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+012�3 ه�  ��/ �� ه. -�+�!,ه�ن و +*()'�" رد% ه�  ��#�" !��و  �����گ و ���� ��د���ن ��اق                        
+�ا ی�د روزه�  اول شA@ ?��  دو'/ ای" +=>;0 +6 ب�د؛ ب� 92)ر ب7�6 از ه. !*4ن ه��" -�+�!,ه�ن                    

 ����%$�ر# / ٤ ���٦  

�'() 
 

 
ب0 +�,ان H+,ن ت)د% ه�  +�دم ��د���ن ب� ���0 ��2��/ -��, و �Fرت�D و                           

 ب0   ٢٠١١ -)ری0     ��١٧�JA اN2اب ب)رژوایJ1=K 6 !���)!�'�*. ��د، در               
 .د'�@ +V,ودی��U و !�ت)ا!6 ه�یJ !�)ا�/ ب0 ه,ف خ)د ب��, و ���)ب ش,

 
!;J ض[�\ ]1;0 ��ر?�،       :  ای" ��1)د و +V,ودی��U ب>)ر خ4ص0 و در Y=, ��ص0 ��1رت ب)د!, از                         

��ا��  !�,ن و +V,ود +�!,ن ب0 +��دی" ��)+Y 6=, ش�U، ��ز+�ن !��-�" !�رض�ی�6 ه� و ا��� +�!,ن در                     
و ه.  "  J1=K ?)ران "ا-V+ c,ود و ض, ا!;4بK 6=�ح دی�D ه��ن J1=K ارت6��a !���)!�'�*�6 �0 در `�'_              

ای" ه� در �FHز J1=K را ��ز!J ��د!, و در ?�م ب[,  ب� ���!,ن                 .  ����!�ن ا�J�+4 خ)د را !��ن +6 داد       
J1=K ب>�ف ��ت�D% و ���!,!J ب,!�1ل ت����e ه�  ����6 -�ی�A1را!0 خ)د، از +*�� ���وز  دور و Hن                     

�)د!,           ! /����2 �Dه�  ه�  ���)ب�D0   د�����`1/، خ)ن و +�1رز% و `�ب�!6 ش,ن ت)د% ه�             .  را  ][

 %��&  �'(#  )�*: 

و;�ی: ��789
6  در��ر5 او�4ع ���� و        ••••

�<�% ٧@?	6   -ای' دور5 �=��

••••     Bی�C ه�# ��4� و "%�E�� 6� ی�دداش��

   ٩@?	6   -! در ��7�5 �=��%" ه�

� در ا��7د ��ی6     ••••Hرات ت�-
��ار در 
Eرد 

 ١١@?	6  -ا# �Lب 
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دا+=0 ا���اض�ت ب�c2 +�دم +�Vوم             
       �U��Uو ش �U0 ش� ،��د���ن ��اق ب0 ه

 +�ا�N   ،ب0 +�ا�N ت6��3V و H+)زش6        
���,% ...  ��ر  و ادار  و ب���ر���!�U و      

اب[�د ا���اض�ت و ا���3ب�ت  . ش,% ا�/ 
�[�ت ا`��ر +�Vوم ��د���ن ��اق  aو ت

 ���0 دزد    ،���0 ��2��ن ب)رژوا  ��د   
و �gYول ب6 2, و �U!H �32 از �fوت             
Hن �K+[0 و از !�ن ش_ و �K_ خ�'6                 

 ���0 -;� و ب6 2;)`6              ،+�دم +�Vوم  
��" و ��ر+=,ان      ،+>�c ]1;0 ��ر?�   �]+ 

و ا��iی/ ��h. !��و  ��ر�" Hن                      
0]+�K،                                        /�� ��ی0 ه�  ��2

!���)!�'�*��U  ��د را ب0 '�ز% در                     
 .Hورد% ا�/

 

ا+�وز و در�/ در ش�ای>6 �0 ا`���6           
              _�K 06 ب�jD=ب)رژوا ��+�ی0 ه�  ه

 در�/ در ش�ای>6 دارا#��U          ،زد% ا!,  
 ره�1ان اN2اب !���)!�'�*/ ��د �� ب0 
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 ا��iی/ بNر?6 از         ،+����رده� دkر زد% ا�/        
... +�دم ای" �K+[0 از ��ر?� و +[�. و ��ر+=, و          

+�ه�U ا�/ 6�2 2;)ق +�ه�!0 خ)د را !�D-�0 ا!,     
ا+�وز ?��=6D و -;�     .  و ب0 !�ن ش_ +��Vج ا!,      

 �Kن �)د��ن در ��د���ن را تU,ی, 

       0]+�K نH ا!*�ن �U!(���+ و ,=A�+،   6ن !��وی�� ه
�0 ت)'�, �fوت و �@ ا+�A!�ت �K+[0 ب� دوش                

 خ)د   ،�U!H و ب� �Kن �=,ن �U!H ت�+�" ش,% ا�/                
,=!N�+ �� ا���اض o!0 !�!6 ب�� .ب�ا  ';

 

��2��ن                 _!�K ول از�gY دا+=0 دزد  و -*�د و
ب)رژوا و ه�,���ن +�U!H \��7 ب�K 0ی6 ر��,%             
ا�/ �0 دی�D ��د% ش�+6 را ب�`pD! 6اش�0 ا�/         

ا+�وز دی�D ه�      .  و خ)د بH 0ن اذ��ن دار!,              
                     6Y(�  زاد% اH ان(K ر?� و +[�. و زن و��
اد��ه�  +*�7% ب�ادر  +�دم ��د زب�ن ب�                    

 ب0 �=)ان �)ام -�ی+ s-�=+،        tV+ 61���r را   
ا+�وز و  .  ب� ?)ش/ و ا��7)ان درr ��د% ا�/       

در ش�ای>6 �0 دا+=0 ا���اض�ت +�Vو+�ن Hن            
�K+[0 �@ ��د���ن ��اق را -�ا ?�-�0 ا�/ و            
ادا+0 ��2��/ اN2اب ب)رژوا  ��د ب�                              

 ب�ر دی�D دو     ،+�7]�ات K,  روب�و ش,% ا�/      
 �Kی�ن  ،ش�خ0 از ه��ن ��*�. ب)رژوای6 ��2.           

ب0 "  یe ?�ت)  ا�4+6     "و N2ب      "  ?)ران"
              6���ت��A) ا-��د% ا!, ت� دوب�ر% و ب0 !�م +=�;, ��2

 ت���Vت ب�c2 +�دم      ،�0 خ)د ب7�6 از Hن ا!,        
ب�ا  Hزاد  و ر-�% و یe ز!,?6 ا!*�!6 را                     
             /��د����ی0 +[�+�0 خ)د ب� ب;�0 اN2اب در ��2

ت4ش +�r(! ,==A ت�N ا���اض              .  `�ار ده=,   
+�دم ب0 -;� و -�4/ را از �@ ��2��/ ب0 �)       
ی6A از اN2اب ��2.، ب�رزا!0K(�+ ،6 �==, و               
خ)د از زی� ت�u ت[�ض ]1;0 ��ر?� و +�دم                   

 .+�Vوم �K 0]+�Kن ��'. ب,ر ب�!,

 

+)-;�/ +�دم ز2��JA ��د���ن ��اق و ت�+�"        
2,ا`�6 از +>�'�1ت ب� �U!H c2  و +��![/ از ب0            
                       v�(ا% ب�دن دوب�ر% ای" ا���اض�ت ت�a�

 در ?�و ای" ا�/ �0                       ،اN2اب ب)رژوای6    
�U�*�!(��،                                 �U!H ر?�ان و ره�1ان�� ، 

     0]+�K نH زادی7)اه�ن و ب�اب�  ]��1نH،  رب�aت 
ت� �=)!6 خ)د در K,ال و ���JA ب� ب)رژواز           
��د ��2. را ب0 خ)دH?�ه6 صj)ف خ)د ت1,ی@ و           

 ,==� /�1iو        ،ت ,!��Dت `�ار ب���Vدر راس ای" ت 
                  ,==� "��ب� ه)ش��ر  !0 ت=H /�;-(+ �U!�ا ت9
ب�0A و ب[4و% +)`[�/ ]1;0 ��ر?� و ا`��ر                    
ز2���K JA+[0 در +;�ب@ ب)رژواز  ��2. را            

ب6 ت�دی, +)-;�/ در ای"                      .  ب1U)د ب7�=,     
 ،ا���اض�ت در ?�و +�Nان ه)ش��ر                               

 ا��;4ل ص\ ا���اض +�دم       ،��ز+�!��-�H 6Dن 
ز2��JA و اتH  �Aن ب0 ره�1ان وا`[6 و                        

��ی=,?�ن +=�7_ و +*�;@ خ)د              !،        c-ت[��" ا 
             6����  �UزادیH ن 2)لH  داخ/    ،���وز�� 

 ت�+�" -)ر  ا+�A!�ت          ،-)ر  �U`(;2  +�دم      
               ���xن ب0 ب)رژواز  ��د و تH @��Vر-�ه6 و ت
  0]+�K و+�ن�V+ 1;0 ��ر?� و[ sj! 0ت)ازن `)ا ب

