�� g��� ه�� @�3<�� ب� �&	ر #�� : 

 
با� ی` ت%'N ��ر2� در شای� س�"ب                           
���7ور� ��'�6� م��K ن� +*� با� پ�سF;"ی�              
ب� ن��زه�� ب���ر 	��ت� ت%'N، بI'� ب� ه��ن                     
ان3از. ب�^�ب� ی` روش ��2ش و نZ"ذ س�زم�ن                  

�"ردار اس�                   B�7 .  مب"[� از اه��� وی�. ب
>ور� ��` م��K بn"رت +��ل و +د� م��I�م                 
uI7 ا#���د و راب�� س��س� اس� �� ه �3م در                 
       N'%ذ ت"د. ا� ت"Zر درون� و ن�� ��Z�� ،.ای: را

�� را د22"ن �"اه3 س�Lم"رد ن. 
 

 : ح���6 از خ��	اد� @�3<�� ز��ا�;
 

>ن روز� �� ش�یB  ش"د م���Iن، ر+*�� زن3ان� را   
                        �ت��6 ن��;1ارن3؛ >ن روز� �� ب� ه دس�;�
 در م�Aت ��ر2� با� ت�م�:                                   Z3ه� نM
ن��زه�� ��ن"اد. دس�;�ش�23ن داو[��Iن� K*�� از         
I2" م�;�ن3M ،3ه� دس� ب3ن��ل +���K: م"رد                      
                                    ��ا#���د با� رس�ن3ن ��` م��K ب� 	
درم��ی3؛ >ن روز� اس� �� #="ی� و ه�اه� ب� 

>نوز .  م���Iن و ��ر2ان ی` ا+��Fر �"اه3 ب"د          
ه�� پ��Aد� در روز ا#�اض  رو� زم�: ن��                 

دوس� و دش�: 2"ش ش�"ا پ�3ا �"اه�3 �د و . م�ن3
ت��6 در M :��C"رت� اس� �� س�"ب;ان از                      
تس پ��2� ی` ش�'� ت�ز. م��رزات�، از                                   

 .دس�;�� ب�3� د�Cر تدی3 م�%"ن3
ت%'�6I� ��ر2� ب�ی3 ب�"ان���C 3: ان��Lرات� را           

�"د �ار  ده�3 :�K��+ Nدر م*�ب.  
 

 ! <673 ب� ا?%�1ب
 

 �Kو ب� م�� �Z2 ن��Iب م��n�#ن��%"د در م"رد ا
              ��ای: ���7 از               .   ش�2دان م3ارس ن<دا

دش"ارتی: و پ�}�3. تی: +���"ره�� ا#��nب               
. م���Iن اس� �� ه�� �2. +�M ب��ن پ�3ا ن��'�3      

ی: �ار و م3ار ا#��nب، ی` ای��;�.                          �ب� >
پ�ی�ن� دی; ب��� م���ن3 �� ه م�5I در ت��6ی� �"د 

ت��م ن�و� �"د را     " ����K"ب�ی3 با� ی` س"ال   
3�Iم�%"د؟: ب'�` ب� �C دان ت'J�I ش�2

وارون;� دن��� سم�ی� با� ��ر2 در پ3ی3.                        
��ر2ان .  ا#��nب I7". در�%�ن� بF"د م�;�د        

زی ب�ر اس�^��ر و ب6. �%� و��� �� ن��Cرا دس� 
ب� م��رز. م��ن3، ه�"ز �"د اوس� �� ب�ی3 در                        

در ا#��nب ! م*�بN #"ا�u ا#��nب پ�سF;" ب�ش3
��ر��ن�، ��ر+م�� ب6. �? و دزد م��"ان3 در                  

ا	��س "م*�بN ا#��nب ��ر2ان،  س�_                                  
را ب� س���      "  م���K"E در م*�بN م��+B ش6ون3ان        

شای� دش"ار م���Iن، دس���ده�� پ�ی�: و       !  ب�ن3
ب6. �%� و	%��ن� ب� �7� �"د، دردس ا#��nب 
اب �: >ن ب� �7� �"د، ه�"ز �و پ��م3ه�� ��ن� 
ای: م���Iن ه���3 �� ب�ی3 ت%"ی? ت'J�I دان?                    

ای: .  >م"زان در ای�م ا#��nب را ب3ل را. ب3ه�3                  
م���Iن ه���3 �� ب�ی3 7"ر ا���ع ا+'�ر #�"م� را       

ای: م���Iن ه���3 �� 	�� در                .  بF"د را. ب3ه�3     
6. و ت%"ی? �"د با�               Kب د�n�#ا JM" �{ب

���K ب ای: زن���K ،�23 ب . را یs3 ب'%�3"  ه�
 !ای: ا#��nب

 
   ��K"Eاز و37ان ب�3ار و م� ه�"ز ای: ت��م تn"ی

ب�یJM 3 ا#�اض م���Iن را                   .  م���Iن ن���    
س��ی? �د �� پ�� ش�2دان را ب� �%�'? �"د ب� 

+�� 	'"م�         .  دو�K ب�ز ن'د. ان3      g ه�� م� از
در ت�3یN م3ارس ب� پ%� �6�7 م*�3M س��س� و                

ش�2دان م3ارس، ه�ار       .  ت�ی` �"د��ن >�2ه�5     
                     �"د را دوس� دارن3، از >ن�6 ت�ث� :��Iم� ���Kا
م�<1ین3، �"د ای: �"د��ن +زن3ان� از ��ن"اد.                

�"ی? ه���3   5Iوس�         . م�ام� با� ای: �"د��ن  پ
ا#�اض .  �7ن�3ار� از 	c،  پوس� دی;� اس�  

م���Iن در ا	�ام ب� ان��ن�� س�_ ت��م 12اش��                  
 .اس�

 
 و ا�� خ1	-; �4ز� ه�

 
                    :��Iرا. م��رز. م� ای: ب�ر�2ی: م%'N در س

. 37� اس�           .  اس�]�Fت� ه��: �7       .  ای: ی` م
+�� و ��ب��I ب�Oی� را در                    g :��Iب م��n�#ا

. م*�ب�I ب�  س��س� س�"ب دو�K ن%�ن داد. اس�        

+���6 ب�ی3 و م��"ان3 ارت*�ء ی�ب3g :ام� >ی� م��"ان . ای
در زم��� م*�ب�I ب� ��M"n س�زی�6 ب� ای: در�7       
                �M"n� �"ش��: ب"د؟ س��س� دو�K م��� ب

اه3اف . س�ز� ��2د. و +"ر� م3ارس #��ن اس�  
                          �M"n�دو�K از ��M"n س�ز� د��*� ب� 

 :س�ز� ��ر��ن�rت م���c اس�
 

 از س ب�ز �دن م���I: اس�3Fام� : اول
ش'�ف در م��ن ZM"ف ا#�اض� م���Iن و     :  دوم

JI�Fم�ه�� م پا��3. �دن >ن�6 م��ن ��ر+
��ه? ه�ی�� >م"زش و پورش از [یc                  :  س"م

ارداد ب� ش���6� پ���ن'�ر �� ب�"ب� �"د با�         �
�"اه�3   س"د ب�%� ����Z >م"زش را پ�ی���

دن دس���د م���Iن از [ی�6C  :                 cرم� ارزان�
 +�رغ ا�K�N�n دان%;�ه�         Zن�6 ن"�Iم� �ب'�ر�2

�M"n� در م3ارس 
 

س"ال پ�? رو� JM ا#�اض� م���Iن ای��� �� 
��M"n س�ز� ب"د؟ پ�س� ب� ای:  JK�Fی� ب�ی3 م<

��N از پ�س� م"ا+c ی� مJK�F،     . س"ال س�د. ن���  
د� J�I'ت���: ت >ی� . اب�3ا ب�ی3 ب� 3�C س"ال دی;

��M"n س�ز� ه� ش3؟ �C ن�وی�          Bم��"ان م�ن
با� ��C: ه3ف ب�ر�2 ضور� اس�؟ اس�س�                  
��M"n س�زی�6 ب"د؟ >ی�                 "mK اه�ن"�ا ب�ی3 C
�"ب� با� >م"زش          ��Z�� از ��Kوا��� م3ارس دو
�"ردار ب"د. ان3؟ >ی� س� س�ل و پورش �"د��ن ب
��ر ب� ��ر+م�� دو��K، از ه K��ظ، دس���ده� ت� 
	c ت%'N، >ش ده: س"ز� با� م���Iن ب"د.                      
��M"n س�زی�6 ش3؟  Bن� م��"ان م�ت";C  اس�؟

 اش�mل م3ارس؟ ا#��nب ن�م�3ود؟ 
 

پ�س� ب� ای: س"اOت را ب�ی3 ب� JM ا#�اض�                    
ام� ه �C �� ب�ش3 ی` س س"زن           . م���Iن س<د  

در ضورت م��رز. ب س ب��� ب�'�ر� با�                      
ام�3وار� ب� اس�3Fام دو��K از             .  م���Iن ن��'�ه3  

ی` [ف و �ارداده�� پ���ن� ب3ون 	c ب���                   
ب�'�ر� از [ف دی;، JM م��I"ن� م���Iن را           

ای: . از ت"�7 ب� ب��� ب�'�ر� دور ن;� داش�� اس�
�7ان 2دد �# . ی` ض�ی�� اس� �� ب�ی3 ب�

در ن;�ه� ب� م��رزات و ا#�اض�ت م���Iن،                          
س+Nn ه�� ت�ز. ت� از �%�'%�6� [�*�ت�                     

. ��ر2� در م*�ب�K��+ N: ��ر2� سب�ز م�'��3          
                     u*# �ده��اس� �� از دس�� �ن ان;��rای: ه�

ا+��د. و س�'N ت���rت 37ا از ه5 ��ر2ان،                               
           �Im%در م��ن م �ن� �م'�ن��5 ا#��nب�ت ساس

[�*� ��ر2 در   . ه�� روز ب� #ض ان3ام ب<دازد  
                  �6�7 ��ساس ایان ب�ی3 ساس��� �"د را ب� 

 .م���Iن? بس�ن3
 

 � d٢٠١٥>�رم �

 ...رژ� ب� رو� : �3=��ن
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8 

 

                              ���K��+ ��6I'%دوس��ن� �� در ����� ه� و ت
از��ر2ان و ی� با� د+�ع از ��ر2، +����K دارن3 
                 �و ی� در م��	z مب"ط ب� ای�rد ت%'N ساس
شی` و در�2 ه���3، م��ی�I م�ح م� ش"د �� 
>�2ه� ��ر2ان ��"ن��� و +���K: ��ر2� ب� >ن         

 دوس��ن� را در ی`               .  م3�Z اس�  L�6ر نgاب�3ا  ا
 P>ان�3 و س"Fدی`، م��از ن �'Zو ه� Lت��دل ن
�2� و 3����7� م�                      �rل >ن و ن��"	 z�ب� ب

 . پدازی5
 

ی'� از دوس��ن در م"رد +���K: ��ر2� ای��"ر             
 : ت"ض�e م� ده3

 

پ"ش? �"ب� ب"د �� م� ب�   " +���K: ��ر2�"واژ.   
او�K: ت�K��+ B�r: ��ر2� با�              .  ه5 ��ر ���5      

ای�rد ی` ن�6د ��ر2� با� ه�� م� ش"ران;�� و     
ام� ب�3ری~ ه I7 �C"ت ر+��5      . ام�3وار ���3. ب"د  

�� ب�ز�                         + در ر��ب� ب� ه�3ی; و ت�� ت�ث�
2ای%�ت س��س� م��: در م��ن م� ، ن�6ده�� م%�ب� 

               3��+2 N'ش JI�Fب� اس�م� م  .         ����� �I�7 از
ه��ه�;�، ����� پ�;��، ات��دی� >زاد، ��ن"ن                   

  و م������ 37ای� ه�ی� ��         ... م3ا+��ن 	*"ق ��ر2
 . در م��ن ای: ن�6ده� ات�Zق ا+��د

ای: در 	��K ب"د �� ه��م�ن ان�r: ه� و                                           
                                 �%Fوا��� در م��ن ب �س�3ی'�ه�� ��ر2
از��ر2ان از�I�7 ��ر2ان ش�� وا	3 ت6ان و           

3��+ . ��ر2ان ن�%' ه�Z ت<� ش'N م� 2
 

|��I7 5ت م'ر و       �I# ،5��+م� ر ه I7 �C"ت
���� ���3. و ب2�ار� م�rمB #�"م� ا#=� و                   
ان��Fب�ت و |�.، ام� ا	��س ن��"ش�ی�3 ب�ون               
         م�ن3ن از س"�� و س�ز وا��� درون [�*� ��ر2

ن�6ی�� و ت� ��"ن ����� ه�� ت� . در م� ب�%� م� ش3
��"ن� ن�"ان���3 ��'� ب� ت%'��Iب� ت"د. ا�                             

��3، ب� ا+*�3 و         . ��ر2ان ب'��3  C د م�"�دور 
�"د را و��N و ��5      �%Fرو اوض�ع ان3 و  ب �Kدن��

 . ��ر2 م� دان�3
 

+���6��K� ای: ����� ه� ون�6ده� ب�ون از ما��                  
دن،                    � B�7 �=ل ام"	 ���ر و م�Aت ��ر2
رس�ن� و ب� ه در� زدن                  �� ،PIrم"I7 :�+ر

ه�� وا�5�Z �� ای: تAش ه�                .  م���� ش3. اس�      
 و 	�� +3ا��ر� و ه�ی�� � زی�د، ��|5 ن�� �I#

#Aو. ب ای�'�         .  ام� ن���r م�I"ب ن3اد. اس�               
��رج از م��� ه�� ��ر    �انژ� م� +���K: ��ر2
         �'Iز م� رود، بو زن�23 [�*� ��ر2، ه3ر و ه
ای��r و >ن�r ه�K��+  5: و ره�ان ما�� ��ر و                       
زن�23 ��ر2ان را  ب� ��C: ت���ت� ام�3وار                         
د.، 	�� ب� درون +�N و ان��Zل �"د در ب�ون     �
از م��� ه�� ��ر2� >ورد. و ی� >ن�6  را دور زد. 
و ن�6ی�� C%5 ان��Lر ن��ی~ ��ر� ن;� م� دارد ��         

ای: در . از ه��ن >|�ز م�I"م اس� 7"اب ن�� �2د
	��K اس� ��  م� بF%�  اذ#�ن داری5 ��  �3رت                     

��رج .  ��ر2 در م�N ��ر و م�Aت زن�23 اس�    
                            Lت� را م3 ن�*�] �از ای: 	��� ا2 >�2ه;
ن3اش�� ب�ش3، ه تAش� ب� ���"م�� از ��ر2ان،         

 .م�'"م ب� ش'�� اس�
 

 !ب� ا+*� ه5 �"د ی` ا+c اس�
 

در راب�� ب� ای�'� �C ا+c ی� ام�3وار� ا� ت�3اد�         
               B�7 را �����ن در ����� ه� و �از +���K: ��ر2
ه�� ��"ن� ن;� داش�� اس�، 7"اب ای: اس� ��،         

 !ب� ا+*�
	"ل ب� ا+*� و ب� 7"اب� ب� م��یN و م�=Aت               
                         �[�*� ��ر2 م� ای: ت�3اد م��: +���K: ��ر2

��ر ����� ا� و ���7 و           .  بF%� دور ه5 م�ن3. ای5  
ض�� و رب� و ی� م^N س�بc مB�r #�"م� ا#=� و 

ه �3ام ی� ه . ان��Fب�ت و |�. ���ر 12اش�� اس�
� �� و�� و ام'�ن و 	"�IM داش��                      Zدو س� ن

>ن56 در م*�[�� C"ن        .  ب�ش�3 ��ر� ان�rم م�3ه�3      
+Nn دس���ده� ی� 	��ی� از ا#��nب م��:                            

      N��� :ی� اول م� و از ای � رس�ن� م�     .  ��ر2��
 .ه5 �� ب� پ�� ای��I ن�� رس3

��رج از �6CرC"ب >���"ن� و 	��ی� م��"#�ت� 
��ر 37� +'� و س��س� و >�2ه;� ��"ن����           
                    uم� |�ی uاز �7ن با� �"د>�2ه� [�*� ��ر2

ال ب�ون از م�         .  اس���K ان'Zای: ��ر را روش�
با� ب� ب�اه� بدن [�*� ��ر2 ان�rم داد. و م�     

 ... ده�3 و م� 7"اب ن3اری5
 

 N'%ا� ب� ن�م ت �Kدوس��ن در ب�ر. م�� L�6ر نgا
 :ساس� ��C: اس�

 

در ب�ر. � ����� ه� و ن�6ده�� ت� ��"ن� �� اس�س�   
       از ���ن� �� ی� ��ر2ن3 و ی� �"د را م3ا+B ��ر2
م� ن�م�3، ت%'�N ش3.، ت� ��"ن ب�z و ا�6gر                       
     �C در درون و �C �ر و زی�ده�� #��I م'Lن

ا ت�3اد� از           .  ب�ون م� ش3. اس�         ��سان�rم ا
ا#=�� ه��: ن�6ده� �� م3#� ان3 ن�6ده�� ��"ن�   
�� و ر��ب� و ان%*�ق ش3. Zر ت�Cن���را ه���3 و د
ان3، م���K ای�rد ت%'N ساس� ��ر2ان را                           

 . م�ح �د. ان3
���ن� ه5 ه���3 �� م� 2"ی�3 ن�6ده�� ��ر2� ب� 
2� ی�                      �I�ر م�Cد .ن�م ����� و ات��دی� و |�
2� ش3. ان3 و ب�ی3 ت%'N ساس� ای�rد            �Z�M

ام� �"د >ن ن�6ده� م� 2"ی�3 ای: 	�� 37ی3 . �د
ب� ن�م ت%'N ساس� با� دور زدن م� اس�  و       
�� اس� و در ن���r از پوژ. 37ی3                              Zت Nم�#

 .	��ی� ن�� ���3
 

در 7"اب ای: س"ال ��  ت�Zوت ���7 �� ب� ن�م                      
         L�+M ش3. اس� N�'%ت �ای�rد ت%'N ساس
ح ] PZم� ش"د ن ��Z2 ،���C از ن�م و اد#�، در
�"ب اس� و ب� [ح >ن ب�                �ای3. ت%'N ساس
              JI�Fن*�ط م �+���K: ب�%�� در ما��� ��ر2
 Nپ ̀ دس� پ�3ا �دی5 و >ش�� ش3ی5 و ت� ه��: �7 ی

ت� ��"ن ��I7ت� در ن*�ط . ارت��[� ای�rد ش3. اس�
مJI�F و ب� ش�� ��ر2ان 37ی3� ب2�ار ش3.               
ام� ب�ی3 اذ#�ن ��5 �� ه�"ز ���C �I�ه�� از م�                   

ا+c روش�� ن3اری5 و اه3اف و                     .  روش: ن���    
	�� س ن�م ای:       .  و�gیJ م���� ت���: ن%3. اس�  

B�7 �� ه3ف �"د را ای�rد ت%'N ساس� م�                  
 . ن�م3 اب�6م ه��

 

دوس�� �� �"د م��*��� دس� ان3ر ��ر ن��� و م� 
2"ی3 ب� ای3. ت%'N ساس� س�<�ت� دارد، م��*3             

. اس� �� ب�ی3 ت��m�Iت ��ر2� وس��� ان�rم داد                
ان"اع ت��m�Iت ��ر2� از �7نu ب"رژواز� ه��       

ب�z ه� ب�ی3 از درون �7م�� در           . ام� ��+� ن���  
ب��ی3 و م��*3 اس� ��، ت%'N ساس� ش�نP دارد 
و ش�ی3 ��` ��3 �� +=�� پ���I و س�"ب را                   

ام� در #�: 	�ل  I2;� دارد �� ��I7ت                  .  ب%'�3
+���K: ای: [ح، ان;�ر س� اس� و ش�Zف ن��� 
و م�I"م ن��� �C م� 2"ی�3 و �C م� �"اه�3                          

ب'��3 و ن�"ان��� اس� ت"�7 و 	��ی� ن�6ده��                  
3�� uI7 د"� . ��ر2� م"7"د را ب�ف 

 

. س"ا�K �� م�ح م� ش"د ای: اس� ��                 �Oو ب�
                               �ن�ت�" �K��+  ،���C: ��ر2�K< و N	 .را
��"ن��� ا2 ای: ��ره� را �� ت� 	�ل �د. ان3،                   
ن'��3 و ��ر دی;� ب'��3، >ن ��ر ���C؟ در                     
م��3 و م�%'N ش3ن [�*� ��ر2 �C راز و رم��   

 !ن��Z6 اس�
 

*** 
 :�K��+ "ل	ب� دوس��ن  z�اس� از ب �n�Fای: م

� .��ر2� و پوژ. 37ی3 ب� ن�م ت%'N ساس
           B�7 از ات+ ��� Nدر ادام� و ب� ب�6ن� ای: م��ی
37ی3 ت%'N ساس� م� روی5 و از م"انB و                             
م�=Aت و را. 	N ه�ی� 	ف م� زن�5 �� ش`         
 N�در م �ن3ارم م��یN و م�=Aت ره�ان ��ر2
ه�� ��ر و زن�23 و +���K: ��ر2� ی� دوس�3اران   

 .��ر2ان در ب�ون از ما�� ��ر اس�
 

           O�	 ت� �دوس��ن م� 2"ی�3، [ح ت%'N ساس
ب�#z ش3. �� ت"�7 ت�3اد� +��ل ��ر2� ما��                

      3�� uI7 د م^�� اس� و            .  ��ر را"�ای: بF"د� 
               N	 .ب3ن��ل را  �ن%�ن م� ده�K��+ �� 3: ��ر2

ام� را. 	�I ��  پ�? پ�� >ن�6  12اش�� م�                           .  ان3
 ��rب �ش"د، ب�ز ه5 س�'N م��"ب ن�6ده�� ��ر2
ت%'N وا��� ��ر2 در م�N ��ر و زی�� او                            

 . اس�
م� 2"ی�3 ت� 	�O م��I و �Z�M ب"دی5 و ر��ب� و   
�� و م�NZ و س'� ب�ز� داش�� ،5	�O +3��6ی5   Zت

ام� در #�N م� ب���5 ! �� ب�ی3 ر+� و ساس� ش3
                           :�K��+ ب� "Kو �I�� ��6ب�ز ه��ن ش�". و روش

 ! 37ی3� از درون [�*� ��ر2 دن��ل م� ش"د
 

دوس��ن م� 2"ی�3 ب� ات'� ب� ت%'�6I� م"7"د                         
                    �م�F"اه�3 ی` ن�6د ی� ت%'N ساس� ��ر2

ا2 ات��دی� >زاد  و ����� ه�� م"7"د   . ا#Aم ���3  
       �%Fدش�ن ه5 ب"�و ��ن"ن م3ا+��ن و |�. را �� 
                     B�rن����3 و ت م� 2"ی�3 ت%'N ت"د. ا� ��ر2
+���K: ��ر2� و �2ه� |� ��ر2� ه���3، م�                 

دو ت%'�I . م�ن3 س�3ی'�� ش�� وا	3 و ه�Z ت<�
�"د >ن�6 ه5 زی س"ا3�K و از #36. ت"د. ا�                          ��
دن و ن;� داش�: س�3ی'�� �"د ب ن�� >ی�3                       �

)        .�� و |�Zاس��3اد و ت N��� از ،N�Kد )  	�ل ب6
             �ب�"ر ��I و در ی` �Aم پوژ. ت%'N ساس
ب�ز �7 پ�� ه��ن س�� ����� ه�� م"7"د م� 12ارد 

 . �� م"رد ن*3 �"دش�ن اس�
ب�ز ت�3اد� +��ل ��ر2� را 	"ل پوژ. ا� �� ن�   
م'�ن��5 ��رش م�I"م اس� و ن� ا+c م��*c ش3ن? 
               �روش:، B�7 م� ���5 و ب�ز ه5 در�2 ی` س
ب�z و ��I7ت م'ر 3�C م�ه� و 3�C س��K م�                    

 .ش"ی5
در 	��K �� س�� ت%'N ت"د. ا� ��ر2� س�3ی'� و 

. ش"را س��� ت�ری�F و �7ا+��د. و ��ر ش3. اس�                 
                  N'%ای3. ت ��	د س�3ی'� و �rا� ایتAش�6ی� ب
ساس� +3راس�"ن س�3ی'�� ��ر2� ب��N >م3.            

ام� در ن���r س�"ب پ���I دو�K سم�ی�             .  اس�
داران از [+� و اب�6م و ب� ا+*� و ن���ر>م3�                        
. س�� س�3ی'�ی�، ای: را. 	N ب� ن���r نس�3. اس�

                      :�rاز ت"�7 ب� س�3ی'� و ان ام� م��س�Zن� +ات
           ��Z�M ت�� ���ل دو�K، م� ش�ه3 تAش م"ث
با� بپ�ی� ��7? م�rمB #�"م� ��ر2� و                        
                          �ای�rد م�rمB #�"م� م�5L در ما�� ��ر2

 . ب�رگ و �"C` ن����5
|5 پ�+%�ر� [+3اران ��7? ش"رای� و                         �I#
                     ب�"ر م%�F در شای� اس��3اد ب"رژوای� ب
 5Lم� م�"�# Bم�rم� و ��7? م"�# Bم�rد م�rای
 ،��ر2�، ه�"ز ای: را. 	N ��ر2� م�':، م"ث

�"د را در    :�K��+ و :�mI3 ���3. و ��رس�ز، م��م�
               :�K��+ ان وZM"ف [�*� ��ر2 و در م��ن ره�

��7? م�rمB #�"م�       .  ��ر2� پ�3ا ن'د. اس�        
م�5L ��ر2�  ن���r اش ای�rد ش"راه�� ��ر2ان 
و ت"د. ا� ش3ن و ساس� ش3ن م��رز. ��ر2ان       
اس� و در ت�Zوت ب� س�3ی'� �5 ضرتی: و م�': 
تی: را. اس� �� ه�� ��ر2ان را ت�� پ"ش?                     
�Aف س�3ی'� ه��ت م3ی. ث�ب� ار م� ده3 و ب�
و با� 3�C س�ل ن3ارد و س���5 ش"رای� ان��Fب�ت 
 ن��ی��23ن ه�2. ��ر2ان اراد. ���3 ،                        ��mو ت

 ب >ن اس�gن�. 
در ای: زم��� �C س�� س�3ی'�ی� و �C س��                             
ش"رای� و بِ"ی�. ��7? م�rمB #�"م� ادب��ت                       

اوان� دم دس� داری5 �� ب� >ن ما��7 ���5                        + .
ب"ی�. ن���ر>ی� س�3ی'�ه� و ات��دی� �C در                                   
                    N'%م�ی� دار� �� ای: ت�%"ره�� پ�%+�� س
                      م��"ع ن��� و �C در شای� ایان، اموز ب

 .ه�� +���K: >�2. [�*� ��ر2 ب�ی3 >ش'�ر ب�ش3
 

ای�rد ت%'N ��ر2� در ما�� ��ر و م�Aت                         
                    �زن�23 ��ر2ان و م������ م��3 ش3ن  ساس
��ر2ان در ت%'N ه�� ساس�، ��ر� ن��� �� 
 uوژ. م��: و از �7ناز ب�O و ب� [ح ای: و >ن پ
                  �ت�3اد� از ��ر2ان ��"ن��� و +���K: ��ر2

 .ب�ان�rم بس3
 

                  NM3 ا�C با� روش: ش3ن م��O �Kزم اس� ب
 : [�*�ت� و م�ر������ ت���3 �د

 

ی'� ای�'� [�*� ��ر2 ب�� ب� ���M"nت ��ر و  -
زن�23 و �7ی;�. ا���7#� و [�*�ت� و ت���� و               
. س��� �� ب >ن روا داش�� م� ش"د، ن�راض� اس�

م� ن��    .  م��رز. م� ��3    .  ن��Cر ب� ا#�اض اس�      
ای: ا#�اض . روی5 ��ر2ان را ب� م��رز. ب'%�ن�5

و م��رز. [�*�ت� ��N از م�ر�P و ��"ن��5 و7"د     
̀ 	�ب . داش�� اس� ت� ه��: اموز ه5 در |��ب ی

��"ن���� ��ر2�، ا#�اض و م��رز. و                                      
 .ا#��nب ��ر2� م3اوم� و7"د داش�� اس�

 

دوم ای�'�، [�*� ��ر2 در م��رز. �"د، ره�ان  -
�"د را دارد             �I�# و �I�ن���     .  م . ب3ون ره�

��� ن���"ان3 اد#� ��3 �� م� ت"ان3 از ب�ون ب� ی�   
 �ب3ون 	�ب، ره� م��رزات و ا#��nب�ت ��ر2

ا2 ب�ون از ��ر��ن� ب�ش�، ب3ون 	="ر     .  ب�ش3
ره�ان #��I ��ر2ان ن���"ان�3 در پوس� م��رز. 

م� ت"ان�3 ب�3 از              .  و ن���r >ن ت�ث� ب;1اری3                
� ی� درس�، ارزی�ب� ���3I| ،��'وز� ی� ش. پ�

�"د را [� �د. اس�   را. ت�ث�   .  ام� م��رز. م��
12ار� ه��ن اس� �� در م"رد ه م��رز. و                                
ا#��nب و ا#�اض� ب� ره�ان م��I ��ر2ان ب� 

 .ت"ا+c رس�3. ب�ش�3
 

 ��ر2ان ��"ن��� ی� ��"ن����6� ب�ون     ،س"م  -
از [�*� ��ر2 ب3ون 	="ر و ش�� م��*�5 در           
م��رز. ا���nد� و س��س� [�*� ��ر2 ش�نP م��3 
   �I�ه�� م N'%در ت �C اندن ��ر2� N'%و م�
و �C ساس� و �C ت��ب ��"ن���� [�*�                              

م��رز. ا���nد� م^N درواز. ا�     . ��ر2 را ن3ارن3  
اس� �� ب�ی3 از >ن وارد ش"ی3 و در 7ی�ن >ن ̀ی 
پ�وز� ی� پ�وزی�6� پ%� سه5 م��رز. و                            

و ای: ��ر       .  ا#��nب و ا#�اض را ت�م�: ���               
��ر .  ��ر2ان ��"ن��� درون ��ر��ن� اس�                    

م��6ن�ن ی� م3ا+��ن� ن��� �� ن�� ت"ان�3 و ی� ا�7ز. 
 .ورود ب� ��ر��ن� از ای: درواز. را ن3ارن3

 

م���K ت%'N م��I و �Z�M و ساس� و ت��ب           
��"ن���� [�*� ��ر2 ت��م� ب��;� ب� ای: دارد ��  
ره�ان #��I و م�N ��ر و زی�� ��ر2ان C'�ر 
م� ���C ،3;"ن� م��رزات �7ر� و م"7"د را                        

 س�زم�ن م� ده�3، ا+c ش�ن �3ام اس�، C;"ن� 
 

 م� ���3؟ و C;"ن� م��+B ��ر2ان را ب�^�ب�               '+
[�*� و �N م��+�? را ن��ی��23 م� ���3 وK" در                    

 .ی` م��رز. م��:
 

 � ��� ����� �.&6 �2� 7�1'	 � 23'	��

���2" �
5� �8	�! 
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م��رز. ا���nد� م3رس� ا� اس� �� در >ن                                    
��ر2ان ��"ن��� ی�د م�          .  ��ر2ان م� >م"زن3     

ده�3 �� ��ر2ان C;"ن� س�زم�ن ی�ب�3، م��3                        
ش"ن3، >�2. ش"ن3، �"د را ب�^�ب� [�*� ن;�.  ���3 و 

. م��3 ب��ن�3                  �Oو ب� ا ��     .  ن� >	�د ��ر2C
م��رز. ا���nد� ی` روز و 3�C روز ی� ی` ب�ر و 

��ر2ان ب�ی3 م��3       .  م3اوم اس�   .  3�C ب�ر ن���     
ای��r اس� ضورت ت%'N     . ش"ن3 و  م��3 ب��ن�3  

��ر2� پ�ی3ار با� ه ت` ��ر2� م^N ن�ن                      
ب3ون ت%'N و ات��د پ�ی3ار، پ�%و� . شu م� ش"د

2+�:، در م��رز.                      Pب�زپ Nب��و دس��ورد |�
                       �ا���nد� و ا#�اض�ت و ا#��nب�ت ��ر2

 . م�': ن���
 

��MA ب;"ی5، اوO م��رز. ا���nد� ام م3اوم                 
[�*� ��ر2 در ه�� ما�� ب�رگ و  �"C` ��ر             

دوم� ��ر2ان در ای: . و در م�Aت ��ر2� اس�  
م��رزات ره�ان �"د را دارد و س"م ��ر2ان                     
ت��6 در 7ی�ن ای: م��رزات و س"�� و س�ز ��ر     
و ا#�اض و م��رز. و ره�� >�2. م� ش"د و                        
ت"س� ��ر2ان ��"ن��� و ره�ان? ب�                                         
�"د>�2ه� [�*�ت� م� رس3، م��3 و م�%'N م�                  

ن�6ی�� ��ر2ان ��"ن��� ب� . ش"د و م��3 م� م�ن3
                             ?Fای: و >ن ب �Z�M و �I�م N'%د و ت��ات
��ر2� �� Oزم و 	��ت� و پ�ی� ا� اس� رض�ی�   
 دارن3 Lرا م3 ن �*�] �ن�� ده�3 و ت%'N ساس
و ب�ز ب� ای: ه5 رض�ی� ن�� ده�3 و در دل ای:                 
+�N و انO��Zت �� م3ام ب� ب"رژواز� و ��ر2 و             
دو�K? در 37ال اس� با� ه3ای� م��رز.                                     
ا���nد� و س��س� اش ت��ب ��"ن���� اش را                  

 . ش'N م� ده3
 

ب3ون ای: 	I*� ه�� ب56 پ�"س�� و م3اوم و ب3ون                 
و��Z، س��F از ره�ی� [�*� ��ر2 از ��ر م�د�               
و ت���� و س�5 و اس�^��ر و بپ�ی� ان*Aب                               

 . ��ر2� م�I*� ام'�ن<1ی ن���
  

ه�� 	�ب س��س� وK" ب� بن�م� ��"ن����، ه��             
��"ن��� و |� ��"ن���� �� �"د را +��ل                               
��ر2� ی� م3ا+B ��ر2 م� ن�م3 در ب�ون از ای:       
+�N و انO��Zت و ب3ون ای�'� ب� [��Z از ای:                             
ره�ان #��I و م��I ��ر2ان ه�ا. ب�ش3،                              
ه�};"ن� ش�نP ��` ب� م��رز. [�*�ت� ��ر2ان         

 . را ن3ارد
 

       ��"ن����6 و م�ر����� ه� ت��6 در رون3 و م��
ای: م��رزات اس� �� ا2 ت�� ش�ن ب� ت�� ��ر2ان     
��"ن��� و ره�ان #��I و م��I ��ر2ان                               
بF"رد و بF"اه�3 ای: ات�Zق ب�3�Z، م� ت"ان�3                             
                    م�ر����5 را ب� #�"ان #5I م��رز. [�*� ��ر2

  3��� ��Iوی~ و ت�در ن���r ای: +�N و انO��Zت     . ت
                    �I�# ان� و س��س� و #��I اس� �� ره�'+
��ر2� ب� 2ای%�ت مJI�F م�ن�3 اس'�رN�2 ه� و   
وش�ه� ه� ��� وا��Kه� و ی"سJ ا+��Fر� ه� و K

، ه �3ام [�*� ��ر2 را ب� [ف ا+c ه��                    ...و
��"ن��5 و م�ر����5 ت��6 در . م��: �"د م� بن3  

	="ر #��I در M��� م��رز. [�*�ت� اس�                            
ش�نP ای: را دارد �� [�*� را ب� س��� ب�د ��                       

 .بI%"ی` ه� و ��K: بدن3
 

                 N'%2"ن� ت ب�ره� و ب�ره� ب�ی3 ت���3 �د �� ه
��ر2� �Z�M �C و م��I و �C م��*� ا� و                            
ساس� ت��6 در 7ی�ن م��رز. روزم. و �7ر�       
. ��ر2ان در م�N ��ر و زی�� ام'�ن<1ی م� ش"د

در 7ی�ن م��رز. ا���nد� [�*� ��ر2 اس� ��                
م�I"ب�� و ضورت م��3 و م�%'N ش3ن با�               

. ت"د. ه�C وس�B ت ��ر2ان ، م�ز م� ش"د                 
��رج از ای: س"�� وس�ز و م��رز. �7ر� و                         
 �روزم. M��� از ات��د  و ت%'N پ�ی3ار ��ر2

� اتAف و�� و ب36ر دادن انژ� اس�*+ . ��Iب� ت�
ی� ت%'N م��I و �Z�M و               "  ات��د �"ب اس�     "

ساس� Oزم اس� ن���"ان ه�� بF? ��ر2� را 
د و پ�� ای�rد ت%'N �%�ن3� Bن�� . �rش�ی3 در ن��

ه��: ��ره�ی� �� ت� ��"ن ش3. ب�"ان ت�3اد� +��ل   

د، ه��ن�"ری'�                         � B�7 د"���ر2� را دور 
����� ه�� ت���"ن� و ات��دی� >زاد و ی� ��ن"ن                          
                                        N'%37ی3 ت B�7 و م3ا+��ن 	*"ق ��ر2
                        sد. و م� ���3 ام� ن���"ان م�� ،�ساس
ای�rد ت%'N ت"د. ا� ��ر2 در م�N ��ر و زی��   

 .ش�ن ش3، ه��ن�"ری'� ت� ��"ن ن%3. اس�
 

در م��رزات �7ر� و اس�س� ا���nد� ��ر2ان،                
 ، �I�ن� ی� م��ره�ان و +���K: ��ر2� #=" ��ر
م� ت"ان�3 ��ر2ان را ت%"یc و ��نB ���3 ��  ات��د 

             N'%د ت�rد را ب� ای"�س�3ی'�، ش"را ی�     (پ�ی3ار 
  5Lم� م�"�# Bم�rت�م�:  و ت=��: ���3 و           ...)  م

�|O! 
 

   �تn"ر ���3 �� ���7 ب� ن�م ای�rد ت%'N ساس
ن�دی` ب� دو س�ل اس� ب�ز در س�� ه��ن �����         
                       Bت و ��ن��I7 �ار�2ه�� ت���"ن� م%m"ل ب

��� >ن�ف ت ا#��nب�ت                .  �دن ه�3ی;ان3    
از�I�7 ا#��nب�ت . ��ر2� ب"+"ر در 7ی�ن اس�

ارداده�� � ��I# ،�#�+و اس�س� د �پا��3. ��ر2
اج و ب�'�رس�ز� ه�  و 	"ل                                       �م"�� و ا
دس���ده�� م�"��، �� ن��ز ب� ه����;� و 	��ی� 
دن از ه�3ی;  و ساس� ش3ن 	"ل                                         �
               �"اس��6ی� اس� �� درد بF? ا#5L [�*� ��ر2

 در 3M [�*� ��ر2     ٧٠درد ب�? از  . ایان اس�  
 .ش�|N و ب�'�ر در ایان

 

در ��C: وضB و 	��K �� ه�"ز C%5 ��ر2ان ب�       
ش"راه�� اسAم� و ی� ��ن� ��ر2 اس� و 	�� م� 
ش�ه3 دو ا#��nب 	��ی�� ی� 3�C ا#��nب ه��م�ن 
	"ل دس���ده�� م�"�� و مب"ط ب� ه5 ن����5،               
ح ای�rد ت%'N ساس� ب� دور زدن و ن�دی3.           ]
2+�: شای� ��"ن� [�*� ��ر2، در ب�6ی:                           

 . 	��K ذه�� و ت"ه�� ب�? ن���
 

ه پ�%و� در ��ر ا�2ه;ان� و  س�زم�ن3ه�                         
م��رز. و س�� و س" دادن ب� م��رزات و                                         
ا#��nب�ت ��ر2� و ای�rد ه����;� م��رزات�               
       N|ان ش�در ZM"ف ا#��nب�ت ��ر2� و ��ر2
و ب�'�ر، ت��6 در 2و ای: اس� �� ره�ان و                            
+���K: ��ر2� ش�ن� ب� ش�ن� � ه5 در ��ر��ن� ه� 
و ما�� ب�رگ و �"C` ��ر2� و م�Aت                            
                  ، ���ر2� و ��ر در م��ن ��ن"اد. ه�� ��ر2

   3��� ��K��+  .                    ان ودر 2و ای: اس� ب3وا ره�
) ن� ب�ون از >ن       (+���K: ��ر2� در ما�� ��ر            

دس��6ی%�ن را ب� ه5 ب3ه�3 و ب3وا �"د در �����                 
ه�� ��ر��ن�، ����� ه�� ��"ن���� �%��7                             
                 B+"ل م��	ب� ی� س��س� �	ای?  از 2L�+M
[�*�ت� و ب� پ�وز� رس�ن3ن م��رزات �7ر�                       

 .��ر2ان ، م��3 و م�%'N ش"ن3
 

ات��د ره�ان و +���K: ��ر2� ب6 ش'N م�':               
در ما�� ��ر2� در ����� ه�� ��ر��ن�، �����             
ه�� ��"ن���� ��7%� و |�.،  ن� ت��6 پ�وز�           
ه م��رز. و ا#��nب ��ر2� را م�': م� س�زد 
     uI7 ،انب �'I	I*� ات�nل م��رزات پا��3. ��ر2
	��ی� و ه����;� ه�� ��ر2� و ن�6ی��                                    
ساس� ش3ن م��رزات �7ر� و ا#��nب�ت                           

ه تAش� ب�ون از ای: م'�ن��5   . ��ر2� ه���3  
                 و +�N و ان��Zل ��ر2� در ZM"ف [�*� ��ر2
در ما�� ��ر، م�Aت ��ر2�، در م��ن ��ن"اد.     
     "Kو ب�'�ر، و N|ان ش���ر2ان و در م��ن ��ر2
ب� ه در�7 +3ا��ر� و پدا�� ه�ی��، �5 ن���r و 

 . اس�س� م^� ث� نF"اه3 ب"د
 

. را. 	N و                                  �Oب� ای: س"ال �� ب� �در پ�س
                ن�ت�" �K��+  ،���C: ��ر2� ��"ن��� ا2�K<
ای: ��ره� را �� ت� 	�ل �د. ان3، ن'��3 و ��ر                         

 دی;� ب'��3، >ن ��ر ���C؟ 
 

اب�3ا ب�ی3 ب;"ی5 �� در م��3 و م�%'N ش3ن                                 
 .��ر2ان ه�� راز و رم�� و7"د ن3ارد

ن*3 و برس� ش�". ه�� ��ر ن�6ده�� ��ر2� ب�         
ن�م ����� و ات��دی� >زاد و ��ن"ن م3ا+B ��ر2 و                 

س"ال ای��r اس� ��        .  |�. بF? >س�ن ��ر اس�        
ا زم�ن� ب�z از ات��د و ت%'N ��ر2� اس�             C
پP از س� ده�، ه�"ز در ادام� س�� 	�ب ت"د. و   
ا�^ی� و |�.، ان;%� ب� [ف ش"راه��                             

ی� ان�r:   .  اسAم� و ی� ��ن� ��ر2 دراز م� ش"د      
ه�� �Z�M ��ر2� �� در ��ن"ن ��ر ه5 ب�                                
رس��� ش����� ش3. اس� م�ح م� ش"د �� >ن56           
                  �K�# ن"ن�� �ت"س� بF%� از رژی5 ت�� ره�

��ن"ن� �� م3#� اس�         .  ان�r: ه�� �Z�M اس�       
بF? زی�د� از [�*� ��ر2 را ت�� پ"ش? دارد و 

در ت��م ای: م3ت ت��6 	��                 .  ره�� م� ��3      
م��*N ��ر2� ای�rد س�3ی'�� ش�� وا	3 و                    

ای: دو ت%'N ه5 بN�K3 اس�س� . ن�%' ه�Z ت<� اس�
س�"ب و ن�روش�� ا+c ��ر2� ره�� >ن�6 از                
                        �I�7و از �+� و نZ"ذ 2ای%�ت |���ر2]
	�ب ت"د. ش�نP پ�%و� و ��2ش ��� داش��             

 .اس�
 

��رج از ای: �6CرC"ب ت� ��"ن� �C در درون                    
               ���K��+ uون >ن از �7ن[�*� ��ر2 و �C در ب�
�"د را م��cI ب� [�*� م� دان�3، ب�z و ت��دل        ��
ن�ت�" م�': و ��رس�ز و                               �K< وژ. و و پLن
رس�ن ب� م��رز. [�*�ت� ��ر2ان م�ح ن3%.         ��

+� از م�rمB #�"م� م�5L ��ر2�                       .  اس�	
	�� س�3ی'�ه�� م��*N از دو�K ه5 م"رد   .  ن���

ش"راه�� ��ر2� ه5 ��             .  م�rد�K 37� ن���       
ام� دور تI*� و ت��ب ��"ن���� [�*� ��ر2 ه5 

و ب3ت ای�'� در |��ب ت��ب . اAM م�ح ن���  
7ی�ن�ت و ا	�اب          ،��"ن���� وا��� [�*� ��ر2
س��س� و ب� ن�م ��"ن��5 �"د را و��N و و�M و   
                 �rم� ن�م�3 در ن�� ��5 و 	�� 	�ب [�*� ��ر2
ن��ز� ب� م��3 ش3ن ��"ن����6� [�*� ��ر2 در             
����� ه�� ��"ن���� ��ر��ن� و ب�� 12اش�: 	�ب     

�"د را ن�� ب���3        .             در ای: روش و س��س� |�
��ر2�، ��ر2 ��"ن��� ت��6 و��� ��"ن���  و   

ای: ! ره� ��ر2� اس� �� ب� 	�ب م��: ب<�"ن3د
 . ه� ��ره�ی� اس� �� ن��ی3 ب%"د

 

 :در #"ض
+���K: وره�ان ��ر2� در ما�� ��ر و                          -١

م�Aت ��ر2� ب3وا ب�ی3 دس��6ی%�ن را در دس�       
 .ه�3ی; ب;1ارن3

 

م��رزات �7ر� و ا���nد� ��ر2ان را �C ب�       -٢
	��ی��6� [�*�ت� و �C ساس� ش3ن ای:                                   
م��رزات  	"ل �"اس��6� ساس� م�ن�3 ا+�ای?       
اداده�� م"��، #��I ب�'�ر�، م�     � "mK ،د�دس��

ه پ�وز� در ای:              .  ت"ان ب� پ�وز� رس�ن3            
�M،  [�*� ��ر2 را با� بداش�: �2م ه��                 #
ب�%� و �3رت��3 ت و ب� ا#���د ب�PZ ب�%� >م�د.       

