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������� ��� ��
�� � ����� �� ! 
 ا��ن �%4

 
���ر�"�ا�� ���م �ور، و ���ش و 
	�ل ��د��ن 
 ������" �، د��&%ده�� *�ی�)، ه&%��ن 
� ا �ا$�ت ��#"د !�ر��، ا ���
�ت �ا�

, در ایان ا�+�
/.� از داد, ه�� روز 0�1

/.� از ا��2ر روز،  �1+ �0&�, در ���0 و !�3ر ای) ��#1&�ن، *���ران، و4. 
 


�28د او$�ع ا�6��د� !.�ر،   0
 "����ن ��    �0 ��ل 26> در دور, ا��/�
�ت رو;��� �:�0 
�دی9، ا

�ز�.�ی� !0 ای�23ر ت��= ا �"ال  0
 "����د، ا

�رژواز� ایان ا�+ !0 @	= و @	= از !���ل !�ر ارزان و ا���?&�ر �"ی" و                    "�� اB���

��"،  ت�83  ا���3ق ���	> از ای0�3 ت� 0D ;" ا���ن *Cی

�� �Cرد 
� ه ���0 ا �اض 2F G23H	0 !�ر� 01
�	�0 . ����� و �1  �"3
 "� 0�����Lر @#�ل�+ ه�� ;%ب ��، ��ز��ن دادن ه 9 !0��:� (�3M&ه

�رژواز� ا�+ <! <
�	���01N د��&%ده� و ت�6#�ت ا���� و ���	> 2F	0 !�ر� در  ،�.+ !�ر�#� OP� 0
ای) در ;�ل� ا�+ !0 
/.� از . ;&01 

�/�ل:�ن              ��ه� ل.�� Q0 ص
@+ و !�ر� را � �� S�  ،ت ه��
ا*�زی���ن 
0 ��م $"ی+ 
� ول� @	�0، دور, ا� 
� ا@�/�ر در صQ ه�� ا��/�
"0��0 " وTی+ @	%�وع ز� �
 �
�%�" و ا*�زی���ن *و 4� �.&� و� @#�ل دول+ ا �"ال،  1�2F 0	0 !�ر��وز ه9 
#�3ان ��ا �� ��ا�" و ا@

ی��، دم از �� �
�" �", ا�"" ����+"ه��  �Cا!ات �ی�� �� ز�" و 
� ا@U و ��ا�� . 
 

                   03Lد، در ص�� +�#6�+ ا�6��د� اش، �&� ت�ا�" ص2 !3" و 
ا� 
�28د و$#�� 0
 �3
 ،
�دی2F 0! 9	0 !�ر� 0�:� V6����+ ه� ه&�ن ��&! ��
"��� �� Gق ه�ی�	; (�@�.+ ��د و �#���ن .  ��2رز, 
ا� د@�ع از ���� دول+ ا �"ال، ت�ه9 ��ز�  در 
�"ت� ا�+ !0 دور, 
و  ،Bوز دی� ا

 

 �� �"� � # � $%�&
'�

�'�� �
�(	 
�'�� �
�(	 ������)� $*��	 �� +&��(,* 

 

 4	رش ��ر�ى

٢٨ 0� ٢٠٠٢ ژوئ
 


��ا�� 4	رش ��ر�� در                :  �4	���6�
     #�Lر ���� در ژو	���ا�� ����ا�5 ;@ر

 و  ;�P از ��گ ���� را ;# ����>� ٢٠٠٢
   ���� #H%را  در ١٣٩٤ خ�داد ٢١ .� ١٤ه

خ	ا�����ن �4	���6 . �4	���6 درج �����5
                     #4 �� ا�� �
��ا�<H4 �H� ا��ن	را ;# خ
� ���� و   ���� ��;��ن �	�# ه�0 از ز��
�,T و .���S او در .�ر�? �4	�� 56��Pص�           

 :ا�� -�ا��
	ا��5

 
ا�9               �وز ;]�را در ای) �از ه&0 �&�  %ی%ا�\ !0 ا

د,  ! +!ا�9 از    ��ای" و ه&0 !���\ !0 
� ت#	�[ ای) 

/��ص از @]�� ا���3ق زد, ایان،    ،+�یU ای�3F
��33" از ��H[ ;%ب و                      � +!ا�9 �� &_ در ای) 

      93��� 3�) �/�� ت.�M&ای)          .  ه تدی" �"ارم !0 ا�
وز، ا�Hز, 
�%ار� در ایان را                          �ا�H&�ع، ه&�) ا

1���\ رو
و 
�دی9�� +�#&H �
 �� +@����. 
 

ا�9 
ز�"ا�+ ز�"�\ و د�+  �وز �� در ��ورده��    ا
    ,"� V&H \�!                  0! "اذ �ن دار� Qل�/�ای9 !0 ��ا@U و 

� !0 در ز�"�\ ز���0 ��د �Cا�+ �!�ر� !0 !د و ت�ث
  +���ل���\      از ه&0 �/���� G23H و bD cه�� ت�ری


�د   رد *�یG را ه&0   . در ایان ��&�ی% ت و 
0��H ت
G3���ت ت3" تی) �/�ل:
2�3"، ;�\ در اد�� �H . 0! \�!

 ،dری�Nو ت \��� و�Hدش را، @ات از ��2;?�ت ��ت�ث
  "3�2��!�\ !0 ه%اران �: �0 . در ز�"�\ ه%اران ا���ن 

�+ ا����\      ت�83 ز�"�\ @�%ی�\  0�1 �ا@+ و ;
��ن، 
�"ا�3"�� !0 . ��د را �"ی�ن �3��ر ;�&+ :� �8���1�

�3��ر ;�&+ D.&.�ن 
 یd �ی3", �"رن،        UیF از
� !0      .  ��د، ز�",، 
ا
 و ا����\ 
�ز �"             :� �8���1�

�رزوی.�ن را از ز
�ن و 916 �3��ر ;�&+ ت�ز,                                   

�ز�3���3". 

 
3�) !�\ در �"ت\ D \�"دن از د�+ �ورده�� ز�ی�د !

+��� (�&�
0 . !�ت�, اص_ CH 0&ه �
 (�
�ی� 
�ی" از ژو
و 3F% و ��د� و دو���G !0 د���ئ\، و وا6#� د���ئ\،       
                        +��L� +&�; ر��3�
�د ;ف زد؟ �ی� 
�ی" از 

�د �0 �:+  0M�� ف زد !0 
0 ه; \���ت�Nریd و �
ق  &_ یd ت03 در   � g�1
و 
/��ص 
#" از �	�ط 


> ه�iم را�+ 
0 ای",  �	�ه�� 
ا
� 0��21F و ا����\    
ی) 
0 ارز���8     �:���> رو�3:�ان و � <�� 9�و ت�1
هB3\ ای���د؟ و                                   @ +�2ال\ و ری�!�را�0 و ��2�ل
1����+ تی)         ��
%ر��ی)، �"رن تی)، ا����\ تی) و 
�/�اه9 
�Bی9 �;%ب ت�ریc ا*�زی���ن ایان، و ا�Hز, 

 ��ل �0��C در �8Hن را 
C� �3ا�+؟ ی� از ��در                           ٨٠
�.�_ت                  dیف 
%�9؟ !�\ !0 ی�ر 4&/�ار و �;

 

 ��� �	�&�� �  -�	���� 

 �%��'�� .)� 

 ��� �/ 0��&� ������)� ��

�'�� �
�(	 

01,	 2�	��* ���34 � ��� 0'56� �7 ���� 0(89 
0��$� �%F� 

 
                    �:/�
0 � !�ر و ��ز��ن iاز �0 ده0 ا�+ ت G�
،                             ���� ;%ب ����) و ��ز��ن در�+ !دن در �ای= ا��2"اد و 
�Pر !�1 تL%ب !&��

�� ��د �	Lت ��
 0D ی" و� �� j� 0
 ��
��0، از �" ا@��د, و !�ر ��Tز
 . ای) و$#�+ دTی> ��#"د� دارد.!�ر�ان، ر�+ 
 

   (&8
�� �&�د٥٧
� ا�	_ب !�ر��  �31 �"�" !0 ��ی" ا�3�Hب ��*Cی���8 ����� !�ر�� و 4���ا�� ز���� !0 ورق 
�.+ و $"             .   ه&0 ��ز
0# �وع �"  ��H bD �3حH ص از��/
 ����� ��8���وج !د و 6"رت �@+، V16 و V&6 ��ز  �� _و, 
 ای0�3 ���1 ه� را 
0       . ا�	_ب ا�_

 و روا�0 ��وران !د�"�Bه�2 اش د��C��4  �oهF��... 
pD ن ت� !�3ن��د, ا�+ ا�� !&�!�ن�٦٠ !0 ��د �!�ب ده0 از �ن ز! 0
iرا ت� !�3ن ت "#
 0

0��8 ه��  و  0
  �31 !�ر� و $" رژی&� �� را 

 01&H از Q1�/��� ده""!�ر  �31 و �����6" 0����+ و ت�!��d ��د ادا� 
#�3ان اص> �"�C*�� 0ی ، . 
 

��:�وت ا�"" %�D ری9 !0 !�ر  �31 و �����6 دوCB

.�د 
0 �ن �وی%ان �".   0! +��ه��M"ام از ا6.�ر ا�H&� \ ت� !�3ن ���ا���0 . ����6\ در ایان �
��د, ����6\ ��2رز, !3" d0 ����6\ ی� یLیT d0 ات��ء ی

/�اه�9 از .  �.�د " ���6ن"در ایان ا�� 9�3! +2L1&0 ص! s3\ ا�#&
�� ��د ".  دول+"

3\. *1�S و داد��, و وزارت !�ر�  %�D t�ون از دول+، ���6ن ه�
 +��
 ای) از ��iر� دول�� و �����6 و ای) و �ن �ی+ اv و �S1i و . اى � �3

, !�ر� *�G �&� رود��6
> ات�� ���+. ه&0 را, ه�� �����6 را 
��0 ا�". 4 C4�! �����6 ول� رو� t� �����6 ه��3". ه� "ه&0 ا ���
�ت 4
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2 

�\ ا����\         � �
 +�ه&0 در ;%ب 
�د و 
ا� @#�ل
د  ���
ا� ه&0 در ;%ب را, *�"ا  .   G/
 0! \�!

���ا�3" ده�8                  �زی�د� از !���\ !0 ای) �H ه��3" 
, از �	.G در ز�"�\ ����\ و ;�\                                     F��
�.�ن ت#یQ !33"؟ !�\ !0 
	�ل ��دش                   �/�

�د !0 در *ت تی) ;1	0 ;%ب ل�Lف از  Gا��;

 رو� *�� 0D !�\ !�3ر ر@�0 ا�+؟
 

                   023H dی" رو� ی�
ای) !�ر  &1\ ���+ ���Dرا 
"� %!&��. 

 
���\ و 
/��ص �ذر                    � ر@	�� ه��ت دائ9 د@�
                   +2Lا�9 ص�0 6ار 
�د در ای) ! ����H"� از 
     %3F �
���ا��9 ص�2L&�ن را � 3�9 ��ا��3" !0 ا�!

  ,�1H �
�) و 
ه�ئ\ از �/��+ و !�را!�  ��د ژو
  9�
��ا��9 او را ���Pر           . ت�% او ه&ا, !3 �8
��ی" 


"اری9   \��#Cرت از ه&0 ر@	�   . !0 وا�#6 
�د �ا �

            9�����) �6در 
0 ا��iم ای) !�ر ه9 �  .     %�3F% و ت

�) را !0 �"ارم
�3\ ژو
 . 0

�.�) و ار�Hع دادن 
             (�&�
ای9  \:F�  ظ�L1
د� او @ \1�ل�jLت �

+����ر� از �&� 26> از تL	U ای) . ��
 <?��) ه9 
وز یd ز�"�\                        �
�س یd ز�"�\ دا��9 و ا�!

Bظ ا;����ت و   .  دی�L1
و ���0 تc1 ای) ا�+ !0 
�) ای) دو 
 �اQF و 
�L1ظ �/�\ ��2ه+ ا�"!\ 


0 �ن �T ،0��Cا6> @#_،             .  ز�"�\ ه�+   (�.�

+��� (�&� (�3ا�\ را . 
ا� /� (�3D 9ا������

��د, !93، �#\ !دم، �."� ."�./2�� . (� 0i�در ��
ص9�2L را !�ت�, در ��رد ی023H d از د�+ �ورد     

93��� %!&���3��ر ;�&+  9�j  . <26 9����&!
�/�اه9     .  و 
#" از �3��ر ;�&+        ��1\ �_ص0 �

ا��ر, !93 26> از �3��ر ;�&+ ��، 0D در ایان     
0 !&����&\ دا���9 و                        D ،�8نH OP� 0 درD و

0 !&����&\ داری9            D 0 ه&+ او
وز ���9 .  ا��&!
26> و 
#" از �3��ر ;�&+ 
."ت ��:�وت ا�+         

 .ه�t ��2ه�\ 
98 �"ار�"
 

   0��C� در                            j3
�1\ دور � Bوز دی�ا� !0 ا
��+ و 3D" ��ل *�G در �����0                  
�"، ;"ود ��
                      9���"ی" !&���p��ا�	_ب ایان، ا� از !�\ 
�"اد،                                  ��) را �.����ن D رو� ی��� ،+��D

ی) ��ئ� ی�                            رادی��ل�ی)�ه�ی.�ن از دوران �
د�"  ������&\ !0 ص�#3\ !دن 
0 . ا���ل�) ی�د �

 را در         :� �8���1�� \��3#�6�&+ ت�2ه\ @�%ی�\ و 
�"اد           �0# 6ار ��H <
�	�" �زاد� 
ا� �U1 و             . 

  U1� "$ ا�
�/�ا�+" �!�ب ���9 ت8\   . ��&!
      G�9D        .  �", از ���Lا� ا����* 0
 0! \&����&!

ی�ل��9 ت2"ی> p�ص3#�\ �"ن، ا��	_ل، $"ی+ 
� ا
����ل���\ ت2"ی> �",     . �", 
�د  ��� G23H 9D* 0


       G���+ و ���2/�\ و �/�
�د !0 ا���ن و ;
 0��Hئ\ در �ن �"ارد، 23H.\ !0 ص3#�\ �"ن رو�
��, ����) اهام ث_ث0 را د�+ �ورد ��د                            .


�/�ا�+ ��ا ای�i3 ت�ار !3"                               ��"ا��+ و � .
                ��3#�6�/�اه\ @هB3\ و 9D ت* 9 !0����&!
           +�1��Cه[،  ،\�"���9D د@�ع از  	[ * 0

�د 

�8ی) ;�ل+         
��\ و در *"  U1� y3هت2"ی> "  @

�د ,"�. 

 
ف *9D ا�%�Hر                                       F d9، از ی��ای) !&��
                                \�"���8����\ از @	 و  	[ � ��i.دا�


�ر� از �هy3 ص�#3\ 
�د !0 
� !�ل0      y3هه� و @
1 و ل� و !د� و *���ه�� د�+                 	���  \1�

".��
_ ه&اه\ 
ی",  �2س در ! . "$ 9����&!

#�3ان �&2>                              \�� 0
�"اح �@�� 9��زن، !&��

4ب زد�\             �
هU1� y3 در ��2رز, @  . 9����&!
��ی0� 9�
� ای) ی�\ . دار� �1\ و ��ب و ��ش �

��&\ !0 در
�ر, ه&0        .  �.�> زی�د� �"ا��3"    ��&!

�د H% ره�ئ\ ا���ن %�D . %H ،.
 \�/2��� %H


ا
� ا�����8 در 
��ردار�              %H ،دم���د� 
��9 از �#3\ ا����\، ت6\       . از �#&�ت ز�"�\  ��&!

. ��اه��0، �"رن، $" ا��?&�ر ت8\ �", 
�د                             

��"از,                               S!��&\ !0 در �ن �ر��ن از ه��&!

0 ا�"از, ���زش 
0 �ر��ن روز    S!ت�ا�G و 
0 ه
                     "3
 9���تی�ل��+ ه�� � �"8��+ و  وج ��6

 .ت2"ی> �", 
�د
 

                        V1� 9D* 0
ا �� Gرادی��ل�8ی Bف دیF از
دن !�ر�ان از ه�ی+ ا�����G ت2"ی> !د,                         !


�ط ���+، ای0�3 . 
�د�"� 
0 !�ر� \����زاد� �
    0M
 0
�"ه3"        در �"ر�0D 0 �% 2_ت\ �اش درس 

م زن i
 
\ ر
= ا�+، ای0�3 ��&\ از 2F	0 !�ر�

�دن از ت2#0 در0H ده9 ه9 *�ئ�) ت ه��3" @#_                 


�ی" 
ود �3"ی�� و ت.�>             .  اه&��\ �"ارد   !�ر�
اش را در�+ !3"، در ��رد د��&%د و                              ص3:\

"�%
 0��D 3" و�2
و ����+ و . �� + !�ر ���زش 

��pرد               Bا;%اب دی +�"
�#0 را �H +���� .

   �ی+ 
��"، !�ر�.
 \H�� د�
0 6ار ! �!�ر�
0 6ار 
�د 
� �زاد� ��د ا���ن را ره� !3"!. 

 
�4	��56 از �4ر�� .:ى ��� ;	د و �4ر�� از                            

 .�4	��56 خ�*ى
 
��2ی�+ ��iت 
"ه"، �زاد !3"، ���زش         "� 0! \pD

"��
 B3ه" و رو�"
 " (�
��2ی�+ اول "
	�ل ژو�
�"ی"، و ���زش � ،".���."، �زاد ���د ��iت داد, 

".���3��ر ;�&+ 
� ای) *"ی", درا@��د." رو�)  .
6\ ت� H%و,   ��از 
zL ا��Pر, 
�رژواز� �1\ و 
   9��2ال���01 ار$\، از ���ت��\ ل \���ی�لp�;> ا

                          zL

0 ��رو� ت� iت "	� zL
ه��      bD و 
ا�\ ����9 !�ر�� و از �	" �������ل��9 و د��&!

�\ در !د���ن و     �j� +�
�ط 
0 @#�ل� z;�2�ت� 
ا;&"ه�� *_����\ و ��2رز, 
ا�                   H"ال 
� �ل      

             �+ ;�iب 
ا� د��ان زی �3&� ��ل و       ١٦
3�) ای) �= �Hر� ا�+                        H =	� zL
ا���ن .  

��2@"   ر��0� 98
��9 او   . ای�+ !0 ه&0 ای�83 را ��&!
G23H ره�ئ\ ا���ن، G23H ت#�ل\ ا���ن ا�+ !0           
ارزش دادن 
0 ا���ن و ���2/�\، ر@�, و �زاد�           

�0��BD "3  .  او ��Lر ا�+    p���3��ر ;�&+           
   V&H د ��دB
و را �
%ر��ی) � 0.�ت�ا��+ ه&

�) ای) ا�+ !0 او در وه01 اول 
0 ای)     .  !3" c��*
���ا�" : "ت% ��ر!S *�ی32" 
�د !0  � \��B3ر� ه�Nت

 ��د !0 
#�3ان ���ل0  �
�ط 
0 ا���ن  ت�د, ��ا� 
0$ �دد  ���ا�" 
0  �3ان     .  � \��B3ر� ه�Nو ت

0$ �دد !0 رادی��ل  ���ل0
�ط 
0 ا���ن  �ا� 
رادی��ل 
�دن ی#3\ د�+ 
0 ری.0 ���ل0                .  �دد
�3��ر ."  ا�� ری.0 ا���ن ��د ا���ن ا�+.  
دن

���ل0            0
0         ;�&+ !&����9 را �i"دا 

�ط �ا� 
 .ت2"ی> !د ا���ن 

 
�3��ر ;�&+ یd ت�Nری��) ی� @���1ف                          ��ا

� ت/�s در ��رد ���ئ> ا����\ ��2د d��. �!�د

��26> ��دش  9��ای) ه9 یd ���0 ت&�ی% او از !&��
�3��ر ;�&+ از ای) � ه9 !&����9 و                      .  
�د


�د �.�* 0�1
د و ! ��
0 ه&�ن . ��ر!���9 را ا;
9  ��	\ !0 در 
�ر,            ��دم           !&����� +2Lاش ص

دمB��
@.�ن            .  ; \�! 
ا� �ن !&����9، ا�
�"، د��� ����6\ دا�+  &8:��دار� 
#"      اول 
د,. را 

9����ل��� ��ی0 دار� و ��� "#
 ،9��از . @�Nدال
   +��� و 6.L� <?�ف �����ل��9 در�+ F dی
       _#@ Bف دیF د و از�
ا�3�Hب ��*Cی و ;�&\ 
�	"ور ��2د ی� 
"ل�> ای0�3 �����ل��9 در یd !.�ر 
��+ ی� ای0�3 ه�3ز وG�6 �.", و @#_ 
�ی" � (�&�
د,                   � �
از �&�3\ ی� 
3\ ص"ر ;&�ی+ !د و ی� 

!�\ ا� ه9 ت�Nر�     . 
�رژواز� ا�	_ب �1	\ !د  
��ل���\ دا�+، ه&��	"رش را ه9 !0 دا�+،              ���

 د��� را �"ا�+  ��در ���0i ای) bD، ت�         .  6�" ت{
�%� را                        D د���3
 ��
�د، 6�" ت{ bD 0! �i��

�.". �"ا�+�0 �د .��#0 ه&�H ��* د�+ و �T .
                <���ن �د��.�ن 
#"� را ت.���
6 Q0 ص.�ه&

�"اد�"�  .   9�j  ,در dی <&  �
 �) ت�Nر� و @�


�د .,"� (��ا� 
�د�"  ��jر, �ان �6ا��) از *�G ت#

�?�2\ در ای)      G	� "3ا���/���8ی) ;�ل+ 
!0 در 
 ای:� !33"      ��  .               ��3��ر ;�&+ از ری.0 @�


�د !0 �:+           S!ر��ق           "P
@_�:0 ت�83 د��� را 
د,    ! � �ن                �/�Q1 ت:��� ت{� 
 0��� ��ا�"، ا

، ا�3�Hب ��*Cی�             ."  ا�+��1�+ ا���ن در ت{
�6
���\ یH d%ء � +���6 0
�% و  "م ا �	�د D t�ه


�د. ا���\ ت:� او 
�د ��ات�d ا���ن �3.� ت{* .
  0�:� _26     ,".� 0���� 0L:ا� او �ی3", ص
ا�    ام !0 

���ا�3" 
� اراد, و ���ه\             �وز �
�د !0 ا������8 ا
                 .  ��د ��ا 
�3ی�3"        ��اراد, ا���ن را �3.� ت{

�"ا��+ و �0 �6ا��) !�ر را  � .     "�
ا� او 
	�ل ;&
ت	�ائ\ @8&�"ن ���6ن �Hذ
Q.! 0 دو
�ر, �ئ�) را,       

و 0D   .  ر@�) ��2د @ار از �Hذ
0 ی3#\ *واز 
�د              
واز 
�د     * "31
در ت&�م دور, ز�"��G �ی3", را                .  

      +������"اد و ��3��ر ;�&+     .  ��>  9����&!

�د       d�ات* 9��
/�اه" د��� را               .  !&�� 0! \�!

ص0 ����+، �Hئ\   0
 ده" 
ا� او 
�D�3ر ��ت{
�.�د و د���ه� ����0 و                   � +�"
!0 6"رت د�+ 

".�� ,"�.! ،"��.����ر!S. ویان  <?�و .  در�+ 
                    \���ا
%ار د��ل+ در ����+ 6"رت و ;%ب �

�3��ر              .  ا�+ 9��ای�83 دو �:�8م !1�"� در !&��
��ر!S و                     9���
�د�" ه&���Pر !0 در � +&�;


�د�"   (�D	"ر زی�2،  &�U و رو�) در ����0       . ل3
                      zL
3��9 و *ات�d ا�	_
\ و ه&��P3ر در �ل3

دازد        دول+ در دور,  p��
0 ای) ���ل0  \
ه�� ا�	_
 0#��H و ;%ب ���9 !�ر���&! z;�2�و 
#"ا در 

ددB��
0 �ن 
�ز \�����9 . و ;%ب و 6"رت ���&!
                       .
 در ز�"�\ ���3��ر ;�&+ !&����9 ت{

وز و در ه&�) دور, 
�د                         ���9 .  ه&�) ا��&!

�د d�ات*. 

 
وز در ا
#�د و��V از ز
�ن                               ���&\ !0 ا��&!
                                 0
@\ �", ه�t ��2ه�\ #��3��ر ;�&+ 

��9 ا����\،      .  !&����9 26> از �ن �"ارد                     ��&!
 9��
ا
� ا���ن، !&�� 9����9 ره�ئ\، !&����&!
 9���"رن، و !&�� 9���زاد�، !&����9 ��د�، !&��
وز                                     �ات��\ ا�+ !0 ه&0 ای�83 را ه&�) ا*

�/�اه"�2�33"  !���\ !0 ای). 
�"ا�3" 
�ی" �ه� را روی� 
  \@ \&�j  و��� 0D 0!      9��د ای) !&��B
ال�Lل 

د ��", ا�+            �  .          �8
 ����3��ر .!&����9 د�
  0��� 
. ه�� ��ر!S و ل3�) ای���د, ا�+         ;�&+ 

�6�+ ��د او 
0 رو�3\ �.�8د ا�+ ��دول+ در . ا
ه�� ا�	_
\ را !�3ر دول+ و ا�	_ب 
CBاری"،  دور,

 \ �&�Hه�� ا G23H ت و�	2F ،0 ا;%ابP

zL را
 ،�8
 ���را !�3ر ای"ئ�ل�ژ� �ل&��\ 6ار ده�" و د�
 "��	�ی�3! 0 +�:���� �
0 !&����9 !�ر�� را ���


�.�ی"��3��ر ;�&+  9�j  +��6 0H���. 
 

U2V ���	ر ���� از ���4 ا��H6د ا�� ���	ر           
ه��T ;�  ���	ر ���� ;� ا���. ���� ���د� ا��

                  T<�W X��;�. ��:> T�6��	�4 �; و T���ر!
;�ا;�0 ا���6:� و  T<�W�	���H6�*ى ;�Vى خ	اه� 

����. 
 

 ز��� ;�د ���	ر ����
 

 ...�4	��Y<V 56 و ;�P از 

�6�H���:  ل0 در�� 
0 روال ه +��;%ب ;�&�
" ه:�0 ;�&+"
%ر�"ا�+ ز�"�� �3��ر ;�&+، 

  "3�����+؟   . را 
�%ار D ,وژه"ف ت�ن از ای) *
   ~�
�ز��ا�� و ت12 +�در ای) دوران      ";�&+"اه&

��+؟D   

   �ه:�0 ;�&+ ه:�0 ا� ا�+ 
ا�                     :!ذر ��ر�
�3��ر ;�&+، 
�ز��ا�� �ث�ر ای)                                   �@#�

+��ی0 *داز                 ��ر!�j� و                و $�; � 
                       +����&! dر ی�
��ر *�

%ر�"ا�+ ز�"�� 

@� !�� ا�+ !0 
� ت_���8                .  ا�	_
� ا�+   #�
   ���� و  &�1 ��د !&����9 را از زی� ،dری�Nت
ون �ورد، ��ا دو
�ر,       �
 B��8.23 دیH ر �وار�


#�3ان ت�Nر� ا �اض               ،
#�3ان !&����9 !�ر�
��ی0 دار� و 
ا�                       3��ده�� �
 0
 2F	0 !�ر�
               0	2F س��ز��ن دادن ا�	_ب !�ر��، در د��

6ار داد     �ن را �0 @	= در ت�Nر� !0 در                  .  !�ر�
   0
دور, ;��ت ��د در ����+ و H"ال2F ��8	�ت� 

وی� ا�H&� � ت2"ی> !د��.    

 

��ر!S و ل3�) �Hاب                              "3����3��ر ;�&+، 

 ،3��د� �8Hن �#�ص
وز 
0 ت6�3]�ت ���9 ا��&!
        ����
0 ت#ض �-            0

�رژواز�  dای"ئ�ل�ژی

�/���ت              0
وز �2F	0 !�ر�، �Hاب !&����9 ا
وز H"ال2F ��8	�ت� ا�+ و ��تی�ل ���د, 
ا�   �ا

  .��ز��ن دادن ا�	_ب !�ر�� ا�+

 

��ی" ��Bه� !�ت�, 
0 دو دور, از ت�ریc تT�Lت               
 ،���8H OP� 0 درD ان و����، 0D در �OP ای�
�3��ر ;�&+ و !&����9 او                G	� 
ور� �و 
�) !33", او ��9 و ت#j  ات�
��ا�" دری0M ا� 
0 ت�ث

ا�                  ���� و ��2رز, 2F	0 !�ر���&! G23H در

"��
 �  . ا�	_ب !�ر�

 

در دور, ا� !bD 0 �0 @	= در ایان !0 در ت&�م                   

�ط 
�د H% !�ر�، ص"ا�                     � %�D 0&0 ه
 ��د�
ا �اض رو�3:� ��را$� و ده	�ن و �د,                         
 0

�د، ت#ض ;�&+  +��ی�لp�
�رژواز� $" ا

�د !0 
�3م                                �iرای ای) bD ا�	_
� در ت:�

  ".�� 0���3� 9��دور, ا� !bD 0 ایان و           .  !&��

�8Hن، 
0 ��م !&����9 و !�ر� �ر��ن ر�"                                 

�رژواز� ص3#�� و ��د� 
ا� ا��	_ل را                         

د  ���
0 ��م !&����9 و     . د��2ل  bD (دور, ا� ای
!�ر�، �0 @	= در ایان !0 در ����8H OP، در                 
ی�ن H (ی
� ارت�i � ت ��; 9��ی�لp�
� ا Gی�"$

"� �� "L�� �����H "3&�8ر� ا�_.   

 

 �:��3��ر ;�&+ 
"ون ه�t ت/: ،���
 (�3D

ات��� و ت.��_ت�       * ،����� ،dری�Nت OP� در


> ای) bD ای���د                �	�
� ر
2F �P	�ت�،         .  در 
           0
23.�، �����، ت�Nریd و  &�1 ای) bD را H


> زوال ای)     !�ر� و ره�ی� او �.�ن  �	�داد، در 

ا� ��ز��ن دادن  ������&! �
G23H ،bD و ;%
ا�	_ب !�ر�� را در ایان، در ت�Nر� و  &>                   

د! �   .ره2

 

ق ت#ض                                          � g�1
و*��� @ �
 0�����ز

�رژواز� اول�ا را�+ 
0 ه ای",  "ال�/�اه��0 و 
د، دور, ا� !�o 0ها       ����"ا�"ار� ��زادی/�اه� 

��8"!&����9 از �" ا@��د, 
�د                 �����&!  " U
��
                 9��
�د�"، !&�� ,"� ]1F ا����ات و د��د
0 !&����9 و 

> ای) ت#ض �	��3��ر ;�&+ در 
                                 ،�8

0 ه ت_ش ا����� 
ا� یd ز�"�� 
                <
�	�
�رژوای�، و در  �21F ا����
> د�	�در
ه�B3 و                    @ ،����ا;�� را�+ تی) ارز���8 �

ا��"�ث�ر� �Dن     .  ا����� ای���د  �� ی�   :  د�
ت#�
وز       "،   "وا#6��ت���ر!���9 و �8Hن ا"    ،" ،+1�

  �����ل��9 و !&����9 !�ر����" ،"   (��1Fع ���
     ���8H (9 ��یj�  "            ت��
8&�ی) ت_��8 و اد�از 

8&�ی)                ����� ای3"ور, از ;��ت !&����9 و ��&!
��د, !دن 2F	0 !�ر� و ���1 از                       ا
%ار 
ا�   �

 y3H ��* ,��
ا� ورود 
0 ای) دوران � �8�����&!
ی��� 
�د                      H ض در
� ت# <
د� و 
ا� ت	��

   0!      0�9،  1�0 !�ر� و  1����&! 0�
�رژواز�  1
   .ه ص"ا�  "ال�/�اه� 
ا, ا�"ا��0 
�د

 

وز در د���� *S از ا�	_ب ا!�2 و ���+ �ن، �ا
در د���� ی�0 ت�ز� 
�رژواز� و ���ش                                    

1���ری�9 و توری�9،�� ����+ ت�;G و  در د�&!�;

ی+، در �8Hن ا��PLط                             
           ����� U1P�

   �8���
�رژواز�، 2F	0 !�ر� و !&�� dای"ئ�ل�ژی
�3��ر ;�&+ و ت�Nر�                        0
 �����G از ه ز


در ای3"ور, !0 @	= 
� یd                    .ه�� او ���ز دارد          

ی+ ت&�م !&�ل 
�رژواز� در                 
 98�� 0����
                د، 2F	0 !�ر�! Q����ان ت�ص�ا� �8Hن �
�#0 ایان راه� و       �H 0 درD ���8 وH د�#
0D در ا
���� �"ن  B�
0 او$�ع ای) د��� را �"ارد  �
�Hا

   9����&! 0
د���ی� !0 ه&�P� 0ط @�� و                 در .
����ات و         ،���ی���ت دH ت� �Fا از را�+ ا@

                           bD 90 ا�
ی���ت� !0 H ات و����ل د���
  "33��� +� ا���Lن ��د را *S داد, ا�"، ه�t       ،@#�ل

�'�� �
�(	 �����	��� �� 

� ����># ��6�H��� #��E ;� !ذر ��ر�



  ��� � ���        ١٩٦  
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  ������   ،را, B�
� واH �#6% ا�	_B�
 ه�t ا�	_
���� و�Hد �"ارد��&! . ����� ��8.23H ا;%اب و

�G از ه&0 دور, ه�� ت�ری/�، 

��F و ;��  ���
ی+                .
 ره�ی�    ،$"ی+ ��د را 
� �زاد� وا�#6 

وا6#� ا���ن و 
ا
� و ر@�, و �#�دت �ن �.�ن         
����8 و H% ا�	_ب                        .  داد, ا�"    ��&! %H وز�ا

!�ر�� راه� 
ا� ��iت و �#�دت ا���ن ���Hد 
+��� . ،������ در ه ��H د���&! وز ه�و  و ا

�) ا�+               zL
 ا�    ،���ص� در ایان !0 ��رد 

/�اه" 
ا� ای", �ل��8 ا����� و !&������ و                        
ی+ ت_ش                  .

ا� ره�ی� وا2F �#6	0 !�ر� و 

 ت�Nر� و               ،!3"j� 0 ازD 9����&! 0
 ����
�ی"  
"��
��2رزات�  0 ���8�3D و ����
 ای) ا��س . �

�3��ر ;�&+ و ای) ر�0  9�3���ا�+ !0 �� ت_ش 
���� ایان، !0 او                                   � cدر ت�ری (�#� ��@

3�9 و در د��س 6ار ! �@#���3"، را ��&�ی3"�� 
9�وز 2F	0 !�ر�                     .  ده�����8 و ��> ا��&! ��

               ����#]_ت د� 0
و� و 
ا� �Hاب .�
ا� *
9 ;�&+ ���ز ;��ت� داری9،�#�ص����&! 0
  .  0



�ی" �ث�رش را ،ه&�) ا ��2ر 
�ی" ;�&+ را ���3+ 
       ��ا�" و 
�ی" او را 
0 !�ر�ان !&����+ و 
0 ه
               زن و �Hان 
ا
� 1F[، و 
0 ه !�� !0 زی
�+ ا�����         ��ی0 ز�"�� ��د� و ;
�ر �.	�ت �

د! �@#��.�د، ���ل  "Bاش ل.  


0 ای) �3+ و                          U1#��;%ب ;�&���+ ��د را 
2�#�� ای) ر�0 از !&����9 را در           F ا�" و"�� G23H

                "3������+ و *ات�d ��د *��د, و �&�ی3"�� � .
دد ت_�� B��
 ��
0 ;%ب  0��ه:�0 ;�&+ ت��Hئ
�3��ر ;�&+ و                                                 �@#�
ا�  %!&��


�ر او ا�+
%ر�"ا�+ ز�"�� * .  

       t�
0 ;%ب ;�&���+ ی� ه U1#��ا�� ه:�0 ;�&+ 

                    +��ی�ن و �/s ��ص� �H ه:�0 .  ;%ب و

0 ت&�م !�ر�ان !&����+ و                                   U1#�� +&�;
����8ی� ا�+ !0 
ا� ره�ی� 2F	0 !�ر� و             ��&!

ا� �زاد� و ر@�, و �#�دت                       ،�ا�	_ب !�ر�

"33�����2رز,  �.
در ه:�0 �3��ر ;�&+ 
�ی" . 
                        �@#� � �&�Hد� ا�#
�3��ر ;�&+ را در ا

وز.  !د�
�ی" �ث�ر او ، !0 ���0���/2 ا  UیF از
د��س ا�+، را    �6
>* ��ی+ �ر��� �ث�ر ;�&+  

د! �@#� و �  . ��ا�"، ت�?