 . ب�ا  �*_ +)-;���U  ب���� ا�/

 


�دم ز���=S ��د���ن ای�ان 

 WزادیEVاه�ن ،��ر��ان

                      JA��?��=6D بJ7 و��[6 از +�دم ز2
 ,=A�+ ,ی,Uدر ��د���!6 �0   .  ��د���ن ��اق را ت

�s ش,%               K ا`���6 ب)رژوا v�(6 ت��h� وت�f
 �)د��ن خ�!)اد% ه�  ��ر?�  و ا`��ر                ،ا�/

+�دم .  ز2��JA ب0 ش�� خ���V+ eج ا!,                   
��د���ن ��اق ���0 -;� و +�Vو+�/ ?*��د%             

                  .��2  �U�*�'�!(���! v�(ا  �0 ت،     v�(ت 
��@ ش,% ا�/     "  دو'/ ا`��. ��د���ن  "Vت �U!H 0ب، 

در ��ت��� ��د���ن ��اق د�/ ب0 ا���3ب�ت         
�[�ت و ت�hه�ات زد% ا!,             aد-�ع از ای"      .  و ت

�@ و ا!*�!6 ب�ا           ،+�دمVد-�ع از ز!,?6 `�ب@ ت 
ش�� در دور% ه�  +�U!H  .        \��7 و0j�z +� ا�/     

 از +�دم ،از +�دم Hوار% ای" +=>;0 د-�ع ��د% ای, 
در ه��" دور% اخ��      ...   ش=�Dل و   ،Hوار% �)ب�!6 

ا+�وز ?��=6D ز!,?6 +�دم         .  د-�ع ��د% ای,     
                s`(ت ����د���ن ��اق را تU,ی, +�A=, و از ش
ای" ا�/ ب0 ه� ص)رت �0 +=��_ +�,ا!�, از                 

. ا���اض�ت ا!*�!6 و ش�ا-��=,ا!�U!H 0 د-�ع �=�,        
از +�دم   ...  ش�� دی�وز ���0 دا�J و ت���0 و            

د-�ع ��دی, و ا+� ا+�وز ای" .. �)ب�!6 و ش=�Dل و 
 ،N2ب ب�رزا!6 و ]�'�1!6 و ?)ران و ا�4+6 ه�

ای" اN2اب !���)!�'�*/ و ب)رژوا  ��د ا!, �0          
�Kن و ه*��U!H 6 را ب� +�7]�ات K,  ]�ف               

ت)`s ای" ا�/ ���0 ای" اN2اب و در             .  ��د% ا!, 
د-�ع از زن و K)ان و �)دr و +�دم ��ر?� و               
ز2��JA ای" +=>;0 ب�ا  ت�+�" 2,ا`�6 از                     

ای" ت)`[6 ا�/ �0 از ش��            .  ز!,?6 د-�ع ��د    
 .+��ود و !�1ی, از �U!H دریu ��د

 !��ر��ان، 
�دم WزادیEVا5

 

" دو'/ ��د "]6 ب�*/ و �=} ��ل ?pش�0 ت�aب0       
 Hخ�ی" ب�ر`0 ه�  �)6Y           ،در ��د���ن ��اق     

، �)6Y ب�ادر  ��ر?�     "+=+ /]j���r ��ده�  "
 �)6Y ه�*�!)ش�6 ]1;�ت          ،و ب)رژوا  ��د      

��ن    "  ��د"+�K \��7+[0 ب0 !�م      �Y @را در +;�ب
ای" 2;�;/ یe ب�ر دی�D ای"            .  +� !��ن +�,ه,    

A2. ��ی0 ا  ��)!�*��U را ب0 ه�0 !��ن +�,ه,                
ت�aب0 ��2��/  .  �0 ب)رژوا  خ)ب و ب, !,اری.        

             �U!H 0� 6�;! اب +*�| !���)!�'�*/ ��د وN2ا
��ر ب6 2, و �32 ]1;0 ��ر?� و +�دم            iدر ا��

 !;�6 �0     ،ز2��JA ��د���ن ��اق داش�0 ا!,        
��@ -;�         ،�U!H در ت�ور و ����ر ز!�ن             Vدر ت 

+>�c و ب6 2;)`6 ��+@ ا��iی/ +�دم داش�0                 
 ب�ی, 2;�ی�K c+[0 ]1;�ت6 را �0 ب�ره� +�                   ،ا!,

�)!�*��U ب� Hن ت���, داش�0 ای. را ب0 ه�0 !��ن             �
2;�ی;6 �0 ب0 روش=D�+ 6)ی=, +�                .  داد% ب�ش,   

��ر?�ان و +�Vو+�ن �K+[0 ت=�U در ات�Vد خ)د            
+*�;@ از ه� دی" و +pه61 �0 داش�0 ی� !,اش�0                 
           .�=A�+ .�Aن تH ب�ش�. و +*�;@ از ه� زب�!6 �0 ب�
و +*�;@ از ه� ر!o و !{اد  �0 داری. در                       
+;�ب@ ب)رژواز  ی+ /]j=+ e���r داری. و              

ا+�وز ه�0 اN2اب        .  یe ]1;0 وا2, ه*��.           
!���)!�'�*/ ��د ای�ان �0 در ��د���ن ��اق             

�4 و ر��� در �=�ر اN2اب                            ،+*�;�ا!,� 
�U!Hدر .  !���)!�'�*/ ��د ��اق `�ار ?�-�0 ا!,         

 در  ،ب�اب� ت��م ب6 2;)`6 +�دم ��د���ن ��اق        
               0]+�K نH وت و ��+�ن�f ول�gY ب�اب� دز  و
ت)�v اN2اب !���)!�'�*/ ه. K=1�6 خ)د                    

6�2 ز+�!6 �0 ��ر?�ان و           .  �A)ت ��د% ا!,     
 ��ر+=,ان و +�دم ز2��JA و 6�2                   ،+[���ن

���� �2-~ اN2اب !���)!�'�*/ ��د از ��c ب6        
2;)`6 و -;� ���0 ب)رژواز  ��د ��2. د�/ ب0 

 ،ا���اض زد% و خ)اه�ن ز!,?6 ا!*�!6 ه*�=,            
�D! �U!Hان ]1;0 ��ر?�             .  �A)ت ��د% ا!,        

                  0]+�K نH JA����د���ن ��اق و +�دم ز2
 �D! �U!Hان رش, c2 ]�61 و c2 خ)اه6          ،!�*�=,

           %�?H ش,ن و ,V�+ 1;0 ��ر?� ��د���ن ��اق و[
ش,ن �U!H ب+ s-�=+ 0���r خ)د و `, ��. ��دن               

 . �U!H ب�ا  ا2;�ق 2;)ق خ)د ه*�=,

 

+� ��ر?�ان و ز2��A��ن ��د���ن ای�ان �4و%        
ب� ای=0A از دل ای" 2;�یc ب�ی, ص\ خ)د را                      

  .�=� %�?Hم !���)!�'�*�6 و `)+6 و                ،خ)د(�� 
+pه61 را ب0 �=)ان �)ا+@ ت�j`0 در +��ن خ)د              

 ب�ی, از ه. ]1;0 ا  ه�  خ)د در Hن                     ،بNدا#�.
ش�� ��ر?�ان و +�دم +�Vوم        .  +=>;0 د-�ع �=�.   

در ��د���ن ای�ان و ه� �K  د!�� در +;�ب@                     
"،"��د"]1;0 ب)رژوا در '�1س                      ،"-�رس 

"rت�"،"  ا!��D*6 و ��ا`6 و                      ،"��ب 
درr ای" 2;�;/ و    .   یj=+ e[/ داری,   ،-�ا!*) 

ت1,ی@ Hن ب0 خ)دH?�  ��ر?�ان ی6A از +�Nو+�ت         
��ر ا�/ iه�  ا����a!زم ا�/ ب0  . ��ر% ش,ن زk

          6D�*1�ه� ش�)% ا  �0 +=��_ +�,ا!�, ص,ا  ه
خ)د را ب0 ?)ش ]1;0 ��ر?� در ��د���ن                        

 ب0 ?)ش +�دم ���,ی,% و +[��ض6                      ،��اق
ب���!�, �0 ا+�وز ب�ا  اب�,ای6 ت�ی" +>�'�1ت             
ا!*�!6 خ)د د�/ ب0 ا���اض و ا���3ب�ت                    

 .?*��د% در +;�ب@ ب)رژواز  ��د زد% ا!,

 

���*/ ب� ت��م !��و و ت)ان خ)د در                  A2 بN2
+=[�A ��دن ص,ا  ا���اض +�دم +[��ض            
2��ی/ از ای"                             _�K د���ن ��اق، در��
ا���اض و در ��e ب0 ��)!�*��U در ��د���ن           
��اق ب�ا  ��ز+�ن دادن ?*��د% ت�ی" و                        

,=A�+ ت�ی" ا���اض ت4ش ,=� . `,رت

%" ��ر��#�E�� بL� د��� ��د���ن- 
"% )خY ر���(�=��

 ٢٠١٦ -)ری0 ١٣

 