 .م� ��3
 

در ن���r � ای: م��رزات پ�وزم�3 اس� ��                   -٣
م���K ات��د و ت%'N ت"د. ا� ��ر2ان در ما��               
   Nان ت�3ی��ر ب� م���K و اوK"ی� +"ر� ت"د. ��ر2

ت�rرب ت� ��"ن� ه5 ن%�ن داد. اس� ��         . م� ش"د  
              ���ر2ان ب3ون ب2�ار� م�rمB #�"م� ��ر2
و ات��د وK" م"�� و با� ی` ا#��nب ن���"ان�3   

3��� NM�	 �وزات��د پ�ی3ار و ت���N ن�پ1ی . پ�
                     �� ���ر2� ت��6 ب� ای�rد ت%'N پ�ی3ار ��ر2
اس�س� م�rمB #�"م� م�5L ��ر2ان ی� س�3ی'�ه�� 
��ر2� م�'� ب� م�rمB #�"م� ��ر2� و از                      

ب3ون .  ای: ���N اس�،  ت�م�: و ت=��: م� ش"د              
         5Lب�3ری~ م� ت"ان3 م� �� �م�rمB #�"م� ��ر2
2دد و ب� ت%'N پ�ی3ار و م��3ان� ���I ��ر2ان                  
ه م�� ��ر2� ت�3یN ش"د، ن�� ت"ان ش�ه3                      
�2� از                            "I7 ان و ی�پ�وز� پ�ی3ار ت ��ر2

�2� ه دس��ورد، در م��ن ب�ش3 Pب�زپ. 
 

ت%'N ساس� ��ر2ان ت�� ه ن�م� از                     -٤
     N���"                    م�"�# Bم�rم uFن��ی��23ن م�� B�rم

          .;�� ،���ر2�، +3راس�"ن س�3ی'�ه�� ��ر2
انP ه�� ��ر2� و                          Z�� ه�  و س�<"زی5 ه� و
.، ت��6 و ت��6 در ن���r �3م�6� پ�وزم�3ان� و   �|
��ر >�2ه�ن� ب�^�ب�  �%� رو� �%� 12اش�: با� 

ه +�����K   .  ای�rد ی` س�����ن م��*c م� 2دد          

��رج از ای: م'�ن��5 و +�N و ان��Zل [�*�ت� و                   
م��رزات�  ب"ی�. در ما�� ب�رگ ��ر و در                                  
م�Aت ��ر2� و در م��ن ��ر2ان ش�|N و                         
ب�'�ر، ه ن�م� رو� >ن ب;1اری3 ن�� ت"ان3 �7�         
ه�}'3ام از +�N و انO��Zت ب�O را ب;�د و ه را. 
	�I ت��6 در ای: ارت��ط اس� �� م�':  اس�                              

� ب� [�*� ��ر2 بس�ن3��. 
 

ای:  	*�یc ت�ری�F و ت�rرب و س�� م��رز.                            
[�*�ت� ت� ��"ن� [�*� ��ر2 در اب��د ب�: ا�II�K را 
��ر2ان ��"ن��� ZM"ف [�*� ��ر2 در ما��         
ب�رگ و �"C` ��ر2�، در م�Aت ��ر2� و         
در ZM"ف ��ر2ان ب�'�ر، 7�و داد. ه��                                 

��ر2ان .  پ1ی+��� م��رز. [�*�ت� �"د م�3ان�3               
��"ن��� و �C و س"س�����K، ن��ی3 ب��6 ب�6ن�       

ه +�����K ب�ون   . ا� از م�N ��رش�ن ��3. ش"ن3  
از ای: 	��� ا2 ب� پ�%و� م��رز. و پ�وز� و         
ات��د ب�%� ZM"ف ��ر2ان در م��رزات �7ر�           

��ر2ان ��` ��3، ب�ی3 از         ) ا���nد� و س��س�  (
 . >ن اس�*��ل �د

 

ا2 	*�یc +"ق پ1ی+�� ش"ن3، ای��r اس� ��                 -٥
م���K ����� ه� و ن�6ده� و B�7 ��"ن��� ه��                     
ب�ون از ما�� ��ر و م�Aت ��ر2� و                                       
ان ��"ن��� در ZM"ف زن�ن و 7"ان�ن     'Zروش�
و بnF"ص ��"ن��� ه� و س"س���6���Kی� ��                  
�"د را +��ل ��ر2� م� ن�م�3، م�ح م� ش"د و   

 .و�gی�Z را �� ب#36. م� �2ن3
 

ای: و�Z�g م�I*� ن�� ت"ان3 ای: ب�ش3 �� ای:  ن"ع             
��ر ����� ا� ی� ان�r: و ات��دی� �� ه5 ا��"ن                          
 �Mو ��5 و و Nت�3ادی%�ن و7"د دارن3 ، ن*? و��

 . [�*� ��ر2 را ب�ز� ���3
 

ای: و�Z�g ن�� ت"ان3 ��3ن و ب�ون >وردن +���K: و 
ره�ان #��I ��ر2ان از م�N ه�� ��ر  و                                 
دن ب� #=" ن�6د� در                           � Nزن�23%�ن  و ت�3ی

 .ب�ون از م�N ��ر و زن�23%�ن ب�ش3
 

��"ن����6، س"س�����K ه� و م3ا+��ن 	*"ق                           
��ر2ان م� ت"ان�3 ن*%� را ب #36. ب;�ن3 ��  ب� 
>�2ه� [�*�ت� ��ر2ان، ب�"ری'� �"د را ب�^�ب�              
 J�M و ?Fی� ای: و >ن ب [�*� ب���3 ن� ا	�د ��ر2

3�� `��  ،. 
 

ب� +ض ای�'� ن��ی3 ��ر2ان ��"ن��� را از                           
م��� ��ر ب�ون �%�3، ن*? و ی� پوژ. م��:                       
��"ن��� ه�� ب�ون از م��� ه�� [���� ��ر                  

 �C م� ت"ان3 ب�ش3؟
 

در ای��r ب��"ان ی` ن�"ن� و ن� ت��6 را.، در �3م� 
ه3ف �"د>�2ه� [�*�ت� ��ر2ان ای: اس� ��                        
                  ��rون از [�*�، ب��"ن��� ه� و �C ه�� ب�
                       �I�و م �I�# انای�'� و�gیJ و رس��K ره�

��ر2ان را با� �"د ان��Fب ���3، �� ن�� ش"د،    
ان��6، س�<"زی5 ه��           Z�� ،ار� س����ره��2ب� ب

[�*� ��ر2 و بnF"ص . ا�3ام ���3... ��ر2� و   
ره�ان #��I و ��ر2ان ��"ن��� ب� س��س� و             
ا+c ��"ن���� و ��ر2� در م��رز. روزم. ش�ن       

رس�ن� . م^N ن�ن شu ن��ز دارن3��ای: ن��ز را ن�  
��ر2� �� ب3 ن��� و ن� ب� ب�36. 2+�: ن*?                        
                      B�7 ان و روش�6� ت� ��"ن�و��N و ��5 ��ر2
ه�� ب� ن�م ����� و ی� +���K: ��ر2�، ب>ورد. م� 

 .ش"د
 

با� م^�ل �C�� م�ن�3 ن�6د ی� ان�r: پ�وه�6%�           
��ر2� م��"ان3 �3م� �"ب� ب� پ�%و� م��رز.           

ان���r . [�*�ت� و �"د>�2ه� [�*�ت� ��ر2ان ب'�3
�� ت�3اد� از ��"ن��� ه� و �C ه� و م3ا+��ن                     

���7 �� ن� ن�م . ��ر2 داو[��Iن� ب"7"د م� >ورن3
         .ت%'N ��ر2� ب >ن اس� و ن� ب� مr"ز و |�

 .ن��ز دارد
 

 �� ... در�%&� و �%$#" ��ن  �



  ��� � ���    ١٩٥  
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      ��I7   ٦ م�. ی` ب�ر ی� س��K             ٣ا2 ای: B�7 ه
�"د          c+و ا پ�وه%� ب2�ار ��3 م� ت"ان3 تn"ی

ب�   -ا2 ��"ن���� و ��ر2� و پ�%و ب�ش3         -را   
     Nت�3ی تn"ی +���K: ��ر2� ZM"ف [�*� ��ر2

3��. 
با� ب2�ار� ه اA7س م� ت"ان ت�3اد� از                        
+���K: و ره�ان #��I و ��ر2ان ��"ن���                            

 .ZM"ف [�*� ��ر2 را د#"ت �د
ای: ان�r: م� ت"ان3 ه ب�ر و در ه اA7س ی�                       
�"د س"اOت� را رو� م�� ب;1ارد و ب�                  PانZ��

. 3Mه� س"ال و م���K و7"د دارد  . >ن 7"اب ب3ه3  
 :با� م^�ل

 

>ی� س�3ی'�ه�� ��ر2� در شای� ایان ام'�ن           -
	��ت دارن3؟ C*3ر ش�نP ت%'�N ش3ن و ادام�                     

و ب� �C م"ان�� روبو ه���3 ی�                    .  ��ر� دارن3   
�"اه�3 ب"د. 

 

م�rمB #�"م� ��ر2ان C;"ن� م� ت"ان3 از                        -
وض��� م"��� و ن�پ�;� م"7"د در >م3. و ب�                      
م�rمB #�"م� م�5L و ��7? م�rمB #�"م� در                 

 ZM"ف [�*� ��ر2 ت�3یN م� ش"د؟
 

C;"ن� م� ت"ان م��رز. ا���nد� و م��رزات                    -
�7ر� [�*� ��ر2 را از 	��K پا���23 و د+�#�       
��"ن� در >ورد. و ت�ض� [�*�ت� با� ب�6"د                      
شای� ��ر و م��%� [�*� ��ر2 ا#5 از ش�|N و       

 .ب�'�ر و ��ن"اد. ه�� ��ر2� را س�زم�ن داد
 

�� ا+'��ن� و                     -Zای%�ت  تC;"ن� م� ت"ان ب� 2
                                 .س���6� |� ��ر2� در م��رزات روزم
��ر2ان �C ب� ش'N ش"راه�� اسAم� و ��ن�                    

��ر2 و ی� س���6� م��+�L ��ران� و ام'�ن;ای�ن�    
و س�زش'�ران� � ن"ع  س�� 	�ب ت"د.  و ا�̂ی� 
               �2ی'�  ی� ش�� پ�%�C ی� س�� >���"ن��5 ش��

37� �د؟ ... ی��  در �دس��ن �Iم*�ب 
 

C;"ن� ب�ی3 ب� 2ای%�ت� �� ��ر2ان را در                            -
ان��Lر ت�"ل ا���nد� از ب�O، پ%� ای: و >ن                        

، م��رز.     ...س��س� ا���nد� و دو�K م� بن3                  
� س��س� ��[��ن� ا� را س�زم�ن داد'+ . 

 

����� ه�� ��ر��ن� و ��7? ����� ه��                                   -
+� با� ات��د ره�ان                            g ن����  ب��"ان"��
 از 2ای%�ت 	�ب�            L�+M ،ان��"ن��� ��ر2
 و س��س� م��Zوت را C;"ن� م� ت"ان س�زم�ن داد؟

 

ت��ب ��"ن���� [�*� ��ر2 C;"ن� م�':                       -
 اس�؟

 

>ی� [�*� ��ر2 ب3ون 	�ب س��س� و ��"ن����       -
اش م� ت"ان3 ن*? س��س� 37� و ��رس�ز� را                      

 ب�ز� ��3؟ 
 

 در ایان   ٥٧ن*? [�*� ��ر2 در ان*Aب ب�6:   -
و ان*Aب�ت م"س"م ب� ب�6ر #ب� پرن_ ب"د ام�           

ا ن�"ان�� ب� 2"ش� K��ف �3رت دس� ب�د؟                   C
>ی� ای: ت�rرب ن%�ن ن�� ده�3 �� [�*� ��ر2 ب3ون 
	�ب س��س� �"د در 	�ش�� �3رت �"اه3 م�ن3 و     

 !ان*Aب ��ر2� ه�}"�� ات�Zق نF"اه3 ا+��د
 

               `C"� رگ  و�3ه� س"ال بM ای: ه� و د. ه� و
                               c+ت��م� م"ض"ع م��رز. �7ر� و ا �� دی;
��"ن���� با� ��ر2 ه���3، م� ت"ان3 م"ض"ع           
 ن�6ده� و ان�r: ه�� ت�*�*�ت� و Lو ت��دل ن z�ب

 .پ�وه%�6� ��ر2� ب�ش3
 

 ?Fش�6� ت� ��"ن� بAاز ت >ی� ای�Z� ای: ن*?، ب�6
زی�د� از �C ه� و س"س�����K ه�� ب�ون از                   
[�*� ت� ��"ن ن���؟ ای: ��ر ب� �"د>�2ه�ی�                            

 .��ر2ان �3م� ب�ر�2 �"اه3 �د
. را. ن%�ن دادن و س��س� و ا+c پ�? رو� ن�6دن      

ان� ه�،                                      �Fرت س"n�6 و ا+*� �� بI	 .را
م��2ده� و |�. و در ب"�K: ه�� ��ر2� در                     
م��ن ��ر2ان دس� ب3س� م� 2دن3 و ب� م"ض"ع 
ب�z  م��+N ��ر2� و م�rمB #�"م� ��ر2ان               
ت�3یN م� ش"د، از �I�7 ��ره�� ه�"�K در                             
م��رز. [�*�ت� ��ر2ان #N� ��I ن�Lم ا���nد� و     

 !.  س��س� اس�
 

م�': اس� ��Z2 ش"د �� ای: ��ر ا	�اب ��"ن��� 
و�K .  درس� اس� ��ر >ن�6 ه5 ه��    . و �C اس�  

ا	�اب ب� ن�م ��"ن��� ت� ��"ن�، �"د در 	�ش��     
               . �7م�� ان3  �| c+س��س� و ا N�K3ب �%Fن ه� ب<

��ر2� و |� ��"ن���� و بF%� بN�K3 دور� از     
     م"ض"ع ��ر و +�N و انO��Zت درون [�*� ��ر2
 N	 .و را Nد �� ب� م��ی"�و |ق در م%�Im ه�� 
ه�� م��رزات� [�*� ��ر2 ب� رب��3، ن�"ان��� و         
ن�� ت"ان�3 ای: ن*? را ب�ز� و ای: و�gیJ را ب�             

 .ان�rم بس�ن�3
                       �C و ام� ای: +���C �6��K در درون [�*� ��ر2
ت"س� ��"ن����6� ب�ون از [�*� در ش6 و                           
م��6I� ��ر و زن�23، م� ت"ان3 [�*� ��ر2 را                     
با� ی`  م��رز. ت�ض� و س�زم�ن3ه� �"د در         
                           Bم�rص ��7? م"nFه�� ت"د. ا� ب N'%ت
#�"م� م�5L ��ر2� و ت��ب ��"ن���� [�*�                  

 .��ر2، >م�د.  ��3
 

ام"ش ن'��5 در |��ب ��C: ��ر� و در |��ب           +
               ی` ا+c ��"ن���� ��ر2� در م��ن [�*� ��ر2
 ب م��رزات �7ر� ��ر2ان، س��س��3اران gو ن�
ال ه� ت�� #�"ان ا���nددان و         ��K ب"رژواز� و

، از ���N م�rK" ه� و ری�P دان� ه� و   ...پ�وه%;
.،  روزم. ا+'�ر ��ر2ان را 	"ل ت�N�I و               �|

برس� و را. 	�6I� ب"رژوای�، ش'N م� ده�3 و       
ب� ن�م ��ر2 و 	�� م�ر����5، در وا�B ن*?                         

. م%�ور سم�ی� داران و دو�K را ب�ز� م� ���3                 
ای: ه� [�*� ��ر2 را دن��ل نF"د س��. +س��د. و ی� 
                    �Kد و س��س� دو�nت� در ا��O"�ر ت�Lدر ان�

[�*� ��ر2 ام� ب� را.          .  سم�ی� دارن ن;� م�3ارن3  
�"د ن��ز              �	N ��"ن����، م�ر������ و ��ر2

انP ه� و س����ره� و                            .  داردZ�� ت�م�: >ن ب�
>ی� ای�rد   . م��2ده� � ��ر2� وا��� م�': اس�  

                ����7 ی� ن�6د و ان���r از پ�وه%;ان ��ر2
7"اب� ب� >ن ن���؟ ب�ی3 س��� ب�r 12اش� ��                          

س��� �� م� ت"ان3     . ش3ن�، م�ن3ن� و ��رس�ز اس�  
س���6� |� ��ر2� و ض3 ��"ن���� م%�وران و 
     Pال را �� ب� ن�م م�ر���K ددان�ن ب"رژوا و�nا��
و ��"ن��5 و ��ر2 دن��ل �7� پ� با� بF%� از       
ب"رژواز� ه���3،  ا+%� و رس"ا �د و ب� 	�ش��       

��ی� ب�r� >���"ن ه�� �5 ت�ث� >ی� ب�6                 .  ان3ا
ن��� ��رزار� س��س� و +'� #��I ب"رژواز�           
               ی: و ا���nددان�ن? س�زم�ن داد؟ ��ر2'Zو م�
                   Jی�gون [�*�، و��"ن��� و ��"ن����6� ب�
>�2ه;� م�ر������ م3ام و ب� و��Z ا� را در                     
         .36#زم��� س��س� و ا���nد و م��رز. [�*�ت� ب

 .دارن3
 

ت�م�: ات��د� پ�ی3ار در ZM"ف [�*� ��ر2 و               -
 . بِ"ی�. در م��ن ��ر2ان ��"ن���، م�': اس�

-                  �بپ�ی� ��7? م�rمB #�"م� و م�5L ��ر2
ب��"ان م�': تی: و م"ثتی: ات��د ت"د. ا�                      

 .��ر2ان با� [�*� ��ر2 م^N ن�ن شu اس�
��7? ����� ه�� ��"ن���� و ����� ه��                               -

2ای?                            ��ر��ن� از ��ر2ان ��"ن���  ب� ه
م��Zوت ام� در �3م� ارت*�� م��رز. [�*�ت�                             
       ،��ر2ان و ن��ی��23 �دن �N م��+B [�*� ��ر2
�2م� اس�"ار [�*� ��ر2 با� رس�3ن ب� پ�وز�     

 .اس�
-                  ��I# و س��س� �س�زم�ن3ه� ی` ��رزار +'

                                      �ا+'�ر ب"رژوای� و ض3 ��ر2� �� ت"س
اK%�ن ت�� #�"ان ا���nددان و              ��K ان'Zروش�
. ن��ی��23 م� ش"د، ب� �"د>�2ه� [�*�ت�                       �|

 . ��ر2ان �3م� ب�ر�2 م� ��3
 

 �mرا از اس�رت س��س��6� ت� م �ب�ی�K��+ 3: ��ر2
اس�F"ان ر+م���� و ب"رژوای� 	�ب ت"د. در                  

+���K: ��ر2� را ب�ی3 از نZ"ذ س��س��6�                .  >ورد
ال مn"ن ن;� داش���K ان ب"رژوا و'Zروش� . 

ب�ی3 ��"ن��5 را اب�ار م��رز.  +���K: و ره�ان                    
د� � . ��ر2

                .ا+c ان*Aب ��ر2� را وK" در م��رزات روزم
 ��C د و م3ام ب� م^�ب���ر2ان، ن��ی3 +ام"ش �

 . ب ب�O� س ��ر2ان ن;� داش�
 

ت%'N ی�ب� �Z�M و م��I و ساس� ��ر2ان                  
ت��6 در م�: ��C: ��رزار +'� و س��س� و                             
��"ن���� #��I سم�ی� دار� و دو�K و                                            
ان م%�ورش�ن و در دل م��رز. ا���nد�   'Zروش�

 .م�': اس�... و روزم. ��ر2ان

 

دن ب� ای: س��س��6                � eIرا ب3ون م� [�*� ��ر2
و در 7ی�ن م��رز. ا���nد� و س��س� ش�ن ن��         

د          � N'%3 و م��در |��ب ای: >�2ه�         .  ت"ان م�
[�*�ت� و �"د>�2ه� [�*�ت�، 3�C د. س�ل ش"راه�� 
اسAم� و ��ن� ��ر2 و س�3ی'�ه�� ن"ع 	�ب                  
ت"د. را ب��"ان ات��د و ت%'N ��ر2� ب� [�*�                     

ام�، ای: ��رزار      .  ��ر2 ت���N و 	*�� �د. ان3            
                :�K��+ ��6ر >���"ن�� ،�I�# و س��س� و �'+

��ر ��"ن����6� ��ر2 و |�           .   ��ر2� ن���  
               ��ر2 ب�ون از م��� ��ر و زن�23 [�*� ��ر2

   ��"د را ب�r� ت%'N وا��� ��ر2 ��)   �I�م �C
  �م� ن�م�3 و ن*? ره�ان #��I و     ) و �C ساس

��ر .  م��I ��ر2� را  ب#36. م� �2ن3، ن���          
>���"ن�6� پ س و 3Mا و �7_ و 2ی� ���ب�ن� 
                      sد. ب"رژواز� ن��� �� ب� ه ت��ا�%�ر 
ب"رژواز� ن�"ن� ��7? س�� تu م� ���3 و ب�                       

���ب�ن م� ری�ن3. 
 

ای: ��ر ��ر2ان ��"ن��� ب3وا در ZM"ف [�*�           
��ر2 و 	� و 	�ض در م��رزات روزم. و                        

��ر .  �7ر� و ا#��nب�ت ��ر2� اس�                                    
 ��"ن����6ی� اس� �� ن� ب��"ان ��5 و و�M ��ر2
بI'� ب��"ان س�زم�ن3ه� و ش�� در ی` ��رزار         
       ��I# و ��"ن���� ����Kو س"س�� �س��س� و +'
ب"رژواز� در ���I >ن ب� ا���nد و س��س� و                        
ا+�ت و س�"ب >ن در ��ر��ن� و                    �ه�_ و +

یc م�':، 	� و 	�ض اس�]  .م��I، ب6
  

ای��6 ��ره�� ش3ن� و �C ب�� �5 درد و �5                                     
دردست از ا���"ن�6� +�� ا� و ی� ���7 از                       

�5 .  ��"ن��� ه� و [+3اران ��ر2ان  اس�                       
ه�ی�� ت ام� پ ب�ر ت، م"ث، ��رس�ز و م�ن3ن�             

ای: #�: م��رز. [�*�ت� ت���N ن�پ1ی [�*�       .  اس�
                 c+ب"رژواز� ب� ا ��I# ه� �M��ر2 در ه�� #
ان*Aب ��ر2� و با� mK" ��رم�د� و ن�Lم                          

 . [�*�ت� و ت���� و س�5 سم�ی� دار� اس�
 

در ��ت�� م�F"اه5 ت"�K��+ �7: ��ر2� و                                   
��ر2ان ��"ن��� در م��ن ��ر2ان ش�|N و                       
                   uI7 ب� 37ی3 در ای: زم���rب�'�ر را ب� ی` ت

ا م�Ir ا� ه�Z;� ب� ن�م . ��5��" #��I ب�'�ر�" ا
م��% م� ش"د �� م� ت"ان3 ن�"ن� ا� از ��ر                               
��"ن���� و ��ر2� در ��7? ��ر2� ایان                      

اK;"ی� �� ه5 م� ت"ان3 در م��ن +���K:                         .  ب�ش3
��ر2� دس� ب� دس� ب;دد و ه5  ن�"ن� ا� ب�ش3 
�� در زم���  #�M ه�� دی; م��رز. [�*�ت� در 

+���K: ��ر2� و . ایان دس� 2+�� و ت'^� ش"د
��ر2ان ��"ن��� را ب� م����K ای: م�Ir، بدن               

 .ب� م��ن ��ر2ان و ه�'�ر� ب� ان د#"ت م� ��5
 ��K` م�Ir را در زی م� ب���3

  
وردی: +٩٤)  N٢٠١٥>وری ( 

 �� ... در�%&� و �%$#" ��ن  �

                           � ������	 
����� ��� ���� ���� ����
 � ����� ���� ����� �� ! �� "#�$	� 
� � ���%� �� ! �� &��'�� 
� "(�)* "� � +�',� � 
�����      ��� ��	 �����( -.�/ ����

������� "(�� �0 1� 2������1( ��� ��34� 
� 5�,�� / . -��� 7
�	 8� -'/�. �����19 �	�� 
:*1� � �����1� � �; ��1< �����( "'�,= � "#8� � &��� ���'�� ��� ��1< -�.��

��� -'/�. ��� 
� "(>�� � "? 319 � &1$9 &� ��
 -@�A� �5�,�� / ��� .��� ��  < �1�� � ��%� ����� "��3
 � &��8; -��� &8��B
�� "(>�� � "? 319 -�����
8 . 

��� ��	 &8��8�� � &8���� "���B
�� -'/�. 8��� C��D/ �/� ���� ����
 E
� -� �F< 
�G�� 8� �3
�H�� ��� 8� "IJ� . K�( �-�>3�. "(>�� 5�,G'� � L=��� �M�
�?�
 N3�:/ � �����


�< ���� �	��3�?� 1�H�1� � ��1< -@* &�1� O�
�� P�= 
� -�<�* 5�),= "? 319 � &1$9 &�3 -�1* -�3 � -�3 �&
Q���1/ �"�10��R� �"�10��� ���� -'/�. �< . 

.  -),= �)� � S)'� � "3��; ���F� 8� "���B
�� ���<�* � ��$#�/ �	�� ��G/ �/�� 
� �/ 1G� 
� ��8�� &�F�91A � ���� P�$	� 
� �F �� -�3 
�1( 
����� �T� K�1/ � 1�
�<

��
��. 

1�
�< "�����< 2, . 1�D� -@�A� U� � ��1�
�< "��),= �8
�,/ "?I��3 �'� U� -'/�. 1� �<�* "��V�
� 5��(>�� � �
; � 
�$9� -��� �8
�,/��� ���� & . 

 

��ر��� : از 6G��	�� ح#�%�g�- 6G د���� ب>%�، ب����� ح�ب 



  ��� � ���        ١٩٥  

 

١١ 

������ 9:."� ��� $2"� 

6G��	��:       z�ت"س�� و ش'"+�ی�     "ای: روزه� ب
ورد زب�ن دو�K ا#�3ال و �N                                  "  ا���nد�

ب"رژواز� ایان اس�؛ ای: ب�z ا���K در راس                     
س��س� ه� و بن�م� ه�� ا|uI دو�K ه� و ن�6ده�� 
ب�: اC �II�K"ن ب�ن` �67ن� از دیب�ز �ار داش�� 

 ش�� از ای: ب�z     .  اس���Zت �I� در ی` تn"ی
 ���C؟      

                                                                                                                       
 ��N از ای�'� ب� ای: ب�z ب<دازی5 :@	اد ?��ا<=>;  

ن%�ن ��5 �� م*"Oت� ]���"ب اس� ی` ن'�� را 
م�ن�3 ش'"+�ی�، �"د��Zی� و ت"س��، �� در                              
م"���� ه�ي م��Zوت س��س� در ب�زار اA�M	�ت 
ا���nدي ب"رژوازي رای~ م�%"ن3، �7ی;�. 	��ت�       

ي م: ب��"ان ی` ��"ن��� ن3ارن3                  Lدر م�3 ن .
م*"�K اس�س� و م�"ري باي م�ر����� ه�،                        

س��س� سم�ی�     -ره�ی� ان��ن از ان*��د ا���nدي     
ب% ه��%� در r��7"ى دان? و                   .  داري اس�   

ب�6"د +: ت"3�K و ����Z زن�23 �"ی? ب"د. اس�،   
ام� ای: تAش ن�6دی�� ش3. ان��ن در سم�ی� دارى         
	"ل س"د>ورى و ان��ش� سم�ی� س�زم�ن ی�+��                

در ای: ش'� ن��� �� ن��ز م�در ان'%�ف               .  اس�
اس�، ام� در سم�ی� دارى ای: ب�زار اس� ��                           
ن��زه� را ا#Aم م�'�3 و دام�� ت*�ض� باى                                   
��Oه�ی� �� ای: ن��زه� را ر+B ���3 و ب� ی` م���     

1Kا ت"س��، اموز     . س"د م� بن3 را ت�یJ م�'�3  
از [یc ب�زار و ت"س� سم�ی� س�زم�ن داد.                            

ب� ای: ا#���ر، م*"�K ت"س�� ا���nدي                     .  م�%"د
ا�6K و                             ��K ،�6���Kاي ن�س�"ن�سم�ی� ���� ب
دم"�ات�6 �� بF%� از >رم�ن ا���nدي و س��س�           
ش�ن را ت%'�N م�3ه3، �7ی;�. �3�Iي دارد و                             
م��Fرن3 م��ن� و ت�Zس� م��Zوت� از >ن ب� دس�                  
ا�� م3اوم� ب�ی3 در +' ب�ر>وري ن�وي       C ،3ده�
��ر، نخ ارزش اض�+� و ب�6"د اب�ار ��ر ب�ش�3                 
و2ن� سم�ی� از 2"د ر��ب� و س">وري اش ��رج 

ام� ی` م�ر����� م"Jg اس� ت���:            .  م� ش"د  
د >ن را     'I�# از ت"س�� و �I�# و �Fت�ری ،���#

ای��r اب3ا م�L"رم ای: . ن%�ن ده3 و ب� ب�z ب;1ارد
+� ب� ی` روای� از ت"س�� س و         M ن��� �� م�
��ر داش�� ای5 ی� +*� ب"رژوازي ت"س�� 2ا ب"د. و   

از زاوی� ت�ری�F، ب�z ب�6"د . ب� >ن پدا��� اس�
زن�23 ان��ن ب� �3م� ت�ری� ب%� اس� و ه��%� 

�"اه3 ب"د   ب��بای: و ب� م���� ت�ری�F،       . ب� ب%
ام� م6Z"م ت"س�� در دن��ي . ای: ب�z م"�67 اس�

اموز و در ش�". ت"3�K سم�ی� داري، ی` ب�ر                     
��مA [�*�ت� و |� ه�رم"ن�` دارد و بnF"ص   
در زن�23 س� ن�N 12ش�� ب� س��I ت�م و ت��م                             
                       ،ای3وK"ژي و ت�Zس� ب"رژوای� از زن�23 ب%
                          .م��رز.، ره�ی�، ر+�. و �"ش���F ان��ن 2

ب"رژوازي �7ي ره�ی� ان��ن از               .  �"رد. اس�   
ان*��د ا���nدي، بد�2 ��ر م�دي را ن%�ن3 و ب�               
ای: ا#���ر، ن�6ی� ر+�. و �"ش���F ان��ن را در         

د                               � Jیش�� باي        .  �� ��J پ"K? ت�
�"رداري از ن���ت م�دي، م�': و ب���                               ب
ب�'�ري و ر+�ه��ت م� �7;�3 ام� در #"ض ان"اع 
و ا���م ش�". ه�ي ب�;�ري و اس�^��ر ت�� ن�Lرت 
                      N"ی�م�ی�  تدو�K ه� و بن�م� ه�ي ت"س�� س

از ت�Zس� م'�تu ب�زار >زادي ت� م��ن�           .  م�;�ی3
ای�، م��"ان ری%� م%�s ت"س�� ا���nدي ;�Kدو

 . و ت"س�� [N� ��I ب"رژوازي را ن%�ن داد
     در م"رد و�7 رای~ اموز� ای: ب�N�� ،z از ه
�C� با� پدا��: ب� >ن، ب�ی3 �"د ت"س�� را م��� 

ت"س�� از دی3 اوب�م�، م�N، اوOن3، پ"ت�:،       .  �د
پ�ن_ س:، رو	�ن�، ن�ت���ه"، >ل س�"د، اردو|�ن، 
�"ار                           .ب�ن �� م"ن و ژورن�5��K ن"� و �7
ب"رژواز�، ت���ي دارد و ب�6"د زن�23 و م��%� 

ان��ن�6 از زاوی� [�*� ��ر2 و ��"ن����6 م���                   
       �K"*م دی;� دارد؛ ا+c و �67ن���� �� ب س ه
ا� اموز ب� �"رد �7م�� م� ده�3 و اس�س� در                     
+=�� +��I �7ر� اس� م��B ت1mی� �"د را از                         
2د در �3م�                         ��ن"ن اول م�;�د و ب� بوب

��ن"ن دوم . س"د>وري و ت�م�: ام��� سم�ی� اس�
                   JM ،و ��"ن��� ه� ی��� اردو� [�*� ��ر2
ان��ن�� و م��وات [��I م��س�Zن� در ش'N دادن ب� 
ذه��� �7م�� در اب��د وس�B و م��و د�Cر +�ت   

 .  اس�
                                                              

   z�ت"س�� و   " ب� ای: م*3م� و از زاوی� [�*�ت�، ب
، ی'� از م*"�K ه�� ا���nد                  "ش'"+�ی� ا���nد   

ت"س�� در دن��� اموز ان�'�س�              .  س��س� اس�   
ا���7#� در ش�". ت"3�K         –اس� از رواب� س��س�   

سم�ی� داري �� راب�� ا� ت�;�ت�_ ب� م��س��ت                
سم�ی� دار�، ان��ش� سم�ی� و ت���ت >ن ب رون3 

) پو��Kری� و ب"رژواز�  (JM ب�3� ه�� [�*�ت�   
�2� ار�2ن�6ي س��س� و [�*�ت�                   N'و ن�6ی�� ش

ب� ای: ا#���ر، دن��� م� دن��� . ه�}"ن دو�K دارد
ن�6ده� و ش�'� ه�� ��2د. سم�ی� دار� اس� �� 
در ت��م رون3ه�� �"د I2"ب��K�. و �67ن� ش3. ان3 و 
ه�;� و ای3وK"ژی'� + ،�Iزه�� ��ن"ن�، مت��م م

سم�ی� و ت"س�� I2"ب�ل . �"د را در ن"ردی3. اس�
ش3. ان3 و در ن���r، ا���nد ی` م�3ود. ی� �%"ر   
       Nدن�� ب� س� دن �"د از ن5L 	��5 ب� �Kو�در ای
�� سم�ی� و هr"م رواب� �67ن� سم�ی�                        	

و ات���Z ب� . دار�، در دراز م3ت دوام نF"اه3 >ورد
، "م�I"ه��: دN�K اس�س�، ه 2"ن� ذه���                              

"�I�و |�[�*�ت� از م*"�K ت"س��، ارت�r#�     "  دا
ب ای: اس�س در ن�Lم سم�ی�           .  و |�#��I اس�  

دار�، ه3ف #�3. ه�� دو�6�K، س�زم�ن ه�، ا	�اب 
: و ن�6ده�� ب�: ا�II�K از ت"س��، ی'� اس�                               

 ! س"د>وري و ت�م�: ام��� سم�ی� در ای: ن�Lم
م�ر�P و ان;PI در م�ن���Z ب3رس� ب وی��2               
 ب� +د سم�ی� ان;%� 12اش�� ان3 ��                           n�م�
ب"رژواز� ن��Cر ب� 17ب ت��م 2"ش� و زوای�� ای: 
                  eم�ی� در س�2ان�;�. ان��ش� س ���� ب .�
�67ن و ب� ت�B >ن ��2ش رواب� سم�ی� دار�                    

سم�ی� دار� در 	I*� ا� از ت'�مN م�د�                 .  اس�
ت�ری�، ن*? م���� در +ای�3 ت"س�� ا���nد�،                    

د             � �Zای �ای: +�ز    .  س��س� و +'� 7"امB ب%
ان'%�ف و ت'�مN ا���7#� ه3�C ب� رش3 اب�ار                
��ر، ت'��`، دان? ب%�، ب�ر>ور� ��ر ان��ن� و 
ت"3�K ا���7#� ه�ا. ب"د، ام� ت��م� دس��ورده��     
>ن از �"ان�: س"د>ور� سم�ی� و از مI�وم�ت                        

ت"س�� سم�ی� دار� �67ن . ان��ش� ت���� م� �د
6. ت�ری� و دن�� و زن�23 ب% را                               C �'ب� ای�
د22"ن س���� و ب� ای�'� شای� رش3 +'� و                   
� ان��ن ب [���� را وس�� بF%�3.، ام� ب�                 Iت�
دN�K م�ه�� [�*�ت� ای: ن�Lم در ت��م� و7". >ن،       
>زاد� و اس�*Aل ا���7#� ان��ن ب شای� ��ر و       

ه�C سم�ی� ب     .  سن"ش� اش را در ه5 �"ب�3          
دام�� ت"س�� اش ا+�ود، ��ر2ان �67ن #��c ت و 

ه .  ب�%� از ه��� >زاد ان��ن� �"د س��� ش3ن3          
                     �K���C ب �3رت سم�ی� ا+�ود. ش3، �3رت د
ت"د. مدم دن�� در ت���: سن"ش� زن�23 �"د                    

ه�C ب 	5r و م��ان ت"3�K           .  د�Cر زوال 2دی3  
 ن���ت م�د� ا+�ود. ش3، دس�س� ت"د. ه�� ��ر2

#5I و    .  ب� 	�NM ��ر �"ی? |� م�': ت ش3               
دان? ب%� رش3 و وس�� ب�ورن'دن� ی�+�، ام� 
ا#�ت و دس� >ورده�� #��I ه�� �7     ��	�NM ا
اب�ار ��ر سم�ی� ب� �3n ش3ت اس�^��ر و ت�'�5         

ای: .  ["ق بد�2 م�د� [�*� ��ر2 در دن�� ب"د              
روای� از ت"س�� و ت�3ن مب"ط ب� دور. اي اس�       

+�� ت�ری�F با�                        g `م�ی� دار� از ی�� س
�"ردار ب"د. اس�                     داس��ن .  ت"س�� ان��ش� ب

دوران� اس� �� سم�ی� در 7ی�ن �BI ی3 از ت"د.   
ه�� #5�L روس��ی�، ت"E+ 3�K"دا�K را ب� ��ر                           
م�د�، زن�23 در +=�ي ت�ری` �ون وس�� را           
ب� ش6ن%���، �2ر� را ب� را. >ه: و ��"ط ه"ای� 

 .  �7ی;�ی: �د
                   

ن�Lم سم�ی� دار� ب� ت�"Oت اوض�ع �67ن در ن�5 
ت و پتA[5 تي ب�                        ��� �، شای��ن ا�
ن��� 12ش�� با� زن�23 ان��ن و با� [�*�                         

در ای: دور.          .  ��ر2 �67ن� ب��ر >ورد. اس�                 
مF"ف از 	��ت سم�ی� دار�، 7"ه ض3 ان��ن� 
ای: ن�Lم، �"د را در ت%3ی3 اس�^��ر ن�و� ��ر،           
ی� تی: اش'�ل ارت�rع س��س�، �7_ و                                �
                                 ،��Kدو م����Iری�5، توری�5 دو��K و |�
ده�� +'� و +ه�;� و ا���A، ا	��ء                 ;�*#
ا+�ت م1ه�� و �"م�، �"دs >زار�، زن                               �
س���� و زن �%�، +وپ�ش� زن�23 م3ن�، و                        
ن�ام�� و ب��*"�� وس�B ان��ن�6، >ش'�را ن%�ن داد. 

 در +*3ان ام'�ن�ت،                   .  اس�r	 n# ا2 ب%
پ�%+� و ت"س��، +�rیB [���� را ن�� ش���� و 
��در ن�"د ام��� �"د را 	�Z ��3، ان��ن �ن                         
�"ردن رو� ت��م                      �I| JMب��� و ی'5 ب� و
       ����] ��اش'�ل ب"رژوای� ت"س��، 	�� از ش��

در ای: دور.، ب�         .  ان��ن� �"د #�7� م�ن3. اس�         
                       3�K"ژ� و ت"K"�'5 در ت�L# �و7"د 67? ه�
�7م��، س56 ان��ن ��ر2 از زن�23 اش، از ام���   
و >زاد�، از سAم� و +ا|� و ش�د� و از ثوت 
ب�'ان� �� م�n"ل ��ر اوس� پ�"س�� ��ه?                     

م���Iرده� ان��ِن اس� ب3تی: شای�           .  ی�+�� اس�  
اس�^��ر، ش��B تی: اش'�ل +* و +��A، �7_ و 
                 5%C �� 3�7م�� و ان�". م%*�ت� ه��� �;�F��2

. ان3از پ�ی�ن و ی� تJ�ZF م"�� >ن روش: ن���                  
#Aو. ب ت��ل س�e م��%� و 	*"ق و 	م�                   
ان��ن، ارزش �7ن ان��ن ب� [ز ه"����K ا+�                   

 را م�           . �د. اس�  �س"د سم�ی� 	ف اول و >
در �6CرC"ب ه��: م��c اس� �� ت"د.                       .  زن3

مز� در   .  م� ش"ن3  "  زی�د�"وس��� از ان��ن�6       
از اس�^��ر ب� [د، از         :  م*�بN ان��ن�6 �ار ن3ارد    

د ب� 	1ف و 	�� ب� اش'�ل 37ی3 و ه"����K از ]
 در دس��ن ی`           !  اس�^��رMن"ش� ان��ن م��س

�3ا� زم��� و ��2ش دام�� مم"ز >ن اس�                        :
اموز ای: دی;     !  دس��ن ن�مئ� سم�ی� و ب�زار        

                                Nد ب"رژوازي اس� �� ب� م�ن�� در م*�ب"�
پ�%وي ت�ری� ب%ي و ب�6"د وضB م�دب;�ان و 
ا�^ی� �7م�� ت�3یN ش3. اس�؛ #*ب� ه� ن�5 �ن   
اس� در �67 ت"س�� ام'�ن�ت و شای� +�� و                       
           3�K"م�ی� و ب�زتان��ن� �67 س"د>ور� ب�%� س

ه3ف، ��ه? س�e     .  سم�ی� دار� ب'�ر ا+��د. ان3  
دس���د ��ر2ان، ��ه? ه�ی�� ه�� ب36اش� و                  
ر+�. #�"م�، ب�'�رس�ز� ه�� وس�B، م�3ود                      
دن ام'�ن�ت ا#�اض� ��ر2ان و ب�زت 12اش�: �
 دس� سم�ی� داران و دو�K ش�ن در ان��ش� ب�%�
سم�ی� اس�؛ ه3ف ب"رژوازي از ت"س�� ، ه5                     
                           Bو� ��ر ارزان 7"امدن ب�زار ن�� ��ن"ا
>س��ی�، >+ی*�ی� و >می'�� Oت�: ب� ن��زه��                      

ب�ی3 ت� . ب�زت"3�K سم�ی� دار� �67ن� و م��I اس�
             z�ا� ه�;�ن روش: ش3. ب�ش3 �� به5 ا��"ن ب
ت"س�� ن�6ده�ی� م�ن�3 ب�ن` �67ن� و 3�Mوق ب�: 

ا�II�K پ"ل در ر��ب دو�K ه� و ا	�اب ب"رژوای�     
 . �C �7ی;�ه� داش�� اس�

 
پP از پ�ی�ن �7_ سد، و#3. دادن3 >زاد� و                          
ا����ر و +دی� ب� ان��ن را ب�ز م� 2ان�3؛ دروغ 

3��Z2  !                   ��65 ب3ی|�I# د� ب�زار�n? ا��	ت"
               ��In ض3 ان��ن� اش، ب� س��I روز ا+�ون ب
زن�23 م���Iره� ان��ن ان�rم�3.؛ دم"�اس�                               
 PZداد �� را. ت� N'ا� ش �ب"رژوای� ب� ن�Lم +'
             ��� ب� |�	 ن�ت�" و ه�K< و z�م� را ب ه

ا5��K ا���nد� ب��      ��K 3رت ا#��ل ش3. و        .  از�
نZ"ذ رس"خ ی�+�� >ن ��Cن م"ث ب"د. اس� �� دی"ار 
�C: را +و ری��F و ه�� �C� ن���"ان3 ��رج از             

  3�� N�# د ادام� ده3 و"�در .  م��c >ن ب� زی�� 
. ب�ون ای: �I"پ، رس�;�ر� ��بN تn"ر ن���             

                  NMم�ی� دار� در ای: اس� �� اوی��2 ن�Lم س
. ای3وK"ژ� را زی س"ال م� بد و ن�Z م�'�3                          

اش را در " ت"س�� ا���nد�"س���� ان��ن دوس�� 
                           .م�	�In �� اموز با� ا�^ی� ����7 �
       زم�: ب�r� 12اش�� ب�ی3 دی3؛ ای��K"| �6 در باب
ب%ی� س���� ان3 �� ب� ن�و� [�*� ��ر2 و                          
بد�2ن م�د� ساس �67ن، س���� پدا��� ش3.؛ 
ه �C ای: [�*� ت"3�K م�'�3، |"ل سم�ی�                                 
�3رت��3ت م�%"د؛ ه�C ب�%� �7ن م�'�3، [ف 
ب� ت م�%"د و �3رت س��س� و ا���nد�       + Nم*�ب

ان��ن� �� ای�c�] �6 اK;"�               .  اش ا+�ای? م��ب3      
ا���nدي �"د ��uK زد. ان3، ن�6ی� >م�ل و                                   
>رزوه�ی? در ت�م�: 3�Cر|�ز ن��زه�� اب�3ای� اش 
�"ر، از تس ب*�  ���MA م� ش"د؛ ب%� ت"س
س� N6C س�ل از #�ش را در ب� در ب�ی3 ب3ن��ل           

و ای:   .  م%�� با� +وش ن�و� ��رش ب;دد        
ن*�� ت��A م���n ه�ی� م�ن�3 ب� م�'��،                               
ب�'�ر�، ب���ر� روان�، +��A، م�وم��،                       
�"د�%�، +�%� و ا#���د، و #*���ن�23 و ن� ام��     
م�%"د �� �7م�� اموز را در �"د |ق �د.                         