               9����&! 0
 �Bن دی���G از ه ز
وز �د��� ا
��ز دارد        � S!ر��  .          ،(��3��ر ;�&+ ت�Nری�

                 0

�د و 
�ی"  9���) و ��ز���", ای) !&����ات*
�"ا�+�   .ه&�) ا ��2ر ه:�0 ;�&+ را �ا

         U1#از ت <	���ه&��i3 از ه&0 دو��"ران ;�&+، 
�/�اه�9 !0 در ای) ه:�0       �
� و ت.��_ت� ��ن %;
                       +��@� ای) ��ر!�#�
� ت&�م ت�ان ��د 
ا� 

�� ��د را در ای) ت_ش در !�3ر . ت_ش !33" 
%رگ
�"ا��9 !0 در ای) ه:�0 ز�"��                               � ������&! ه
         ��@� او �ا#� �
د���ورد �3��ر ;�&+ را *

�"ارد�. 
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/net.archive-public.hekmat 

  

 

!�ر�ان، و و6+ دادن 
0 دول+ رو;��� 
ا�                       
" در�+ !دن �.�_ت� !0 دول+ ا;&"� ��اد                "


�د، ت&�م �", ا�+ و �ی"اره�� *و *�                0����
6ص ��دش را ه9 از د�+ داد, ا�+                 . +�وا#6


� �ن                 0#��H +یای= ا�6��د� !0 ا!?� +�و��
0 �ی�2ن ا�"، ���3Mن ��ی��+ !0                                            
د�+ 

@�0 ت�         (ا*�زی���ن    � از ;%ب ت�د, و را, !�ر�
�&� ت�ا�3" ��ا !�&�ن !33" و 
�                      )  ر$� *��18   

��Lر�      01N�� 0
  �2��i
 U; و <��! 9��ا*�رت��
"  +.�#�ان L
  "         0#��H <[#�8&�ی) �
#�3ان 

"33��� .ا �اف 
 

3�) او$� �، ����+ دول+ در ای) دور, ای) D در
     0#��H و$�ت:�ان را 
0 داد, و L
ا�+ !0 ای) 

/�� ه�،           "
3�) وا�&�د ��زد !0 ای) D ل !3" و"

ه%ی03 ا� ا�+ !0 
�ی" 
ا� 
�28د او$�ع                                    

ات دول��، از . ا�6��د� !.�ر *دا�+ ��د[;
 ا �اض ��
�B38م"P� " <
0 ���د�� و ت	�
و ���ز 

           t� ه."ار �� ده3" ول�  
"ون هB0 ی�"ی

� �ن 
���0 !�3ی0 ا�، ���Nل�) !�dD و 
%رگ دول��           
                       V�در ��رد �ای= H"ی"  �6ا��) !�ر، ر�" و�
,، در ��ی+ ه� و ����ر�، 6ارداده�� �:�"، و 4

روز���0 ه� و ت�1ی%ی�ن، رg و *��+ !3",                              
                                   0#��H 0
�/�3ر� �� !33"، و �� ��اه3" 

3�) ا�+              D (وز ای�
�ی" !   
	3�T�2" !0 د���� ا
                   �8
�" �ی3", �ای= را 
0 ا� (��" و ه&.! ��/�

+@
C* ! 0ی s�/�����، ��3H 0;� و �0 
 (�3D (ای
2ال ه�"�اص_ح "و ی� " وTی+ @	��8 ه�"و ی� " ل


0�1 �= ت12�{�ت� ت&��� ا6.�ر 
�رژوای�، "�21Fن ،
ون ;�!&�+ ایان ا�+�
 . درون و 

 
ای) ه&�ن ��P ا�+ !0  
�28د �ای= ا�6��د� و   
#6�+ ز�"�� !�ر� را         �� در ��ا���ن ه���0 ت{
��ی0                        � G�D "ای= ر��%ان 
�28د و �� 0


  "3! ���03 ا� ه9 در روز !�ر� ا���ل . وص> ��

�ن صC� 0Lا�+ و ا�8oر دا�+ !0 ت�83 را,                          

ون ر@+ از ای) �ای= و��9،  ه&��� �/+                          
!�ر�، ت&��)، و ا@%ایG ت�ل�" و ��98 ت�ل�" دا��1     

ی9 . ا�+Lد ت�Hو �
و ", او ه9 ای) 
�د !0 ;�� 
ه�، ت�83 در ص�رت �26ل ای) �ای= و تL	U ه&�ن 

    "�#�ر 6"ی&�   /
، ا��{�ل   "ایا��، S3H ایا�� 
   dو در ی "
�� ی� Gه� ا@%ای"�ای�iد �� ��د، در�

��Lر اص�1 و *�ی0       .  !_م، و$V در�+ �� ��د    
ا� ای) �= ه&�3Mن ���د, !دن 
�زار !�ر ایان                   
در ت	�����8H 9، و 
 ه&�) ا��س، !�ر ارزان                    


�رژواز� ایان !��_ ���, ا�+ !0 ;��                  .  ا�+
و� !�ر ارزان، و *�ی�) �0B دا��)     ���د, 
�دن ��
                          0
 �98 !�ر� از !> ت�ل�" در ایان، ;�� ا�
�) و 
B3_دش !.�", ��د،               D *�ی�) ت از !�ر�
                   ���8H زار�
�#�3 �26ل �"ن ایان در  0
ه�3ز 

+���  .                   (�!> و ", ه�� ر�" ا�6��د�، 
0 ه&
���� ای) !.�ر         � +�دل�>، ت�83 در ص�رت �	�2ل

 .    در 
�زار ���8H ا�+
 

                                  0P	� 0! � !�ر����1 و 4  bD ف_�

 bD  ،+دش ا��� ����� و ��@  =�L���4زش 
ا� !0M��  0 در ایان ات:�ق �� ا@�" را از زاوی0                        
                       0P
�8ی) ;�ل+ از را
H&�8ر� ا�_�� و در 

                    �� 0i�دم و 2F	0 !�ر� در ایان ���دول+ و 
                                               �����+ ه�، در د���&! ��د، 
ا� ��
            ،�1L�ی�ل����، �	0P ��4ز��ن �0 
�رژواز� p�ا
                   OP� ی0 در��
0�1 ت	��9 !�ر و را
0P !�ر و �

��01N ا� !0 
�زت�
G را در را
���8H  .               0P ا�+  
 +���; (�
 0P
��ی0 در ایان،  و در را!�ر و �

 .!33"��ن و ;���+ ���"��ن،  �� ت�ان دی"
 

�#�3 ;]�ر در              0
 ،���8H زار�
 0
ورود ایان 
�) ال&�11  ����� و ا�6��د� ا�+                 
 =
. یd روا

�) دول                    
 ���8H ه�� y3H 0! وز�در د���� ا
                 9�
�زار ���8H و ت	� ،+��� (�&� ����ی�لp�ا

3"� ه�� ا����، 
 ا��س  �= و �= !.� ه�،     
             ���) ال&�11  &> 
 OP� ت� ا�+ !0 در�&�j3و ت

���8، �0D در !�ت�,                   .  !33"H 9 !�ر�در ای) ت	�

ا� دول+      �#P	��"ت ا�����ت  ی� �L"ودی���8 
                            j� 0P	� از ،��ه�� ��:�وت 
��Hد �� �ی" ا
             =

�رژواز� ���8H و �V@�3 �ن، ای) @�!��ر روا
           =
�) ال&�H �11ا@��د, ا�+ !0  &> �� !3" و روا

 (��ا@��ه�� �/�Q1 را ت#}H 0 در	2F (ای (�
�� �@

"3��� . �3#� ����)  ت	��9 د� 

�زار ���8H، ��د 

�زار� !0  ص0 ;]�ر و ا &�ل 6"رت               .  دارد

ی�ل���� ا�+p�
g�1 ه�� ا . �./
 
�زار� !0 ه
�) ای) 6"رت         
ر �", 	� =
از �ن، 
 ا��س $�ا
یU  !�1پ ه� و ��ز��ن       F د و  از�.�� 9�j3ه� ت
�0 ه�� ��د را 
0  &> در                         ��
ه�� ������ن 

��ورد�   .            ،���8H رت�iن ت����ز��ن �1>، ��ز
                        01&H از ،,��) ال&�11 ا�ژ� ات&� و 4
 Sژا��


0 ه&�) دل�> ورود ایان 
0     . ای) !�1پ ه� ه��3"  
ای) 
�زار، �0 
 *�ی0 ت&�ی> 
�رژواز� ایان 
ا� 
��ی0                   ص3#�� �"ن، و ی� ��ا�+ وص> �"ن �

د�ای) ت&�ی> و . ایان 
0 ای) 
�زار، ص�رت �&� �
@0 ا� ���+ !0 ��ی� را�3",                 Pد, ی��H ،+ا���
��� ایان �&+ و ��� �ن را �#�1م               ��; (����

"3���  . 
 

                        9�ط ه�ی� در ای) ت	�� G�* ،%�D 26> از ه

3"� و�Hد دارد !U2F 0 �ن، ��3H 0;� از                                    
                       ����ی0، 
�3H 0�1ح ;�!9 و دول�� ا�+ !0 �

0 �&�ی3", 
�رژواز� و ا�6��د ایان،       �?� 0
ت�ا�" 

�"ان ;�$ ��د�
0 ای) !�1پ ه�، . در ای)  (����*

�د, ا�+ و ت�83 در                      ����و�0 �* d0 ی.�ه&
@�) در ه&�ن                  ��H �3#ی ،����� U@ص�رت ت�ا
��ی0 ه��         ��رد �26ل � ���8H 9 !�ر�و�0 ت	�*
ی�� و                    �� s/.�وز 
�Pر �ی�ل����، و اp�ا
                      ��0 �ا��iم 
�) ت�1�Q و �ارو*�، ا�+ !0 ت#

 . ر�"
 

                           ���i3�@در دور, دول+ ر ،��H&�8ر� ا�_

0 ��ز��ن ت�iرت ���8H را !د  (����ت	�$�� *

ر�� ت	�$�  �
ی�� �� �"H +:ل�/� �

�ر  و ه

        "� 0Hا��0           .  ���0 اش،  
ت�83 در دور, ��ت&� و 
اغ ��%2 
0 !�3ر�Cا��)                     D ر �.�ن دادن�j3�
 ،��ف H&�8ر� ا�_F ی��ی� از�� "$ +����

ی��   (
� ارائ0 ت	�$����0 ایان ��ا@	+ �"   �ی�3# �
8;�ل 
�ز ه9  
ر��،  در ه&�ن ). �/�ل:+ ��د


       0
���" و ه�3ز ه9 
#" از ای83&0 ��ل،  �6�
 OP�
�", ا�+      �� �"#
 01;�از ه&�ن ز��ن، دول+       .  

و�0 @اه9 �وردن                            * ،��ه�� H&�8ر� ا�_
�0 ه�� ��ز��ن ��ل�       ��
 0
 �3
ای=  ]�ی+، �
                           (�
�0 ه�� ص3"وق ��
 U2F �3#0، یF�
�

ح ه��        .  ال&�11 *�ل، را ��4ز !د�"             F د2.�*
0 �ای�   �6�3�ی�را�0 ه� و ه"@&3"� �ن، 
�ز !دن 
ح ه�� ���ص�                F ،ص0 ه�� ������ندر  
 G�,، ه&�B ���0 ه�ی� از ���زه� و *���ز� و 4

0 ای) !�1پ،  !0                (����ط ه�ی� ا�+ 
ا� *�
 ،�Bاز دی S* ی�� ،��دول+ ه�� H&�8ر� ا�_


0 �ن ادا�0 داد, ا�". 
 

ط ه�� �����6 و             � G�* � _و, 
 ای)، ی��
;	��6 و�Hد دار�" !0 
#�3ان @�!��ره��  ث����، 
����) و اد�4م در * �ط 6"م �Cا��) در �� G�*


ا� . 
�زار ���8H ا�+   9 �����6���� dی +�ت?2

� اراد, !دن !��> 2F	0 !�ر�، ی�� از        (&�ت]

8&�ی) �ن ا�+                        �           .  ���8 و ��ی" j� (از ای
�G ا�+               * 0

0 ای)    .  H&�8ر� ا�_�� یd 6"م 

               0	2F 0! 0M�� زی�د� از G/
�#�3 !0 در ایان، 

�د و  ,"�T�26 رژواز��
 0
!�ر� در �F ا�	_ب 
 Q1�/����8 را  �����6 !د, 
�د، ت��= دول+ ه�� 

�s�T از ز��ن دول+ ��ت&�،  ،��H&�8ر� ا�_


� ;	��6 . ل{� �", 
�د <�&Lا� ت
�6ا��) H"ی"� 

�د       ,"�ا در�H0 ا
 
2F 0	0 !�ر� �.�
  . �3��6ا�


0 ت��ی[ �S1i ه9                               ،�!�F 0 �0 ��ل ا�

�s�T در �F ده0                     .  ر��", ا�+     ،(�3M&ه

�0��C، دول+ ه�� H&�8ر� ا�_�� �6ا��) و                       
 داد,     �� از ���8 را 
0��B ا� ت{�
ت2�, ه� و ت#�
2د                   .�* +8H �8�� 0
 ا�" !0 ا���ن ر�Hع !�ر�

�&�) �", ا�+                    �
ا� .  ��2رزاتG، ت	ی4 �2
     �#� ��&��0، در ��ل �3D ،0��C" ت.�>  !�ر�

0 ت�رم را از  �3
د�" ��ا�+ ا@%ایG د��&%ده� !
, *S از �"ت� �T�
� !33"، و �B�* �����6 UیF

"3�@ . �H ،��T�Fاب رد ��j� ،B0 ه�� دی��&�
�) ;"ا6> د��&%د، و اH_س ه�� �0                �و�0 ت#*
             0
 �3
�� و  دول+ و !�ر� ا�+، !0 02��H !�ر@
ا                      H0 ا
�) ال&�11 !�ر، 
�ی��� 
�6ا��) ��ز��ن 

ای) *و�0، در ایان !��_ ص�ر� ا��iم             .  در�ی"
د     �� ���� و دول+ در !�3ر                          .  �&�ی3", !�ر@

               ،��د��ن ���0 !�ر� و ��را� !�ر ا�_p��
0�1 �@�0 و                  H ،ان
��i �&�ی3"��ن وا6#� !�ر�

                "33! �� (��
0  �2رت     !   ;"ا6> د��&%د را ت#
                      ,"� �:�3�، ا���ن ار�Hع 
0 ���6ن  &_ Bدی


ا;�� �� ت�ا�" از                       .  ا�+ ��
>، !�ر@�	�در 
     ]����Hد 
ا� ت1#�U، ا�اج، و تL+ ت#	 (��6ا�

ا;��          3" �����6
6ار دادن !�ر�ان، از 3D"ی) 

 .ا��:�د, !3"
 

                  �
��ی0 در ایان، � G�D د و
� �d !�ر!

  !�ر ارزان 
�3 �", ا�+                             0�دول+ و      .  ت�

دی���ت�ر�  ی�ن، و �!�ب ه���0 ا �ا$�، 
و� !�ر ارزان و ���د, 
0 !�ر را                                  �;]�ر �

د, ا�+      ! (�وز دول+              .  ت]&�ات از ای)، ا@
ا!% �زاد     �3�) درص"د @اه9 �وردن H%ای و M&ه

9.6 ��% ه�+ �j� ،ر��iت . (�ا!%� !0 
� �6ا��
د, ا�"، !�ر� د�+ 
��0 و                     ! V$ی"� !0 و"H

"ون ;"ا6> ;	��6، 
�ل:#> در 
�زار !�ر ���د,،                 

"��
 .��B, دا��0 �", 
  

8&�ی) @�!��ر 
ا� *Cی@�0 �"ن ایان در                 � ��ا
         (��، ت]&Bر دی�.! 
�زار ���8H، ه&�Mن ه

��ی0 ه�� ��ر�H ا�+� +�3�
"��2ل ای) ه"ف .  ا
�+ ایان ��ه" &!�; 0�"
ا�+ !0 ����8ن از درون 


ا�    9�!�ت� ه��Lوج ت" !�ه� G	G ا�_م    " 

� از ای0�3                  ���1H �8، و	ا��) @Cن "و !�3ر�_@
����" و �ی+ اv در ای) و ی� �ن  ص0  @��ا                                


�_ف ت12�{�ت� !0 ی�3H dح از ;�!&�+ "!  ده3"
�%�" !0 ��ی� ا;&"� ��اد               � (�
0 �ن دا"��" ا�_

، !>   "���Tرت"ت از رو;��� ا�+ و رو;���     
وژ, �%دی�� ���03 ا� و دول+ و6+ ا;&"�                       *

، ی�3#                         �2د ای) ا.�!�ه� G	G     "��اد، در *
�%ان                   "  ا�_م� 0
وز ���Lر� دا�+ !0 ا G	�

دول+ .  �6
> ت��8H �����6 و ر�&� �", ا�+                   
 0
ات H"� را ��و�0 ت{* (�رو;��� در ادا�0 ه&

ط ه�،   . ت��ی[ �S1i ر���", ا�+  � G�* ��ی
, ه�3ز در                   ��3ل ا��01 ه�، ��ل��ت و 4! �j�


0     . ایان  �#]> ا�+   G�* �"3D ،0! ا� <[#�
         �
 ���i3Hل� در �%اع ه�� درو�� H&�8ر� ا�_
ون از                        �
 0
;]�ر ا;&"� ��اد، !.�", �" و 

 . ه�N+ ه�� 
ر�� دول�� ه9 را, *�"ا !د
 


0 ای) !�1پ                         (����2د ای) *وژ, *.��%ان *�
           (�
��ز��ن ت�iرت ���8H، و ت2ی��ت ص3"وق 

�%ای� در                G	� ،��ال&�11 *�ل 
H 0&�8ر� ا�_

0 �&�ی3", !>       �?&
 ���	�2ل�+ ی�@�) H&�8ر� ا�_


�رژواز� ایان، دا��0 ا�+             .     +���2د �.�*
��رد �26ل !> 
�رژواز� ایان، ��98 
#" از ��           
��ل، 
� ت&�م *�t و �9 ه� و !�3ر زدن �3Hح ه�،         
�.�ن داد !H 0&�8ر� ا�_�� ��اه�ن  ]�ی+               
               �B&�3 ��ا�+ ه#�در ای) !�1پ ا�+، و 
"ی) 
��ی0 دار� در ای) !.�ر را     ا6.�ر و �3Hح ه�� �

"3�����ن 
�	�2ل��� !0 در ت&�ی> ه�� ر$� *��18 . 
�"ه"             �0 ��
� �.�ن 
 ر$�       .  ��د را j� (�;

� !H 0&�8ر� ا�_�� در ای) �� 0
 +2�� ��18*
 ,�B�

� و�Hد �U زدن ه�� ��, و  ،"3��� �F را���
                                        �j3&ه B���
 ،��او 
H 0&�8ر� ا�_
               �

�رژواز� 
%رگ ایان و �������ل��9 ایا�� 

���+ ه�� ا�6��د� H&�8ر� ا�_�� ا�+�. 
  


�رژواز� ایان                       <! ���2��	G رو;��� و *.�
               0D 0 در درون وD ،�;�3H از �%اع ه�� <	���
     (�2د ه&.�* +8H در �B&ه ،+�ون ;�!&�
در 

94 ا@.��� ه�� . *و�CH 0ب 
0 !�1پ ا�+�1 
������ن �&�ی3"��ن و ت�Nری��) ه�� 
�رژواز�،       
ات�ق 
�زر����، اص_ح �21Fن و ی� ت3"روه��                         

g ا�" !0 ای)              دیوز�،   �.�ه&�B در ای) ���0 
0 �ا��iم 
�" و ا��	�دات.�ن و                         
و�0 
�ی" *
     ,�د@� ��ت.�ن از دول+ رو;��� و ���03 ا� و 4
2د ای) ����+ و 
ا� اص_ح �ن                 .��%ان *�در 

 . ا�+
 


� �&�ی3"�� !دن            ��ا��، ;�� ا� H&�8ر� ا�_
   (����ای= ه�� *� ��
�رژواز�،  
��ا�" ت&� <!

�زار ���8H را @اه9 ��زد،            0
��ی0 در ایان �
                    �

� ای) و�Hد ه�3ز ایان 
�ی" 
��ا�" در 
�زار 

  "3! +
 !.�ره� ر�6B33"��ن دی! "�
�_ف .  ت�ل
اد �ه�� دول+ رو;��� و �&�ی3"��ن ������ن !>       
��ی0                  ��ی0 دار در ایان، 
�ز�"ن را, �� 0	2F
         ،0�
�زار ���8H، ��د ���1%م �0 ت�83 ادا 0
ایان 
             0	2F �.�
 �6�	; �

0�1 ت#&�U و روت�) �"ن 

و� !�ر ارزان !�ر� در ایان ا�+        �. !�ر� و �

�_ف و ", ه�� ������ن 
2F 0	0 !�ر� در                 
��رد 
�28د و ر�" ا�6��د�، ر�" ت�iرت و                          
           
�زار ���8H، ;�� ا� 0
��ی0 ایان � ��د��
�#�3 ای) ا�+ !0  0
ه&0 �ای= �ن ���د, ��د، ای) 

 ....در ��ا���ا�� 

 ...]>,# �4ر�� و ه�	0Z ر�� 



  ��� � ���    ١٩٦  
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  +�� !�ر  �31 �� 
 (�
#_و, ;ف  . 
 zL

                     ���9 و $"رژی&� ����  �31 !�ر�، �!��

از @#�ل�) bD !�ر�� ت� !�ر�ان            .  صف ا�+  
��+، رو�3:�ان و دا�.�iی�ن bD و                           ��&!
��+ ت� ا ]�� ا;%اب ����� bD و                                 ��&!
��ن                            ���ن !�ر�ان و در �
/.� در  +����&!
                     �
دا�.�iی�ن و 
/��ص در !د���ن، ا!?ا 
                  0
 (�#� ����ه�ی+ @�� و����� و ;�� ��ز

  "33! ����ن �!� V6ل3" و در وا�}.� +�1�S .  @#�ل*
ه9 
� ه&�) ه�ی+ �ا4.�ن �� �ی" و 
ای.�ن                     
�+ و ��رg ��ز��ن           _  dزد و ی�� ��و�", *
           9�6 t�
� ه  0! "
�! ���.��� ��ن * 
�) را #�

ت  g�* ���2 �&� ��د[;. 
 

ح ای)                           F و +�� !�ر  �31 �� 
 zL
 9�:�
�3# ���+ !0 ه&0 @#�ل�) !�ر�� و       ����ل0 
0 ای) 

و�" و  +������ bD و !&��� (�ا�H&� � و @#�ل

"��� �3����+. �0! زی ز� �?L
 (�3D . 0ل��� ��ا
8, و ه�ی+  �31 در ��2رز,                                 D 0! +ای) ا�
�%� ا�+ و                  D �!�ر��ا�H&� � !�ر�� و 4
ی�ن                   H d0 ی
 ����ه�ی+ ��ز���� و تU1# ��ز
   �Bدی %�D ،����ی�ن !&��H dی�, ی�
�) و #�

 .ا�+
 

ا ���ب .  ��2رز, 2F	0 !�ر�  �31 ا�+                                
!�ر��، تV&i !�ر�ان و ه ���0 ا �اض                         
��ی�ن و                          ��ی0 داران و !�ر@� 0
 2F	0 !�ر�

2F	0 !�ر� در ای) ��2رزات     . دول�.�ن  �31 ا�+  
                 �1H %� �31 ره2ان و �&�ی3"��ن  �31 ��د را �

  "��@ ���%� !0 در ای) !.&�G ه� و                    .  D ��ا
               U1#و ت �������"، ه�ی+ ��ز �� �:/���2رزات 
                        (�#�ی�ن و ;%ب H ی� Gای� d0 ی
 �����

دم. ا�+� �� 

0 ای) . 
 

��9  �31 ا�+��&! 

 �_ف روای�ت 
�رژوای� و                                            9����&!
                            0 �&i��Cاه[ و ادی�ن،  "3���ی0��2  :� �ا
د و ا�_6��ت�                         � 	�ی"� در 
�ر, را
0P زن و 

  +��دم، ��
ا�  .   ����9 ��/0 ا� 
ا� ت{��&!
� و ی�                          .
 V�و اص_ح ا�_ق و @ه�H y3ا

          +��� �B3ه��9 ا
%ار�     .   
ا� ا�	_ب @��&!
ای= ز�"�� ا���ن ا�+    � ��ای=   .  
ا� ت{� ا�

 !3" ا�_6��ت و @هGB3 ه9 ��ز�"�� ا���ن ه� ت{
"3! �� �� . ت{

 

                 T�
y3H و ت	��9 ا���ن 
2F 0	�ت زی د�+ و 
��ی0 دار، ت	��9 ا���ن 
0 ای) و د�+، !�ر� و �
�ن ��اد و �Cه[ و �6م و ز
�ن و !.�ر، را,                               
ا�"از� y3H و!.��ر H&#�، ��> !.�، ��اد                        
���، ت#2�� و ��9 و �!�ب، @��د و @L.� و *

ذات� ��jم 2F	�ت� و   ... دروغ و ری� و@ی��2ر� و  

��ی0 دار� ا�+  وز ��jم ��
 ا�"ا��) ای)   . ا �

8, !.� ا���ن از ا���ن ول{�                      
��jم 2F	�ت� و 
                       ��3
� و !> رو.
 V�
د�� �%د�، !> �Hا
���� و @ه�B3 و  �ارض و ت2#�ت ای) ��jم               �

0# �����ل���� و 
ا
�   . زی و رو �� ��د  ��H
��ی0 ا���ن ه� �Hی� 
ا� !?�@�ت و ت2#�ت ��jم �

 .دار� 
�C� �&� �6ارد
 

��2رز, . !&����G23H 9 ا2F � �&�H	0 !�ر� ا�+
                                     Gی0 داراز ��ا�+ ا@%ای��� 0�1  !�ر�

�28د� در                    د��&%د، !9 !دن �� + !�ر و ه
�.+ 2F	0 !�ر� و 
�Pر !�1 ��2رز, ا�6��د�       #�
��ی0 دار                           2F	0 !�ر� و �:ت� !0 !�ر� از �
         ��, ا;��س �� !0 روز�	Lو ت ��دارد و ت#2

            "3! �� 0
iت ,�، ...!3" و ��
ا
� ا� !0 روز
       � �&�Hا G23H ��3#� 0
 9��ه&0 اH%ای� از !&��

 .2F	0 !�ر� ا�"
 

��ل !�ر� ا�+   9����ی0 . !&��ت !�ر� از �:�
�� ه� و دول�.�ن، 
��رد و ت#�رض دار� و !�ر@

  ��ی0 دار و !�ر�� ,� ی�� 
ا�     ،دای&� و روز
               �Bو دی  از 26> !�ر ارزان ت�.�
!�[ ��د 
 از د���� و                    �.�
 و �98 �.�

ا� د��&%د 
     ��
> ه9 6ار �	�!�رش، �"ام ای) دو 2F	0 را در 

�> ��*Cی و                     .  ده"P#�2رز, ا� !0 ت�!.&�G و 
 	2&��", تی) 
/G !�ر�� . ا�3�Hب ��*Cی ا�+  

0 4ی%, از ای) ت	�
> 2F	�ت� �ی%�                        
 �3
 ��;

 . �"ارد
 

�G23H ��3# ا2F � �&�H	0 !�ر� و            0
 9����&!

ا� 
ا
� ه&02��H 0 ا���ن و ل{�                              �.23H
       ��ن 2F	0 !�ر��ا��?&�ر ا���ن ت��= ا���ن، در 

 ا�+  ��ی� 
"ان �#�3 ا�+ !0 ه&0 ا ]��       . ه&0 �
1��ن !�ر� ��4> و                  ��2F	0 !�ر� ی3D �3#" د, 

"��
�#�3ی� �� ت�ا�"  0
���ر !&����+ ا�"؟ 
 . ا�
��� را               @o (�3D ��ل !�ر� ��2د و ا� 9����&!

   "�./
، ای) ه&0 ...�"ا�+ و 
0 !�ر� 6"رت �&� 

ا�                      تس 
�رژواز� از !&����2F 9	0 !�ر�
��ی0 و                  ا 
ا� ;:� و ;]��+ از �D ؟+��D

��   .  ��دش ه !�ر� !0 ت�ا���0 !د, ا�+      �
از 
�> ا�6��ددا��ن و @�G��@��1 ت� !1��� و ���H" و �
�Cه�2 و ����� ت� ت.��> دول+ و *�رل&�ن  (�}12�
و ای�iد ارتG و *1�S  �31 و �/:� و ����)                         
, و                   �ز�"ان ه� � �/�ف و د���B, 6]�ی� و 4
,، ه&0 را ��ز��ن داد, ا�+ ت� ��jم ت#2�� و �4
��ی0 دار� و را
0P ا��?&�ر�ا�0 !�ر و                     � 9��

��ی0 را ;:� !3"�. 
 

��ن و ;	�ق                 
ا�� و �زاد� ��
�رژواز� ا� د
, را در 
#]� از �	�ط                         � و ;	�ق زن و 4.

 ���8Hن در ;ف *Cی@�0 و ;�� �����6 اش !د, ا
��ی0 دار� و را
0P !�ر و                          � 9j� �
 0P
در را
                       +.�#� V:� 0
 0P
� در ای) را����ی0 و ت{�
                              ���j� ار�6
 �ن و ��2F	0 !�ر� و ی� ت{

د !0             �� ��6ار  �Pای!�ر� ایا�� در ه&�ن �
��ی0                         � 0P1� +Lره�� ت�.! Bان دی!�ر�

وز در �ن 6ار دار�"                            ��%      .  ���8H اD t�ه
د, 
�رژواه�� ایا��                 � �]dL ت از ت��ی
��+ !0 روی�� ت2"ی> �"ن ایان 
0 6"رت�                               �
               0

�رژواز� ایان  �
��ا�6��د� را 
"��2ل د��

ایا�� S3H   "ت��ر،   ! 
�زار ���8H در � دار�"  
  /
�8 ��د،         " ایا�� 
ت� و$V !�ر� در ایان 

ت� ��1H واردات ارزان �@�0 ��د، ه&0 
ا�                       
ای) را ه د!��"ار� !0            .  �دوا�"ن !�ر� ا�+     

�� دا�"                        �
�/
 ،"3! �� 0$  ��3H و T�! .
ط �ی" S3H ت�ل�" �", در ایان، در ای) ا�+ �
��ی0 دار ایا�� 
��ا�" ه&�ن S3H را ه&�Mن � 0!

                  ]���ی0 ه�� ر6� Bاز !.�ره��          (دی ��;
Bا��?&�ر                )  دی UیF 0 !3"، و ای) ت�83 از$ 

و� !�ر در ایان �&�) ا�+        �� . �"ی" و �"ی"ت

�28د                           0
 "��وز ه9 ه�3ز، ت&��� ت12�{�ت ا�ا
 �6�	; �
 �3#�ا�6��د�، ;�� 
� ر�" ا�6��د�، 

 !�ر� در ایان ا�+�.�
 . 
 

     �
��2د ����+ د��.�
� �d، دول+ و �12{�ن *
                          3�) وا�&�د �� !33" !0 ا�D ،���8H زار�
 0

ط ه� ���د, ���2"، ایان �&� ت�ا�"           � G�* ��ت&�

��ن �� !33" !0         .  ]� ای) ��ز��ن ��د  
ای�P3ر 
��ی�  ]�ی+ ت&��� دول+ ه� در ای)  !�1پ ه�              

ای= 
�دن ����8+                    � "Hا��س وا 
ای) �0      !  
ه&���Pر !0   . وا#6�+ دارد و �0 اص�T  &�1 ا�+  

در 
�T ا��ر, �"، ;�� ا� دول+ H&�8ر�                                 
وط ��د،             � ��اه9 �وردن ت&�@ 0
ا�_�� �6در 

0 �ن، اص_                  (����p� و ی� (����* 9�ه�3ز ت�&

         +��� 0@F dوارو�0 ا� از                    .  ی ای) ت��ی
ی�ل���� و ت	��9 !�ر ���8H ا�+                      p���ی0 ا� .

 d0�1 ی
ی�ل��9، �0 *"ی", ا� ;	��6، p���ی0 و ا�
��ی0 در ایان           را
0P ا� ا�H&� � ا�+، و ای) �
                    

���8H �"3 ا�+، �0  9�ا�+ !0 ت�
V �ن ت	�

S�  . ی0 در��ط وص> �"ن �� G��98 تی) *
                     ����� ،%�D 
�زار ���8H، 26> از ه 0
ایان 

���� در   .  ا�+� j� ی��� از�
 ��H&�8ر� ا�_
د����8 6ار �H 9 !�ر�.0 ����� ت	�	0 . �! ��ا

�1P	� در �و ت�&�9 و ��ا�+ ;���+ ایان                    
+��� . 

 

0 ��ز��ن ت�iرت ���8H،  از                    +�����ا�+ *

"��2ل �Hم زه ��ردن              ،���i3�@ن دول+ ر��ز
وز ���9 ��4ز �"، و ا���3 در ص"ور *�ن ا�_&�
�) ال&�11، 
0 ای)     
 و تT�Lت ��در 
P) ت&��� ت{

;01 ر��", ا�+              �ات/�ذ و ادا�0 ای)            .  �	0P و 

 �� ای) ا�+ !H 0&�8ر� ا�_B���
و�0، ��د *
�#0 ایان و �H 0! +0  �6در �.", ا�#��H OP� در
را
0P اش 
� !�ر� ا�	_ب !د, را، ا�_�� و                       

 0

 �_ف ت12�{�ت . ت2"ی> !3"" !�ر!)"!�ر� را 

ا� ��م                            0	2F (رژوا، ت&�ی> ای�
�/�3اران 
               0� ،���Cا��) در *و�0 ا���LلH 0&�8ر� ا�_

%رگ  +��� B���
 V60�1 در وا
وز�، ��.�ن *
�&� ا�+ !H 0&�8ر� ا�_�� ایان                     j  ,وژ*

  "�*_ت:م  اول�0 ای)       . ا���� 
ا� �ن 
0 6"رت ر�
د�                  @ 0
 �L3�
ا� ارائ0 �&��0 ا�   +���;
0 6ار 
�د           ! ،����3  8"  ��U ا�_
از تL	U رو
��9 و ت�ا��ی� اش �
� *�ن ا�_ ،G�
� ص"ور ا�_
در �!�ب ا�	_ب و ��!+ !دن ه ا �اض                  
       ��0 4ب 
	�T�2"، ت&�
�	�2ل�+ ��د را  ،�
ا�	_

�G از �� ��ل �Fل !.�" ت�               .   ���+ ��رد  


�" ول� ه�3ز ه9 
�ی"    �i30 ای
 ��H&�8ر� ا�_
 g�1
 از ای) ��رد ت�ا@U و �6
> �26ل �.�
��ر �

ی��، 6ار           �� ��/.�ی�ل����، و p�ه�� اص�1 ا

د�� !0 ت&��� در �و ت�&�9 و ��ا�+ . ��
�ز ا
+��
�رژواز� ایان و ;���+ اش � . 

 
�+ و در                        &!�; ��3
ات� در رو��ای) �ای= ت{


3"� ه�� �ن ای�iد !د, ا�+                    Q1+ و ص�� .

3"� ه�  �ض �", ا�+ و    Qص ،در;�ل ;�$
�Hی�B, اص_ح �21Fن و ت3"روه� � دیوز�،                        

د, ا�+              ! ���%ان زی�د� �F�6 �", و ت{&
در .  
                   0 ���ه� ل.�
ای) دور, 
�رژواز�  !�ر� را 
             ،"3! �&� ]�4
0 ای) ی� �ن �3Hح ت  "���"ن و ا

�) ��ن 
��Hد ��", ا�+              
. �Dن �%دی�� زی�د� 
ای) ا��اg ه�ی�� 
�رژواز� ��	"ر 
ا� !>                        

�رژواز� ایان �98 ا�+ !0 ا��_@�ت �3H;� و       
� و از                      B0 ��> دی
��ی0 در ایان، � �.6

��&"���0"!���ل ه��    "   +�3��S1i، ��را� ا�j�
               G�* 0
 0F�
�و وزارت/��0 ه� و ��ز��ن ه�� 
                 �j� ن�
��� 0

د, �� ��د ت� 
0 ��> ر�Hع 

    %2� G23H ,رژواز�           .  دور�
در  �) ;�ل، !> 
�� ��اه" *.+ � دول+ ا �"ال    0Dر�pان، ی�ای
@� ��د، ت� ا���ن ����ر دادن و در #� �H 0&در ه
                    �
2+ �@�) در �Cا!ات ?���ز ���S��� 0i ا��

  "3! �.�
ی�� را ���ر ��33", . ��
 ��ای) ات�Lد، ا
��!�ل �", ا�+         �"#
. ا�+ و @#_ @	= 
0 دور, 

                     (�
 OP� ان، و ی� در و ت�Lل� در ای��ه ت{
ال&�11، و ی� ه���0 ت1#�U در �Cا!ات، !> ای)                     

�� ری%د                98
ای) ه9 �0 از �             .  ات�Lد @#�1 را 

/.� از !> *و�0  0�1
���3 ای) ی� �ن �3Hح، F"

ت�ل" و ا@+ و ��% و ات�Lده�� G23H ه�ی� ا�+ !0 

وز !>    .    
H 0&�8ر� ا�_�� ��> داد, ا�"           �ا

0 !> دول+            (��
 "��
�رژواز�، !�ر� را، 
0 ا
ا �� ��ا�" و در ای) را,،                          @ ��H&�8ر� ا�_
   �
 U@0 ت�ا
ی) 6"م، !�dD تی) �%دی�� ��D�!