 ��ر���ن �01ن /.-* ,�ی*

% 

...در د��ع از ا\��ا�4ت 
�دم ��د���ن   



   

 

+�دم را د����ی�i� 0�+�]+   0\ و 2;�� خ)د ب�            
دوN2ب ��2. در +;�ب@ ش�ا�/ +a,د ش�ن در               

 .   `,رت و �fوت �Fرت ش,%، `�ار داد!,
 

                    �Uت)د% ا  ب0 ب J1=K د,a+ شNت� �=)ن خ�
 ٥.  ?�ا!6 ب�ا  +�دم ��د���ن ت��م ش,% ا�/             

��ل دی�D ��. و �Fرت و ���)ب و `�,ر  ب6            
. 2, و +�ز اN2اب !���)!�'�*/ ��د ادا+0 ی�-/         

                           /����2  �Dرت�F ع و�aت� 2,  �0 ارت
ب)رژوای6 ه�� +�ز  ب�`pD! 6اش/ و ���0                  

در ای" +,ت ش�ا�/     .  ص�1 +�دم را '�1یN ��د      
و دارو و د��0 ه�              "  J1=K ?)ران   "+a,د    

   �U!H /3_ ش,% د�F وت�f ا�4+6 در `,رت و
را ب�ا  +�دم رو ��د% ا+� ش�یe ش,ن �U!H در            
                    /�3F_ و �Fرت دارای��K  �U+[0، ب0 `�
+V=/ و خ�'6 ��دن ب���� �K_ +�دم ���,ی,%             

 .ت��م ش,
 

+�دم ��د���ن ب0 ی�د دار!, �0 در�/ ز+�!6 �0                        
+�7)ا��=, ب�ا  خ�Nش +a,د J1=K !�رض�ی�6 و                   
ا!;4ب6 خ)د H+�د% ش)!,، رهJ1=K  �1 ?)ران ��=0              
r�Y +6 ��د �k 0زم ا�/ +�دم د�/ از !�رض�ی�6           

 ��ل ص�1 �==, و اوض�ع را Hرام !0D                ٤ب�دار!, و    
            �h�=+ ش,% و /��� �Dرت�F دار!, و در +;�ب@ `,رت

ت)ه. و    .  ب��!=, ت� ای=�U!H 0A ب0 +�اد خ)د ب��=,                      
         ���;�*+ ،6j<3+ خ)ش�1ور  ب0 -�اخ)ان !)ش��وان
ب0 ��2��/ -�0K ب7��, و را% اب�از وK)د +a,د را                

 .�7/ ت� ��د

ا+� ا�=)ن ب�ر دی�D ت)د% ه�  +�دم ب0 +�,ان H+,% ا!,                
ت� ه. در +;�ب@ �Fرت و ��. �,  ب1=,!, و ه. ?�م                        
دی�D  در UK/ ��ر% ��دن ز!��a خ)ش�1ور  ب0                  

 -)ری0    ١٧.  K=�ح دی�D ب)رژواز  ��د ب�دار!,               
. دی�D  ب0 +[=�  وا`[6 و ب0 زود  !Nدیe +6 ش)د          

 درس و ت�aب0    ٢٠١١ -)ری0   ١٧+U. ای" ا�/ �0 از       
. ?�-�0 ب�ش�. و ا�Kز% !,ه�. اش��1ه�ت ت�Aار ش)!,                  

-�ی_ و ری���ر  ره�1ان �Fص_ ات�VدیU�+ 0=6 و                
ر�)ا و ا-�� ش,%  و ه�0              "  ��رتN2"6ب د+�Aات     

ه�� ت)6U�K ب�`6 !��!,% �0       .  ��د% ه� �=�ر ر-�0 ا�/      
                      J7� را!0 اص�24ت و�A1دم ب0 -�ی�ده�  -�ی�+
ا-�)ن `)م ����6، ا��=� ��د% و ب�U!H 0 ا�Kز% ��. و                 

��ر ب���� ب,ه,   iاب و ص��12ن        .  ا��N2ره�1ان ای" ا
`,رت ب� و`�2/ ��+@ ا���اف +6 �==, �0 د% ه� و                    
ش�ی, ص,ه� +����رد دkر دارای6 ای" �K+[0 را ب0                        
�Fرت ب�د% و ه��" د'�@ اص�6 ب�ت4`6 ا�/ �0 ان                 

ه�N+�ن ب0 +�دم    .  !�م !�Uد% ا!,   "  ب�Vان ا`��3د  "را  
ه�,ار +6 ده=, �0 در +)رد دزد  ه� و -*�د +)K)د             

,=!Nو �=, �2ف ب rب�ی, ب� +,ر   . 

 

ه�� H N�Yش�Aر ت� از ای" !�*/ �0 ای" ��2��/ و                   
          ���xی� !�*/ و ب0 تp� 6 ��د���ن اص4ح!(=� vش�ای

�*�!6 �0 ب� ���6 `,رت !�*�0         .  ا!;4ب6 !��ز دارد   
ا!, و ب�ا  درH+, و دارای��F  �Uرت ش,% ��د���ن                
اشe ت�*�ح +6 ری�U!H ،,!N ی6 �0 در راس `,رت و             
ره�1  ای" اN2اب `�ار دار!,، خ)د بNر?��                          
�Fرت�Dان و ب�ادران بNرگ دزدان �)eY ت� و در            

ب0 ه��" د'�@ ا�/ �0 ب0 ه��D)!0 -*�د              .  ��ی�" ا!, 
خ�رج از �2>0 خ)دش�ن !�6 ت)ا!=, ا���اض ��د% و           

���ن اب�و ا�/�Y  kی=, ب�(Dب 

 S)7$ ا\��ا�4 �6 ��ام ��" 
� رود؟

���ی" �)ا'6 ا�/ �0 ه� J1=K ت)د%              U+ ای" او'�" و
ا  از ه��ن �FHز ��ر ب�ی, K)اب روش" ب�ا  Hن                       

ب,ون K)اب روش" ب0 ای" �)ال، ت)د%              .  داش�0 ب�ش,  
ه�  +�دم ت=�U ���ه' 6��A و !�دب�!6 ه*�=, �0                      
                   kن ب�H ن ]1;0 ب)رژواز  ��2. از��K=�ح دی�D ه
ر-�0 و ب0 `,رت ب��=, و دور% دی�D  از ب,ب6�7 و                

ای" درس و ت�aی0 د% ه� ا!;4ب      . -�FH /�4ز +6 ش)د 
             ���0 و ب>)ر +�7K ن، از�UK ت)د% ا  در J1=K و

 ...ا!;4ب�ت اخ�� +�3 و ت)!� ا�/

 

ه. ا�=)ن ب�ز ه. J1=K ?)ران و دارو د��0 ه�                        
ا�4+6 ب�ا  دزدی,ن و 3F_  +�1رز% و -,ا��ر                  

�JA .  +�دم ز2��JA ب0 �� خ)ا��0 در���" ا!,             ��
ب� �� �U. خ)د در `,رت و         "  ��رت6"ه�  ای" ه� ب�      

ای" ه� ه�� ا!�;�د  ب0 ت;*�.        .  �fوت �Fرت ش,% ا�/    
در یe  .  ]1;�ت�K 6+[0 ب0 دو ]1;0 و دو اردو !,ار!,            

]�ف ا��iی/ ��h. +�دم `�ار دار!, �0 در -;� و                  
+�Vو+�/ �Fق ش,% ا!, و در ]�ف دی�D ا`���6                      

ای" ه�   .  �)�F eYق در �fوت و ز!,?6 ش�ه�!0                
ب�ا  ��ز+�!,هa+ 6,د ای" ��*�. ب0 ش�)% ا  ��ی,ار             

 . و ه���6D ت;4 +6 �==, و د�/ و �� +6 ز!=,

 

             6����Kظ ����6 و ا�Vح ب)رژواز  6�2 ب��=K "ای
و ب�ور ب0 2;)ق و Hزادی�U  +,!6 و 2;)ق ز!�ن و                    
K)ا!�ن ب���� از K=�ح ��2��/ ارت6��a ت� و                           

6 �0         .  �;1��!,% ت� ا�/   ���ا+�وز و`�6 +6 ب�==, ��2
در ��ی0 اش '. داد% ب)د!,، وض[J وخ�. ش,% ا�/،                
           �K رض�ی�6 +�دم�! J1=K ب�ز ه. +6 خ)اه=, در +��ن
ب�ز �==, و ب�ز ه. ای" J1=K را ب�ا  اه,اف خ)د ب0                 

 ,!��Dدم ب�  ا+� و           .  خ,+/ ب�+ J1=K 0'�*+ ا+� ا+� و
ا+� و   .  +*�'�U!H 0 ��+4 از ه. K,ا و ب� ه. +�xی�!,                 

+*�'�U!H 0 ب[=)ان !��ی=,?�ن ب7�6 از ��+�ی0 داران و     
ص��12ن ش��/ ه� و �)د�����ن و `�3 !��=�ن،                  
ز+�!6 ش�وع +6 ش)د �J�� %�+ ,=Y 0 ب,'�@                                 
اخ�4-�ت��ن ب� �� ت;*�. `,رت و �fوت از ��و�0                

ا+�  ت)د% ه�        .   ����6 �=�ر زد% و �2ش�0 ا  ش,!,           
!�راض6 ��ر?� و +[�. و ��ر+=, و K)ا!�ن و ز!�ن و              
+�دم Hزادی7)ا% ���0 ای" ��*�. ����Aرا!0   ت;*�.               