ن���r، 	�ش�� ا� ش3ن ب�	��ن� و م�A�Zن�   .  اس�
" م�*�ض��ن ��ر"ش��ر #5�L و دائ�� +�ای�3. ا� از 

در 	�3M �� �Kه� م��I"ن ان��ن م�': و             اس�؛   
ب36اش� و م3رس� ن3ارن3، و 	�� بF%� |1ا ن3ارن3، 
وس�ئN ت"3�K و ت�م�: ای: ن��زه� #�[N و ب�[N ا+��د. 
اس� و در #"ض ده�6 م��I"ن ��ر2 �� م��"ان�3         
ای: وس�ئN را ب'�ر �2ن3، را. ان3ازي ���3 و ای:           

و ت�ز. . ���"ده� را �7ان ���3 ب�'�رش�ن �د. ان3
�"د               #3. اى را ه5 ��2ش�� ان3 ت� ا2 ��ر2ي س
                   `�Iب��ن3ازد ب� س��� اش ش _�C Nب� ای: وس�ئ

زن3ان و ��Cق دو�K و پP�I در �3م� ��ن"ن . ���3
س"د>وري سم�ی� و ت�ض ب� ن�وي ��ر ارزان           

و پ%� ه�� ای��6، ا���K راب��           .  [�*� ��ر2 اس�    
��M"n سم�ی�        ��'Kب� م� بد�2 م�د� ��ر2

راب�� ا� �� دو�K ه�� 	��5K  .                       5 داد. اس�        
ب"رژواز� در ه�� �7، ب� �C_ و دن3ان از                                 
م��س��ت اش د+�ع م�'��3؛ �ور �ور �=�ت و           
       Jو زن3ان و پ�س��ن ردی P�I'�� و ��ن"ن و پ�م
��M"n سم�ی�                     ��'Kم� ���3 �� دس� ب� م�

د؛               ! ن��ی3 زد  � �Z	 ش3. ب�ی3 >ن را ����� ب� ه
ی� (ای: م��I ��بN ب�z ن���؛ ب�ی3 +ام"ش �د           

� ش��ر ��I�I             )  ت�Lه ب� +ام"ش� ن�"د            *+ ��
                     ه���3 �� از >ن م���B م� ش"ن3؛ ش��ر� �� ه
ب�ر ن�وم�3ت م� ش"ن3 و ب�6 م� ت"ان�3 س"د را       
ب��"ان ت��6 م��c، 7"ه 	��ت، س�"ن ت�3ن،                    
         ،��	  ه�mی�O sت=���� با� >زاد�، م�
2دش، م"ت"ر ن�مئ� و �Mم�      م�� #��n ه

3��� N���زن�23 ت. 
 

در ای: م��ن، ��3� م�7ا وض��� >ن دس�� از                     
�C ه�� ن�س�"ن����K، م�I و و[�� اس� �� ب�               
ت�Zس� و ت���ه�� ن�ش��ن� و م: در>وردي، ��در ب� 

 ���Z �67ن اموز ن����3  ��mت sای��6 دوران . در
�67ن� ش3ن سم�ی� و I2"ب��K�اس�"ن را ب�                                  
ا�K و ن%�ن�                   ��K"ن�درس� م��دل س��س� ه�� ن
>می'�ی� ش3ن �67ن و واب��;� س��س� و                                 

در 	��K'� از ن*��         .  ا���nد� ب� >ن م� پ�3ارن3          
       Pی� ارزش م�ر�Lم�ر������، ن Lن)   ���Zات ��

 ب� ) با� ای: دور. ن"ش�� ش3. و ن� �ن ن"زده5
 

"���;'*� ���
0" < 

 �,�	�� �#(	� ���3� 8	� =�� 
��	��6G ب� @	اد ?��ا<=>; � ��1ح�
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 �67ن سم�ی� داري، .روش�� ن%�ن م� ده3 �� 
 

م�م�ن �� M��� ن�د ��ر و سم�ی� اس�، م�3ان         
�%�'? و ر��ب� سم�ی� #��I سم�ی� ه5 ه��؛     
زم�ن� ب"د �� ا2 ا���nد >می'� +�: م�'د،                          
ا���nد س�ی �%"ره�� #�3. �67ن در تu م�                     
س"��؛ ام� ا��"ن ا2 ه��: ا���nد >می'� >س5 ه5 
 c3ی: س�ب�ن و م����I2 م�ب�ب;�د 	�� دوس��ن 2
. >می'� زی ��K ه5 7"ی�ي 	�ل #�"س�م ن�� ش"ن3

�Aف ت���ه�ي وارون� و              م�L"رم ای��� �� ب
ب"رژوای� ای: �C ن�س�"ن����K از ��ر�د ن�Lم             

�67ن اموز ه�� 2"ن� اس��Aی�             سم�ی� داري،      
� ار�2ن�` سم�ی� ا���7#� �67ن�                                Iت� �7

�"د ن3ارد) سم�ی� I2"ب�ل  ( اK;"� �67ن ت` . ب
6 ای: سم�ی� ا�#���7           � ���� >می'�، در باب
م3ت�6س� س< ان3ا��� و ت"ان ت�36 در ان�rم                              

|��Iن ان��ش� ��2د.     . دس�"رات �3ای? را ن3ارد  
م                     + ��I#سم�ی� ه5 ا��"ن #��I ن5L پ�%�:، ب
ن�Lم ت` ���� و س�I�I ماتu ای: اK;" �� پP از 
پ�ی�ن �7_ سد ی'� ت�ز م�3ان ب"د ب� 	�� در       
>م3. و �7� �"د را ب� ی"غ سم�ی� ا�#���7                             
�67ن� و ت*��5 م3rد >ن ب�: ��u ه�� 37ی3                            

سم�ی� ا� ��          .  ارت�rع ام<ی�����K داد. اس�            
�67ن� ش3. دی; ��5 و >��ب�Oس >ن56 در م�3ود.           

ا+�� ن�� ش��س3                m7 `را           .  ی .��Kب�"I2 �67ن
2دان3  سم�ی� ا� �� . ن���"ان ب� �67ن �K��"K�. ب

ت�� ی` راب�� وس�B ا���nد�، س��س� و                                
ا���7#�، ه�م"ن� �67ن� پ�3ا �د.، دی; ن��ز�       
ب� اس��A� 	����� ت` ���� >می'� و زان" زدن 

. ن3ارد"  ن5L ن"ی: �67ن�         "در باب س��س�               
سم�ی� ث�ب� �د. �� ه�م"ن� پ1ی ن��� و ب�                    

                 3�K"ای: ش�". ا���7#� ت Pا. ب�    (�"ل م�ر�ه�
           )  پAری�اس�"ن [�*�ت� �7م��         �Fب� س�� ت�

سم�ی� �67ن� با�         .  ت��م� �67ن پ�? م�ود           
                 N���س"د>ور�، ن��زم�3 ت eی: س���u ب�Oت
ش3ی3تی: در�7 اس�^��ر از 2د. وس���ی: ن�و� 

سم�ی� در   .  ��ر ارزان در ن*�� ن*�� �67ن اس�          
 3�K"ل ب�ی3 اردو� ب�%��ر ��ر ارزان را ب�زت�	 :�#

ای: ن��ز #��� سم�ی�، پ�ی� #وج �3رت�6�         .  ��3
ب�رگ ام<ی�����K پP از س*"ط بs"I شق، و                 

ه .  ان"اع دی; ارت�rع در 2"ش� و ���ر دن��س�    
ی` از ای: �3رت ه� در س�e �67ن�، از >می'� ت� 
اروپ� ت� روس�� و �C: و در س�e م��*�                                          
��ورم��ن�، #ب���ن، ایان و ت��� و 7ی�ن�ت         
رن;�رن_ ن�س�"ن����K، +�ش���، �"م<س� و             
م1ه��، م���سu ب� م'�ن �"د در ت*��5 ��ر �67ن�، 
پ�س� 37ا�2ن� �"د ب� ن��ز سم�ی� در �67ن اموز 

 .     را [ح م�'��3
                                                                                                                                                                     

 اموز، >می'� و م��3ی: اروپ�ی� دیوز� اش،           
پP از ش'�� در �7_ #اق و ب�3 از ت��                           
دن م3rد س��س� م����Iری��� �"د  در س"ری� و �
     .���K و ش'�� م����u >ن، ب��� ت��مN و م1ا�

ب� دن�� #*u �%�3.   " ام���"ت�� ن�م ب�ز2دان3ن   
ان3؛ و ای: ��N از ه �C� 2"ی�� از دس� ر+�:                     
م"���� م���ز س��س� >می'� در م*�بN م��3ی:                  
اروپ�ی� و م��*� ا�، و ب�"ر وی�. #*u ن%��� در 
م*�بu�� N ه�� دی; سم�ی� و ر���� �3رت��3�     

 ب� ایان و . C"ن روس�� و �C: اس���ت"ا+*�ت ا
بس��� ش����: اش ب��"ان ی` پ�� د���K در               
       .��Kب�"I2 م�: �67ن ت�"Oت م��*� را ن�� ب�ی3 ب
و م"���� از دس� ر+�� >می'� در م*�بN ر���ی?       
ن;�. �د؛ سن"ش� �67ن دارد ت"س� �3رت�6�                 
ب�رگ ام<ی�����K با� ���ل و ت*��5 م3rد                       
                     JI�F�6� م%Fن�: ب"��67ن ب م�: 37ا�6Kي 
ب"رژواز� با� ت�n	u س56 ب�%� از ارزش                    
اض�+� 	�NM از اس�^��ر �67ن� [�*� ��ر2، در       

م��*N از م*�وم� . م��*� ��ورم��ن� ر�5 م� �"رد
ن�ت�" و ی`         �K< `�7ن�ن� در �"ب�ن�، در |��ب ی
��7? ��"ن���� و ��ر2ي ن�وم�3 �� ب�"ان3                      
   �mار ��3، دول ت� م�ام��� وا��� را در م��*� ب
ب���ن و                     # ،���اس�F"ان ارت�r#� از �I�7 ت
ایان، �� �"د ت�ری�F م�%� ن� ام�� و ی` پ��                       
م��د�K ب� ت��ه� �%�ن3ن م��*� ��ورم��ن� ب"د. ان3، 
6. م3ا+��:         C ،?س م���K ی�+�� ان3 �� در �M+

. ب�ز2دان3ن ام��� ب� ��ورم��ن� را بF"د �2ن3               
M��� س��س� �67ن� در ای: ���، از ی` س"                    

ن��ی%;�. م1ا�ات >می'� ب� دول متBr م��*�                  
اس� و از س"� دی; م�3ان ت��� و ت�ز                                          

ن5L ن"ی: "س��ری"ه�� س��. 	�NM و ب�زم�ن3. از   
ب س س56 �"د در اوض�ع پ هج و                   "  �67ن�

 .  مج ��"ن� اس�
          

اموز و در پP ب�ان م��K سم�ی� دار�،                                
ب�ز2دان3ن ام��� ب� سم�ی� و ت3rی3 س�زم�ن دور 

                5Cت"س�� "37ی3� از ان��ش� ��2د. >ن زی پ
، ن��زم�3 ن�ب"د� بF%� از ثوت ت"3�K     "ا���nدي

ش3. ا� اس� �� م��cI ب� [�*� ��ر2 �67ن�                              
+�� ت"3�K� �7م�� ب%�       .  اس�g از �%Fب�ی3 ب

	�ل ب� س"زان3ن     .  را ب� اش'�ل مJI�F ن�ب"د ���3  
�". ه�� �. در اروپ� ب�ش3 ی� ب� ب�'�رس�ز� ه�� 
وس�B و ت�����A+ N و ن�ب"د� ��مN زن�23                          
ا���nد� [�*� ��ر2 در �67ن، +�� ن��'�3؛                     
ب�زن3. وا��� ای: ت�"Oت ب�? از ه ��� م��I"ن�6 

 . ��ر2 و ز	��'? در ست�س �67ن �"اه�3 ب"د
ب� وJM ت��م� ای��6، �%�3ن بج و ب�رو و 	�nر 
ب� دور سم�ی� دار� +*� م��"ان3 ام���� م"��� و           
ب� ث��ت ب� ب�ر >ورد و >ن را از �%5 و [��mِن                         

وا���� .  م���Iرده� ان��ن در ام�ن ن;� ن�� دارد              
ای��� �� ب"ی�. ب� ن*3 م�ر�P ب� سم�ی� دارى،                 
ب%ی� ضورت و ام'�ن<1یى ی` ن�Lم ا���nدى 
و ا���7#� بت را ا#Aم �د. و 	�� ��"ط                         

. اس�س� ��C: �7م�� اى را تس�5 �د. اس�                            
�7م�� اى م�'� ب بابى و >زادى ��مN ان��ن�6، 
�7م�� اى م���� ب تAش ���Aن� ه�;�ن� باى                 
   Nى، �7م�� اى �� در >ن وس�ئت�م�: ن��زه�ى ب%

�7م�� اى    .  ت"3�K دارای� م%�s ه�� مدم ب�ش3            
�67ن� ب3ون [�*�ت، ب3ون ت����، ب3ون �%"ر و 

�"د سم�ی�    .  ب3ون دو�K م3ت�6س� م*3ور اس�          
دارى م*3م�ت م�دى ای: ن�Lم ا���nدى ن"ی: را                   

>ن}� م%�F اس� ای��� ��            .  +اه5 �د. اس�     
ن�Lم سم�ی� دار�، ���I و�� اس� �� زم��� ه�� 
ت�ری�F ت"س�� و ان'%�ف �"د را از دس� داد.                   

دس�;�. ت���c و س�"ب ن�Lم�، س��س� و .  اس�
ه�;� ب"رژواز�، ب�ر�2ی: م�نB م"7"د در                +

ا2 .  م*�بN پ�%+� و ب�6"د �7م�� ب%� اس�                
���ن� ه�"ز +' م� ���3 �� ب� ب�z و ا���ع در             
پ�ر��Kن و تI"ی�ی"ن و م1ا�.، م��"ان ب"رژواز�         
و ام^�ل اوب�م�ه�، اوOن3ه�، م�N ه�، پ"ت�: ه� و   
د �� دس� از � Bم�� ا� ه� را ��ن��رو	�ن� ه� و 
	�Z م��س��ت سم�ی� دار� بدارن3، ی� �"د ب�               
	3 س�د. و ن�دان ان3 و ی� م�F"اه�3 ب�%� از ای:               

او�K: شط دس� . �7م�� را در �2اه� ن;�. دارن3
بدن ب� اس�س م��س��ت ا���7#� ��ر م�د� و                     
2+�: �3رت س��س� از                               ،�M"n� ��'Kم�

اموز �N ب"رژواز� ایان                .  ب"رژواز� اس�    
C'�3. وسB اش را در 	�Z م��+B و م��س��ت                            

ن��ی3 .  سم�ی� دار� در دو�K ا#�3ال دی3. اس�                
ا�7ز. داد �� از >رم�ن�6� ب� ت�c�I ا+��د.                                             
ب"رژواز� ایان ای3. >ل ن�م"7"د و |� وا���                   

ت"س�� "ن��ی3 ا�7ز. داد �� ب� ب�6ن� ه��           .  ب��زن3
ره� ش3ن از "، "ش'"+�ی� و اس�*Aل"، "ا���nد�

ا���nد "،   "  رش3 ا���nد دا��I"، "دس� واردات  
[�*� ��ر2 را ی` K��L ه5 ��              ...  و   "  م*�وم��

                           Aم�� ��Kو م�� c	 ا� د. ه�ش3. از م��رز. ب
ن��ی3 12اش� �� . [�*�ت� و ��ر2� ش�ن ب�ز دارن3

" دم"�ات̀�"س�_ اوK"ی� م��رز. با� 	'"م� 
را I7"� پ� 2+�: و         "  �67ن م��3ن  "و م�'� ب�       

رش3 ��7? س"س������K و ��"ن���� ��ر2ان و             
در ایان ه5 م�ن�3 ه��           .  >زاد� �"اه�ن ب��ن3ازن3    

�7� �67ن سم�ی� دار�، م��س��ت و 	�����                    
سم�ی� دار� م�نB ت"س�� �7م�� ب� نBZ ان��ن و                 

�7ی;�ی�� ای: م��س��ت ب� م��س��ت   . ب%ی� اس�  
س"س������K ام� م�': و در 2و #�N >�2ه�ن�،     
م�%'N و م���ب ��ر2ان و ��"ن����6� ای:                      
[�*� با� 2+�: �3رت س��س� از ب"رژواز� و                
ب3�Cن م��س��ت سم�ی� دار� و ن�Lم بد�2                      

ا2 سم�ی� دار� دیزم�ن� اس� ��          . م�د� اس�  
م�"ر ب��� ن��ن3. اس� و           -م�"ر و |ب  -اروپ�

ت��م� �67ن� ش3. اس�، پP [�*� ��ر2 و ��"ن��5 
 ه5 ت��م� �67ن� اس�  Mن��5 م��"ان3 در . م��"��

ه �%"ر و ه بF? از �67ن ب� �3رت س��س� و   
ب3یN ا���7#� ت�3یN ش"د، را. پ�%و� �"د را ب�ز 
��3 و ب� پ�وز� م�ن�23ر دس� ی�ب3 و >ن را ب�                      
وث�*� ا	��ء ��"ن��5 �67ن� و ت��F پش ان*Aب             
��"ن���� در س�ی �%"ره�� م��*� و �67ن ب3ل       

3��                                                                      . 

6G��	��س"د سم�ی�    " ش�� اش�ر. �دی3 ��               :
 را م� زن3  �در �6CرC"ب ه��:   . 	ف اول و >

م� "  زی�د�"م��c اس� �� ت"د. وس��� از ان��ن�6 
ای: درس� اس� آ� س"د سم�ی� 	ف اول " .ش"ن3

 در �6CرC"ب رش3 سم�ی� دارن� را م��ن3  �. و >
ام�، >ی� م��*3ی3 آ� ن��ز ب� آ�ر ان��ن� روز ب� روز 
آ�� م�%"د؟ از زاوی� ت"3�K سم�ی� داران� ه5 ن��ز 

آ�ر ان��ن� ه�}��ن ی� رآ: ا�IM اس� و ی�            ب�
 و �7ی;�ی����mت Nب��>ن}� آ� ب���ر� و . ن��ز |�

             �"I7 و� آ�رآ: راب� �"ل ش�� زی�د� ب"دن ن�
M��� م�;1ارد ات���Z ت���� رش3 ت"3�K ب� م*�=��ت 

ب���ر آدن [�*� آ�ر2   . ت"3�K سم�ی� دارن� اس�  
بF%� از پوس� ن�ب"د� ن�و� ت"3�K� اس� آ�                
م��س��ت سم�ی� دار� ��در ب� 17ب و ب��ر                              
ان3ا��: و ب��ر�2� >ن در �6CرC"ب م��س��ت                

م�L"ر . سم�ی� دارن�، ی��� ت"3�K با� س"د ن���
 ش�� از +م"3��K� ب��C O اس�؟

 
̂��ر  :@	اد ?��ا<=>; سم�ی� دار� ب3ون ن��ز ب� اس�

م3اوم ��ر ان��ن�، سم�ی� دار� ن���؛ ا�7ز.                     
	*�*� ای��� پ3ی3.      .  ده�3 ��� م��I را ب%'�+�5         

ب�'�ر� �� در ن�Lم سم�ی� دار� پ3ی3. ا�                                  
�67ن%�"ل اس� ب� دی��م�` 	�� سم�ی�،                          
س"د>ور�، ر��ب� و ان��ش� ��2د. >ن، راب��                  

�"رد. ان3                    .سم�ی� .  ار�2ن�` دارد و ب� ه2 5
ی��� س"د؛ سم�ی� ا� �� س"د>ور ن��� ن���"ان3 ب� 
س�ی بF%�6� دی; سم�ی� در ب�زار ر��ب� ��3،     

�7ی� . 1Kا ی� ورش'�� م� ش"د ی� ن*N م'�ن م�'�3
م"3K +"ق س"د اس�؛ ی���               -١>رام م�;�د ��          

م'�ن� �� سC%�� ن�و� ��ر +"ق ارزان اس� و   
و��� م� 2"ی�5 سم�ی� I2"ب�ل ش3. . ام��� دارد -٢

و >��ب�Oس Oزم ن3ارد ی��� ای�'� ��در ش3. ی� �"چ 
��3 و در س�e وس�B مدم ی` ��ر.، م��*� و ̀ی 
ش6 را ب� +��A و ب�'�ر� ب'%�ن3 و در �7ی�                   
س'�� 2�ی�3 �� شای� س"د>ور� اش 3�C 3Mان             
ت=��: ش"د، و ی� ای�'� شای� +"ق را در ه��ن             
م'�ن ب� [�*� ��ر2 ت���N ��3؛ پP س"د>ور� و   
ان��ش� سم�ی� ب� ت"3�K ارزش اض�+� ن�ش� از                    
                 s"م�'� اس� و ای: ن ن�و� ��ر ارزان ��ر2
 ����K3 ��پ����K"پ�'�ن� اس� �� ��ر>ی� ش�". ت �ت�
را ب�O م� بد و |"�K م^�C N: و ا���C �";K را 

در ی` تn"ی ب�ر�2، اموز         . ب3س� داد. اس�  
ای: [�*� ��ر2 �C: و اس�^��ر ش3ی3 ن�و� ��ر             

�7م�� "ارزان �%"ره�� ش��� ب� >ن اس� �� ن�ن         
شای� [�*� ��ر2 در         .  را ت�م�: م�'�3     "  �67ن�

�C: ب���ر ش��� >ن شای�� اس� �� ان;PI در                   
وضB [�*� ��ر2     " در ���ب� ت�� #�"ان   ١٨٤٥

، وض��� ای: [�*� و س���� �7م�� "در ان;���Iن  
د                    � م�"ر .  سم�ی� دار� ان;���Iن را تn"ی

م��� سم�ی� دار� در ب�زس�ز� م��س��ت                              
ا���nد�، س��س� و ا�#���7 �"د، ت"3�K و ا+�ای? 
نخ س"د اس� و در ای: راس�� ��K ت�� ت�s اش       
                   را ب پ�ی� اK;"ي ن�و� ��ر ارزان [�*� ��ر2

ت"س�� و   "ای: 7"ه و م��c         . اس�"ار �د. اس�  
3�K"م�ی� دار� اس�                    "  ت"ب� ش�". س ت"س�� . 

سم�ی� در �67ن اموز ب3ون در ان*��د " ا���nد�
ن;� داش�: ت�م و ت��م [�*� ��ر2 و ب3ون و7"د             

��2ش .  ب���L# ?F از ب�'�ران م�� ن���               
+�ای�3. پ3ی3. ب�'�ر� و و7"د م��I"ن ه� م��I"ن                 
مدم >م�د. ب'�ر، در وا�B، ش�%� دام"�I"س�                     
اس� �� سم�ی� دار� ب� ضب >ن م��"ان3 ت���� 
�� در ZM"ف [�*� ��ر2 را دام: زن3،                           Zو ت
دس���د ش�|�I: ای: [�*� را پ�ی�: ن;� دارد،                           
3، �ارداده�� م"��                   �� شای� ��ر را س�F ت

  3�� ��*	 و ت�ز.   . ��ر و ب�;�ر� را ب� [�*� ��ر2
             uاض� از �7نی: ا#��'C"� وزدر M"رت ب
�"د را م�F"اه3، ��ر+م�                    c	 �� N|ش� ��ر2
                          +"را ان;%� اش�ر. و ت36ی3 را ب� س�� ��ر2
 و 2س�;� را *+ �I. ت�ود �� مب�'�ر� ن%�ن� م�

 دOر ٢م�}%3 و I7" درب ��ر��ن� 	�ض اس� ب� 
ب��بای:، س��س� ب�'�رس�ز� بF%� . اس�3Fام ش"د

از [�*� ��ر2 در م�: ن�Lم سم�ی� دار� �67ن�،   
ب� م^�ب� اب�ار� �67 ��م"ش و ارزان ن;� داش�: 
�2� از ��ه?                          "I7 و ن�و� ��ر [�*� ��ر2
س"د>ور� سم�ی� از �7نu ب"رژواز�، ب'�ر                       

ای: >ن وا���� ت�FI اس� �� از              .  2+�� م� ش"د    
+�� و ت"ان م��رزات� و م��3ان� و                                                    g
                    eم� ��ه3 و س� ان�ن�س�"ن�����K [�*� ��ر2
م��%� +� اK��ل پ�ی�: [�*� ��ر2 را ب� در�7ت         

 . ب�%�� ت��ل م� ده3

در ث�ن�، ��� �� ب� وض��� ��'ت �67ن                              
سم�ی� دار� اموز ن;�. م� ��3 و >ن را ی`                          
       �Aف سدر��2 م� ب��3 �� در >ن اس�^��ر ��ر2
� بF%� از ی` وا���� ب���ر پ�}�3. اس�، ب�ی3 *+
                    �M داش�� ب�ش3 �� و��� #]�Fت"�7 ��3 و ب
                    .�Aم�ی� ت�_ م� ش"د ای: بس"د>ور� ب س
شای� ��ر و اس�^��ر ��ر2 و م*�وم� و م��رز.             
 را               Mم�ی� دار� م��اوس� �� ت�ری� ا���nد س

�67ن سم�ی� دار� اموز از         . ر�5 زد. و م� زن3  
شای�� �� م�ر�3M P و ه��Zد س�ل پ�? تس�5         
د ���� ب���ر م��Zوت اس� و�K م��ن� >ن ی���           �
اس�^��ر ��ر2 با� ت"3�K ارزش اض�+� ه�}"ن                

ا2 تE"ر�   .  12ش�� دس� نF"رد. ب��� م�ن3. اس�      
سم�ی� م�ر�P م"ض"#��� داش�� ب�ش3 د��*� در              
ای: اس� �� ا�7ز. م� ده3 در +ا� ای: ا7�ا�                       
ب���ر م��Zوت �67ن سم�ی� دار�، در +ا�                           
                   اش'�ل م��"ع دو�6�K� 	�+� ای: ن�Lم، تn"ی
ب�ر�2 ای: س���5 را ب����5 و م�"�7 ش"ی5 �� ب*� و 
زوال >ن در اس�س ب� و7"د ��ر2 و ام'�ن                                
             .اس�^��ر >ن در س�e س"د>ور� با� سم�ی� 2

�"رد. اس�    .         z#م�ی� دار� ب�د س'I�# اس�س
                      Lوارون� ب� ��C م ه���Lم� ش"د �� در ای: ن

2دش م��*c م�                     .  رس3 �Mارزش ��O در #
ش"د و ای: را در �gه ن%�ن م� ده3 �� ارزش                     
��O م�n"ل پوس� م��د�K و ن� ت"3�K >ن اس�؛                  
                 ����M د� و�n3م ت"س�� ا��# N�Kب�'�ر� را د
�2� از ��ه?                                "I7 �67 �Iم�3ان3 و ن� #�م
س"د>ور� سم�ی�؛ ب� ت�3یN ارزش اض�+� ب� س"د، 
م�%� >ن دی; ن� ن�و� ��ر ��ر2 بI'� سم�ی�               
 م� رس3 و ����A ن�و� ��ر               Lب� ��Fپ�? ری
�"د را بn"رت ����A سم�ی� ن%�ن م� ده3؛             
                              ����] c	 ه5 ب��"ان .ب3ی: تت�u نخ ب6
 سم�ی� م��K، و ن� بF%� از س"د� �� ب3وا ��ر2

 م� رس3           Lد. اس�، ب�� 3�K"م�ی� س�6م�    .  تس
ن�� از >ن�r �� ب��"ان ا#���رات #�N م�'�3 س"د             
�"د را بn"رت ب6. دری�+� م�'�3 و 1Kا م�%� ای: 
                              �ب6. �� ه��ن� ارزش اض�+� ت"3�K ش3. ت"س
 م�س3 �� Lاس� پ��6ن م���ن3 و ای��"ر ب� ��ر2

م� �"اه5 ب;"ی5 ��ر2 م�%�         . پ"ل پ"ل م� >ورد  
 �'�� ه ثوت� در �7م�� اس� و�K در م*�بN ه

در ن���r ب� م����K ! �� دری�+� م�'�3 ب3ه'�ر اس�
g"اه ای: ا���nد، ی��� >ن�r �� �"ان�: #�م                            
سم�ی� بn"رت پ3ی3. ه�� ��'ت �"د را ن%�ن     
                             3�K"د ش�". تم� ده�3 ن���"ان ب� #�c ��ر�

ت��6 ب� تr�ی� . >ن پ� بد" ت"س��"سم�ی� دار� و 
ای: وا���� ��'ت ب� ا7�ا� ت%'�N ده�3. >ن                     

ن*3 ا��3n   .  م��"ان وا���� ای: ن�Lم را م�"�7 ش3    
س��س� م�ر�P تAش� اس� با� ن%�ن دادن ای�'� 
ا ��ر2� �� �gها از ب�ب� دری�+� دس���د                 C
�"د و �3م�ت ا���7#� ب�ی3 م��"ن سم�ی� دار و   
دو�K او ب�ش3، �"د در 	*�*� م�%� ثوت و �3رت 

�%J ای: رم� بF%� از ره�ی� [�*�                     .  >ن�6س�
��ر2 از �3رت ت"ه��ت ن�Lم سم�ی� دار� اس�         
                       ��I# انو زم��� را با� ت�ض ان*Aب� ��ر2

 . ت��م�� ا���nد سم�ی� دار� +اه5 م� ��3
 

6G��	��ش�� از ت"س�� و رش3 ا���nد� #�"م�     :
دی3               � ���M �م�ی� دار ،و در م��c �7م�� س

ای: درس� و [��� ای: م��c در ن"ع رش3                                      
 [�*� 	���� در ایان ه5 ه��        Lد� م3 ن�nا�� .

�7م�� ب%� در ساس �67ن ["ق ن�Lم سم�ی�       
                           ای: ن�Lم اس� بLو ن"ع ت"س�� ا� �� م3 ن

ب� ای: وJM س"ال م: . اس�س س"د را دن��ل م�'�3
در م"رد رش3 ا���nد� ب�"ر م%�F در �7م��           
       ����Kی�ایان ب� #�"ان 	"ز. ت"3�K +"ق س"د ام<
اس� و ای�'� رش3 ا���nد� �� >نK"� �6? را                              
           �� Bر�7 در اب��د وس���م�3ه�3 و uI7 سم�ی� 
                        �IM3ات ا�K"و ت ���M ?F3 در ب�K"ب�"ان3 ت
����M را ب�O ب�د و ب� ای: ا#���ر و >ن�"ر ��                 
�"د م�;"ی�3 ت"ان ت"3�Kات در ای: بF? ب�"ان3 س3 
ر��ب� در ب�زار �67ن� را ب%'�3 در 2و �C اس� 
و ب �C پ�ی� ا� اس�"ار اس�؟ �A م"انB ایان                       
         A^ب� �%"ر� م Nو ت�3ی �K"�ت :��C :ا� ت�م�ب
. �7"ب� C*3ر م�': اس�؟ م"انB و پ�?               � N^م

 ش[�6� >ن �3ام ان3؟ 
 

�7م�� ایان ی` �7م�� سم�ی�              :@	اد ?��ا<=>;  
 و ت�"ل اس���mل ت�	دار� در  . :�ZK�Fم �ن� +*

 و م��*3ی: دیی�� رژی5 اسAم�، بI'� اموز ای: 
 

 ...؛ ا94 ر�� "ت	34� ا2%�1دي"



  ��� � ���        ١٩٥  
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�"د ��م�� اي اس� �� در ر��ب دو�K ا#�3ال،                  
. پ3�Cار ای�rد ت�"ل و ت"س�� در ای: ن�Lم اس�      

	�rری�ن، م��ون ام���� س�بc ر� ش6� در                         
وزارت ا[A#�ت در اوج س�"ب و ��N #�م ده�     

اردو�2. ت"س�� و                   تE"رس�:          ، اموز                   ٦٠
ام^�ل �r�2 ه�،        .  م3رن��اس�"ن ایان ش3. اس�         

 –ن;36اره�، زی���Aم ه�، #��دي ه� و ��N م�زا 
م�%� ه�ي ب�د ب� |u| u داد. ش3. ت"س� ب� ب�       
س�، +�A ب��ن�3؛ پس�3ن� اس� �� ای: �C ن"ع                  
ت"س�� ا� اس� �� ��C: سدم3اران� از �"د                           
ب�ون داد.؟ ای: �C ن"ع رون3� اس� �� ��N از                 
ای�'� ب� ن��ی�r رس�3. ب�ش3، ای: ��C: م"رد                          
	��ی� �N م��+N راس� و �C ب"رژوای� ایان               
ار 2+�� اس�؟ و ب� �"ل ش�� ای�C �6*3ر وا���       �

 اس�؟
 

	*�*� ای��� �� د#"ا� اس�س� در 6�7"ري                         
                  A'م�، د#"ا� ی` #3. م��5 و ی` #3. مAاس

	�� .  درب�ر. +Aن �ائ� م�rز از اسAم ن���                 
د#"ای� ب�: ت�rر س��� و ت'�"�ات ه�ي پ�پ�"ن� 

�%�'%� اس� ب�: دو 2ای? م��Zوت         . ه5 ن���  
ای: .  ب"رژواز�، درب�ر. >ی�3. سم�ی� دار� ایان      

م�rد�K ب� ه�� و�7 از زم�ن رو� ��ر >م3ن                                
رو	�ن� و دو�K ا#�3ال شوع ن%3.، بI'� از ه��ن 
پ�ی�ن �7_ ایان و #اق، ی��� زم�ن�'�                                      
م�3ودی� ه�ي سم�ی� دار� ایان دی; ب� ب�6ن�       

شای� وی�. دوران �7_ ��بN دور زدن ن�"د،                      
ب� رو� ��ر >م3ن ر+���rن�، 6�7"ر� . شوع ش3

اسAم� تAش �د ت� ب� م%'Aت اس�س� ا���nد                
�"د دس� و پ��r نم ��3 و ب� دور� 2+�: از                   

ا���nد� 6�7"ر� اسAم� دوران  –�"ا#3 س��س� 
�����، ب� س�� |ب اس����K پ�3ا ��3    .   c+"ام� م

ن%3؛ با� ای: ��ر ر+���rن� ب�ی3 در ی` ��رزار   
س��س� �"ن�:، در ی` �%�'? ت'�ن ده�3.، ��7ح 
             �3�I� Bن%��� از م"اض u*# ر ب�"�rرا م uر��
�"د در �3رت م� �د؛ ام� دس�;�. دو�K 6�7"ر� 
اسAم� در >ن3ور.، �3رت م*�ب�I ب� 	�����                                

ب�ی3 . بAم��زع دس�;�. م1هu ب ا���nد را ن3اش�
ت"�7 �د �� ا���7ب ن�پ1ی� ضورت ه��                          
 �"ان�: Lد� ب� ای: م��� ن��� �� >ن}� از ن�nا��

، ب�IM�+A      "م�*"ل ان3     "ا���nد سم�ی� دار�              
�"اه�3 ش3 c*�ب"ط ب� �3رت . م�ای: #�M ا� م

س��س� ��7? ه�� ا���7#� م"7"د در دور. ه�� 
در م*�ی�� ب� دور. ر+���rن�، در             .  مJI�F اس�  

                                      �����	  در ایان و زی��[� دو ده� ا
6�7"ر� اسAم�، اموز بF? وس��� از ا���nد         
و ت"3�K در ت�n	u ب"رژواز� ��M"n ا� اس� 
ي رش3 �د. و �3رت ا���nد�         �;�%C ب�"ر ��
         �Kدو �اش در س����ر �3رت س��س� ایان، ت"س

. . ا#�3ال رو	�ن� اد|�م ش3. اس��Aای: ��7? ب
��7? " ت�� ن�م ٨٨ب�3 از ت'�ن�6ي 37ي �� س�ل 

در M��� از �"د ن%�ن داد، اموز �M	u "  س��
در وا�B ای: ه��ن . س56 در �3رت س��س� ش3. اس�

��7? ب"رژوا    (بF%� از ب"رژواز� ایان اس�             
ال ایان  ��K  (                م�ی��� در ر��ب� ه�� درون س

دار� ب�? از ی` ده� اس� �� م���L و >ش'�را ب�   
 Bژی` رژی5 ب��"ان م�ن"K"ن�6د ه�� س��س� و ای3ئ
رش3 و ت"س�� ا���nد� سم�ی� دار� در ایان،                
رو ب� رو ش3. و ت"ان��� ب� در�7ت زی�د� اموز     

از ای: زاوی� �� ب�         . ب� #*u ن%��� وادارش�ن ��3  
         c+ن� ادام� ا�	ا#�3ال رو �Kی3، دوم"ض"ع ب�;

         �Kد� و س��س� دو�nن� "  س�زن�23"ا���r��+ر
ار اس� دو�K، شای� ب� ا7ا 12اش�:                   .  اس��

س��س�� را م��6 ��3 �� پ�%� در ت�3اد� از                                  
رای~ ب"د و از   " �67ن س"م"�%"ره�� م"س"م ب�   

ف ن�6ده�� ب�: ا�II�K م�ن�3 ب�ن` �67ن� و                     ]
ای: س��س�3�M . �6وق ب�: ا�II�K پ"ل 	��ی� م�3%  

وش ب�;�. ه� و م"س��ت ت"3�Kي و : #��رت�3 از  +
�3م�ت #�"م� ب� سم�ی� داران دا��I و ��ر�7، 
ت%"یc و ه�"ار �دن را. باي ��2ش سم�ی�                
دن س���5                 � �M"n�ه�ي ��ر�7 در ایان، 

ه�}��: ��ه? م�Fرج دو�K و ��ه? ... ت"زیB و 
 ب� 	1ف س"ب��3ه� و 	1ف         rب"د�7 �� م� ��
ب���ري از ت�36ه�ي دو�K در م*�بN �7م�� در                      

... زم��� �3م�ت #�"م� و ت�م�: ه�ي ا���7#� و 
>زاد �دن ت�rرت ��ر�7 از [یc                 .  م� 2دد   

	1ف �"ان�: دس� و پ� �2، ��ه? ت�+� ه�ي                    

�2��، 	1ف س"ب��3ه� ب� م�L"ر ای�rد ر��ب�              
                         �Cب�: ��Oي ��ر�7 و دا��I؛ و ��MA ه
س"د>ور اس�، ب�ی3 ت"3�K ش"د و سم�ی� 12ار ب�                 
ت"3�K >ن �C�� م%m"ل �"اه3 ش3 �� ب�%�ی: س"د 

ای: . را در ب�زار �67ن� بای? ب� ارم�mن م� >ورد
م ا���nدي �N ب"رژواز� ایان و                 ZتA3. پ�'C

م در       . دو�K ا#�3ال اس�  ZتAد ای: پ�Zاز م �%Fب
ات��د ب� �"د و�K +*�� و س<�. از م3تN�� �6 ا7ا                   
دن ه� و زدن                       � �M"n� �I�7 ش3. اس�؛ از
ی�ران� ه� در دور. ا	�3� ن�اد؛ �C�� �� روی��           
ه�� 7ی�ن�ت ب"رژوای� از دور. ر+���rن� ب"د.             

 . اس�
 

ام� ت"س�� ا���nد�، ب�6"د راب�� ب� |ب و داش�: 
ب� ات'� ب� اسAم��          "  �7م�� �67ن�   "�7پ�ی� در      

رژی5 و �3رت م�+"ق ا���nد� ن�6ده�� م1ه�� و           
س� ��� ض3 >می'�ی� در                     � ن�6ی�� ن%��: ب

ای: را ��I 3�2.     . م��*� ب�? از ای: ��بN دوام ن�"د  
ا"ته�� ��7ح ;K"Mم�� ا� " ا��و در راس >ن�6 

د و           � sم�ن�ن�        "  درج داد    "  نم? �6Fب .
              �Kف دوA� ب��بای:، دو�K ا#�3ال رو	�ن� ب
س�زن�23 ر+���rن� ب� م�=N 37ا�6K� س�;�:،                
 uب���دی: ب� ��7ح ر�� J�I'د و ت���: ت�	 ?'�%�

زیا ه5 م��دOت �67ن�، ه5         .  روبو ن�"د. اس�    
م"���� 6�7"ر� اسAم� و ه5 م���ی� �� م"ازن�           
�3رت را ب�BZ ��7ح ر��u ت�5�L م�'د ب56 �"رد. 

 -ائ�Aف ن���Z2 و |� رس��  ��م�� ا�                     .  اس�
رو	�ن� ه�ا. ب� ���ل �%�'?                 –ر+���rن�    

ه�� درون� ن�Lم، #�u*# A ن%��� ��7ح م*�بN را 
ب ای: اس�س، دو�K ا#�3ال           .  ت=��: �د. اس�    

م�n"ل ی` ائ�Aف وس�B از �N بF%�6ي                                 
 ا���nد� ت��م�                  Lان اس� و از نب"رژوازي ای
ادام� ده�3. دو�6�K� پ�? از �"د ب"د. اس�؛                            
م ا���nد� رو	�ن� بF? ان�;. و در                           ZتAپ
راس��� س��س� ��M"n س�ز� ه�، ب�'�رس�ز� 
ه� و بداش�: س"ب��3ه� و ه��ن�"ر �� اش�ر. �دم 

� ا���nد� ا	�3� ن�اد و ر+���rن� اس��. ادام� 
�� اموز ب� 2دن         "  ت"س�� ا���nد�   "اس�F"ان   

دو�K ا#�3ال و �N ب"رژواز� ایان >وی�ان اس�         
در وا�B ن� ی` �%J ا���nد� 37ی3 �� اس5 رم�         

 در ه"ی� س��س� رژی5 اس�             L3ی3 نrاز ای:    .  ت
، دو�K ا#�3ال رو	�ن� #�nر. دو ده� 37ال   Lن
ی:                                �درون ��7	� رژی5 و +�e �3م ب� �3م >

ب� ای: . س�;ه�� م*�وم� س��س� ��7ح ر��u اس�
     ا#���ر، باى بF? ا#5L ب"رژواز� ایان، و ه
ی` ب� ن"#�، دو�K ا#�3ال م��: >|�ز ی` پوس� 

 ب�ز2%� ن�پ1ی در 6�7"رى اسAم� اس�            ��mت .
در ای: م�� ن� ت��6 	��ی� بF? ��بN مA	�L ا� 
   N�ال دا��K و اپ"زی��"ن ب"رژوا �از [�*� م�"س
ی: و س��س��3اران >ن را دارد                      'Zرج و م���و 
بI'� م��6 از >ن ب ش�ن� ه�� ب"رژواز� در                          

در ن���r، 6�7"ر�          .  �3رت ن�� ای���د. اس�             
 JM ب�3� ه�� ��7	��C ، از Lاز ن �C م�Aاس
 م�n�Fت ای3وK"ژی` و س��س� و ن;�ه? ب�     Lن
ب، ب� 6�7"ر� اسAم� س��6K� ب�3 از س�"ب |

 و 	�� ی` ده� پ�? ��بN م*�ی��                        ٥٧ان*Aب    
�? درون� در ای:              .  ن���C ات و��mش�<"ر ت

ام� ای: ه�"ز ی` روي . ن�Lم ب� 3Mا در >م3. اس�
 .س'� اس�

 
م پ�"س�: ب� ZتAپ �اموز ر+B م"انB �"ام و پ��2

و ��ه? ت���=�ت رش3 و          "  �67ن م��3ن  "�I"پ   
ت"س�� ����M ب"رژواز� ب� و7"د 6�7"ر�                          
اسAم�، م��*��� ب� م��I ام��� و س��س� �C در         

ای: [ف دی; . دا�N و �C در م��*� ب��;� دارد
س'� اس�؛ mK" ت�ی5 ه� ش�ی3 بF%� از م�=Aت 
ا���nد� ب"رژواز� ایان را د+B ��3، ت�rرت                    
�7ن� دوب�ر. ب;�د و س��M eدرات و واردات                
��O ا+�ای? ی�ب3، ام� ای: ب� ه�� #�"ان ب� م����         
       ����M ?Fم�ی� 12ار� در ب3Mور سم�ی� و س
�2 و 2+� ه��                B+ان و رو پ�ی� اي ا���nد ای
اس�س� ت ا���nد ایان و ب"رژواز� >ن نF"اه3               

 داش�� ب�ش�3 م: در پ�س� ب�                      .  ب"د]��ا2 ب� 
س"ال دوم ش�� ب� دو +���"ر اس�س� در 	�� و           
3Mور سم�ی� �67 ت�*c س"د>ور� ب�%� اش�ر.   