دم                        �
ا�  9�j  وز��* 0
�?� 0
ی��، را ��
     ��� 0
 +!
ی)  "ایان در ; +.8
و 
�28د   "  

"33! �� . و$V ا�6��د� ت1	� 
 

وز� ه�"�T�26"ن ای)   �وز     " *�
0  !�ر� ا��، ا

Cpید            �G از �0��C در �و ای) ا�+ !0 !�ر�

!0  در ص�رت �	�2ل�+ H&�8ر� ا�_�� در ای)         
ت	��9 !�ر ���8H، در ص�رت *Cی@�0 �"ن ایان       
�) ال&�11 و ���ش ت�iرت و ر�"   

0 !�1پ ه�� 
ا�6��د� ���2، و$V !�ر� در ایان ه9 
�28د               

      "3! ��;�� ��د     .  ای) ت�ه&� *�چ ا�+          .  *�"ا 
 اذ �ن �
0  رو��3 
0 ای) ا ،%�� +�رو��� ;��

"دار�" ���ر�    . 
 ������  "              (���د دال 
 ه&
ح ه�� H"ی"               .  وا#6�+ ا�+  F در <�
0 ه&�) دل

رg و " دول+ در ��رد ا��{�ل، 
� ه�t ت#�ر@� و
,"3! +��* " ��i
و� !�ر ا����� �از ا��:�د, از �


د   ���) �Tت ��م ���ر�&� ا _م !د, ا�" !0         .  
                        +��و ر�"      !  ا��{�ل H"ی" 3D"ا�� در را, �

 G0 !�ه
 ایان، �.�
ا�6��د� ;�ص01 از ت�iرت 
  "��iر� �&� ا����
6ار ا�+ !0 ا��{�ل       !   ���2 


��" !0 در ���8                    �14�.��#��3 !�ر !دن در  0

                    "��
 �� T�
��ر �
و� !�ر ا����� �� 0
. ات�� 

                                         (�}12�ی) و �:�ی�3# 
�_ف ت12�{�ت 
                   UیF (د !�ر و از ای�iرژواز�، ای�
ر�" و    "

 و 
�28د �ای= !�ر، " 
�28د�.�
��ن ���
� ات� 0�
   0
 �
@�) و �� �ت !�ر و �"ت     " !�ر �>"!0  �

د               �B
 2F	0 !�ر� ص�رت �.�
ا�� ای)     .  !�ر 
, ��ی" 
��ان 3D" ص" . دور�&� ه9 ���ل ا�+�T�


                      �8�� 0
�> زدن ه9 �!�ر �Cا�+، و 
 �
 را :�
�% و ;"ا�16 *دا�+ !د، و ز�"�� و   D�� د��&%د
6�+ ا���ن را ��
�د !د و از د���B, ا��:�د,             _�

��ی0 در                      !  ��د� <�.�ا�� ای) ه9 �&� ت�ا�" 
           dزه�� ی��ایان را ;> !3" و *��c ت�6#�ت و �

1��ن ����اد, !�ر�� را 
"ه"��
� 3D" د,  0#��H . 
 


 ای) ا��س، 
�رژواز� در ایان، ;�� در                            
�.�_ت ����� و �26ل �"ن اش در  V@ص�رت ر
 0
 ،���8H زار�
 0

� ات��ل  ��; ،+���ص0 � 
ه�t و0H �&� ت�ا�" 
�28د �ای= !�ر و ز�"��                      

  "3! (��ا�6��د در ایان 
ا� ر�"         .  !�ر� را ت�
و ���@�ی� و ���+ و ��ز ��#�رف، را, ;>                     

��ی0 دارا�0 و 
�رژوای� �"اردت�83 و ت�83، را, .  �

ون ر@+ از ای) و���+ ا�6��د�، *��/�                           

ا�6��د �����ل���� . !�ر�� و �����ل���� ا�+
ای) *��/�  ا�+   . ت�83 را, ;> ا�6��د ایان ا�+  

                                U@از ا 
ا;��، 
��i د��2ل0 رو� !�ر� 0!
              0#��H <
�	���ل���� را در ��� U@رژواز�، ا�


6ار �� ده" . 
 

��ل���� !0 ه&�ار, از ���زه� و از دی"               ��� c��*

�"ن !> ��jم !�ر�%د� و                   D

ا�  2F	0 !�ر�
         �� 0���
 �8
ا��?&�ر، و 
ا� ز�"�� و د���ی� 

            "3! �� +!وز ه9،          .  ری%د و ;�;�� ه&�) ا
                       �� ،������ل��� U@از �ن ا ��ی) ال�8��D�!
                  <
�	���ر رادی��ل� را در �
ت�ا�" �ل���ت��ه�� 


ا� .  ����+ ه�� ���Hد 
�رژواز� 6ار ده"           
���ر�،                   
��Bر� و 
ح ه�� F  <
�	��&��0 در 

                      0

�         ��٣٠ا�+ !�هG �� + !�ر   + �� 
�) ز�"�� ا����� در 6ن       �  ٢١د��&%د ��:� و ت�

ا� !�ر� ای) ا@U را دا��0               .   را 6ار �� ده"        

> را, ;> د�&) 2F	�ت� در ��رد �	�
�ی" در  ،"��


���ر� 
�Bی" !0  
�%ان !�ر         : �ا� ت#"اد !�ر� از 
 ا�+، 
�ی" �� �ت !�ر را !�هG داد �.�
���Hد 
���ر 2F	0 ،!�ر ای�iد   
 G/

ا�  UیF (و از ای
�> و                 
 �
�) و �HیB%ی�3 �ن ���د �0 
� ;Cف !
 
0 !�ر در �ای= �/+ ت !y31 و @���ن !�ر�

�9 ا�����ت و ارزش ت�ل�" �", ! و  	[ تj  9i;
                      �T�
 OP� "ت�ا� ��وز، 
ا;�� �در ایان ا

                               "3! (��#0  ت]&�H <! ز�"�� و ر@�, را در .

ا;�� �� ت�ان، !> د���B, ه��  ی� و �Fی> 
��ن 
د و                             ��U و �����H را از &Lه�2، تC�

د! (���#0 را ت��H دم �ن� .ز�"�� 
 

��ل���� د�+ 
0 ا �اض         ��� U@ا �
 0! �!�ر�
         �
�.+، و ��ز��ن ی�#��� ز�"، ��1&�، د@�ع از 
       �.+ !�ر�#� OP� 0

> ای) ی�رش �	���ث در 
                         <! 0�وز،  1�در ایان را، ��Lر ��2رزات ا

                          "3�
 ����ی0 دار در ایان � 0	2F  . 0���ه
 � �T�
���ر� 
 
� !�3ر زدن  ت2 �&1��
�28د� 
�� ��د ت�                (�&� ،�ه !�ر� و ����اد, !�ر�

            "3��.�
 (�
�رژواه� ���ا�3" !�ر�ان را 
0 ت&� .
د@�ع از ;U ا��{�ل، د@�ع از ;U ه ا����� !0 در 
 G	� "اه�� �� 0#��H �28د ز�"�� ��د و
ت�ل�" و 
ای	� !3"، 
/.� ا����  از ه&�) G23H ا �ا$�       

وز ا�+  ��%ان ���ه� 
�H 0ی�B, ای) G23H               .  ا�
�%ان ات�Lد و ت_ش       �ا �ا$� در �ا� !.�ر، 
                      Qی�oی) و�&8�در ��ز���"ه� ای) ات�Lد، از 
               9�
ون ر@+ از ای) او$�ع و� +8H ������&!
     0
��ی0 
� ی�رش � 9�	��� <
ا�6��د�، و در ت	�


�زار ���8H ا�+           0
. !�ر�، 8H+ ات��ل ایان 
8&�ی) و ��Lر� تی)                             �ای) ت_ش، ی�� از 

��+ در ای) دور, ا�+  ��&! ای)، .  و�oیQ !�ر�
وز !�ر�ان             ��ن ��Lر� ا�+ !0 !> ��2رزات ا
                     <���و ت&��� ا6.�ر ز;&��G ایان را 
0 ه9 

"3! ��. 
 

 0�� ��2� �4ر�I ،0 رژ��A... 

 ...]>,# �4ر�� و ه�	0Z ر�� 



  ��� � ���        ١٩٦  

 

5 

8, !.� ا���ن         
 �ر�  از ت#2�� و ��
ا
� و 
         ��! �
 �	1P�از ا���ن و ل{� !�ر �%د�، �1P	� و 
ت#�رف �"ارد، اه> ��زش ���+ و ���ز��                      


�رژواز� ��jم 
د�� �%د� را           .  !�ت�, �&� �ی"    
�> و 6ان ه9 !0                               iا� د, و ا�! �"
ازل� و ا
��ل��+ ���ص� را �	"س �� �&�ر�" !�ر��ز                
                           0	2F ب�!��2" *1�S و 6]�تG را 
ا� ��

"3! �� ���
  .!�ر�
 

د را 
Cpیی9 �6 "ت�                   �

و  �
 +	�ا� ای) ;	
                 "3��
 +����&! ا �0    .  
�ی" !> 2F	0 !�ر�D .

��ی0               ا�!�ر�� را *�"ا !دی" !0 
�Bی" ��jم �
دار�  �د0�T ا�+، 
�Bی" !�ر �%د� در�+ ا�+ 
�� دو����0 ا�+، 
�Bی"                و را
0P !�ر� و !�ر@
��ی9 ی��       ��ی0 دار و !�ر@� +#:3��) و  +#:3�
��ی0 داران ا�+، 
�Bی" دول+ دول+ �) ا�+ �0 �

 ،...و ال� ا�
�Cه[ و ;�ال0          U�&Lی[ و ت@ �ای) !�ر� ی� ا�
                          0
���+ و ���2/�� ��د و ����اد, اش �
 Gف دل �ب �!�ب �",، ;�ت ا�+، ی� ��
 S:3
�� !3" ت�83 ا�+ و ا �&�د  را �&� ز�" و @�

"� ....�"ارد و از ت�83ی� �� ت
ا� روز� 
��ان *د, @ی[ و دروغ و ری�!�ر�             

��ان !�ر� !د !0                                  �Cاه[ را !�3ر زد، ا�
!�ر� ا;��س ت�83ی� و $#Q ��3" و ��د را �0       
                                  9�j  0	2F d0�1  ]� ی
 د !�ر�@ dی
3�" !0 ا��2F +6	0 ا�                        �� d� ،"3�2
 � �&�Hا

ا�  �Bار دی%
��9  ا��&! %H 0! +9 دا����اه

��2رز, اش ا��/�ب �&� !3" . 
 

 ������&! �:/� ��ز��ن 

� ای) ت�$��Lت �� ��اه9 
�Bی9 !0 
� و�Hد                    
�U و 
/��ص در           &Lی[ و ت!�ب و @� Vا���

�رژواز�، !�ر�ان                              ����ای= ا��2"اد ��
                  �:/���+ راه� �"ار�" H% ای0�3 ��ز��ن ��&!

ای) ��ز��ن از ��L@> و �0�2 . ��د را در�+ !33"
ه�� ��L@> !�ر�ان �����ل��+ ت� !&��0 ه��                  
                             �������� 23H.� و ت� ت.��> ;%ب ���&!

د                               �� �� 
ای) .  !&����+ !�ر�ان را در 
�/:� ا�+       ����2رز, 2F	0        .  ��ز��ن ت&� 9 !0��:�

       G�0 �ای= !�ر و ز�"�
 0	2F اض!�ر�  و ا �

"ون یd ��ز��ن      ���> ��*Cی ا�+ اP#دای&� و ت
وز�     �
#�3ان ���ن @	ات ای) ��2رزات، * �:/�

   +����2رز, و                     .  ;�&� � dوز� در ی�* ��;
��Pل02 ی� ��Pل�2ت� ا�6��د�  � 
 (�#�ا ���ب 
در �و ای) ا�+ !0 !�ر�ان !&����+ و ره2ان   

                "3��
.  &�1 !�ر�ان از 26> ��د ��ز��ن ی�@�0 

� �.�ن داد, ا�+                 �/
. ت�iرب ت� !���3 ای) را 

�G از �0 ده0 ا�+ !0 !�ر�ان در ایان                                    

�G از 
 0�T�� +ر دول��� U2F ر و��ا ���
�ت 

ا�� .   ه%ار ا ���ب !�ر�� را ا��iم داد, ا�"                ٣
��ه� د��&%د 
/G زی�د� از !�ر�ان       ه�3ز !�ر@
                 �&�j  G/
داز�"، ه�3ز * �&� ,�� را �� ه
                     "�6ارداد �: �

"ون 6ارداد ی�  از 2F	0 !�ر�

    "33! ��ه�3ز د��&%د !�ر�ان ی�8D dرم          .  !�ر 
+��1��ن . ���ز ����اد, ه�ی.�ن ه9 ���ه�3ز د, ه� 

���ر� 
 0&�
���ر 
!�ر� و ����اد, ه�� !�ر�ان 
  "��و ا��اع 
� ;	��6 و ت#2�� و ��9   .... �&� �

 !�ر�ان 
 اث ;�ادث !�ر و  "م       ��گ و �و 
3�+ �{�1 و�3�) . را 
0 ای�83 ا$�@0 !3�"... اD اD

 ا�+؟
                 S
!�ر�ان .  ای) ��ال @	= ی�H dاب دارد و 
                      "3���� "L��ق و *ا!3", ا�" و :����2رزات .  

  +��� �ا!3", و H"ا از ه&3" و �ا�* �. !�ر�
!�ر�ان ی� ��د را ا@اد H"ا از ه9 و ی� اص�3ف                 

ت� ای) �#]> ;> �.�د         ...  H"ا از ه9 �� *3"ار�"      
, ��ن           :� 0
!�ر�ان �0 ص�;[ یd ��ن ا$�@0 
   ���اه3" �" و �0 ص�;[ ت.�> ص3:� و �ا�

 .و �0 ;%ب !&������ !�ر�� ��د
 

�� ��د !0  �0�2 ه��              V@ر ����و ای) �#]> ز
��L@> !�ر�ان �����ل��+ و !&����+ و                               
 را ی�@�0 ا�"، 
� ه9   Bان ه&"یره2ان  &�1 !�ر�
�L:�1 و !&��0 ه��              �:/���L"  �",  و ��ز��ن 

ای) .  !&������ 3H.� ��ن را ت.��> داد, ا�"                     

         0	2F ر��H �2رزات���ز��ن �/:� ���ن @	ات 

/��ص ا� ای) ��ز��ن 
0                      .  !�ر� ا�+      

��ز��ن ;%
� 2F	0 !�ر� ت2"ی> ��د، !0 ��98                    
��ی0                            � 
 وز� 2F	0 !�ر���/:� ا�+، *
�.+ ����اد, #�داران و دول�.�ن �0 ت�83 در 
�28د 

ا� ��ز���"ه� ا�	_ب                               0�1
 �ه�� !�ر�

�&�) و P6#� ا�+ � .!�ر�
   
�3+  �31 !�ر� و $"رژی&� �� @#�ل�) و                         


#�3ان               0#��H ه�� +��ره2ان !�ر�� و !&��

�زدار�", و ���V ��ز���"ه� �/:� !�ر�ان    ��3�
     �� <&  � �&�Hو ا ���+ و ره2ان !�ر���&!

��2رز, 2F	0 !�ر�  �31 ا�+. !3" 9��:� . 9����&!
                 %�D هG23H %H 9  �31 و ا2F � �&�H	0 !�ر�

  +��� �Bی0 دار�     . دی��!�ر� و��6 
�j� 0م �
       �� B&�� ل&��0 و�o ���j� ض ا�+، �ن را�#�

و در . دا�" !0 
0 !�ر� H&� + ر;9 �&� !3"�ت� �

"ن دارد از او !�ر �� !." و و��6 ��ت�ان و                              
                                 �� Gتون از !�ر���0 *�
 0
��د, �" @


0 ای) . 
/�اه" �/�اد !&����+ ا�+...!3" "3D ه
��i" ه9 
ود،      0
و �ن ا��م ه9 9�6 
/�رد، ول� 
��Bی3"                                           ���ی0 دار !0 ا �اض !د � 0


����
�Bی" د��&%دم !9 ا�+ �� ��ی3"                    !  !&��
������ ��ی3"                      .  !&�� 93! ��
�Bی" ا ���ب 
����د ;��
� وH"ا�+ !� ه&0 . !&��� 
�Bی" ا�

 م 
ات !�ر !دم و ت� ثوت&3"ت و �) �"ارت& 
��Bی3" ای) ;@+        ..  �"م و  ه�3ز ��03 ام                 �

ت��ن 
/�ر� و @	= 
�Bی� ت�              .  !&������ ا�+  
               ������ ��ی3" !&�� ��ی0 دار� و �) !�ر�� .

ت  �2س و �&�ز ��i" ه9 �&� ت�ا�"                    [; 9�6
                    =	@ 0! "��
 �
�دن ه !�ر� +����&! �3�
 0! 
"ا�" و 
�Bی"  ]� 2F	0 ا� ا�+ 
0 ��م !�ر�
 ,8
��ی0 دار ��رد 
0 ��م � B0 ا� دی	2F =ت��
 و اه��+ و 
� ;	��6 و ��9 و                              �	Lو ت �.!

د�� �� ... ت#2�� و ��
ا
� و �!�ب 6ار 
 

           +����2رزات ا�H&� � و       .  ا�� ای) ه�3ز !�@� �
 ای0�3  B�وز� �&� ر�" �* 0
 �"اوم 2F	0 !�ر�
��9 در درون ��د 2F	0 !�ر� ��ز��ن ی�@�0     ��&!

"��
 .+��� �:/�. و ای) ��ز��ن H% یd ��ز��ن 
 0����در ا!? !.�ره�� د��� و 
/��ص در ��ور
و ;������8 ا��2"اد� �Dن H&�8ر� ا�_�� ای) 

�/:� ا�+ �	1P� . ��ز��ن 
 

��9  در درون 2F	0 !�ر� ی�3# ��&! �
��ز��ن ی�
                 0	2F اوم"�
0 ا
%ار ��2رز,  9��ت2"ی> �"ن !&��

��ی0 دار�        � 0�1  ا
%ار� !y3H 0 دو          .  !�ر�
                                         "3! �� �. 2F	0 را در ه&082H 0 ه� ره2

 ����3[ ا��/�ب و ���V �:�ذ �4 ��8�3 ��8��ت�!�
�U و                  &Lاره�� ت%
���� و ا��&! �!�ر�� و 4

�� ��د               ی[ 
�رژواز� 
0 درون 2F	0 !�ر�@ .
       ��2رزات �Hر� 2F	0 !�ر� ،(��ات�Lد 2F	0 را ت�
و ��2رز, ا�6��د� و ����� اش را ه"ای+ و از                   
وز� 
%رگ ت و                          �وز� ه�� !�dD ت� *�*

  "3! �� (�وز� ��8ی� را ت]&�وز� ا� !0     .  *�*
     ��ی0 دار� و ره�ی� 2F	0 !�ر�واژ���� ��jم �

ای) !�ر !&����9  �31 و            .  را در ا@U ��د دارد          
+��� �!�ر ��ر!���9  �31 . ��ز��ن  �31 !�ر�

+���. 
 


0 ��1+ !�رش از                      �3
وز ���ر!���9  �31 ا
��2رز,  ��i
ه&�ن �وع !�ر د�Dر ا���Lل0 �", و 

�� ��د �ای) ��ع . 2F	�ت� وارد @]�� رو�3:�
��ر!���9 در  &> 
0 زائ",     ,�B3
ه�� �����ت و 


�رژواز�                         ����ه�� @ه�B3، ا�H&� � و �

0 ا@�$�ت ری�S دا��ه� . �%دیd و ه&�� �� ��د

و ��ل�iه� در 
�ر, ا�6��د و را
0P !�ر� و                              
"�3! ,�B� ی0 دار���. 

                          02� +���ر!���+ ه�ی� !0 
0 اصP_ح  @#�ل
�� !33" و  �31 ه��3" �"ام 
�ی" �=                                 �����6
�%ه�� دول+ و 
�رژواز� را ل�Lظ !33" ت� ��2دا 6

 . از �ن  �2ر !33" و @#�ل��.�ن را ���Q6 ��ز�"
 

 �31 !�ر� ��ه�+ @#�ل�+ و ت�Nر� ��ر!����� را 
         ����                    ��	"ر  �ض  ��ده" ت� در                !3" و ت{

       T�! d0 ی
�?� 0
د و �B
 ��H ب ���6ن�D�8رD
           "��
ا�� !��0      .  �6
> ارائ0 در 
�زاِر د! �i�� از

           �� �"ام �1Hت +��%ه�� ;���ی" 
#" از         �= 6
��C+ دور, !�ت�ه� از @#�ل�+  �31 و ت_ش 
ا� 

(
 0
�� ر�" و ��ر!���9 اش   �����6 
�دن،  +�

0���; �� .��د ا� 

 

�/:� �"ن                     �3#� 0
 ��
> !�ر  �31 ال%ا�	� 0P	�
+��� . B3� �&�;�&� ��2ی" �/:� �" و در ���0 ت

                �31  +���� 0
. !�ران د�Dر �."             �@+ ت� 
���#0 ;]�ر دا�+، 
0 !�ر و ز�"��    �H ت�ان در

 �
د و در  �) ;�ل ! +� �د� ��د ادا�0 داد، @#�ل
ای�iد ��ز��ن و ت1:�U !�ر�/:� و  �31 از ت#ض   

"��� .د�&) در ا��ن 
           وه�� bD در ایان و �ا��وز ��در�8Hن ا

��6 <
�	�ا�  تی) ����9 ت12�{� و ر����8H 0ن در 
              ��6 ،"H���تی)     از ت�1ی%ی�ن �@�0 ت� !1��� و 
ی) ت��3ل�ژ�                 �� ،���9 �!�ب *1���ه��       �

ه�� ص3:� زرد !0 
� ه"ف  �����H، ا��اع ت.�>
ه�� وا6#� و @#�ل ��> �@�0       "م ت.��> ت.�>  

�    ه&0.  ، 6ار �@�0 ا�"      ...ا�+، �Cه[ و  @�ن    
��ی0 ای�83 در !�3ر ��6  � 9���� 0L1ی) ا�دار�    ت

               0
ی�3# ��ل��+ ���ص� 
 ا
%ار ت�ل�" و ���ز 
��ز                 � (��و� !�ر 
ا� ت��ه��     ت_ش 
� و0:6 �

��9 رام���� 0
�?� 0
دن ات���ت�d  اول�0 ��د !0 !

� ای) �ای=               .  !3"    ه�  &> ��           �دم 01
�	�
ا� 


ا
، ت�83 ا
%ار و �_ح 
ا و !�را ��ز��ن                       ��
                   ������&! �:/� (�1p��9�L و �3]2= و 
� دی�
                        �!�ر�ان !&����+ و !&����+ ه�� !�ر�

 .ا�+
 

د���ن، �ش ��رت! 0
iت ! 
           (� @#�لBدی ��H از ه�.�
در !د���ن ایان 
                               � !�ر�� و !&����+ و 4�!�ر�� و 4

��+  �31 !�ر ا�"             ��&!  .               (�ای) �3+ را @#�ل
             "3D ن�}�د, ا�"، 
0�1 ار�� "�د���ن ��د ت�ل!
ده0 ��2رزات  �31 ا;%اب ����� و �3+                                    

��ی0 ت� ا�+&.�* . 
 

                      �����+ ی�@�0 و �
د���ن ;%! 0#��H 0! (ای
H&�8ر� .  ا�+، ��د ی� d	0P 6"رت ا�+                         

 ��1���ری%��
� ت&�م د���B, ه�� �!�ب و  ��ا�_
                V���6ار !د, ا�+ ���ا���0 
!0 در !د���ن 
��2رزات و ا �ا$�ت  �31 !�ر�� و ت�د, ه��     

دم ز;&��G و �Hا��ن و ز��ن ��د�ا�9 ه�� . �
��رس ه�، ا ���
�ت         ٨
&2��3+ اول �0 ه� و              

وا �ا$�ت !�ر�ان، H.) ه�� ��روز و �8Dر       
�023 ��ر�، H.) ادم 
@� !�د!�ن، ز��ن �خ       
*�ش، ا ���ب  &���، ا �اض 
0 ��د!.� و         
1�0 ا "ام   ،���0 ����س *���د��ز� ز��ن و  1

                           �� �3Hی�H ��8&�8ر� ا�_Bدر       ...و دی ،
د���ن 
0 داد, ه� و �3+ ��2رزات� ارز�&3"�               !

ه&0 ای) ه� از �	�ط 6"رت و                    .  ت2"ی> �", ا�+      
د���ن ا�"  ! 0#��H ��8�
/��ص در ه&0     . وی��

��ارد� !0 ا��ر, �" �bD +3 و ا����"و����0 و     
 . �زادی/�اه��0 و 
ا
� 0��21F د�+ 
�T را دارد

 


�ط           � 
bD 0 و !&����9 و !�ر� 0! �i�� ت� ��ا
ا�+، ا� ای) ��2رزات و ���8�3 ا�H&� � و                         
ا����� 
0 ��ز��ن ت2"ی> �.�د، ه9 ادا�0 !�ر� ای) 
�3+ ه� ت]&�) �&� ��د و ه9 @ات از ای) !0                     


/��ص در �ای�P !0 �3+           .  ه�+ �&� رود    
 �����ل���� و �6م *����0 و�Cه�2 و �1:� ����
                        �� "�ی�ن ا�+ و �"ام 
�ز ت�لH 0 در#��H در

ای) �3+ ه� و روش ه�� ��2رزات�                                 .  ��د

ا� ���8�3  �P� %��  � �iای��0 و ارتB�*وا

ا� �3+    .  ا����� و رادی��ل در !د���ن ا�+            
ه�� رادی��ل و ا����� ت� !���3 
0 ��ز��ن ت2"ی> 
��ن �"ت، �	0P 6"رت !�ر� و                                  ��.�د، در 
   ����9 در !د���ن 
� 0	Q#$ 0P �ن ت2"ی> ��&!
 �� � �iه�2 و ارتC���د و ���8�3 �6م �ای� و 
       T�
�#0 را 
0 ر!�د !.��", و ��د د�+ �H "3ت�ا�

0# � ����� و       . *�"ا !33"  ��H 0! +ا� �P� (ای
"3! �� .رادی��ل !د���ن را ت8"ی" 

 

 �31 !�ر� !&����+ ه� و bD ه� و ;�� ا ]�� 
��8 �����، !�ر *1�S را ���ن !د, و                       �����ز
 ]�د�+ H&�8ر� ا�_�� و *1�S اش را 
ا� ت#	
و اذی+ و �زار و 
�زدا����8 دل2/�اه� ��ن 
�ز               

 . �Cا��0 ا�+
در !د���ن �ش ��	"ر ��ر 
�د, !0 �ای.�ت                         
 را                           Bرا �0���3 ی� ه&"ی Bه&0 ه&"ی �����
 V&i��1ت و تH ره� در�
 ��
 0D د, و����3ی� !
ه�� ��د ه !"ام 
� ه�ی+ ;%
� و ��ز���� ��د 

ف زد, و 86 و ���� !د, ا�"                     ;  .    وز ا��ا

��رد !33" !0 �9    ����! 0
ه&�) ��>  �31 !�ر 
             �� g��.�*S �&� ده�3D "3ن !��i3و و ;�� 
�� ��ر�" ت� ت0 و ت�� 6]�0 را در        0 9�6! "���
ف را *�"ا                  F ������ورد, و �ایG و تU1# ��ز�

         "3�����@U �."�" ا�y         .  ��33" ول !) !�ر � ا�
             ����Hس رژی9 ی� �دم ت�� و �0j@�L !�ر و 4

"3��2�D ��
0 او  Bای) روش و �3+ در ... د��ل�
ض T _ج �", ا�+� d0 ی

#_و, . واV6 ت2"ی> 

          � �&�H0�2 ه�� ا�"          
�g، ت�ی�، وای2 S�@
!�ر ��ز��ن ه�� اF_ �ت� را ���ن !د,               ..."  و

�S و         .  ا�+! d0  �31 ای) �0�2 ه�؛ یL:ص ه

ا� .  *��0 اF_ �ت� 
�ز 
ا� د�&) ا�+                        

�#0، ای)              �H ه�� +��!�ر�ان !&����+ و !&��
"روش ه� ���ل0 �B
 �3� ��
 Sال . ا�+" ه���

ا 
� و�Hد ای)  �31 !�ر� 
."ت               D 0! +ای) ا�

0 �9، اF_ �ت د�&) �اغ                               �?� 0
 و [�
��+ ه� و �����ل��+ ه� و bD ه� �&� رود؟ ��&!
�/:� رژی9، !9                       S�1* G�ی�� از دTی> ای) �را


�دن ���8 ا�+           P� �
 و ی� P�  .     0! ����ت� ز
روش !&����+ ه�  �31 !�ر� و $" رژی&�                          

�ز� �ن ه� �0�2 ه��                                (��� صف و ز�

� ای�iد �&� !33"P� ،+�31 ا�  � �&�H0 . ا
 ��ا
��L ای) !0 ��ز��ن �/:� ای�iد ��د وره2ان         

                     � �&�Hا ,�Bی�H ه� در +��" !�ر�� و !&��
                                      � �8.23H 01 و درL�!�ر���0 و �!+ و 

� �&�Hز�"، !>                     ..."  ا��
 B3� 0 و�@6ار �
�� ���" و            ���
 ���د���Bه��8 اF_ �ت� و *1
 ای�iد �", و !.Q ��ز��ن                     P� 0! +ا� �i3ای
��ر �/+ و ه%ی03 
دار �

ا� د�&)  �:/�ه�� 

و��6 �0�2 ه�� ��L@> !�ر�ان                                     .  ا�+
��ل��+ ��ز��ن �� ی�
3"، و��6 !&��0 ه��                ���
���� !�ر���0 ��ز��ن �� ی�
3" و و��6 *�ی0           ��&!
��ن 2F	0 !�ر� �Cا��0 �ه�� تL%ب !&������ در 
 "3D 0	2F dن دردل ی���� ��د، �!�ب ای) ��ز

�� ��د         (�&��
ا� د�&) 4 ����1����� .  د, 
                        ������+ !0 ��ز��ن �/:� !�ر�� و !&���

�Tی� از �9j و  0Hده� و روش ه�� !�ر و درB�

�دن !�ر  "1
�9�L و ���3ی� و  (�1p�ا�]�2ط و دی�

�/:� و  S�1* �
Tزم دارد ... و ���, ه�� ��2رز, 
            +��� (� zL
��رد  �i3در *�ی�ن ای)     .  !0 در ای

�� !3" را        d&! 0ل���
0 ای)  �2;?� !0�ی�ددا�+ 
93! �� �@#� . 

 

0���� <��! 

0 ه&0 �ن دTی> @�ق ��> !bD ���3 ه� و                                   
                      Bا� ه&"ی
��+ ه� 
�ی�, !د���ن !0 ��&!

ا� *1�S رژی9 ه9 ���3  �[#
�0���3 �", و ;�� 
اغ ��ن �� رو�"، � ����ه��3" و 
� ه&�ن ��م ��ز


"ون ت#�رف و ا4&�ض 
�ی"           .  ��> ����0 ا�+    
�:+ !0 ای) ��> 
ا� ��ز��ن در�+ !دن،                        

از ای) ��> !&����+ ه� و bD ه�� . ����0 ا�+
��ی0 ت� و �3+ $"                    &.� �31 !�ر و در �3+ *
�1P	� ��2ی" ا���jر                      ،�H t�رژی&� صف، در ه
�/:� در�+        ����دا�+ ��ز��ن ����� و  !&��

"33!  .                     �:/� �
�����ای) ��> 
� ��ع !�ر و ��ز
 "3���� �3�� ����ای) !�ر در �3+ و رو�� . !&��

!bD 0 ه��  �31 !�ر 
� �ن ا�+ �", و 
ای.�ن         
"i3� �&� ،+�3 ا���. 

 

ه&���Pر� !0 �:�9 �ل�د�� ای) ��> 
0 ای) �3+                 
در ذات و 4ی%, و ��ا�+ داو0��21F ��د��ن                   

ا;%اب ����� bD و !&����+ ای)            .  ��2د, ا�+  
0 !&����+ ه� و         
دور, در !د���ن ای) �3+ را 

د, ا�"! Uه� ت%ری bD . ،ف�3+  �31 !�ر� ص
اغ                          � (�@��9 و $" رژی&� �� و �����!�
�/:� و دور از                              �
در�+ !دن ��ز��ن ;%

�/:� د�&)             S�گ 
�          .  د��س *1&.�و��6 *
           
> د�&) �oه�	�ت:GB3  �31 و 
� ��Hرت در 
@"ار                     F و +��ا @#�ل bD و !&��D ،د�� ��
 S�1* �1H ،p� 03�گ 
� ه�ی+ ��ز���� و �&.�*

 !�oه �.�د
 

 0�� ��2� �4ر�I ،0 رژ��A... 



  ��� � ���    ١٩٦  
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ای�i3 ا�+ !0 ای) �3+، !&� @� ال��
U @#�ل         P�
و� ��O1 ��ن �, ��ز��ن ه� و ��ا�H&� � را ذ�

 !&�!�ن     .  !د, !0 
�ی" 
0 �ن �"��ت داد        P� (ای
6ار �@�0 و                <L��c ��ش @#�ل�) ا�H&� � در 


��3 ه9 ��L&> �", ا�+B3� 03ه%ی ��
 0D . ای) را
ا;%اب و �و,       .  ����:��0 !�ریG �&� ��د !د           

�/�Q1 را �&� ت�ان از ای) رو���8                     O1��ه�� 

;Cر دا�+              g��P� و [��"ام 
�ی"        !   ��ا

���� و ا�H&� � و !�ر�� را ه."ار داد � (�@#�ل
!0 از ای) �3+ و روش ا�3�Hب و دور� !33" و                    

"3�:� .�CBار�" ت"اوم و ���ش ی�
" و 
0 دام �ن �
 

 از !�ر�ان !&����+ و !&����+ ه�           B�1 دی��
��ن �Hا��ن و ز��ن و رو�3:�ان �و bD ه�� در 
ا�	_
� Tزم ا�+ !0  
� �3+ ت.��> ��ز��ن                        

  "3
2�33" و *ورش ی�
��زش � ������&! �:/� . �

دم                                         � ری> و روش، !�ر�ان و ��ای) ت{
�� ت�ا�3" در ص:�ف ��د ا���ل                              G��&;ز


��Hد �ور�"           �:/��0�2 ه��    .  �/�Q1 ��ز��ن 
                   9.D د را دور از�� +����ل��� (���L@> @#�ل
                          ������0 ه�� !&��&! ،"33! "L��1�S د�&) *
23H.� ��ن را ��ز��ن ده3" و ��8ی�� ;%ب                               
����  !�ر�� ��د را 
��رت �/:� و                         ��&!

��3 ت.��> ده3"� .زیز
 

 �
 و ت.��> ;%ب !&����+ !�ر�ان �ا��iم ای) ا
ا��ان ای) و �ن ;%ب و ی� ه�ادار�  �31 از ای) @
           0�و �ن ;%ب و ی� ا _م  *وژ, ت.��> �ن در ��

��ز��ن ه��   .  ��.�د, و  �31 در�+ �&� ��د        
یU �0�2 ه��                        F از %H ����� و !�ر���&!
��L@> !�ر�ان �����ل��+ و ات�Lد ای) ��L@> و   

��Hد �&� �ی" �.23H ����. ای�iد !&��0 ه�� !&��

 9������ (�3D ان ت�83 در دل;%ب !&����+ !�ر�
و @#> و ا�:#�ل ����� و ��2رزات� ا� !0 ت��=                 
                0	2F ان در ص:�فره2ان  &�1 و ��1L !�ر�
!�ر! ره2� و ه"ای+ �� ��د، 
��Hد ��اه"                

"��. 
                                <@�L�ره2ا�� !0 ��د 
"وا در �0�2 ه�� 
             ��i3" ز������L" �", و  +��!�ر�ان �����ل
98 �, زد, و ��2رزات �Hر� 
ص:�ف !> 2F	0 را 
�� !33" و    �!�ر�ان را 
98 وص> !د, و �ا�
در دل ای) !�ر، !&��0 ه�� !&������ !�ر���0 را         

��0 ه��               .  ��ز��ن �� ده3"         &! "3��� ������ز
0 ���3 ی.�ن��/*�D �

�!� و  ����ت� ��ل ه� . !&��

                     �3�د �! �� �@ 0��/:� رژی9 ت%ار رو� S�1*
                  S�ی� و �Fی> *1  ,�Bا�+ و د��یd د��
د !0  $0 �"ار�"                    ! �� Gز��/:� اش را �

�"ا !33"" ���3"ای) د�� را *! 
 

د���ن ����� و 
� �	0P 6"رت��8 ��2رزات� اش     !

�@�0 !�ر�ان �����ل��+ و      98
 0�2� dون ی"

�#0 !0 ��ز��ن ����� و                  �H ��8 درون�����&!
�/:� و دور از D.9 د�&)                  _�
� ��ن را !�%;
��ن �ای.�ت   � + �
در�+ !د, ا�"، �� ت�ا�" 
���� و                     ��&! � !�ر�� و 4�bD و را�+ 4
����ل���� و �6م *����0 و �Cه�2 ت	��9 �", و ���
                   "��
وه�� ��"ان !.&�.��8 ارت�i � و �� 0


 را ��2ی" ل0jL ا� از       . ���ه� ت2"ی> ��د  P� (ای
��م ا�"ی.� ا�+ ا�        .  D �1H.9 دور �0B دا�+        

ای) �	0P 6"رت را ��د
/�د� و ه&�.�B و دای&� 
�9�L،                .  *3"ا�+ �
د���ن 
"ون ��ز��ن ;%!