 ١٧ای" J1=K در ادا+0     .  ��ر و ت)'�, ب0 +�,ان H+,% ا!,       
 ��ل +�1رز% ت)د% ه�  ��ر?� و +�دم                ٢٥-)ری0 و     

Hزادی7)ا% و K)ا!�ن و ز!�!6 ا�/ �0 ���0 ����ر و                 
ی6A .  !�+)س ����6 و ��. K=*6 -�ی�د ب� Hورد% ا!,           

دا!*�" و `�]6 ��دن ای" دو +)ض)ع  و +*�'0 و ای"             
���6، بJ1=K 0 !�رض�ی�6                    �Kدو ص\ ]1;�ت6 و ا

 .+�دم +�Vوم ض�ر و ض�ب0 ��=,% خ)اه, زد 

 

J1=K ا!;4ب6 و ت)د% ا  ای" ب�ر +6 ت)ا!, ���وز ش)د            
و در ?�م اول ب)رژواز  ]�[�Aر ��د را ب0 �;_                   
!��=6 وادار �=,، ب7�6 از 2;)ق اب�,ای6 +�دم را از            

D=Y��ن در Hورد، ت)ازن `)ا را بsj! 0  تV)ل                                
                    0]+�K  رو J�� 6=روش c-ده, و ا ���xا!;4ب6 ت

ا+� ای" +��وط ا�/ ب0 اوk ص\ +*�;@                  .  بD��ی,
+�دم و -�ص�0 ?�-�" از اN2اب و J1=K ه�                               
ب)رژوای6 �0 !�رض�ی��U!H 6 !0 ب�7]� ب,ب6�7 و                     
-�4/ و ���A�6 +�دم، ب�0A بU� �[�7. خ)د از                 

 .  `,رت و �fوت ا�/

ا?� دل ای=�U را ب�K 0 ب��ور!, و راض6 �==,،                    
ب�زه. از +�دم خ)اه=, خ)ا�/ �0 اوض�ع را                
Hرام و خ��ب�ن را ت�r �==, و در خ�!0 خ)د ب�                   

و ا?� kزم ش)د؛    .  شA. ?��=0 در ا!��hر ب=��==,    
!�رض�ی�6 +�دم را ب0 ا�F��ش +�U.  و ب� �Kن و            

ای" در�6  .  دل در ���)ب ش�ن ش��/ +6 �==,       

ا�/ �0 ب0 ب�D=�  �U=6 ب�ا  +�دم ��د���ن ب0 
د�/ H+,% و -�ا+)ش ��دن Hن !0 ت=�U اش�%�1                   

وU+ 0j�z. . ب�0A خ>�  ��F `�ب@ ب7�)د!6 ا�/
ره�1ان و -[�'�" J1=K !�رض�ی�6 +�دم                           
ز2��JA ا�/ �0 ای" وا`[�/ ه� را ب�ا  ت)د%            
ه�  +�دم !�راض6 ت)ض�| ده=, و -�ص/                    
!,ه=, ای" دو +)ض)ع و ص\ K,ا از ه.، در ه.            

 .  اد�Fم ?��0 و `�]6 ش)!,
 

K=�62 از     "  د��!D)ن ب�د، ��!D)ن ب�             "ش[�ر     
ب)رژواز  ��د، !0 !��!0   ا!;4ب��D  و !0 ب� ه,ف           
-�وری�7" ه��  خ��6 از دی)ار ای" ش�ایv و !�hم                  

ب�0A ت=�U ب�ا  ا���jد% از +�دم                .  ����Aرا!0 ا�/   
?��=0 ا�/ ت� یe ب�F J7رت�D ��+�ی0 دار   و                  
ص��12ن ش��/ ه� را از ���6 ��ر'��ن ��ی�" ���,%            
و بJ7 دی�D ��+�ی0 دار و ص��12ن ش��/ ه� را ب�          

J1=K ت)د% ا       .  ���6 `,رت و +[�دن !j/ ب=��!,            
+�دم ب0 ت=H o+,% و Hزادی7)ا% kزم ا�/ ب0 دور از                 
kف و ?Nاف -�ی�A1را!�U!H 0 `,م ب0 `,م H'��!�ت�) خ)د           

ه�N+�ن �0 ه�� شe و ت�دی,  از          .  را ب=��د بpDار!,   
'Nوم و ض�ورت در ه. ���a,ن ای" `,رت !�1ی,                          
داش/، ه��=�" در ��" �2ل  �0 !�1ی, ی0hV' e ه.                 
                      0D! 0=��? /���� ص/ داد% ش)د�- /��ب��2 0
داش�" و خ�'6 ��دن �K_ +�دم ���,ی,% و ��ی��ل                     
��دن Hزادی�U  ����6 را ا دا+0 ده,،  در ه��!�Vل                 
!�1ی, ه�� ا`,ام و ���6 در د��)ر ?pاش�0 ش)د �0                      
            J1=K  در د�/ و �=��ل s<` ب>)ر J1`0 و �)اa��!

 . و رهH  �1ن !1)د% و از �FHز روش" !�1ش,

 

در !��0a ب�ی, ت����e و ?�م ه�  ��ر��ز و') ب0                          
�zه� �)eY، �0 ب�)ا!, د���ورد +��)س داش�0 و                  
ت)ازن `)ا را بJ1=K sj! 0 ت)د% ا  ت���x داد% و -�9               
ب�ا  ارت;�  H+�د?6 ا!;4ب6 ب)K)د Hورد ا!��7ب                     
��د، !0 ت����e و ����/ ب�z 0ه� بNرگ ا+� در                     
وا`�gY sوا!0a��! 0�  0 اش ���)ب +�دم ی� ���وز            
K=�ح دی�D ب)رژواز  ����Aر ب�ا  �*_ `,رت                 

از ای" +=J1=K 6!(=� /�]`(+ ،�h !�رض�ی�6          .  ب�ش,
�=)!6 ب� ا��س ت)ازن `)ا و +�Nان +��A@ ب)دن و                 

، K=1�6 ا�/        ...��وج ره�1  +*�;@ و ا!;4ب6              
��@ خ)ا���U  -)ر  +�دم ���,ی,%                               Vب�ا  ت
                   �UزادیH / و خ,+�ت و�0، ز!,?6 و +[�Aب>)ری

       ,=� "�����6 ب��U را ت9�Kب�ور  .  ����6 و ا "�=��ه
و ا+�, ا!;4ب6 +�دم را ت9��" و ه�N+�ن ب�Vان                      
��2��/ ب)رژواز  را ت[��c و ]�*. ارزش�U  �)چ          
�0 ب0 !�م +;,��ت ا�4+6 و `)+6 ب0 خ)رد +�دم +6            

 :ب�ا  +�iل. ده=, را شA*�0 و از ب�" ب�1د

��-��ر  ب� ��داخ/ -)ر  2;)ق و ا-NایH Jن ب�                 
ا��س ?�ا!6 و ت)رم �=)!6، ت�+�" ��+@ خ,+�ت                       
���H ,=!�+ 6ب، ب�ق، بU,اش/، در+�ن، �)خ/،             �Kا
ب��0 ب��Aر ، Hزادی�U  ����6 و Hزاد  ت�A@ و                      
��a+   0+�" و                    ��V+ ،ا���3ب ب,ون `�, و ش�ط

 -)ری0، ��=6 ��دن دارای6 ه�         ١٧+*�11" ���)ب    
                              6=�� 0���V+ ،ن ب0 +�دمH %رت ش,% و ا��د�F
�Fرت�Dان، اخ�اج ه�0 ��ر�=�!6 �0 در �gYول د�/          
داش�0 ا!, و ا��[�j  +*[)د ب�رزا!6 از `,رت ب0 د'�@           
ای" �J;! 0 ا���6 در ای�aد ای" ب�ت4ق -*�د داش�0                   

ای" ه� +6 ت)ا!=, خ)ا���Uی6 ب�ش=, �0 در �2ل          ...  ا�/
 .  �2ض� ب� Hن ت���, و ��-��ر  ش)د

�=^ ش�ن�
 4�ورت 

+��A@ ش,ن ای" ص\ +*�;@ ب�ا  ای=0A ب�)ا!, ب0                   
 ،0Yر�gAو ی ,=� +�iب0 یe ت" وا2, و اراد% `,رت

 

� 

#E� 6ری6 ا# �١٧E� ...  