م"3K   -١سم�ی� �7ی� �Mدر م� ش"د ��              .  �دم
+"ق س"د اس�؛ ی��� م'�ن� �� سC%�� ن�و�             

و ت=��:   .  ام��� دارد   -��٢ر +"ق ارزان اس� و   
ای: دو +���"ر اس�س� و از ری%� ب� س��س� مب"ط 

ایان، ه3�C در ت*��5 ��ر �67ن� در 	"ز.         .  ان3

ت"3�K +"ق س"د ام<ی�����K اس� ام� 3Mور                               
سم�ی� ب� ایان و ت"س�� ا���nد�، م��*��� ب�                  
�"رد. اس� . . م��I ام��� س��س� در ای: 	"ز. 2

ت�م�: ام��� س��س� و شای� م��س3M �67 uور 
سم�ی� ب� دا�N ایان، ت��6 در 2و ���ل و �"ت�. 
دن دس� ن�6ده�� اسAم� در �3رت و ��ه?                 �

و "  �"ش5�F"اسAم�� رژی5 و � دادن ه��                       
دو�K .  ن���"  �7م�� �67ن�    "با�      "  م��3ن"

ب�ی3 ب�"ان3 شای� " ت"س�� ا���nد�"ا#�3ال با� 
         و ب� #��رت دی;،         –��ر و زن�23 [�*� ��ر2

   3�K"رج ان��ن� ت�Fو در          –م Jیرا ��Cن ب�ز ت�
ذه��� [�*� ��ر2 و �7م�� 	` ��3، ��                                      
ب�زاره�� ایان ب� K��ظ س"د>ور� سم�ی� با�              

س�"ب و ت�ض     .  سم�ی� دار� ا|"ا ���3. ش"د    
                       ب�%� ب� س�e م��%� [�*� ��ر2 و و��5 ت
دن شای� ��ر >ن، از >ن}� �� ه5 ا��"ن ب� ه��     �
���س� ��بN س�r? ب� وض��� ��ر و م��%�                          
��ر2ان ب���ر� از �%"ره�� �67ن ن���، ی`         

      �IMا ��سم�ی� دار�    "  ت"س�� ا���nد�   "ش�
ایان با� >ی�3. ای: �7م�� و شط م"+*�� >ن                       

دو�K ا#�3ال ب�ی3 ب�"ان��C 3ن اس��3اد س��س� . اس�
را ب� [�*� ��ر2 ت���N ��3 �� ای: [�*� ن�6ی�� ت: 
ب� 	��ی� از س��س� ه�� ب"رژواز� ده3 و ب�                     
اس�^��ر و	%��ن� ��ر2 س"د>ور� سم�ی� م�':           

ت: دادن [�*� ��ر2 ایان ب� س��س� ه��           .  ش"د
ام� ی` ن'�� را   . دو�K ا#�3ال ه�"ز روش: ن���  

                                          N� وز[�*� ��ر2 ب�ی3 م�"�7 ب�ش3؛ ام
ب"رژواز� ایان در ��Kس دو�K ا#�3ال ب��"ان                   

5 �د. اس�I# 3� ?I3 در م*�ب	وا u�� `37ال . ی
ب س >ی�3. سم�ی� دار� در ایان اس� و ن�rت         
وا��� ��ر2 ایان� ن� در دن���K رو� از س��س�           
ه�� دو�K و ت"س�� ا���nد، بI'� در ش'��: ش�خ 

ای: . دو�K و ب�ی �%�3ن ای: ن�Lم اس�^��ر2 اس�
             م��I ا� ام���� اس� و ه�"ز با� دو��K �� زی
 �3�I� ?*ان ندم�|? س� ده� پ�? [�*� ��ر2 ای

د،       ٥٧در ان*Aب   � �Z3ن رژی5 ش�. ای�%�  و ب�ی
�����ن �"اب را	� را از C%��ن ش�ن زدود.                      

 . اس�
 

ام� 	�� ب� وJM ت�م�: ی` ن�و� ��ر ارزان و         
   N�م��B در �3م� س"د>ور� ب�Oي سم�ی� در دا
ایان، �����ن +���"ر ام��� در م��*� ��ورم��ن�         

. و د���K و �3Iري ایان در م��*� در م��ن اس�        
ب"رژواز� ایان ه�� ش��ه�� ب� ب"رژواز�                            
�%"ره�ی� C"ن �. �7"ب� و م�K�� و ب�;Aدش       
�� م��B و س ب� زی ت�م و ت��م دس�"رات |ب       

، ) ب� #��م� و ب� #��م�(ای: ب"رژواز� . ان3، ن3ارد
ت�ری�F در 	�: 2ای? ب� س�� |ب و >می'� ام� 

و اموز ن�� �����ن . �3Iر و ا��3ار2اه5 ب"د. اس�
                    ��L# ه�_ و س��س��"اه�ن ادام� ا#��ل +
[��I در م��*� و س56 �"اه� ب�%� ب م�:                               
I2"ب��K�. ش3ن سم�ی� و ت*��5 م3rد �67ن در                      

	*�*� ای��� �� ب"رژوازي . م��دOت �67ن� اس�
ایان ن�� ه�}"ن ب"رژوازي #ب و تs، ی'�       
از ای: �3رت ه� در م��*� ��ورم��ن� اس� �� س56 

ای: 6�7"ري م�'"ش3 �� در OبAي              .  م� �"اه3  
ش'�+�6ي م"7"د ب�: ما�� �3رت سم�ی� �67ن�       
باي �"د �7ی� ب�ز ��3 و از را. د���K در                                 

. ب}ب�ن3" �7م�� �67ن�"اوض�ع م��*� �"د را ب� 
ای��6 ه�� ب�#z ا	���ط |ب و >می'� در ��2ش 
رواب� ا���nدي و 3Mور سم�ی� �"د ب� ایان                  

و ات���Z ه��: وا���� اس� �� پ"�C               .  م� 2دن3  
رو	�ن� را    "  2%�ی? س��س� و ا���nدي         "[ح   

بمA م�'�3 و ام'�ن ب6. بداري دا��I دراز                     
م3ت ب"رژوازي ایان و دو�K ا#�3ال از ای:                           

#Aو. ب ای: ه�"ز          .  ت���=�ت را م�3ود م�'�3        
سان�rم �%�'? ه�� 	�د و ت���: ت'J�I ب�                        
ن~ ت� در ای:           mه�� س��س� ب �ZK"ت و مOم��د
م��*�، م�ن�3 م�����I+ �K:، م��IE �3رت و                               
م"���� ب"رژواز� #ب در م��*�، م"�ZK ت���:           
ت'J�I ارت�rع اسAم� در ��ورم��ن� و ش��ل                       
ی*�، در ه��K ا� از اب�6م�ت ب��� م�ن3. ان3 ��                     +<
م��*��� ب راب�� ایان و >می'� و در�7 زدن                       

در ن���r ه�~       .  ا���nد� ایان ت�ث� م� 12ارن3          
م�ل ب�                               + در�7 ا� از ن�دی'� +م�ل و |�
                     u�� >می'�، >ن56 >می'�ی� �� در م*�بN س�ی
                              ��mل در ت��Kم�ی� +� اه�� ام<ی�����K س
م"ازن� �3رت در �67ن و م��*� #*u �%�3. اس�، 

و 3Mور " ت"س�� ا���nد�"پ�? شط ��+� با� 
��ورم��ن� ت�ری�F    .  سم�ی� ب� ایان نF"اه3 ب"د          

م��*� ت��Zn 	��ب �"ن�: ارت�rع ب�: ا�II�K و               
م��I ب"د. اس� و اموز ب�? از ه��%� ش�ه3                        
دن ه�� ب"رژواز� #ب ب�                           � �Cودن3ان �
�%� و ت��� و ت�ز �2ن;��ه��             '%K ان، ت�ای

 و اK*�#3. اس�               n�Kم� دا#?، اAوری�5 اس. ت
>می'� و |ب �� �����ن ��ن"ن ا�IM ب�ان                      
ا+��ي �"د ب�                    m7 در A�# ،3م�ی� ان�67ن� س
 Nn+ و N	 ورم��ن� را ب� م'�ن��پ�س� م�ن3. ان3 و 
ت���=�ت ای: ب�ان و 37ال ��u ه�ي ب�رگ                     
د. ان3� N3د �67ن ت�3یrاي ت*��5 م. ام<ی�����K ب

و uK�7 اس� �� 7ی�ن م� ای: دوران را از دو ده� 
پ�? ت%��F داد. ب"د؛ ای��"ر ن�"د �� ب� س*"ط           

، ا��"ن   "پ�ی�ن ��"ن��5"بs"I شق و ب�A�Mح   
�"د را در دور ب�3                              J�I'ب"رژوازى ت دی;

م� ه��ن م"�B ت���3 �دی5 �� ات���Z ای:       .  م�3ان��
دور.، دور. روش�� باى ب"رژوازى ن���، دور. 

"eIM  " اس�"ون���، بI'� اس�س� دور.       " دم"�
5��Z2 ��ن"ن ای: . ا|�%�ش، ت%�� و سدر��2 اس�

ا|�%�ش �"د |ب �"اه3 ب"د �� �67;�ى                          
ای3ئ"K"ژی'� و س��س� �"د را از دس� م�3ه3 و               
	�� ب�وره�ى ب���دى ا���nدى اش زی س"ال                      

ای: ام دیوز ب� . د��*� ه��: رخ داد. �"اه3 ر+�
�%� م��*�5 ب� #اق، ���K و س"ری�، و                        '%K
ت36ی 3	��I ن�Lم� ب� ایان M"رت م� 2+� و                  

و م1ا�. در ��` ب� م��3ی: و " ت��مN"اموز ب� 
�3رت�6� ارت�r#� در م��*�، 	N و +Nn م�%"د؛   
1Kا پ�%�د �7_ �3رت ه�ي ا�IM در بس���                    
                  ،�6�Kدن س'�ن ب� دس� ان"اع دوش����: و س<
�3رت�6� س���;� و 2و. ه�� ب�ن3 س��ه� در                      
م��*� اس�؛ ای: >ن >ش��Z ب�زاري اس� �� ه �3ام 
در +' ت���N ه�م"ن� �"د ب دی;ي و بداش� 

ب ای: اس�س، ایان ن�� ی'� از . س56 ش�ن از >ن�3  
در ن���r ب�     .  �3رت�6� م��I در ه��: م�3ان اس�    

                       N=د�     "#*�3. م: �����ن م��nت"س�� ا�� "
سم�ی� دار� در ایان، س��س� و م��*� ا�                               

م�= �� �I	N >ن در 	���                            .  �"اه�3 م�ن3      
 . ب"رژواز� ایان و دو�K اش نF"اه3 ب"د

 
6G��	��:         �r� ان ب� م� ���3 اوض�ع در ای'+

                  �C 3م��"ان� م� رود و ��"ن����6 و [�*� ��ر2
 ن*%� ای�Z ���3؟

 
��� ن��3ان3 ای: تA[5 ه� ب� ��r       : @	اد ?��ا<=>;  

��"ن����6 و [�*� ��ر2 ب�ی3 وا���� را     . م� رود  
ب����3 و ت���: ���3 ت� ب�"ان�3 ������� درس�� را               

�"د ب;�ن3                      �"I7 ����Kب س"س��A*ا� ان .ب
اموز ت��6 ب3یN م�': و ان��ن� در م*�بN ای:                        
ت"	%� �� سم�ی� داري ب�? از دو ده� اس� در       

ب "  ت"س�� ا���nدي    "و    "  دم"�اس�"زرورق    
مدم �67ن 	��5 �د. اس�، ��"ن��5 و                                          

و�Z�g ��"ن��� ه�         .  س"س��5��K ��ر2ي اس�       
             ای��� �� #��I ب"دن ای: ��"ن��5 را ب� ت'�� ب
                 ت��م دس��ورده�ي ��7? ��"ن����، ب� ت'�� ب
م*3ورات و ام'�ن�ت ان��ن� م"7"د، و م��6 از               
 Nو در دور. زن�23 ن� ه�� ب� ت'�� ب [�*� ��ر2

 از ن5L و . 	�ض ب% توی~ و ت"ض�e ده�3  Zت�
ن�Lم سم�ی� داري ه��: اOن در �uI م���Iرده�                  
��ر2 و ز	��'? م"ج م� زن3 و ه روز �"د                 
را ب� اش'�ل م��Zوت در باب دی�23ن ه�� م� ن%�ن 

ن�ت�"، ت%�� ره�ی� و               .  م� ده3  �K< ��%�7م��، ت
رس�ن� ه� و . ��MA از ن'�� سم�ی� داري اس�  

مArت ب"رژوازي را و��� ورق م� زن�3 ن��Cر                
ش3. ان3 از ا#�اض�ت در ی"ن�ن و اس<�ن�� ت� +ان�� 
و >��Kن، ت� �C:، ش��I و بزیN ت� ت��� و ایان       

ای: ��7%� اس� �� �3رت �"د         . را ان�'�س ده�3  
را از >ن}� م�;�د �� م�ر�P در م�ن���Z از >ن                 

��7%� �� ب�? ! ی��� ش�e ��"ن��5: اس5 بد. ب"د
از ای: ب� ب�زار >زاد و دم"�اس� پ�ر��Kن� ب�ور                   
ن3ارد؛ ��7%� �� شط >زادي اش در ای3وK"ژي                   
>��Kن� م%�F ش3. اس�؛ >زادي ای: [�*� در 2و   
                   ��Z�� رداري از ن���ت زن�23 ب� ���� و"�ب
 N| دن��+� اس�، و2ن� ��در ب� ره�ی� و پ�ر. �

 ب دس� و پ�ي �"د نF"اه3 ب"د�rو زن  . 
 

 م: ��ر2 ��"ن��� ب�ی3 م�"�7                 Lای:، ب�ب��ب
م�"ر و  -ا2 سم�ی� دار� مزه�� اروپ�ش"د �� 

م�"ر را در ن"ردی3. و ت��م� �67ن� ش3. و   -|ب
ه�� ن*�� ا� در دن�� ب��� ن��ن3. �� سم�ی� ن�و� 

ا�2 و م��س��ت �"د را ب� اش'�ل 2"ن�2"ن + 
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� ��3، پP [�*� ��ر2 و ��"ن��5 و ا#�اض   Iم�
. ه روز. ب� ای: ن�Lم ه5 ت��م� �67ن� ش3. اس�              

��+� اس� �7ی� ای: [�*� دس� ب� �3رت س��س�             
ب�د و ش�خ ب"رژوازي و دو�K اش را ب%'�3؛                     
��+� اس� �7ی� ن��"س ان*Aب ��ر2ي را ب� 3Mا 
در>ورد، >ن;�. پ�? در>م3 ان*Aب ��"ن���� ه5                   

 . س�;ان? در ت��م �67ن �"اه3 ش3
 

                 �ت�ری� �67ن� ش3ن سم�ی�، در #�: 	�ل ت�ری
ت"س�� و ت���c ورش'��;� ��مN دورن��ه��                     
پ"ش��K ن�س�"ن�����K در باب [�*� ��ر2 و ت"د. 

ب�ی3 ب� تی�"ن #"ام +ی�� . ه�� +ودس� دن��س�
ن�س�"ن�����K و ت+�3 ب"رژواز� ایان و دو�K >ن 
 با� ر��ب�، م��، ان*��د و ا���ع [�*� ��ر2 ب� 

 
ت"س�� "پ1یش ["ق بد�2 م�د� در �3م�                        

. ایان و #��L >ن در م��*� ا+��ر زد"  ا���nد�
ای��6 ب� #5I ن�Zق، ت���� و ب� پ5C ن�س�"ن�5��K از 
ه��ن روز اول پ� ب� ت�ری� 12اش�� ان3؛ ب� ش��ر                    

"          �Kو دو �I3ت م	و        "،     "و و	3ت اس�^��ر2
پ� ب� م�3ان م�rدOت ا���7#�              "  اس�^��ر ش"ن3.   

ب�ی3 ب� ت�یJ م'�ن ان��ن در ن5L                   .  ن�6د. ان3   
ت"س�� "س��س�       .  ا���7#� م"7"د K;�م زد                    

� �%�3ن ب سش�           "  ا���nد��ای��6، اس5 رم� 
تAش با� ا+�ای? و . اس�^��ر2ای�ن� سم�ی� اس�

                N� ان ازت"س�� س56 سم�ی� ا���7#� �7م�� ای
                         �اض�+� ارزش� اس� �� در س�e �67ن� ت"س

ای��6 ب�     .  [�*� ��ر2 ب�: ا�II�K ت"3�K م� ش"د                    
"�Kم�                           "دو ، ن�Lم بد�2 م�د� را ب� ��ر2

وش�3 و ب�   +"��Iاز ��رش را         "م NM�	 3رت� ،
ا ب� 	یJ م� س�زن3                  C ن"C وث�*� ر��ب� ب� .

ب��بای:، ی'� دی; از م��6ی: و�gیJ ��"ن����6 
در ایان، دام: زدن ب� رو	�� ه����;� و                                 
 5��Kن�س�"ن� Nدر م*�ب ان�ن�س�"ن�����K [�*� ��ر2
و #��I] ��L ب"رژواز� و دو�K ه�� رن;�رن_ 

از ی` [ف، وی��2 ه�� +�ز ت"س��               .  >ن اس�  
 �67ن� سم�ی�، ب�? از پ�? ب� ب� ا#���ر ش3ن ه
�C ب�%� ن�س�"ن�5��K و ش��� ه�� �C و راس�     
                               Jی�gو >ن، دام: زد. اس� و از س"� دی;
ان�ن�س�"ن�����K [�*� ��ر2 را در اب��د� ب���ر       

���7 �د. اس�                  ه رونc م3rد             .  #5�L ب
ا���nد� سم�ی�، م�n"ل +%�ر م=�#J و                        
                          �II�Kب�: ا ه��م�ن سم�ی� ب �N [�*� ��ر2

ن� ��ر2 >��Kن� و ان;���I دی; م��"ان3 در .  اس�
�6CرC"ب س�3ی'�5��K و ت�'�: ر�� ب�ر ب�                           
�7ودان;� بد�2 م�د�، 	�� س�e م��%� و                     
ر+�. م"7"دش را 	�Z ��3 و ن� ��ر2 ایان� و                    
. �7"ب� ب� س�3ی'� س�3ی'� �دن س س"زن� از �
شای� زن�23 ��ر2 اروپ�ی� را ب� �C_ م�                            

 . >ورد
 

�7م�� ایان ب�%� از ه زم�ن� >ب��: [��mن�6�           
اموز با�   .  ا���7#� 	"ل م��%� و ر+�. اس�          

��"ن��� ه� و [�*� ��ر2 ایان +�M اس� ��     
یe ت ب� اس5 �"د M 3 ش"ن3 و�م� ه �C وس���

ا2 باي ب"رژوازي دور. د+B و��، . 	ف ب�ن�3
 و بزخ و بAت'�Z�I اس�، باي [�*� م�                      �M
شی` ش3ن در سن"ش� ب"رژوازي، �3�%.                        

ان��Lر ب�6"د اوض�ع، ان'%�ف و +"ران                  .  اس�
ن��� از ب"رژوازي س5 اس� و م�ادف اس� ب�                  
ش3ت اس�^��ر ن�وي ��ر، ش3ت ب�'�رس�زي ه� و 
 مگ �7ن ��. از 2س�;�، ��ن�                      ��ا+�ای? 
اب� ��ن"اد. ��ر2ي، ا#���د و ت: +وش�؛                     �
س��س� ان��Lر و ا���#� �� اموز ب"رژوازي                       

دم��C ،.3�ي   "  ت"س�� ا���nدي"ایان در ش�<"ر   
ن��� 7� ت�ض ب�%� ب� دس���د [�*� ��ر2، و 
 و     *+ ��ادام� >�2ه�ن� م3�6س� +��A، �? دادن 
دور ت�N�I ت��ه�؛ اموز +=� با� >�2ه;� در 
اب��د ب�ر�2� م��6 اس�؛ �N ب"رژواز� ایان و       
دو�K اش را ب�ی3 ن%�ن [�*� ��ر2 داد و در                              
م*�بZM ?I"ف �"د را در اب��د ساسي م��3                  

از 12ش�� ب�ی3 درس 2+� و ن�وه�� م"7"د . �د
            ����� ��   .  در M��� و ��ب��I ه�ی%�ن را ش��

دش�: را بF"ب� ن%��س3، ��در ب� ش'��? نF"اه3 
در ن���r ��"ن��� ه� ب�ی3 ذه: [�*� ��ر2 را . ش3

روش: ���3 و ات��د و �"د>�2ه� در ZM"+? را                 
                        ب�O بن3 و ن�6ی�� ام'�ن د���K م��*N در ام

�M اس� �� ن��Z . س��س� را ب� ای: [�*� ده�3+
ه�� ی` پ5C م���ی� ��ر2� و ��"ن���� را از       

ب�Oی� ه� م�+� ان3؛ C'�3. و +%د.       . اOن ��ش�  
ب"رژواز� ایان در ����� اي م%�s و                                          
. اش                    �س�"ب; ت�� ن�م دو�K ا#�3ال �� �
�"ن 2+�� ��مA م%�F و م�I"م                            5�ب"ي ز
اس�؛ ای��6 ام'�ن�ت دو��K و |� دو��K دارن3؛ دار 
و دس�� ه�ي  م�eI، م1ه�� و �"م� دارن3؛ و                            
م��6 از ه��، باي ان*��د [�*� ��ر2 و باي                       
�� در ZM"ف ای: [�*�، ژوارن�5��K و                   Z3 ت�K"ت
ا+� س��س�،                       � 3�K"5 ت�L# 5رس�ن� ه� و س���
ا���nدي، م1ه��، ���7 و ن�س�"ن�����K را در                
                  ا����ر دارن3 �� 	*�*� را وارون� ���3 ت� ��ر2
ب<1ید �� ��ن"ن دن�� ه��: اس� �� ه�� و ب�ی3               

از ای: زاوی�، ��"ن��� ه� م"Jg ان3 . ت�'�: ��3  
م��رز. #��I م1هu، م��رز. #��I س�5 ب زن،                          

            ���7 ��I# .5، م��رز��Kن�س�"ن� ��I# .ه��     م��رز
ه�_ 	��5 �� ات��د ه�� �7ن��،                                    + JI�Fم

  ، و ب"ی�. +���K: و  ساس� و [�*�ت� [�*� ��ر2
ره�ان >ن را مN�F ی� م�3ود م�'�3 را ب� ی` ن*3 

ه� را ب� ت"3�K  س"س������K م�eI ���3 �� راب�� ای:
و ب�زت"3�K سم�ی� دار� و ت=��: پا���23                            

 . درون� [�*� ��ر2 ت"ض�e م� ده3
 

و ن�6ی�� م"���� �3�Iي �� ای: [�*� در س�زم�ن                   
ت"3�K در �7م�� ا	از �د. اس�، از ��Cن �3رت�       
�"ردار اس� �� 	�� در |� ان*Aب� تی:                         ب
شای�، م��"ان3 �� ب"رژوازي و دو�K >ن را                        

ای: ی` م"���� �3�Iي، اش�ا�� و [�*�ت� . ب%'�3
ب"رژوازي ت��م ه��� اش ب� و7"د ای: [�*� . اس�

�"رد. اس�       .��+� اس� در     .  و ن�وي ��ر >ن 2
�7ی� م^N ایان ��ر2 ن�Z و بق دس� از ��ر                   

م�ش�: #5�L س�"ب ب"رژواز� از ��ر             .  ب'3�%
��ر2� �� م�F"اه3 در م*�بN ب"رژواز�         .  م��+�3

م��رز. ��3 ب� ات'� ب� ای: �3رت، ی��� ات'� ب�                          
                   ��Z63 ن�K"م"���� [�*�ت� اش، �� در س�زم�ن ت

. ت"ان3 در م*�بN ب"رژواز� س�; ب;�د   اس�، م�  
و��� از ای: دورب�: ب� >ن ا+c ن;�. م�'��3، م�                    
ب���3 �� [�*� ��ر2 پ��ن��N ب%3ت ب�Oی� از �3رت 
. دارد �� ا2 در م��[����M c و                   ��در �"د ذ
               N3ي ب'�ر ا+�3 ت��م �3رت ب"رژواز� در م*�ب�I�

[�*� ��ر2 ایان در م*�بN� N         . اش زان" م� زن3  
ام'�ن�ت و دس�;�. دو��K ب"رژوازي، ن��Cر اس�     
ای: م"���� �3�Iي �"د را ضب3ر ی` ت��ب                      
��"ن���� و ی` ات��د م�'5 ساسي ��3 ت�                         

ت�ری� ن%�ن داد. . �3رت وا��� �"د را ب'�ر ان3ازد
�� ای: [�*� ب3ون اب�ار، ��ري از پ�? نF"اه3 بد 

3��C 3اه"� �I�� ه��ن پ�ش��  . و در ب
وا���� ای��� ت� �7ی� �� ب� م��+B [�*� ��ر2 در 
ایان ب م� 2دد ن���"ان ب� دو�K ب"رژوای� و                 

��2ش       .  ��7ح ه�ي >ن د��N ب��   cیت��6 از [
ی` ��7? ��ر2ي رادی'�ل و ت"د. اي اس� ��                 
م��"ان ام�3 داش� �� ��"ن��5 و ��ر2 �7م��                       
ایان ب� ن�وي ا���7#� م"ث و |� ��بN 	1ف         
 N3رت س��س� ت�3ی� در 37ا�6Kي س��س� >ت� ب س

ت�*��C c: ه3+� ب3ون +اه5 �دن زم���              .  ش"د
ه�ي ش` �2ي ی` ات��د [�*�ت�، ��ر2ي و                     

ا�2 در ای: �6�7 م�': ن���+ ����Kب�ی3 . س"س��
از ه س پ��. س�زم�ن� �� در ت��سu �"اي اموز   
�2ي >ن م"7"د ب�ش3 و از ��ر2 و            N'ام'�ن ش
	*"ق وي در باب ت57�6 سم�ی� و دو�K د+�ع                 

در ای: راس�� 	�ب م�، ت�ری�F . ��3، پ%����ن� �د
ب� و ش'N دادن ب� ی` ��"ن��5 م�%'N در rاز ت
�7م�� ایان را دارد و پ�%وان و +���K: ��"ن��� 
[�*� ��ر2 را ب� پ�"س�: ب� ZM"ف �"د +ا م�         

ب�ی3 3���7 و2ن� ای�3ور. ه5 م�ن�3 دور. ه�� . �"ان3
دی; دوب�ر. س ��ر2 و ز	��'? و ا�^ی�                      

ش'"+�ی� "، "ت"س�� ا���nد�"�7م�� را ب� ته�ت 
    ����M ی��Zد�"�#�دي "و    "  ایان م*�3ر  "،    "و 

�"اه�3       "س�زي 	="ر در �7م�� �67ن�             .A� ،
��"ن��� ه�ي [�*� ��ر2 ��ري دارن3              .  12اش�

 !��رس��ن
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دو�K ب� و7"د ش��ره�� درو|��� ��                      
ده3 و م3#� تAش با�              رو	�ن� س م�     

   �M با� زن و      ش�Imه�� باب         ای�rد  +
مد اس� و ی'� از �3�Iه� و ش��ره��                      

ه� وض���     >م�ر و وا����   .   ش ب"د  ان��Fب�ت�
 Jل زن�ن را ب���ر اس�mان ���3.       اش�ب�ر و ن;

 �� نخ م%�ر�� ٧٦ده3 و در س�ل   ن%�ن م� 
 ده5   ٧ م���     ٦٤ در3M و مدان         ١٧زن�ن   

     در3M ب"د ب� 12ش� زم�ن و ب�ت"�7 ب� ب�Oت
     s"د. دان%;�ه� ن� N�n�ر+�: >م�ر زن�ن ت

درت�ب���ن .  پ�'�ن >م�ر در 	�ل س*"ط اس�           
 ده5 در3M زن�ن     ٧ م���    ١١ ای: >م�ر ب�    ٩٣
 ده5 در3M از مدان را ش�مN          ٧ م���  ٦٢و  

 .م� ش"د
 

: 2"ی3  ش�6: م"Oورد� م��ون ام"ر زن�ن م�       
 اش��mل و ت"س�� ��ر>+ی�� ب� اس��Zد. از                “

��+g             .ب"ی� �M"n�ه�� بF? دو��K و 
ه�� دو�K ب"د. و ت�*c     با� ب�ن"ان از د|3|� 

اه3اف در 	"ز. زن�ن و ��ن"اد.، ب� نBZ ن�Lم             
و�K ای: د|3|� دو�K ن�"دش ��C:            .  ”اس�

داد ام��ل             �(ب"د. �� در >زم"ن اس�3Fام� 
 از  ش"د ا#Aم ش3.   �� �ار اس� ب2�ار    )  ٩٤

 شNm ب�       ٢٢٨٤ ش�� ���3.،         ٢٨٠٠ب�:   
 شNm ب� M"رت م%�s زن�ن    ٥٠٠مدان و  

 شNm ب� زن�ن ا���nص داد.  ١٦مدان و ت��6  
 .ش3. اس�

 
� دار� درت_�H��' i�3� زن              ����4 `��

 درا2%�1د
 

سم�ی� دار� ب�%�ی: س"د را از ��ر ارزان           
زن م� بد و ب� ه��: دN�K در ت*"ی� �7ی;�.        

مد .  م1هu با� س�5 �%� زن تAش م� ��3 
س�Oر� و م1هu وس��I و اب�ار� س�  با�       
اس�^��ر زن�ن در �67 س"دب� ن�Lم سم�ی�    

م��ون رئ�P 6�7"ر� در ام"ر زن�ن  .  دار�
"2"ی3  م�  :�*I	           ."ز	د. زی�د� در "*Zه�� م

ه�� مJI�F �%"ر و7"د دارد         زن�ن در اس��ن   
ه� در ایان ب� 	3�            و در>م3 ا���nد� زن      

ه��   ری��  پ�ی�: اس� �� ب�ی3 با� >ن بن�م�      
  ."M �37"رت �2د

 

                 �*I	 :د ش3. �3ام ه���3؟  ای"*Zه�� م �*I	
ه�� مZ*"د ش3. ه��ن ن��ز سم�ی� ب� س"د                 
اس� �� هدم ب�� ب م*�=��ت س"دش رن_           
#"ض م� ��3 و ت��م اب�ار و ام'�ن�ت م3ی�ه�     
را ب� �3م� م� �2د از تI"ی�ی"ن و رادی"، ت� 
                     B+ا� م��م1هu و #ف و ت*��5 ��ر ب

ب�3� �����7 و        سم�ی� دار، ب م���� رت��       
سم�ی� دار م��I مدس�Oر �ار م� �2د و            

>ور و زن ب� �3م�;�ار            مد در �7ی;�. ن�ن     
�"ان�: و س��س� ه��      .  ��ن� ت��ل پ�3ا م�'�3     

زن س��� ن%�ت 2+�� از �"ان�: م1ه�� ب�                 
                     3�K"ا� ت	��ی� ن�Lم سم�ی� دار� ب

 .��ر2ان ارزان ���� اس�
 

زن�ن در �%"ره�� ت�� نZ"ذ اسAم و                       
پ3رس�Oر� در ت��م� 7"انu و #�M ه��          

از ت���� و    ...  زن�23 ا���nد� و س��س� و       
ت� ن��� ب�        ن�باب� ب� ش3ت |�ان��ن�      

در ��ن"ن اسAم     .  ان3  7"امB اروپ�ی�  در رن~       
           مد 	c دارد �� در M"رت ت%n�F? ا2
��ر زن ب� #�ت و >بو� ��ن"اد. اش م��+�ت     

 .داش�� ب�ش3 زن را از ��ر �دن م�وم ��3
 

م1هu و �M"nً� اسAم زن را در م"����             
ه��    در�7 دو �ار داد. و و ب� نZ"ذ س��س�              

	��5 ا���nد� و س��س�، زن�ن در م"����             
ودس�� و س�5 �%� �����7 #��*�  �ار              +

               �Z	م�ی� دار� ه5 درم� �2ن3 و ن�Lم س
                 �Zم"���� ض�� :��C وض��� زن�ن در

و�K در �%"ره��      .  ��3   12ار� م�     سم�ی�
اروپ�ی� م"���� و �7ی;�. زن ت� 	3 زی�د و               

د. ��         ���mت"�67 ت Nب�ت و     ��بA*ان N�K3ب
م��رزات ��ر2 زن�ن ت"ان���3 ت���� و                
اس�^��ر ا+��ر��F��2  را ت� 	3 زی�د� م�6ر            
. ���3 و م�ای� و 	*"�� را ب3س� >ورن3                      

ان*Aب�ت ا��� و م��رزات زن�ن ��ر2 ن���7 
 ب� دس��ورده�� ارزش��3� م^N ��ه?         rم�
                �Fس�#� ��ر ش3 و ی` روز�67ن� ت�ری

 م�رس را ب��"ان س��N و          ٨م��رزات� ب��م       
�%� از زن�ن ر�5         روزداد�"اه� و م�" س�5     

 . زد
 

"��"� =,��0"��� ����� �� �4"� >�� �� ! 
 �	�� ��د



  ��� � ���        ١٩٥  
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ب� و7"د ای�'� در �N دن�� س56 زن�ن از                         
            A^ای? اس� م�د رو ب� ا+�nم%�ر�� در ا��

 در3M در س�ل       ٣٨در�%"ره�� اروپ�ی� از       
.  رس�3  ١٩٩٦ در3M در س�ل         ٤١ ب�     ١٩٧٠

م��س�Zن� در �%"ره�� در	�ل ت"س�� ن*?              
م�د� ��ن� دار� و             زن�ن در ��ره�� ب�        

رس�� ا+�ای? ی�+�� ب� ن;�ه� ب� >م�ر                  �|
 ��خ �$�ر�6    .  ت"ان ب� وض"ح >ن را دی3          م�

          ،;��Wره�� ارو	$� �Hا2%�1د� ز��ن در د� 
 در3M مدان،    ٧٧ در3M زن و       ٧٤+�Aن3 ب�    

ب�Oتی: نخ م%�ر�� ا���nد� زن�ن در دن��     
 ٣را از >ن �"د �د. �� در م*�ی�� ب� مدان              
3 ��� اس� و ب�3 از >ن س"ئ�P ب�               M٧٦در 

3 ��� از      ١٠در3M  زن و ب� ا��Aف           Mدر 
 . مدان �ار دارد

��خ �$�ر�6 ا2%�1د� ز��ن در '	ا�[                    
  ،;�Z4و ا � ده5  ٧ م���    ٦ �� ب�     خ�ور����

 م��� ی` ده5 در3M،            ٢در3M ، �"ی�         
ب���ن ٥م��� ٢ام�رت # ، 3M١ ده5 در �م��

 ده5 در3M و ایان در �� 37ول ی`                      ٦
3 �ار 2+�� اس�Mدر. 

و ای: وض��� در م"رد ایان در	��K س� ��    
 س56            ٦٩ ت�      ١٣٤٩در س�ل      Lان از ن ای

         ١٥اش��mل زن�ن ب�      n3 ن��� ب� مM٩ در 
   در3M،  ١٤  و 	�� ت���    ٥در3M و اrK�ای

 ٦٩در 3Mر 37ول �ار داش� و�K در س�ل               
 در3M ن%�ن; و��م� اوض�ع اش��mل          ١٠ب�  

 .زن�ن اس�
 

 م�د.  ١٣٦٩در ��ن"ن ��ر ایان ا2�C درس�ل     
ت���� در ت���: م��ان     " مn"ب ش3. ��       ٣٨

د باس�س س:، P�7، ن�اد، �"م�� و                    +
در ".  ا#�*�دات س��س� و م1ه�� م��"ع اس�          

ه��ن اب�3ا� ان*Aب بF? وس��� از زن�ن ب�             
اج ش3ن3 �و ب�3 از >ن +=��       . دN�K ب3	�rب� ا

	��5 س��س� در دوران �7_ و +=�� 	��5              
مدس�Oرو ب� ت^��� رژی5 �"ان��� م^N ا�7ز.            
زن از مد با� ��ر �دن و ی� م��+ت و                
. ��ر، 37ای� ��ر زن�ن از مدان، تn"یu ش3       

�� ه�;� در ب�O ر+�: نخ  ب�'�ر� زن�ن                
 3�%Fام� ب�3 از پ�ی�ن �7_ وب� رو�           .  ش3ت ب

��ر >م3ن دو�K سم�ی� دار س�زن�23 �� با�  
ر+B ا	���7? ب� ��ر2ان ارزان از 	="ر             

ه� اس��Zد. �د و ای: زم�ن            زن�ن و ا+�mن���ن�   
ب"د �� ش�ه3 ب�O ر+�: ن��� اش��mل زن�ن ب�3           

 .از رو� ��ر >م3ن رژی5 اسAم� ب"دی5
 

ام� اموز ب�ز با� ر+B ب�ان ب�'�ر�                    
                     7"ان�ن �� 2ی��ن دو�K را 2+�� ب�� ب

دار� ب�      ه�� �^�J سم�ی�        ا��=�� س��س�  
           cم�در� و ت%"ی � �Z�gاز س��ی? و �Z�7ارا

ح          ] uی"n3 و ب� تKه�ی� ب� ش3ت          زادوو
>م��، زن�ن را �ب�ن� �د. و از                       ت����

اج و ب� ب�زار��ر ارزان            ���ره�ی� رس�� ا
 . س"ق داد. ش3ن3

 
     �� ا2%�1د� ب�         ��A�&�و��6 ز��ن در?�-

k1
 ��ن ا64؟ د<�" ?�م ت
 
در 	�ل 	�ض م��ان اش��mل زن�ن در ایان             

 از       ��� ���C3 اس� �� از ای:            ١٢Mدر 
 در3M  ب� ��ره�� |�رس�� و                ٥٢م��ن   

ت�nnF م%m"ل ان3                �|  . ��ش3��6
در ت"��7 اش��mل ��� زن�ن م��*3       م"Oورد�

"اس� ه� ب� �n"ص در ب���M ?F              زن: 
 ". ان3 ض���g Jه ش3.

 
زن�ن در	��K م�'"م ب� 	="ر ض��J در              

 ٩١ه�� ����M م� ش"ن3 ��  در س�ل                رش��
ان را از        ٣٦س�زم�ن س�r? در     �� دان%;�. د

ه��      رش�� �� ب�%� رش��            ٩١پ1یش در   
����M و م3�6س� ب"د م�وم �د و ت��6                  

 . مدان 	c ش�� در ای: رش�� ه� را داش��3
 

 در3M از پس��ران زن و           ٩٠،   ٩١در س�ل    
ن� ای�'�  .   در3M  پس��ران مد ب"دن١٠3ت��6  

               N�K3ب �'Iوم ب�ش�3 بمدان از ای: رش�� م�
 مدان ت��ی�I ب� ت�N�n در ای:           ،	*"ق پ�ی�: 

ده�3 و ب� ای: و7"د            رش�� از �"د ن%�ن ن��        
ا2 ب� ن�"دار اس�3Fام �%"ر� ت"�7 ���5 ب�             
دN�K س��س� ارت�r#� و تZ'�` و ت����                 
�����7 �� در م��� ��ر 	��5 اس� در                     
                 uی�| Nmان، زن�ن در ای: شاورژانP ت6

ه�� #��I و ت�*�*�ت�              در س�زم�ن   .  ه���3
واب��� ب� ن�6د ری�س� 6�7"ر�، م�ن�3 س�زم�ن 

 اس�         ZM زن�ن �M�n��ب� .  س�r?، س56 ا
                   �Kدو �� �+�ت��م ش��ره�� پ"چ و م�

ب� ن;�.   .  زن3  ب��"ان اNM ش�ی��� س�Oر� م�       
u*#   ن�6د ری�س�     م�ن3. زن �6�7"ر� ه��    س��

ا� ت���"ن پ�3ا ن%3. �� در ای:                   زن ش�ی���  
 !.م�� اس�3Fام ش"د
ه س�ل دو�K ب� تn"یu            ب� ای: او�Mف،        

  �Fان�   �"ان�: ست� م^N اK"ی� اس�3Fام           �2
مدان ن��� ب� زن�ن، م��ن�� از اس�3Fام                

         �n�د، ا+�ای? مrه�� زای��ن        زن�ن م
ه�� ��ن"ن�، ��ه? س�#�ت ��ر�  ب3ون 	��ی� 

2+�: س���6 ن��C�� با� اس�3Fام     Lو در ن
                   3Kا� زادووزن�ن، ت���I و ت%"یc دو�K ب
ب�%�، ش�نP ��ری�ب� و 	="ر زن�ن در                 

 .ده3 #�M ا���nد� را  ��ه? م�
 

 ̀ ه� و ا�3ام�ت دو�K  با� ت���N               ای: ت����
            P�7 زن�ن ب� Nد� و واب��;� ��م�nب�ر ا��
مد  و ت"J�M و ت�3�r اK"ی� �7ی;�. زن                  
                ب��"ان ن*? م�در� و ت'��N و ت���3 ب�%�

داش�: زن      با� >پ�رت�ی3 ���7 و ض��J ن;�        
 . در �7م�� اس�

6�7"ر� اسAم� بN�K3 ب�ان ا���nد� ��             
ه .   7"اب;"ی? ن��� زن�ن را �ب�ن� م� ��3 

>وردن ب�       روز ب ت�3اد زن�ن ب�'�ر و رو�            
?Fپ�3ا             ب ��;�%C ?ای�رس�� ا+ه�� |�

زن�ن سپس� ��ن"اد. ب3ون               .  ��3      م�
ه�� ت�م�: ا���7#� و ب�زن%��;� و ب�         	��ی�

دس���ده�ی� ب���ر پ�ی�: م�r"ر ب� ب3وش                
ی3. .  �%�3ن ب�ر ت�م�: ��ن"اد. ش�ن ه���3            +

ن%�ن م� ��3             ]��: ن;�: م%�ور وزی ��ر 
 ١٩ در3M ب��� ش�23ن را مدان وت��6                ٨١

 .ده�3 در3M را زن�ن ت%'�N م�
 

ای: ه��ن س"د� س� �� سم�ی� دار� ب3ن��ل           
ه�    >ن اس� �� ب� 	3ا�N ه�� دس���د و ه�ی��            

م^N پدا�� ت�م�: ا���7#� و ب��� ه�� ب�'�ر  
سم�ی� دار�   .  ب�Oتی: ب6. س"د را م� بد       

          JI�Fد ن"س�ن ب� ب�6ن� ه�� م�rزم�ن ب� ای ه
�2ه� �7_، �2ه� ت�ی5 ا���nد� �7م�� را          

             N3ا�	ه�    وارد ب� س'"ت و رض�ی� دادن ب� 
 .وادار م� ��3 

 
� ت'ی5 از �7ی;�.          دو�K ب� ش��ر ری���ران�     

زن، زن را ب� دN�K ����7? از ��ره�� ش��ن�، 
��ر در د+�ت ب��"ان م�%� و م��� ��ره��             

� از ��ر م�B م�      I�Fم    .  ش"د  م�rان ��rب �Kدو
�"دش در ���ل ت�م�: ام��� +=��            ��K"Eم�
��ر� و ام: ب3ون ت���� و ن�باب� و ن;�.             
               �#�rب�ن� دی�23. ه�� ارت���7، زن را �

ب� ��C: وض��� �3ام ��ر+م� . �"دش م� ��3 
و در  .  	�ض اس� زن�ن را ب� اس�3Fام در>ورد   

          ،NMرت اس� �� ت�3اد ب�'�ران م���"M :ای
    N3ا�	ده� و �ی: دس��تی:   	�ضن3 ب� پ�ی�: ت

                �ام'�ن�ت ب'�ر م%Nm ش"ن3 و ب� ت��م شای
 .س�F رض�ی� ده3

 
� و 64�W�4 خ��	اد� ب�ا� ت����           �=X� ز��ن


�رج ز���;� �d ;� ر����77؟  
 

ان             ��[�c ��ن"ن اس�س� ایان س: ازدواج د
ان ب���ر� از       .   س�ل ت���: ش3.      ١٣��و�K د

��ن"اد. ه�� ��ر2� و +*� در س: ب���ر                
 . پ�ی�: ت م�r"ر ب� ازدواج ی� +و��� ش3. ان3          

ش�3 ی�دان�، #=" ان�r: 	��ی� از     + ��Z2 ب�
"	*"ق �"د��ن   [�c >م�ره�� س�زم�ن ث��       : 

 ب�       ٠ ا	"ال �%"ر هس�ل 	3ود           Zار ن�ه
. ش"د    �د.، اض�+� م�        >م�ر �"د��ن ازدواج     

د.     ه�ار �"دs ازدواج      ٠¡٩،    ¡٨درس�ل   �
 از ای:          ٩٠٠و7"د داش�� �� 	3ود        Zار ن�ه

 ه���3 و          �� از ای:         �٧٠"د��ن دZار ن�ه
 م�      ١ت� ١٠ت�3اد   Lه���3 �� ب� ن �Kرس3   س�

 ".اس� ه� ا+�ای? داش�� س�ل ای: ر�5 در ای:
 

ت�3اد زن�ن سپس�        “  ای��I“ب� 2�ارش         
 س�ل س: دارن3 در        ١٨��ن"ار� �� ��� از        

 در3M از     ٤ رو ب� ا+�ای? اس� و             ٩٤س�ل  
       م�r"ع زن�ن سپس� ��ن"ار در	�ل 	�ض

  . س�ل س: دارن١٨3زی
ت�3اد ��� از ای: زن�ن ت�� پ"ش? �����                  

ه� و م�Fرج س�;�: و ت"رم                ام3اد ب� ه�ی��    
 ه�ارت"م�ن   ٥٠ا�، ب� م�ه�         >ور K��L   سس�م

3���  . ب�ی3 زن�23 را س
 

�  +�5I م���3� از زن�23 و وض��� زن�ن [�*�
شم  ب     .  ��ر2 در دن�� م�rز� پF? ش3          

س���5 سم�ی� دار�، داغ ن�_ ب پ�%�ن�                 
دان� �� ��C: زن�23 با� زن�ن                     ��Kدو

3���زن م��ه�I م� �Z2  با� ت�م�:                .  س�
ه�� س�;�: درم�ن و دارو�  +زن3                   ه�ی��

دی;� م� 2"ی3    .  +وش� م� ��3     م�K"I? ت: 
ه�ی5 را    >ن*3ر ��ر م� ��5 �� ا�7ر. ��ن� و ب}�   

دی;� .  دان5  در>ورم و ب�%� از >ن را ��2. م�      
2"ی3 در>م3 ��ر2� ه��ش ��Zف م�Fرج  م�

ده3 و ب�         اش را ن��        +زن3ان و ا�7ر. ��ن�       
وش� م�    و7"د >ن'� ه��ش ا[Aع دارد ت: +

 . ا� ن3ارد ��3 و �Cر.
 