   ��������ا�" �� �:/��3]2=، !�را و !�ردان و 
��ر                             �
�"ا !V&H 0! "3 و �Hر !د�G ه%ی03 *

�> ��اه" !د&Lت �� 0
 .زی�د� 
 

�9j3 !�ر�� دری�ی� 
ا�          ���&  V��i� G23H
��ه� ه� ��3� 

در�+ !دن ��ز��ن �/:� از !�ر�ان bD و                    
��3 �"ن ��#��3 زی ز 0
 +����ل��+ و !&�����

      +��ی�� �D �:/�!�ر� .  و ت.��> ه��0 ه�� 
         0! ��! %H +��� ��! +����ل��+ و !&�����

                 "3! ���) !�ر #��)        .  در !�ر���0 #� 01L�در 
      "3! ��ه&� و @ز�"ان و ی� ����اد,                .  ز�"�� 

2�#� و           F و  !�ر و دو���ن وا6#� و S! ر� و"*

2�#� در !�ر���0 و                       F د� و�  � �&�Hا =
روا
�01L اش را دارد   .   <L�
ا� ه&0 
� ا�9 و ر�9 و 

�%� !0      .  !�ر و �L> ز�"�� اش ���3 ا�+              D ��ا
       0��ه�S�M �&� دا�"،  ]�ی+ او در �L:> ی� !&
       +������ و ی� در �ای= ت.��> ;%ب !&����&!

 . !�ر�ان،  ]�ی+ در ;%
G ا�+
 

                             ،�!�ر�ان !&����+  ره2ان  &�1 !�ر�
��ز���"ه3"���� ه��3" !0 ت�د, ه�� !�ر� و                        
                       ��#6�+ ا�H&� � ��ن �� �
ز;&��G ���8 را 
�3��3" و 
� ر@�6+ و ا����"و��� و دل��ز� 
ا� 
ی�     �ه9 �������.�ن از ��ن �:, !�ر�ان ت� 
                 0
 �"ن 
0M ه�ی.�ن و ت� ���ل0 ا��, �"ن !�ر�

��3 و       ...�2F V@�3	�ت� اش    +�#6��ای) ه� 
� ای) 
8, و ه�ی+  �31 .  &�1 ال��B !�ر�ان ا�"D (ای

��ل��+ و ره2 !�ر�� و @#�ل                              ��� !�ر�
ا�� ه�ی+ ��ز���� و ;�� �ایG         . !�ر�� ا�+  

1�S ه&0     .  ����� اش 
ا� ه&0 �/:� ا�+          * ا�
         c�ویG را V&H !3" ��2ی" 
��ا�" یd �ت� و ���

�+ یd ره2 وا6#�           .  از او *�"ا !3"  	@�� %�ای) ر
!�ر�� و ��ز��ن !&������ !�ر�� از �0�2                 
ه�� �G1@�L ت� !&��0 ه�� !&������ و ت� ;%ب               

���� اش ا�+��&! �����. 
 

                        �31  ��9 ره2 و @#�ل و �/��B3 !�ر��:�
�� ت�ان ره2ان                     .  ا�+ 0��BD +ا� (�3Dا�

!�ر�� و در ���0i � �ن ��ز��ن �/:� ��ن را           
 . ;:� و ;ا�+ !د

     +��ره2ان و @#�ل�) !�ر�� و !�ر�ان �����ل
و�3" و ���ه� در دری�� � <?�
�ی" 
��ا�3"  bD و
��L" و ی��pر0D !�ر�ان ��3 !33" و از د��س و 

"3��
�� و د�&) در ا��ن  .ت#ض !�ر@
 

 0
iرب ت� !���3 �.�ن داد, ا�+ !0 �3+ و ت�iت

ا� ;:�                                 �2��3�ف o ار و%
�3"ی��ی� ا

          +��� �ا��/�ب .  ره2ان و �&�ی3"�� ه�� !�ر�

ا� �"ت ��T�F و 3D" ��ل0،            ,یd ه��ت �"ی
                            <
�	�ی�3# 6ار دادن �&�ی3"��ن !�ر�ان در 

غ ه� در           . ت#ض د�&)  �یC� �3#ا��) ه&0 ت/9 
"2� dو ;�� . ی ,� ا ]�� ه��ت �"ی�Bد�� �


��ه� ری�S ه��ت �"ی,، !> ��ز��ن �3"ی��                          
�� ��د �3.����%ل%ل و  . ,ی� 
� ��زش ه��ت �"ی

�� ودول+ 
 �_ف �V@�3 !�ر�ان، 
�ز             
� !�ر@
!�ر�ان  ]� �3"ی��، در ���0i � !�ر ه��ت                   


�ز�" ����3/[ ��د 
�ز� را 
0 د�&)  ,در . �"ی
ه ;�ل+ ت� 
�ز��ز� ه��ت �"ی, و ی� ا��/�ب                    
ه��ت �"ی, H"ی" *و�0 � درد��!� ا�+ !0 ��ه� 

�� �"ارد�iا�� . 
 "3D ا�

#_و,، �3+ �3"ی��ی� و ا��/�ب ه��ت� 
��ل،  &_ ت�د, !�ر�ان را از د��ل+ �"اوم و                    

        "3! ��وم L� ��� 9���ی� !���� در �ن       .  ت�&
�"  و �B
 �&���ر�" !0 ه ���0 ت�&��Tت�م ا T�

ه ت�!���� ا��/�ب !33" و ت�د, !�ر�ان را                              

��2iر 
C* 0یش ان !33" . 
 

�3+ �3"ی��ی� و �3"ی��ل��9 �ن و$#��� ا�+ !0 
   �0 ت�83 در ایان 
0�1 در �2F ���8H OP	0 !�ر�

              0 ���ه� ل.�
یU      را F رژواز� از�
 ه��ت     
   ����ه�� ��3/[ ��د !0 ا14[ ا ]�� ا;%اب �
bD و را�+ و ا;%اب 
0 ��م !�ر� و �����ل                   
ات در ;�!&�+ ی� ا*�زی���ن ه��3"، ت2"ی>         ��د

د, ا�+!. 
 

                         (�ف و ا
%ار� !0 ره2ان  &�1 و @#�لo ��ا
 +�"
�� ت�ا�3"  +����ل��+ و !&����� �!�ر�
   V��i� G23H ، "33! <0 �3+ ��د ت2"ی
�" و �B


�9j3 !�ر�� ا�+         ��23H.� !0 ره2ان       .   &�
                        "3����� ت�ا�3"  +��!�ر�� و !�ر�ان !&��

��ه� در �ن ��3 !33". 
�8ی) و                       
 ��9j3 !�ر� ���&  V��i� G23H
ف       o و � &�1 تی) و ��> �&�) ات�Lد !�ر�
و ا
%ار� ا�+ !0 ره2ان و @#�ل�) !�ر�� را از     
         0B� ن���� و ت#	�[ و ز�"ان و ا�اج �Bد��

�� دارد    .               0
6ار ا�+ �&�ی3", ی� �&�ی3"����  ا�
دد،                     � �@#��Hی� @���د, ��د ی� �/�B3ی� 
�� �ن را ا��/�ب �� !3" و ای) ا��/�ب       �&  V&i�
                           (�#�ح ��Pل02 F اض و��ه� 
ا� یd ا �

ت�&�&�ت 
#"� و ��م ه�� 
#"� و �&�ی3"��ن . ا�+
  "33! �� (���� ت#�&  V��i�در .  
#"� را 
�ز ه9 

�� را                 �&  V��i��0i، دول+ �/�اه" ت�ا��+ ��
 ]/�3�
�ر ت#"اد� از �&�ی3"��ن  �&�3ع !3" و ی� ه

"3! �Bو د�� ]��� را ت#	�&  V��i�ا !0 در . D
                ��
#"� �&�ی3"��ن H"ی" 
�%ی",  ���&  V&i�

 .���" و �&�ی3"��ن �126 !�3ر �� رو�"
 

           ����
ا� ;:� ره2ان !�ر�ان و ��ز��ن !&��
�8ی)، ��6 تی) و  &�1                     
و ;%
� ��ن، 
�ی" 
تی) ��ع ت.�> و ات�Lد را ا��/�ب !د !0 ه9                      
�L> !�ررا  dان ی
��ا�" و;"ت ص:�ف !> !�ر�
;:� !3" و ه9 
��ا�" �&�ی3"��ن ��3/[ !�ر�ان را 

1�S و �!�ب �j@�L+ �&�ی"                    * 
ای) .  در 
ا
                         ،ف ات�Lد و��V ت�د, ه�� !�ر�o ت.�> و

�9j3 !�ر�� ا�+ ���&  V��i� G23H. 
 

                        V��i�ای) را ه9 
�ی" *Cی@+ !0 ت�&�&�ت را 
  "��
�ل2"اه0 �&� � ���&   .     ���&  V��i� G23H

��ز دارد� G���"3ه"���
�ز . ��د 
0 ره2ان و ��ز
ه9 �0�2 ��L@> !�ر�ان �����ل��+ و ره2ان             
 ,"��� &�1 !�ر�� ه��3" !0 �.�ق و 
��� و ��ز

�9j3 !�ر�� ا�"          ���&  V��i�  .      Gای
از 26> 
�0 دار�"  ��
ح در �V&i را         . F <
��$� �ت �6

!�ر $2= و     .  ���د, !د, و 
0 �ن *�.�83د �� ده3"  
�� و ��ز���"ه� 
zL و                    �&  V��i�ر
= ادار, 
� و 6ار و �"اره� را                        �� 9� و ت�&j� ت�2دل
 ،V&i� �" و در ��8ی+ در *�ی�ن ه�� �� ,"8 

ح و ی� ��2رز, ا�           F ل02 ا��P�ا� Tزم 
��"  و 
                                V&i�
��" �&�ی3"��ن ����6 ه9 در  G�در *

            "��� ��
�%ی",   .                V&i��&�ی0! ����"3 !> 
 . !�ر�ان *.+ ��ن �� ای��3"

           ��9j3 !�ر� ���&  V��i� G23H0 ای) ا ��2ر

           <@�L�ه9، 
�ز در �و ات�Lد ص:�ف �0�2 ه�� 
               ��8�����&! �
�����!�ر�ان �����ل��+، ��ز
ص:�ف 2F	0 !�ر� در ای) ��L@> و !&��0 ه��                  
�8ی) ;�ل+         
���� 23H.� !�ر���0 ه� و در ��&!

ای) ه�   .  ;%ب ����� و !&������ !�ر�� ا�+          
"�B1%وم ه&"ی� . ه&T �Bزم و 

 

            +����ز��ن �/:� !�ر�ان �����ل��+ و !&��
�� !�ر�ان و ات�Lد ت�د,     �&  V��i� G23H ون"

�� ��ن از 6"رت                                      �&  V��i�!�ر�ان در 

وم ا�+              L� ی�� 
"ون     .  ا2F � �&�H	0 !�ر�
�9 ا�+ و *ه%ی03 و             	  ��
 0D و s6�� �Bدی

و� اش �/+ و درد��g ��اه" 
�د.�*. 
 

�� دری�ی� 
ا� ���3 ره2ان         �&  V��i� G23H
�/:� ای) ره2ان و                                 ��8���!�ر�ان و ��ز
!�ر�ان �����ل��+ و !&����+ ا�+ !0 ه9 ت�د, 
                    ,���2رزات روز +���و��V !�ر�ان در �
د, و ه9 ره2ان !�ر�ان         ! dی��د د��> و �

"3! �� .و ��ز����8ی.�ن را ;:� و ;ا�+ 
 

                         �[�ا�H&�ع !دن، *�ى یd ت�&�9 را H&#� ا
                                    c��* �#&H دن ودن، H&#� ا �اض !!

   ]��3�تی) ��> ��2رز, در �ای=                     ��ا��)، 
وز ا�+�وا$O ا�+ !0 در ای) �3+ ه9 . ایان ا

  "33���ا�� ای) �&�ی3"��ن   . !�ر�ان �&�ی3", ا��/�ب 
�\ !�ر�ى، 
0 ت�&�&�ت              �&  V&i� 0
*.�.�ن 

�i"د �ن �م ا�+                 V&iت +�1
�6 0
G23H .  �ن و 
                          G23H ،�3ى
 y3� 6"م اول، و \��&  V&i�

 .��رای\ ا�+
 

د ای0�3 ت��3[ �6ا ا�Hز, 
"ه"، ;�� ا� ت�            i&

                   ،"3��
�ن ز��ن !�ر�ان ;%ب ��ن را �����0 
��ز��ن ه��  �/:� !�ر�� و !&��0 ه��                                    

اى و    در �OP !�ر���٥٧0!�ر���0 ���3" دور, 6��م 
اى 
0 یd و;"ت  &> ��2رزات\             ;�\ @ا!�ر���0  

�� ر�3" و ره2ى  &1\ و  31\ 
اى !�ر�ان                 
�"ه3"� <�!�ر . اى ���+  ای) !�ر G23H ات�Lدی0. ت.�

�9j3 ا�+ !0 رادی��ل                 ���&  V��i� G23H     ت
                                    G23H  � 0:P� ا�+ و +��ا�+، �����ل

 .��راه�� !�ر�� ا�+
ای) �3+ 
�ی" ���ه��0 
"رون G23H !�ر�ى ایان 

د              ! ~�
د, و �ن را ت12ُ  .             (�
0 ای) ا ��2ر  @#�ل

��9 !�ر�ى در ایان @#�ل�) G23H ��رای\           ��&!

\ و��2F V	0 !�ر�   -G23H ��د.  ه��3"�������ز

 6"رت         ��#0 و در ا�H +���
اى د��ل+ در �
 .و ادار, ا��ر

 


�دن �ن                          bD در \��&  V&i� G23H  ت:�وت
��ه� �"�\              .   ا�+���ت     bD ا�+  و از ه&0 �ل�
bD ا�+ 
اى ای0�3 ت�د, و��V !�ر�ان را . ا�+

  ".����"ان � 0
ت ا�+ 
اى ای0�3 
�iى            �"�\. 
ای0�3 ت.�> !�ر�ى را 
0 ر$�ی+ دول+ و                              
��ز��ن ه�� اF_ �ت� و ت#��>  رئ�H S&�8ر و       

�"��"ی� ات�� 
0  �#�ره��               "           ,و ه&0 
� ه9 �

�iى ای0�3 
اى را, ا�"ازى                ،"�%
اش ره2ان         

                             0
!�ر�ى را 
��1H 0ت *��83\ @ا
/�ا�" و 
      0����"ازد، 
�iى ای0�3 ا����3
��ن P�      (�ه�ى 

رات دل2/�اه\ و$V !3" و 
ود و 	�در�وردى و 
��ی" ت� ر$�ی+ �ای.�ت را 1H[ !3"، از !�ر�ان 

�� د�6ی	\                 �/�اه" !�1H 0ى D.9 دول+ و !�ر@�
 VHو را "��� V&H 0�3 در !�ر����#� <L�3D" در 
��ن را 
�Bی3" و ;�&\ را                  j� ع�$�� d0 ی

 +����Nل �
ت��ی[ !33" !0 
.�د 
�3م !�ر�ان و 
ه&0 !�ر�ان و 
#�3ان ��Pل02 ه&0 !�ر�ان �1Hى   

��ت �Cا�+�	� . V������ا�" &� ��وی\ در د��� t�ه
V&H �"ن  31\ !�ر�ان ��را$\ یd وا;" 
اى       

در ای) روش د�+ دول+ و              .  �Hی\ 
.�د      �Dر,   
 0��
 ���&�  !�\ را �&���ا�3" ا�B.+. ت ا�+ !�ر@
���ا�3" ات�8م ت�0NF        . و ا�اج !33"  &� \�! 0
ى    �

��ور�" و                           
 �� dا�3" ت���
%�3"، !�ر� را �&
���ا�3" ره2 و @#�ل !�ر�ى را                           &� ،"3����


      "3
��
�3%وى !33" و   .        V&i��Dن ;ف ;ِف 
�\ ا�+�& . 

 

             "3��� \#� 0! \.23H \3#ی \��&  V&i� G23H
���"ازد و 
�\ را, �&  V&i�در ه وا;" و !�ر��, 

0 ر�&\ �ن ت2"ی>                    ��� 0
��ا�+ !�ر�ان را 
ای\ �ن                        Hا (��$ 0
!3" و ا�H&�ع !�ر�ان را 

2�#\ و  &1\ @�را �y3                .  ت2"ی> !3"  F <&  dی
اى و یd اراد, وا;"                     
�3ى یd ت.��_ت ت�د,         

�.�د�0 �وع     .  P	� dرای\ ای) ی�� G23H اى

ف . وا6#\ ا�+o dرى، ای) ی�H �2رزات�
اى 

دن ! "L���� و �
�) ره2ى و ���ر ���3[ ت£�

�:S ای) تV&i �� \              .  ص:�ف !�ر�ان ا�+        

�&�ی\  31\ !�ر�ان ���Lب                 �!���ن و 6"رت       

/G ا�+           0��.�د و رو;�از ه&�ن ا
�"ا ه&0         .  

       �%  31\ و �!+ در �ن 
اى ه !�ر� در هD
6\ �6
> د@�ع ا�+  �P3ه9   . ا��
د�+ دول+ 
اى 

ا�� .  bD ا�+  .  زدن و ا�y زدن 
0 �ن 
��0 ا�+  
 .تی) روش ا�+  &1\

�3"ی�� ه9 �ل���ت�� ��را ���+، ��را ه9 �%ا;9     
+����ت�ا�� ت�ری/� ات�Lدی0 ه� 
0 . ای�iد �3"ی�� �

��H ��د ا�� 2F	0 !�ر� ایان !0 در  ص0                         
!�ب و;&01 ا�+ و           � +Lد� ت��و ا�6  �����

0 زور از ;"ا�16 از ت.�> 
ا� ا
از و�Hد                           


��ردار ا�+           �����%� را       .  ص3:� و �D ا�
      +@
�ی" � +@ا�  ا�i&) ص3:� ی�         .  �� ت�ان �

ا�� . �3"ی��� ���	�1 را 
��ان ��ز��ن داد 
�ی" داد

G23H 0 ��رای�                         U1#��!�ر�ان !&����+ و 
����3" !�ر��ز       ���33" و � ~��ل���ت�� ��د را ت12

!�رى !0   .  
�دن و  &1\ 
�دن �ن را �.�ن 
"ه3"            
 .ه� ه9 
�33" ا���jر 
�ی" دا�+ !0  �3"ی��ئ\

 

در ��ت&0 ت�0H  �0�2 ه�� ��L@> !�ر�ان                               
                  z;�2� 0
��ل��+ و !�ر�ان !&����+ را ���

��ر �98 و ;��ت� �
 "������&! +�و " اص�ل @#�ل
تL%ب !&������ 2F	0 !�ر� اث !�رش �"ر��              

93! �� ]1H . 
 

,���
#�3ان : 
 �:/�در ��رد اه&�+ و ;��ت� 
�دن ��ز��ن ه�� 
��د 
 ،�!�ر�ان !&����+ و !&����+ ه�� !�ر�
ا 
�رژواز� و                     D 0! 9��p
��وری9 و از ��د 


دول�G در ه&�H 0 و �./�� در ایان 
� و�Hد                    
وه�� ��O1 وی�, ��� و ��jو ا�� ���j� وه����
               ،O1�� ���O1 و 4 ���
����p� "3, *��"اران و 
�Cه�2 و  ,��;%ب اv و �.+ ه��  �31 
��"ه�� �

 S�,، ��ز��ن ه�� �/�ف اF_ �ت� و *1�4 
 

 0�� ��2� �4ر�I ،0 رژ��A... 



  ��� � ���        ١٩٦  
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� �3�	 2�:; 2������ 

 ��/:� و ل�2س �/�� ه9 در 
#" د, ه� ه%ار �:
 !را ت.��> داد, ا�+؟

3��� ��ز��ن ��/�ف اF_ �ت� و ا ��8���ای) ��ز

� ت.�> ه��  �31 و ت�د, ا� و  01
�	�ه�ی� 
ا� 
��8ده�� ا�H&� � و �"�� و ی� !&����+ ه��                       

+��د �:3�ای) ��ز��ن ه� ا���� 
ا� ����3ی� . 
                   ����و �!�ب ��ز��ن �/:� !�ر�� و !&��

 .ا�+
 

             �� ��ی" !2F 0	0 !�ر� �� 0
ای) وا#6�+ ����ر 
ه9  _و, 
 ت.���81 ت�د, ا� و  �31 
"ون                            
!�ب       � <
�	��/:� �&� ت�ا�" در  9�L���ز��ن 
��ی0 داران �/:� رژی9 � S��� و *1�j� وه����

        "��
تس 
�رژواز� و دول�G از                   .  در ا��ن 

ات�Lدی0 ه�� !�ر�� و ��8ده�� �"�� و �!���ن           
  +��� Q1�/��% از     . ه�� D 
�رژواز� 26> از ه

��ز��ن !&������ و �/:� 2F	0 !�ر� و ات�Lد                  
!�ر�ان �����ل��+ و !&����+ در ��ز��ن ه�� 
                 �����/:� و !&��0 ه�� !�ر���0 و تL%ب !&��

 .2F	0 !�ر� در هاس ا�+
 

ی) �زادی��8 �.�
ی�� !0 �
#�3ان �?�ل در !.�ر �
                             �:/� S�1* ��6ار ا�+، ا
 ��"����� و �
 �"H +����&! :� dت 
�رژواز� ;�!9 
ا� ه
ون     �
 0D و  0D در درون 2F	0 !�ر�Bو د��ل�
g �ن             Lت �� ده" و ه <�از �ن *و�", ا� ت.�

�3ل 6ار �� ده"                  ! +Lه� و        .  ه� را ت +!�
 ������&! Gای� s���L ت./ 0
ادارات دول�� 
ق �/�Q1 از ا��/"ام �ن ه�               F 0
21�) !�ر، Fداو

  "33! ���3# !&����+ ه� در           .  ��ددار� �
0 ای) 
ا��   ��در .  ، ���ر, دار ه��3"      "
%رگ"!.�ر د


� �زار و ��ر!��9  �31، �زاد                   9�����i ه9 !&��
���� وتL%ب                                   ��&! �:/�ا�+ ا�� ��ز��ن 
     �
ا� 
�رژواز� ;�!4 9 ���� 2F	0 !�ر���&!

���Lب �� ��د g��P� ت".
�6
> تL&> و . 
 

��ل��+ از �ن،        V1� رژواز� و�
 
ت�83 را, 0214 
ه ���0      .  تL%ب !&������ 2F	0 !�ر� ا�+                 


�رژوای�                             V��.�یG و ره�ی� ا���ن در �Hا

� ای�iد ��ز��ن                   وز، ���د, �"ن 2F	0 !�ر��ا
                             ،ه�� �/:� و تL%ب !&������ 2F	0 !�ر�

��+. ا����Cpی ا�+� G�
 �1�
i% �ی) ت�ه9 و ت/ .
��.�> و                                              ��1 !0 !&����+ ه�� 4�ت/
@"اران ��2رز, �"�� و   F ه��  �31 و +����ر!�

�رژوای� 
� ��د ;&> !د,  (�در �8Dر �Dب �6ا�
                    Uوز ت%ری��#0 ا����� ا�H و و 
2F 0	0 !�ر�

"33! ��  . 
 

از .  �Dر, !�ر�ان و ز;&��.�ن، ��ز��ن ا�+              
�:/� ����. ��ز��ن ت�د, ا�  �31 ت� ��ز��ن !&��

در �ای= ا��2"اد 
�رژوای� �Dن H&�8ر�                              
             _��! �ا�_�� ایان، ��ز��ن !&������ !�ر�

�/:� ا�+ . 
 

         V��i���L"  و ��.�> �"ن ت�د, ه�� !�ر� در 
�� ��د، در �و ��L" �"ن !�ر�ان                                    �& 
 �:/� ��8�����+ و ره2ان !�ر�� در ��ز��&!
                0��&! ،+���Dن �0�2 ��L@> !�ر�ان �����ل
ه�� !&������ !�ر���0 و ��8ی�� ای�iد ;%ب                           

���� 2F	0 !�ر� ا�+��&!. 
 

0  ( �٩٤داد �٢٠١٥( 

                          0
 �#�ص cل ت�ری�F در ����� G23H t�ه
د         ! 9������ل��� G23H ,ت��= ا;%اب و          ،ا�"از 

         0

� �ی3"�� ���Lم  و  0
 G23H (��8 ای�����ز
دا�� !.�", �.", ا�+ و 
 ا��س تT�Lت               ��
     ,".� ����
%رگ � ��8.�D ر�Dروز د �����

د و                .  ا�+! 9��0 �������ل��C� 03" دهD cت�ری
��ن �U1# زد���8 ا;%اب و                       
ا;%اب ����� �ن 

G23H (��8 ای����9 ،��زj  ا��8 و ت6�3]�ت%Bزی 
                            ����و 
%رگ ه روز, 
 ا��س تT�Lت �


�د, ا�+                         Viت�
3"� دول��8  Q0 و ص	P3� .
��ن                                �ا;%اب ای) G23H در�+ �?> *��"ول� 

د,            ! <&  Viت�ه روز 
0 ی��               ،دول���8 
�وی%ان �", و ه روز ت�
#� از ����+ ی�� از                   


�د, ا�" 0	P3����� دور, . دول � G23H �83ی�2 تت	
         <	����#�ص ا�+ !0 ره2� �ن ه�t ا��ات�� 

���� ��ص� �"ارد !0 
 ا��س �ن                   � ]���و *
���+ در �Hی� 
�ی��" و  &> !3"                     � ���. در د�

ص+ �21F ت�83 ����+، ا��ات�� و                                            @
"�2���* " 9��ا�+ !0 ��ز����8 و ا;%اب �������ل

  "��3.�����ا�" در              .  !د �وز �
 ه&�) ا��س ا

�ی��" !0 دیوز  1�0 �ن 
�د و @دا                        082H dی
             ��H 0
�U1# ز��ن  �������ا�" در یd ت�Lل ��

دد� 
��م ای) �3+ و  �!و
�ت 
�ز� . اول ��د 
�CBار�" و ا
%ار و �L&> ��ن   " دی1p&���"را ه9   �

د و ��9 ��1 ا�+                              ! 01N���%� !0           ،ه9 D 
��یC� 0ا��0    د 
 �ن �! 9��
0 ��م �ن       ،�������ل 

��ی0 و 6"رت در !�3ر دول���8         د��2ل �8&� از �
�P3	0 ا�+ Viت�د�. "! 01N��!0 ه��M"ام از " 

د در د���� وا6#� ��اه�ن           ! 9��ا;%اب �������ل
 cدور, ا� از ت�ری t�;> و ��ت&0 �ن ����3" و در ه

��1 ت_ش ��د, ا�" �B&�� <; ا�
 . 
 
د ا
%ار� در د�+ ���8    ! 01N����1 و و�Hد  9��


ا� @.�ر            ��دم !د ز
�ن و اه� U�&Lا� ت

دن ���8 ! 9�!%� 8H+ د��ل+ و �8�
0 دول���8 

 .در 6"رت ا�+
 

                 +� ای) ����0 ا�+ ��Bه� 
0 و$#j� "� 0M��
ای) G23H در �P3	0 و �./�� در ایان 
"��2ل                  
ت�ا@	�ت ل�زان ا�+ و ه&%��ن ���ت� در ��رد                    

ا*�رت����T 9ی%ال و 
� ا����8 ��ز����8 و ا;%اب  
 .ای) G23H و دTی> �ن ا�+

 
 .	ا-,�ت *	زان و ����	��*�56 �4د در ا��ان

 
 ی�� 
� ه�ت�ا@	�ت ت� !H ���3&�8ر� ا�_�� و �
                            98�د, ا�+ 
0 دTی> ! �F 0! �2�از و �.@

�� و      .  ���8H و �P3	0 رو� داد, ا�+            �
دول+ او
!�ر ��"ن �ن ��د 
�زت�ب تT�Lت� *�ی0 ا� در           �
ی�ل���� و p� ت��3[ �6ا� 6"رت��8 ا���8Hن و ت{
ی�� در ا��ات�� �ن 
"��2ل       �0 ��!��� ��د �i���

د ا�+  � y3H 0         .  *�ی�ن����ت� �Hی� !0 
0 ��ور
دد�
ی�� ��ل�8 ،� ت�Nری��) ه� و ا��ات�ی���8 �


ا�    0����
  "م اه&�+ �Hی0��C� ,�B ��ور <26
��3 در *وژ, ه�� 4ب در                  
ی�� و ل%وم 
�ز��

ه&%��ن 
 ل%وم �Hاب . ای) �P3	0 ت�!�" �Cا��0 ا�"
         9�j  وج 6"رت  01&H از �
0 تT�Lت 
%ر��

  (�D د���ا�6،     ��وج 6"رت��8 
%ر��� در د�  
��3 دو
�ر,                             
و ;�� در ��د ارو*� و ل%وم 
�ز

د, ا�"    ! "�ی�� ت�!�ا��ات�ی� .  ا��ات�� دول+ �
2د .�
 ای) ا��س و 
ا� * �./
 ���
!0 دول+ او


� H&�8ر� ا�_�� ��د . �ن *� *�C� Gا�+ U@ت�ا
                         OP� ی�� ه9 در� در ا��ات�� ����0i ت{��
���0 ا�+ !0       ��8Hن و ه9 
�Pر �./s در ��ور
         "�6 �i3دا��0 و ای
0 �ن * _26 +��;%ب ;�&�

�03 را �"ارم�
zL ت:���1 در ای) ز. 
 

�Cا!ات ه��0 ا� و ت�ا@U ل�زان                   ،         0P	� ن��
 
��ن 4ب و H&�8ر� ا�_�� ا�+ و                        �ت#�دل� 
                 dاز ی "#
و� ���, ا�+ !0 ��	0P ��زش دو �

0 ت�ا@	�ت�      �#P	�دور, ت8"ی" و @]�� �B3H در 


" ه               .  ر��", ا�"  T U@0 ��زش ی� ت�اP	� (در ای
��زات� ه9 از د�+ داد,           ����زات� �@�0 و ا��!"ام ا

�3#�0              .  ا�"P6 0
���ا�3" � 03�� _6&3"ان در ای) ز
                �
 +��ی0 !&��.� 02;���;%ب ;�&���+ و 

"33! 0#Hا�!%� ای) ;%ب � 0��&! �
 ) ٭.(د
 

     9��ت� �Hی� !0 
�B� 0, و ارزی�
� ا;%اب �������ل
دد                     �
 ت�ا@U ل�زان � 
 در    ،!د در ایان 

��ن ���8 و !> ا*�زی���ن �د���� وا6#� ه�t ت:�وت� 

               +��� ��!> ای)     .  را�+ و H bD&�8ر� ا�_
ات ت� ��ز��ن ز;&��.�ن   ��صQ از دو ;%ب د
��8"� ت� ا*�زی���ن bD و را�+                                      v2"ا 

����
� ه �= @�ص> � �� در ای) ،H&�8ر� ا�_
����� ��ن ی��                    � �
1�> و ����+ و L03 ت��ز

�"ی�� د�+ . ا�+� 0! "33����"ا�� 
�ز� �ه&0 در 
ی��                          �� s/.�
� و 
�Pر را��� و دول 4

د, ا�+  ! (��تVi و ای)     . ت#� ]P6 ال دو"H در
ف               F ه� !0 !"ام��وز"  ه�*   "         ��! 0D و

 ��H[ ت12�{�ت ی�� را �@�0 ،���+ ��رد, ا�+

�             .  ا�"�"ی�� 4�
� ای) ت:�وت !0 6"�� از ��د 

          ����2iر   ،�1H ا@��د, و از ��!��� H&�8ر� ا�_ 
 �"H ��8��
 (
0 ����"ن �Hم زه و 
�"ن ایان 
ای) ;���+ و  	[ �.��3 و ���+ �ن �/) �:�0 

 . ا�"
 

"��
 0D  �:S ای) ت�ا@	�ت و !�3ر ،ا�� ارزی�
� ه
ر@�) ت/�ص&�ت 4ب 
� H&�8ر� ا�_�� و *�ی�ن 

                                  �B3H ت�}� y3H و ت12P�،         وار�"�� ا
                   G�&.! (�� 
 G:� ��:0 ای
د ! 9������ل���

د              ! ���Bی�
ی�� 
� ایان را ت� اF_ع ث���� �. ا
26> از ای) ت�ا@	�ت و ���ص� دور, ا� !0 ;&01           
 �
�% دول 4�
0 ایان 
0  �3ان یd �%ی03 رو� 


�د <�ی�� و ا�ائ�� ��/.�د ،و ! 9������ل��� 
G
�" ��د را ،
� ه&0 ���0 ه� و ا;%ا� !> �ی3", و ا


�د�"            0��
���8 �0 ت�83 ���د, ه ��ع                    .  
0 �ن 
ی�� 
�د�"                    �� +��� ،@"ا!�ر� در �8Dر�Dب �

 (�

0 ایان و از  01&; د�" در اث��� 
#_و, @�
        0#��H از, �ن� ���S و ا;�&�ل ای0�3             ،ر@�) �

���3" ا;%اب ��اه در !د���ن  اق، 0
 ���8 ه9 

� *�ل و ا�0L1 ���8 در                              �
!&d دول�4 ��8
                  T�
 ،"��� �����د���ن ایان ص�;[ �H و !


0 ه&�) ا ��2ر *�0 زدن در داTن                               .  ا�+
�" *Cی@�0 �"ن از                     �ی�� 
0 ا��:�رت/��0 ه�� �
��ری) د��3D 0"م ���8 �{> ره2ان ���8           �� ]��H

در��ا�+ *�ل و       .  در 3D"ی) ��ل ��&�د� 
�د            
ی�� و ���د�� 
ا�         �� 0
ا�0L1 و ا _م و@�دار� 
��د, ��jم                    * G	� ��:و ای �B3H (�3D در +!�
ی���ت                            H ن دور, ا;%اب و� +���ی��، ��ا

د 
�د    ! 9������ل���  .             Qدر �ن دور, !> ای) ص
                                ���دان ��د را در �� ��.! ��8��

�د
د�"   ���د�" و ت_ش ! 9�j3ش ت�
���+ دول+ �
             0Hت� <
وی� �6�ی�� 
0  �3ان ��ت��= دول+ �

"��B
��رد  �3ی+ 6ار  . 
 


0 ا*�زی���ن را�+  d&! ب4 +����ن ز��ن �
  �� ��ز��ن دادن 
��"ه�� �6�� و       ،H&�8ر� ا�_

�Cه�2 و در�+ !دن ���8 در �	�ط �/�Q1 ایان           

�د ��در ه&�) دور, . و 
�د زدن �:�ق �Cه�2 و �6

                            ��i! t�ا��اع د���iت �6�� و �Cه�2 !0 ه
�#0 ایان ری.0 ا� �"ا��3"  �H،   �/از ال �ه�ز ت� ه 

                        ]��H 2% �"�" و از� gو �������ل�����8 ت
و@) در ا����ر��ن �Cا��0 �" و ����"ی�� 4ب �

1����8 ایان           .  0��T ��ن !د�"    � ,B3! ,���� 0


�ورد، !3:ا����8 ��#"د در !.�ره��                           �
�/�C� Q1ا��0 �" و �&�ی3"��ن و �/�B3ی�ن ��د     

ی�� و 4ب       . را *�"ا !د  �9 �6�� ��/0 ا��@"رال
    "� ����3 در 
�ق و !D 9از رژی "#

ا� ایان  .

د یd *�� !> ای) �.���8 و ! +��ا;%ب �������ل
4ب در ایان 
�د�" � �i�3ری�ه�� ارت� . 

 
ح �ن ری/�0 �",                 F 0�394 ای�
0 ایان  1 01&;


"ل�> تس از  �ا6[ �ن، تس از  "م                 ،
�د �� ا
ی��                     � ه&%��ن      ،ت�ان !�3ل �ن ت��= دول+ �

دن در                          ! �اق و ���+ 4ب و �  0
iت
ا�  اقH��
� و ، تدی"ات H"ی� 
ا� دول 4

3�) �B3H ای�iد                  D وعی�� 
ا� ���./�� ا
د, 
�د  ! .     V�ی&��8 و�Lدر !�3ر ت Qای) وص �


0 ایان تL+ ��م ;	�ق               ،ا�6��د� ���� @.�ر �

 و .
ه&ا, 
� ��ز��ن دادن �وه�� @.�ر از ... 
4ب 
�د +���لCا و . دا�> ��د ایان 
/.� از �

��01N ����) دول�� در ت#2�" و 
ا�  +8H (در ای
               ���3�ا!% ا��HیB%یH �3&�8ر� ا�_�� ت��= 
   ��8��ی���ت و �/�H از �:�F +!� �
ی�� ��

%2� G23H اد� از �&�ی3"���� ،را�+ و از H&01 ا@
            �"�8� vو  2"ا �i�3ح هH ات�� ،از ;%ب د

1���8 و �وه��8             � ,B3! اد� از��8H.�ه� و ا@
د� 
0 ��م �L&"                 ،ت�ز, ����0 �",     @ �
0 ره2 

ی�ن 
�د          H در �;"�ا��iم رئ�S ای)       .  ر$� �
(دول+"  "    �;"�ا �اف !د !0 از        )  �L&" ر$� 

��ر 
�د, ا�+ و ��د                �� ��H ]��H&�8ر� ا�_
 �
�9 ت��= H&�8ر� ا�_�� ه&ا, 	���ای) *وژ, 

      "� �31  91��� ای) *وژ,  یd ا@�]�ح                .  @�!��

ا�                                     01&H از �Bوی� دی
� �
���� و �

د 
�د    ! +�ی���ت �������ل��+ و �6م *H  . ��ا

�g ه&�B در !&�ل و�6;+ ��د را 
ا� دور  0D
�#&�ل ��م                          U2F د�" و�����د, � Gی�&� �"#

0 �خ روز ��ردن ��ن را                     
ا*�رت����9 و ��ن 

 . دی1p&��� و ����+ دا��) �Cا��3"
 

در دور, y3H ل��2 و ��y3H �26�# در ��ری0 و             
 و      P6 ن و���
از ...  ;&�ی+ 4ب و دول���8  

دن ا��اع د���iت                         ! O1��ا*�زی���ن ا�" و 
�"ی�� ���8  � V� ،�3Hی���ر در ��ری0 و ت12�{�ت و�

د ��% ه&ا, 
� ص:� از @ص+                       ! 9������ل���
����ی���ت 
� ری.0 و ;�� 
/.� از ،�21Fن �H 

0 ای) دل ��ش !د�" !0 
#" از             ،ا;%اب را�+   

ای) .  ا�" و ��ری0 ��
+ ایان و ���03 ا� ا�+              
 Qای) ص �����" و ��L"ی) ���" ه9 
�H 0ی� ��ا

ا@��ر��ن از د�+     ...  از 082H ال3� ت� دا G و   
ص�;�2ن و ��ز�"���.�ن ره� �" !0 ه&�B ��ه"         
0 �8ه��                     

#"� ���8 و ;&01  ��8���	G و @#�ل

              9�ای) .  �/�Q1 از !د���ن ��ری0 ت�  اق ه��
�G از ���0 !&�ی)                    
!�ت Lه� و ت ��� +8H
دم در ایان !د,               � U;

0 ا �ا$�ت  ���"�
                   +�و .� +�
S�  0 ��د در �" ��
��" ت&�
   +���; +�#6��ی�@�) H&�8ر� ا�_�� و ت	�ی+ 

دم و 2F	0 !�ر� ت2"ی> �"� 0�1   . 
 