   

 

 ا. ��2/ �=, ش�ط ا���6 ����و  و ���وز  ا�/

�=)ن ز+�ن Hن -�ا ر��,% ا�/ �0 ب�?Nار                                  
����ت، +���=o و ا���3ب�ت ب0 ا+�A!6 ب�ا                     �Kا
ای�aد ت�A@ ه�  ت)د% ا  +��7\ در ه�4V+ 0ت و                 
+�ا�N ��ر و +,ارس  ت1,ی@ ش,% و ?�و% ه�ی6 ��ر                    
��ز+�!,ه6 +�دم و ه�3,ا و +�V, ��دن ش�ن 2)ل              
خ)ا�/ و ب�داش�" ?�م ه�ی6 ب�ا   ای�aد ش)راه� و                
6D!(DY ��ز+�!,ه6 ��ر و +�1رز% و ز!,?6                              
���6 +�دم و ب��ون ���,ن `,رت از د�/                          �Kا
د���D% ه�  ب)رو��ا�6 و -��, و +�7ب اN2اب                  

در ای" ب�ر% ���;,+6 -[�'�" و             .  ب)ژوای6، ب�gداز!,  
دره� �K  .   ����وان ب�,ت ض�ور   و ��2ت6 ا�/         

kزم ا�/، ا`,ام +=��_ ب� +�Nان H+�د?6 +�دم و ب�                  
در !�h ?�-�" ت)ازن `)ا ب�" +�دم و ��2��/ ت[��"              

" ��رت6"ب�ا  +�iل در +=>;0 تV/ ��>0                   .  ?�دد
ت)ازن `)ا !�+=��_ ت� ا�/، ا+� ت�ب)ه� در �2ل                           
شA*�" ا!, و ه. ا�=)ن ز+�ن Hن -�ا ر��,% ا�/ �0                
در ه�4V+ 0ت و +�ا�N ��ر د��0 ه�  ��ز+�!,%                     
!�رض�ی�6 ت��A@ ش)!,، ب0 ش�)% ��ر��ز و +=��_ و            
ب0 دور از ش[�ر �Y روا!0 و ات�j`�ت زودرس ��ر                  
                       o=ه���==, و خ)د را ب� ش�Uه� و +=�]c دی�D ه

!�1ی, شe ��د �0 +�1رز% ب,ون +��A@ ش,ن و          .  !��ی=,
 .  ��ز+�ن ی�-�" ب0a��! 0 +=��_ خ)د !�6 ر�,

��و *(-6 ��ر��� S-� 

 

            6j]0 در +�1رزات ت� ا+�وز ب[=)ان !;>0 ض�  N�Y
                      �ب�K*�0 خ)درا !��ن +6 ده,، ض[\ و +�7

ای" .  !1)دن و در �2ش�0 +�!,ن !;J ]1;0 ��ر?� ا�/          
                     6�! �U=و ]1;0 ��ر?� !0 ت���� J;! �1رز% ب,ون+
ت)ا!, تK ���x,  ب)K)د Hورد، ب�0A �7/ ا�/ ب�)ا!,          

ه� Y=,     .  +>�'�1ت اب�,ای�J را ه. ب,�/ Hورد                      
            v�(�+ ر��ان ا`�Aj=ی�ن ب)رژواز  و روش(D=7�
                    0;1[ J;! 6 ��د���ن!(=� v6 خ)اه=, در ش�ای+
��ر?� را !�دی,% ب��D!, و Hن را ا��NUا +6 �==,،                       
ه��=�" ����J;! .F +�7ب ب)رژواز  �gYو'�D در        
�6 از ]1;0 ��ر?� ب��Aر              �h� J70 ، ب]+�K ا`��3د
�6 را ه.               U+ J7وار% +=>;0 خ�ور+��!0 ��د% و بH و
ب0 !��و  ذخ��% +������  اN2اب ت1,ی@ !�)د% ا�/،             
ب� وK)د ه�0 ای" ه� ]1;0 ��ر?� بNرگ ت�ی" !��و                  
                          /��ب�ا  ض�ب0 زدن و ب0 زا!) در Hوردن ��2

��Aر ا�/ ��  .       /j!  �Uی, ��ر?�ان ش���,Uت eی �U=ت
. ب�ا  !��ن دادن +�Nان ای" `,رت، ��-6 ا�/                          

               J;! ،/ری(jزم ا�/ بk ن(?�!(? Nر?�ان +�ا���
                  6+(�����وا!0 خ)د را در ای" J1=K !�رض�ی�6 �

 ,==� �j1;0 ��ر?� ب�ی, ب� +>�'�1ت و ش[�ر و ص\          .  ای[
+��A@ خ)د ا-c روش=6 ب0 رو  ای" J1=K بD��ی, و           
Hن را ب�D=� 0  ب�ا   ?**�"  ز!��a ا��رت                           

و0j�z ره�1ان و -[�'�" J�=K            .  ��+�ی0 ت1,ی@ �=,     
��ر?�  و ��)!�*�6 ا�/ �0 ب�ا  �1Kان ای"  !;>0           

 .ض[\ د�/ ب�Aر ش,% و ا`,ام �==,

�=��� ت���� Yخ 

 

ا+�وز  ب�ور و ت3)ر ��)+6  ای" ا�/  �0 اN2اب                
��2. ا+��Vن خ)د را �� داد% و دی�D ب0K(��U ب�ا              

!�aت �K+[0 ��د���ن از ب�Vان و ب,ب6�7 و ب6                         
ا-;6 !�ش6 از `,رت و ����/ ه�  �U!H، ا+�,                            

+�دم ب0 در�/ خ)اه�ن بNی� ���,ن ای"                     .  !�*/
�0 ره�1ان و ��ان ای" اN2اب ا!,         ��V+ ای" .  `,رت و

!��H 0a?�ه6 ����6 ا�/ �0 ب0 `��/ یe ربs `�ن                 

ا?� ای" +�دم    .  از +V=/ و ب,ب6�7 ب,�/ ا+,% ا�/           
�@ ای" `,رت ش)!,، !0 ب0 د'�@            V1)ر ب0 تa+ �Dب�ر دی

، ب�0A در !��0a    ٩٠ت)ه. و خ)ش�1ور  +i@ اوای@ ده0    
ب0 ای"    .  !�H+�د?6 ب�ا  ��ی�" ���,ن `,رت ا�/                  

ت�ت�_ ت)د% ه�  +�دم ���,ی,%، A2. در�/ خ)د را              
 .در +)رد ��2��/ داد% ا!,

 

��� ای�aد                  U+ نH واز .A2 "م ای�a!و  در ا��ا+� ��
Hی=,% ا  ب��U، ه. بH 0'��!�ت�) ا!;4ب6 و Y�. ا!,از                     
روش" ت� در اب[�د ت)د% ا  وه. �*_ ���وز  در ه�    

ای" دو+6   .  ?�م بJ�� 0 ب� ت����e +=��_ !��ز دارد               
ا�Kا و ا!�aم ای"    .  !;J زی�د  در تc;V ا+� اول دارد       

!�Dش بH  �=]+ 0+�د?6 ب�ا  ت���x ا!;4ب6 ا�/ و                
از .  ��/ ��دن بH 0ن -�ا+)ش ��دن ای" H+�د?6 ا�/    

ای" '�Vظ در ای=k �aزم ا�/ ��6 در NK#��ت بH 0ن                
 .ب�gدازی.

 

در ه� `,م  و +�=��_ ب� ت)ازن `)ا، +�Nان ت)ا!�ی6                    
J1=K، اب[�د +��A@ ش,!N�+ ،Jان اب�از وK)د                        
رهN�+ ، @;�*+  �1ان �K ا-��دن و +;1)'�/ ا-c و                   

      J1=K ز       ...����/ ا!;4ب6  در��! _��=+ eب0 ت���� ،
دارد ت� ه� ?)!0 ����و  را ت9��" ��د% و                                  

!�1ی, `N�+  .  @1و+�ت ?�م ه�  ب[,  را ه. -�اه. !��ی,          
از ه� ?)!H 0+�د?6 ب�ا  ه� ?�م Hن را در د��)ر                     

ب37)ص J1=K از ش�)% ه� و ا`,ا+6 �0              .  `�ار داد 
�A" ا�/ ب0 ��2��/ ب�U!0 ���)ب را داد% و ی�                      +
K=�ح ه�  دی�D ب)رژواز  را بh=+ 0)ر -��ر ب0                   
��2��/ و ب�ز ��دن را% ب=, و ب*/ و +[�'�0 از Hن                  

ت[��" +>�'�1تJ1=K 0� 6         .  ا���jد% �=,، دور  �=,        
                   �D01 دی=K ،,ن را داش�0 ب�شH @��V6 ت��ت)ا!�ی6 �

+>�'01 ا  �0 +>�ح +6 ش)د ب�ا           .  ای" +*�'0 ا�/   
ب0 .  ای" ا�/ �0 ��2��/ ب0 ا�Kا  Hن +1a)ر ?�دد              

ای" ت�ت�_ تc;V ه� +>�'01 یe ���وز  ا�/ و ب�                
��F از ای" ت�A]+ ��f)س      .  ����و  J1=K ت���f دارد    

 !!�1ی, ب� ش[�ر ب�ز  ��د. دارد

 

در ای" روزه� ب���� +�ا�N ��ر و H+)زش ت[>�@                   
ت� .  ش,% و ا���3ب +�ا�N دی�D ه. در �Kی�ن ا�/              

k�2 +[�)م ا�/ �0 ز+�ن ت�3V@ یe ��ل د% ه�                      
��2��/ -��, !0 ت=�U       .  هNار +3V@، بU,ر +6 رود        