��ن"اد.      �K�� .Zس             ه�� ��ر2� #Aو. ب
2س�;� ب�زار ت:         N���ت         cوش� را رون+

وش� �� در ا#�اض ب�         ��ر2 دس� !.  داد.+
�I�	            ?Iدار� ب� وس�ی�  اراذل و اوب�ش ش6

دس� ب� �"دس"ز� زد و ب�3 از 3�C� در                  
ا|� ��ر2    . ب���رس��ن +"ت �د C N=ZKاب"ا

دی;� �� ب اث ضب و ش�5 م�م"ران                   
   س��K اش ه5 ��     ١٥ش6دار� �%�� ش3 و پ�

خ C رج  ب��Fا� ت�م�: مدس�� م�اث پ3ر� ب
م%m"ل ��ر ب"د م"رد 	��I م�م"ران              زن�23

 .   اوب�ش ش6دار�  �ار م�;�د               ��
وش� م�ن�3m7 3 ش"م� س�ی� اش را ب س    ت:+

                   �*+ ت��م� ��ن"اد. ه�� ��ر2� و �%
ان ت��م ��ن"اد.       ��ه�   �7م�� ا+'�3. و زن�ن و د

    .  ��3  را ت36ی3 م�   �� ٥٥ س��K ت� زن       ١٠از د
 در�2 ش3ن ب� >ن در                ��س��K ه�}'3ام از 

ان          . ام�ن ن����3 ��ه  روز 2ی��ن زن�ن و د
�2د و در         � ��ر2� را م�          ی` ��ن"اد.  

ور م�'�3 و پ�ان                م�Arب �"د |"[�        
دس�ل ه5 ب��"ان �"د��ن ��ر ارزان در                 �

 .��3 ه�  ره� م� ���ب�ن
 

��ر ب��� ��د؟ �d 
 

ب�ی3 .  >ن}� م�5I و ب3ی�6 اس� ب�ی3 ��ر� �د          
               ��Zد� و ت�nر ا���%+ N���ای: ت Nدر م*�ب

م��IE . ب�: زن�ن و مدان ��ر2 ای���د�2 �د
اش��mل زن�ن ت��6 مب"ط ب� م��IE زن�ن ن���       

�*�] N� و م��رزات [�*�ت� زن  و ب� � ��ر2
��ن"اد. اس�     N� .  و مد #�r: اس� و دام�;�

ب�ی3 زن�ن و مدان ��ر2 ب#��I ای: ت���� و 
[�*� ��ر2 ت��6 در       .  ن�باب� م��رز. ���3    

ت"ان3 از اس�^��ر           M"رت ره�ی� زن م�            
+���K: و ره�ان      .  دار� ن�rت ی�ب3        سم�ی�

��7? ��ر2� ب�ی3 ب� م���K ت���� و                     
ن�باب� و س�5 ���7 ن��� از ����7 �7م��     

ان �"د ��ن"اد.       ��ه�� ��ر2�     �� زن�ن و د
�"د ب3ان�3     �Kه���3، م��  .     اج ه ��ر2�ب� ا

��ن"اد.                   ��ب�ن� >ن زن و د� :�Kه��     او
�"اه3 ب"د       �ه��     ام�3� ب� و#3.      .  ��ر2

ی3ن و 	'"م�               �پ"ش��K دو�K، ت��6 و�� 
                  ب�ن��ن ب�%�� :�+دن و س�"ب و 2�

�"اس� باب� زن و مد ب�ی3 ی'� از          .  اس�
�"اس�          �IMاس� [�*�          ه� و ا"��     تی: 

 .��ر2� ب�ش3
 

رود �� +���K: زن�ن پ�%و با�              ان��Lر م�  
                     پ�"ن3 ب� م��رزات ��ر2� و ت��� ب
دن >ن�6 و            � N'%و م� م%'Aت زن�ن ��ر2
                       :�K��+ ف و ارت��ط ب�"ZM :ای N� د��ات
��ر2� ت��6 را. �"ت و �3رت م��رزات و               
                  ��mت و ت��Kاس� و م��"�دس� ی�+�: ب� 
وضB م"7"د و ب� ب� زی �%�3ن 6�7"ر�                

 .اسAم� ام'�ن پ1ی اس�
 
 

٢٧ "��WA ٢٠١٥ 

 ...ب� حCف " ت#��9 ز��ن"



  ��� � ���    ١٩٥  

 

١¢ 

 
�����: 

 
�K اول �"م�  در +وردی: م�. ،اباه��I# 5�اد. دب�

 س����ر� در م"رد C;"ن;� ت%'�N 	�ب                ٩٤،
��"ن��� ایان با� دان%r"ی�ن #I"م س��س�                    

. دان%;�. س���Iن�� در �دس��ن #اق داش�� اس�            
>ن}� م"رد ب�z ن"ش�� م: اس� پدا��: ب� س��Fن 
       N�'%*�ی*� در م"رد ت	اد. در ای: س����ر و ��I#
               �K اول �"م� 	�ب ��"ن��� ایان اس� �� دب�

��Aف اس��د م"7"د >ن ت�ری �"د و ب� ،ب Nب� م� 
دور از ه ن"ع م"ازی: س�د. ت�ری� ن;�ر� و ت�36 

 >ن56 در ی` م���                     ،ب� 	*�*� و ام�ن�3ار�                
5I# ن�م ��را ب� >��دم�` و ت ���، داس��ن� �"د س�

 . ب� �"رد ش�"ن�23ن? م�3ه3ن�م ت�ری� >ن 	�ب 
 

 س��س� و ن� از                      Lاد. ن� از ن��I# 5اه�ب�z اب
 �7م�� ش��س� و                                      Lو ن� از ن �Fت�ری Lن

ن� ب� دN�K ای�'� م: مJK�F . >��دم�'� ا#���ر ن3ارد
ات او ه��5       Lد                         ،ن"� �� ]�� بI'� ب� ای: 

"�F" ب���ر                "  ت�ری�اد. ب�ز2" م�'�3 ب���I# ��
ه��: م��IE ��ر       .  زم��F  دور از 	*�*� اس�               

ب� ای:    .  ن"ش�: و پدا��: ب� >نا دش"ار م�'�3                
و7"د ب� دOیN زی ب�ی3 در م*�بN ت�ری� ن"ی��                  

 .  �I�7 او، ت�ری� وا��� را ب�ز2" �د
  
 و ره;1ر >ن :�9# gاد. ن� ب��"ان ن���I# 5اه� اب

ت�ری�، �� ب��"ان ی'� از ش��nF ه�� د��N در 
 . >ن دور. دس� ب� N�7 ت�ری� زد. اس�

 وا����ت >ن ت�ری�، در ش'N دادن ب�                                    :دوم
                   �Fد ش"�م"7"دی� و ا#���ر س��س� اموز 
اباه��I# 5�اد.،  و ه�اران ��"ن��� دیوز و                    

 .  اموز، ن*? ت���: ���3. داش�� اس�
 N�7 ت�ری� ��7? ��"ن���� ایان، ب�                         :4	م

هب�6ن� >��دم�` ی� ش�nF ی� س��س�، بnF"ص 
ت"س� ���ن� �� �"د در >ن ن*? داش�� ان3، ب� نZ"ذ 
و ا#���ر ��7? ��"ن���� در �دس��ن ایان و در 

اق ضب� م��ن3# . 
 ب� ای: ام�3 �� در ZM"ف �"م�I، ��� پ�3ا :d>�رم

ش"د �� در م*�بN ای: در�7 ب� ا#���ر�، را.                            
ب2%�� با� ب�زی�ب� سAم� س�زم�ن �"د ب���             

 . ب;1ارد
 

اباه��I# 5�اد. ب� ن�م دب� اول �"م�I و س�زم�ن�         
                           N�'%ن3، �� ی` ر�: از دو ر�: ت�ف م�	

س�زم�ن� �� در دور.       .  	�ب ��"ن��� ایان ب"د    
در�%�ن� از >ن ت�ری�، ن*? ��بN س��ی? و ارزن3. 

ه��: م��IE و ا#���ر >ن دور. و             .  ا� داش�� اس�  
+����K �"م� �K ��"ن��� >ن زم�ن ب� >دم�6ی� ��             

 ا#���ر�     ،اموز ه5 ب� >ن ن�م +����K م�'��3                        
|5            )  ه3�C ن�م"�7  (�I# N�Kم�3ه3 و ب� ه��: د

+��3 ا#���ر ب"دن ب��I# z�اد.، Oزم اس� ب� >ن               
�� . پدا

 
 	�Z و د+�ع از ��7?                             ]��در #�: 	�ل ب� 

             �ب� و ت�ریrان �� از ت�"م�I "��"ن���� در ای
ت1mی� م�'�3، ا+%� م��+B س��س� اموز "  ��"ن���

#�I�اد. و ه�� ���ن� �� ب��م م�K'�� ب �"م�I، ب� 
. �"م�I ��"ن��� دیوز ضب� م��ن�O ،3زم اس�      

       Jیم: تAش م�'�5 پP از ن%�ن دادن 	*�یc ت�

ش3. ت"س� #�I�اد.، ن%�ن ده�C �� 5 م��+B س��س� 
 . اموز او را ب� ��C: ب� پن��<� �%�ن3. اس�

 
                      ��2 N'اد. از ش��I# 5اه�ت��م ت�ری�F �� اب

 ، ن�وه�� ت%'�N ده�3.         ،	�ب ��"ن��� ایان     
. م"ئ�P       ،زم��� ه� و م*3م�ت ت%'�N >ن              ;�� 

 بوز ا��A+�ت در ،	�ب و سان�rم ت%'�N 	�ب
	�ب ��"ن��� ایان و ت%'�N 	�ب ��"ن���              

 	�� در       ،��ر2� ایان در ای: س����ر م�;"ی3             
ی: 	*�*�� در م"رد       �'C"� ی` م"رد ه5 ب��ن;
. >ن ت�ری� ن��� و ت��م� تAش� با� م�� >ن اس�

در ای: ن"ش�� ن��F"اه5 ب� �N م��	�I# z�اد.                        
در ای��r ت��6 ب� م��ئN ا�IM و 	*�یc                 .  ب<دازم

 N�'%ب و ت�	اس�س اس��د م"7"د >ن  ت�ری�F، ب
�� . ده��23ن?، �"اه5 پدا

 
م*3م�� Oزم اس� ی�د>ور� ��5 �� س��Fن اباه�5               
 ��K"Eد� اس� و از ای: رو م�#�I�اد. ب� زب�ن �

 . ت��7 ن*�6K"� N� م"رد اش�ر.، ب�36. م: اس�
 

 �#" ���� ح�ب ��	��6G ا��ان 
 

 ب�    ١٣٦٢	�ب ��"ن��� ایان در ش6ی"ر م�.             
ب2�ار� ��;. م"ئ�P >ن 	�ب ا#Aم م"7"دی� 

ام� ای: ات���Z اب�3ا ب� س��: و ر#3 و ب�� در . �د
 M"رت 2+�� ب"د ٥٧ان*Aب . >س��ن ب� اب ن�"د  

و م"���� [�*� ��ر2 ن� ت��6 در ا���nد سم�ی�           
دار� �� در ت�"Oت م56 س��س� >ن �7م�� از                          

�"د �I�7٥٧ در �"د ���م   ��بN ان'�ر و م6�| 
|5 . را ب ت�"Oت �7م�� و �"د ���م زد. ب"د�I#

                    ��2 N'ان و شت�"Oت پ�? ت در �7م�� ای
 ب�    ٥٧ �"د ���م          ،7ی�ن�ت �C و م�ر������         

#�"ان ی'� از ب�ر�2ی: ت�"Oت س��س� ایان و     
وج [�*� ��ر2 ن��ز ب� ی` 	�ب ��"ن����                 #
دی;�، در م*�بN 	�ب ت"د. و س�زم�ن�6�                               
پ"پ"����K و �I*� را در م*�بN �7م�� �ار داد.                   

 . ب"د
 

 ت�"Oت ١٣٦١ ت� س�ل ٥٧در ای: پوس� و از ���م 
                            �+2و. .  ب�ر�2 در �C ایان M"رت 2

م�ر������ �"C'� ب� ن�م س3�6 �� ب�3ا ب�  ات��د     
 ن�م داد، م�"3K ش3 ��                        ��mم��رزان ��"ن��� ت
��"ن��5 �"د را ن� از روس�� >ن زم�ن و ن� از                        
�C: و ان"ر�"�7 و ��س�و و �C >می'�� Oت�: 

 بI'� م��*�5 ب� م�ر�P و ب�                   ،�ض 2+�� ب"د     
                 NMب و��"ن��5 م3رن و ارت���3 در �"د |

 . ب"د
 

م��	^�ت م�ر������ ای: 7ی�ن در م3ت زم�ن                  
 ��C N ایان و ، ٦٠ ت� س�ل �٥٧"ت�ه� از ���م   

�"د �"م� �K را د�Cر د22"ن��6� 37�                �I�7 از
��"ط               .  �د z�ی�ن از بم��	^�ت ا�IM ای: 7

#�3. ت� اس�"ر. ب"رژواز� م�I و م��� و                                 
        5��K"ی�ن در ن*3 پ"پ ،م����u >ن م��	^�ت ای: 7
... ��"ن��5 �I*� و ب�^�6� س�` ��ر ��"ن���� و

ن*? ای:    .  ان*Aب� 37� در �C ایان ای�rد �د             
 �+7ی�ن، �� ب� ن�م م�ر����5 ان*Aب� �"د را م�
 �C ت س��س� و م�ر������ درO"�د، در تم�'
ایان ��Cن #5�L ب"د �� در م3ت �"ت�ه� ان"اع                 
ا���"ن�6� [+3ار م��	^�ت >ن�6، +ا���"ن                   +

 در س�زم�ن�C ��6 >ن زم�ن ،" م�ر����5 ان*Aب�"
�+2 N'ش . 

 
در 	��K �� س�زم�ن�6� ب�رگ �C از +3ای� ت�                      
� س�، C"ن پ�'�ر و                       �س�زم�ن�6� م�وف ب� 
رزم��23ن و و	3ت ان*Aب� در ن�ت"ان� در پ�س� ب� 
م��ئN م��رز. [�*�ت� ی'� پP از دی;� د�Cر                 
ب�ان ه"ی�� م� ش3ن3 و تE"ری�: ه�� >ن�6 ب3ن��ل 

" ب�ان در ��7? ��"ن����         "ی�+�: ری%� ه��         
ب"دن3،  ات��د م��رزان ��"ن��� در م3ت �"ت�ه�     
از 2وه� �"C` ب� س�زم�ن� در 	�ل رش3 و                       

 c3اران? د��+پنZ"د ت�3یN ش3 �� ��� از >م�ر [
 ن3اش�  �� زیا در درون ت��م 7ی�ن�ت �C از ،

�"م� �K ت� رزم��23ن و رزم ان*Aب� و و	3ت                           
ان*Aب� و پ�'�ر و 	�� +3ائ� م��+N و +ا���"ن�6 

3��+2 N'ب� شA*ب� . م�ر����5 انA*م�ر����5 ان
و ب3ن��ل >ن ت%'�N 	�ب ��"ن��� ایان، در اوج 

� س�   "ب�ان س�زم�ن�6�      �  "          ��و از �I�7 ش
 PانZ�� ب��م �� ��انP ن���م ای: Z�� �23ن در���

س�زم�ن�6� .  و	3ت ت%'�N ش3. ب"د، #وج �د          
انP و	3ت اس�س و	3ت �"د را ن� 	"ل ̀ی Z��
بن�م� ��"ن����،  �� ات��د و در وا�B ائ�Aف                      
	"ل م"اضB مC ،JI�F"ن روی�ی"ن���� ب"دن               
           Bم"اض ��ش"رو� و ض3ام<ی����K ب"دن و ب

د. ب"دن3 �� در ن��Z ن���م م�ن3� Jی .   دی; ت�
 

Oزم اس� ی�د>ور� ش"د �� ات��د م��رزان                                    
��"ن��� ت��6 س�زم�ن �C و ��"ن���� ب"د �� در 

 دارا� ی` بن�م� ب"د و ب ضورت                    ٦٠س�ل   
ات��د 	"ل ی` بن�م� ��"ن���� با� ه س�زم�ن 
��"ن���� و در ت%'�N ه 	�ب ��"ن���� ت���3 و 

ار م� ورزی3               Mس�زم�ن�6�               .  ا � "س�ی�
(س� �Aف         "  ̀  "س�زم�ن�6ی� �� ب � ی�ی��� "  

           JK�Fب"دن ش"رو� م ����Kب ت"د. ب� س"س���	
ی'�،                   C �%دو    "ب"دن3 و ه5 م ��، را رد         "

#�"م� 	"ل م"اضB ض3ام<ی�����K،            )  م�'دن3
ض3 روی�ی"ن���� و ت�3اد� م"اضB دی;، ب� س�ی� 
روش: ه�� مJI�F ب ی` ب��، ت%'�N ش3. ب"دن3 

ضورت داش�: ی` بن�م�         .  و +����K م�'دن3     
��"ن���� با� +����K، ی'� از 37ل ه��                                  

� " م�ر����5 ان*Aب� ب� پ"پ"5��K ب�"ر ��I و ب� �
 . ب"د" س�
 

م��س�Zن� ای: ت�"ل م�ر������ در �C ایان در           
شای�� ب"�"ع پ�"س� �� 6�7"ر� اسAم� در                 

داد    �، ت�ض� وس�B را ب� اپ"زی��"ن و                    ٦٠
��M"n ن�وه�� �C >ن دور. شوع �د                         .

 ��"ن��� و �C از                         ، ��در      ،ه�اران #="      
 زن3ان�6 ب�      ،س�زم�ن�C ��6 >ن دور. ا#3ام ش3ن3          

                       :�ZK�Fو م �م�N ��"ن����6 و ره�ان ��ر2
                Nت�3ی .Zار ن�م� در اب��د ده�6 هA6�7"ر� اس

ب���ر� از س�زم�ن�C ��6 زی ای: ضب�ت       .  ش3
پ%� راس� ن'دن3 و +�7 ت���: ت'J�I ب�                             
م��	^�ت >ن دور. و ام'�ن ن;�. دوب�ر. ب� ت�ری� و 

� م%� �"د را ن��+��3� . 
 

دس��ن و                     � ��=+ N�K3ف ب*�� بA��"م� �K ب
     ��I# ��+اm7 :ن� در ای��Iم*�وم� م� ��2 N'ش
6�7"ر� اسAم� و ه��م�ن ن*? �"م� �K در ای:             

 د�Cر سن"ش�     ،م*�وم� و م"����� �� پ�3ا �د          
ه��: 	*�*� ب� �"م� �K ام'�ن داد ��                .  ب*�� ن3%  

پوس� ت�"Oت س��س� و م�ر������ را در +=�� 
>رام ت� از س ب;1ران3 و ت��م� ب� م�ر����5                        

 . ان*Aب� ب<�"ن3د
 

   s و ا م �Iم"� sان�%�ر پ�? ن"یP  بن�م� م%�
، او�K: ١¢در ش6ی"ر ) ات��د م��رزان ��"ن���( 

� و 2ای? م�ر����5 �دس��ورد پ�"س�: �"م�I ب� 
پ�? ن"یP "و ه5 " بن�م� ا م s"ه5 . ان*Aب� اس�

      s و ا م �Iم"� sم"رد ن*�Z�] 3     "   بن�م� م%�
� س� �ار                              �از ره�� ب�زم�ن3. س�زم�ن�6� 

�+ ای: ن"ش�� 2"ش� ا� از م��بB ای:               .  2�در >
�"اه5                  �+ت�ری� را با� ما3���A# ��7ان م�
د �� از �I�7 در ای: ن"ش�� ب� >ن�6 ما��7 �د.   �

 .ام
 

ام� ا�7ز. ب3ه�3 ای��r م��*�5 ب� س��Fن اباه�5                     
اباه��I#  . 5�اد. در م"رد ای: ت�ری� ن;�. ���5                   

 :#�I�اد. م�;"ی3
 

. ب� ت�ری� 	�ب ��"ن��� ایان م�<دازم"... 
2+� و �C ت�"Oت�    N'ن� ش";C ب�	ای: 

را از س 12ران3 و C;"ن� ب� دن��� اموز                   
 در ��;. دوم �"م� ١٩٨١س�ل . ن;�. م�'�3

ار� �Mدر     ،�K �� مn"ب�ت? م"7"د اس�  � 
م�%"د م��� ب ای�'� �"م� �K تAش ��3                            
	�ب� ساس� ت%'�N ش"د و ب� �����                           
       N�'%وم�ت ت�Iم�م"ری� م�3ه3 �� م ���م

ه��م�ن در ت6ان       .  ای: 	�ب را +اه5 ��3          
                       PانZ�� 5ی�ن ب"د ب� اسان�� در 7Z��

 ." و	3ت
 

 : #�I�اد. در ادام� م�;"ی3
 

"          ��انP و	3ت از Zم�%"د     ��٣ N�'%ت ، 
 �� ای: . B�7 م�%"ن3 �� 	�ب� درس� ���٣3

|5 ای�'� دس��ورد داش� ام�                 �I# PانZ��
انP را . م"+c ن��%"دZ�� :اه3اف ای �K م�"�

و سان�rم   .  پ�;�� م�'�3 و ب3ن��K? م�ود  
 م"+c م�%"د �� ���7 از                ١٩٨٣در س�ل       

 از C<�6�        ،س�زم�ن�6� س��س� ه�� ایان             
ای: .  	"ل �"د در ��;. ا� B�7 ��3  ،ایان

بF%� (س�زم�ن�6 در ایان ا���K بF%� از >ن�6 
�� ش3ن3Zر ت�Cپ�"س��3 و در ) د .ب� ای: ��;

. ا� م"ئ�P 	�ب ��"ن��� ایان                      ;��
 )ت���3ه� از م: اس�(".ت%'�N ش3

 
ار�                  � �K دوم �"م� .;�� ب اس�س ای: تn"ی
با� ت%'�N 	�ب ��"ن��� ایان م�3ه3 و �����   
م��� دن��ل ت%'�N 	�ب م�ود و ب� ادام�                            

انP و	3ت"اه3اف   Z��  "           و ب� �K م�"� uاز �7ن
دن ���7 از س�زم�ن�6� س��س� ایان                        � B�7

 در    ١٣٦٢ ی���       ١٩٨٣	"ل �"م� �K در س�ل               
              N�'%ان ت. ا� م"ئ�P 	�ب ��"ن��� ای;��

 !!!م�%"د
 

در ای: . وا��� �� و37ان و شا+� ه5 [�*�ت� اس�
ا+��ن� �"د��ن� �� ره�� �"م� �K و 	��� >���                     
       N�'%اح ت� و پات�'� و [Lم�ن ن#�I�اد. �6
	�ب اس�، ه�� 	*�*�� 7� ای�'� در ��;. ا�               
م"سP 	�ب ��"ن��� ایان ا#Aم ش3، و7"د                  

�gها دب� اول �"م� �K در دن��� �"ران       !  ن3ارد
و ن�ش�"ای�ن� �� ب� اب�ار دس�س� ب� ا[A#�ت و         
                             �6rوز� م در �67ن  م3رن و امLت��دل ن

�gها ای: تاوش�ت ذه��         .  ن����3، ن%��� اس�     
           �با� ���ن� اس� �� ن� ی` ���I در م"رد ت�ری

        �K د م��رزان ��"ن���                      ،�"م���ب        ، ات�	 
��"ن��� و ت�"Oت �C در ایان را م�3ان�3،  و       

ان �� �gها ! ن� �ار اس� در >ی�3. ه5 ب3ان�3�Fس
ا[����ن ��مN دارد م�F[��: او ه2� زم�ن� ب�                   
	*�یc ای: ت�ری� 	�� ب� ا[A#�� ت%'�N ای: 	�ب 

س�Fوت��3ان� ه �C     !  ه5 دس�س� نF"اه�3 داش�  
       �*�*	 ��"د اموز دوس� دارد، را ب� �7� ت�ری

. ت%'�N 	�ب ��"ن��� ت�"یN 	�ضی: م�3ه3            
ش�ی3 دو�K ا�5�I ض��ن� ��+� در ای: م"رد ��                       
ش�"ن�23ن ب� م��بB ت�ری�F در ای: م"رد دس�س�     

�gها �ار ه5     !  پ�3ا ن'��3 را ب� ای%�ن داد. اس�      
ن�"د. اس� �� در ب�ون ای: دای.، ��� ای:                             

2"ی� .  اد#�ه�� پ"چ و ای: ت�ری� �I�7 را ب%�"د              
ار ن�"د. اس� س��Fن       � ،��Iه�� >دم ب�و37ان م�

دب� اول �"م� �K ب� ای: تn"ی ��           ! او را ب%�"د  
           N�7 :ب� ای :Kش�"ن�23ن س� �ار ن��� ��� 7�
ت�ری� 2"ش ده�3 و 7"اب >نا ب3ه3، ب� تدس��               
 �وی�. ا� تAش م�'�3 دان%r"ی�ن #3���A ب� ت�ری

 . ��"ن��5 در ایان را م1rوب �"م� �K اموز ��3
  

ان�                     �Fم: ب� ن"ش�: در م"رد ای: س �� �I'%م
دارم، ای: اس� �� در م"رد اد#�� ��� در ب�ر.               

�"د او ،ت%'�N 	�ب ��"ن��� ایان م��"ی�5 �� 
ب� ان3از. ی` س س"زن ب� >ن}� ��Z2 اس� ب�ور                   

 او   ،ب� تدی3 ای��6 ب�وره�� #�I�اد. ن���    .  ن3ارد
 ، ت�ری� ن���     ،م�3ان3 >ن}� م�;"ی3 	*�*� ن3ارد          

   � در�7 ١٨٠م���3 ن��� و م�3ان3 	*�یc >ن ت�ری
او ت5��n دارد       .  �Aف اد#�ه�� اموز او اس�          

داس��ن� س���;� را ب� �7� >ن ت�ری� با�                               
      3�� Jی5 2+�� اس� ب�       .  ش�"د�2ن �"د ت���nت

 �ZFرا >�2ه�ن� م �Fت�ری c*�ی	و  �ای: ��ر >ن ت�ری
�"د را �7ی? ب;1ارد         ���. و داس��ن� س���� پدا

ای: س����ر �ار ن��� اه��� 	�ب ��"ن��� و             
	�� �"م� �K را در ت�ری� م��رز. [�*�ت� و                                   
 � ��"ن��5 ایان ن%�ن ده3، ب#'N� P ای: ت�ری
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ار اس� م�ی� ��u ات"ری�� �"م�                � �I�7 �ن;�ر
 .�K اموز ب�ش3

 
                �*�*	 �اباه��I# 5�اد. اموز دوس� دارد ت�ری

! ت%'�N 	�ب ��"ن��� >ن�"ر م��"د �� او م�;"ی3
داس��ن ای%�ن �C�� در م"رد ت%'�N 	�ب                              
��"ن��� ایان ب3س� ن��3ه3 و ه ان��ن 	�� ب� 

� از دن��  �� م��"ان3 	�� ب� ی` س�3 >ن دوران     ،
  �K دوم �"م� . 	�� ب�     ،�"د �"م� �K و ه��ن ��;

 ،دس�س� ب� س��Fن �"د #�I�اد. در >ن دوران                  
               3�6Zوز او را بام� ای:    .  �1ب ب"دن اد#�ه�� ام

ت�ری� ن;�ر� ن� ت��6 در م"رد �7ی;�. اموز                           
 	�� در م"رد       ،س��س� م�� ش3. ش�I# �F�اد.        

. م"���� اموز 	�ب? ب� ان3از. ��+� 2"ی� اس�               
 >دم�6� م���� �� ه�"ز ب�         ،ان;�ر �N ای: دوس��ن  

 دس�� ،#�I�اد. ه���3 و م�3ان�3 ای�N�7 �6 و �1ب ان3
5 2+�� ان3 با� ��nا#���ر"���7 ت u�� " .و2

 و م*�"��K در �I"ب سان ����I در �دس��ن ،�"د
                ��6>C J�IFم مAا#���ر م��ن ا� u�� اق، و#

5 �د��Kل ن�س�"ن��	ر ب�  و37ان ،�I*� و ب� ض
�"د را �"اب ���3 ت� ب� را	�� از ���ر ای:                    .�2<

 .ت�ی�Zت #�"ر و ب� س ت'�ن دان >نا ت�ئ�3 ���3
 

ا�7ز. ب3ه�3 ب� �"د اس��د ای: دور. ن;�. ���5 و                   
 .ب3ان� 5	�C �*�* ه�� و �C ن���

 
                   ?Fب �� �+2 N'زم�ن� ش �K دوم �"م� .;��
م��6 از ره�� >ن و�� ای: 7ی�ن ا2 ن;"ی5                     

 بF? م��6 از م��	^�ت ات��د م��رزان                         ،ت��م�
ب���ر� از >دم�6� ا�IM . ��"ن��� را پ1ی+�� ب"د

ای: 7ی�ن از اباه��I# 5�اد. ت� #�3ا£ م3�6� و ت� 
ب .  ب*�� ن*? ب� ارزش� در ای: پوس� داش��3                      

�Aف داس��ن�ای� ه�� �I�7 اموز و ت�ی�Zت�     
�� ب� �7� ن*3 >ن ت�ری� و 12ش�� س��س� �"د                         

در ��;. دوم     .   ای��6 >دم�6� ��� ن�"دن3        ،م�'��3
�"م� �K م��	^�ت م�ر�����5 ان*Aب� و ��"ل >ن، �� 

��MA ای�'� . پ�%� در 7ی�ن ب"د، رس��� ی�+�
�"م� �K از ن�در 7ی�ن�ت� ب"د �� ت��م� ب�                                        
� و �67                                �م�ر����5 ان*Aب� پ�"س� و از 
�"د و پ"پ"5��K راس�� �� ب ای:            �I�� م�ئ"ی���

�+2 �IM�+ 5 ب"د��	ت A�'%ت . 
 

� دو س�ل ب� #*u م��+��د، ب�   *+ �nداد ش� ا2
� م�ر����5 ان*Aب� در م��ن   �س�� �� پ�%و� 
     ه�� س�زم�ن�C ��6 ایان و در م��ن [�*� ��ر2
ب� م�'د، تn"ر ای�'� 	�ب ��"ن��� ایان، rت
#Aو. ب �"م� �K ب� ش�� [�J وس��� از                               
ا���"ن ه�� م�ر����5 ان*Aب� و ش"راه��                     +
��ر2�  ن�  در �دس��ن �� در ت6ان ت%'�N م� 

 . ش3، م�I*� دور از ذه: ن���
 

در�2 ب"دن �"م� �K در ای: دور. و در م��رز. ا�   
ان*Aب� #��I 6�7"ر� اسAم� و ضورت                                   
پ�سF;"ی� ب� م��ئN وا��� �� ای: م��رز. در                         
م*�بN ای: 7ی�ن �ار م�3اد و شای� وی�.                                   
دس��ن و ام���� ن��� �� در م*�ی�� ب� �N ایان �

 ب� �"م� �K ام'�ن داد ��       ،در ای: م��*� 	��5 ب"د  
[� پوس� ا� �N ت%'�Aت �"د را ب� م�ر����5   
ان*Aب� ن�دی` ��3 و ای: ن�دی'� �"د را در                           

      3%Fاد. رس��� ب��I# .دوم م"رد اش�ر .ب� .  ��;
ه��: دN�K در ای: ��;. از ن*? ارزش��3 ات��د                  
م��رزان ��"ن��� در �N ت�"Oت �C ایان و از 
�I�7 در د22"ن��6ی� 37� در �"م� �K �3ردان�                  

سان�rم �"م� �K در ���ر ات��د م��رزان                         .  ش3
��"ن���، دو ر�: ا�IM ت%'�N 	�ب ��"ن���     

با� اث��ت ای: اد#� و پ"چ ب"دن                   .  ایان ش3ن3  
ت�ری� س���;� م"رد اد#�� #�I�دا.، ت"�7 �"ان�3. 
�2ن را ب� ن*�K"� N از ب��ن�� پ�ی�ن� ��;. دوم                       

 : uI7 م�'��١٣٦٠5"م� �K در +وردی: س�ل 
  

در پ�ی�ن Oزم م�3ان�5 �"ش%�6� ارزن3. ا�         "
را �� ر+*�� ات��د م��رزان ��"ن��� در را.       
م��رز. ب� پ"پ"5��K و ا�"ن"م��5 و ت^���                     
� در ��7? ��"ن����     �KوتE"ری` ب��? پ
ب� #�N >ورد. و م� را ن�� ب� [د                                                 

 ن%�ن . ان�ا+� م��#3ت �د. ب���6%�]��
5���". 

 
� ��H7�	mGn ح�ب ��	��6G ا��ان 

 
ب اس�س ا+��ن� س���� #�I�اد.، ��;. م¤سP ه5   

انP و	3ت      در ادام� را. و      Z�� اه3اف         B�7 ب�  ،
 و در ای:       ن�وه�� �C ایان 	"ل �"م� �K  ش3ن   

.، 	�ب ��"ن��� ایان ا#Aم م"7"دی�                  ;��
د�. 

 
 :اباه��I# 5�اد. م�;"ی3

 
دس��ن ه5 ،ت��6 �دس��ن اس�^�� ب"د"....  � 

 مدم در س�; ،بN�K3 م*�وم�� �� در >ن ب"د  
   �IEدن3) ن� ت� وای� ت�(م� ،م�I م*�وم� م�'

 ،و ن�و� �C ه5 در >ن ن�وم�3 ب"د                                 
               6�7"ر� اسAم� ن�"ان�� بAی� �� ب س

 ای��r ب س �C       ،ب*�� �C ایان >ورد. ب"د  
ن���r ای: ش3 ��                          .  �دس��ن ب��ورد         
 بF%� �� ب6	�ل م�ن3.          ،��"ن����6� ایان  

ب"دن3 در ای: م�3ان ب� ��` �"م� �K در                            
دس��ن ب� ای: ن���r رس�3ن3 �� در م*�بN ای: �

 ،ت�ض وس��� �� ب� �C ?��7 ش3. ب"د                 
�ی�. ا� درس� ���5        ،س�;��� م*�وم��   ، 

ای: ب"د �� ��Z2 ش3 ه 3�C                   .  ش'N ب3ه�5   
مI�وم�ت ت%'�N 	�ب ��"ن��� �� ب�ی3                     

 ،درون ��ر2ان ب�ش3 ه�"ز ت�م�: ن%3. اس�    
ام� ای: ضورت س��س� م� را مI�م م�'�3 ��   
ه �C زودت  ای: 	�ب را ت%'�N ده�5 و               
ب�3 از ای: +' ���5 �� ب� ��` ای: 	�ب                     
ف ���5 و بوی5 ]بوی5 و ��س���6ی? را ب
در [�*� ��ر2 ب�+� ��ر2� ای: 	�ب را                 
شط 	��ت� ادام� ��ر� 	�ب� ��"ن���                       

 ."اس� را ت�م�: ���5
 

اب�3ا در م"رد ش�ه�اد. ا+��ن� ا� #�I�دا.، ی���                   
 �rب"ط ای�انP و	3ت، �� ب���ر ن}�u و ن�مZ��
           N�'%وس� ت�r�2ن3 ش3. اس� و س س"زن� ب� پ

اوO ای:      .  ای: 	�ب مب"ط ن��� اش�ر. ��5                      
انP ب�z ت%'�N ه�� 	�ب� در دس�"رش                    Z��

. >نB�7 �6 ن%3. ب"دن3 �� 	�ب ت%'�N ده�3  .  ن�"د
انP و	3ت ش�م�Z�] N از ن�وه�� �C >ن             Z��
دور. ب"د �� ب� ه3ف ن�دی'� ب� ه5 و در ب�6ی:           
	��K ت%'�N س�زم�ن� ب�ر�2 B�7 �C ش3. ب"دن3 

انP و	3ت . و ب�z ت%'�N 	�ب �7ی� ن3اش�Z��
در دن��� وا��� ب�%� ب� B�7 ه�ی� ش��ه� داش� 
�� اموز ه از 3�C �2ه� ه�ا. �"م� �K ب�                                 

B�7 م�%"ن3 و ه�}"�� ه5 ... #�"ان ات��د �C و 
5�Z2 ش��ه� داش� زیا ��          .  ب� �7ی� نس�3. ان3      

     N+��م  ت%'�N ده�3. >ن 7ی�ن 3M بابM��#
ام� .  �C اموز و ه�ا. �"م� �K 37� ت ب"دن3                 

ه �C ب"د ب� ت�ری� س�ز� اباه��I# 5�اد ن�                            
#Aو. ب ای: پوس� پ�%+� . م�}��3 و ن� مب"ط

م�ر����5 ان*Aب� از س3�6 ت� ات��د م��رزان و ت�             
ت%'�N 	�ب بF%� ب� ن*3 ن�وه�� B�7 ش3. در               

انP و	3ت، م"ا�7 ش3. ب"دZ�� . Oدر ای: م"رد ب�
ان�C P ب"د و C;"ن�     Z�� :دادم �� ای eت"ض� ت
3Mوه%��د در�7 در م*�بN ای3. ت%'�N 	�ب                        

 . ��"ن��� 	"ل ی` بن�م� ��"ن���� ب"د
 

�Aف ا[A#�� رس��  ا در ای: م��ن و بC �'ای�
 	�ب    ،��;. دوم �"م� �K و ده�6 س�3 م'�"ب                 

 ن�   ،��"ن��� ن� ادام� تAش�6� م�ر����5 ان*Aب�  
ادام� م��	^�ت 37� 	"ل بن�م� در ات��د م��رزان 
��"ن��� و ب�^�6� س�` ��ر و ن*3 پ"پ"5��K و             
�I*� 	��5 ب �C ایان و س�زم�ن�6�  5��Kس"س��
�"د              انP و	3ت و 	��5 بZ�� 3. در��� ��ش

�K د �"م� ،�"م�"� و ن� در ام�3اد م��	^�ت ارزن3. 
�"د و پ�"س�:  ����K"و پ"پ �*I� Bدر ن*3 م"اض �K

انP         ،ب� م�ر����5 ان*Aب�    Z�� ادام� اه3اف �'Iب 
دN�K ای:   . را ب�ی3 �7� دی;� ی�+�! و	3ت اس�  

5 �د ��Kاد. ب� ن�س�"ن���I# �K ا پ�"س�: �"م�م�7
 ات�Zق ن�م��"ن� �� س��6K اس� در ای: 7ی�ن ،اس�

ه��: 	*�*� ب�#z ش3. اس� ��                     .  ا+��د. اس�   
#�I�اد. تAش ن�م"+*� ��3 �� ت�ری� 	�ب                                    
 3�� B�� ان را از 12ش�� ��"ن���� >ن��"ن��� ای
و 	3ا�N ب� 7ی�ن�ت� وNM ��3 �� ن*3� 37� ب�         
5 �د ن� ت��6 ن3اش�� بI'� و ب�Aو. >نا ب� ��Kن�س�"ن�
د. ان3� Pم� ت*3یAت"��7 م��رز. ب� 6�7"ر� اس . 

  
ا�7ز. ب3ه�3 ب� اس��د ��;. م"ئ�P 	�ب                                   

��"ن��� ایان در >ن دوران ما��7 ���5 ت� ب3ان�5 
+��IM اد#�� #�I�اد. ب� 	*�یc و اس��د م'�"ب و       

 .مn"ب >ن دور. C*3ر اس�
 

 ����� ب2�ار ���3. ،در ب��ن�� ا#Aم م"7"دی�
. م"ئ�P 	�ب ��"ن���;��، � ١٥ ب� ت�ری

 : >م3. اس�١٣٦١+وردی: 
 

پP از ا#Aم بن�م� 	�ب ��"ن��� ایان           "
، تAش #��I با� ت%'�N 	�ب ٦١در ب�6ر 

��"ن��� در دس�"ر ��ر ���I ن�وه�� بن�م� 
    �+ا��"ن در ادام�     .  	�ب ��"ن��� �ار 2

تAش�6 و پ�وزی�6� م�ر����5 ان*Aب� در               
، را. ت�*c مI�وم�ت ت%'�N 	�ب ��"ن���        

����� ب2�ار ���3. ��;. م"سP 	�ب                          
��"ن��� ایان رس�� ا#Aم م"7"دی�                            

����� ب2�ار ���3. از س"� �����                .  م����ی3
م��� س�زم�ن ان*Aب� ز	��'%�ن �دس��ن 

و ����� م��� ات��د                )  �"م� �K     (ایان       
م��رزان ��"ن��� در س�e م��ی��6� دو              

 ا#=�� ای: ����� .ت%'�Aت ای�rد ش3. اس�  
#�3ا£ م3�6� س�F;"�         :  #��رت�3 از ر+*�        

 ش���Z، 7"اد م%'� و                     Z�7 �����، د��
ش��u ز�ی�ی� از ����� م��� �"م� �K و                 

و ) ی�ش�ر(ر+*� م�n"ر 	'��، 	��3 ت*"ای� 
و داور از ����� م��� ات��د م��رزان             ��

� ت���3ه� از م: اس�."(��"ن����( 
 

انP و	3ت      Z�� ب"ط ب   ،پA# Pو. ب ب�z ن�م
اس�س ا[A#�� +"ق �N ب��I# z�اد. در �n"ص 
ت%'�N 	�ب ��"ن��� م: در>ورد�، s"7، و              

 .دF�K"اه� اس�
 

ب�Aو. ب� ات��م ��;. م"ئ�P در ا[A#�� پ�ی�ن�           
  ."،ای: ��; ا[A#�� در ب�ر. ��;. م"ئ�P و               

 ،"او�K: پ�I"م ����� م��� 	�ب ��"ن��� ایان  
ب� ام=�� او�K: د+� س��س� و�� 	�ب ��"ن��� 

          � ��C: >م3.        ١٣٦٢ ش6ی"ر       ١٥ایان ب� ت�ری
 : اس�

 
 س�ل م��رز. پ�;� و         ٥ در ادام� �یu ب�     "

                          Bم"ان B+ب� در رA*ه3+��3 م�ر����5 ان
                             N�'%را. ت � و #��I ا� �� ب سLن

 و      	�ب ��"ن��� در ایان �ار داش�                      
 م�. +����K م���� ����� ب2�ار                ٩ب3ن��ل    

. م"ئ�P 	�ب ��"ن��� ایان        ;�� .3���، 
در   -٦٢ای: ��;. در ن��� اول ش6ی"ر م�.     