�"ه�،
� ای) اوص�ف 
� ت�ا@U ل�زان�وژ, ، ه&0 ا* 
1���8، ، دول+ در ت#2�" ����) ه�،ه�� ,B3!  
 

 0�� ��2� �4ر�I ،0 رژ��A... 

2��
< -��=�
4، 

�>5� ��>(84 � ��� $%�<�&
�*�& 
 خ�*� ��ج �0��$

 



  ��� � ���    ١٩٦  

 

8 

9 �6�� و    ��4ب 
0  �3ان           ...  @"رال ]��H 0 از!
                                     +��@+ و ه�+ و ���اهم @.�ر 
0 !�ر 

د در ایان 
�د! 9������ل���، dد ر@+ و ی�
 
 
 !.�� �رزوه�� ���8 در �> �.�+  Bر دی�
دور . 

                    U
 از ���.�

� ا@	� !�o 0ها ای�23ر  �Bدی
ت�0 ا�"��)               D �Bو دور دی "��Fل ��اه" !.

ی���
�ز� �@�0 �"ن ت��= ا 0

ا�  ! 
 


� ا@	� و �در�&� �	0P ا��اg !> ا*�زی���ن     
               9��
�رژوای� ا�+ ا�� و$#�+ ا;%اب �������ل
د، ا��	ار��ن در !د���ن  اق، �%دی��                   !
       �21F +صا;%اب ��اه��ن در  اق، !0 در @
     
��� �2	+ را از ه&0 
د, ا�"، 
� ایان  _و, 
ات H"� را                 F�/��L"ودی��8 و  ����
� ا@	� �
ی���ت 
��Hد �ورد, ا�+ و ه&0                            H (ا� ای


;%ب �� . ��اه" �.�ن از ت."ی" ای) �L"وی��8 دارد
�03 و ��2+ 
0 �ی3", ���8 و !>                               �26_ در ای) ز
ا*�زی���ن H&�8ر� ا�_�� در !د���ن  اق              


0 ��د�� ای) ا�+ !0 ا� . ه."ار داد, ا�+ 01N��
H&�8ر� ا�_�� در �0��C یd *�� 6"رت در                      

اق 
�د ، �26�#��وز و 
#" از  وج دا G و � ا
ش ;]�رش       ،
#" از ت�ا@U ل�زان  ��� 
  _و, 


0  �3ان ی�� از 
�زی��3ن در ای)                       ،در  اق    
   +�!.�ر و 
0 ��م ��2رز, 
� دا C* Gی@�0 و ر�&


� ای)                   .  ی�@�0 ا�+    �1�.�وز �0 ت�83 4ب �ا
"3��� ،;]�ر �"ارد و رو� ;]�ر ایان ;��ب 

���ا�" �:�ذ و       �وی� !0 �
0�1 از ایان 
0  �3ان �
2د                        ��ه&�) .  6"رت دا G را �L"ود !3" ا�9 

و ��� در .� ��
0 ;]�ر H&�8ر� ا�_ +	�	;
��8��ن داد, ا�+H (ذه . 

 
ه&%��ن H&�8ر� ا�_�� در ای) دور, 
 ا��س               
�/�3ن �&�ی3"��ن ر�&� دول+ ا16�9 و ;%ب                              
   9�
�رزا�� اول�) !.�ر� 
�د, ا�+ !0 
0 دول+ ا16

د, ا�+     ! d&!  .         د���نH&�8ر� ا�_�� در !
3��� و �����H و       ، اق�
� ....    _و, 
 !�ر ا

 از             �#���38 را
0P ا� ;�03 و ;�� و��ات�Lدی0 

0 ا��_@�ت                     .  �0��C دارد     0Hت� �
ه&%��ن و 

                              g g 0، پ�!;%ب (H&�8ر� ا�_�� و ت
وه��             )  !�ر�ان !د���ن   �
0  �3ان ی�� از �

  0	P3�د در ! 9�� را
0P ا� ;�03 ،اص�1 �������ل
6ار !د, ا�+          
 ��
� H&�8ر� ا�_ dو �%دی .

!> ای) او$�ع و ت#8"ات �/:� و  �31 دول+                         
ی�ن 
�رزا��  H ،9���38 و پ g g       ،ا16� ات�Lدی0 


ا� ا;%اب                              ،
0 ایان         �"H ��8ودی�"L� 
د ایان ای�iد !د, ا�+  ! +��ت� �Hی�   . �������ل

                  9�!0 ر�&� ا _م �", ا�+ !0 !&���8 دول+ ا16
                                     g�� در 	���د���ن  اق 
0 ا;%اب !
زه��                   �د, ا�" و ا��:�د, از ! VP6 د���ن را!
�8  1�0 ایان از �"ت�8 �� +�
ا� @#�ل %�د���ن �!

�&�3ع �", ا�+        G�
0 ;%ب             .  * g g 01 پ&;
� !0 ه:�0��C� 0 ات:�ق ا@��د          i�3ح هH ات�� ،د

 _و, 
 16"ر� پ g g و �" � ص�;[                                  
ی:�ن ��د; 0
دن @]� ! y3دن و ت�
د���ن !، 

� ایان ا�+ 0 ���8P
 .یd @�!��ر �ن ه9 ���0i را

 

0 رو��3 ای) ا�+ !0 26> از ت�ا@U ل�زان            01N��
د در ت&�م دوران �0 ده0     ! 9��ی���ت �������لH
�"� ه�� ��د 
0 دول���8 ��" و ��ا�94 ا�1  0��C�
 0H1[ ت�H ا�
�/�H Q1&�8ر� ا�_�� و ت_ش 

          Gد� ه&�.0 رو� دول       ،���8 و �Cا!, و �26ل !
ی�� 
0  �3ان       �
� و �./�� دول+ �4"V@ا"� "

د���وز و 
#" از ت�ا@U ل�زان و . ��د ;��ب �ا
           ��3، ص03L ی��D 9�3ر ر@�) ��3ری�ه�� رژی!
در�9               � �� �ض �", و ه&�) ای) ا;%اب را ت&�

د, ا�+!. 
 

��ن ای) صQ ت�83                         �ال0�2 @ا��ش ��3�9 !0 در 
       �ی��� !0 در ای) دور, و ���ص� ��ل��8 ا�H

            +�
 "��0 4ب ا
 .  ��ز��ن *�اg ا�+         ،!&�
                 +���0 ا;%اب �������ل	
 �
ی�ن H (ت:�وت ای، 


� ری.0 ا�           
ات  _و, �� ای)   ،ا�?�ل ;%ب د
           g ��8 پ����ا�+ !0 ����+ *�اg ت�
#� از �
 +8H ��g ا�+ و 
 ا��س �V@�3 و 8H+ ���8 ت{

�"ه"�ی�ن ��در . H)g g �2��3ت ;�03 ا� ) پ�
 
� H&�8ر� ا�_�� دارد و 
0 ه&�) دل�> ه9 ره2

ی�ن  H ن(ای)_Hاو v2"ا  (     Qدر وص �دور, ا�

د, ا�+  ! Q.! ی�ن . ا�_م ���:�0 ه�ی� راH (ای

 ا��س �/�3ن  2"اv اوH_ن  �در 3D" ��ل ا�
           t���3" و  1�0 ایان ه&� 0��L1��ا _م !د !�ر 

�� ا��iم �&�"ه"  �j� gLای) دور, ا� ا�+ !0   . ت
     ����ز��ن ��در را
0P ;�03 ا� 
� H&�8ر� ا�_
و� د�+ ��ز �دا��0 ا�+ و *�اg ه9 
0  �3ان �

g g ن ا�+،پ_Hن او��@ V
 . ت�
 

 ����	��*�56 �4د و ا��Hا.\0
 

د در !> ! 9��ی���ت �������لH ت_�.�ی�� از 
                  �1	����P3	0 و در !> ت�ریc �"ا��) ا��ات�� 

��Lر                    .  ا�+ 
��32 و !> ����+ و ت_ش ���8 
                 9�!%� 8H+ �26ل !دن و �8�@.�ر 
0 دول+ 


 ای) ا��س ;�� 
ا�              .  �"ن در 6"رت ا�+         
د در               ! +���&��0 یd ;%ب از ا;%اب �������ل

�P3	0 را �/�اه�" ی�@+                 <!،              ��; �����ه 0! 
"��
6�/�اه��0 دا��0 ز� 
� . ت�ه��M"ام از ���8 

!%� �"ار�"��	" ���8 در ا��س . ا�LH@�ت دول���8 
               0�! ایان و  اق          ،ت�;G و ا��2"اد  دول+ ت

 dی
0�1  "م �26ل ای) ا;%اب 
0  �3ان � +���

0 ه&�) دل�> ا� ه&�) دول���8                    .  6"رت ا�+   

 ی�     ،در ایان و  اق         "  $" !د   "�3Hی���ر و       
  0�!�Cا!, !3" و ���8         ،��ری0 و ت �8�� �

/�اه"  

 ای�83 
"ون !&�ی) تدی"� و �	"� 
0 ،را �26ل !3"
                            0
د ! U1� V@�3� 9D* �
�3Hی�ت �ن دول+، 
د�" و 
��H 0 *��"اران و                               B��
�ز  G��4�
��33" و در                    �
0 ت)  +��%دوران ��1L ل�2س �"

�8ی) ;�ل+ 
0 ��م   
زداران 4��ر !د"�ا��iم "  
  "33��� 0:�oر       . و��د �! 9������ل��� cا ت�ریCل


ا� ����    y3H ا� ���� و ی�
 ,�Cا! <��از �
�"ان ��2رز, ا� !0 ���8                      .  ا�+�
 ه&�) ا��س 

د, ا�"! (�� زی��) در ���ف دول��8 ،
ا� ��د ت#
                �8�� +�ا�+ و    "  دی1p&���"و ��Lر اص�1 @#�ل

                   ���&1pد ی#�3 دی! 9��
ا� �������ل +���� .
                (��دی1p&��� !0 ا*�رت����9 یd *�� اص�1 و ت#


0 ه&�) دل�> ه روز ی�� از                   .  !33", �ن ا�+      
دول���8 �P3	0 ���8 را 
0  �3ان اهم @.�ر ��د                 

د                        �B��
��ر  B0 دول+ دی�ه�t دول+      .   1
�3Hی���ر� ���+ !0 ا;%اب اص�1 ای) G23H را               

��ر      B0 دول�� دی�دور, ه�ی� در �"�+ ��د  1

"��
 0�@B� .(� ت� رژی9 *��18 ،از دول+ ص"ام ;�
�0 و ��ری0                 !و 
"��2ل �ن H&�8ر� ا�_�� ت� ت
د       ! +��ه&�.0 از ای) ;%ب و �ن ;%ب �������ل


#_و, .  در �"�+ اه"اف ��د ا��:�د, !د, ا�"                 
تVi @�ق در دورا���8 �/�Q1 از ای)             �دول���8 

د ��د  ! ��8���1�0 ا;%اب ،ا;%اب  1�0 ا*�زی�  
ی�ن H �/�ل:�) و ه 0�د ��د و  1! +������ل���

����د ،�زادی/�ا, و !&��! ]1F U; دم� 0� و  1
��ن   . ز
�ن ��% ا��:�د, !د, ا�"  �
� در %; t�لCا ه

���8 ی�@+ �&�.�د !0 در دورا�� 
0  �3ان  ���     
 0�د�+ و D&�ق ی�� از دول��3H ��8ی���ر ;��  1
د ا��:�د, ��د,       ! 9��23.� �������لH 9ا;%اب ه

"��
��رد �ز�G و ;��         .   ,�� �03 ه�در ای) ز
      "��B
2 و �ای�P !0                   ،��ال 6ار H اب�H 

وز 
� ص"ام ;��)           .  دار�" و دی1p&��� ا�+         �ا
"3B3i��،  "33��� Gد�دا د�+ در �@ ،   �
وز � ا

                      �3�&� 26 دا �@ "3B3i�� ��H&�8ر� ا�_
  "33����3B3i" و @دا در           ،�ی0 � 0�!وز 
� ت� ا

��Bی3"��" �ن i&�2 و ��ن . ت���* �
ا*�رت����9 و 
           gا0 �خ رزو ��ردن �3+ *�ی"ار و �	0P ا��


 ا��:�د, . !> ا;%اب ای) G23H ا�+� 
 +2Lص
                  0
 ��از ���ف دول+ ه� 
ا� ا��	ار و د��

6�" و �ط             ،ا�����ت زی��� و تدد       �
 و �26ل 
���ا�"           ،!&d ه�� ��ل� و ت�1��Lت�             � 0! �� ا

         +� �$���6 ه9 ��ت��= ه ;%ب و ��ز��ن 
  "��
ص2L+ از�%دی�� ����� و       .   ���+،دا��0 

                    ���j� ��8��&0 د*�رت
  ،ت2"ی> �"ن ای) ا;%اب 
���� و *1��� دول+ ه�� �P3	0 ا�+�  . 

 
 

#Eرد� و ه��	خ U��- ن"ره>�ان���:V" 
 

             �
 ��ی[ ��ردن ره2ان در ا;%اب ����� د�@
             V1� ه" و"��ل����6 و ��Tی	� یd ره2 را �.�ن 
���Nل�+ از �ن ره2  �د� تی) و *Cی@�0 تی)         

وز در د��� ره2� ا;%اب �����           . ا6"ام ا�+  �ا
          "��.�� U@���� ��; 0! ����
0  �3ان �26ل          ،ز 

�"ه3" و !�3ر                             ����Nل�+ از *�+ ��د ا��#:� 
"3.��� .����8.23 ����� د�H ف ت&�م_� 
 �� ،ا

د! +��ی���ت �������لH ان   ;�� ز���� ،ره2
"33��� +���
G23H 0 ��د � 0 ،!0�Hت� �
ی[" @ "

�&��3" و 
#_و, 
�L� 0                 ،��ردی9� در *�+ ��د 
                      S"ی	0 ت.�
ا� ه& G23H (�2 در ��د ای�i 

"��.���%� ا�+ !0 . D ی[ ��ردن
#_و, واژ, @
       0� 01N��ود و ��
0 !�ر  G23H (ن ��د ای���در 
��ه�+ ارت�i � ای) ا;%اب و      0�1
ی[ ��درن @
                       01��#�اه"اف $"!�ر�� و  	[ ���", ���8 و 

 .ا�+" @ی[ ��رد��8"�� ا�+ !0 
� z ای) 
 

ات ت��=                       ! 0
 G23H (ان ای�"ارتی) ره2��
دم !د ز
�ن و  1�0 ا;%اب � 0�1  0	P3�دول���8 

@�0 �", ا�"  � +�"/
 
ا� �&��s/� 0     . ��اه
                    "�:� 9D�8
�د *�
#" از H&�8ر�  "&L� �$�6

وه� *��18 �"                  �� 9�@+ و ت�1� +�"
;%ب .  
��3 و ت�                                      &� 0
 d�ات !د���ن از ل2��د
ا���رت ارتG و ��p, *��"اران 
ا� ت	�ی+                        

�8
�د و�را در ز��ن د���ر ... *�د�����8 �33"ج و 
د���ن در *و�", دارد                     ! 0
 �3�ای) .  ;&01 �&

;%ب �6> و !.��ر و تور �/�ل:�) ��د ���ص� 
                            0
 01&; 01&H 0 ���8 از
وه�� bD و ;&01 ��
                       cرا در ت�ری �ا�� �B3H <�&L0 ل0 و ت��!

ات !د���ن  اق و                    .  ��د دارد    ��;%ب د
��P:� !0 !> ;%ب و ��ز��ن ��د                _� s/�
��ن ��, و ص"ام در                             � را 
#" از ت�ا@U الi%ای

��0D �8 در ز��ن       .   ت�1�9 دول+ ایان !د        ١٩٧٥

0  �3ان                       ����, و 0D در ز��ن H&�8ر� ا�_

6ار دا��3"       gوا�� +�و� �%دور در �"�در .  �
                         ,�p� 0 در !�3ر��L1�� ��دور, H&�8ر� ا�_
وه��                 �دم !د���ن ایان و �� 0�*��"اران  1

"�"�B3H ����� . (���� y3H 
در  اق  _و, 
ات ��L" ص"ام �" و ه&ا,     ! 0
 �38��
� ات�Lدی0 
��38 در ��0 !0 ات�Lدی0 ��&�1� 8� 0
و� ص"ام ��


�د ;&01 !د   	���1�0 پ ��8B3H g g         .  �ن  
�0 ا�+ و            .  �����3 دا��0 ا�"    !ا!�3ن ه9 ��L" ت


%رگ ��B3ل را 
"ون �1�d یd ��1ل0                           8�
وی� 
%رگ و ��O1 در       �94 و�Hد ���0��2 و  1

�"@�ع و               ،��B3ل
دم �
ا� دا G ��ل� !د و  
G ت��= دا �
2 را 
ا� 6��/�

"ون اF_ع ،  

 .تC� �83ا�+
                                   U@ون ت�ا"
� ا�+ &  �38 !0��ات�Lدی0 

         "3���/�F sلH  .    ���2&�8ر� ا�_�� !�ر� �&
                   0
�H �3_د &� 26 � 
ی0 !دن � 
 _و, 

. د�+ 
��� ه&0 �ان ای) رژی9 ر@�0 ا�+                              
د, ا�+    ! ���
. روز� 
� ص"ام y3H و @دا رو

0 �8 ;0M21 در !د���ن  اق ت��=                   ! ����ز
"� �ی�ن �Fل���2 ت�/H d&! 0
 دول+ ،ایان و 

��ی� !د                       &�دم ای) �8 را 
&�2ران ��اق   .
ا �8 را   H��ی�ن �Fل���2 و ایان 
� اF_ع از H
دم ;0i21 را 
"ون � د�" و ه:��د ه%ار �:! gت
اF_ع تC� �83ا��3" !0 *�3 ه%ار �: در ای) �3Hی+ 

ی�ن . !.�0 �"�"H 01&H د و از! 9������ل��� <!
                0i21; دم�د !.��ر Bل���2 ه�3ز ه9 در ��ل�F

ی%�"      ��
ای.�ن ا�d ت&��ح ،           @�H#0 ا� !0 ا�
�/�ا�+    �ی�ن �Fل���2 H،         (�3D V������ا��+ � 

ی�ن ��% ��ل�8 
�           .  ا
#�د� از �3Hی+ ��د       H (ای

�د, ا�" و در ت&�م ای)                  y3H رزا�� در�
ی�ن H

. ��ل��8 ه !"ام در �"�+ دول��  &> !د, ا�"                
Bو ،!.��ر ه&"ی Bوه�� ه&"ی� ا "ام و تور �

ا "ام و تور �/�ل:�) و ��3	"ی) ��د ���8 ;�� در 

0 ;%ب                              ،;%ب ��د��ن       0��L1�� ت� ;&01 

اق 
0 در��ا�+ H&�8ر�               ���+ !�ر���&!
 �"��ن  و ص"ه� ا6"ام   �Bران د���
�ا�_�� و ت

 را در *و�", دار�"Bدی Q�?!. 
 
�0 �"ارد                     	
�8� از 
ای) .  پ g g ه9 *و�", 

وی� �� t�ی�ن در �UF�3 تL+ @#�ل�+ ��د 
0 هH

� ا;%اب ه23H 9.� ��د . ا�Hز, @#�ل�+ �"اد, ا�+

           G���8 �����3 را *B3H رزا���
ی�ن H 01&H از

د, ا�"     .                   0�دم !د���ن ایان  1� 0! ����ز

 پ ،ر
�دن  2"اv اوH_ن د�+ 
0 ت�jهات زد�"

0  �3ان ��L" ایان           g g،         �8 را !�ر�� +!; 

���� . ا�ائ�> دا��+ و ���Lم !د� (�ت8"ی" @#�ل
دم ،�/�لQ ��د در ایان�� از � ا��ذ� و 
�ج �

                  �M�*���+    ،و ت8"ی" و تور در ص�رت �� 

�د, ا�+        �8�� �B.�ی�ن         .  ه&H (ی) !�ر ای��

               �:P��ات ���0 ��
0 وا;"ه�� ;%ب د 01&;
� ا�+ !0 ه:�0 26> ات:�ق ا@��دiه. 

 
د 
� ه&0 @ی[ ��رد��8! +��
� ،ا;%اب �������ل 

                 +�تVi و �"�ه&0 ه&��ر� !دن 
� دول���8 
د��8!،                          0�
� ه9 ت�1�9 �"��8 و �3Hی�ت� !1  0 

�/�ل:�) ��د !د, ا�"           0� و  1Bه�3ز ه9     ،ه&"ی 
1�) ای) ������8 و ا &�ل                             �ره2ان ���ن و  �

 0��L���ن"و686 ""��.�� "���L&�د ت� . �� c�از �
  "&L�
�رزا�� ت� *�ا�G و از ،�$�6  �:P�� از 

       94 ه �3Hی+ و ه��0 ه�3ز ه1  9	
�Fل���2 ت� 
                          ��"� 9�� و ه ت�1!��،             �Tان وا ره2

د�"! 9������ل��� . 
 

 �6`2# �4د ا;@ار .$��_ ��دم �4د ز;�ن
 

دم !د���ن و !> �3Hی�ت� !0       � 
 �1� �B&��
!%� در ایان  ��0 و ��ری0 ،  اق،دول���8 ! ت
1�0 ���8 ا &�ل !د, ا�"           ،           وا#6��� ا���ر ��*Cی


0��8 ا� در د�+ ا;%اب                   .  ا�+ +�ا�� ای) وا#6
د   ! +��
ا� �98 ��اه� از دول+                   ،�������ل 

!%� ا�+� . V@ام از ای) ا;%اب ��اه�ن ر"�M�ه
                      "3���� (�!D <���1 و *�ی�ن ای) د �B&�� .

� و و�Hد �:�ق ��1 و ���@� B&�� (ر� ای��"���
دم ای�iد !د, ا�"             ���ن � ا
%ار� در د�+         ،!0 

               +8H �%!�
ا� @.�ر 
0 دول+  �8�������ل���
دم !د       � U�&L8+ تH ن��!�[ �98 ��د و ه&%

� و 
�                         .  ز
�ن ا�+   B&�� (0 ای

� ات��  �8��
                ����وL�
� ;	��6 و  
��یC� 0ار� !دن �
                                 ]��H ن در ای) !.�ره� از�
دم !دز� 0!

�", ا�".! 9!�; Viت�
ا� ��د !�[ و ،دول���8  
� ا
%ار� در       .  !�ر� ����0 ا�"  B&�� (د ای�Hو


� دول+                                  01��#�د�+ ���8 
ا� 0��D ز�� و 
!%� 8H+ �98 ��اه� 
�رژواز� !د از                           �
دم       ���ی0 و 6"رت ا�+ و �0 ;> �.�_ت �ن �

�1� �� .و از H&01 ;> ت#2
 

وز ا;%اب ای) G23H !0 ت�ری/� در ���ف                       �ا
 �8�� �"
دول��8 زی��0 ا�+ و �oها ای) ����+ ا

�9       ،ا�+	���
3"ی��8 �P3	0 ا� ه !"ام  ]P6 در 
9�	��� �@� ه��3"،ی� 4F  +�
�رزا�� .   در �"

                    g g �38 و پ���0 و ات�Lدی0 !��L" دیی03 ت
ات !د���ن ایان          ����L" ایان و دو ;%ب د، 

                              g�1

�رزا�� و در  "L�� _#@ �i0 ه���
 ای)                       B�3ح دیH ار دارد و6 0�!
���ن و ت 
ات در                                  ��;%ب @#_ 
0 دول+ رو;��� و ت{

 . H&�8ر� ا�_�� D.9 دو��0 ا�+Bوه�� دی�
��8"� !0 ای.�ن              ��ی�ن �6H 01&H از G23H (ای

�رزا�� و ������8یG �وی%ان �", و                   0
ه9 @#_ 

 . *�اg ه9 ت�
#� از ����+ پ g g ا�+
 

 G23H dد ی! 9������ل��� G23H <یTه&0 ای) د �

                  ����� ]����3"ی", و  	[ ���", ا�+ !0� 0 *
�.��3" و �0 اص�ل و ا��ات�ی� !0 رو� �ن                         �


.�د ;��ب !د   .     y3H وز�ا;%اب ای) G23H ا
 از               Bدن ه&"ی��33" و @دا د�+ در �� (����

       y3H �"
��3ی�3"       "  
ادر !.�   "���Bی3" و � .
وز 
�زی0M د�+ ایان �"                     �اد     ،ا;%اب �ن ا@ 

ی��                             �
���ن و ��0 و !دا ت@ S* اق و 

� ��ز����8 و ...و "��@ �	�&  ����� +3� dای) ی

 . ا;%اب ت� �{% ا��/�ان ��! ا�+
 
 

٭ ��PbV�# �@ب ����6�H ;� �� .	ا-,�ت *	زان 
و ����># �4	���6 ;� د;�� H��4# ��4@0 �@ب   
 #P*�b� :�0 ز���ا��� در !در	H�� رد را	�در ا�� 

���4: 
%KR/2015/com.hekmatist://http

html.15April2023%Bayanieh20 
 

%Komonist/2015/com.hekmatist://http
html.Azar20%20195 

 

 ...����	��*�56 �4د  ،.	ا-,�ت *	زان
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   �� دارم  وج و ا@�ل و ت{j� در ای) ����0 در
را ��رد    )  ��8"�(و تT�Lت ��ز��ن ز;&��.�ن       

6ار 
"ه9 ا�� در ا
�"ا 
ا� رو�) �"ن                �
ارزی�
�� 0	G و                 "	�ص�رت ��T 01Nزم دی"م 
0  �3ان 
ی�� را   �
� و �اه"اف و �������8 دول+ ه�� 4
                                     
 �ن � و تT�Lت و ت�ث��در ��) ای) ت{

و در ��8ی+ و 
0 وی�, رو� " ا*�زی���ن *و ��ت�"
ی�ن را ت� H (ن ز;&��.�ن و ات:��6ت� !0 ای����ز
                 "	� 0
وز �ورد, ا�+ را �.�ن ده9 و ��ا  �
0 ا

9.�
. 
 

ات �� ت�ان �:+ !0 ی�� از                                          H 0
ای) را 

%ر�� از                    G/
وی�����8 ا*�زی���ن را�+ و 


0 ی        "ا*�زی���ن bD ایان، ت��3[                 و "  ی
                ���j� و ����!�ت �L�8 و ت����� �
 ���B&ه
                     0����ی�� در �P3	0 و ��ور�4ب و 
0 وی�, �

��8،                             .  ا�+.! 
�Pری�0  
0 ه ا�"از, ل.�
           �
 ��دم در �	�ط �/�Q1 د��
&�2را��8 و �6>  �م 

ا��"ر�% ص"ور و د@�ع از   ��ف ��ت�     " دF از

�د, 
��"، ای)   و �"ی"ت�.�
 �
و دول+ ه�� 4

�"وارت �", ا�+  �
&[ و     . ا*�زی���ن ا ه&ا, ه
دم �P3	0 ری/�0                             �� 
وز� !0 ! d���
�� زد،  d1@ 0
 
&[ ه�ی� !0 ت#"اد ���8  � ،".��

 "���2 ��
+ ایان ا�+"���@0 ه�� ا�و "  
#" از ل
�03 ای� ا�+  "�� +

#" از ا�" �� "   �� ���@� ت

"�  .       ������� !0 در  &> 
S�  0 ��د ت2"ی> �
�&� از         .  �"�� ه3D" !0 در  &>، 
� ����ن ه


�   H&�8ر� ا�_��،  &_             "  د�&�3"ای) ��ع     
           ]1F O1دم ص� ���+ ایان در ا@��ر  &���;
د و ����"ا * ��.�
 +�و .��8H �6ن،  ��و 
�#0 و                                 �H 
8&� ای0P1� 0�3 اش �
#_و, و 

د��� 9��Lت G��G از *
#6�+ ��د را ��  . 
 

 
� ه <
�	� ا�� ای) ت�83 یd رو� ��0 
�د و در 
ی�� و ���+                                      � �"ن ��B3��در0H از  ز
���0 و 
0 وی�, �1���ری��� اش در ��ور�� ��8�����
در ل��2، ��ری0 و  اق و در ه&�ن ;�ل ت	�ی+             

                            ،0	P3�#6�+ و  �:�ذ H&�8ر� ا�_�� در ��
  0
�"واران �ار�{��� H% ا�����ل 
ا� ای) صQ ا
1���ری��� �ن،     ��
� و ����+ ه�� دول+ ه�� 4

در H"ال دو صQ             .  را 
0 ه&ا, �"ا��0 ا�+                
1���ری�9 دول+ ��تVi، یP6 d[ ارت�i � ی�3# �
وز �* ]P6 0�3ون ای"

� ���+ ��رد، ه�� 4

"��
 �6�� b&! ن�  . 
 

           V$ا��ا*�زی���ن *و   "
ا� !���� !�H 0ی�� 
��ا$V ای) " 4ب 
ور� � ،"3��
در ای) دور, 

                           "��2� QPت�ا�" ��ل� از ل ��ی���ت H  .  ��ا
 و ��ور ت�ری3D 0� c"ان دور ای) ت{�
�ز��ا�� و 

0 ��د��               ،���i��H ا���ن تT�Lت 
ا� ه
ای) وا#6�+ را �.�ن  ��اه" داد !0 
� و�Hد                                

�، !> ای) دا���ن 
�_ف   ت_���8 دول�4 ��8


3"� �", ا�+ 0L:ات�� ���8 ص . اه"اف و ا��
 


3"�، و 
�_ف ا���jر دول+ ه��  0L:در ای) ص

وز H&�8ر�                     �
� و ��ت�، �� ت�ان دی" !0 ا4

0 *�� ث�
+ �ن ت2"ی>            0	P3�ا�_�� در �#�دTت 

ی�� و 4ب ه9 ای) را ا�2Hرا 
0                    .  �", ا�+  ��
ر�&�+ �0���3 ا�" و 
0 ای) اذ �ن دار�" !0 
"ون   
دن ;���+ ایان و دا��) ;&�ی+ ای)         ! dی�
                       �
 ،0�����+ در ��> دادن 
0 �ی3", ��ور��;
ا� ����+ ه�ی.�ن در ای)         Hدر ا �"H ت_�.�
 0�@�P3	0 رو
و ��اه3" 
�د ه&���Pر !C* ��3� 0ی
                          Viت�ا�" !0 
"ون دا��) ;&�ی+  ��ی دول 
�0 در     !  و تP6 و ��
���ن و �P3	�D 0ن  
��د, !دن ����+ ه�ی.�ن                * 0
���0، �6در ���ور

"3���� . 
 


�رژواز�                    ،%� در ه&�ن ;�ل در �OP دا��1 �

> ر�"       �	�
%ر�� از ��ا�0��C� V در  G/
ایان 
��ی0   ��ی0 و @اه9 !دن �ای= اد�4م �ن در ��
                      ������8H را *.+ ��Cا��0 ا�+ و در ای) 
ا*�زی���ن 
�رژوای� دا�> و ��رج ایان را در             

د, ا�+! Q0 ص
 �0 ای0�3 �ر��ن . *.+ ��د B�

%ر�� از ا*�ری���ن را�+،    G/
و ای", �ل ه�� 
��ی0 و @اه9 !دن �ای=                          ��ا�V ر�" � V@ر


�د                   ���8H 0ی��ای", ال ه� و               !  اد�4م در �
��3، !0 ��د را *.+     ��ر�����8 وا�#6، ��د� و ز

ا��"*د, @ی[ و ری�   ��  "و   "  د.
و  "  ;	�ق 
از ای)    .  *�83ن !د, 
�د    "  ��2رز,  1�0 توری�9    "

رو�+ !0 ه&0 ای) ا*�زی���ن *S از ت_ش دول+   
رو;��� 
ا� تL	U �ر����8یG، ت&��� �V1 �_ح             

 . �", ا�+
 

��ل:0 ه� و �	G و                    dت dت <�1L" ورود و ت�6
 �����3 را �"ارم،  ا�� ال%ا (�3D ان را درد��ل+ ای
�) ا�����ل و ���رد��                     �
ا� ت�$�O و ت2
                        (�@� j� ون در"
  ،zL
ا*�زی���ن ��رد 
 �"ن 4ب در                     �B3��@�!��ر ه�� ���+ و ز
                         0
1��1 وا6#� از ا�����ل و Lن ت����P3	0، ا
ی���ت را �&� ت�ان 
0 د�+                   H (0 ر@�) ای���;

 . داد
 

                 U@را در ت�ا T�
���3 و��6 @�!��ره��  (�3D 

                ،9���01N ه��0 ای� ایان $ب !3 � 
ل�زان 
 +���� 
3�) ت�ا@	� را D ر�
 0#H�@ ����6+ ت�ث

د                      ! gان در����و .  ای) 
/G از ا*�زی���ن 
     Qیo 9�ا د���ورده�� تD 0! د! gان در����

31" *�ی0 تی)        0Dو دول+ رو;��� �ب از ل[ و ل�
           G/
��ت ای) ا*�زی���ن 
ا, ا�"ا��0 ا�+ و �	�
�0i و ا�����ل                 �ا 9j و اص�1 ���8 را د�Dر �

ای�P ا�+ !0 ت[ و   . �"ی" !د, ا�+  � (�3D در
3�) ت�ا@	� ت�ا��+ ��ز��ن ز;&��.�ن را             D زل


0 ا4&� @و 
د, و ��ا !01 *� !3" . 
 

 g�� <�در ادا�0 ت_ش �� !93 �.�ن ده9 
0D 0 دل
4ب          ���j� ت������ از ���+ ������8 و ا6"ا
                      (�3D (ل�زان،  ای U@ت�ا (�3M&0،  و ه	P3�در 
ان �"ی" و ���0       L
��ز��ن ز;&��.�ن را وارد 

 . ه�� ���� از �ن !د, ا�+
 

0�H:� 0ز�; TAدا ����. ! 
 

�#]> *�ی0 ای� ���ل"            "3D �
��ز��ن ز;&��.�ن 
6ار داد,                    ����ی�ن را در H (ا�+ !0 ای ,"�
                         �F 0 ;�ل
ا�+ !0 راه� H% رو�"� را !0 ت� 

ی�� از �#]_ت و         .  !د, ا�+ را �"ا��0 ا�+          
���Hد ای) 
�د, !0 ای) ��ز��ن �&�ی3",      ��8��وا#6
��ا�+ و ا@U ه�G23H t و ���3 در !د���ن                    
                     Vا���8&�ی) � ی�� از �ایان ��2د, و ه&�) ا

ی�ن 
�د, ا�+              H (ن ای"� � �&�Hت�د, ای� و ا .
                                � 0#��H ��L%ب !د���ن ���3" ه 0#��H

ا� ��2رز, و                 �#�2F �P�L� ،�Bرف دی�#��
��:�وت 
�د, و ه�+ ����.  ت	�
> ا@	�8 و ���8�3 �


� *�ی0  <���ن ��ز��ن ز;&��.�ن 
0 دل�ا�� در ای) 

�د�0D G در bD G23H و 0D در G23H را�+ و 

و� �3+ �� d0  �3ان ی
����ل����، �Hی�Bه� ���
                           0
 ���&  <
�	� �Cار �"ا��0 و در �دار و ت�ث
             G	�  �1ی���ت اصH  0�وی� در ;��� �3ان  �

 . *�رازی+ را 
�ز� !د, ا�+
 

 0! +��� G�
 ��06 ا� �6@ +�� dی�ن یH (ای
از ت�ریc و �0��C �:�ذ ا ��2ر  !&����9 در                                 

  "3���ت_ش @ص+   .   !د���ن ایان �� ا��:�د, 
9 �خ           D* �
و �ی�ن 
ا� CHب �H (0��21 ایF
0، @������ و                ����ا�� ا��ات�� و اه"اف �6م *
����، �0 ت�83 
0 ا ��2ر !&����9 �"�0 ا� ��&!"$
 0���; %H 0 ای�i�وز  ���وارد �&� !3" !0 ت� 
0 ا

ی�ن �"ا��0 ا�+H (دن ای!  .  ای� و @06 ای� ت
 و تT�Lت�           ��06 �6�� در 
P) ت{�%اری) ای) @
 �

�د و در �ن دور,  ,"�
�د !0 در ایان 
0 و�Hد �
وج G23H دو�داد 
/G  و��#� از                                            
             �./
 01&H را،  از ��ا*�زی���ن H&�8ر� ا�_

#" از                       +��از ره2� درون !��01 ;%ب !&��

�3��ر ;�&+ را،  
0 ��د ���ه9 !د, 
�د                          .
3�) ت�ه&� و 
d&! 0 و زور                            D �* �8"� در�
ا�H 0L1_ل �Fل���2، ��ز��ن ز;&��.�ن را از                
ا;� !د و 
� ا@�ل دو�داد و                      H 01�درون !�
�) و �#�3 دار �ان                           B3� �8Hت� �
 (�3M&ه
د، در                   ! 9��دو�داد 
0 ا;%اب اص�1 �������ل
8&�ی) روز�0 ه�� ;��ت                       �ه&�ن ا
�"ا ی�� از 

و, �6�� ز;&��.�ن ه9 !�ر �"�. 
 