!�Dان ای" +*�'0 !�*/، ب�0A +��ص, !�*�0 ت� ای"                 
ت[>��6 را ب0 ب�U!0 ا  ب�ا  ت�Vیe هNاران خ�!)اد%           
��3" ���0 +[���ن و !�رض�ی�6 ه�ی��ن ت1,ی@               V+  

+*�'0 ه,ر ر-�" یe ��ل ت�3V@ هNاران                      .  �=,
+3V@ +)ض)ع !�Dا!6 بNرگ K=1�6 ا�/ �0 +6           
خ)اه, Hی=,% ا  ب��U ب�ا  �K+[0 ب*�زد، ه��=�" ا?�          
-�دا ب���ر���ن ه� و خ,+�ت ��)+6 و اب�,ای6 ز!,?6          

.  +�دم ت��+� ��ر !K(+ ،,==A_ ای�aد -�K[0 +6 ش)د              
��2��/ در ای" ب�ر% د0F,F ا  !,ارد و ت=�U ب0 ای"                   

-�A +6 �=, �0 ?=�هJ را ب0 ?�دن ا���3ب �==,?�ن            
ب�=,ازد و ب��� ت�j`0 در �K+[0 ش)د و +�دم را ب0                   

 .�Kن ه�,ی�D ب�=,ازد

 

-[�'�" و ره�1ان J1=K ت)د% ا  ض�ور  ا�/ ه. ب0           
-�A ز!,?6 و ه. j2~ ات�Vد صj)ف +�دم ���,ی,%                  

0 +*�;���         .  ب�ش,�  Nب0 ای" ت�ت�_ +=��_ !�*/ +�ا�
ب0 ز!,?6 روزا!0 و ��F `�ب@ ت)`\ +�دم ?�%                             
خ)رد%، ب37)ص ب�ا  +,ت ])k!6 ی� !�+V,ود از           

  ,=�jزم ا�/ در ه� �2'/ 2,ا`@ خ,+�ت                .  ��ر ب�k
ض�ور  ز!,?6 روز+�% +�دم در !�h ?�-�0 ش)د،           
ا���3ب ��)+6 ب�ا  +,ت �)ت�% و +[�" ��ر��ز و           
+=��_ ا�/، ب�ا  ])k!6 +,ت kزم ا�/ !��زه�            

او'�0 و ��F `�ب@ ص�-=�h ز!,?6 روز+�% +�دم                    
+)رد ت)0K ��+@ `�ار ?�-�0  و ش�)% +=��_ ت�                        

 . +�1رز% ا!��7ب ش)د

ا�=)ن ز+�ن Hن -�ا ر��,% ا�/ �0 ه��  +��N ��ر و              
ت)'�,، درH+, خ)د را ب0 ��2��/ -��, !,ه, و در                         
                          J1=K  �1زم ا�/ ب0 رهk ه�,+Hن درH ض(�
!�رض�ی�6 ت)د% ا  ��gد% ش,% ت� ب0 ت�+�" +�7رج                      

ه��=�" .  2,ا`@ خ,+�ت ض�ور  اخ��3ص داد% ش)د     
kزم ا�/ +[���ن ب�!�+0 و!;�0 ��ر  داش�0 ب�ش=, �0          
                     @�3Vل ز+�ن ت�� eه. +�1رز% ادا+0 ی�ب, و ه. ی

ازای" را% ه. +6 ت)ا!=, هNاران        .  +��3V" ه,ر !�ود   
!�j از دا!H J+)زان و خ�!)اد% ه�ی��ن را ��/                           

 .+�1رز% و +>�'�1ت ��دk!0 خ)د ب��ور!,

 

 ���0   ٢٠١١ -)ری0     ١٧ب�D'�� 0د ب0 +�,ان H+,ن                
-�ص�6 در  .  ��2��/ -��, و +�aم  !Nدیe +6 ش)ی.        

د�/ ه*/ ت� ای" J1=K ت)د% ا  ��ز+�!,ه6 ش,% و                
H+�د% و +�V, ?�دد و در Hن ��'�Dد ���م +AV. و                         

ب�ا  +�iل،  .   ش�ی*�0 ا  ب0 ?)ش ای" ��2��/ ب���!,       
یe ا���3ب ��)+6 و ��ا��  در ��د���ن +6               

خ�رج از    .  ت)ا!, 2)ل خ)ا���U  -)ر  ب��� ش)د               
��)ر ه. ه���0 +6 ت)ا!, و k زم ا�/  یe ��ص0              

 .دی�D ب� اه��/ و �� تJ1=K r�V ب�ش,

 

 ٢٠١٦ -)ری0 ١٠

 
د��� ��د���ن   :  ت�$�6 از ��د# �6 ��ر��              

"% )خY ر���(�Lب �=��

٤ 

#E� 6ری6 ا# �١٧E� ...  

 “��7 را �EVا�� 

  و �6

 6@Eدی��ان ت

 �7�”    



   

 

و ش�ی, ه. ب� ش��/ +*�;�. ه��" ه� ص6j را%                
ا-��د% ب)د ��/ �� ت�hه�ات ش)راه�                             

6    "�����!�0، �0 ش[�ر +�,اد!,؛        Y  ش)را ش)را
ش)را ش)را  6Y؟    !"(ت�!0؟ +���0 ت ر`6 '���1!0      

 )+�/ از ش�� +�=�j ا�/

، ��ل ]�)ع خ)!�" !h. !)ی" �UK!6        ��١٩٩١ل  
                    0��2 0!�Uن ب0 بH  و `�,ر �Aب0 ره�1  ا+�ی
                                 J1=K 6ی�-(Aص,ام ب0 �)ی/، ��ل ش

در �=�ر ب��1ران ه�      .  !���)!�'�*�6 ��د ه. ب)د    
بx,اد، !��وه�  Hوار% ب�رزا!6 و ]�'�1!6 در                  
                       v�(ن خ�1 ش,!, �0 +��)ا!=, ت�U?�! ،ای�ان

ه0�j ه�  ب[,       .  ا+�ی�A ب0 ب�ز  ?�-�0 ش)!,         
ش�Uه�  ��د���ن ��اق ش�ه, 92)ر ای=�U و             

در خ4   .  ش�وع ��ر دو'/ و `,رت ای=�U ش,                
`,رت6 �0 در ��د���ن ای�aد ش,، و در �=�ر                     
خNی,ن !���)!�'�*/ ه� ب0 `,رت، ��)!�*/ ه� و 
�Y ه� ه. د�/ ب0 ��ز+�!,ه6 ش)راه�                         

��و�0 ب[,  `)ام دو'/ . ��رخ�!0 و +4Vت زد!,
   .��و�0 �=�ر زدن ش)راه� ه. ب)د" ��د"

ا+�وز ب[,از یe ربs `�ن �0 درخ/ دو'/                    
��د  ب�J از ه���0 ب0 ب�ر !�*�0 و هNاران             "

+���)!� و ص,ه� +����ردر ت)'�, ��د% ا�/، !*@          
K)ان H!�وز �0 ب�د !���)!�'�*�6 و ا+�ی�Aی6                
?�  ب0 ?�و% ه�  د��0 را��6 ب�رزا!6 و                      
]�'�1!6 ت1,ی@ ش�ن ��د% ب)د، ب�K 0  ا�Uzر                   
��!6 ص�ف از ?pش�0 ��ت��� �)ردای�6                ���
خ)د، �0 ب�K 0  خ)د +1i/ ا�/، +��)ا!=,                       
       /*�!(�ه��ا% !��وه�  زی� -�+�ن خ)یJ، ب0 �
ه�  Hن �K+[0 و ش�37/ ه�  ب� ات)ری�H 0ن                  
روزه�  ش)راه�، ب0 ا+�iل خ*�و ��ی0 ه� و                  
�e �==, ت� یe `,رت                      � Jر-;�  �=�ر د��

. ش)رای6، +�د+6 و +*()ل ��ز+�!,ه6 �==,                
              e6 +��)ا!, در ��ض +,ت ز+�ن ی`�jات "�=Y
ه0�j ا  ورق را ب�?�دا!,؛ !��و  �����گ و              
���� ب0 �=)ان ب�زو  +*�| ش)راه�  ش�Uه�،           
ه��ا% ش)راه� +*�;��� دو'/ ت��A@ داد% و                     
ب�رزا!6 و ]��1!6 را ب�ا  ه���0 ب�ز!�*/                  

,==�.  