دس��ن ان*Aب� ت%'�N ش3 و 	�ب                                    �
	�ب .  ��"ن��� ایان را پ�ی� 12اش�                         

��"ن��� ایان در ادام� >ن دس��ورده� و ب�         
     �� �+2 N'ه�� [�*�ت� شات'� ب >ن س�;
م�ر����5 ان*Aب� از >|�ز و ب م�: ان*Aب             

 ی'� پP از دی;� ب� +�e پو��Kری�� ،ایان
(."ایان در >ورد. ب"د         � ت���3ه� از م:           �

 )اس�
 

 :در ادام� در ه��: ا[A#�� >م3. اس�
 

ب ا+اش�: پ5C م��*N پو��Kری� در ی`             "
                 cI���7? ان*Aب� ت"د. ا� ب"س�� ��7? 
د و ره�� و س�زم�ن3ه� >ن ت�� ای:                      �

5C ت3وی: و ا#Aم ی` بن�م� ��"ن����         ،پ
 و تc��3 و ارت*�� >ن ب�                   ٦٠در +وردی:      

 eب ��"ن���"س��	ن�م� در اردی�6%� " ب
٦١  ،   � ن*c��# 3 ش�". ه� و س�: ان*Aب�;�

د. ب"ژوائ� رای~ در ��7? ��"ن����                      �
ایان و دس���ب� ب� م��ن� ت%'�Aت� و پات̀� 

                          2د>وردن         ،  ��٦١"ن���� در م6 
پ�%وتی: ت%'�6I و +���K: ��7? ��"ن���� 

 س�زم�ن�6� �"م� �K و ات��د م��رزان             ،ایان
��"ن��� و ن�� بF%�6 و +ا���"ن�6ئ� از                 

 ، و	3ت ان*Aب�، رزم��23ن،س�زم�ن�6� پ�'�ر
ی'�6� +3ائ� �cI ایان              ،رزم ان*Aب�  C و 

 ای��6 ه�� ،ت�� پ5C بن�م� 	�ب ��"ن���
>ن پ�ی� ه� و س�_ ب��ه�� م���'5 و اس�"ار 
ی�� �� ب� م�ر����5 ان*Aب� در ایان ای:                

 ١١ام'�ن و +�M ت�ری�F را داد ت� در                      
 	�ب ��"ن��� ایان را ب���ن         ٦٢ش6ی"ر   

 .ن36
....                            . را       ،ش�� ����23ن در ای: ��;

��دره�ی� از س�زم�ن�6� �"م� �K و ات��د                       
 �� در م��ن >ن�K��+ �6:              ،م��رزان ��"ن���  
" رزم ان*Aب�  "و   "  پ�'�ر"س�بc س�زم�ن�6�   
بF%� "  و ه�}��: ر+�*� از ،ن�� و7"د داش��3

ی'�6�                     C از ��دره� و ا#=� و ه"اداران
ت%'�N )"  >ر��(+3ائ� �cI ایان                                 

� ت���3ه� از م: اس�(." م�3ادن3� )ت��م 
 

ب اس�س ای: م3ارN� s داس��ن اباه��I# 5�اد. و   
. ه �C دب� اول �"م� �K رش�� ب"د پ��� ش3                               

ان� او ب� ب�ون         )  ی� �"ش���Fن�   (م��س�Zن�   �Fس
ای%�ن ن��ی3    !  درز �د و ب*�� ه5 >ن را ش��3ن3                    

ام"ش �د. ب�ش3 �� در >ن �7م�� 37ا�K اس�س�       +
         5��K5 و س"س����K"ب� و پ"پA*م��ن م�ر����5 ان

٥�I*� ب� م3ت     �+ �gها �"د     ، س�ل M"رت 2
را ب� +ام"ش� زد. اس� �� ن;ش �N ای: �C از 

�"د �"م� �K از ارزی�ب� از �7م�� ایان       �I�7،   از 
س��س� ت� س�` ��ر و ت� درs از ان*Aب و ت�                        
در�%�ن از س"س��5��K و 	'"م� ��ر2�، از                   
�7نu ات��د م��رزان ��"ن���، زی ن*3 �ار                        

�+ام"ش �د. اس� سان�rم و ن��ی~ ای:               .  2+
 N�'%وم�ت ت�I�6 ی� م]پوس� و ب� #�"ان پ�? ش

ام"ش �د.        ،	�ب، م��IE بن�م� م�ح ش3              + 
اس� �� در >ن دوران در ��C N ایان ات��د                           
م��رزان ��"ن��� ت��6 7ی�ن� ب"د �� بن�م�                       

 و ه��ن بن�م� م���� بن�م� 	�ب                 ،ت3وی: �د  
��"ن��� ایان ش3 و ه��: بن�م� ب� اAM	�ت� از 
�I�7 �67 ت�3یN ب� بن�م� 	�ب ��"ن��� ایان       
در ��;. اول ات��د م��رزان و ��;. س"م �"م�           

 تn"یu ش3 و در ��;. م"ئ�P �K١٣٦١ در س�ل 
�"د .  ب� بن�م� 	�ب ��"ن��� ایان ت�3یN ش3             

اباه��I# 5�اد در م*3م� ب�z ب� K�وم ت���: بن�م� 
 	�ل ،ب� #�"ان پ�? شط 	�ب س�ز� اس5 م��د  

>ن'� �"م� �K ن� بن�م� ا� ت3وی: �د و ن� ا	�اب   
 1Kا س"ال ای:   ،�C دی; ه�M 5	u بن�م� ب"دن3  

 اس� �� >ن 	�ب را C;"ن� ت%'�N دادن3؟
 

ام"ش �د. اس� �� در ت��م ای: م�3ان�6                                      +
ه�}��ن'� در ب��ن�� پ�ی�ن� ��;. دوم �"م� �K >م3. 

7ی�ن� پ�%و و م�ر������ ن*? ا�IM را   ،اس� 
د. اس� و ت�"Oت #���L را در �C ایان � �Zای
و از �I�7 و ب�%� از ه�� در �"د �"م� �K ای�rد           
د �� در ن���r >ن ��N از ت%'�N 	�ب ��"ن��� �

 �"م� �K رس�� م�ر����5 ان*Aب� را پ1ی+��        ایان   
 . و ب� >ن پ�"س�� ب"د

 
7ی�ن و ه م�*c و ه روزن�م�                              اموز ه
ن;�ر� ب� ان�n+�، 	�� مJK�F ��"ن��5 و 	�ب       

                   � ا2    ،��"ن��� ایان >ن زم�ن و �N ای: ت�ری
بF"اه3 	�� ب� س�` ت�ری� ن;�ران و شق                              
ش��س�ن ب"رژوا ه5 ای: دور. را م"رد برس�                        

 ن��Cر اس� ب� ای: 	*�یc و ب� ن*?                       ،�ار ده3  
ب���7 ی` 7ی�ن م��: در ت�"Oت �C ایان و 

. در سن"ش� ��"ن��5 در ای: �7م��  اش�ر. ��3              
ت	5 بان;�� اس� �� اباه��I# 5�اد. 	�� ای:                   
در�7 از ان�nف و 	*�*� 2"ی� را ه5 ن��ی��23                 

 .ن'د. اس�
 

Oزم ب� ذ� اس� �� +ا���"ن�6� م�ر����5                          
، ب� تت�u در س�زم�ن�6� ٦٢ ت� ٩¡ان*Aب� از س�ل 

رزم��23ن، و	3ت ان*Aب�، رزم ان*Aب� و پ�'�ر،     
� م�ر����5                      ���N از ��;. م"ئ�P، ب� ��"ل 

ه�� ای:      .  ان*Aب� و بن�م� ت%'�N ش3. ب"د                         
ا���"ن ه�، ب� 7� +ا���"ن م�ر����5 ان*Aب�   +
در س�زم�ن رزم��23ن، �� ت57�6 رژی5 ب� ای:                          
س�زم�ن ام'�ن ب*� ن3اد، ��N از ��;. م"سP، ب�       
ی'� از دو 7ی�ن ات��د م��رزان و �"م� �K پ�"س�� 

 . ب"دن3
 

ای: را م��"ان از ا[A#�� ه��  �"د ای: س�زم�ن�6   
. م"ئ�P ه5 م�"�7 ش3;�� ��#A]ا� . و ا� ب*+

ن�"ن� ن*�K"� N از +ا���"ن� �� در س�زم�ن پ�'�ر 
2+� را م� >ورم �� ب� اس5                                N'س�زم�ن "ش

از �"د اس5 م��دن��C �� 3:              "  ��"ن���� پ�'�ر  
 :  >م3. اس�

 
"       uت� س�زم�ن ��"ن���� پ�'�ر            ،ب� ای: ت

پ�"س�: �"د را ب� ات��د م��رزان ��"ن���             
 ا#Aم م�3ارد و ��K��+ ��I: و ه"اداران �"د 

 

 FG� �<�دA �� ...ز���; 



  ��� � ���    ١٩٥  

 

١٨ 

را ب� س�زم�ن��ب� ب� ات��د م��رزان ��"ن���     
ب م���� بن�م� 	�ب ��"ن��� و اس�س��م�     
ای: س�زم�ن و +����K در �6CرC"ب                                     

(ت%'�Aت� >ن +ام�F"ان3     وردی:    . +١٣٦٢ 
 ار�2ن    ٨ب� ن*N از ��ر2 ��"ن��� ش��ر.               

داد � ) ١٣٦٢ات��د م��زران ��"ن��� 
 

ب� ت%'�N 	�ب ��"ن��� ایان �"م� �K و ات��د             
�"د ب��"ان س�زم�ن�6�                     ��K��+ ب� �م��رزان ن�

ب��ن�� ه�� پ�"س�: ای: دو              .  م��*N پ�ی�ن دادن3      
                        :�Kان �� در اوس�زم�ن ب� 	�ب ��"ن��� ای
ش��ر. ��"ن��� ار�2ن م��� 	�ب ��"ن���                

   � م��% ش3، ب� ای:   ١٣٦٢ م6 ١٥ایان ب� ت�ری
 ��ن"ن� رس��� دادLوس� از ن . پ

 
 �Wد� دوم ����`

 ا�$��ق در ح�ب ��	��6G ا��ان
 

در پد. اول ن��ی%� �� دب� اول �"م� �K ا7ا                       
 ی` ���I در م"رد ی'� از ن�وه��                ،�د. اس�  

ا�IM ت%'�N ده�3. 	�ب ��"ن���، و ن*?                           
بAم��زع >ن در د22"ن��6� 37� در �C ایان و 
                          N�'%�6� ت]�"د �"م� �K ب� #�"ان پ�? ش
	�ب� �� 	�ب ��"ن��� ایان ن�م 2+�، و7"د       

در ت��م س��Fن او اس�� از ای: 7ی�ن                        .  ن3ارد
�gها >��� #�I�اد. ورد� �"ان3 اس� و              !  ن���

د. اس�، روح     � sا از ت��م اذه�ن پ�ی` ب�ر. >ن
>زرد. و ت�� +%�ر �"د را >زاد �د. اس�، ت�                        
                     :�Kب� ن��Z را	� �%�3.  و س� در >رام? ب

 ! 12اش�� ب�ش3
 

ام� در پد. دوم، �7ا و ب���2. ی` روح ���z را 
ای: .  اس�"  ن���م��g"�6ه م�'�3 �� #�مN ه��            

ت�ری�، 12ش�� و ن%�ن� ! روح ���z ا���K اس5 ن3ارد
از ن*? او در �N >ن ده� ت� ان%*�ق در 	�ب                               
��"ن��� ایان و ت%'�N 	�ب ��"ن���                                   

�7دو2 م� ب� ا	��س             !  ��ر2�، و7"د ن3ارد        
م"+*�� از ا7ا� پد. اول ن��ی? �"د، و ا[����ن 
��3. و            u7"="ر ه�� ش�ه3� م	از ای�'� #3م 

 	=�ر ن���Fد. دوم، ب� �7_ روح ،ت�� در پ
ر+*�� "  	*�*� 7"ی�"ای%�ن ب� ش�". . ���z م�ود

���I اش �� از ��"ن��� ب"دن پ%���ن ش3ن3، ب�                 
، N�7 " ت�ری� 	�ب ��"ن���"س�` �"د و ب� ن�م 

ش�"ن3. در پد. دوم 	'�� . م���+3 و ت�"یN م�3ه3
 . دروغ پداز� ه�� پد. اول را م�"�7 م�%"د

 
�"دش          Lاز ن با� پد. دوم ن��ی? ن�� ب�زی;

از پ�? مAت Oزم را �67 از C%5                   "  م�هان�"
�"د >م�د. �د. اس�   JK�Fم :�� ت� ب�"ان3 ب�     ،ان3ا

��� ب� ̀ی ،ارائ� پون3. ا� >م�د. ش3. و س���� پدا
 در ای: م	�I ن�� او را ،د#�� دی; و +"ت� �دن

از م�3ان ب3ر ��3 و دس��6� �"د را ب� #�"ان                           
�"د                           cK��6م�ن ن�د� �� ه�� >��ه�� >ن �

 .  ب3�I ��3،اوس�
 

پد. دوم ه5 ام� ب� ه��ن ان3از. پد. اول م=�`     
 پد. دوم                 !  اس��ت��6 ت�Zوت ای: اس� �� در >

                             �Fب� �� ت�ری�	ن��62ن #3. ا� در م��ن ای: 
#�I�اد. س���� اس�، پ�3ا م�%"ن3 و ی` ش�� >ت?       

و سان�rم و ب� ش�".          !  ب� ��ن� و >ش��ن� م��ن�3        
س���� پدا��� �M	u داس��ن، از 	�ب ��"ن��� 
ایان م�%�u و 	�ب ��"ن��� ��ر2� را                              

 و در ن�6ی� ه5 �"د د�Cر ان%*���ت                ،س���� ان3  
" ���ن و 7ی�ن�ت�"#u�r ای: اس� . دی; ش3. ان3
       z�در ب ��"�Fدم�'�  ،ت�ری��<   "      N� اد در��I#

ت�ری� 	�ب ��"ن��� ایان ه�� �7ی;�. و ن*%�         
 ب� ن��2. در ان%*�ق 	�ب ،ن3اش�� و اAM ن�"د. ان3

" ش���ن�"��"ن��� ایان ��Cن دس� ب�O و ن*? 
د. ان�I# �� 3�اد. و ه�اه�ن دی;ش ب�                       � �Zای

>ن 	�ب در          "  س�زن�23ن و �M	��ن         "#�"ان     
 !!!م*�بI%�ن ب� زان" در >م3. ان3

 
 :اباه��I# 5�اد. م�;"ی3 
 

ی'� از 37ا�6Kی� �� در �C ایان ه�� و         "
در �C دن�� ه5 اس� و >ن ای: اس� �� ای�*3ر 
ذر. ب�: م�;1ارن3 رو� #*�ی3 و ای�*3ر >ن را       

N*�M م�3ه�3 و ب� >ن56 م�;"ی�3 م��رز.                           
��I# .ق دارد ب� م��رز ..."ای3ئ"K"ژی` �� +

 :او ادام� م�3ه3
 ��Z2 ش3 ب�ی3 ،ای: 	�ب و��� ت%'�N ش3"...  

 و ای���ر زم�ن   ،ب� 	�ب� ��ر2� ت�3یN ش"د  
 س�ل 12ش� و پ�%+�� در ٨ س�ل ٧  ،12ش�

در م��ن م�ن " .....و  ". ای: زم��� 	�NM ن3%
 ای: >رزوی��ن ب"د و تAش         ،>ن}� �� م�;"ی5  

. م�'دی5 در م��ن ��ر2ان ای: ��ر را ب'��5    
ب� �7� ای�'� 7"اب� #��I ب� ای: ب3ه�5 ��                 

ا ای: ات�Zق ن���Zد. اس�C، م��ن م� ���ن�  در
                    �mپ�3ا ش3ن3 �� ذر. ب�: را 12اش�: رو� م

ب� �7�     و       ،>دم�6 �� ب3ان��C 3 در >ن ه��    
ای�'� ب� >ن +' ���3 �� در ب�ون �"دم�ن             

 �C ات���Zت� در ب�ون                    ،�C 12ش�� اس�         
 ای:    ،�"دم�ن ا+��د. اس� �� ن;1اش�� اس�              

 ب2%��3 ب� درون                ،	�ب ��ر2� ش"د            
   �� �C دم�ن"��"دم�ن �� ب3ان�3 در درون 

. "اس� �� ای: ��ر M"رت ن;+�� اس�                        
3��Z2 دو 2ای? ه�� �� ی'� 2ای?                "....

د اس� �� ن��;1ارد� ���Kای%� ،ن�س�"ن�2 
 س"س��ل ، ر+م����،س"س��ل دم'ات اس�

دم'ات اس� �� ن��;1ارد م� ب�ش�5 و ب�ی3 م� 
��C: ش3. ب"د �� . �"دم�ن را از >ن�6 37ا ���5

ب�=� از ��دره�� ره�� تAش م�'دن3                
�"د را ی� ت�Zوت �"د را ب� ن�دی'�ی:  �IM�+

�"د ب��ن ���3        c�+ر  ..." دی; ای: ن"ع       ". 
ن;ش اس� �� �5 �5 	�ب را از ی` 	�ب       
س��س� ��رج م�'�3 و >نا ب� +�� ا� ب�                        

سان�rم "."...  س'�� س��س� ت�3یN م�'�3           
او�K: ان%��ب در 	�ب ��"ن��� ایان ات�Zق 

 ". ا+��د و 	�ب ��"ن��� ��ر2� درس� ش3
 

 س��� ت     ،ای: اد#�ه� #Aو. ب ای�'� �1ب اس�  
 ،از >ن اس� �� ن� ت��6 دان%r"� دان%;�. س���Iن��  

3�3ا� روس��ه�� مز� �دس��ن                     � ��	 �'Iب
 . ایان را ه5 م�*�3# ��3

�gها #�I�اد. دش��� ت�ری�F و س�ب*� دار دوس��ن 
5 �دس��ن و 7ی�ن�ت           �Iا� �Kوز ای%�ن در دوام
ن�س�"ن��6���K� رن;�ن_ در ایان و #اق، ب�                    
	�ب ��"ن��� ایان و �"م� �K >ن دور. را                               

ای: رن;�: ���ن از 	����ن و           .  +ام"ش �د. ان3  
 ��I# دس��ن، ب�ره�3�3اه�� �"د ��2رد. مدم ��

س ">ن #3. ا� �� در م��ن 	�ب ��"ن���                              
 #��I >ن�6 و �N 	�ب           ، س��Z2 :F ان3  ،"ب>وردن3

د.                       � �%� ;%K ن زم�ن< �K ن��� و �"م�"��
 #��I �"م� �K و     ، 3�Cی: س�ل �7_ �"ن�: را  ،ان3

" ت�ی`" ب� 7م             ،	�ب ��"ن��� >ن زم�ن           
��ر2 و مدم س��3ی�M ��I# .3	u �"ر. پ���ن�       

 ب� 7م     ،�د و ا	�اب%�ن    "  م��م"و ��ر+م��     
د+�#%�ن از ��"ن��5 و باب� ان��ن�6 و ب� 7م         
ای�'� 	�ض ن�"دن3I� 3ر� 	�ب دم'ات                                   
دس��ن ایان را و ت�ض ای: 	�ب ب� اب�3ای�               �
تی: 	*"ق ��ر2 و مدم س��3ی3. �دس��ن را                  

 ب� 7م ای�'� 	�ض ن�"دن3 ب� ای: 	�ب   ،ب<1ین3
دن3          ،ب"رژوای� u*K ان*Aب� ب3ه�3                 � N���ت  .

ه�اران ب�ر و ب� ه�ار زب�ن #��I 	�ب ��"ن���       
د زب�ن   " #3. ا�"ایان و ای�'�   � ��"ن��� |�

دن3 و �"م� �K را ه5 ب� �"د " ا|�Zل"�"م� �K را �
د. ان3          ،بدن3� ���M   .            دم >نه�اران ب�ر م

           �7�	 �7م�� از زب�ن �3ا�3ا و >�"ن3 م�N و ه
  ��rت ا#�اض >ن�6 را ب� >ن ��"ن��5         ،ب�زار� م

و ن��ی��23ن +'� و س��س� و پات�'� >ن در                       
	�ب ��"ن��� ایان و �"م� �K ب� 7م س��                     

 ب� م1هu و ،�دن ب�روه�� مدم ب� 	����� >ن�6  
زن س���� و #*�ی3 و ا+'�ر ض3 ان��ن� و ض3                      
��ر2� >ن�6 و روش�;� در م��ن مدم ز	��'? 
و >ش�� �دن >ن�6 ب� 	*"ق ان��ن�%�ن و م��3                           

>��� #�I�اد. و ه�اه�ن%�ن .  را ش��3. ان3،�دن%�ن
ی�دش�ن ه�� �� ��N از ه �P ره�ان                                           
5 �د و شA7 �Fل [���Kن� م�n"ر         ��Kن�س�"ن�
	'�� را بN�K3 بدن �"م� �K ب� �"د و دور                             
5 �د و پ�"س�: �"م� �K ب�           ��Kدن? از ن�س�"ن��

" م%'"s" ب� ش�nF            ،	�ب ��"ن��� ایان       
ام"ش م�'�3 #�3ا£ م3�6� بN�K3                 .  م�56 �د   +

از م�n"ر 	'�� در ب�رA7 .�2ل     " دن���K رو�  "
                      .[���Kن� و م��"د ب�رزان� و ب*�� سان #%�

داس��ن�I# ��6�اد.   . رس�� و #��I ا#Aم ن3ام� �د  
. 	�� با� مدم #�د� ه5 ��بN پ1یش ن���                      

با� ب3س�   "  ت�ری� ن;�ر�  "روش: اس� �� ای:       

�"د� ا�5�I و ��ن"اد. ه�ی%�ن در  �Kوردن دل دو<
س����ر .  �دس��ن ایان و #اق ت"3�K ش3. اس�             

اباه��I# 5�اد. ا#Aم بائ� او از ای: ت�ری� و                      
ده�"پ%� �دن ب� � �Iم B+اس�" م��. 

 
ان                                  �Fاز س ��� ��I7 :در ه�� ب�Aو. ا2

 C;"ن� >ن ی` #3. ب� ای: M"رت در ،م�<س�3 ��
	�ب� ب� ای: ب�ر�2 #وج �دن3 و ش�� در                               
دی3 و اس��د ای: م*�ب�I ش�� ���� ی�   � �C ن�%Iم*�ب

 7"اب #�I�اد. �C م��"د؟ ا2             ،ش�Zه� ��r اس�    
 C;"ن� >ن #3. ت"ان���3 بF? ا#5L ،��� م�<س�3

 JM ��در� >ن و ا�^ی� ب�Oی� از                     ،>ن 	�ب  
ا#=� ����� م��� 	�ب و �"م� �K را ب� �"د                     

 ،ه�ا. ���3 و اس��د م*�ب�I ش�� ب� >ن�C �6 اس�                      
ان �C م��"د؟ ب�ز ا2 ��� م�<س�3      �F7"اب س، 

3 2ای%� �C در م"رد N�� �6'�� از م3ت	ر "nم�
 ،ب"دن 	�ب و ارزی�ب� اش از >ن 	�ب ن"ش�� ب"د

ی` م�. ��N از پ�I"م ب���5 ����� م��� 	�ب                     
رس�� و ���� ا#Aم �د. ب"د �� م�F"اه3 از 	�ب       

 در   ،��"ن��� ایان بود و 	�ب دی;� ب��زد      
پ�I"م ب���5 مAnZ دOیN ر+�: �"د و ارزی�ب� اش 

|5      ،از 	�ب ��"ن��� را ت"ض�e داد            �I# اC 
ه�� ای: م��ئN ش�F ش�� ب� م�n"ر 	'�� ب�           

 ب� #�"ان #=" د+� س��س� ،#�"ان راس ای: 3#.
ا ای%�ن ب�                    C را� دادی3 و ���و دب� ����� م

 7"اب    ،ات�Zق >را با� ای: دو پ�� ب2�ی3. ش3               
 #�I�اد. �C م��"د؟ 

 
ان و                      �Fد س"�ا2 ��� در �"اس� م��	^�ت 
ات%�ن در Lای: #3. و ن Nم3�6� و ب*�� را در م*�ب

 ت� ر+�: از 	�ب         N�٥٧ >ن ت�ری� 	�� از س�ل             
 >ی� اباه��I# 5�اد. م��"ان�� ،��"ن��� را م�'د  

 د��*� ب�z ش�Zه� و ی�           ٥>درس� ب� >ن�6 ب3ه3 ت�       
ی` پ�را2اف ن"ش�� ���� �"د و ی� ه�اه�ن? را 
ب3ه3؟ >ی� س"ال ���3. ب� ت"�7 ب� دس� ���K ب"دن   

ان�Fن3اش� ب;"ی3  ،س c	 ،         :ای N� ش�� در Pپ 
 در 2"ش �2و �"اب�3.     ،ت�ری� و در م*�بN ای: 3#.  

ا و ب� �C 	*� ش��             C �� 3س�ب"دی3؟ نF"اه�3 پ
ب�ن� 	*�ن�� س��س�،                  � uK�� د را در"�اموز 
 N^'�� م� ب���3؟  ش�� ه5 م	ب� AM ری` و"Eت
ه�� �ب�ن��ن، م�E"ل ا#��ل و ا+'�ر و ا�3ام�ت                 
 ��"د ن�"دی3 و ن����3؟ ش�� C;"ن� دب��N و ره�

 ه���3؟ 
 

  Fاد. ب� ت����I# ای: اس� uK�7،     از و7"د z�ب 
2ای%�ت در 	�ب ��"ن��� از �7نu م�n"ر                    

 و ب���ر س��� و �"د��ن�                    ،	'�� را م�'�3       
م�;"ی3 اس��3اد ن��;1اش� در م��ن ��ر2ان نZ"ذ         

 :  درشای�� ��،پ�3ا ���5 و 	�ب ��ر2� ش"د
 

 	�ب ش�F اباه�5                   ١٦اوO درپ�I"م             
#�I�اد. ی'� از ���ن� ب"د �� ت�ئ�3 �د در               
>ن دور. 2ای? ن�س�"ن�����K را ن��ی��23                  
د. اس� و ب� ه��: دN�K از پ�� �"د                           �
       ��+اس���Z داد �� از �7نu ����� م��� پ1ی

 .ن3%
 

   �+دوم� #�I�اد. ه5 ت�ئ�3 �دن3 �� #3م پ�%
	�ب در ��ر2� ش3ن ن� ب� دN�K اس��3اد                    
��"ط +' م��Zوت [�*�ت� در ای:  N�K3ب �'Iب

 .م�3ان ب"د. اس�
 

2ای%�ت در 	�ب  س"م� #�I�اد. زم�ن� م�'
 �� >ن 2ای%�ت ه             ،��"ن��� ایان اس�      

. �3ام 	�ب ا+ا[� �"د را درس� �د. ان3              
اموز س�زم�ن ز	��'%�ن #�3ا£ م3�6� را           

 م��"ان�3 7ات ���3 و7"د 2ای?   ،ن;�. ���3  
5 �د در 	�ب ��"ن��� ایان را ��Kن�س�"ن�

داز� و ای3ئ"K"ژی` اس5 ب;1اری3؟>K��� 
 

و ن�6ی�� >ی� م�L"ر #�I�اد. از م��رز.                                     
ای3ئ"K"ژی` و رو �دن ب� درون 	�ب و                  

 ب�z اوض�ع ،"ذر. ب�: 12ش�: ب مm� >دم�6"
ب�: ا�II�K و م"���� ��"ن��5 اس� �� ای%�ن     

�+�"د 2 .A� ی� ! #*�3. داش� ب�ی3 دس� ب�
ب�^�6� س��س� س�زم�ن3ه� م� در م��ن                          

 ب�z              ، #="ی� ��ر2�                          ،��ر2ان
>ژی��ت"ره� و ده�6 م��z دی; �� ای%�ن >ن         
زم�ن از ت�3یN ه�� >ن�6 ب� س��س� رس��                      

راس�� .  	�ب ��"ن��� ایان د+�ع م�'د            

�3ام " >ن #3. �� پ�3ا ش3ن3"اباه��I# 5�اد. و 
ی` س درsO ت%'�Aت �"د �د. ب"دن3 و   
�3ام ی` از ت�"Oت #5�L س��س� و ا�#���7 

 دن�� و ب�ون 	�ب ا�6Kم م�;+��3؟
 

 ،ت�ری� 	�ب ��"ن��� و ن*? و ت�ث� ای: 	�ب        
 .م��	^�ت ارزن3. م�ر������ >ن و ن%ی�ت و ��;
                   5I� ر�2 از >ن ب��ب ?Fب�ت >ن، �� ب"nه� و م

پ�3ا "�� ب� �"ل #�I�اد. در 	�ب " #3. ا�"ه��ن 
 ���ن� �� ب�ر ا�IM                ،ن"ش�� ش3. اس�        "  ش3ن3

 و    ،مI�وم�ت ت%'�N >ن 	�ب ب دوش%�ن ب"د                  
           �� در �N >ن ت�ری���M"n ��� �� ره� ای: 
ب"د و با� �"م� �K و #�I�اد. >ن دور. سم%c و     

 ب�ر�2 از >ن     ،م�% ن"ع دی;� از ��"ن��5 ب"د  
. اس� �� ب� ای: ش��3. ب�ز� از ذه: ��� پ�s ش"د

�"رد. و  uیدن او ب� ش���ن و �"د ب� +� Nت�3ی
ب�ن�، ش�ی3 با� پ%���ن ش�23ن اموز، ت��6 را. �

 . پ%� �دن ب� ��"ن��� ب"دن دیوز �"د ب�ش3
 

	�ب ��"ن��� ایان دس��ورده�� #���L با�         
��"ن��5 ایان و با� [�*� ��ر2 ای: �7م��                         

د� u�� . و ̀ ای: 	�ب ن� ت��6 در #�M تE"ری
س��س� �� در پات�` ا���7#� ن�� وارد +�ز�                     
دی; م���� ب س��س� و تE"ر� ه�� م�ر������   

در ای: زم��� ه� از [ح و م��	^�ت در م"رد . ش3
د���K مدم �دس��ن در 	����� و ای�rد ب�6"د           

 از >زاد� زن       ،در زن�23 >ن�6 در م��[c >زاد ش3.        
و م��رز. ب� س�: ارت�r#� و مدس�Oران� و ض3               
زن در �7م�� و 	�� در �"د �"م� �K و را. ی�ب�           
                            �I�7 م��رز. و از �IMه�� ا �Mزن�ن ب� #

 در 37ا�K روزم. ب� س�:                                         ،ت�e�I >ن�ن         
ن�س�"ن�����K و مدس�Oران� 	�� در �"د ZM"ف 

م"رخ م� +ام"ش �د. اس�          .  �"م� �K پ�? ر+�      
�� ت�*� زن و ب� 	*"�� #��I >ن�6 در �"د �"م� 

 م*�ب�I ب� ،�K از س و �"ل >ن س�زم�ن ب�O ر+�� ب"د
ای: س�� و +ه�_ #*u م�ن3. و ده*�ن� و >زاد�     
پ"ش? و بداش�: روس� از س زن�ن در �"د                 
ای: س�زم�ن در دل �C 37ا�6K و م*�وم� ه�ی� پ�? 

�"رد ب� اسا� . ر+�از ای: #*u م�ن�23 ه�، ت� ب
 ت� 	*"ق او��K مدم            ، ت� 	*"ق زن3ان��ن        ،�7;�

س�3 پ�ی� 	*"ق مدم                "�دس��ن �� ب� ن�م                        
�� ات���Z ب� �5I م�n"ر 	'�� ن"ش��             "  �دس��ن

 ت�    ، اM"ل و ش�". ه�� ره�� ��"ن����                 ،ش3
ا#Aم >ت? بP ی` [+� ب� 	�ب دم'ات  ت�                       
�����م� در ب�ر. اس�ات�� م� در ��7? �دس��ن         

�"د ب� #�"ان دوم                      ( z�اد. در م*3م� ب��I# ��
�� ت"س� ) شط ت%'�N ه 	�ب� از >ن اس5 م��د

 �K ش%5 �"م� .م�n"ر 	'�� >م�د. ش3 و در ��;
 و    ،تn"یu ش3 و ش�I# �F�اد. >نا ارائ� داد                  

ه�;� ،ده�6 م��IE ب�رگ ا���7#� و س��س� دی;
 . 2"ش� و زوای�� دی; ای: ت�ری� اس�

 
       �� �سان�rم ب�^�6� م56 و �67 �2ی�6� دی;
تAش م�'د +��IM ت�ری�F ��"ن��5 م"7"د را ب�   
[�*� ��ر2 پ ��3 و 	�ب ��"ن��� ایان را ب�         
	�ب وا��� ��ر2� ن� ت��6 در ب�3 س��س� و                            

 بI'� و ب�Aو. در ب�3 ره�� #��I و                  ،تE"ری`
  3�� Nب >ن ت�3ی��^�6� س�` ،س�زم�ن� و ت�از ب 

 ت%'�6I� ت"د. ا� [�*� ، #="ی� ��ر2�  ،��ر�
 س��س� س�زم�ن3ه� ، ب�z ش"را و س�3ی'�،��ر2

 ت� ب�^�6� پ�ی� ا� ت از                 ،م� در م��ن ��ر2ان        
ب� ان*Aب روس�� و دOیN ش'�� >ن ت� rرس� تب
ب�z دو�K در دور. ه�� ان*Aب� و سان�rم                            

      � ��"ن��5 ��ر2� و            ،ب�^�6� ��"ن��5 ��ر2
 ��"ن��5 ��ر2� و +����K 	�ب   ،���2 [�*�ت�  

ا���"ن ��"ن��5 ��ر2�،در �دس��ن+ N�'%ت ، 
                 .اوض�ع ب�: ا�II�K و م"���� ��"ن��5 در ��;
     �IEوت�6� م� و ده�6 م��Zب ��"ن��� و ت�	س"م 
� م��: در >ن 	�ب   �م56 دی; ه�;� تAش ی` 
ب"د �� از C%5 ه�� ��� در >ن دور. ن� در 	�ب   
                                    :�ZK�Fدر م��ن م ��	ب و �	ون و ن� ب�

ام� .  سس�F 	�ب ��"ن��� ایان پ"ش�3. ن�"د          
#3. "ه�� ای��6 ت"س� #�I�اد. و ب� ای: #�"ان ��        

5 2+�� م�%"د  ... پ�3ا ش3ن3 و "  ا�I�،     �� �Fت�ری 
�"ش���Fن� م3ون و ��بN دس�س با� ه ان��ن       

با� ی` K��L ای��6 و ده�6           . 	*�*� 7"ی� اس�  
ار و �����م� و پات�` م��~ از >نا از 	�ب                    �

 شا+�� �C��، 7� ،��"ن��� و >ن ت�ری� بداری3  
 اردو�2. دار� و اردو�2. ن%���، از ای: ت�ری� و 

 

 FG� �<�دA �� ...ز���; 



  ��� � ���        ١٩٥  

 

١٩ 

	�ب ��"ن��� ایان و س�زم�ن �دس��ن >ن                        
 ب��� م���ن3؟) �"م� �K(	�ب 

 
برس� ت�ری� 	�ب ��"ن��� ��ر ای: ن"ش��                        

 ��� �� بF"اه3 ای: ت�ری� را برس� ��3           ،ن���
�"ش���Fن� >ث�ر و ام'�ن�ت ���� و م3ون و رس�� 
و از �I�7 مn"ب�ت ای: ت�ری� از ��;. اول ات��د 
م��رزان ��"ن��� ت� ��;. دوم و س"م �"م� �K و 
م������ ��;. م"ئ�P و ��;ه�� 	�ب ��"ن��� 

��بN ...  ایان و پ�I"م�6 و 3Mه�6 مn"ب� و                          
 . دس�س ه���3

 
 ب�وز اخ%Z@�ت در ح�ب ��	��6G ا��ان

 
	�ب ��"ن��� ایان ه�� زم�ن� ی` 	�ب ی`           

5 �د و           ،دس� و ی` 2ای%� ن�"د            ��Kن�س�"ن� 
7ی�ن س�ن� ی` پ�� ای: 	�ب از روز اول ت�                   

 ب"د. ان3  �	�ب ��"ن��� ایان از دل ان*Aب   . >
� و                          '+ ��6K37 ون >م3. ب"د و >ث�رایان ب�
�"د  س��س� >ن دور. و 7ی�ن�ت د��N در >ن را ب

ب� ه��: ا#���ر . داش� و ای: از ��� پ"ش�3. ن�"د  
 	�ب 2ای%�ت م��Zوت س��س� و                         ،>ن 	�ب    

ه 	�ب س��س� 	�و� 2ای%�ت �C . [�*�ت� ب"د
�"د ه�� و ای: ب���ر وا��� اس�.. و راس� و ، 

ام� ای: 2ای%�ت مب"ط ب� 2ای%�ت در ی`                             
	�ب .   �C و راس� ی` ��7? ان3                ،��7? ان3  

��"ن��� ایان ب� دOیN ت�ری�F و وا��� از                            
2ای%�ت [�*�ت� م��Zوت� درس� ش3. ب"د �� در                
ی` دور. ت�ری�F و در دل ی` ان*Aب در 	��ت         

 . ای: 	�ب ن*? داش��3
 

5 �د و س�ن� >ن 	�ب ه �3ام ب�                        ��Kن�س�"ن�
 Nن دوران در م*�ب< �Fت�ری �دOی�I وا��� و شای

 ب� >ن >وی�ان           ،2ای? ��"ن���� س'"ت �دن3          
5 �د در ["ل ت��م . ش3ن3 و �"ت�. >م3ن3��Kن�س�"ن�

� از         ،ای: ت�ری� س�F;" ن3اش�      n�# `ه�� ت 
س�F;"ی�ن اموز ای: 7ی�ن و ه�� ��� از                            
             Nب ��"ن��� در م*�ب�	ن زم�ن < 7ی�ن س�ن�
ه�� ب�z و �ار و �����م� ا� از 2ای?                                       
��"ن���� ��ر2� >ن 	�ب ب� زب�ن ن��م3 و ب�                   
ه�� >ن�6 در ه�� اA7س ب�رگ و �"C` 	�ب                   

بF? #�3. م��	^�ت م�n"ر 	'�� �� . را� دادن3
� م�ر����� را ن��ی��23 م� �د در اA7س                     �
رس�� 	�ب ��"ن��� از روز اول ت� ر+��? از                 

1Kا ا2 ب�     .  ب� ات�Zق >را تn"یu ش3. ان3،>ن 	�ب  
 بF?    ،>ث�ر رس�� و ا�IM ای: 	�ب ن;�. ���3                  

#�3. >ن ب� �5I ای: >دم ن"ش�� ش3. اس� و مn"ب�ت 
 پ�I"م ه� و اA7س د+� س��س�         ،رس�� ��;. ه�  

ب� ه��: دN�K ب� ر+�:           .  >ن 	�ب ش3. اس�       ...  و
م�n"ر 	'�� و پ�"س�: بF? #�3. ب�+� ��در و 

 در دن��� وا��� >ن}� ب�           ،ره�� >ن 	�ب ب� او      
 ����K و اس�� ،ن�م 	�ب ��"ن��� ایان ب��� م�ن3

ب� ای: وJM ه�"ز ه5 با�                             .  ب�%� ن�"د      
ب�����ن�23ن� C"ن #�I�اد. ��ر زی اس5 	�ب                         
��"ن��� ایان دس���ی� و ا#���ر� را م�3اد ��                   
م��"ان���3 ب� >ن ات'� ���3 و ن�ن >ن دوران و >ن               

 ��ر� �� اباه�5             ،ا#���ر و ت�ری� را بF"رن3               
#�I�اد. و ه�اه�ن? ب� ن�م 	�ب ��"ن��� و                       

 .ان"اع 2وه�� مJI�F ب� اس5 �"م� �K م�'��3
 

در پ�I"م ب���5 م�n"ر 	'�� ��N از پ�I"م [�                  
�"د م��� ب� ر+�: از 	�ب    5��nن�م� ا� رس�� ت
��"ن��� و ا#Aم 	�ب� دی; را در ا����ر �����   
م��� 12اش�� ب"د و ب3ن��ل >ن �"رش م3رس� و         
ایاج >ذری: ن�� ن�م� ه�ی� ب� ه��: م=�"ن ب�                      

ا#=�� دی; از ره�� >ن         .  ����� م��� دادن3    
	�ب در ه��ن پ�I"م در م"رد ر+�: �"د ب� 	'�� 

دن3    � Bم م"ضA#'�� رس�� ر+�:        .  ا	ر "nم�
 دور.    ،�"د و ا#Aم 	�ب� دی; را ا#Aم �د                    

ان�*��K ت�یJ ش3 و با� [� �دن ای: دور. در       
   ��� ب� #�"ان د+� س��س�           ��I7٤ ����� مZن 

 �"رش ، رض� م*3م، م�n"ر 	'��،ان��Fب ش3ن3
ه5 در ای: ان��Fب�ت و ه5       . م3رس� و ایاج >ذری:  

در ان��Fب دب� ����� م��� �N ا#=� �����                       
م��� از �I�7 ش�I# �F�اد. و #�3ا£ م3�6� و   
                             ب*�� ب� م�n"ر 	'�� ب� #�"ان #=" د+�
س��س� و دب� ����� م��� ب� ات�Zق >را را�                           

 ن�م� ه�� م�n"ر ،اس��د م��	^�ت ای: ن%��. دادن3
	'�� و دOیN ت5��n ب� ر+�: �"د و ارزی�ب� از 

 س�ل     ٦٣>ن 	�ب مNnZ در ��"ن��� ش��ر.                    
  �� وی�. ای: م��	^�ت اس� ه�ا. ن�م�                       ١٣٧٠

 . ا#=�� ����� م��� م"7"دن3
 

�Aف ب�z اموز #�I�اد. >ن  وا���� ای: اس� ب
37ای� ��N از ه �C� بN�K3 ت�"Oت ب�رگ                               
ب�ون� ات�Zق ا+��د �� م��س�Zن� ب���ر� در >ن 	�ب 
و از �I�7 ش�I# �F�اد. ه�}"�� ب� اب��د و                          

. #"ا�u ه�� �7ن�� و �67ن� >ن ات���Zت پ� ن�دن3    
 A� ت روس�� وO"�در ای: دور. ت �IEی: م�م��6
ب و       | s"Iب Nق و ش'�� >ن در م*�ببs"I ش
ب� زب�ن� ش'�� م3ل سم�ی� دار� دو��K �� در           

 در   ،دن�� ب� اسu�� 5 ��"ن���� از >ن ن�م م��دن3  
#"ا�u ای: ت�"ل #5�L . م*�بN م3ل ب�زار >زاد ب"د

وری�F: >ور >ن ب س                        ،و زی رو ���3.             + 
2ای� �C A� م پ�ی�ن ��"ن��5 ،��"ن����6 وA#ا 

و پ�ی�ن ه ن"ع ام�3 ب� دن��� دی; 7� ت�'�: ب�   
 +%�ر #5�L ای: ت�"Oت ب [�*�               ،سم�ی� دار�  

  ��I] c	 ن"ع  ت�ض وس�B و ه��         ،��ر2 و ه
�7ن�� ب� دس��ورده�� دو س3. تAش ب%ی� و ر+�. 