#" از یd ده0 و ��9 از @#�ل�+ ای)                Bوز دی�ا
ون �
 �����3 وا#6��ت د�B3� ن، ای) @.�ر و����ز
 !��i3و�،                     B1�1Lو ت o�� ا�+ !0 26> از ه
د, !0                ! 01N��ره2� ز;&��.�ن را ���0H ای) 
                       0�3�) !�را!� و H?0 ای� 
ا� اداD �
ی��� H
��تG در �#�دTت ����� راه� H% ای) را �"ارد   ;
                        � �iم دول ارت�j� ,د��و� *�8, و �� 0
 0!

��L%ب . �P3	0 ت2"ی> ��د 0#��H dدر ی �	

ا� 
   ����و 
� ت�ری/� از �3+ ��2رازت G23H ه�� �

2F	�ت�، �Dر, ا� H% ای) �"ارد !0 در ر!�ب                        -
ی��� !0 ���8   H و� ه�� ارت�i �، ه�ی�� از �

"�%
ا �	.0 را, . را 
Cpید، *� H01 در *� ا&H و از
��ن                          ����0 و در ای) �ی�� 
ا� �P3	0 ��ور��
                                 �.�
 +�اق، ��ری0 و ایان، !0 از اه& 

��دار 
�د�"، ��ز��ن ز;&��.�ن ه9 در ت	_               
�+ ه !�ر� در @o 0! وی��ا�+ !0 
0  �3ان �

�+ ���8 دار رویG ;��ب !33""� . 
 

3�) ه"ف و D 0
 +���ز� و در �"� (�3D ��32� 

ا��ات�� 
�د و ه�+، !0 ��ز��ن ز;&��.�ن                  
��iه"ی)  0
 0�2� ����راه� H% ت2"ی> �"ن 
0 ��ز

��2��3ت                          ( j� 0 ازD ت� و_� ت.�j� 0 ازD

�د  )  درو�� ,"��&� �6�
 Gای

� ای) ت:�وت !0       .  

�03 و ا�����ت                     .�
	0 و *�� �
وی� ���iه"ی) �
تVi              ...  ا����� و ��ل� و            ���د 
ا� دول��8 

���ا�" 
0  �3ان یd ��ز��ن ��3ری�� ���ه�                 �
                        �"�8� vن  2"ا����رد ات�� 
��" و ;�ل ��ز
�6�� در ;���0 ا;%اب اص�1                             dD�! و��

د ا�+  ! 9���/�ا�+       . �������ل� ��!  ا��.�*
���� !�� ی�                         � G3����+ و @هy3 و � O26
                   �� 0���iه"ی) ت.2 0
��ن !3"، ��ا 
ی��� را H

وج                          .  !د  �
و "  دا G"ا�� در ای) دور, 
               ��ی��� ه�ر و و;.�، اH 0  �3ان
 G�8ی�وی��
�V و ;1	0 
0 ��ش در ر!�ب دول P�در ه&�ن ;�ل 
�P3	0، ال�Lق  �3ان                         Viت�
� و دول���8 4

3��ت�ر� @دا  "��06 ز;&��.�ن " دا G ه�� @ 0

دار و    "ای)    !   ��8"� ��ی��0 ت ا�+ ت� ��iه"            

, ا�، 
ا� �@�) �8&�،                  "  د��0��6�� و  .
3��ت�ر�، از �8Hن 
0 ��ن                         ���% و D�� "3Dه
   0
 �", و ت�0 *�ر, �", �6�� و �Cه�2، ;�$P14

��p ه��3"��*  �
  . ه !�ر� و ه
 


�� 023H ه��  &�1                          O�در ای) را���، ت�$
          +��
ا� ت2"ی> �"ن 
0            .  ��رج از ��$�ع �

ی���        H ن و��, ا�    -�6��   "��ز�. "    0�، Tز
اش ��ع �./�� از ��2��3ت درو�� و ت.��_ت� 
 0���3M&06 ا� و ����ری��� ا�+ !0 ه
0 �"ت @
از 6ای) *�"ا�+ ��ز��ن ز;&��.�ن �"ت��8+ !0 
ای) رو�" را �وع !د, ا�+ و �����8 ا���� را 


دا��0 ا�+ ��� . در ای) 
 

                      0�U2F ��اه" و اد �ه�ی� �6
> �26ل� !0 در ��
گ ه�� ا�ا�H و H"ا     &.�ه��  �31 !�دره� و *

�", ا�+� +�"
 :  �", از ��ز��ن ز;&��.�ن 
 

دن ��2��3ت : ��م اول! =1��ت_ش 
ا� 
��ن ���� و ا��:�د, از ال	�
� �Dن                             

��و, !��&�ن  (ت:�MB3 ه�ی&�ن      *  (    ��H 0

گ"!1&0 &.�
#_و, �"ت�8 ا�+ . ، ا�+"*

         06��8"� و @ v�3ل�ژ�  2"ا��!0 در ت
د���ن ایان"اش، ��م   !  "   0
د���ن "!

(روژه_ت  "�6 ��م   )!د���ن ���، ت{
�"ا !د, ا�+* . 

 

"ون ت�$�O         :   ��م دوم         ��8Hاا�

           j� و�0 از* t�رو�) و 
"ون �F ه
     0D ،+ل:� ا��/� ��ز���� �����6،  ه
در �OP ره2� و 0D در �OP !�در و     

و� ��L1.�ن  ���j3ر   . � 0
 0! ������
                             Q�F د @]�ی� ا�+ !0 در �ن�iای
وه�� 6"ی&� و ��
	0 دار             �و��#� از �
��2iر 
0 ا��#:� ���" و ص:�ف ای)                   

              "33! gاز .  ��ز��ن را د��H 0&#� ت
8, ه�� ���3س                   D 0 و	
�� �
ا@اد 
                             "&L� 0
ی�ن �� ت�ان H (و6+ ای

��8"� و ��ل" ���دت                      ،��@#� "&L� 
                      Q�F اج �", ا�" وا��ر, !د !0 ا�
و��#� از !�دره�� 6"ی&� !0 در 3D"ی)     
�0 ه��  �31 ا��#:� داد,          _Fا �
 +
��

�ی�ب و  Oر، ص�ل��1  (&8
ا�" �� ت�ان 
3�) ا��#:�� د��0 M&و ه  ،Bت#"اد� دی
                     Bر دی�
, و :� ,"i�H&#� ی��2ر ه
3�) ا��#:�� د��0                     M&و ه ,��زد, �:
H&#� ت.��_ت !���دا� ای) ��ز��ن را     

�� ت�ان ��م 
د . 
 

� ه9 !0 ه !"ام از     Bد دی"#��ا6"ا��ت 
             � �� 0
��ن :#���ا�اج �", ه� و ی� 
د, ا�"، !0 ت&��� ت�ئ�"ات� ! "�رو� �ن ت�!
 0
ه��3" 
 رو�" ت2"ی> �"ن ای) ��ز��ن 
                          _�, ا�  !0 !��.  ��06 ای� �6@

����3[ و در �"�+ اه"اف و ا��ات��  
"��
ی�ن H (روز ای. 

 

0 ا�8oرات ا�اج �",            �	�����:��0 ه0D د6 ��ا
�.�ی" !0     � 0H����� ��ی"،  U���ن د6:#���ه� و 

��ن"��

0 ا��ات�� و اه"اف ای)                           "6 �"	� ،
��ز��ن !0 در ا��س  1+ و Tز�0 اص�1 ��2��3ت 
درون ت.��_ت� و 
0 �"ت ����ری��� ا�+،                    

ای) ر@��Bن و ا�اج �"��ن، در  �ض               .  �"ار�"
 از             �.�
از !  �_ی0 �3"، ه��3"          "  ��2��3ت"

��2��3ت� !0 ��د �#�1ل ه&�ن رو�" و ه"@� ه��3" 
 ��د, و ! ]���8"� و ��ز��ن ز;&��.�ن ت#	 0!

8رو، ��01N ای) ا�+ ای) ا@اد ��رج از                   .  !3"

��ور�"، ا �اض و �	"��ن ت�83 
ای0D 0�3 ا��"Tل� 
��) ا@�ل و ������8 ���ال� ای)                         
�� ت�ا�" 

 . ��ز��ن، ت�$�O داد, ��د
 

 �B3����#�6[ ���+ و ز ،����ا;�  ��زH (ای

� در �P3	0 و                          �"ن ا��ات�� دول+ ه�� 4

   (�3M&وژ,         "  ل� ر@�)  "هال&��� 
ا�    "ه&�ن *
ا����8 " @ی[:0  ���+ !3��1 �ا"و در ادا� "

 0��
 <�ه�ی� ا�+ !0 ��ز��ن ز;&��.�ن 
0 �ن د�
ا��#:�، .  
�د و 
ایG ه%ی03 �%ا@� داد, 
�د                         

ا �اض و �وج از ��ز���� !0 در ;�ل ا@�ل و     
  ،��! 2�#� تی) ا6"ام @د� هF ،+ن دادن ا��H

  "��
���ا�" �ا��  رو�" او$�ع       . در ه دور, ای�، 

0 ص�رت� 
�د !0 
� ه&0 ت_ش و    0��C� ,در دور
!��.� !0 ��ز��ن ز;&��.�ن از ��د �.�ن داد، 
��ه� ا�+ � +�@o�
و� !�ر��" و �ت� �.�ن ده" �
د !0     ! +��ی���ت اص�1 �������لH 0 در ر!�ب!

ود �ورد, 
�د�"@ 9�j#ت ی�� ��� <
�	� ،ه&0 در 
ا� ��3ری�ه� و �	.0 ه��                      H0 ا
 d&! ت�ا��ی�
                   0�ی�� و 4ب را دارد، ای) ��ز��ن در ;����

06 ا� !0 ت&�م . ���+ ��ت�، ت&��� ���+ ��رد@
*_ت:م و ���Hدی+ اش 
0 ای) �, ��رد, 
�د !0  

8, ه� و                     "  ث�
+ !3"    "در  &>         �!0 ی�� از 
@�!��ره�� 
� ا��#"اد  
ا� ��/0 ل��2 ای%, و                        
                     0
 �
��ری0 ای%, !دن ایان ا�+، �رزوی� !0 
��01N ات&� 
� ایان                       � 
ت�ا@U ر��"ن 4ب 
             (��
0 ز 01! �

�د ر@+ و @06 ز;&��.�ن ه9 


 ای) �ر��ن و �رزو، 
ا� ��ز��ن . ��رد
 

                                  

����4 �5�:& �� �� 0�� � 
���6� ��:� 

                                  
 



  ��� � ���    ١٩٦  
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ان L
�", �	= �" و ا@�ل و ��� ��ز;&��.�ن، 
0 د�
د! ی�ن را �"ی"ت و �"ی"تH (ای . 

 

 ! دخ��H6; Y ;# دا 0�:EA���� d	ش
0�H:� ���; ���خ��� ا!  

 

��م H"ی" " روژ ه_ت( "وب ��ی+ ��� روژه_ت 
               �
زه��"!د���ن ایان و ���د����0 از     "  
��8"� ا�+   06@ j3� (     cاردی82.+   ¶١در ت�ری 

               v"2  از <�.�� ��N�
 دی"ار ه �32�2� را  �
�، زا�وس ��و� و                  �� �
�
��8"�، @�روق 
                �
��ران *���T از ره2� ��ز��ن ز;&��.�ن 

ی�ن     H         د���ن! ��ت��      (  و;"ت ا�_B! 0ی
�� !�رد���ن   _��ی�ن ارت�i �           )  ئH d0 ی!، 

               G��* ن ا�+ را���
@"ار  F �3 و� ��ا�_

0 �ن از 8H "3D+ ;�ئ% . داد, 
�د   0H0 ت�! �2�

ف، رو� ���ئ> �/�Q1 . اه&�+ ا�+F ا دو�oه
ف ت&�ی> F دو در ای) دی"ار ت�ا@U دا��0 ا�" و ه
�.�ن داد, ا�" !0 در �ی3", ای) روا
= و ه&��ری�8 را 


#"ا 
 ��اه9 . ادا�0 ��اه3" داد 
0 اه&�+ ای) �2
ا��  �iل�� 
0 @�!��ره� و �#�دTت �P3	0 ای� . �.+

��Lی� 
ا�                  �� S:� "د، !0 ��یا��ر, ��اه9 !
��ز��ن ز;&��.�ن، ا�� در ه&�ن ;�ل ی�� از                    
��ه�ی) ��3ری�ه� 
ا� ��2رزی) را, �زاد� و                 �

"��
 .ره�ی� ا���ن 
 

 ایان 
0  �3ان یP6 d[ در ی�"ور, ��T�F در     
دن ا��اع 
��"ه� و د���iت                             ! O1��ای�iد و 
                ������0  @#�ل�توری�+ ا�_�� در �P3	0 ��ور
ه"@&3" دا��0 ا�+ و 
�F 0ر �./s در                                        
   0P	� !.�ره��  اق، ل�32ن، ی&) و ��ری0 و ه
�&�) �", ا�+  ت�ا���0 ا��اع        Gای
و �Hی� !0 
                          V�
��"ه�� �د��G و ���H را 
�H 0ن �ن �Hا

�3"ازد
�	�"ا ص"ر و ا��اع 
��"ه�� از ای) د�+       .  
در  اق، ;%ب اv در ل�32ن،;�ث� ه� در ی&)                     

�&��0 ه�� ;� و ;�$� ه��3" !0 �� ت�ان ... و
د&�
وه� و ا
%اره�ی�،                  .  �� (�3D 

� ات�� 

                         ��� H&�8ر� ا�_Bور و د��ل�����6"رت 
ایان در ا &�ل �:�ذ در �#�دTت �P3	0 ای� و                        
                  0
���ئ> دا��1 در ای) �UF�3 و !.�ره�،  ��;

�6
> ا���ر 
�د, ا�+ � . �"ت ���Lس و 4
 

                        ]P6  dت� ا�+ !0 ی�!Lت (�3D �
 <
در ت	�

0 وی�,  �
����،  &"ت� ��.�> از !.�ره��  �
                      0�
� در ;��
���ن و !.�ره��  !.�ر  

�0 ه9 در           .  �1�� @�رس ��> �@�0 ا�+                  !ت
��� !0  &_ در ;�ل 
0 و�6ع           ��ات ژئ� *�ل��ت{

             0	P3�����) ا�+ 
ا� �8�9 �"ن در تT�Lت *

���ن �Hی� �@�0 ا�+            ]P6 در _&   . <�@

g ت&�م ا ]�� ای) P6[، @#_ $"ی+ و                    �.�
 ��!�ت H&�8ر� ا�_Lش �:�ذ و ت��� �
 <
ت	�

ت]�د� !0 ا���� ا�#��س  ر�6
+                                    .  ا�+
                       S�
�رژواز�  ب در ! �

�رژواز� ایان 

���0 ا�+  �ه&0 ا ]� ای) P6[، ا�� در یd . ��ور
 ا��اg دار�"           �ه&�B، ا� از H&�8ر�                .  ا

 و �3Hی���ر                     B
�!تVi و �� �.�
 ��ا�_
"3���� ���H و Viت�3��2" !&� از �ن � . ]P6 (ای

دن و ت	�ی+                          ! O1���%  &_ در *� ای�iد و �

�د,  G��ی���ت� 
0 �"ت ���H و �دH �8 و�����ز


0  �3ان �&��0 ارتG �زاد ��ری0، �و,                        .  ا�"
2د� .ال3�, و �و, ا�_�� دا G را �� ت�ان ��

��ن ا*�زی���ن ایا�� ه9، 
0 د��2ل �
� �&�ن در  
                       ��8�����ن �وه�8 و ��ز�ی�@�) دو����� در 

��ا�3" در �8Dر�Dب اه"اف  0! ���@o�
���#" و 
     ،"3��
 ���ث ,8�ای) P6[ �	.� ای:� !د, و ی� 

g . ��اه3" 
�د�.� 0P	� 0! +��تدی"� در ای) �
                 �

> ه9، د�&�3 �	�2�) @#�ل در P6 ام از"! ه

� ه G23H و ی�          <
د در ت	��

و �
ار@�ق و 
و, و ��ز��ن ���Tر، �زادی/�ا, و                                     � ه


�د, و ��اه" 
�د   ������&! .   �

� ای) اوص�ف و 
             "��و�Hد ا;%اب �������ل���� !0 از ایان VP6 ا

  "3��
د, !، 1:� ��3� G! ی���ت �دمH د�Hو �
 
 و P6 ن و���
!0 ��ل��8+ 
� *�ل و ا�����ت  
ال	� ", ���د, �", ا�" و 
� و�Hد @06 ه�� �6�� از 
��ن ا*�زی���ن                    �S3H ��ز��ن ز;&��.�ن در 
دن ایان ! ,%�ایا��، ا���ن ای�iد ��3ری��  ا6
                                   G/

���ن 
0 وی�, در   ]P6 +د��ل �


  "��
 د���ن ایان، �&� ت�ا�" ��رج از ت��ی! .
��ر $#�Q و�Hد �
 "3D 3�) ا����� هD ��ی" ا�

 ت�
�ت                                 c���"ا�+،  ت�ا@U ل�زان ��ی) 


�د �� . ��ز��ن ز;&��.�ن 
ه&���Pر !0 در 
�T ه9 ا��ر, !دم، 
 ای) ا��س، 
ی���ت                   H د�iدن و ای! O1�� 0
ا� ایان ا6"ام 
تVi در !.�ره�� �/�Q1 از H&01 ی&)، � Q1�/�

د, ا�+، ائ�_ف      ....  ��ری0،  اق و ل�32ن و         !
0 ��% در ت	�
> دا G را ت	�ی+ !د,   �!
� و ت 

د, ا�"                     ! %8i�.  و ارتG �زاد ��ری0 را ��O1 و 
در ه&�ن ;�ل در ص"د ت	�ی+ 
/.� از ا*�ز���ن 
��ن j� رد��ایا�� ه��3" !0 
��ا�3" در��3ری�� 


�ز� !33"       G	� در !�3ر �1:� ه�  .     (�3D ن�&� �

ا�+ !0 " دری��L� 0M"��3ری�� ه&�ن روز�0 و   

�"ش را 
ا� از                        ���ز��ن ز;&��.�ن ��ی) ا
ش 
0 �ن 
��0 ا�+                 �B3�ان داL
�Cرا�"ن � .

�%دی�� و ای�iد ارت�2ط 
� ��ز����8 و ا;%اب                          
               Viت�
���ن و !.�ره��   0
 0��
ا�_�� وا

�ی"  ��ف ��ز��ن ز;&��.�ن را ال%اF از ��ا�_

�3 6ار داد, و 
ر�� !د�� (�3D در. 
 

��8"� و ��ز��ن ��3D  G �2Pن                                       v2"ا 
!�را!�� را از ��د �.�ن داد, ا�" !0 ���د, 
�ز�            
                  (�3D ا�

��3" و  ��در ���, تی) ��3ری�ه� 
   S3H ی��� ;�� ازH 0
�+ ت2"ی> �"ن @o ��ا
�1:� ه� و از ��ع �6�� را ��% از ��د �.�ن داد,       

ی���ت                    .  ا�"H �
 �B3ارت�2ط و �%دی�� و ه&�ه
                 (�3D (�@� ,"8 
ا�_�� ا _م ���د�� 
ا� 

دن ایان ا�+                     ! ,%�
ا� ��3ری�  ا6 �.	� .
1�+ �ن را                     
�6 %�D�G و *�G از ه
 0! ������
�"ان ت	�
> ا��اع و � 0
دارد !0   !د���ن ایان را 

ب ت2"ی> !3"            /�. ا��6م د���iت �Cه�2 �6�� و 

ا� �!�ب          ������� !0 د�+ H&�8ر� ا�_�
g �زادی/�اه��0 در !د���ن ایان                Lع ت�� ه
"3���
� دا G ه�� !د، 
�ز  01
�	�  0��8
 0
 . را، 

     ,"� 9�1F ر�Bن ز;&��.�ن ا���ا�� راز 
	�� ��ز
���      .  ا�+

و �2;0L

�Pری�0D 0  در �	VP و 

ا��   "ت&ی)    �����0 "و ای�iد       "  ص"ور د���ور
��3ن ���8،                       "  ��ی).��H و 1
ف 
�ش و F از

                       "3D �
��2iر 
�د  ت�83 
0 دی"ار  �"�8� v2"ا 
��ر در3D 0H"م *����3ن  ر$�ی+ 
"ه" و ه9                   £�
 ��د, �&����Bن ا�_� �
وز ���Lم 
0 دی"ار �ا

ج . ا�+@ ������� �
�)  �م "دی"ار او �و;"ت " ا
ا�_�� !0 رام �", د�+ H&�8ر� ا�_�� ا�+،         

�"ه"  ���8"� را �.�ن  06@ ای) در   .  �Hی�B, ره2
�) در ه&�ن اث�3 �/�� 
0 ��ری0   ! d�;�ل� 
�د 
                  0�@ ال2{"اد�  �S ی�د��ر� ��
�
�", و 
� ا�


�د ر@�0               !   
�د
روی"اد� !0 از H&01 �رزوه�� 
     S��) روز� 
� او 
#�3ان رئ! d�
�د !0  �"�8�
 S�  dان، یز !د���ن ای�ا16�9 رو���ی� در 

د            �B
�oها زیB%اگ زد��8 و                  !  ی�د��ر�  
                       vو  2"ا U
�� v2"ا  U�ا!و
�ت 
�زی��8 ر@
ی��       �وز�،  ا��ات�ی����8 ���8"� @����+ ا�

0 ده�ن !د, و ت�                        +.Bت زد, و ا��; %�را �
ی) !�ری��8 ای) ���Hد                  � j�3�اF_ع ث���� 

"��� .���8oر ��اه3" 
 

       0��1 ��% در �P3	0 و              "  ��و
3"ی��8"در 6]L�
         ��82P6 ر�L� 
د ! +��ت	��9 ا;%اب �������ل
                 0�! و تP6 ن و���
ف  و  F dان از یای
                   �
 �"�8��"ا�+ !0 * 
>، از �oاه�	�ف F از

 @�ز ای) روا
= را �وع !د, ا�+��	"ار� ت£� .
               9! +�1
�Q و �6L� 0?H 0! "ی��� j3
 0! "3Dه
g را در                  Lر و ت����وز ��ز���G،  ا���ن �ا

�L"ود !د, ا�+ Gای
3�) �6ل�2، @#_ D . 
 

��8"� در ;�ل��0 در ;�ل ��ش و 
G و ��د                       

���ن   ]P6 0 ه��	ی) ;1�� ,�B.�ی�3 در *�

�0 در !د���ن ا�+ !دی"ار 
� و;"ت ا�_�� (و ت
)در !د���ن  اق و ه&%��ن د�����2 
�رزا�� 

 �.�ن �� ده"     �!�ت ه&�) 3D" روز ا�L0 ت!  ،
01 ��)    "و    "  36"ی>"!0 در       �!  "     ��82P6 ,"3ی�&�

!�ت ��د را                              Lل ت�L0، @� ال	P3� در �در�

0 ا ]�                 .  �وع !د, ا�"      g g پ �;&01 ا�

ات !د���ن ایان و !.�) ت#"اد� از       ��;%ب د

+ از ;���+ ایان(���8   ��� 0
، ی�� از  �ا6[ )


3"� ا�+       Qای) ص  .       g g (پ      ]P6 فF از
  �3�8�و ;%ب   )  H&�8ر� ا�_�� ایان و ات�Lدی0 

ات !د���ن ایان     ���0،         (  د!ف P6[ تF از

���ن و *�رت� 
�رزا��   !�ت و ا6"ا��ت      ) Lت ،

                  UF�3�وه�ی.�ن در ای) �
�H 0ی� ��H و ���j�
2د, �وع !د, ا�"          ���  .                0
 g ض پ پت#

ات و !.�0 �"ن ی�� از                        ��وه�� ;%ب د��
 ت�ازن �6ا           ��وه�� ای) ;%ب، ت_ش 
ا� ت{��

0 ��ن                    +&�6 0
 0�!
���ن و ت�) ایان و  

�"ن !د���ن ایان ا�+، ��3ری�ی� !0 ی�� از .!
ب تی) *��3ژه�� دا�) زدن 
0 �ن،  !0                       /�
���	> از �	"ور 
�دن و ��2د�G �رزو� �ن را                      

��8"� و @06 او ا�+ vدارد  2"ا . 
 

�� ��د !0  ,����3ری� ت�83 در ص�رت� ����) و �
�P3	0، ایان و    Viت�، دول ه�� ���82P6 در �
�i"د �P3	0 و                     9�  ت	��
 ،0�!
���ن و ت 

  "3�� U@0 ت�ا

�ز !دن     ! ���ش �:�ذ��ن  �
و 
   y3H ش��� 0
� ا6"ام �082H ه�� ت	�
> و در�
د       ! +����ت1:�3.�ن در ا;%اب �������ل UیF از

�0 و  اق !33"                !��3ری�ی� !0 در        .  ایان و ت
+��� U	Lت <
و�Hد . !د���ن ایان، 
0 ��د�� �6

ت�ریc و �3+ !&������ �F 0! ��6 �� ��ل                       
د و در ! +����8 �������ل���
> ��ز�	��0��C در 
               0��L1�� 01&H از ��
> ت#ض H&�8ر� ا�_�	�
                                     ��8���از  �زای/�اه� و 
ا
� �21F و �ر
� ا�+ !0 Bد, ا�+، @�!��ر دی���� د@�ع !��&!
���ا�" ���S ای) ��3ری� را !�ر !3" و �رزوه��     �


�د ده" 0
��8"� را ��% ه&ا, ��د  . 
 

@�0 �"ن                       � +�"� 0
ان و L
���S  �2ر از 
��ز��ن ز;&��.�ن در ر!�ب ا;%اب اص�1                              
د در �P3	0 ت�83 در ص�رت                             ! +������ل���
 در Bدی ,��ش y3H و �وع یd ��3ری� ����

ت�ری/� @06 ه�� �Cه�2 و �6�� از         . �P3	0 ا�+   
��iه" و ��ز��ن ز;&��.�ن ت�83 در او$�ع                         
��3ری� ���ه� ا�+ !0 ا���ن ر�" �� ی�
3" در                  
� رو�                Bدی SL� ,%i#�  ای3��رت و ا��4
 0��
 0.��"ه" *و�", ��ز��ن ز;&��.�ن 
ا� ه&
�6
> روی+ از اH%ا ای) ;�2ب              ���اه" �" و اث

"���
��H �/�اه"  ,"�! . ت
 

٣٠ �� ٢٠١¶ 
 

 

� 4# در �:���;�<�...... 
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9  1�%اد, �&��3ر� تL+  �3ان              ��"ت� *�G ا
اه
در دا�.�B, " ت�ریbD c و ;%ب !&����+ ایان"


ا� دا�.�iی�ن 
/G  �1م ����� ای)            0���&�1�

�%ار !د          ,�B.9                .  دا��در ای) �&��3ر ا
اه

��3" !0 ه یd از ���8               �1�%اد, 
0 ���ت� ا��ر,  
�1	&0روای+ و�،   . در��ر *��c و �	" H"� ا�+   

     01�وز !���0 او$�ع اH8+ ت�H +ا� ���ه��0 ا�
       G����� H"ی"� !0 ای) ��ز��ن در *� G�D و

ت#"اد� از ر@	�ی� !0 ��ه" ز�", �ن                .  �@�0 ا�+  
�:0 ��د                     oد, ا�"، و�
 <�ت�ریc و در ��) �ن د�
                        �
9  1�%اد, را �دا���3" !0 
zL وارو�0 ا
اه
اق                   ��8�����&! �� 0! �i�� ار�"؛ ازCB� c��*
               9�
� �ن ت�ریc ���3 ه���9 لCا ت�& G�
�% !9 و �
د, رو� �6&�� از .@ <�.
@�9 در ای) ����0، �

        9��9  1�%اد, در
�ر, bD و !&���ص��8�2L ا
اه
!�ر�� در !د���ن ت&!% !93 !0 و� ت_ش                        
 وا6#� �ن               ��3�:��0 و 4 �0 ���, ا� 4
�&�د, 

 ...را 
�ز�� !3" 
 

دم                              �
� روی"اِد �وار, �"ن  0P
1�%اد, در را 
��3" !0 ���ا��+ در �د���ن، 
� 0	bD G ا��ر, !
       0���; 0
ای) ات:�ق @ص+ را دری�
" و در ��8ی+ 

 ...را�", �"
 

�	+ تc1 را 
0 ی�د �وری9	; dزم ا�+ !0 یT ا"�
. ا
                  �3�
 G�* <
�6 0i�دم !د���ن ����وار, �"ن 

�د          � �iو ارت ,��ای= �� <�&Lو ت ��1� y3H


0 ه&ا, ��د �ورد y3H (0 ای! . "�او$� � !0 �
و�         .�01 ��ا ا�	_ب، د���ورد و *�ا
اه�9 و !�

ش، ی�� از *�ی0         . 16&"اد !د�"  B� (ات:��6 ��د ای
��9 !�ر�� و                      ��&! Gای��ن ��ه�� ا��_ف 
                  0P
����ل��bD 9 در ��"ور, 
�د و در ای) را���

�.&�ر� در د��س ا�"        
�	+ ای)   .  ����0 ه�� 	;
و�   .�* 0i�دم !د���ن ���ا�+ !0 
���pا��) 
 ت�ازن     ��دم !د���ن، ث&ۀ ت{� B3� 0
 B3�
دم !د���ن و رژی9 � �
�6ا در ت	�
> G23H ا�	_
 ��1� � �iارت y3H 0i��� �ً&�	��� 0�1

#z ��2د؛ 
                 y3H +���� 0
د ! 9������ل��� (��
و *.+ 

ی�� و �9j ��ی) ���8H اش 
�د                      �� �21F  . (ای
                     3�"ن �2� �
دم � "� z �
@�!��ره� 
�د !0 
و�                   �� �

#z و ��ا0H �"ن  +�
�ز�.+ ;��
���+ ��رد, و 6��
� �", �ن در y3H، اراد,           
��د را در �ن �ای= از د�+ ده3" و 
�D�� 0ر را, 

د 26> . �وار�� را 
�%ی33"! 9��وه�� �������ل��
                      0
ار �Cا��3" و �ان �ن د�+ @ 0
دم *� �از 
                        g�� 0
ز 
ا�  �2ر �دا�) *��"اره�� ل[ 


� ث�2ت و               .  ایان �"�"   +�#6��در �ن �ای= و 
               <�
�0 و ار��&�وی� !0 در �1����",، ت�83 � ]	 
@+ و در ;" ت�ا��ی� ��د                    � +��	�و 0
 9�ت�&
                      G23H (�وه�� ��O1 و @#�ل��	�و�+ �&�د، �

!�3ر !.�"ن از ای) ;	�	+ و                      .  ��رای� 
�د�"    
           ی�ن و هH *�ش �Cا��) 
 �ن از ��H[ ه�
                         0�Hت� <

��رد H"� ا�+ و �6 ��H ،��!

+��ا در روای+  1�%اد,،                     .  �D 0! "��
�ی" *
د             ! +��ات�Lدی0 (  �وی%ان �"ن ا;%اب �������ل

ات !د���ن  اق                         ����38 و ;%ب د�  ( 0

ی�� و 
�ِش *"ر، @ار ���8 و ت�1�9 و �� ��8�����
و� ز�9         �دم !د���ن در د���ن ��C� �Hا��) 
 03#F 0
��رد, و ت.03 
0 ��ن 
#��H ،z ��د را 
و� ��O1 ��راه�   �� +��"ه"؟ �	�و� bD 0
زدن 
��ن �ن روی�روی�، �Hی�Bه� در 
�ز��                       ��
و 6
             0M�� 9 �"ارد و�دن �ن ت�ریc در �%د ��" ا
اه!

� ر
bD �P و            "3��� ,�1H ور��%د ای.�ن $

 .��8ی�� ;���0 ا� �"ن �ن ا�+
 

 �

0 ��ت�ا�� و  9 !0�
�_ف �:�0 ه�� ��" ا
اه
دم !د���ن ا��ر,                      �
#" از �وار��  bD �.	�
�	+ ای�3+ !0 
#" از ی�� دو ��ل از 	; ����3"، ا�
             9����&! �ً�/.�دم !د���ن، bD و ��وار�� 
                        d0 ی
وِ� ����ِ� H"� و �� d0 ی
 �!�ر�
د���ن ت2"ی> �" و ! ����� 03L98 در ص� Bزی�

، ;%ب ����� و ال�Bه��                ���ت�ا��+ در ای) 
��@	� از ��ز�����8 ت�د, ا� و !������8 �/�Q1 و 
���3ع را 
"�+ ده" و �ا��iم 
0 یd !�رزار                     

   ����ی���ت و ا;%اب    –�H 0�1  9�j  � �&�Hا
�#0 6"م 
CBارد  �H (در ای ������ل��+ و ا�_��� .

�" ا
اه�9، ه&���Pر !0 ت�ریc ;%ب                                     � ��ا

0 ه&�ن ���, ه9                         ،"3�����+ را وارو�0 ��&!