 /دوم

ب�رزا!6 �0 ا+�وز ب�J از ه���0 ش�ی*�0 �=)ان        
+�e +*[)د ��د���ن ��اق ا�/، ه0�j ه�                
?pش�0 ا�4م ��د �0 �)دا  ر-�ا!,وم ا��;4ل             

�6      .  ��د���ن را در �� دارد       �U- دمH ب�ا  ه�
         �در +V@ �0 خ�ا-0 !���)!�'�*�6 `,رت ت��7
                       o!د% ب�ش,، ب��A! %6 اش را +�3در����
ا��;4ل ب�رزا!6 ب�J از 2, یe 2;0 ب�ز  ت��م           
���ر ����6 ب)د؛ در 0A�'�2 ��د���ن ��اق ب0           
�U)ر  ا�4+6 و                     K 0ی��V'ا /Vدو دو'/ ت
ت���0 ت;*�. ش,% ا�/، در 0A�'�2 خ)د ب�رزا!6           
ب� ات�A ب0 `�,ر  !�h+6 ه�0 ار?�!�U  دو'/                   
�)ش�'6 ش�ن را +=V@ و �Kی�D% خ)د را                               
��F+*�;�. ب��F /�]`(+ 0`�ب@ تe�+ ���x داد%           
                      e�+ %ا��ا�/، و در 0A�'�2 ش�1!0 روز ه
��ب*��ن و ت���+ 0�x)ل �K ب�ز ��دن ب�ا                  
ب�)r ارت�aع خ)یJ ا!,، رو ب0 +�د+6 �0 ��             

از یe ربs `�ن ه=)ز +>�'�1ت اب�,ای6 او'�"                 
Hرزو  ش�ن ا�/، و در 0A�'�2 !��وه�                         
��گ و ���� و ��ر+=,ان ادارات دو'�6 !�ن            ���
در ���0 !,ار!,، ای��ن خ>�ب ب0 +�دم ��د���ن         

,�� 6+ J�� ر-�ا!,وم ب�ا  ا��;4ل را �Vب! 

ا'0�1 از !�h خ)دش ب�V ا��;4ل  اب,ا !�+�ب)ط           
!�*/؛ ت���0 و ��ب*��ن ت3��. ب0 ا�Nام !��و            
              r(و  ب���ب0 �)ری0 ?�-�0 ا!, و در +;�ب@ ��
�U)ر  ا�4+6 و +�V,ی" ش�ن `3,          K رو��0 و
تr�V !��و  !�h+6 در خ�r �)ری0                               

ب�رزا!6 ب0 �=)ان ی6A از `,رت ه�                    .دار!,
ب�)r �=6 در �=�ر ت���0 و ��ب*��ن، ه. ب�ا            
تr�V در !��وه�یJ ب�ا  ����و  ت�)یc ش,%         

. و ش�ی, ه. ب�!�+0 ا  ب0 او +)�)ل ش,% ب�ش,                   
!���)!�'�*. ��د در ت;�ی�1 ت��م ت�ری� خ)د، ب0                
دkی@ +�[,د ه���0 ب�زی�D  ب0 د!�1ل `,رت                  

ب�رزا!6 و ب;�0 ه.       .  ه�  +=>;0 ا  ب)د% ا�/         
 .+�x)ل ه��" ا+� +;,س �)ردای�6 ا!,

 

 /�Eم

                     �Aر  ا�4+6 ب� ا+�ی(U�K 0� @1`  �U'��
!���ز ب)د، و ��وژ% ه�  +�[,د ��!D)!6 و                   
رژی. 6a=Y و �=�ری) ���ه6 رو  +�N ش�>�ن            
بNرگ، !���)!�'�*. ��د +i@ ب;�0 !���)!�'�*/            
ه� و !��وه�  ]1;0 ب�k در ا�)زی*�)ن H+�د%                   

ا+�وز ورق  .  خ,+/ ب0 ره�1 وی�ا!K 6)ا+s ب)د      
�U)ر  ا�4+6 ب�?��0 ا�/          K ب0 �)د  . ��a��!

ه�0 !���)!�'�*/ ه�  ��د +�!=, ب;�0 اN2اب                 
]1;0 ب�k در ای�ان ��وژ% ه��اه6 ب� دو'/                     

ب7�6 از ای=�U از     .  ا�4+6 را در ��J ?�-�0 ا!,      
�� ت[�a@ در ر��,ن ب0 خ,+/ دو'/، +)`�� در           
 cر ت���0 و �[)د  `�ار ?�-�0 ا!, ت� از ]�ی�=�
ب�ز  ب0 �=)ان +�U!H %�U، بp+ N�+ 0ا��% و                       

+�7)اه. بD)ی. ه,ف     .  ت0V'�3 و +[�+�0 ب��=,      
!�Uی6 ه�0 ای" !���)!�'�*/ ه� ر��,ن ب0 `0�1 ا          
+���r ا�/؛ ت1,ی@ ش,ن ب0 بJ7 ��د���ن                  
�U)ر  ا�4+6 و از ای" ]�یc ش��/ در                 K

در ای" +*�� �U!H 0Y      .  `,رت +6�V در ��د���ن    
 (aD=K /و ژ� ,==A�+ ت��  ه)ا �a!H و �a=0 ای�
               0�? c0 +,ام از ]�ی� �U!H 0Y ،,!��D�+ ب0 خ)د
از ره�1ان !�hم ا�4+6 ت)`s +*()'�/ در `�1ل           
            e6 ��ب�زان ی]�K 00 ��د را دار!,، د���)*+

 .ت;4  �)ردا!0 ا!,

�U)ر              K v�(ی�ش تp�  ای" +*�ب;0 ب�ا /��
ا�v;- 6+4 ت���x در راب>0 ا+�ی�A ب� ای" !�hم             

�U)ر  ا�4+6 ب0 `,رت          .  !�*/K @ت1,ی ،/��
دور!��  ت=o   .  +=>;0 ا  ه. ب0 ت=�Uی6 !�*/           

ش,ن +�,ان +�!)ر ای=�U در ��/ +�زه�                           
. ��د���ن ه. ت=�U ب6AY(� J7 از ��/ ا�/              

��/ ز+�=6 ت� و وا`[6 ت� ت1,ی@ ]1;0 ��+�ی0              
دار ��د���ن ب0 یe بJ7 ا!��D% ]1;0 ��+�ی0            

ه�0 ای=�U +�,ا!=,        .  دار ��2. ب� ای�ان ا�/              
]1;�ت6 �0 ای=�U در ��ص0 ����/ �[6 در                    
�U)ر     K ب(Yر�UY ی=,?6 دار!,، ا+�وز% در��!

ت[,اد .  ا�4+6 ز!,?6 +�-0 و ��![��6 دار!,              
+����ردره�  ��د در ش�Uه�  ا+�وز ��د���ن،       

ای" ]�UY 0;1رد�/ و ��      .  ت�ری�7 ب6 ��ب;0 ا�/    
ا?� ب[69  .  ب�ا  j2~ وضK(+ s)د ت;4 دارد         

از اN2اب !���)!�'�*/ ��د ا�Kز% یe ز!,?6             
�U)ر              K م�h! ب(Yر�UY 6 ����6 در'(�]+
                     ،,==A�+ 01'�<+ ا�4+6 را ب,ون `�, و ش�ط
ت[�a@ ش�ن ب�ا  ت1,ی@ ش,ن ب0 ش�یe ا`��3د         
و ����6  ه��" ]1;0 ��+�ی0 دار در ��د���ن              

         /��U!H 6 دی)ار ب0 دی)ار ب�Dی�*�!��و  .  در ه
����6 !���)!�'�*�6 �0 در �=�ر ای" ]1;0 `�ار            
�6 ?��د، +��ود �0 ب�ا  ه���0 ب0 ]1;0 خ)د             !
و از ای" ]�یc ب�K 0+[0 !�+�ب)ط ش,% و ز!,?6           
اب,  Hوار% ه�  ����6 در k  ش�Aف ه�                     

 .+=>;0 ا  را ���0 �==,

د`/ ا?� ��د% ب�ش�,، ����F. !,ا  ب�=, ب7�6 از    
                              v�(ی�ش ب6 `�, و ش�ط تp�  ب�ا �U=ای
�U)ر  ا�4+6، �*6 �=)ان �Kش ی� +Nدور           K

��,ه,     ! �U=ن روزه�             .  ب0 ایH 0� /ای" ا� /��
�U)ر            K ش/ �0 ]1;0 ��+�ی0 دار ��د���نp?
ا�4+6 را A2)+/ خ)د !��,ا!*/ و ��)���Dن          
. ��د زب�ن بH 0!�ا �Kش ی� +Nدور +[�-�A�+ 6د         

�U)ر  ا�v;- 0! 6+4 ب�ا  ��+�ی0             K ا+�وز
داران ��د �0 ب�ا  ت;�ی�1 ه�0 ]1;0 ��+�ی0 دار          
در ای�ان ی�h! eم �Kا-��د% خ)د  ا�/، �0 ی�               

 .از Hن د-�ع +�A==, ی� بH 0ن ت��A" ��د% ا!,

خ,+/ ب0 ب��D!0 خ��!/ ب0         "ا?� `,ی. ه� ش[�ر         
در +��ن !���)!�'�*/ ه�  ��د           "  ��دان ا�/  

رای} ب)د و Y=�" !��وه�ی�K 6ش +[�-6                           
ب0 )  !���)!�'�*. ��د   "(�)رد"+��,!,، ا+�وز        

در ز!,?6 ����6     "  ب��D!0"دور از خ,+/ ب0          
ب0 ش�Uدت !v;- 0 ه�0 +�د+�ن               .  وK)د !,ارد  

��,%، �0 ب0 ش�Uدت �. -U. ت�ی" و ه�')ت�ی"               U-
ه�  ����/ ه. ا+�وز اN2اب !���)!�'�*/ ��د       
در ���JA ب�" `,رت ه�  +=>;0 ا  در ا#�4ف 
. ب� ی6A از `,رت ه� ب+ /���� 0�x)ل ا!,                       

ا+�وز%، رو  ز+�" �j/ ه�p� 0ی�-�0 ا!, �0                
ب�" ای" `,رت ه� ت;*�. ش,% و در ای"               "  �)رد"

            o=K "خ�رج از �2;0 ای �U=6 از ای*� JA���
             /*�! 6!�UK د��0   .  ت;*�. +=>;0 ا  و ��a��!