2+�: >ن P5 و ،ن��� و پ��Kوج ان"اع ن�س�"ن�# 
2ای� ت�� ت�ث� 37ای� ه�� مJI�F در                             �Iم

 >م�د. ش3ن +=� با� رش3                       ،روس�� >ن زم�ن        
و K�وم 3��ZM� س��س� و           ...  7ی�ن�ت م1ه�� و    

ای3ئ"K"ژی` و ش'N دادن ب� JM ��"ن����                         
� ه�;� از #"ام�I ب"دن3 �� در >ن 37ای�     ،��ر2

         3��+ار 2� z�در 7"اب ب� ن��زه��          .  م"رد ب
�67ن� ��"ن��5 و ت���ت م��I و �%"ر� >ن دور. 
و و�gیJ س�;��� �� ب ش�ن� ه ��"ن����                             

� م�ر������ >ن 	�ب را ب�               ،م�;1اش��  ره�
ای: رس�ن3 �� 	�ب� �� �"د از س�زن�23ن ا�IM >ن 
اس� ب� ه�� تAش3�C ��6ی: س��K و ارزش و                            
ف م��سu با� +����K در ای: دور. g ?�7ی;�ه

م�n"ر 	'�� �Z2 از ای: 	�ب م�ود و .  ن���
	�ب� ب اس�س ��� �� ت� ��"ن از >ن د+�ع �د.   
اس� م���زد و �N م�اث 	�ب ��"ن��� و                            
ام'�ن�ت? را با� ب�زم�ن�23ن >ن 	�ب �� >ن"��         

 �7 م�;1ارد و         ،در 	�ب ��"ن��� ا���I ب"دن3          
در �N >ن دوران ارزی�ب�                 .  ه��ن ��ر را �د           

� و م%� م���ی� او ب                   ،	'�� از >ن 	�ب        � 
��� پ"ش�3. ن�"د و ب�ره� در اA7س >ن 	�ب                      

ه�"ز ه5 بF?     .  م��	^�ت �"د را [ح �د. ب"د        
#�3. >ن م��	^�ت در دس�س ه�� و م��"ان ب�               

� س�ن�  "در ت��م ای: ت�ری�   . >ن�6 ما��7 �د  � "
+� با� �Z2: ن3اش��3 و                     	 �K ب و �"م��	ن <
� م�ر������ 	�ب را� دادن3 و تAش �ه��%� ب� 

ی: روز . �دن3 ب� >ن ت3ا#� ش"ن3�ای: م��IE ت� >
م�ن3ن م�n"ر 	'�� در 	�ب ��"ن��� ایان                
ادام� داش� و 	�� پP از 37ای� 3��Z2 �� >ن}�                       

. م�n"ر 	'�� م�;"ی3 ب�وره�� م%�s اس�              
5 �د ه5 �"د را ب� م�ر����5 >وی�ان           ��Kن�س�"ن�
                               �K"�و ت u�7 ا� م��سد. ب"د و دن��ل +�

 . ا���7#� ن%��� ب"د �� رس�� ب� سF: ب��ی3
 

	��I ب�   .  ام� در ای: دور. ات�Zق م56 دی;� ا+��د            
             ~�I� ب���ران�6� وس�B        ،�"ی� و م������ �7_ 
 ویان� >ن �7م�� و ،#اق ت"س� >می'� و م��3ی:

اب�  � ،م"ج �%��ر و >ورا3�C �2 م��I"ن� و ��ن� 
5 �د زی پ5C ن�ت"��Kو ب� �3رت رس�3ن ن�س�"ن�، 

5 �د در �"م� �K  را �� ت� >ن زم�ن ��Kام�3 ن�س�"ن�
ب� ام�3 +�7 ا� دن3ان رو� 7; 12اش�� ب"د را               

� س�F;"       . زن3. �د  �درس� در ای: اوض�ع ای: 
#�3ا£ م3�6� �� ت� ��N از >ن �"د را                  .  پ�3ا �د  

� 	'�� م���م�3 و در�"اس� #="ی� در � B+م3ا
"  �         "  ��ن"ن ��"ن��5 ��ر2Lد. ب"د و م��را �

� ش3      �درس� زم�ن�   .  7"اب ب"د، س�F;"� ای: 
�� ه روز ه�اران ت: ب�u ب س مدم #اق                      
 �م�ی3��F و ی'� از ��7ی�'�ران� تی: �%��ر ت�ری

 ،ب% را ب� ن�م م��رز. ب� 3Mام پ�? بدن3                                    
 3�r�;در پ"س� ن�� �K��ش"�5 �د از ��Kن�س�"ن�
و #'��6� ب"ش ��7ی�'�ر را ب3س� م�;+��3 و در 

               3��Z;م� :Fاوض�#�         .  د+�ع از او س :��C در
5 �د در درون �"م� �K ه5 ب� سF: >م3��Kن�س�"ن�، 

و در او�K: ا�3ام �"اه�ن ن�م� ن"ش�: ب� ا	�اب                    
ت�ز. ب� �3رت رس�3. در �دس��ن #اق و ب� �̀� 

 و دن��ل ی�+�: دوس��ن با� 	�ل و >ی�3. �"د ،ن�ت"
م��	^�ت و اس��د ای: دور. و �6K37� 37� و . ب"دن3

5 �د �� در دل ی` �7_ �"ن�: و ��Kن*3 ن�س�"ن�

 +�I? ،دی;" م��I"�%�ر وس�B مدم� م�وم از 
ب�ان " در ���ب� ب� اس5 ،ی�د ه�3وس��ن �د. ب"د  

~�I� . >م3. اس�" 
 

ای: ات���Zت در ���ر م��ئN دی;� از �I�7 پ�ی�ن         
 م�3ود ،�7_ ایان و #اق �� ��A پ�? >م3. ب"د

ش3ن دای. 	="ر ن�Lم� �"م� �K در �دس��ن                    
اق        ،ایان# s�� ، ب���ران�6� اردو�2ه�� م� در 

ن;ان� از >ی�3. ای: اوض�ع و را. 	�6I و 7"اب�6�   
           م��Zوت ب� ای: م�=Aت و بF%� سدر��2 س�ی

 در   ،2ای%�ت و ب� 7"اب� و س��س� ان��Lر >ن�6            
� ��"ن���� در >ن                          �م*�بN را. 	�6I� درس� 

�       ،	�ب�'C"� ���Kو ا  ه�;� +���"ره�� دی;
 Bیب"دن3 �� در ت%3ی� ا��A+�ت در >ن 	�ب و ت�

 .ان%*�ق م"ث ب"دن3
 

1Kا اد#�ه�� اباه��I# 5�اد. در ای: �n"ص 7�           
N�7 و وارون� �Z2: 	*�یc ت�ری� �� س�زم�ن?                    

 ن��� و ه�� ا#���ر�         ،اموز ب� >ن ا	���ج دارد    
 .ن3ارد

 
 "ا-	<; ب� ���ار� تg�""�f3 ا�$�3ب 

 
اباه��I# 5�اد. س<P ب� ان%��ب�ت ب�3� در 	�ب       
��"ن��� ��ر2� و ای�'� ب� ای: ن;ش >ن 7ی�ن 

 اش�ر. ،ب� 3�Cی: 	�ب و ب� �"ل او +�� ت�3یN ش3
سان�rم در م"رد سن"ش� >ن}� م�ن3. ب"د . م�'�3

                     �K ان و �"م�و ه�"ز ب� ن�م 	�ب ��"ن��� ای
 : م�;"ی��K��+،3 م�'د

 
 ... ی` ب�ر دی; ه5 در 	�ب م� ان%��ب         " 

 ای: ان%��ب ا���K ب پ�ی� ا� وا���   ،رو� داد  
 م�L"رم ای: اس� �� م�I"س ب"د ��       ،ت ب"د  

>ن56 #��رت ب"د از ای�'� در م��ن     . �C اس�  
م� #3. ا� از ر+*�� ���I م� +' م�'دن3 ��     
��"ن��5 >ی�3. ا� ن3ارد و ت��م ش3. اس� و                   

 و ن;ش +�ی3. ا� ن3ارد  '+ N^د را     . م"�و 
دن با� راه� �� ش'�� �"رد.                 � ����
�"د اس� و م� ب�ی3      اس� +*� ه3ر دادن #�

� دی;� را دن��ل ���5          �ای: دی;    .  بوی5 
ت��6 ایاد� �� در ��رش�ن     . ���I واضe ب"د  

 �� 37اش3ن وا������ن�     ، در ای: 37اش3ن  ،ب"د
 ت��6 ایاد� �� داش��3 در 37ا ش3ن #�Ir ،ب"د

 ."داش��3
 

در م"رد 37اش3ن�6 و ان%*���ت در 	�ب ��"ن��� 
 م��	^�ت و اس��د ای: م�7ا در دس�س ه�� ،ایان

. ه�� و ه ���  م��"ان3 ب� >ن�6 ما��7 ��3                          
پدا��: ب� ای: م��IE در 	"�IM ای: ن"ش�� ن��� 
و م���K"E >ن ان%��ب�ت م�I*� ب� م�n"ر 	'��           

� م�ر������ �� . ن����ام� ت� و��� �� ره� >ن 
 ت� ت%'�N 	�ب ��"ن��� ایان و         ٥٧از ان*Aب   

ب3ن��ل 	�ب ��"ن��� ��ر2� ایان و ت� زم�ن�       
 �C در     ، 	�ب� �� او در راس? ب"د      ،�� زن3. ب"د  

 ،دور. 	�ب ��"ن��� ایان و �C 	�ب ب�3�                   
 ه دو ب�ر�2ی:     ،	�ب ��"ن��� ��ر2� ایان  

 �ی: و م"ثتی: 	�ب ��"ن���� ت�ری�K�'و رادی
�"د ب"دن3 . �7م��س�Zن� مگ ب� م�n"ر 	'�� +

�"د را دن��ل ��3 3�Iگ . ن3اد �� اه3اف بب�3 از م
او ن�� در >ن 	�ب ان%*�ق ات�Zق ا+��د و �"ب ی�               

ب�3 از   .  ب3ش >ن ب� م�n"ر 	'�� مب"ط ن���          
مگ ��K: ه5 ات���Zت زی�د� و ن���م� ه�� زی�د� 
       در 	�� 	�ب ��"ن��� روس�� و ان*Aب ا���

�"ب ی� ب3 >دم�6� دی;� در راس 	�ب                 ،ا+��د 
 .ب"دن3

 
� ی` ان%��ب    ام� در م"رد ان%��ب ب�3� و     *+ !!!

. در 	�ب #�I�اد. 3�C ن'�� را ن��ی3 از ی� بد                         
ای%�ن م�;"ی�3 ی` ان%*�ق دی; در >ن 	�ب ات�Zق 

و ت��6 ایادش ه5 ای: ب"د. اس� �� در                           .  ا+��د
د. ان3    ،ان%��ب دوس��ن 37ا ش3. اش  � N�rت�  !!!

س"ال ای: اس� �� �"م� �K ز	��'%�ن #�3ا£                         
 ای�FIن� زاد.،م3�6��# �K 3ا£ ، �"م��# �K م�"� 

 روت س"س������K �"م� �K �� >ن56                 ،���6 پ"ش�  
 و ه�ا. �"م� �K     ،اOن �"دش دو �"م� �K ش3. ان3  

م�ل " �"م� �K "٦ �Z�K ای: ، �"م� ٦�Kش�� م�%"د   
 �3ام 	�ب و 7ی�ن�3؟ 

 
#Aو. ب ای: ا2 #3. ا� در >ن 	�ب ب� ای:                              

 ن��ی3    ،رس�3ن3 �� ��"ن��5 ش'�� �"رد. اس�              

 ��ف ���3 و را. �"د را ر+��3 و M ش�ن را�#
 �� ا�I# ���K�اد. در م"رد ای: ،دی;� را ب2�ی3ن3

� دی; ���I ا� ب� زب�ن ن�� >ورد  � ن��;"ی3 ��     ،
ی�ن و ض3 ��"ن���� را                      # ����Kن�س�"ن� ��+

ا ت%��F درس� 	'�� و     ،ت%'�N دادن3  C Pپ 
ه�اه�ن? ب و7"د 2ای%�ت س��س� [�*�ت�                        

 وا��� و       ،م��Zوت در 	�ب ��"ن��� ایان        �| 
ای3ئ"K"ژی` ب"د؟ >��� #�I�اد. >ی� 7ی�ن                                      
ن�س�"ن�����K ا+ا[� �� نJn ت%'�Aت ب�����ن3. 

̂�ت ،از 	�ب ش�� را ب� �"د بد  2"ا. 	*�ن�� م��	
���I ��"ن��5 ��ر2� در م"رد 	�ب ��"ن���               
ایان و ای�'� م�� ت��A س� 2ای? اس� ن���؟   
ای: #3. �� ا#Aم �دن3 ��"ن��5 ش'�� �"رد.             
 5��Kدای� ت� و +3رااس� و 7"اب ن��� و دن��ل �

 >ی� ی` ش�� س ب>وردن3؟ >ی� >ن�6 ه5 #3.   ،ا+��دن3
 5%C اب ب�3ار ش3ن3 و"�ا� ب"دنe�M 3 زود� از 

! ه�� �"د را م�3�Kن3 و 3��Z2 ��"ن��5 7"اب ن���
 ی� ای�'� از روز ت%'�N           ،!و �دای� ت� را. اس�        

       .�Oب ب"دن3؟ ب��	ان ب� >ن 	�ب ��"ن��� ای
وس را ب�ور ��3 ی�               �ش�"نM .3����6� ش�� دم 

ت #��س؟  =	 5�� 
 

                      :��C .اد��I# 5اه�از ه�� ای��6 12ش�� ای�'� اب
س�Fوت��3ان� در م"رد ب�ن3 ز	��'%�ن ض3                                
وج از     ���"ن��� و دFK"ر� از #�Ir >ن�6 با� 
سپ��. س��س� #�I�اد. سF: م�;"ی3،  و ه5 زم�ن   
��C:  ت�زی�ن� ا� #��I ��"ن��5 	'�� ب3س�                       

�"د ن%�ن� ا� وا��� از ه5 ��ن"اد�2 ! 2+�� اس�  
 و ه5 ��7%� ب"دن #�I�اد. ب� #�3ا£ م3�6� ن���؟

 
ب�Aو. ای: �C ��"ن���� اس� �� ش�� ن��ی��23                  

�� �"م�      !  م�'��3+ ا زب�ن��ن در ن*3 هC،   ��	 
ب >ن�6 اK': اس�؟ ای: �I2  "                     �C 12ار�    "در     

ی: 	*�*� در         �'C"� ن���� اس� �� از ب��ن"��
ب   F'%�ن م3�6� از ب��ن ن*? م��	ز ��م"رد +
>ن�6 در پوس� 37ای� از �"دت�ن ه5 #�7� اس�؟         

(>س�ی?"7ی�ن� �� ا2 م��"ان��      پP�I ام����   " 
5 �دس��ن  �Iا� �Kه�� ش��     ) دو �را با� دس�;�

. در دور. 37ای� �"د ب� اردو�2ه��ن م� >ورد                        
         ��I# دن ش��� 5�Iا� ت�7ی�ن� �� تAش �د ب

 ام�     ،�"دت�� ن�Lم� ��3      )  �" م� �K      (س�زم�ن��ن    
ا��"ن ه5 زب�ن��ن ب��"ان دب� اول �"م� �K از ب��ن 
ه 	*�*�� ن��� ب� >ن�6 و ا#��K%�ن Oل اس� و             

د. ان3            "ت��6 از ای�'�          � N�rدر 37ای� ت�  " �I2
 !!! م�3ی3

 
اش'�ل ر+�: م3�6� و ه�اه�ن? ت��6 و ت��6 در                  

؟ ای: را ب� 	��ب �C م�%"د 12اش�؟ !!ت�N�r ب"د
 ای: ه�� ادب و ا	�ام در ب3ر�� 7ی�ن� �� 	�ض

 در زم�ن ،ب"د با� 2+�: ن�و و ام'�ن�ت از ش��
 اردو�2ه��ن را در           ،ت%'�N س�زم�ن ز	��'%�ن      

اب ��3          �اق ب ست�ن # s��با� ���C؟   !  
و�7 س���Iن�� ه5 در               �ا��"ن ا2 از پ�س��ن در 

 Oا�N 7"اب م�;�ی3 ��           ،م"رد >ن ات�Zق ب<س�3       
ش��3. اس� 	��I ب� اردو�2. ش�� ت"س� ی` 7ی�ن 

7ی�ن�  �� در . دس� راس��، در دس�"رب"د. اس�
. م��ش�ت ت�ری�F ش�� ب� >ن�6 از �"م� �K زاد. ش3              

م�;"ی3 دردس�"ر >ن�6 ب"د �� در ه��ن اردو�2.                     
��رت�ن را ��ت�� ده�3 و ش�F م�M �3�6	u ای: 

ح ب"د   ]" ��، از دور.       "  7ی�ن دس� راس��      . 
وج ��ت�� ه روز ب� ه م�م"ر مز� ایان،       #
ب� شط س<دن ن;��6ن� پ�س;�ه� مز� ب� او                    

7ی�ن دس� راس��!  ">م�د. م1ا�. و ت"ا+c ب"د   "
 ب� 7م ،�� نJn ت%'�Aت �"د را ب� 7م ان�*�د

ا#�اض ب� �3Iر� ش�F م3�6�، و ب� ن�"د 	��     
  L�6ر نgد.     ،>زاد� ب��ن و ااج �� دس�� دس�� ا

7ی�ن� �� س��6K ب� ام� 3	��I ن�Lم� امی'� . اس�
 ب� ام�3 ت���N �7;� ه�ار ب�ر ویان;     ،ب� ایان  

ت از 	��I ب� #اق و �"ن پ�ش�3ن ب� ه >ن}�                     
ن%�ن� ت�3ن ب%� در >ن �7م�� در ان��Lر ن%��       

 �� ش�ی3 در ��C: شای�� ،و ن��: ه�ی? را 7"ی3
ب� ش��ر +3را5��K و #وج ب�ن3ه�� �"م� و                                

 ب� پ"ل و اسI�� ن�ت" ب� م*�3M �3ر� از   ،>دم'?
ه��: ر+��ر اباه�5     .  � >ن ت�3یN ش"د  "�د"ن"ع   

#�I�اد. و ا	�ام و زب�ن مAی5 و دوس��ن� اش را             
�"رد 	�� ب� 7ی�ن �"م� م3�6� و ان"اع               در ب

����Kو. ن�س�"ن�7ی�ن و 2، �C ردش ب�"� ب� ب
   5��Kاو ب� ن�س�"ن� cIاق م*�ی�� ���3 ت� در�7 ت�#

3��� sد را در��M و . �+  در ه م��س��� و ه
 

 FG� �<�دA �� ...ز���; 
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ش در م"رد 	�ب                                       ��ان� ا�Fدر س ��	
ام"ش ن��'�K �� 3;3� ب�                     ،��"ن��� ایان    + 

��"ن����6� #اق و م%�nF دو 	�ب ��"ن���       
اق و �دس��ن ب�ن3  # �ام� در م*�بN ه       . ��ر2

ب3. �%� ن�س�"ن�����K ،ب� پن���� #ی�ن#  ه
ام^�ل مO ،�3�6م ت� ��م ن� زب�ن و ن� ��I? ب� ��ر 

 .ن�� ا+�3
 

                   6G��	��
%��1 از ت$#�" ح�ب � �p
ت�ر�
 ا��ان

  
از >ن�r �� اباه��I# 5�اد. �N ت�ری� ت%'�N 	�ب   
را وارون� �د. اس� و م%�� ت�ی�Zت را �7� >ن 

 ب� پوس�                   ،ن%�ن3. اس�   n�Fو ب���ر م �rای� 
ت%'�N ای: 	�ب اش�ر. ا� م�'�5 و ه��م�ن                             
#3���Aان را ب� �"ان3ن اس��د� �� در ای: زم���           

 . د#"ت م�'�5،م"7"دان3
 

 ایان 2و. م�ر������ �"C'� ٥٧در دل ان*Aب 
ای: 7ی�ن ب�3 از م3ت . ت%'�N ش3" س3�6"ب� ن�م 

�"ت�ه� ب� م%�ه3 ت�ث�ات زی�د �"د ب �C ایان   
 ن�م داد         "  ات��د م��رزان ��"ن���         "ب�     ��mت .

��"ن���� �� ای: 7ی�ن ن��ی��23 م�'د در                           
س��س� ایان 37ی3 ب"د و در ه�� #�M ه��                      

 ب� ��C N ،س��س� و تE"ری` و س�` ��ر و س��
>ن�6 ن� ��"ن��5 . ایان >ن زم�ن �"ی%�ون3� ن3اش�

���C،�'یC �%ن� �7م�� ن��� ، ن� روس� و ن� م 
. ش6ه� از                           M��دال و م"E+ و ن��� .م����
                            �C روس�� و ن� م%� ��ر >رام س��س� cی]

>ن�6 ��� را >وردن3 �� در   . ایان را ��"ل ن3اش��3  
     �C ~ه�� رای ��ایان ن�"د و ب� ه�� �3ام از ش�
                                ��Zدی'� ن3اش� و م��*�5 ب� م�ن��ان نای

 .��"ن��5 و م�ر�P در اروپ� وNM ب"د
 

 تE"ر� ه��     ،ای: 7ی�ن �I*� و پ"پ"���K ن�"د          
�C ایان در �n"ص #3م ت"س�� سم�ی� دار�       

����M،                            م�ی� دار� در ن�م"زون� ا���nد س
 #3م رش3         ، سم�ی� دار� م�I و م���                 ،�67ن

 5��Kا� س"س��ن�وه�� م"3K. و ن�>م�د�2 �7م�� ب
ای: 7ی�ن از ه��: م"ضB   . را م�I*� ��"ل ن3اش�  

� پات�'� ،ب� ن*3 ای: تE"ری�6 و �N ب���ده�� +'
  �� ،م��	^�ت >ن�6  .  و س�` ��ر� �C ایان پدا

                       �Kم�� z�ب ،��اس�"ر. ب"رژوازى م�I و م�
ارض� و ب�z دورن��ى +��A، و ت� ه�� >ن�6 در 
ا در ایان دی'��ت"ر� 	��5 اس� و C �'م"رد ای�
دم'اس� ت� زم�ن� �� ب"رژواز� س ��ر اس�                   

.  ب�ان� 37� در �C ایان ای�rد �د،ت"ه5 اس�
 بF? ��بN ت"�67 از         ٥٨ ت� ٥٧م%�nF از س�ل   

 از    ،��"ن���6 37� در س�زم�ن�C ��6 >ن زم�ن            
+3ار >ن�6 ش3ن3    ...  +3ائ� و،پ�'�ر و رزم��23ن  ] .

+3ار م��	^�ت >ن�6 ش3 و ب� ] �K دس��ن �"م�در �
م�ر����5 ان*Aب� �� ای: 7ی�ن >نا ن��ی��23                      

 .م�'د رو� >ورد
 

م��IE ت%'�N 	�ب ��"ن��� ایان 7�و پوژ.               
�"ن�:                  �I�	 ات��د م��رزان ��"ن��� ب"د و ا2

داد   � ب��3 ن�"د ��         ، 6�7"ر� اسAم� ن�"د       ٦٠
                  ?Fم�%3 و ب N�'%ان ت	�ب ��"ن��� در ت6
ب���ر ب�ر�2 از �C ایان در ��;. م"سP >ن                 

م��IE ت%'�N 	�ب 	"ل بن�م�   . ش�� م�'دن3  
ا� ��"ن���� �� ش�از. ��� م�ر������ ب�ش3                

سان�rم در اول +وردی: . 7�و م��	^�ت >ن�6 ب"د
 بن�م� ات��د م��رزان ��"ن��� ب� ات�Zق       ٦٠س�ل   

 . >راء ا#=� >ن س�زم�ن تn"یu ش3
 

پ�"س�: �"م� �K ب� م�ر����5 ان*Aب� #�A در                      
. دوم ای: س�زم�ن ی��� در +وردی:                       ;��٦٠ 

ات�Zق ا+��د و ای: ��;. از ن*? و ت�ث� ب�رگ                        
ات��د م��رزان ��"ن��� در �C ایان و در �"د       

د�  .�"م� �K رس�� ت*3ی
 

پ�? ن"یP بن�م� م%�s           ١٣٦٠>ذر م�. س�ل        
 از �7نu دو        �"م� �K و ات��د م��رزان ��"ن���          

 .س�زم�ن م��% ش3
 

بن�م� ات��د م��رزان ��"ن��� سان�rم م����                 
پ�? ن"یP بن�م� 	�ب ��"ن��� �ار 2+� و ب� 
ات� ب� #�"ان بن�م� 	�ب ��"ن��� ایان از ��mت
�7نu ات��د م��رزان ��"ن��� و �"م� �K  در ب�6ر 

Oزم ب� ذ� اس� �� ��;.           .   م��% ش3  ٦١س�ل   
 ٦١س"م �"م� �K بن�م� +"ق را در اردی�6%� س�ل 

د� uی"nت . 
 

ب� ان�%�ر بن�م� پوس� #��I ت%'�N 	�ب                               
��"ن��� ایان در دس�"ر �ار 2+� و از ��7ب     
����� م��� �"م� �K و ات��د م��رزان ��"ن���           
����� ب2�ار� ��;. م"ئP از ا#=�� �����                      

ب�3 از ا#Aم      .  م��� ای: دو س�زم�ن ت���: ش3           
 ��ر >ن با� ت�س�P 	�ب           ،م"7"دی� ای: �����    

 م�. ��٩"ن��� ایان شوع ش3 و سان�rم ب�3 از  
. م"سP 	�ب ��"ن���         ،+����K ای: �����  ;�� 

 ت%'�N ش3 و       ١٣٦٢ایان در ن��� اول ش6ی"ر         
 . 	�ب ��"ن��� ایان ا#Aم م"7"دی� �د

 
 �در �	رد ت�ر�F ح�ب ��	��6G ا��ان ��%	ا��� ب

��7� :ا�74د ز�� در 6��4 ح#�6 ��ا'[ 
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پ�? ن"یP بن�م�   :ب�^� پ�ام"ن" •
م%�s �"م� �K و ات��د م��رزان 

 "��"ن���

ان� در ��I7 ا+���	�� ��;. س"م " •�Fس
 �K ١٣٦١اردی�6%�  -�"م�" 

�2م�6ى #��I در را. ای�rد 	�ب " •
�Z2;"ی� ب� ر+�c  -��"ن��� ایان 

م�n"ر 	'�� #=" ����� م��ى 
ب� م��س��  -ات��د م��رزان ��"ن��� 

 "ان�%�ر بن�م� 	�ب ��"ن���

م'�ن  -�K  ب�z در ��;. س"م �"م�" •
 "ایان در ت*��5 �67ن

��K-  �In  ب�z در ��;. س"م �"م�" •
N3ا�	ن�م�  "س��س� ب

�2م�6ى #��I در را. ای�rد 	�ب " •
 "��"ن��� ایان

 ٢٧ -پ�س� ب� ن*3 [ح ت3ارs 	�ب " •
 ن"ار -" ١٣٦١>ب�ن 

	�ب ��"ن��� ایان در 2و ���C؟ " •
)�I� ح. م�n"ر 	'��، ف -)[

 "پت"

�K و ات��د م��رزان  ��I7 م%�s �"م�" •
	�ب، ��"ن��5، پ�"ن3 ب�  -��"ن��� 

 ن"ار -" [�*� ��ر2

ان� در م"رد 	�ب ��"ن���" •�Fس "– 
 ن"ار

ن'�ت م�"رى م��z 	�ب در س����ر " •
 "م*3م�ت� ت3ارs 	�ب ��"ن���

ان�  -س����ر ش��ل " •�Fو س z�ب
 "درب�ر. ت%'�N 	�ب ��"ن��� ایان

�K در 	�ب  م��z �7ی;�. �"م�" •
  " ��"ن���

ان� درب�ر. ���M"nت 	�ب " •�Fس
 "��"ن��� ایان

• " Pم¥س . در ��;L�6ر نgو ا z�ب

 ١١ ت� ٤ -	�ب ��"ن��� ایان 
 "١٣٦٢ش6ی"ر 

درب�ر. و�gیJ و ���M"nت 	�ب " •
�Z2;" ب� 3Mاى ان*Aب  -��"ن��� ایان

 "ایان

 -ت�ری� ات��د م��رزان ��"ن��� " •
ان� در ان�r: م�ر�3�K Pن�F١٥ -س 

 ٢٠٠٠م� 

ب��ن�� ا#Aم م"7"دی� ����� ب2�ار " •
در (���3. ��;. م"سP 	�ب ��"ن��� 

 )��ر2 ��"ن��� م��% ش3. اس�

����� (ا[A#�� ����� ب2�ار ���3." •
Pم"س .���ب ب� ) ب2�ار ���3. ��;

��ر2 ��"ن��� (س�زم�ن�6� س��س� 
 )٧ش��ر. 

• " ����� �";�F3ا£ م3�6� س�# �پ�س
ب2�ار ���3. ��;. م"سP ب� ب�=� 

 )��٨ر2 ��"ن��� ش��ر. (س"اOت 

ا[A#�� در ب�ر. ��;. م"ئ�P و                      " •
او�K: پ�I"م ����� م��� 	�ب                                    

د+� س��س�  	�ب       ". (��"ن��� ایان  
 ای:      ١٣٦٢ ش6ی"ر           ١٥)  ��"ن���

ا[A#�� در ��ر2 ��"ن��� م��% ش3. 
 اس�

 �����م� ه� و پ��م�6� ��;. ،ب��ن�� ه�" •
در س�ی�     (  م"ئ�P 	�ب ��"ن���           

 )	�ب ��"ن��� ایان

 ،ت�"Oت در 	�ب ��"ن��� ایان                " •
 ن%ی� ،وی�. پ�I"م ب���5 	�ب ��"ن���

��"ن��� ار�2ن 	�ب ��"ن��� ش��ر          
٦٣ 

 

 FG� �<�دA �� ...ز���; 

 



  ��� � ���        ١٩٥  

 

٢١ 

��Wا�	ن ب���ار� اول ��� �� ا��Gل در �4ا�4 
ن �<' 

 
 6G�%�#ر ح�ب ح	$� )خ] ر�4;(��ارش ت$#�Zت خ�رج 

 
 ��ر2ان در     ،ب اس�س ا���ر و 2�ارش�ت� �� ت� ��"ن م��% ش3.  

 ب� م����_ ه� و ت���rت         ،�%"ره�� مJI�F ب� ت�Lهات�6� �"د  
2"ن�2"ن در ا��n ن*�ط دن�� و در ا#�اض ب� س56 �"د از ن���ت 

 .م�د� در �7م��، ب� اس�*��ل اول م� ر+��3
 

روز ��ر2 در >ت:، پ�ی��F ی"ن�ن در پ�س� ب� در�"اس� ات��دی� 
ه�� ��ر2� ب� راه<���ی� ده�6 ه�ار ت: و در ا#�اض ب�                                   
س��س� ری�ض� ا���nد� م"7"د �"اه�ن ب�6"د وضB ��ر2ان و 

در اس<�ن�� ش��ر ش�� ����23ن در اول م� . �3م�ت ا���7#� ش3ن3
ن��� ب� س��6K� پ�? ب�%� و ش��ر ا�IM م��ض�ن، پ�ی�ن دادن 
ب� ب�ان م��K، ا+�ای? دس���ده� و #��I ب�'�رس�ز� ه� در ای:           

در ش6ه�� م��K< JI�Fن ت�Lهات ه�� وس���                      .  �%"ر ب"د   
با� )  د گ ب    (ش��ر ام��ل ات��دی� ساس� >��Kن   . ب2�ار ش3  

   ام��ل .  ب"د"  ب���5 >ی�3. ��ر را م� ت3ارs م�" روز �67ن� ��ر2
ه�� ا�IM م�ح ش3. از [ف س�3ی'�� ساس� >��Kن      م"ض"ع

م"ض"ع 	3ا�N دس���ده� ب"د �� از >|�ز س�ل �7ر� ا7ای� ش3. 
ه�}��: ریP ات��دی� ساس� >��Kن �"اس��ر ب�6"د شای� . اس�

              �Z2 ن         :  ��ر� زن�ن در ب�زار ��ر ش3 و��K< ه�"ز در ب�زار ��ر
	*"ق زن�ن ی` �6Cرم 	*"ق مدان اس� و ای: در 	��K اس� �� 

 دری�+�         ه� 	*"�� م��I"ن� و م�ای�ی� ب�                   روس�� ���ن   �Lن
 .���3 م�
 

� ب"د �� در                   Zاران ن�ب�ن ه�م� ���ب�ن�6� اس��ن�"ل ب�ر دی; 
م�ن�3 ه�� س�ل ت3اب� ش3ی3 ام���� در . روز ��ر2 ب� ���ب�ن >م3ن3

اول م� در ت��� [�c روال ه س��K ن�وه�� . ای: ش6 ات�Fذ ش3
. پP�I از ����I# N ا#�اض و راه<���ی� ��ر2ان ب��~ ش3. ب"دن3

م*�م�6� ام���� دس� ب� ت36ی3 ��ر2ان زدن3 و ا#Aم �دن3 ��                      
ب� ای:   .  ��ر2ان در اس��ن�"ل 	c تB�r در م�3ان ت*��5 را ن3ارن3  

وJM ش6ه�� مJI�F ت��� ش�ه3 ت���ت و راه<���ی�                                   
باس�س . ��ر2ان و ات��دی� و س�3ی'�ه� و ا	�اب �C ت��� ب"د

2�ارش ه�� دری�+�� پP�I ت��� ب� س"� 2وه� �� در                                           
د. ب"دن�K"I2 3 ه��                   � ��ت�Lهات اول م�. م� در ای: ش6 ش
د. اس� و ب�? از ی'3n و             � `�Iس��'� و �2ز اش` >ور شAپ

 در 7ی�ن ا#�اض�ت ب�زداش� ش3ن3Zس� ن . 
 

 ��ر2� ب�          در پ�ریP ه�اران ت: از ا#=� و ه"اداران ��7?                  
  ?Fا.  ��ر���ن به�� ��M"n و دو��K ب� م��س�� اول م�.      ه�

در .  ه�� پ�ریP ب� راه<���ی� پدا���3 م�، روز ��ر2، در ���ب�ن
���ب�ن�6� م��� ش6 و م�3ان م��� سN2 م�I" از                    5I6'اس�

م�رش ان�ن�س�"ن�ل و ب�نه�� . JM ��ر2ان و ه�اه�ن >ن�6 ب"د
م� م�� ش6 را I2;"ن �د. ب"د            �  .        c�] ،3گ س"ئدر 2"ت��

 ،�C اب�	و ا �روال ه س�ل و ب� +ا�"ان ات��دی� ه�� ��ر2
                                     Zار ن�پ�~ ه روز �67ن� ��ر2 ب� ش�� �����7 ب��K ب

+=�� ش6 م�I" از پ5C ه�� سخ و تا���6�               . ب2�ار 2دی3  

2ام�3اش� اول م� م�، ه�ا. ب� م�رش #5�L ب�ف م�3ان                                    
در 3�Kن و ب� +ا�"ان ا	�اب و ات��دی� ه��                 . م��� ش6 ب"د  

��ر2� م����_ و راه<���ی� ب���س�� روز �67ن� ��ر2 با.                     
                                   ��I# ان��Fدن3 و ب� س� B�rر ت�;K�+اا+��د و در م�3ان ت

 ه�ار ��ر2   ١ ٠وض��� م"7"د پدا���3؛ در م�'" ه5 	3ود   
در �.    .  و دان%r" در م�3ان سخ م�'" دس� ب� تB�r زدن3                      

ه� ه�ار ��ر2 از ا#=�� ات��دی� ه�� ��ر2� ب�              �7"ب� ه5 د.  
دن3 دس� زدن ب� راه<���ی�� �� . ه� در روز �67ن� ��ر2 ش

 
                         	="ر ام��ل [�*� ��ر2 در ماس5 ه�� اول م� در ست�س

��ر2ان "�67ن ب�ر دی; ی�د>ور ای: �I�7 پ مm� م�ر�P ب"د �� 
ب�ر دی; ای: [�*� پ5C #3اF�K"اه� را ب               ". �67ن م��3 ش"ی3  

از 3�2ی�23 ن�Lم سم�ی� دار� ب� اه��از در >ورد و سF;"ی�ن         +
ا#Aم �دن3 �� ��ر2ان ن� 	3ا�N بI'� ب�%�ی: دس���د را ب�ی3             

[�*� ��ر2 از زب�ن +���K: و ره�ان? ب�ر دی; ب . داش�� ب�ش�3
�67ن� ش3ن سم�ی� و 1Kا اه��� م*�وم�، ه����;� و م��رز.                       

 . �67ن� و ان�ن�س�"ن���I# ����K >ن ت���3 12اش��3
 

Oزم ب� ذ� اس� ا#=� و و+���K: 	�ب 	'����� در �%"ره�� 
:I� 3ن و�K اروپ� از JI�Fم، "I5 ت� اسI6'�6گ ، ی"ت�"ر� و اس��>� 

در ماس��6� اول م� ب� #'��6� م�ر�P و                      ...  و بو��N و     
تا�� و ب�نه�ی� #��I سم�ی� دار� و در م�+� م"���� [�*�           

دن3... ��ر2 ایان و� �� .ش
 

ت���rت اول م� ام��ل ت��6 2"ش� ��� از ����7 م���Iرد� [�*�           
تn"ر ���3 ا2 ای: [�*�   .  در �67ن ب"د��٢٠١٥ر2 در اول م�   

�"د را >زاد ��3، >ن;�. ت��6      Nن� پ��ن��"�Iم� ت"ان�� در اب��د م�
��C: �3رت� اس� �� پ"ز. سم�ی� دار� و دو�K ه�� رن;�رن_         

3Kم� م� s��دن و . >ن را ب� � ���Iاض ب� پتn"ر ���3 در ا#�
ام���� �دن +=� با� +���K: و ره�ان راس��: [�*� ��ر2 در           
ایان، ای: [�*� م��"ان�� در ا#�اض ب� دو�K ا#�3ال و                                     
م�دوران و �K<: ه�� ��ن� ��ر2 و ش"راه�� اسAم� ��ر،                               
3Mه� ه�ار ��ر2 ما�� ����M و �3�I� ایان را ب��~ ��3 و                   
                           uI� در �خ ت"3�K را بF"اب�ن3، >ن;�. زم�م� ان*Aب ��ر2C
پ�ی��F ه�� اروپ� ش��3. م� ش3 و م"�7 از ام�3 و ا#���د ب�PZ را 

در |��ب ی` ا+c          .  در JM [�*� ��ر2 �67ن� دام: م� زد                   
                      روش: ��"ن���� و ی` ات��د [�*�ت� م�'5، س56 [�*� ��ر2

ای: >ن ن*�� ض��Z اس� . �C�� 7� بد�2 ��ر م�د� نF"اه3 ب"د
 �� [�*� ��ر2 و +���K: و ره�ان و ��"ن���6� ای: [�*� ب�ی3 ه
                       �C زودت، ب� ه"ش��ر� و درای� ت��م �7ان ���5 و پ%� س

 .ب;1اری5
 

9G�>��4	4 ز��� ب�د! 
 

 ! ز��� ب�د ح#	�6 ��ر���
 

 ١٣٩٤اردی�6%�  – ٢٠١٥اول م� 
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� B�&(0
� �� ����� !"�45 ��� 

 
               ��[�c روال ه س�ل س�� 2ام�3اش� روز �67ن� ��ر2 ب� ش
 در ش6 2"ت��گ س"ئ3 ب2�ار                                Zار ن������7 ب�? از پ�~ ه

2دی3 . 
 

+=�� اموز ش6 2"ت��گ م�I" ب"د از پ5C ه�� سخ و                                       
تا���6� ب� م"ض"ع اول م� م� ، م�رش ه�� اول م�. م� و ر+� و         
>م3 ان�". مدم �� از 2"ش� و ���ر با� ب2�ار� ت�Lهات �"د را     

�"د را س�زم�ن م�3ادن3 JI�Fف م"ZM س�ن3 و در . ب� م�N م�
 

6 از م�3ان ین ت"ری�     ٢م�رش شوع ت�Lهات س�#�   g ب�3 از 
ای: ش6 ن"ا��� ش3 و ����7 �� م�%'N از ��ر2ان و ا	�اب                              
مJI�F، ش�6��nF و +���K: س��س� ب"د ب� س�� م�3ان 2"س��و                          

دن3  � ��	 ت%'�Aت ��رج �%"ر 	�ب       .   >دوJK در م�� ش6
� رس��  (	'�����   �ن�� بn"رت م�%'N و متu ب� پ��Aرد              )  

ه�� ��ر2ان �67ن م��3 ش"ی3، زن3. ب�د اول م�. م� روز ه����;� 
� در ت�Lهات �;�%C رت"nب Pه�� م�ر� P'# و [�*� ��ر2
د.                     � uI7 د"�	="ر ب56 رس�ن�3 و ت"�7 ش�� ����23ن را ب� 

#'�س�ن و مدم #�د� ب� #'P ه�� م�ر�P و تا���6�                 .  ب"دن3
    3��+ش��ره�� |�uK در     .  	�ب وا��? ن%�ن م�3ادن3 و #'P م�;

���ب�ن�6  ،ت�Lهات م�%'N ب"د از ، ه����;� ب�: ا�II�K [�*� ��ر2
                                 ��I# گ �7� راس����6 ن���، ب� ت��م �3رتو م��دی: 2"ت��

 . راس��5، م� دوب�ر. ب36اش� و دارو، م3رس� با� �"د��ن م�F"اه�5
 

       ���ت�Lهات ����23ن ب�3 از پ��"دن م�� راه<���ی� در م�3ان م
�"ان�    ان�، م"زی` و ش��Fدن3 و ب� سش6 2"ت��گ ا���7ع �

ماس5 ب�3 از 3�C س�#� ب� ��ر   . ب�ر دی; ای: روز را پ�س داش��3  
�"د پ�ی�ن داد . 