"3���اق را وارو�0 روای+   bD cه9 . ت�ری <�دل
��ن                       �رو�) ا�+؛ ��" ا
اه�9 و ��ز���G از 
��9 و �������ل��9 در !د���ن  اق، ت�ری/� ��&!
����ل��9 و ا;%اب !دِ�         ��� �
�%دی�� و دو��� 


� ��د   .  ت�ز, 
0 6"رت ر��", را ا��/�ب !د, ا�"  
��3" !0 ا��Bر         ���+ !0 ت�ریc را �Fر� روای+ �
���Hد ��2د, !0                0#��H (در ای �&��bD و !&��
                �
ای.�ن و ��ز��ن ��2P .�ن 
��H 0 �%دی�� 

د، 
�p&� �8�� 0ت� �.�ن ده3"! 9��و ای) . �������ل
اق                       �ز���� ا�+ !0 ;%ب !&����+ !�ر�

�د و  ,"� 0#��H ی�ن ����3م درH d0 ی
ت2"ی> 
                                         <
�	�� ��زش ��*Cی در B3� +ت�ا��
 y3H 0
د و ;�!&�+ اش 
�3 !3" و ! 9������ل���

. ارت�iع و �&�ده�� ��ز���� و ����� �ن  
ود            
                         �

01 و ��خ 
0 ��خ �"ن ا�H&� � ;%ب، �	�

� ا�_�� ه� و                         ،G��د و ;�!&! 9������ل���
�6
> ا���ر  �4 9��,، ;�� ت��= د�&�3ن !&���4

�01 و ��" ا
اه�9 ه ا�"از, ه9 ت_ش !33" . ا�+�!
�" !0 ;	�یU �ن ت�ریc را وارو�0 �.�ن                      �
0 ای) ا
ده3"، �6در �/�اه3" 
�د !0 وا#6��ت �ن ز��ن را از 

د���ن *�83ن !33"! 0#��H دم��	G ;%ب و . دیِ" 
           dو رادی��ل �%دی ���ز�����8 ت�د, ا�، !�ر�
د���ن                     ! 0#��H در �#��%ان و�� 0

0 ;%ب، 
ح 
�د؛ 
zL �زاد� و 
ا
� و ;U !�ر� و     P�
د، ه&ا, 
� را, ;> ;%ب 
ا�                 �
ا
� زن و 

 +Lد���ن ت! ����*_ت:م ر@ا�"م 
ا� "�ی3", �
، ه&0 
� ;%ب !&����+                       "ا��	_ل !د���ن      

  ".��;%ب !&����+ !�ر�� از   . !�ر�� ت"ا � 
���+ ه�ی�   � ~� ت12F�� 0
�+ و6+، &!�; ]��H
�Dن H"ای� !د���ن و ر@ا�"م، 
ا
� زن و                  
                     Bد دی"#��دم �وار,، و ��ارد �د، د@�ع از �

  +@در ای) روی�روی� ه9 ;%ب 
�       . ;�9 داد��, �
��38 را ��2iر !د           �ون ��" و ات�Lدی0 �
ا@�/�ر 

ف ��د               �3�
#" از ای)       .  !0 از ���ی�ت ��د 

ا�  �"H اسا، ر�" ;%ب ت2"ی> 
0 یd هH��
         Viت���ن ��#]> ا�_ 0
د �"، ! 9������ل���
                       Viت�ا�� دول B� ا�
 "� �1�ت2"ی> �"، دل


/��ص ایان        ،0	P3�  ...             z �
ای) دل�> ه9 
                          �38���/��صً� ات�Lدی0  ،+�دی" !0 ;�!&�
                  �
و� ;%ب، .�د���ن در 
ا
 �Hی�B, و *!
�) �", و 
� ه&��ر� و                                  ��	.0 ا� از *�G ت#
                            0
در��ا�+ ایان و ;�� رژی9 
#z، د�+ 
ه� و رادی� و 	�1�0 ;%ب و   
 0��L1��ی�ر�� 
 "3�%

0 ;%ب  d��8 ت�د, ا� �%دی���د@�ت و ��ز
       +����&! (�و !�دره� و ا ]� و ه�اداران و @#�ل
6ار ده3" و            ]��ن را 
�زدا�+ �&�د, و تL+ ت#	

 �����6 ا _م !33"      �
0 ه&�)   .  @#�ل�+ ;%ب را 4
                  �3�.� ]	  bD "دی� z �
 0! �1��  ،F��
دم ��2د 
0�1 ی�رش و ;&01                       �!3"، �وار, �"ن 
���� در !د���ن � +�&!�; 0��.3���0��L1 و 16"ر

�د !0 در روز رو�) در 
ا
 D.&�ن !��01 و               
 9�0 �ا��iم ر��"؛ !��01 و ��" ا
اه
 9��" ا
اه�
�L	��6 !�ر�ان و تور ����� و                          
 
در 
ا
!.��ر ز��ن، @��ا و زور��ی� و و ر@��ره�� $"     
                         0#��H و�", داغ در��8 و ده�8 *�ا����� ا�_

د���ن، ���ت ا����ر !د�"        !  .       
ای�83 در 
ا
 �
د�" و ! 0.���، ���ت * +��تور ر@	�� !&��
                             082H د �.�ن داد�" !0 در !"ام�� V$��ای) 

 .ای���د, ا�"
 

       ،"3���
0 �ن ا��ر,  9�0 ��" ا
اه! B0 ا� دی���
   GایH"ای� ه�ی� ا�+ !0 در ;%ب !&����+ و �


0 و�6ع *����0 ا�"                        ���+ !�ر���&!  . "��
�1ۀ     �#�ا
اه�9 ای) ر�"اده� را ای"ئ�ل�ژ� �ای� و 
                          ��8.23H 0 و#��H 0
 =
و���p و 
� ر���

"3! �� ��2 ا�+... ا�H&� � ذ!i  ��� !!0D د�
��:�وت در یd ;%ب و در  j� و ا� و�Hد ت:�
              ،(�#��8Dر�Dب یG23H d ا�H&� � و 2F	�ت� 
�  �د� ا�+، ���B, @	"ان �ن ��H ��أل و                    �ا

. ;�!� از ��+ 
�دِن �ن ;%ب و �ن G23H ا�+          
       � �&�Hت� و ا�	2F ،�.23H Gای� "3D د�Hو ��ا
 �4 ،�
��:�وت در زی ی� d	Q ��ز���� و ;%
�&�) ا�+ و ت�83 
� ���ف و H"ای�  � �د� و 4
 ��! و ا�.#�ب �� ت�ا�" *�ی�ن ی�
" و �ا��iم ه

                     "3! �� S�
0 ��د را ت£� s�/�ه�t   .;%ب 
                           Q	� �%� رو�) ت از ای) ��2د !0 در زیD
��ز���� ;%ب !&����+ ایان، 3D"ی) �=                             
                   ��8.23H ل��L� 0! ���:�وت ����� و @�


�د�"                 0#��H وت درون�:��. ا�H&� � و 2F	�ت� 
وِن �8Dر�Dب ;%
� و         �
 ���ای.�ت� !0 از د��
                    ����از ��8.23H ا�H&� � د��> در �ن 
ه0 ز
@�3"، از ا
�"ا� 
��Hد ��"ن ای) ;%ب                B��ال�8م 
0 �� در                    
و�Hد دا��3"، �ای.�ت� !0 �&�." ت� 
�8Dر�Dب یd ��ز��ن و ;%ب 
� ه9 
��ز�" و               

روی"اده�ی� !0 د���� �ن دور, را                     .  ادا�0 ده3"   
     9��ق و �����ل� g�1
 +��� 01&H زا�"، ازل

	"رت                    ،���8H (9 ��یj� و ��1� y3H ،دول��
                                    0
د و �وی%ان �"ن ! 9��ر��"ن �������ل

          ����ی��، 
/.� از روی"اده�� ��� ��8�����- 
             03��ا�H&� � در  ص0 �P3	0 و �8Hن 
�د�"، ز
ه�� H"ای� �3H;�8 و �ای.�ت ���Hد درون �ن             

�" ا
اه�9 ای�83 را       .  ;%ب را 
0 اوج ��د ر���"  �
  ،0�@د و ی� از ;	�	+ دور� ��B��و�Hد   ��دی", 

ای� 16&"اد                    � dای� را ای"ئ�ل�ژی"H ای.�ت و�
"3���  .               �
ا���ر ای) ;	�یU ���� از @ا���� و 


0�1 وارو�0 !دن و 
0 ه9 زدن                            ،+��د��6 �
@�!���8 وا6#� و �¼ث در             .  ���ه��0 ت�ریc ا�+      

 0
 0	P3�د����� ه�� ���8H در �ن دور,، ت2"ی> 

3"� ه��  g�1
 Q��) ت�1�ا@��� !.&�G و ت#}H
���8H و �P3	0 ا�، ه&0 ت2"ی> 
0 دTی�1 
ا�                        
ت�ی�P� +ِ��� Vِط ����� و @�� و ���8�3           
"�"� +���/�Q1 و �ّ�]�د ���Hد در ;%ب !&�� .

�د       ���9 !�ر���&! =� �
. دوران ت	�
> ����ر 

�"ت�8 26> از                               ،���9 !�ر���&! Gایال0�2 �
�G3 و ;��  &�1د �ای.�ت 
 ،0	P3�روی"اده�� 
                       �����2��8��3 ر@H د و! 9����#"د �������ل
ا�� را در ده�8 ����0 ز�", و در                 ����ل د���

��9       .  د��س، رو�) !د, 
�د                  ��&! Gای�

��دی)               ��03 ه� و �!�ر�� درون ;%ب در ت&�م ز
                              �2د 2F	�ت� و !&������، در ��1Nۀ ره2�
                              +���
ا� @#�ل�) !�ر��، از � ������&!
��ن !�ر�ان ت� 
zL ��را و                        ���ز���"ه� در 
     +��3"ی��، از 
zL ا�	_ب ا!�2 ت� دور�&�� @#�ل
در !د���ن، از 
zL �ژی�����ن ت� �3+                                      

          0��L1��0        ...  !&������ در ��2رز, 
ت� 
��رد 
y3H و ��2رز, @�� و ت�Nریd و ���ئ> ��#"د         
       9���� dد !0 ه&0 ای�83 ی�
 را ����ر !د, Bدی

�د�"                    0����� و  &�1 ه&02��H 0 و 
0 ه9 *�@
                         Bا� �.�ن دادن ت&�ی% و ت:�وت ��د از دی


. ��Pط و �ای.�ِت دروِن ;%ب !&����+ ایان            
               �3��ر ;�&+ ا�9 ای) �ای.�ت را ����را ذ!
د و �:+ !0 در زی �	Q ��ز���� ;%ب                               !

�" ا
اه�9، در ت&�م ای) *و�0              .  ;]�ر دار�"  �

ا� ی��2ر ه9 ای�83 را ا���ر ��د, 
�د و ا _م           
                               0
د !0 ای�83 و�Hد �"ار�" و ی� ا��ر, ا� ��
و���p ای) ا��	�دات ���
�دن و دی"  dای"ئ�ل�ژی

�G از د, . ��د, 
�د
 "#
ای0�3 
#" از ای) ت�ریc و 
گ �3��ر ;�&+، در 
�رۀ وا#6��ت� !0  ���ل از 
!1&0 ا� 
ا� �:�) در 
�ر, ���8 �"ا��0 ا�+،                            
�H �1"ی"         � ،"��3
��3" ���8 را ای"ئ�ل�ژ� �أت H


�د   �3�2.�* <
�#�1م ا�+ !0     .  ا�+ و ه&%��ن �6
ای) .  ز��ن زی�د� از ای) ت�ری0��CB� c ا�+                        

ا��_@�ت و H"ای��8 و ��د ا�.#�ب، ��	"ر ����� و 
                   �%#�ا�H&� � و وا�#6 
�د !0 �0 ت�83 
/G و�
 �!�در و ره2� و ص:�ف ;%ب، !&����9 !�ر�
                          0#��H 0�1 ;�� در ��رج از
را ا��/�ب �&�د 
اق ه9   ������&! G23H ��ایان و 6ی[ 
0 ت&�
                       0
ای) ا��_ف و H"ای� 
ای.�ن رو�) 
�د و 

��9 !�ر�� را ا��/�ب �&�د�"��&! <� . ه&�) دل
 

 ص" 
�ر ��اه� 
                         ١٤روی"اده��    � ��ل ا�
�3��ر ;�&+ در 
�ر,                      ��81�1Lدن ت�
در�+ 
                   +���/�Q1 درون ;%ب !&�� � �&�H��8 ا	ا@

�"ه3"   ����8�3 ������ن از �������ل��9            .  ایان 
@�0 ت� �������ل��bD 9 در درون ;%ب               � ��T�@


 �ورد�"       
ا��� ا _م     .  !&����+ ایان � ��ا
ای) ��ارد و 
0 ه9 زدن ت�ری/� !0 دارا�                                        
�" ا
اه�9 در � ]��H 0 ا� وا6#� ا�+، از&.D�
8�9 در       � (�ز���� !0 صQ و��#� از !�در و @#�ل
ای) ت�ریc ز�", ه��3" و �	.� 
0��H در ای)                        

در د���� وا6#� . ت�ریc دا��0 ا�"، �B:+ �ور ا�+
2��8��3 ه�� ��:�وت� !0 در درون             H ط و�P� ن�
                    S�;%ب و�Hد دا��3" !0  &ً_ و ��8ی�� 
0 ت£�
 9�;%ب ��د ر��"�"، ��در��� اد �ه�� ��" ا
اه

 .را ����ر �� ��زد
 

       9�ا, �/�اه" 
�د !0 از ��" ا
اه�
 در ��ت&0، *
�9 ا� H"ای� ه�� درون ;%ب !&����+ و               �p


#"ه� ���@��8 درون !&����9 !�ر��، دTی> اش 
�01 ه�� @06 ا� و                                     �#�ای"ئ�ل�ژ� �ای� و 

�د, ا�+، *S �ن ه&0                       �pو����� �3�2��8H
             ،0����
0 و�6ع * 01�H"ای� !0 در درون ��د !�
                      01���+؟ و 0��BD ا�+ !0 !�D 0 اش&.D�
           Gای
ا� زای3D G"ی) � �#23�ت2"ی> 
0 َرِ;9 و 
                      dا یD ا�+ ؟ ,"� ,"���را�+ �6�� و  	[ 
��ر!���+ و bD از درون !��01 ای.�ن                 Gای�
 01�, H"ای� ه�� درون !��i3"؟ �ی� ز���وج �& 
                      9��� ه�� !&���� +8H +�
ا� اث�2ت ;	��

��+؟� �@�! � !�ر�
 

 0�   ٢٠١٥اوای> 
 

��دان از �4د0 �; 
 -�زاد ��زار0

 

                                  

 �� $%�&
'� � AB C5��4 @��)�89 $������

�(� 0	  �&����! 
 A>�ااD �$�	د                

                                  
 



  ��� � ���    ١٩٦  
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یQ �ن یd !�ر                                               Lو ت cد����ر� ت�ری
ا@�&3"ا�0 ;�� در  ف ت12�{�ت 
�رژوای�         ��4

 . ا�+
9  1�%اد, در ت�ری�B� cر� ت.��> ;%ب                    �ا
اه

�ز�                    "3

3"� و  9.D �3نD 0
��+ ایان ��&!
         dر در ی�Bدازد !0 ا�* ��, و �3", دار� /��
وز !0 ه�t و��ی>             �H%ی, دور ا@��د, � �8Hن ا

ا�   +��ارت�2ط H&#� و �"ی� و ���3"� در �ن �
ف �� ز�" !0 ه�3ز و��ی> �	1�0 ��ن                 ; ��د�

 ا�+�� ! 
 

 دارد j�"��3:#�� را  0D ,اد%���ال ای) ا�+،  1
اج �Cا��0         ; 0
�b �/�� اش را ��* (�3D 0!

 . ا�+
 

ت�ریc ت.��> ;%ب !&����+ ایان 
ا� �) و                 
    +��
� وH"ا��، یd ت#�[ !�ر � +����&! .  ه

��ن �تG و ��ن و ا "ام ه��                             �ای) ت�ریc در 
د��i&#� و ���در, ا�	_ب ت�د, ا� 
0 ��م                                 

ت�ریc تT�L ت         .  ، ����0 �", ا�+            ...ا�_م     
��2رز, 2F	0 !�ر�          .  ا�H&� � ایان ا�+      cت�ری

وج                       cا�+، ت�ری �وای�iد ��راه�� !�ر�
��ر!S و در �وردن �ن از زی �وار                              9����&!
                            B9 وت�د, ای�9 و  دی������ل��9 و *�*�ل���
     ��ی���ت $" !�ر�� و $" !&������ دوران H


��" . ت�ریc ز�"�� �� ا�+. ا�+ ]�i  �1�
�ی" �
 <�� dی" و ز�"�� ��د و ی��
ی��� H 0 !�� ی�!
را !0 ت�ش 
%رگ �", ا�" و ت_ش !د,  و 
�ره�       
�/�اه"               � Gر !0 دل�P�� 0 ا�"  را����
ا@��د, و 

 .روای+ و وارو�0 !3"
 

ی:�ت  1�%اد, Lاب ی�� ی��  ت�H 9اه�/
 �) ا�
�93 و ای) ت�ریc را 
�3ی�9.3
ه3D" . را 
"ه9 
�ی" 

 ا��3د ای) ت�ریc ه�3ز �.d �.", و   �.�
 �Hه
����ت                   
���0 ه�� !���D از�ن در ����0 ه� و 
��ه"ان ز�", و در �ر��� ��د  1�%اد, و;%
G ه9 

���Hد ا�+    .            0M�� از ��.�
وز @ص+ �ا�� ا

#]� از ر@	� و از H&01 ��ل";�ج �L&"� در              0!
1�%اد, ����0 ا�+   ]��H از cت�ری QیLاب ت�H

 _6&3"ان 
0 ای) ت�ریc را 
0 ��ا�"ن                .  را �"ارم  

��ه��0              +��ی�ددا�+ ��ل" ;�ج �L&"�  در !&��
�� !�١٩٥93&�ر,  ]1H  =
 . در ای) را

 
                         +#:3� 0D 0! (رد ای��در ای�i3 @	= !�ت�, در 
1�%اد, را 
0 ای) !�ر وادا��0 ا�+،  ا��ر,   ��	;

93! ��: 
 
1�%اد, �� ��اه" ��د را وارث ت�ریc ;%ب         -١ 

��+ ایان 
وای+ ��دش و *D&"ار                                ��&!
ی���ت !&������ و                               H 0�	
وزش 
"ا�" و �ا
                                      �
وز را @06 و ���+ ه�� وا6#� ا��&!


/��ص ;�� ا�9 �3��ر        .  ��ص�+ �.�ن ده"    
;�&+ را 
#�3ان ی�� از اص�1 تی) ��ز�"��ن                 
��ر!S درای) دور,، �=                 9��وج !&��  cت�ری

 ".! ��! 
 

ا�� و ��وج ���ل د  cای) ا�+ !�� ت�ری <?�
��9 و 
1.�ی�9 در رو��0 را 
�3ی�" و ا�&�       ��&!

1�%اد, 
� ای) !�رش �&�       . از ل3�) و �	G او �2د   
�~ تی) ادم ه�ی�         
  B�ت�ا�" !�� را @ی[ ده" 
را !0 ذر, ا� از ای) ت�ریc �&� دا�3" و ی�  _06 ا� 

ا�� ت#یQ وارو�0 � ت�ریc .ه9 
0 دا���G3 �"ار�"  
��9 ای) دور, 
ا� ��> H"ی" !&����+ ه��   ��&!

!�� .  ایان و !�ر�ان !&����+ ایان �9 ا�+            
 G3"ات����� !3" و 
0 ا��3د و  Qی!0 ت�ریc را ت#
ی���ت وا�#6                        H �8 و���/� 0
!�ر� �"ارد و 
                          0
 V6ا��ر, �&� !3" دروا cدر ای)  ت�ری <�د�
                     �
��ا�G���"3 دروغ �:�0 و ت_ش دارد ���8 را 

ش @ی[ ده"�	; V6�3� .ه"ف !�د!��0 
 
��9 ای) دور, �  -٢��&! cت�ری QیLاد, در ت%�1 

�&�ن                 ��8 ا�+ 
�Bی9 ه"ف �� 
ایان �3:#+ ی� 
 داردj� "�� را ه9 Bن ا��3د . دی"�.! =� �
او 

���� و ��ر!����� ای) دور, 
/��ص                         ��&!
����ل��9 و �Cه[               ��� �
 +&�; 9��$"ی+ !&��

#�3ان دو *�ی0 ا���� ��jم 
�رژوای� 
�ی�, در                 
���0 و  وج �������ل��9 و �Cه[     �ایان و ��ور

ائ+ ��د را از د�&�3 !&����9 و  ،0	P3�در ای) 

ی+ 
� ای) دو*"ی", !?�Q ت�ری/� ا _م !3".
  . 98��

���0 ;%ب !&����+ ایان                        y9 ر�D* . زی

�) و�Hد                        �
� !0 در د���� وا6#� و رو� ز%;
 .�"ارد

 
��+ �"ا�" !0 *9D ;%ب !&����+ ایان در                     !
وز �&�یG و               �د�+ ی�� از �#�2ت !��0 ل0 � ا

                              +��� G�

� ا��س و 
� ری.0 ا�  .  ت�jه

ا� ;> و @�> ا��_@�ت                            �@D&� !0 ص*
 0! �&Dدرون !��0 لH � 0"ی" �0B دا��0 �", و *


0 ای) ;> و @�> ه9 !&�� ��د, ا�+                      ��; .
ی���ت �6م                  H (یه&�Bن ��ه"  وج ز�/+ ت
����ل��+ و @"رال��+، درون !��0 ل0     ��� ،+�*

 .� H"ی" 
�د, و ه��3"
 

 0� ��/���9 ایان ��98 
� ای) ز��&! cت�ری QیLت
 0�1
 ،,�B.1&� @_ن دا�  ��
ا� @ی[ دادن �!�د
�"ن 
2F 9.D 0	0 !�ر� و               ��* g�� ا�
ا���� 

��+ ه�� �����3 
0 ای) ت�ریc ا�+��&! . 
 


0 !�ر�ان !&����+ و !&����+ ه�� ایان            (�
ض         #� در �.�
و 
/��ص !د���ن ایان !0 
��&�م �"ن 
0 ای) روای+ دل2/�اه� و �������0 و 

و�"                         93! �� 0�
"ون �م، 6ار دار�"، ت�ص
 S* ان��9 و ت.��> ;%ب !&����+ ای��&! cت�ری


/.� از ا��3د در . از ا�	_ب 
8&) را ��Pل0# !33"
                           @� �", و ا�#� �"&L�����0 � ��ل" ;�ج 
 ���8 در ��ی+ ;�&+ �.�
 ����Bی9 ت&�م و !&�ل، ا

���Hد ا�+                                     -public.hekmat.www(
)  net.archieve       ر زی�د� از���
3�) ت#"اد M&ه

�����8 ای) دور, ای) ت�ریc را ��ه" 
�د, و             ��&!
@��0 روای+ !33"P�
�� ت�ا�3" ول� . 

 

0 یd ده0              dاز ت_ش �%دی S* +&�; ر��3�
                     9��
ا� ;���0 ا� !دن �������ل��9 و *�*�ل
� از �	�ط                    ���1H ��; 0 ل0 � �ن دوران و��!
�/���8ی.�ن، �ا��iم 
0 ت"اوم ت_ش ��د 
ا� 
� ار     ���1H و S!ر�� 9���:�ف �0B دا��) !&��
 ��ل�د, �"ن 
0 �&�م ا@��ر و  	�ی" و رو�4 ��8

���� و �������ل���� ادا�0 داد��&! . 

�_ف ت_ش  1�%اد, 
ا� ���ت �#�3دار در               

�ر, � ای) ت_ش ه� و 
�_ف ا
از ��د���� در 
                   ��ی���ت !&����9 !�ر��، اH 9�تi%ی0 و ت	�
 � 03Lرش در ص�[; �
��9 ای) دور, ایان ��&!
03 ����� ایان Lان و در ص��2رز, 2F	�ت� در ای
                       �

� ا��3دش،  ،G/ت�ری �
و �P3	0 و �8Hن و 

�ت ت�ری/� اش !0 
/.� ا
#�د ���8H دارد،       ���

�� ��د Qی . ت#
 

ی���ت                H �	; � 0��21F +#:3�
 �_ف ت_ش 
�/�اه3"، !&����9 ای) دور, و     � 0! ������&! "$

                      9��ت�ری/G را 
0 ات:��6ت درون ص:�ف !&��
�L"ود !33"، ;	�	+ ;��� ��*Cی ای) ا�+   �!�ر�
و� !&����9 و 2F	0 !�ر� در ایان 
"ون .�* 0!
ای���دن 
 ���� ای) !&����9 و ��ر!���9 و                   
ا��3د و روش ه�� ��2رزات� و ��ز���"ه�                                 

+��� (�&����� اش ��&!. 
 

ی���ت  
�رژوای� bD و را�+ 
ا�       H ��8�_ت
دور زدن ای) ت�ریc و دور �0B دا��) داد, ه� و               

."ت          ،+��ت�iرب �ن از د��س !�ر�ان !&��

��Lص> ا�+
 . ا
0��81 و 
 

0 �ا@�&3"ا�0 ای) ا�+ !2F 0	0 !�ر� و                       �ت�ص

ود �1H ی��" و�
��9 در ایان 
 ای) ��� ��&! .

               t��%، هBن ا��i�
"ون ای) *.��ا�0 � ت�ری/� ه
وز� ا� 
ا� 2F	0 !�ر� ایان                    �و� و *.�*

+��� (�&�ا� ای) ات:�ق ��:�" ���6+ ا�+ ت_ش . 
                             0
 "��ی���ت� !D 0.9 اH ه� و +������ل���
اصP_;�ت و ا �"ال 
�رژوای� دو��0 ا�"  !&�!�ن 
�� !.3" و ه�ا� �زاد� و 
ا
� �21F را                    S:�

"33! �� . �ل�د, 
 

9  1�%اد, 
ا� 
ائ+ از ت�ریc وا�#6     �ت_ش ا
اه
;%ب !&����+ ایان و !&����9 ای) دور,، در                  
ص0 �  &>، !&�������8 ایان و ی�  اق را          
!0 از ��G ز
�ن  1�%اد, در ا��ن ����3"، �&� ت�ا�" 

6ار ده" �ای) ت_ش ;�� �������ل����8 . تL+ ت�ث
ی���ت $" !&������ !0 از                 H ه� و +��و @"رال
                              jون زد�" و از��
درون !��0 لH � 0"ی" 

01" 1�%اد, ت�83   i  " 
ی�ن ��در H 0
د�" را، !
اغ �%2                 .  �&� �دا�"   D ,اد%�1  �ا�� ت_ش ا�

ی���ت ا�+، ول� در  &> ای) H 0 ان
����) ��د *
"�:� ! ات:�ق �

 
ی�ن                         H  0! 9دی�
�"وار ��� ه&�.0  _6&3" و ا
دن 
0 ت�ری/� !0 ��د در �ن ! +.* ��i
1�%اد,  
�0 ل0 � !&������ و داد, ه��                 �! 

�د,،  9�8�
���+ ��ز !&����9 ای) دور, !0 �3��ر                           �

��ار� !  ;�&+ *D&"ارش 
�د، *�� 
:.�رد    ��

0 ��م ;%ب . دوT دوT �&� ��د �&D�&� ��د *

                                    ����+ ایان را در د�+ �0B دا�+ ا��&!
"�ف . ت�ری/G را �= !.; 9���&� ��د از !&��

ون زد,         �
 9��0 �������ل
 ��زد و راو� اش �" ا
     G0 ا� و ت2#�ت	P3�از درون ��د و �#�2ت ;�!9 

اغ �2% زدD ! 
 

٢٠١٥�0  (٩٤اری82.+ ( 

                                  

@��)�89 $������ ��(� $DB! 
 

0��$� �%F� 
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  0�qخ��d ر��H
 ا ���ب !�ر�ان ��رد ص:�         :;

در ��و,، ا �ا$�ت !�ر�ان ل�ل0 ��ز�                                    
                 0���
��ز���ن و �P6ر �8� اه�از ��$�ع 

  +��� ].���j3ر �:��Bی� 
� ��ل"               .  ا (�
0 ه&
 �
;�ج �L&"� ��اه�9 دا�+ و ای) ��$� �ت را 

�CBاری9���ن � .ای.�ن در 
 

��+ و �0 روز از ا ���ب !�ر�ان ��رد ص:�             

��ا�+ !�ر�ان *دا�+         .  در ��و, �� �Cرد            

         �&0 و ��ی
 U; +دا�* ،06�#��8Dر ��, ;	�ق 
��+ و ه.�9                         .  �%ای� ا�+       
دیوز دو�023 

     ��اردی82.+ �Cا!ات !�ر�ان 
� �&�ی3"��ن !�ر@
           ,"��� 0i��� 0
 ��و رؤ��� �H �1L&��8 ا�_

 _و, 
 ای) !�ر�ان ل�ل0 ��ز� ��ز���ن     .  
�د
                  U2F 0! دا�+ د��&%ده�در ا �اض 
0  "م *

دا�+ �.", ا�+ و ت�ه�) ٩٣ا��2ر از �8ی�ر * 

0 !�ر�ان د�+ 
0 ا �ا$�ت�      ��و اه��+ !�ر@


> ای) ا �ا$�ت ت� !�3ن ه.��د           . زد, ا�"  �	�در 
 از !�ر�ان را ا�اج و ت#"اد� ه9 
� ���ی+         :�

م       H 0
 ���        "!�ر@B
" ا��_ل در ت�ل�" و ���

�         .  ا;]�ر و داد��ه� �", ا�"           ی) �2�� U2F

��ت دول�� ای) ه.��د         �	�@.�ر !�ر�ان و د��ل+ 

0 !�ر���0 
�ز�.�0 ا�" ا�� !�ر�ان ه�3ز در          :�

          "�
 �� � 0
در $&) U2F ا��2ر         .  ا ���ب 
                      ����+ و �0 اردی82.+ !�ر@
وز �023� 0 �ا

د, ت� 
#�3ان  <L� 0

�ز�.��0 را  ت#"اد� !�ر�
ا ���ب ��) و 
ا� را, ا�"از� !�ر از ���8                          

ه&%��ن ا ���ب !�ر�ان �P6ر                .  ا��:�د, !3"    
8� اه�از 
�8D 0ر ��, ;	�ق �#�06 ��د 
#" از �
ز ���Pل�2ت ��ن ا (����+ و دو روز و 
"ون ت£


ی�ن ا ���ب ;�9             .  ��ت&0 ی�@+   H در ��!�ر@
                   (�$�#���ن �ا�اج ص" و ه:��د !�ر� را از 
   0
3�+ �{�1 را �
> ا�	�ص�در !د و !�ر�ان در 

��Pل�2ت ��د ا$�@0 !د�" . 
 

                        �i3ال از ای�� (�
#�3ان اول �"&L���ل" ;�ج 
��Pل�2ت !�ر�ان در ه&0 ای)                    93 !0! ��وع �
              0
ا!% *دا�+ د��&%ده�� �#�06 و ا �اض �


0 د, ه�         .  ا�اج ه&��را�.�ن 
�د, ا�+       0Hت� �

         �� ��ارد، @� (� در ه&Bدی �ا �اض !�ر�
         OP� و ���ن ا �ا$�ت !�ر��3�" �ی� ت�2��3 !

��ن �� ��د و�Hد دارد؟
 ت�V6 و ��Pل�2ت� !0 
 

 3D" ���0 را Tزم 
0 ت�$�O           :خ�*� ��ج �0��$  
   93�
 ��   .                     OP� 0 �&� از! � !93 ت��ی�@

ح                           F �8�� 0! ل�2ت��P�ا �ا$�ت !�ر�� و 
د�" وا#6��� را �.�ن �� ده" و ��98 ت��3[                          !
��ی0 و دول+ ��ن 2F	ۀ !�ر� و �� ]��3��6ای� ��

��ی0 داران ا�+ه&0���3M �&� ه9 ا��ر, !دی" . �
 _و, 
 !�ر�ان ��رد ص:� و ل�ل0 ��ز�                                  
��ز���ن و �P6ر �8� اه�از د, ه� ��رد                                 
 ص�رت �@�0 !0 ی�� از       Bدی �ا �اض !�ر�

�د,                       06�#���Pل�2ت اص�1 ���8 *دا�+ ;	�ق 

ا!% ور����0 و                    .  ا�+�ا!�3ن ای) �0 ت�83 در 
ا!%           ،�Hه�ی� !0 !9 ��د ه��3"         �
0�1 ;�� در  

�#0 ایان ه9 در                         �H د�� اص�1 و ص3#�� و *
ی�ن ا�+  H  .           د��&%د OP� £�#�2F (ای 
 _و, 

. *�ی�) !�ر�ان ه9 
/.� از ��Pل�2ت 
�د, و ه�+
��01N ت��3[ �6ا� �� ��2��3  ا�+ !0 در ;�ل  ��ا
#6��� ا�+ !0 
2F 0	ۀ                  �����Hد ا�+ و  $�;

د, ا�"              ! <�&Lت و$#��� !0 د��&%د           .  !�ر�
دا�+ �&� ��د، ;	�ق !�ر� !0 ا��iم                 * !�ر�
داد, ا�+ را 
0 او �&� ده3" و ا �اض !�ر�ان             
;"ا6> در ��ارد� !0 در ا��ر, !دی" 
ا�                                 

دا�+ �ن ا�+* . 
 

وز                             ���ر$�ی�� ه روز, !�ر�ان وا#6�+ ا
                    �� �#��#0 ایان ا�+ و ای) را در �OP و��H

�S1i               .  ت�ان �.�ه", !د       �1H ,روز ت	ی2£ ه
                            Qرد از ص����را� ا�_�� ��ه" ی�� دو 
                  0
 ،06�#�
0 ;	�ق  9�ا �ا$�ت� !�ر�ان ه��
                               ،��Bد�� ،���; �
 0
ا�اج !�ر�ان، 

��ن ای)       ...
�زدا�+ @#�ل�) !�ر�� و     �و ت�2��3 
              ���Pل�2ت !�ر� OP� 3" و#�ا �ا$�ت !0 و�

+��ف ��ه"                                    .  �F d�3 !0 از ی#�
0 ای) 
       Bف دیF 9، از�ا �ا$�ت و��V !�ر�� ه��
��Pل�2ت ���8 د��&%ده�� *دا�+ �.",                        OP�

;	�ق �#�06 ا� !0 در �0��C ت�ریc                               .  ا�+
��ب 
�د, !0 !�ر�� !�ر !3" و             &! �1�� �!�ر�
�� ;	�G6 را 
 �ورد ��3" و !�� ه9                               !�ر@

  "��2� �B
دول+ ه9 د��ل+ ��3" ی� ا� ه�H  .               9ا

�د, و ت#"اد�    ��
0 در��ا�+ !�ر@ "3�
د��ل�� 
م ای0�3 ا�_ل !د, ا�"                                H 0
از !�ر�ان را 

     "3! ��ای) و$#��� ا�+ !0 ���Hد            .  
�زدا�+ 
�� !3" ای) ا�+  <&  �i3ر !0 ای��!�@ dا�+ و ی
!0 دول+ ���6 رو;��� !0 6ار ا�+ �ای= را                       
��ی0                      � +�3���یC� 0ار� ���د, !3" و ا
ا� �
     �3#�
ود،  T�
 ;:� ��د و ��د�ور� اش �.�

                             j� �� از ه &�1 �ن 
�ز !دن د�+ !�ر@

�.�G ا�+              #� 0

ا� ت#ض 
2F 0	ۀ !�ر� و   .
و ه ز��ن !�ر� ا �اض !3" 
� ���ی+                                    
3��� در                            ���، داد��, و ;ا�+ و *1�S ا!�ر@
                    +Lر ��ز� و ت���
��G ه��3" و ا�اج و "�
�� ��د و                  0&!�L�د، �� ��د ���6ن 6ار �B�*

 . ای) یd و$#�+ وا6#� ا�+
 

#6��� ا�+ وا6#� و �ای= ����2��3 ا�+             ��ای) 
                           dل ی�; (��> �", ا�� در  &Lت 
0 !�ر� 0!
��ن !�ر�ان ه�+ !0 �@]�� ا �ا$� و��V در 

�ی" رو� ای) @]�� ا �ا$� ���+، ت_ش !د 
ای) @]�� ا �ا$� را و�#+ داد، ت_ش !د                     
�) و ت	�ی+ !د     �ات�Lد !�ر�� را در ای) @]� ت£


�ی" .  و ت_ش !د ای) ت��3[ �6ا را  �ض !د                
   +�ت_ش !د ای) ت��3[ �6ا� �����3[ را در �"
در0H ا� از 
�28د ز�"�� 2F	ۀ !�ر� و ای�iد                         

�ت                         �P�ح !دن F ا�
 ��د�� 2F	ۀ !�ر��

 داد        ��ای) ت��ی و وا#6�+        .  ا���� ت ��د ت{
��ی0 و 2F	ۀ                     ��ن �����Hد ت��3[ �6ا� ا�+ 

�#0 ایان ا�+�H در  . !�ر�
 

    0�qخ ��d ر��H
���ر� ره2ان و           :;
 ا�اج و 
                  0
م "�&�ی3"��ن !�ر�� و ا;]�ر 
0 داد��, H

dیLو ت �B
دن �= ت�ل�"، در " ���! <�/�و 
                   ��!�ت ی�� از ت�!��d ه�� !�ر@Lت&�م ای) ت

�oهأ و 
 ا��س ا��2ر� !0 ای�31                    .  
�د, ا�+   
�03  د��ل+                    ��� !3" دول+ !&� در ای) ز .�3�

"3! ��3�) ا�+ و �&� . !د, ا�+ و د��ل+ D اD
3�"؟! �� ��PD 03ر @�� در ای) ز

 
 �	.� !0 ��ی+ ای�31 در ا��.�ر :خ�*� ��ج �0��$

2د ��8H ا�+ !0 دول+   .�* "3! ��ای) ا��2ر ای:� 
��ی0 در ایان �� ��اه"            ا �ا$�ت .  ایان و �


��ا�" ���ت            ��! 0! +��� �LP� در �!�ر�
                             <�� 0
#6��� را ای�iد !د, ا�" !0 ��!3" ول� 
         ،"33! �� 0��H
2� را 
/�اه3" � ��د��ن ه
 0
ا��2ر !�ر�� را ه �Hر !0 ��د��ن 
/�اه3" 
�� ده3" و ه �Hی� ه9 !0 �/�اه3"          0#��H رد��

و@�ن         .  ص"ایG را در �&� �ور�"                ��� t�و ه
�#0 و                             �H Uی�	ان ی� ;���	��H 0! �1[ !�ر�

��ن !3" و�Hد �"ارد          
در .  ا �ا$�ت !�ر�� را 
ر��B ای:� �� !3" ا�� در               * �1�� G	� �310 ایi���

��ی0 در ایان �� ��اه"              � 0! ��8H  . ر�P��&ه
                          0! +��#6�+ 2F	ۀ !�ر� �Fر� ��� 9�:� 0!

  +@B� شj� د و درلCا !���ل�   . 
.�د ���ت !

�ز !د, ا�" 
0 ا�9 ای�31 و ای) �	.� ا�+ !0 ای�31         


0  8", دارد . 
 

دم  �

0 ��ال �&�   ای0�3 دول+ در ای)       ،ا�� ا�
ف ا�+، دروغ ا�+                     F �
اه� H���oهأ !  

     �
��ی+ ای�31 و ���0 !�ر�� ه� � ای0�3 دول+ 
ف                            F  أف ا�+ و د��ل+ �&� !�o ،"3هF
                                ���" ول� �?> �y دروغ �� ��!�ر� را 

ف 
�د,؟ دول+ د�+                     .  ��ی3"F �
 �i! +دول
�� را 
�ز �Cا��0 ا�+، ;ا�+ و *1�S در             !�ر@
���+،  "ال+ ���0 و داد��, ه�ی.�ن     ا����ر !�ر@

ض را                �#� ��ی� *�� !�ر�
� ���ی+ ه !�ر@
�> ��د ا�اج           � 0
 ��
0 داد��, �� !.��3"، !�ر@
ا!% !�ر�� !0 ��د                   ��� !3"، در ���1 از ای) 
�&� ه9 
0 �ن ا��ر, !دی" ;"ا�8D <6ر ��, ا�+                 
د, ا�+ را *دا�+                            ! ;	�ق !�ر� !0 !�ر�
0 6ار 
�د, *دا�+                ! �%�D�� ق�	د, ا�"، ;��


ۀ                .  ��د; (�ا�اج !0 در ت&��� ای) ��ارد اول
             (�ض 
�د, !0 در ه&�#�1�0 !�ر�ان   ��!�ر@
2ه� ه9 ��د �&� 
0 �ن ا��ر, !دی" و دول+ در �

            "3! ��
> ای�83 ���ت �	�  .           �
�#�1م ا�+ !0 
ف ��2د,  F . �$
�ز ا�+، ه ت# ��د�+ !�ر@


0 !�ر� �زاد ا�+، ه در0H از ت#ض و                                   
ا�LH@�ت، 
� ;	��6 در !ی0 تی) ��> �ن و در 
�� �زاد ا�+ و                 ی�ن تی) ��> �ن 
ا� !�ر@ 

            +��D S* +��ه �Hی� ه9     .  ا� ای)  د��ل+ �

�د, ا�+ G���� ��ا��0 دول+ در �"!�� . !�ر@

م *دا�+                 H 0
��ی� را ت� 
�Lل �3�", !0 !�ر@
 0&!�L�د, 
��3" ی� ! �Bد�� دن ;	�ق !�ر���

0��  
د, 
��3"؟  ���+، و ات:�£6 !. 
 

!�ر� ;	�G6 را �� ��اه"، *�لG را *دا�+                   
در .  ��33" ��2iر ا�+ ا ���ب و ا �اض !3"            

0�1 ��2��H �1"ارا�0 
 ،+��ف �F �
�0i دول+ ��
��ه��+          ���+، دول+ !�ر@ف !�ر@F  . 0�3ای

�#0 را �&�ی3"��                  �H ��دول+ �V@�3 و ;	�ق  &�
"3����#0 ایان              .   *�چ ا�+      ،�H 0 ا!�3ن درM��

��ه" �ن ه���9 ی9j� d وا6#� و یd ا &�ل                             
�> در !_��d تی) ��> و  ی�ن                �! +�&!�;
��ی0             � +���ی0 و در �"تی) ��> �ن 
ا� �

���8 ه�t ت�ه&� �"ار�" و �B3H وا6#� و                   .  ا�+
     V@�3�ت&�م  ��ر را  1�2F 0	ۀ !�ر� و ال0�2 
0 ��م 

      "�2�� G�* 0#��H ��ای) $ورت و ���ز       .   &�
�G از ه دور,                  
�#0 ایان �H وز در���ی0 ا�
             0

0 ت#ض  ا� ا�+ و دول+ ���6 رو;��� !&
��ی�ن 
0 �ن ���1   2F	0 !�ر� و در د@�ع از !�ر@
�� دا�3" 
��0 ا�" !0 *وژ, ه�� ��د را  ]��3� 0!
2�" و ا�اج و         
 T�
��ی0 را 2�"، ��د �
 G�*


0 ه��+���ر��ز� ی�� از ای) ;
 . 
 

!% !�ر�� ا �اض !د, 
��"، ه9                                  � ه
�� و ه9 دول+ در ار��ن ه�� ��1L و                                  !�ر@

�ض !�ر� را ه"ف ،�ا��#��03 �&�ی3"��ن � 
6ار داد, ا�"   .     dیL0 ا�9 ت
 ،�
0 ا�9 ���ب �

         "�دن ت�ل! <�/� !�ر� ���, و �&�ی3"��ن               ،در 
 ،وا6#� !�ر�ان !0 �	.� در ات�Lد !�ر�ان دار�"    

                      0
 !�ت ا �ا$� 2F	0 !�ر�L.� در ت	0 �!
�) ��ن �[                   ، "م *دا�+ د��&%د      �
0  "م ت� 

                 0	2F 0
 ���; �
����اد, !�ر�� و ا�اج و  
�.��" و ه&%��ن ��L!&0 و       ،!�ر� دار�"  � ا�اج 

�%� !0 .  ز�"ان ه9 در ا���jر ���8 ا�+D (�3D اCل
             �1�ف ا�+ صL+ �"ارد و دول+ �F �
دول+ 
           �8
رو�) ��H ��دش ای���د, ا�+، �&� ت�ان 
از ای) ه9 ت�V6 دا�+، ه�t دول+ 
�رژوای� از ای) 

  "3��
�رژوا را �&�ی3"�� �& 0	2F �8
ت�V6 ای0�3   . 
د یd ت98 !.3", و @�1   �B
ف !�ر� را F +دول

 !0 ��ی+ ای�31 و ���0 ،!33", 
ا� 2F	0 !�ر� ا�+
��33" ا
%ار ای�iد ای) ت�ه9 در     ... !�ر� و  �ت_ش 

          "3��
��ن !�ر�ان 
0 دول+ �  .       ����ای0�3 ا� ز
د  �B
ف !�ر� را F +�3 اش ای) ا�+         ،دول#� 

!0 ت�ازن �6ا �Fر� ا�+ !0 دول+ ��2iر �",                    
                      Gس ا@%ای�" و از تM
 ا�+ 
0 �&+ !�ر�

@�) �ن                 B� +#و و� � دول+     ،ا �اض !�ر�
�"ان                        � 0
 ��2iر �� ��د 
0 ��م د@�ع از !�ر�

��ی"

0 دل��ز� دول+ 
ا�             .   �P
 رBو ای) دی
2� ا�+ !0 @.�ر ا �اض              .  !�ر� �"ارد  H (ای

د,   ! <�&L0 او ت
 <�.�� !�ر�� و 6"رت !�ر�
دول+ 
�رژوای� در ه&��H 0 د��� ه&�) �	G . ا�+

                             0
را 
  8", دارد و دول+ ���6 رو;��� ه9 
                            "3! ���8ی) ��L دارد ای) �	G را ای:� 
و .  

ه&���Pر !Á26 0 ه9 �:�9 ��01N ا�اج ره2ان                      
                         ��!�ر�� �ن ;1	0 ا� ا�+ !0 ��ن !�ر� را 
       0! �%�D و �ن �B��2&و ه �
�" و ات�Lد !�ر�ُ
�	0P 6"رت 2F	ۀ !�ر� ا�+ و ات�Lد !�ر�� را           

    "3! �� (�� ���8 د6�	£ دار�" ه&�) ;1	0 را ��               ،ت£
ض و !�ر� ه����ر .  ز�3"�#� و ای) ;1	ۀ !�ر�

ا�+، ;1	ۀ �&�ی3"��ن و !�ر�ان 
� ات�ری�0 ا�+             
!0 در ت&�م ا �ا$�ت �#� !د, ا�" ���8 را                                
و�", 
ای.�ن در�+ !33"، ز�"ا�� * ،"33! �Bد��
��ن !33"، از !�ر ا�اH.�ن !33" و ��ن �2.�ن را 
"3�
أت ��3" ای��3ر را H ��! B33" ت� دی! VP6 .

��ی0 ا�+     �8ی) د��ل+ دول+ در د@�ع از �
ای) 
                   V@�3��8 �&� ��د از 
 و از ای) �.�
و از ای) 

1�2F 0	ۀ !�ر� د@�ع !د  
��ی0 � . 
 

    0�qخ ��d ر��H
وز ی�� از              :;�3�+ �{�1 ا� ا
, ا� تی) �#]_ت 2F	ۀ !�ر� در ایان                             �

�)                 .  ا�+�ات �6ل ا��{�ل زای� و ت£! 0
دول+ 
وژ, ه�� ا�6��د� * +@.�0 �ط *
 �.�
 <}�

�28د ا�6��د  �
را داد, ا�+ و در !> �� ��ی0! "3 
 Gد� ا��{�ل ه9 ا@%ای��ر@�) ر�" ا�6 T�
ایان و 

  "
��ن !�ر�ان             . �� ی��3�9 !0 در �
 ��
#]£ ه9 
                 +��"� ای�iد �", ا�+ !0 ��ی" در �ی3", و$#�ا

�8 ��د
�"� *�یۀ . �3�) اD 3" !0 �ی��! �� �@ �&�
وا6#� دارد و اصÁ �6ل ه�� دول+ رو;��� در                  

�� ت�ا�" وا�#6 
��"؟ 03�� ای) ز
 

 ای0�3 دول+ رو;��� و !>                :خ�*� ��ج �0��$     

�رژواز� ایان ت_ش �� !33" !0 ا�6��د ایان               
��ی0     
ود ی� ;�� � T�
��ی0 ر�" !3" ی� ��د �
 +���#0 ایان �ازی ��د، در �ن تدی"� ��H 0

�� ��د در          9�� �i! 0
و ای0�3 ای) *وژ, ه� ه9 

+��� (� zL
��رد  �i3ن دارد !0 ر�" . ای���ا�� ا
�	P#� ه9 !0 
�د,        "3D ��ی0 در دور, ه�ی� ه�
     �3#�
��" ا��{�ل زای� !د, 
��" ول� ای) 
0 ای) 
��ی0 و                         � +!; +8H 0 ت_ش ���8 ی�! +���
دول+ در ایان در ای) 8H+ ا�+ !0 ا��{�ل ای�iد 

��1Nۀ ر@V .  ��د 
�د و ا� 01N��ا� ا��{�ل زای� 
       �1�� Gد، راه�
 <[#��#0 ایان �H ر� در���

��د, 
�د؛ �� ت�ا���3" 
��H 0 د, ت� دوازد,  �� + 
                     <�&Lت 
�دن !0 
2F 0	ۀ !�ر� 3" �{01D ر و�!
ار �#�ش !3"، را,                  �د, ا�" 
ا� ای0�3 
��ا�" ا!
در�+ و � را�+ ت ای) 
�د !0 �?Á �� �ت                    
!�ر� را  
0 *�3 �� + !�ر در روز !�هG ده3" و 
       (�در  �) ;�ل ز�"�� �ا@�&3"ا�0 ا� 
ا� ��14

                   "33! (���#0 و 
ا� 2F	ۀ !�ر� ت£�H  .     �3* �

���ر� در ایان را ;> 
 <[#� "� ���� + !�ر 
                   ،+��د ول� ای) !�ر را �&� !33"، ه"ف ای) �!

"� و ��ش          0
 �P
��ی0 ای) ���+ و ر� +8H

�&� دول�� !0 �!�ر ا�+ �"ارد                     � "
�&� ی� � .
                        V@ر +���ی0 دار� و �6ا��G3 در �"دول+ �
�#0 و                                 �H ر� در���
 <[#����ر� ی� ;> 


  +��ی)         .  ا��{�ل%ای� ��.�
 (��
8H 0�1+ ���8 ت£
��ی0 ا�+      ��ی0 ��ر�H و       .  ��د 
ا� �� ]1H

��ارد *وژ, ه�� دراز �"ت� ا�+ !0 دول+    �	
��
                   0
در د���ر ��د �Cا��0 و ای0�3 ای) *وژ, ه� 

      "��&
 Á#@ "ر� �� �i!  .         د در�
ول� ا� ای�P3ر 
                      0
 ,���+ ��ل �0��C ت�3�d و ص3#+ و 4

�	�ی�0 
� دور, ه��  <
�6���ر 
�Tی� و 4�
 0Hدر
       �&! 
> �ن @	�	�26> ت ر�" !د, ا�+ ول� در 

 ه9 �", ا�+�.�
���ر� 

� . �.", ا�+ و ات:�£6 
 �", و                             �.�
 0#��H دول+ در �26ل ������Nل
��ی0 داران ��6 ت و !+ و  و ��.�
��ی0 ه� �
 و ا�����ت                      �.�
!1:+ ت و ص�;[ *�ل ه�� 

� �", ا�"�.�
�9 در ت&�م د��� و . j  �6�3ت dی
 و �34، ر�"         ��#0 ایان @�ص1ۀ @	�H 01 در&H از
��م �ور ثوت و               � Gو ا@%ای d�ص3#+ و ت�3
       9�j  +��وL��%ان � <
�	�ا�����ت ا�+ و در 

�#0 را �� ��د �.�ه", !د�H . �83ه&0 ای <�*S دل
��ی0 دار� ��د             ��j� ��32م � 0i���+؟ در ��D

��ی0 ا�+       �) ا�+،                         .  �#���jم ی2F d	ۀ 
��3 ا�+ و دول+ دول+                               #�دی���ت�ر� 2F	ۀ 

�#0 و  1�2F 0	ۀ .  ����8+�H 0�دول+ 
�رژوای�  1
   T�
��ی0 را !�ر� ا�+ 
ا� ای0�3 
��ا�" ��د �

2د
  .                         ،"3! ��94 ای0�3 ت�3�d ر�" �لCا  1
�.�د� �.�
���ر� ،ص3#+ ر�" و ثوت 
 �0 ت�83 

�.�د            � �.�
 +��وL��.�د !0 @	 و &� 0���! .
�9 و � را�+                  	��� �1�وژ, دول+ رو;��� �*
ای) ا�+ !0 ت_ش !3" ;�� ا� ص3#+ و ر�"                        


ود T�
�#0 ایان �H د� در��ا�6، �.�

� @.�ر  
  و د��&%د !&��.�

� �"ت !�ر  ،
2F 0	ۀ !�ر�

  "�2
 T�
��ی0 را لCا �#]> ا��{�ل و   . 
0 ��د �
   0
�#0 !&�!�ن ��اه" ���" و �H ر� در���
 <�.�
د ای)                     ! 9��.�ه", ��اه 0! �%�D ا;�&�ل زی�د
                  ��اه" �" و !&��.�
���ر� 
�%ان �ا�+ !0 

 دار�"       . �/�اه" �"  j� وژ, ه�ی� !0 ���8 درلCا *
و �6ل ه�ی� !0 �� ده3" ت_�� ا�+ 
ا� ��!+       
دن 2F	ۀ !�ر� و در ا���jر �0B دا��) ای)                        !

0	2F .+��ی�ن �H �28د� در
 (�3D 0�ای) را . و�
��ی0 در ��ل��ن �0��C، ر�" !�ت �Lت <! �� 

 

                                  

2��5� �� ������ -�����9� � -�7���9� 
 )����># راد�	 ����  ;� خ�*� ��ج �0��$ ( 



  ��� � ���    ١٩٦  
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������ � ����	������ � ����	������ � ����	������ � ����	    
  ��� ����	 
� ���
 ��
�� ��� ����  .           ��
�� ����� ��� 
 ! "#�$� �
 ��
�� ���� �� ��
��

                        �����
 �%��� &'�(� ���
 ��$)	 �� ��
�� ��$*+ ,��
 �
 ��
�� ���-�.
 ��/�
 ! �0�
 �


1�.2  �3+#*4 �� ��
�� ����
 &5
#6 7�86 ���
 ��$)	 �� ��
�� ! �$9� �:. 

        �4� ;���
 �$�
$� <���� ����	 ��� ����  .            �#�. =�/� �� �$�
$� ���� �� >/+ �� �$�
$�

              ���� �#��� ! ��� ,��� ! ,�*�
 �
 ��
��# $� �� �$�
$� �*'�  .      ?��
 ! 1�$@ �� �$�
$�

���� <A9�B �� ;���
 ��:. 

 
 
��� ������� ���� ���� ����� ��- ������� � � ��!� 

                <
�	��3�) ر�" M&0 و ه��C� ن����ی0 در ��ل�
�#0 �.�ن �� ده"�H (ر� در ای���
 . 

 
�#0 ا�#���� از                       �H ر� در���
���ر و 
 !�ر�
�#0 ا�+ و 
0 ای) ��> �H (ی0 در ای��� +�&!�;
 (�
���ر� را از 
��ی0 6ار ا�+ ��+ !0 ��ی� ��

2د
  .                        "��� �� در ���0i راه� !0 
ا� !�ر�
���ر ا�+                
���ر� 
ا� !�ر�ان 
 0&�
��Pل02  .

��ی0                           ای0�3 !�ر���0 ور���+ �� ��د ی� �
��ی0 ه�� 
%رگ ور���+              � <
�	�!�dD در 
                 !%� ��د ده� �"ارد  و ی� ا�� �� ���"، ا�
ا!% ��د د, ا��	�ل �� ده3"،                              � 0
��ی0 را �

��ی0 داره��+  � <�.�دول+ و ��jم ;�!9 در         .  
���Nل        0#��H (!و� !�ر��#0 و ��H دم� <
�	�
                 �ا�+ و ای) را 
�ی" @.�ر !�ر� و ات�Lد !�ر�
���ر�           
 0&�
���ر� و در د@�ع از ��ا�+ 
 0�1 
 �8�� <
�	��� ت�ا�" در  �%� ا�+ !2F 0	ۀ !�ر�D

ا� 2F	ۀ !�ر� و�Hد                �Bه" و را, دی"
6ار 

 .�"ارد
 

  0�qخ ��d ر��H
��j3ر �&� ای) ا�+ !0 ای)           :; 
                               0
���ئ�1 !0 �&�  �3ان !دی" �Hا
� ا�+ 

3�+ �{�1 و ����ر� و �#]> ا
 <[#�... 
 


0 ای) ��> ا�+          :خ�*� ��ج �0��$   £	����8 .  د6
                     ,��ت_ش �� !33" !0 !�ر� را 
0 د��2ل �/�د �

"3��:
  .     0pه:+ ت ��2رزات !�ر�ان �� �� ا�
                      0! "3�:� ���"، �ن ��V6 ه9 ��
را 
0 ی�د دا��0 
 ارزان 6�&+ را وارد !د, ا�"، ی� �?Á وارد             ��

0 ایان  �3�D ارزان �T�! و �Hر�� �T�! دن!
�% 2F	ۀ !�ر� �Cا��0           ��.�> ا�+ و ای3ا رو� 
���ر 
ا�" !0 
�Bی3" دل�> د��&%د *�ی�) و ا�اج و 


��H 0          .  ��ز� ای�83 ا�+     د�" !�ر����ت_ش 
د      �B
�� و دول+ را 
0 ای) @�       ،ای0�3 ی	0 !�ر@ 

               �3�D �T�! �
!�T�! 0��BD 0! "3 ایان 
��ا�" 
"3! +
ای�83 و ای0�3 !�ر@ام *�ل �"ارد و ت�ان ! ر�6


> !��T ��ر�H را �"ارد            �	��#]>   ،ر�6
+ در  
  +��� ��ی2F . 0	ۀ !�ر���ن ��د ��
	ۀ ���ای�83 


��"، ژا*�3    �3�D ی0 دار��داران ا�+ و ای0�3 �
                         (� <[#� ،�Bدی ��H 
��" ی� ایا�� و ه

  +��� ��ی0 در ��د         . !�ر�� +

	�ت و ر�6���

��ی0 ا�+ و                     � ��ن ���6ن !�ر!��#0 ایان �H
�#]> !�ر�ان ت2"ی> ��د   0
��   . ��2ی"  �#� �8��


"وا�3"، ای) را    � UیF (را از ای !33" !0 !�ر�
 
"ه3" و 
2F 0	ۀ !�� 
#�3ان �Hاب 
2F 0	ۀ !�ر�
+���� و دول+ � !�ر@�
�Bی3" 
0 ای) دTی> ت	� .

                      �T�! 3" ت��
 �Hن �.�

�ی"  در ���0i !�ر�
             <
�	�ایا�� ای3	"ر ارزان ت&�م ��د !0 
��ا�" در 


CBارد             0	
��� �3�D ارزان �T�!  .        �3#و ای) ی
راه� H% ای) ���+ H% ای0�3 �"ت !�ر !�ر� را     


د و د��&%د !�ر� را زد       T�
  .       �
و ای) ت���1 
       0B� ر�j0 ا��
 9.D دن وا����8+ 
ا� ��!+ !

"�:�
�" ای0�3 در �ی3", ات:��6 �
0 ا �� .  دا��) !�ر�
  +���.+   .  ��اه9 
�Bی9 را, !�ر� ای) �#� (��ت£

�:0 دول+ ;�!9 ا�+                 oو ا� ه&2F  .     0	ۀ !�ر�
 +.�#� (���#0 در ا����رش ا�+ ت£�H ت �ن�����ا
                       0! �%�D 0 اش ا�+ و �ن:�oه9 و 2F	ۀ !�ر�
                     0! �

�ی" ;�ل �ن ��L" ��د، و �ن �Hا !�ر�
                     0
3�+ �{�1 اش و �
0 ا ،+.�#� 0

�ی"  !�ر�
���ر� 
ا� ه&0 ا@اد ���د, 
 0&�
ز�"�� اش 
"ه" 

0 !�ر ا�+ و 
�ی" ت_ش !د ای) 
#�3ان ��Pل02                 
ح ��د و                      F �ا�� در ا �ا$�ت !�ر��

د          �B
ای) راه�   .  ات�Lد �ا�� ;�ل ای) ��> 

د   G�* 0
�#]_ت� در       .  ا�+ !0 
�ی"  0D 0�3ای

�03 ه�+ �� ��د 
0 �ن *دا�+ ول� ت�83             �ای) ز
                       0&�
3�+ �{�1 ��ا�+ ��#]> ا 0
را, �Hاب 

�#0 ا�+�H ران���

ا� ه&0  �:�����ر� 
. 
 

       0�qخ ��d ر��H
��Pل�2ت و                    :; "�3! �� �@ 

0 ای)            0Hت� �
���ئ�1 !0 �&� 
0 �ن ا��ر, !دی" 
�� ;�� د��&%د                        ت�ازن و در �ای�P !0 !�ر@
روزا�0 !�ر�ان را ه9 *دا�+ �&� !3"، �ی� ذه�3   
 وا�#6 ���+؟ و ای0�3 
�Pر !> را, ;>                      �و 4
                 Bدی �!% !�ر��ا!% و د, ه� �!�ر�ان ای) 
��+ و   D "��0 ه9 
0 �ن ا��ر, دا����
!0 در اول 

3�"؟ �
 �� �D در �&� 
 

 ای) 
0 ه�t  �3ان ذه�3 ���+ :خ�*� ��ج �0��$

�دن و �	"ور 
�دن ای) ��Pل�2ت را                            (�&�و 

��2رزات !�ر�ان در �Fل ت�ریc �.�ن داد, ا�+ .
�	+ ا�+              	; dو ای) ی +��در .  ا�� !�ر ����� �

د, ا�"   ! <�&Lت �#0 ا� !0 �ای�P را 
0 !�ر��H
                   "3! ��!; 0	�G6 را �&� ده3"، و��6 ا �اض 
و�", ��ز� �� !33"، ره2ا�.�ن را                          * Gای

�#�1م ا�+ !0 ات�Lد                  ،"33! �� و ز�"ا�� �Bد��

                        +�3����ر� ی� در د@�ع از ا
 0&�

ا�  !�ر�
                 Gر�، ا@%ای���
 0&�
�{�1 و ��ا�+ و ��Pل02 
 ��3�) @.�ر� 
0 دول+ و !�ر@D £د��&%ده� و ��8ی�
��ورد !0 ت) ده" 
0 ای) ��Pل�2ت !�ر ��د, ا�                      


+���،      +���&�) ه9 ����01N ای) ا�+     .   ول� 4
�#0 ایان . !0 �&� ت�ان در ت�ه&�ت ز�"�� !د  �H


�رژواز�              �
و 2F	ۀ !�ر� در یy3H d وا�#6 

دار ���+          .  ایان 6ار دارد     ���� 0! �B3H .

ه��H t و ه�t ر�0 ا� از   . ���8 ه�t ت�ه&� �"ار�"  
                 Q1�/�ت�ه9 
2F +2�� 0	ۀ !�ر� را در ��Pح 


�رژواز� ایان �&� ت�ان دی"               .        9�از ��ش �
                           �
تی)، از �3", رو تی) ت� 
" ده) تی) و 
 Gار����8ی �
��ی0 داره� و دول+ و �+ تی) �;

ای) را در ه&�) ا �ا$�ت ��                 .  ت�ه&� �"ار�"   
�) ��د                .  ت�ان �.�ه", !د    �لCا را, ���8 و را, ت£

                        +.�#� OP� 0
��ی0 ;&01 و ت#ض �ور� �
#6���            .  2F	ۀ !�ر� ا�+    ��را, ���8 !�ر� را در 


CBار�" 
ا�  0	
��� Bه&"ی �
6ار دادن ا�+ !0 
  "33! (���&��0 اش   . ای0�3 
��ا�3" ��ن �2.�ن را ت£

       ��ه&�ن ��رد� !0 ��دت�ن ا��ر, !دی" !0 !�ر@
از 
�ز�.���Bن 
#�3ان ا ���ب ��) ا��:�د, !د, 

�.+ .  ا�+#� OP� "; (0 ای
�#0 ا� !0 ت� �H در

�ز�.��0 را ��2iر                را *�ی�) �ورد, ا�" !0 !�ر�
�) ز�"�� اش 
ود 
� !�ر�ان                   �
ا� ت£ "3! ��


#�3ان ا ���ب ��) �oه ��د               �
ی� .  ا ���
           0
د, ا�" ! <�&Lان ا@{��� ت
0 !�ر� 0! ���#6��
                    (�ه&�) ص�رت ا�+ و �&�) ا�+ @دا از ه&
!�ر�ان 
#�3ان !�ر� ا ���ب ��) ا��:�د,                     

"33!  .         ��#0 !�ر��H ,[ ا@��د	ه��   G/
ی� از 
*S راه� را 
�ی" در         .  
0 ای)  �3ان ا��:�د, !33"        


> �Cا�+ !0 ت�83 را, وا6#� ا�+      �	�راه� ا�+   .  

د   �� G�* 0

0 را,         . !0 �� را  (��
 "��و��0 ا

           0
�" ه�ی� !0 دول+ �� ده" و �
0 ا ،"3
 9�ه�� �
ت�V6 و ا���jرات� !0 ه�6�M+  &�1 �&� ��د ت�                 

      "3! �� <�&Lت . ا
" ای) و$#�+ را 
2F 0	ۀ !�ر�
� �"اری9          Bرا, دی ��  .            �Bرا, دی 2F	ۀ !�ر�

ول� @.�ر !�ر�� و ا �ا$�ت !�ر��             .  �"ارد
       ���#0 ایان و�Hد دارد را �H ن درT0 ا! �#�و�

              +��� �32�ا �ا$�ت �ا��     .  ت�ان 
 ای) 

0��H از ای��83+             0��&� d1&�ن ی#�در ت&�م    .  

یU �0�2 ه�� @#�ل�) ��د                  F ان از8ه�� ای�
                   0
iرا را, ا�"ا��3" و از ای) ت �ا�� gLت


�ی" ا��:�د, !د. 
 

                     (���+ ه�� 2F	ۀ !�ر�، ره2ان و @#�ل��&! 
و�                                 �� 0! 
�ی" را, �ا�� ت 2F	ۀ !�ر�
��ورد را در                     
�"ان � 0
ا�� 2F	ۀ !�ر� را �


> 2F	0 ��د 
CBار�"�	��#0 و در �H <
�	� . 01N��
ای) ا�+ !0 ت�ازن ���Hد و صQ ا �ا$�ت                      
94 و�#�� !0 دارد ه�3ز �ن @.�ر                       ����Hد  1

 !0     ،ی��pر0D ا� ���+ !0 دول+ را وادار !3"                      
                                   P� 0
��ی0 اش را  !3" و �P� ا;��س

�3"ازد
�3"ازد و               .  
 P� 0
��ی0 را ��د�ور� �
               ��	"ور �� ��د !0 ات�Lد !�ر� ����ای) ت�83 ز
                             0
و�Hد دارد و ات�Lد !�ر�� هH 9% ات��ء 
ره2ان !�ر�� و وص> �"�.�ن 
0 �0�2 ه��               

          +���	"ور � �
�ی" ا@U و �#�ره��                .  !�ر�
6ار داد و    
> 2F	ۀ !�ر��	�ا�� ت� را در �

را, ����� ���+ ول�         .  ای) ت�83 را, ���Hد ا�+          
��2رزات ت�ری/� �� ای3ا �.�ن داد,           . �	"ور ا�+  

از .  !0 �	"ور ا�+ و �.�ن داد, !0 ت�83 را, ا�+              
@�0 ت� !&���رده�� *�ریS و ت�                     � ا�	_ب ا!�2
ه%اران ه%ار ا �ا$�ت و��V !�ر�� در                               
 ��ا� ارو*� و ����، در ��د ایان و ه ��H د��

�.�ه", ا�+ <
�6 
0 ��د 2F	ۀ !�ر�iدر ت . 
 

 دم �8� d&!  �

� ات�Lد و��#G و  U@�
 !�ر�

0 *�� د@�ع از ا �اض ��د �ورد�"  0! U@�
ای) . 

                    Bا!% دی�ا!% و �
> !�ر�ان ای) �	�را, در 
ات�Lد !�ر�ان د@�ع از ه2F 9	0 ا� ه�،         . ه9 ا�+  

1F[ و در��ا�+ د@�ع !دن و ه&�B��2 و                            
دن از ه2F 9	0 ا� ه�� ��د، از                              ! ���2��.*
دم  �ا@�&3" ��و, و       �����اد, ه�� !�ر��، از 
 !0 ای) ا �ا$�ت در                Bه�� دی�H ز���ن و��

ی�ن ا�+  H،                  �1H 0�3ا�+ ت� ای ��1 وا6#� ت� 
��3ن H&�8ر� ا�_�� در                           .� S1i��S1i از 

0 ;�ل.�ن !33" ی� ای0�3                      ���ا�+ !د !0 @�
ت�V6 دا��0 
��3" !0 ���0 !�ر� و �3Hب ��iLب 

�زو� $" !�ر�� و اهم ه�� رژی9 در                            0!

"33�

�ی" 
G23H . 0 !�ر�� ه��3" !�ر� 
ای.�ن 
د و 
0 ای)   ! 0#Hا�را, وا6#� ت و 
2F 0	ۀ ��د 


�د   ����� در                     .  Bای) ت�83 را, ا�+ و را, دی
��+ و 
�ی" ای) را, را ر@+ و       � 
> 2F	ۀ !�ر��	�

 .ای) �	"ور ا�+

 

١٩ 0� ٢٠١٥ 

 ...ا�HAا�Iت و ا��HA;�ت 



  ��� � ���        ١٩٦  
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�'�� �
�(	 ��E� F�B 
 

�2��3+ ه:�0 ;�&+ 0
 �"٩٠٠ ;�و� ٢ �Dپ دوم ��3/[ �ث�ر �&�ر, ،.�3� . ص:0L از ��2;?�ت �3��ر ;�&+ 
 

دا�+ �#�دل  * �
���ا�3" ��9 �ن 
0 وا;"ه�� ��1L ;%ب در !.�ره�� �/�Q1      ٢٥ _6&3"ان 	���
� در ا����ر 6ار دادن �در�� 
ا�           ، *��" ا����1Bن ی� *دا�+  
 .  را دری�@+ !33"٢ ��3/[ �ث�ر �&�ر, ،ار��ل !��ب

 
"�یU �درس ال��و���� ;%ب ا6"ام !3F از "����ا�� 9�	���
ا� در ��ا�+ !��ب . 

3�"،لP:� در ص�رت ت&�س! "�ی	0 *دا�+ ه%ی03 !��ب را 6F ا� ار��ل !��ب و
 . !.�ر �L> ز�"�� و �درس 
 

+�� ���0 ;%ب ;�&��
 �= ر�&�  -د
 ٢٠١٥اول ژوئ) 

  
 ���:  ادرس *�+ ال��و�  

hekmatistparty@gmail.com  

 
 
  

1�
 <����
 ���C ! D��� �: ��4 $� 1�*@ �#-�� .1�
 �#;9� ��4!� �� !
 �#  1�. �
 .1C!�   ��� 
� ��2/�
 �: <�!� ��

���C� �E#C#3��
 ��� 
� �6���
 �: F0�� ! ,/05 �"
G@
 �H�
� IJ� ����
KA� "2/�
 ! 1C!�   ���$� �$�;� ���� ! ��:� �
$.

��#9�� 1�*@ �#-�� 7�86 1�. ��#�� ���� ���/� 1�L��� � 
� �$%�� 7���#��. 

  

1�
 <�$�� 1�*@ �#-�� �
 ����
 1�$@ �
 1�*@ �#-�� M'. . <$;N ?
 7���#�� � ! F���� � F�: <��
 � 1�*@ �#-��

! ;���
 �$�
$� F0�� O��	   F0��.��� �:
#  P.� P���C��#�. 

  

1�*@ �#-�� �� <��� 

����� ?�#� 
 



  ��� � ���    ١٩٦  

 

 

 

 

 

 

 

�%�&
'� �&���	 �5�D& 
 ������ �%�&
'� .)� �� �� �5�D&- 

 �%��'��)0'*� IJ(�*� 
 

�����* :��'3	 M�� �<�J 

com.gmail@hajim.khaled 

 

�%��'�� .)� �� N�'4 
 

  ��	ا ا��� ،د;��خ��# �@ب
hekmatistparty@gmail.com  

 

0@4�� #H��4 ��;د :�  !ذر ��ر�
azar.moda@gmail.com  

 

 ا��ن 4%�: د;�� �z�2<. #H��4ت
com.gmail@kafa.aman 

 
�F%� �$��0: د-�H �4د��Hن �@ب  

mozafar.mohamadi@gmail.com  
 

  خ�*� ��ج �$��ي: .��E{ت خ�رج E4	ر
khaled.hajim@gmail.com 

 

 

١٦ 

�6�H��� ر �@ب	E4 ت خ�رج}��E. 0س ;� وا��ه���. 
 

�: ا��H621ن[����ر *�/
 ٠٠٤٤٧٥٧٧٩٥٢١١٣ت1:) : 
com.gmail@bakh.pirkhezri 

52:�H�ی9 زاد, :ا ٠٠٤٦٧٣٩٢٨٦٨٤٢: ت1:): ر �3 !
rana.karimzadeh@ymail.com 

 ٠٠٤٦٧٣٩٣٣٥٠٤٤: ت1:): وری� �	.32"�: �	.>	ر0
com.gmail@1360.verya 

 ٠٠٤٩١٧٧٤٠١٢٦٨٢: تT  :(:1دن داور:!*��ن
de.netcologne@ladann 

Xدا���ر :�B39 ه��� ا
اه
com.hotmail@hoshangi_ebi 

 ٠٠٤٧٤٠١٦١٠٤٢: �زاد !ی&� : ��وژ
com .yahoo@azadkarimi 

��ان �ذر�: ;2\��! 
com.yahoo@1966_keyvan 

�����ن:������ �� !"  :٠٠٤١٧٩٢٠٧٢٨٩٥ 
com.gmail@2sunshayn 

67�5 2�34 زاد.:	�ر���  
sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

 ٠٠١٦٠٤٧٠٠٨٥٢٢:د>;�د ا:�2: وا���ور
com.gmail@1917shashasur 

����� :� @� ا57 
com.gmail@2000akosha 

$%�<��*
* ��� @�&� 

 � (��� .)� 0'*� �5�D& 0>�1� �%��'��

�
� +	 �D�(	 �� 

 ��&�
,� � � �%��'��  

www.hekmatist.com 

  

 

�'�� ��1� � *�(	 �� �%��'�� .)� ��� �	�&�� 
 

2��%8>&�- 2�(<: 

���+ و ����+ y3H: ا��ن !:�� ،y3H 
�
�3��ر ;�&+ و y3H ایان و  اق: ثی� ��8 

8٤ ژوئ) �� + 023�٦ : ز��نo از "#
  
�: ت1:) ت&�س[� ���ر *�/
   ٢١١٣¶٧٧٩¶٠٠٤٤٧ 

  

2�'<�- O8� 

 و وا#6��ت: �L&" را����
ا��، ت#��� د
�3������8 !�ر�� و اه&�+ �ژی��ت�ر و �ژی�����ن  38� :�31" ;��!� 

8٦ ژوئ) �� + ١١*i3.023 : ز��نo از "#
  
 ٠٠٤٩١٧٧٤٠١٢٦٨٢  Tدن داور: ت1:) ت&�س

  

�P
*- $8:��*� 

��P:� ا�"*�ر :��� !�ر��&  V&i��3��ر ;�&+ و  
8٧ی�.023 : ز��نo از "#
 9�  ژوئ) �� + یd و �

 ٠٠٤٦٧٣٩٨٩٨١٤٨  ��� @��;�: ت1:) ت&�س

            �#� �
$�
 ���� ��+ �� �����#�� 7��C*��
� ! �:
#(��
�� MH. ?
 ���� �%��� <	#� <�!� �� 1�*@ �#-�� .

                 �� �#� D��� �L�'+ ���
 <��
 ��
 <��� 1���� ! ����
 ! ��2/�
 /��6 7������ ��#Q	 �� !
 �: <�!G+
��

       �� 
� R��	 ���
 <�
�
 �����#�� 
$�� �� 79N � ���
#	 �� �!$�
 <��� �;���
 �� 1�
 �
 <�9� ��4#� �JLS <����

���. 

�
� 1�� �
 
� �#  $*L��� ��$�%�G� �;� TH� �� 7������. 

     ����� ?�#������ ?�#������ ?�#������ ?�#�    

 ��(� 2�5� �'�� 
�(	 �5�* ��  

 ��&�
,� �� �'�� �
�(	 ��E� 

��(� 0=�"	 2
��?�&� � 2������ �� �� �'�� �
�(	 

http://hekmat.public-archive.net/ 
١٥ادا�# ;����# ه�0 ه%H# ���� ص%$#    