 
 ز��� ب�د او ��� ��، روز '>��; ��ر��

 
 ز��� ب� ح#	�6 ��ر���

 
� رس��(وا	3 2"ت��گ 	�ب 	'����� �(  

 ٢٠١٥اول م� 
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: و                  ٢٠١٥اموز اول م�    ـ� Kـ� ـ�  ب�ر دی; ��ر2ان و اـ	�اب و ـ+
�ـهات و                    L3 ـتـ 7ی�ن�ت ��ر2� پ�ی��F س"ئ3 را در م�ض دـی

ار دادن3�  .ماس5 ه�� ��2د. روز �67ن� �2ر2
 

J، ـبا� ـ2اـم� داـش�      ،��ر2ان س"ئ3   Iـ�Fای%�ت م7ی�ن�ت و 2 
       � 3 ـت "دـن 3. ـب 2د هB�7 5 ـش ای: روز در م��6I� مJI�F م�� ش6

 .ی` ب�ر دی; ی�د ای: روز م56 [�*�ت� را زن3. ���3
 

   5I6'اس� �� اMــ�I                ) ِسN2ِ( م�3ان ا�IM ش6 ���ب�ن ـه و دی;
�ـن�                             �ن ـ2اـم� داـش� روز ـ7ـ6 م�� ش6 در �ق ش�� ���3ـ2

 .��ر2 ب"د
 

3. و Mـ3ا�              3ود ـش ���ب�ن�6 با� تدد م�ش���6 از [ف پIـ�P مـ�
                          : ـ� ـ� �ل در ـمـ�� ـشـ6 ـ[ "ـن ـ� �ـس ش��ر ه� و م�رش و سود ان�ـن

3. در     . ان3ا��� ب"د   ـ� ـ� � ـ� ان� ����7 وس�B شـ��Fس ?Fب�3 از ب
              �� ـ6 �ـن �ـب ـ� ��"د را با� رژ. ن��دی: ای: روز در ـ ��ماس5، 	

 .ش6 >|�ز ن�"د
 

� رس�� وا	3 اس�'5I6 ن�� دوش�دوش ��ر2ان �	�ب 	'����� 
 ای: روز را ت�ی` ��Z2 و در 2ام� داش� ای: روز ه�}"ن دی;
ش�� ����23ن در ب2�ار� ای: ماس5 و رژ. و ت�Lهات اول م� 

 .ب"د 	="ر داش��5
 

 زن3. ب�د اول م�. م� 
 زن3. ب�د ات��د و م��رز. [�*�ت� ��ر2ان

� رس��  -	�ب 	'����� �– 5I6'3 اس�	وا 
 ٢٠١٥ م� ١

���D� H�� �4� �� �	 ��� =���	 E��8� 

 
       [�c م��"ل ه س�ل اول م� آ�رًآان از ا[اف آI: وآI: از د+�

 ب� 	�N پAآ�رده�ى سخ روب� مآ� ش6               ( D G B )ات��دی�
( alter markt)                   د��ان اتب� س دادن ش��ر ات��د ات��د آ�رًآ

وپF? >ه��6�ًى آ�رًآى وان*Aب� ن��ى ش6 را بً�"ن� اى ب���ر                      
  .زی�� اراس�� آد. ب"د

 
در ای: م��ن ا	�اب و7ی�ن�ت س��س� از اول e�M ه آ3ام ب�                          
�Cدر وم�� آ��ب وش�ی��6ى رنً��رنً� وپ�6�Cى سخ م�3ان را ب� 
 دور م�� و�Cدر �"د                                Z3 ن�C ش�".ء �%�ً�� ت�ئ�: آد. وه
م%m"ل ب�z و�6K37ى ًآ"ن�ًآ"ن از �I�7 ب�z در م"رد اول م�                        

  .ودر ان��Lر رس�3ن را. پ���ی�ن ب"دی5
 

� رس��  (  	�ب آ�"ن��� آ�رًآى 	������         (  م� ه5     �ض�: )  
 �Cدرى زد. ب"دی5 و ا[اف >نا را ب� #'P ،ش�� در ای: ماس5

م�ر�P و ش��ره�ى ت�ی� اول م� ب� ه�� آ�رًآان ، آ�رًآان                            
�67ن م��3 ش"ی3 ، ت��6 رم� م"+*�� س�زم�ن وات��د و ه�}��: در 
م�+� م"���� [�*� ��ر2 در ایان ب�ب�ن�6ى ا��Kن� و+�رس�                           

وا[A#�� اول م� 	�ب 	'����� ن�� ب� زب�ن                       .  >راس�� ب"دی5   
ض��� م��   .  ان;���I را ب3س�: ��ر2ان و ش�� ����23ن م�3ادی5            

���ب� ه5 12اش�� ب"دی5 و اثا� از 	'�� و ادب��ت 	�ب                                           
 .	'����� را در دس�س �ار دادی5

 
               در ای: م�3ان و در ���ر م�� ���ب و �Cدر ب� ما��7 ����23ن ب
س م��ئN و س"اOت >ن�6 در زم�: ه�� مJI�F 7"اب م�3ادی5 و ب� 

 .>ن�6 ب�z و م%"رت م�'دی5
 

� رس��(	�ب 	'����� � (:I� 3	وا 
 ٢٩١٥اول م� 

   �� �	 ��� E��8�B�4(I� 

 از ��ر2ان  Zاران ن�ه �� ا	�اب   ،اول م�. م� در �<��6گ ب� ش
ش�� ����23ن اب�3ا در       .  و 7ی�ن�ت مJI�F س��س� ب2�ار ش3        

س�e ش6 راه<���ی� �دن3 و ب� ش��ره�� �"د #��I سم�ی�                          
دار� و در د+�ع از ی` زن�23 ان��ن� ب� 	�� در >م3ن3 و                                

�6� �م� و ب�نه��       . 2د >م3ن�K�+ ”3 پ�ر�:“سان�rم در   �Cپ
 .مJI�F 	�و� ش��ر و م����Kت ش�� ����23ن ب"د

 
م� در ای: روز ض�: ش�� در ای: ماسA# 5و. ب ن%ی�ت                          

 ا[A#�� اول م�       ،	�ب از ��"ن��� م�ه�ن� ت� ن%ی� 	'�����    
� رس�� ب� زب�ن ان;���I را ب3س� ��ر2ان  -	�ب 	'�����  �

 ن%ی� ،#Aو. ب ن%ی�ت رس�� 	�ب. و ش�� ����23ن رس�ن3ی5
 . #��I ب�'�ر� را ن�� ب3س� ت'^� ب3س� ��ر2ان رس�ن3ی5

 
� ز��� ب�د اول �

��ر��ان '>�ن �%&� �	�� 
 

� رس��  -وا	3 دان��رs 	�ب 	'������ 
 ٢٠١٥اول م� 

�	 �	 ��� E��8� 
6G�%�#ر ح�ب ح	$� واح� ��وژ -)خ] ر�4;(ت$#�Zت خ�رج 

 

[�c  ١٣٩٤اردی�6%�  ١١باب ب�  ٢٠١٥اول م�. م� اموز ���7 
 ،�س�� ه س��K ماس5 اول م�. م� ب� +ا�"ان ات��دی� ه�� ��ر2
7ی�ن�ت در نوژ ب2�ار ش3 و  ا	�اب �C و س"س�����K و دی;

   �Fرا ب� پ�ی� �نوژ ����7 وس���  از ��ر2ان  و +���K: ��ر2
در ش6 اسI" �%�ن3 ت� 7%: ه����;� و ات��د [�*�ت� �"د را ب�             

ماس5 رأس س�#�     .  ه�ا. دی; ه5 [�*� ا� ه�ی%�ن ب2�ار ���3      
ان� ه�ی� از [ف ن��ی��23ن           ١١:١٥�Fاد س	�ب ��ر2،    ب� ای

  .در م�3ان ��ر2 ب2�ار ش3...  و  ) LO( ات��دی� ��ر2ان نوژ 
ماس5 روز �67ن� ��ر2 در نوژ در 	��K ب2�ار ش3 �� ت*ی��               
دو س�ل از رو� ��ر >م3ن دو�K دس� راس�� نوژ ب م��3 �3رت 
                        ،�م� 12رد و +=�� ا#�اض� و م����Kت ات��دی� ه�� ��ر2

ان� ه�، J�M ه� و بF? ه�� مJI�F دی;، در �Fرد ه� و س��Aپ
6. ��م´ م��Zوت و 37ی3� ب س�� ب2�ار� C ح ش��ره�ی%�ن]

" NRK"اول م�. م� 12اش�� ب"د و ب� �Z2ۀ تI"ی�ی"ن رس�� نوژ      
� مدم در ماس5 اول م�. م� Zار ن�="ر ب�? از د. ه	در ب��� 

 ب� س�ب*� ب"د. اس��� .و پ�~ س�ل ا
	="ر ��2د. [�*ۀ ��ر2 در اول م� ام��ل در م�ZK�F ب�                                    
س��س� ه�� ض��3ر2� دو�K 37ی3 �� در راب�� ب� [ح �"ت�.                 
دن �ارداده�� ��ر ب� ش? م�.، ای�rد ��M"n س�ز� ه��                     �
وس�B و ه�}��: ب�ز ن;� داش�: ب���L# ?F از +وش;�. ه� و                       
                       ب�زار در روزه�� ی'%���، ب� 7"اب ��[B و م�'5 [�*ۀ ��ر2

5 �دن س�#�     "پ��Aرده� و ب�ه�ی� ب� م=�"ن         نوژ ب� [ح   �
 ه��Z ن��ی3 م�mI ش"د                 "،     "��ر روزان�   �ن� ب�     "،     "ت���Aت >

، و م"ارد م%�ب�         "ن� ب� س��س� ه�� ض3 پ��ه��23             "،   "راس��5
ش�ی�ن ذ� اس� +%�ر ا	�اب و ن�وه�� �C و . دی;� روبو ش3

س"س�����K ب� دو�K م��� ب پ1یش د. ه�ار پ��ه�3. س"ر� و                       
 از                            Z3 نn�Zب�? از ه ��ه�}��: اباز ت�سJ از |ق ش3ن ا
�"اس�;�. ا�IM و              ��Cپ��هr"ی�ن در >ب�6� م3ی�ان�، ب�? از ه

 . [�*�ت� ش�� ����23ن در ماس5 اول م�. م� ام��ل ن%�ن م� داد
� رس��(ت%'�Aت ��رج �%"ر 	�ب 	'����� �وا	3 نوژ،  -)

در ماس5 روز �67ن� ��ر2 ش�� و ه5 سن"ش��  و  ه����;�   
در .  �"د را ب� [�*ۀ ��ر2 �67ن� و [�*ۀ ��ر2 نوژ ا#Aم �د            

ای: ماس5 ا[A#�� 	�ب �� ب� زب�ن ان;���I م��% ش3. ب"د در               
ان� ه�         .  ت�3اد �^�� در م��ن 	=�ر پF? ش3          �Fب�3 از ات��م س

+���K: 	�ب 	'����� ب� در دس� داش�: پ��Aرد 	�ب و ه�}��: 
پ"س�ه�ی� از م�ر�P و م�n"ر 	'�� م�� م�3ان ��ر2 ب�                          

���ب�ن پ�ر��Kن را ب� ه�ا. �N ����7 	�ض راه<���ی� �د                           .
در .  راه<���ی� اموز ب� ب�ز2%� ب� م�3ان ��ر2 ب� پ�ی�ن رس�3                   

، " زن3. ب�د س"س��5��K"["ل م�� راه<���ی� ش��ره�ی� ب� م=�"ن 
"�" زن3. ب�د روز �67ن� ��ر2"، ">زاد� باب�، 	'"م� ��ر2

 .ب� ه�ا. ����7 س داد. ش3
 

��ر�� ���  ;��<' ;H%G�ز��� ب�د ه� 

 ز��� ب�د ا��Zب ��ر���
6G�%�#ر ح�ب ح	$� واح� ��وژ -)خ] ر�4;(ت$#�Zت خ�رج 

١  � ١٣٩٤ارد��>$6 ١١ ب�اب� ب� ٢٠١٥ �
 

 

 

 

J,K�� 2��� �� E��8� 

 
         3 . ماس5 اول م�. م� ه��ن�3 ه س�ل در ش6 بو��N ب2�ار ـش
              3 � ـ�دـن �ـی� ـشـ� 2و. ه� و [�J ه�� مJI�F در ای: 2دهـ� .

>|�ز ش3 و ب� س�� م�3ان  «س��ال  »راه<���ی� از ای��;�. م�و 
ـF?            . ادام� پ�3ا �د «روپ» � ـپ ـ�� ـب ا#=�� 	�ب 	'����� ـن

 	="ر پ رن;�  ،ب��ن�� � 	�ب و 	�N پ��Aرد و س دادن ش��ر
 . در ای: ماس5 داش��3 

��ر�� �� ز��� ب�د ه��H%G; ب�� ا<�==;  �
9G�>��4	4 ز��� ب� 

 
� رس�� -وا	3 س"ئP 	�ب 	'������ 

 ٢٠١٥اول م� 

 

�2(D �� �	 ��� 

 

 



  ��� � ���        ١٩٥  

 

��م�� ا�؛ رئ�P 6�7"ر، 	�:                  :  ب� �I#،ره�
   ."� Pن�؛ رئ��rریO �I# ،PIrم Pن�؛ رئ��	رو
�=�ئ��، �Mدق Oری�rن�؛ و ا#=�� �". �=�ئ�� و 

 دو�K 6�7"ر� اسAم� ایان
 

  ��7���ر��ان ز��ا�; و ب�زدا�%; را Aزاد  �ب� ! ه�
 !ح�	ق ��ر��� و ا���G; در ا��ان اح%�ام ب�ار��

 
 ¡٢٠١اول م� 

 
             ،��م: م�BI ش3. ام �� در روزه� و ه��Z ه�� ا
��ر2ان و +��Oن ��ر2� زی�د� در ایان ی�                         
ب�زداش� ش3. ان3 و ی� ت"س� ن�وه�� ا[A#�ت� و 

م: . ام���� 6�7"ر� اسAم� ایان ا	=�ر ش3. ان3  
ب� ش3ت >زار و اذی� ن�#�دOن�، ب�زداش� و ا	'�م 
ت���N ش3. ب ای: +��Oن ��ر2� را م�'"م                            

م: >زار م3اوم و ب�زداش� +��Oن ��ر2�       .  م�'�5
در ایان از �I�7 س�"ب تAش�6 �67                                               

ت��م . س�زم�ن3ه� روز اول م�. م� را م�'"م م�'�5
+��Oن ��ر2� �� ب�زداش� و زن3ان� ش3. ان3 و ی� 
در ن���r ب'�ر�2� 	*"ق ب�: ا�II�K ان��ن� و                      
�"د م�rزات ش3. ان3، ب�ی3 +"ر� و ب3ون  ���ر2

ه 2"ن�  >زار و اذی� >ن�6 . ��3 و شط  >زاد ش"ن3  
م: از دو�K ایان م� �"اه5 ب�   . ب�ی3 م�"�J ش"د  

ب� ["ر ��م N	c ه�� ��ر2ان با� س�زم�ن3ه�             
در ه ات��دی� ا� ب� ان��Fب �"د، ان��Fب ره�ان 
�"د،                          B+زادان� در د+�ع از م��< .�"د، و م1ا�
م��بc ب� ��"ان��"ن ه�� س�زم�ن ب�: ا�II�K ��ر و 

را ا	�ام ب;1ارد و           .  م�%"ر س�زم�ن مNI م��3         
ه�� �7م�� ا� ن�� ت"ان3       . ب�"ر ��مN ر#�ی� ��3  

اد#� ��3 �� دم"�ات�` ی� >زاد اس� ا2 ��ر2ان         
�"د          B+و >زاد� ب��ن در د+�ع از م�� N'%زاد� ت<

 .ن3اش�� ب�ش�3
 

                 �I�7 ش3. از ��ر2ان و +��Oن ��ر2� دس�;�
اباه�5 م3د�، م��ون رئ�P، و داود           : #��رت�3 از  

رض"�، #=" ه��E م3ی. س�3ی'�� ��ر2ان                   
ش�� وا	3 ات"ب"سان� ت6ان و 	"م�، �� در                   

 ب�زداش� ¡٢٠١ >وریN ٢٩س�#�ت او�6C ��Kرش��� 
م��"د .  و س<P ب� زن3ان اوی: ان�*�ل داد. ش3ن3                

K�M��، +��ل ��ر2� ش����� ش3. و #=" �����   
         ،�ه��ه�;� با� ��` ب� ای�rد ت%'�6I� ��ر2
                     �";�Fو س �و #^��ن اس��#��I، +��ل ��ر2
����� د+�ع از ��ر2ان م�6ب�د، ب� تت�u در                               

               � >وریN    ٢٨ش6س��ن�6� س*� و م�6ب�د در ت�ری
��3K 	����، +��ل ��ر2� .  ب�زداش� ش3ن3¡٢٠١

و #=" ����� ه��ه�;�، 3�Cی: ب�ر ا	=�ر و                      
ت"س� م�م"ران ام���� در ش6 س��3ج ب�ز7"ی�                   

 .ش3. اس�
  

، پ3رام   2015 >وریN س�ل     29در روز �6Cرش���   
                ���ا�6K، ی'� دی; از +��Oن ��ر2� ش��nن
ش3. و #=" ����� ه��ه�;� در ش6س��ن س��3ج، 
ت"س� م�م"ران ��Kس ش�nF در ه�;�م�'� ه�ا.         
ب� ه��ش در م��ل ی'� از دوس��ن%�ن م��6ن                    
                    �I�	 م"رد �nFس ش��K م�م"ران �ب"دن3 ت"س

ب� 2�ارش �����           .  �ار 2+�� و دس�;� ش3                   
                         ه��ه�;�، #"امN ام����، ب3ون 	'5 و ی� ه
       ت"ض�e، ب� م%� و K;3 پ3رام  را در م*�بN ه��
           P>دن3 و س��ن� ضب و ش�5 � u	�M د و"�

ه�}��:، ش�z ام�ن�، #="             .  ب�زداش�? �دن3   
 �ه��E م3ی. ات��دی� >زاد ��ر2ان ایان، در ت�ری

٣٠ Nت در س��3ج ¡٢٠١ >وری�#A]ب� وزارت ا ،
 س�#� ت��          5ا	=�ر ش3 و با� ب�? از                            

  �+#"امN وزارت ا[A#�ت در . ب�ز7"ی� �ار 2
ای: ب�ز7"ی� س�� �دن3 �� >��� ام�ن� و ت%'N او 
دن تAش ه�ی%�ن با�                                     � J�"ا� م�را ب

 س�زم�ن3ه� روز اول م�. م� ت�� +%�ر �ار ده:
  

               ،�3rرض� ام ��در ["ل روزه� و ه��Z ه�ی� ا
�"روش بF%�3.، 	�م3 م��"دن�اد و ن�Lم �Mد��، 
ه�� از +��Oن ��ر2� و ا#=�� ����� ه��ه�;�، 
و +"اد و >رام زن3�، ه دو +��ل ��ر2� در                            
س��3ج، ه�ا. ب� م���. �Mد��، +��ل 	*"ق �"د��ن 
و زن�ن، ت"س� ن�وه�� ام���� و ا[A#�ت�                              

#Aو. ب ای:، ری�"ار       .  دس�;� و زن3ان� ش3. ان3    

#�3ا�6IK، +��ل ��ر2� و #=" ����� ه��ه�;�،       
 پP از ای�'� ب� ی` س�ل               ¡٢٠١ >وریN      ١١در   

او در 	�ل       .  زن3ان م�'"م ش3. ب"د زن3ان� ش3               
	�ض دوران م�'"م�� زن3ان �"د را در س��3ج     

 .م� 12ارن3
  

اب�ت و وا	3 س�O��+ ،.3ن ��ر2� و �ی"سJ >ب 
ا#=�� ����� ه��ه�;� در م�6ب�د،  ه ی` دو                   
                          س�ل 	�P دری�+� �د. ان3 و در 	�ل 	�ض

ب� 	�:     .  دوران م�'"م�� �"د را م�;1ران�3               
                   ����� رس"ل ن�اد، +��ل ��ر2� و #=" دی;

 .ه��ه�;� ی` س�ل زن3ان داد. ش3. اس�
 

  
       :�K��+ دو از ه�د� ت�"م�3 و ��7ل م���ش��، ه
��ر2� و ا#=�� ����� ه��ه�;�، ب� ه �3ام                   

 س�ل زن3ان داد. ش3. اس� و در ان��Lر 	'5             3.5
 م� ب�ش�3               L3ی3 نrاه�5         .   داد�2. ت��س5 و اب

م�Z�n پ"ر و م��3 �ی��، +��Oن ��ر2� و                   
 س�ل زن3ان 2ا#=�� ����� ه��ه�;�، ه �3ام ب� 

 داد�2. Lم�� م�'"م ش3. ان3 و >ن�6 در 	�ل 	�ض
 م���ش�3       L3ی3 نrت  .                N��7 5 زاد. و�L# Z�7

                 .م��O��+ ،�3ن ��ر2� و ا#=�� ه��E م3ی
 س�ل   3.5 و 6ات��دی� >زاد ��ر2ان، ب� تت�u ب�   

زن3ان م�'"م ش3. ان3 و +زاد ماد� ن��، ی'�                     
دی; از ا#=�� ����� ه��ه�;�، در ان��Lر 	'5       

 .داد�2. م� ب�ش3
  

، او�K: ا	��م پP از م����� �� ٣٠در ه��Z ه�� ا
 ��ر2 ب� دN�K ش�� در ت�Lهات س�ل 12ش�� Zن

 از ای: . در م�3ن �Cدرم�M "Iدر ش3. اس�Zپ�~ ن
�2� از               "��ر2ان، �� ب�        "I7 5 وLل در نA�ا

م�56 ش3. ان3، ب� ی` س�ل زن3ان و " 	*"ق دی;ان
 .ن�� شAق م�'"م ش3. ان3

 
Oزم اس� �� ای�ا ن�� ب���7 ���5 �� ت�3اد                               
دی;� از +��Oن ��ر2� ه�}��ن زن3ان� م�                        

. ب�ش�3 و م"رد >زار و اذی� دائ�� �ار دارن3                            
+��Oن ��ر2� ش����� ش3. ایان، ش�هخ زم�ن�       

 زن3ان� ش3. ان3 و ٢٠١١و م��3 7ا	�، از ژوئ: 
ب��6م اباه�5 زاد.، +��ل ��ر2� دی; �� ب�                            

٢٠١٠�"ب� ش����� ش3. اس�، از م�. ژوئ: س�ل  
 ٢٠١٠رض� ش�6ب�، �� از ژوئ:       . در زن3ان اس�  

                    �n�زن3ان� ب"د. اس�، در 	�ل 	�ض در م
                        �7ا	� و ب3ت ش3ن شای �I# �7 ب�Aاس��
سAم�� اش در اث ب3ر+��ر� ه�ی� �� در زن3ان                   

رس"ل ب3ا��، #="       .  م���N ش3. ب"د، م� ب�ش3          
                      ��٢٠٠٩ن"ن �Z�M م���Iن ت6ان  از س<��م�

 .زن3ان� اس�
 

ب� ای: ن*� +�	? 	*"ق ��ر2� و ان��ن� پ�ی�ن     
   .  ده�3]��ب� >زار و اذی� و م����� ��ر2ان ب� 

ب� >زاد� . تAش با� ا	*�ق 	*"ق �"د پ�ی�ن ده�3
 .ت%'N و ب��ن در ایان ا	�ام ب�اری3

 
 

 م�ی'N >ی�ن%
 ه��ه�_ ���3. �%"ر�

_�7 ��I# �'ی ��ر2ان >م
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��%4� اول ��� �� در ا��ان A در � !ب�زدا�6 ه�� خ	د�4ا�

 
،س�3ی'��6���K و +��Oن ��7? ��ر2� ب�"ر                  ٢٠١٥>وری٢٧Nروز�6Cرش���

�2� از        .  ه��م�ن در 3�Cی: ش6 ایان دس�;� ش3ن3         "I7 ت��6 ه3ف ای: ا�3ام
ب2�ار� ماس5 اول م�. م� ، روز ب���ر س���I` د+�ع از 	*"ق و ه����;�           

م�م"ران ام���� م3ارs، وس�ئN و ��م<�"ته��         .  ب�: ا�II�K ��ر2ان م� ب�ش3      
در م��ن دس�;� ش�23ن >��ی�ن م��"د K�M��، #^��ن              .  >ن�ن را ب� �"د بدن3       

 .اس��#��I ، داود رض"� و اباه�5 م3د� ب� C%5 م�F"رن3
 

��6K"� JI� او                        ن%�ن ش3 �� از زم�ن ان��Fب >��� رو	�ن� ، و ب]��ب�ی3 
    ، س�"ب +��K: ��7%�6� ا���7#� و بnF"ص س�3ی'��6���K            "ا#�3ال"دائ ب

ای: دس�;�ی�6 دN�K دی;� ب اث��ت ای:                .  از پ�? ه5 ش3ی3ت ش3. اس�                
 . م3#�س�

 
م� ، ا#=�� س�3ی'�ه�� زی ، ای: دس�;�ی�6 را ب� ش3ت م�'"م �د. و                             

�"اه�ن >زاد� ب� درن_ >ن�6 ه���5 . 
 

  ٢٠١٥پ�ریP اول م�. م� 
 
 
 

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93 
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 1 55 82 82 83 
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr + 33 6 15 62 15 10 
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 1 58 39 30 20 
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org  + 33 6 21 40 16 50 
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داز و �6م�ن�ن م%��ق ن�rت ب%ی� ن���                     >K��� :��Inم ��دم�3ان�                    .  ��"ن��5 ��ر2� ام� +��7م�� ��"ن���� اK;" و ن��F ا� س���� و پدا��� ذه: 
ان3ی? ن��� �� بم��F�د و ا+c و >رم�ن�6 و ا#�اض ب���L# ?F از ه��: �7م��  . Mم�ی� دار� م����"ن��5 ��ر2� ��7%� اس� �� از ب�: �"د �7م�� س

  .را م��'P م�'�3
37ا�K ب� و��Z، �2. >ش'�ر و �2. پ��6ن، م��ن [�*�ت اس�^��ر2 و اس�^��ر ش"ن3.، س��; و ت��             . ت�ری� ���I 7"امB ت���"ن� ت�ری� م��رز. و �%�'? [�*�ت� اس� 

 در �7م�� اس�. س�5 در ادوار و 7"امB مJI�F در 7ی�ن ب"د. اس���m"ل و ت�ت �IMای: 37ال [�*�ت� اس� �� م�%�ء ا.  
�Aف 7"امB پ�%�: �� #�"م� ب س�I�I ماتu [�*�ت� و �%ب�3� ه�� پ�}�3. ا� ب�� ش3. ب"دن3، �7م�� م3رن سم�ی� دار� ت*��5 [�*�ت� را                         ب���ر س�د. �د.    ب

ار 2+�� ان3. اس�� |5 ت�"ع وس�B م%�|N و ت*��5 ��ر ��2د.، ب�"ر ��I ب م�"ر دو اردو�2. [�*�ت� ا�IM �� رودررو� ی'3ی;�I# ،Mس�زم�ن �7م�� م�� 
  .��ر2ان و سم�ی� داران، پو��Kری� و ب"رژواز�: ی�+�� اس�

 ت*�بN ای: دو اردو�2. در پ�ی� ا� تی: س�e سم�%�ء و م���� ���I �%�'? ه�� ا���nد�، س��س� و 	*"�� و +'� و +ه�;� م��"#� اس� �� در M�7م�� م��
وه�ی� م��*N و م�وراء [�*�ت�                   . در 7ی�ن اس� �I� ن� +*� 	��ت س��س� و ا���nد� �7م��، بI'� 	�� زن�23 +ه�;� و +'� و #��I ان��ن اموز �� ب�Lه

�"د دارن3                 م�س�3، م6 ای: 3��ZM� م�"ر� در �7م�� م3رن سم�ی� دار� را بL�6 و                 .  ب�K< .3ان، ب� ه�� ت�"ع ا+'�ر و ایاردو� پو��Kری�، اردو� ��ر2
 و ی� ت�3یN ن�Lم م"7"د ب� نBZ ت"د. م�وم و ت�� س�5 در �7م�� اس���mاب� �� در >ن و7"د دارد، ن��ی�3. ت�	ای%�ت و ا2 . uم'�ت ��I� اردو� ب"رژواز�، ب�ز ب�

ی: و ش��nF ه�� رن;�رن;?، �"اه�ن 	�Z ار��ن وضB م"7"د اس� و در م*�بN +%�ر >زادیF"اه� و م��وات [��I ��ر2� از          'Zاب س��س� و م��	م و ا�Lن
  .سم�ی� دار� و �3رت و ام���زات ا���nد� و س��س� ب"رژواز� د+�ع م�'�3

  
��"ن��5 ��ر2� ��7? ان*Aب� [�*� ��ر2 با� واژ2"ن� ن�Lم سم�ی�              . �ZM در اردو�2. پو��Kری�س�. ��"ن��5 ��ر2� از ای: م��رز. [�*�ت� س ب م�'�3 

 .دار� و ای�rد ی` �7م�� ن"ی: ب3ون [�*� و ب3ون اس�^��ر اس�
 از بن�م� 	�ب ��"ن��� ��ر2� ایان 	'����� 

 

 
اس� و ب ای: اس�س م�"ر م��رز. [�*� ��ر2 و         
ز	��'%�ن ه5 ا+�ای? دس���د وب��� ب�'�ر�                       

 .اس�
 

��7? و م��رز. [�*� ��ر2 در ای: دور. ب م���� 
 و ب�'�ر� و 2ان� . م��%� اس�"ار اس�*+ �Kم��

و دس���د و 	*"ق ه�� ن��C� م��N� �K ��ر2ان       
 .و ز	��'%�ن اس�

��7? م���Iن   .  ب� ای: م��� [�*� ��ر2 ت��6 ن���  
         را ب�6ا. و در ���ر �"د دارد �� در 	�ل 	�ض
ب� م�� ث*N م��رز. با� ب�6"د م��%� در ایان         

��7? پس��ران را دارد و               .   ت�3یN ش3. اس�       
                ن�و� #5�L ب�'�ران و م�Aت ��ر2� و +*�
ن%�: �7"ب ت6ان و 	�ش�� ش6ه�� ایان را در   

ه�}��: ت3اوم م��رز. . JM ن�ده�� ��"ن� داری5
>زادیF"اه��ن� و باب� [��Iن� زن�ن و  7"ان�ن                  
 و پ�#��I ت���� ���7  و +%�ر +ه�;�         ��د

 .را ش�ه3 �"اه�5 ب"د
 

در #�: 	�ل ن��ی3 +ام"ش �د �� ه در�7                            
پ�%و� ای: ��7? ه�� ر+�. [��Iن� و                                                 
ازادیF"اه�ن� در 2و پ�%و� م��رز. و ��7?                    

ن�� ش"د [�*� ��ر2 را در +* . [�*� ��ر2 اس�  
ن�� .  و 2س�;� ن;� داش� و م���Iن م+� ش"ن3          

                       �*�] ����Kو س"س�� ��I] �ش"د ��7? باب
��ر2 را س�"ب �د و�K باب� زن و مد ی�               
 و پ� را ت�م�: �د��. ره�ی� +ه�;� 7"ان�ن د

ب6 در�7 ب"رژواز� ب�"ان3 [�*� ��ر2 را س���     
و ب��*"ق ن;� دارد ب� >س�ن� م� ت"ان3 ��7? ه�� 
ا���7#� با� ر+�. و >زاد� را م�6ر ��3 و ب� ��ن� 

س�3Zب. 
ب� ا� اس�         rو درس و ت ��2 �rای: دوم�: ن��
                           �F�6� ت�ری���+ �'Iدر ن�� ای3 ب N�I�از ت ��
اوان� ن� ت��6 در ایان بI'� در س�� �67ن،                       +

ای: ب�ی3 ب� >�2ه� ب3وا [�*�            .  پ%� >ن �ار دارد      
��ر2 و ه��م�ن +���K: و ��7%�6� ا�#���7                        
                     Nا� ب�6"د م��%� و در�7 ا� از >زاد� ت�3یب

 .ش"د
 

ب�Aو.  +��� ه�� 	� و 	�ض ه5 م� ت"ان3 >ن را 
 :از �I�7. ن%�ن ده3

 
  م��رز. م���Iن و پس��ران ب�? از ی` ده�                       -

ا دو�K ن��� ب� ای:             .  اس� در 7ی�ن اس�        C
م��رز. و ��7? ه� و م����Kت? ب� ا#��� اس�؟                    

ا  دو�K در ب�ر. ا#��nب�ت ساس� م���Iن                 C
ا سان دو�K از وزی                .  س'"ت �د. اس�       C

>م"زش و پورش ت� ن��ی��23ن مPIr و اس��ن3اران 
و +م�ن3اران و روس�� >م"زش و پورش ب�                          
ری? م���Iن م� ��3ن3 و م��رز. و م����Kت%�ن ب�       
ری%3�F م� �2ن3؟ ب� >ن�6 م� 2"ی�3 ش�� 3�C م�.           

م�;"ی�3 .  س�ل را ��ر ن�� ���3 و 	*"ق م� �2ی3    
. ... ه �3ام��ن 3�C ت� شNm داری3 و |�

 
�"رد دو�K ب�  پس��ران  ه5 ه��:         -ر+��ر و ب

 .روال اس�
 
��I# ?��7 ت���� ���7 و باب� زن و مد          -

و ر+ B	�rب را ن;�. ���3 �� روزم. رژی5 ب� >ن       
         �"ن3 س"پ< 3�C ن����n# اس� و ت��6 ب� در�2
                  N'%و اس� و ه�� م� 2"ی�3 ب�ب� ممتBr روب

ا���nد .  م�I'� روس� و م"� س زن ن���                 
. ب� م�'�� اس�    .  +* اس�  .  ب�'�ر� اس�  .  اس�

  .ه�� از ری�P 6�7"ر�       .... 2س�;� اس� و |�
                 .ت� م���Irن و +ا���"ن ��ر2� مPIr و |�

�"ن3ه�ی� اOن >م3. ان3 و           ...  ه��: را م� 2"ی�3       <
. م� ���3 و م�;"ی�3 ب�ب� ب;1اری3 7"ان ه�           Fم�

 و پ� ب3ون ازدواج ه5 . زن�23 ���3��ب;1اری3 د
ت�ی5 .  درد �7� دی; اس�... ب� ه5 �"ش ب�ش�3  

. اس� و |�
 

و ث�ب� م� ��3 . ای��6 +��� ه�� وا��� �7م�� اس�
�� ا2 ب*"ل �"د روس�� دو�K ب"رژواز�، [�*�     
 ه5                      �� Pات �7م�� اس�، پ��ر2 س�"ن +*

ار اس� د. را داش�� ب�ش�3 اول               .  ان�r اس�  � ا2
اول [�*� ��ر2 را س���             !  ساغ �3�3ا بوی3      

+���K: ش�ن را از ب3ن� . 	�ل ب6 وس��I م�':(���3 
اج ش�ن ���3 ی� ب� زن3ان ب��3ازی3          �).  37ا ���3، ا

بF%� را س��� و ��نB ���3 و بF? دی; را ب�                     
و#3. و و#�3 س ب3وان�3 وب;1اری3 سم�ی� در                     
م��� ام: ��رش را ب'�3 و از ��N ��ر ارزان و                     

ب;1اری3 سم�ی�     .  ��ر2 س��� س"دش را ب�د              
 .ب��ی3

 
ای: +��� ه�  را ب�ی3 ره�ان [�*� ��ر2 ب3وا و               
+���K: ��7? ه�� ا���7#� با� م��%� و ازاد�   

ه5 [�*� ��ر2 �7ی;�. [�*�ت� و . بس��� ب%��س�3
ا���7#�? را بس��� ب%��س3 و �3�3ای�? را و             
ه5 ز	��%'�ن �7م�� ه2"ن� ب�6"د م��%� و                     
ازاد� ه�ی%�ن را در 2و پ�%و� و پ�وز� [�*� 

  .��ر2 ب3ان�3
 

 �	ا�[ ��ا��7؟ 
 

� رژی5  ب� م���� ب�� ره��  -���[ اولI��7ح م�
 ?Fل بو س<�. و ب��~ و ب�;�. ه�� م1ه�� �� ���
   Nدس�%�ن اس�، در م*�ب �'Iد م��nر�2 از ا���ب
م��رز. [�*� ��ر2 و م����Kت ز	��'%�ن                                  

��م�� ا� در راس >ن�6 . م*�وم� م�'��3 N�Kب��6: د
در روز ��ر2 ی` ���I از 	*"ق ��ر2و مدم                   

بن�م� او ا���nد م*�وم��          .  ز	��'? ن�� 2"ی3      
2س�;� و س��� ن;� داش�: از                         .  اس� N��ت

�"دم�ن ت"3�K م�       .  [یc س�"ب و زور اس�           
ف م� ���5nدم�ن م"�ف ��Oه�� . ���5 و nم

بن�م� ش�. ه5 . �"دم�ن و ت�یO�� 5ه�� ��ر�7  
 ب"دFان� بم� 2"ی3 ���#� ���3 . ایان� P�7 ای
��ر�7 وارد     .  C"ن م�F"ای5 واب��� ن%"ی5     �O��

ای: ات"پ� . ن'��3، ب;1اری3 ت"3�K دا��I ش'"+� ش"د
� 	�����   .  اس�Iم� ?Fن�م� بام� ه�C ه�� ب
ب� ای: تت�u، ت36ی3 و دس�;�� +���K:                   .  اس�

��ر2� و س�"ب و ت���N ���#� و +* و                             
2س�;�، ی` م�نB اس�. 

 
 ، س��س� ان��Lر و ت"ه5 ب� و#3. و                        ���[ دوم  

دو�K ا#�3ال     .  و#�3ه�� دو�K >ش�� م�I اس�              
رو	�ن� و ه�� دم و دس�;�. ه�� ت��m�I و ه��                     
م�**�: و تE"ری��: ه�� �C و راس� از                                     
م�ر�������I# ��6 ت� م��nnF: ا���nد� و                    
         Bی` م�ن ،.س��س� دو�K و ت� ��ن� ��ر2 و |�

 .اس�س� و 37� ت� ��"ن� ب"د. اس�
 

، س�� 	�ب ت"د. و ��"ن��5 ب"رژوای� ���[ 4	م
س�� 	�ب   .  در درون [�*� ��ر2 و �7م�� اس�      

ت"د. � م��3 ش"راه�� اسAم�، م��3 ان}�: ه��   
اسAم� و 	�مN ر+م��5 ب� ����M و                                           
س�3ی'�3�C �� ����K ده� اس� در �67ن ام���ن               
�"د را داد. اس� و س�� �C و ��"ن��5                                        

ای: س�� . ب"رژوای� در م��ن [�*� ��ر2 س5 اس�
ه� �C در س��س� و �C در روش�6� م��رزات�،                   
ت��6 م� ت"ان3 ب� ه�� ��ر2ان ��"ن���  در م��ن 

 .ZM"ف [�*� ��ر2 زدود. ش"د
 

 زدن ب [�N س�3ی'� س�ز� در ایان ���[ d>�رم،
. 6�7"ر� اسAم� . اس��Oی` #3. م� 2"ی�3 ب�

ب� ای�rد س�3ی'� رض�ی� م� ده3 وK" ای: س�3ی'�ه� 
��ن� ��ر2 و ش"راه�� . زرد  ه5 ب�ش�3 �K��ی� اس�

د�2 م�r"ب ه� و |�. را                 �اسAم� وK" ب� س
 دارن3       Lرژی5 و                .  م3 ن �K��ه��ن�"ر� �� اس�

 .دم'اس� و ر+�. ا���nد� را ان��Lر م� �3�%
ای: ت��m�Iت و و#3. ه�� 7ی�ن�ت �C و ت"د.                   

           Pان از ن"ع ری�ای�� ه�  ت� م�ر������I# 5 ای
ای: ه� م�     . دان�، م�rK" و |�. ه5 ی` م�نB اس�  

�"اه��K��+  3: ��ر2� را ب� ای: ت"ه5 ��                                      

. ب� 2%�ی? ا���nد� و                �Oم� ب�A6�7"ر� اس
راب�� ب� |ب ب�  ر+م ا���nد� و ای�rد                                      
س�3ی'�ه�� م��*N ت: م� ده3،  در ان��Lر ن;�                   

 .دارن3
 

 را� ح" 6G�d؟
 

او�K: شط ه 2"ن� پ�%و� در م��رز. [�*�ت�                 
در ایان، بس��� ش���� دور. 37ی3                                               
و���M"nت >ن و اس��Zد. از +�6�M� ای: دور.   

 .اس�
دوم ای�'� ش�'� ه�� +���K: ��ر2� ب56 ب<�"ن3ن3 و 

ه .  ن;1ارن3 ه�� م��رز. و ا#��nب� ت��6 ب��ن3               
��� ب� 	��ی� [�*� ��ر2 م"ا�7 ش"د	. 

س"م، ت%'N ه�� م��*N ��ر2� ب پ�ی� ��7?                
 .م�rمB #�"م� ��ر2� س�زم�ن داد. ش"ن3

�6Cرم، ����� ه�� ��"ن���� ��ر��ن� س�زم�ن                   
ی�ب�3 و ب ای: اس�س پ�ی� ه�� ت��ب ��"ن����                 

 .��ر2ان ری��F ش"د
 

ا2 ای: رون3 ای��"ر� پ�? بود م� ش�ه3 #وج       
[�*� ��ر2 ب� راس م��رزات و م��K�Lت ا�#���7   

و ش�ه3 ت"ازن �"ا�       .  �N ز	��'%�ن �"اه�5 ش3      
37ی3� در�7م�� �"اه�5 ب"د �� ن�6ی�� م� ت"ان3                  

را. . سن"ش� ��ر و سم�ی� را در ایان ر�5 ب�ن3
 . دی;� و7"د ن3ارد

 
 � �rت��6 در ن�� �� �Fق ت�ری�Z"ل و ات�ب3ون ای: ت
�"د>�2ه� [�*�ت� ��ر2ان ب�^�ب� ی` [�*� ن�                     
>	�د ��ر2 و ای: ی� >ن J�M و ات��د ره�ان و           

+���K: ��ر2� در ش�'� ه�� ب56 پ�"س�� و #وج  
   5%C ب� ����� ه�� ��"ن���� در م��ن [�*� ��ر2

            ، زدن ب        ...ان3از ت��ب ��"ن���� [�*� ��ر2
وج �"دبF"د� ا#�اض�ت و دورن���                # N�]
ان*Aب ب3ون پ%�"ان� ره�� [�*� ��ر2 و 	�ب     

م�"ه5 �دن    .  ��"ن���� ��ر2� اش پ"چ اس�            
��ر2ان ب� 2%�ی? ا���nد�  و در ن���r ب�6"د�   
                    B�"و ت ��بN ت"�7 در ��ر و زن�23 [�*� ��ر2
                             �I�7 '%�ن از��	ب�6"د� 37� در زن�23 ز

ت"�B ت�م�:    .  ، پ"چ اس�    ...م���Iن و پس��ران و      
ازادی�6� +د� و ا���7#�، ازاد� ب��ن و ت%'N و 
باب� زن و مد و ره�ی� +ه�;� 7"ان�ن پ"چ         

 .اس�
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دورن��� .  دور. 37ی3، دور. روی� روی�  ب"رژواز� و دو�K? 6�7"ر� اسAم� از [+� و ��ر2ان ز	��'%�ن از [ف دی; اس�                                       
 ��+اوض�ع س��س� و م��رز. [�*�ت� در ای: دور �3ام اس�؟ ای: س"ا�K اس� �� اموز در م*�بN ه دو [�*�  ب"رژواز� و پو��Kری� �ار 2

 . اس�
 
م: ب� ت'ار >ن  ن�� پدازم و               .  ب��ن�� 	�ب، دور. 37ی3 و���M"nت ای: دور.  در پت" ت�"Oت �67ن و م��*� را ت"ض�e داد. اس�   

 !م����K ان را ب� +���K: ��ر2� و ا���7#� ت"��M م� ��5
 
 اش�ر. م� ��5 n�Fب���ر م �C ی�ن�7 uوت از �7ن�Zه�� م�L�6ر نgب�  ا �*+ �rدر ای�: 
 
ش���ت ��"ن��5 ب"رزوای�، دور. 37ی3 را ب�"ر ات"م�ت�` دور. ا#�اض�ت و ش"رش�6� ا���7#� م� ن�م�3 ��  6�7"ر� اسAم� را در         -

 .>س��ن� س*"ط �ار م� ده3
 
اه5 ش3. : 7ی�ن�ت دی; در س�� 	�ب ت"د.، م� 2"ی�3 -+ �ب� >ش�� رژی5 اسAم� و |ب، زم��� با� ای�rد ت%'�6 و س�3ی'�ه�� ��ر2

 . ای�rد ت%'�6I� ��ر2� م"رد 	��ی� >� ال او و ات��دی� ه�� ��ر2� اروپ� �ار م� �2د. اس�
 

ا�7ز. ب3ه�3 از ت��IM�+ N�I ب;�ی5 و رو� زم�: +=�� س��س� ایان +����6� وا��� و ��بN م%�ه3. را در دور. 37ی3 اوض�ع س��س� و ن�د 
از .  >م�ر ا#��nب�ت ��ر2� و ا#�اض�ت ا���7#� را �� ه�� ب� >ن وا�3�Z را +ض م� �2م و دور ن�� روم . [�*�ت� و ت"ازن �"ا، ب����5 

 دو��K ه� درماس5 ه�� روز ��ر2 شوع م� ��5L�6ر نgو  ا N��Kا P'# "ش اول م� و از	"ل و 	ه��: روزه�� : 
 

 :روح��;، ر��m '�>	ر
 
 .��ر2ان س�"ن +*ات �7م�� ان3، اش��mل و ام��� ش�Im و�Z�g و اوK"ی� دو�K اس� -
 ��ر2ان زن و مد بابن3. تZ'�` �����7 را ��بN ��"ل ن��� -
د -� N	 3ان را ب�ی .م%'N م�': ��ر2
 .ب��� ب�'�ر� و 3Mور د+��C ب��� با� ه�� ��ر2ان از �I�7 ��ر2ان +�In و س�����ن -

�"د را داش�� ب�ش�3 و دو�K د���K ن'�3 N*ه�� م�� N'%دارن3 ت c	 ان .��ر2
 

 :خ��7� ا�
ف ��Oه� و ت"3�Kات ��ر�7. و#3. ا� ن3ادnام دان��: مای�? را م� 2"ی5. 	��ی� از ت"3�Kات دا��I و م�B و	C دم و .ب� ای: بم�;

 
m=f� ر����� :�&f	ب ر��m @�ا��G	ن 

 
 . ��ر2ان ب�z دس���د را ره� ن'��3 -
 ا+�ای? م���� ب�زن%��;�ن -
 راه<���ی� روز ��ر2 مr"ز ن�� �"اه3 -
 

 :رب�3; وز�� ��ر
 
- ٨3��+ /  و ن�5 م��I"ن ایان� د+��C ب��� درم�ن 2
�"ردارن٣٧3 - . و ن�5 م��I"ن ایان� از �3م�ت رای;�ن ما�� درم�ن� وزارت ��ر و ر+�. ا���7#� ب
 س�3 	��ی� از ام��� |1ای� را ب�6"د م� ده�5 و ه3+��3� ن�Lم ی�ران� ه�را ب� ان�rم م� رس�ن�5-
 ا+�ای? 	*"ق ��ر2ان از م��ان ت"رم پ�%� 2+�� اس� -
 ه�ار شNm 37ی3 ای�rد �دی٦٠٠5  ب��K ب٩٣در س�ل . ا+�ای? اش��mل -
 

���ر��ان در ��ا94 دو<%; اول � ���73X2: 
 س�م�ن3ه� �ارداده�� م"�� -
- ���2ش +����K ت%'N ه�� ��ر2 
-  	��ی� از زن�ن ��ر2
 م�B ��ر �"د��ن -
 ب��� ا���7ع با� ��ر2ان +�In و س�����ن -
-  ��ن"ن� ش3ن روز �67ن� ��ر2

... 
ب� و7"د >ن �7م�� ایان ش�ه3 تAش +���K:  و . ای: در 	��K اس� �� در روزه�� ��N از اول م� د. ه� +��ل ��ر2� دس�;� و زن3ان� ش3ن3

 .ت%'�6I� ��ر2� با� ب2�ار� ماس5 روز ��ر2 و 3Mور ب��ن�� و �����م� ه�� ��ر2� 	�� از زن3ان ه�� 6�7"ر� اسAم�  ب"د
 

 از ه ان3از. ت"ان ��7? ��ر2� و ب� ا#�اف سان دو�K ب"رژوای� ایان،  ت"ازن �"ا� 37ی3�           L�+M �� 3ه�� ای: ه� ن%�ن م� ده�
 . ب�: [�*� ��ر2 و دو�K و ��ر+م�ه� ب"7"د >م3. اس�

 
�2� ای: اوض�ع ای: اس� �� ب�ی3 ای: را ب� #�"ان ی'� از دس��ورده� و داد. ه�� ت� ��"ن� [�*� ��ر2 در ن���r م��رزات و        �rن�� :�Kاو

د          . ا#��nب�ت ��ر2� بس��� ش���� و ت^��� �د  � Nت�3ی ای: س'"ی� اس� �� [�*� ��ر2 ب >ن               .  ای: را ب�ی3 ب� >�2ه� [�*� ��ر2
 .ای���د. و ب�یI7 3" بود

 
ای: ت"ازن �"ا� 37ی3 را ب�ی3 ��ر2ان ��"ن��� و +���K: ��ر2� و ره�ان ��ر2ان بnF"ص ب��"ان دس��ورد [�*� �"د بس���                                         

 . ب%��س�3 و >ن را ی` پ�وز� �"د ب3ان�3 و ب ای: اس�س ��7? [�*� �"د را با� پ�%و� >م�د. ���3
 

 !'7�` ه�� ا'%��?; ب� �4 �6$�3
 

 ب اس�س ا#�اف دو�K ب� #�"ان ره�� ب"رژواز� در ایان م���K دس���د و 	*"ق ��ر2ان و ز	��'%�ن و ب��� ب�'�ر� م�=N ش�ن 
 