�[6 در یe ا`,ام ه��ه=o ا�4م !�,%، �=)ان         K
+Nدور و خ�#" و �Kش ب�ا  ه�,ی�D را p2ف              

!0 ت=�U ای" ب�0A !��وی6 �0 در ای"                 .  ��د% ا!,  
و�v در ا#�4ف ب� `,رت ب�ت�  +�x)ل خ,+/          
ا�/، زر!��D و ����6 ت� و خ�1% ت� ه.                         

 !ش=�خ�0 +��)د

ا?� ای" وا`[�/ ب0 خ)دH?�ه6 ]1;0 ��ر?� ه.                
                 /1i+ 6D=ل ����6 -�ه(Vت eت1,ی@ ش)د، ی

+1i/ ب0 ای" د'�@ �p� 0ی�-�0 +��)د                      .  ا�/
]1;0 .  ب)رژوا ب)رژوا ا�/ و ��ر?� ��ر?�              

��+�ی0 دار در ��د���ن و اN2اب ����H 6ن                
ا?� ص�-=�h از ت�jوت ه�  +�6 و `)+6                         
+�V,ی" ب)رژواز  ��ب و ��+ .a��Y ،,!(ا            
]1;0 ��ر?� در ��د���ن زی� ])ق خ�ا-0 +�6            
اب" �UK'/ را بpgی�د �0 ب�K 0  ات�Vد ب� ��+�ی0           
                     .a� د ب� ��ر?� ��ب و�Vدار ��د ��اغ ات

 .!�ود
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در ا`,ا+k()*+ �! 6!0 در +;�ب@ +[��/ و ز!,?6 ش�Uو!,ان ��د���ن، `A2  "             ,3)+/ ا`��. ��د���ن  "  اN2اب ��د ��2. در `,رت ب0 !�م        

��ت6 از ای" د�/ �0 -;�         .  دار!, ب0 ش�)% ا  ت��=�r 2;)ق و +Nای�  ��ر?�ان، ��ر�=�ن، +[���ن و ب�ز!�*��Dن را ��هJ ده=,                        ��ت3

��@ +�A=,، ای" در �2'�*/  �0             Vدر ��د���ن را ت ,+Hو!, �. در�Uار شNرا ب0 ص,ه� ه c�<+,% ا�/،        ٥�ا�/ 2;)ق +�دم ��داخ/ ! %�+ 

 .و ب� ا��س ه��" ت3��. ت��+6 ای" �=} +�% 2;)ق ه�  +[)`N�! 0 ب,ون ت)ا-c +�دم ب3)رت وام ب�4)ض +�3در% +��Dدد
 

-��ر .  A2)+/ ا`��. ��د���ن ب� ای" ت3��. دش�=6 خ)د را در +;�ب@ ت)د% ز2��JA و �. درH+, ��د���ن ب0 ��ی�ن ت�ی" ش�)% !��ی�ن ��د                        

                                 ,+Hن و ��ر�=�ن �. در��ب�Vا!6 �0 خ)د ش�ن +*1_ اص�6 و ��+@ ���;�� ش,ن H!=, را  +�7)اه, ب� دوش ��ر?�ان و ز2��A��ن، +[�

�)+6                        .  ب��!,ازد� ,+H0 از در�  �U'(� از J7ن بH ت[��" ����/ +�'��ت6 ب�ا  ��+�ی0 داران و  ب�?�دا!,ن  �K 0ا`��. ��د���ن ب /+(A2

���6 از ای" ��!�ل ، د�/ در                                    �Kو ت�+�" خ,+�ت ر-�ه6 و ا �U`(;2 /داخ��  �K 0و ب ،,!N�+ رkرت ش,% ا�/ و �� ب0  +����رده� د�F

,=A�+ ن�D�*�!ن و ب�ز�� .�K_ خ�'6 ��ر?�ان، ��ر+=,ان، +[�

 
را از ��هJ 2;)ق و +Nای� +[�ف ��د% ا�/، ت� ب� در !��H ����   "               "�-�? �hیJ "و  "  �����?c1["0 ای" د��)ر، A2)+/ ا`��. !��وه�        

Y=�" ا+���ز  ب�)ا!, از �U!H  درخ,+/ j2~ ب;�  خ)د ا���jد% �=, و ه�N+�ن ���)ب ا���اض�ت ت)د% +�دم �0 ب0 �=�وی" +��7\ در                                     

 .  ا���jد% �=,،�Kی�ن ا�/ و +�A" ا�/ ب[, از ا���ل ای" ت3��. دو'/ ا`��. دا+=H 0ن ا-NایJ ی�ب,

 

kزم ا�/ ای" ت[�ض A2)+/ ا`��. ��د���ن ب�j� 0% و +[��/ و �Fرت ��دن �K_ ��ر?�ان، +[���ن، ��ر+=,ان و ب�ز!�*��Dن ب6                                 

 ,!��ب�ی, دا+=0 ا���اض�ت را در اب[�د و��[�� در ه� ش�U و +0�V ا ، در ت��م ادرات و +�ا�N ��ر و ب���ر���!�U، در ت��م                                      .  K)اب !

�[�ت ا���اض6 در ت��م ادارات، +�ا�N                     .  +,ارس و دا!��Dه�U ش�وع ��د    a3" ه� و تV6 از ا���3ب�ت و تK(+ ,ای" روز  �/ �0 ب�ی
 .ب�ی, ای" ����/ A2)+/ ا`��. را �;�. و +�6x ��د. ��ر?� ، ب���ر���!�U و +,ارس و دا!��Dه�U را ��ز+�ن داد

 

 :kزم ا�/ ب�ا  �U`(;2 @9]+ @2 و خ,+�ت ��)+6 ای" ا`,ا+�ت ا!�aم ب��Dد

 
�)+6 �*� ش,% ا�/، ب�ی, ب0 خNا!0 ��)+6 ب�ز ?�دد  -١� ,+H0 ب0 خ�]� �*/ و +)`[�/ دو'�6 از در�  �U'(� م�� .ت

 

 .+�'��ت ت*��,  ب� درH+,ه�  ص��12ن ��+�ی0 و ��+�ی0 داران ت[��" ش)د -٢

 

 . +���)ن ���� !�1ش,١ +���)ن دی=�ر ب�ش, و 2,ا`@ 2;)ق از 2٣;)ق +*()kن A2)+�6 !�1ی, ب�J از  -٣

 
               ,+Hد ت� ب�)ا!=, از وض[�/ در��Dو!,ان ��د���ن `�ار ب�Uم  ش���@ درH+,  و هNی=0 ه�  A2)+/ ب3)رت Hش�Aر و ش�jف در د���س ت

 .و هNی=s�<+ /+(A2 0 ب�ش,

 

%" ��ر��# ��د���ن�E�� بL� 

 ٢٠١٦ �Eری6 ٥

 
 

  وری� �-�(�7#،ت�$�6 از ��د# �6 ��ر��
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١-                /�]`(+ ���xت .F���� 6+4ر  ا�(U�K 

 و ه��=�"     +[�دkت +=>;0 ا     ا+�وز خ)د در       
                             6���� .Y�� ه�  ا���6 در Jخ�Y-

    eنای,#)')ژیH،         6���� ن ب� +[49ت����� -
+[49ت6 �0   .  ا`��3د  ��ی0 ا  روب�و ا�/          

ا���� ری�0 در اوض�ع ب�Vا!6 خ�ور+��!0 و                
�U)ر  ا�4+6 درK /�]`(+0;<=+ دارد ،  . 

 
�U)ر  ا�4+6       :ال:K ال,K ی�ن��

`1)ل Hن ب[=)ان ی6A از         ب� �Fب،     
 و    "�UK 0]+�K!6   "ا��9 ��)پ        

در "  �1fت"+V)ره�      ی6A از         
ای�ان در ب�اب�   "  رام ش,ن "+=>;0،  

`,رت�F  �Uب6، ب� ت��م ا-/ و                   
خ�Nه�  Hن، ����F. و�,% ه�               
�U)ر  ا�4+6، !�)ا!*/                     K
+[49ت ��ی0 ا  ا`��3د                             
ب)رژوای6 در ای�ان را ب�]�ف             

,=� . 
 

                    c-از ه� ز+�!6 ا Jا+�وز ب�
، شA@ دادن ب0       "ت)�[0 ا`��3د   "

�Fب6 "  !�. ب=,  "!)�6 د+�Aا�6      
در ای�ان، ب�ا  ب)رژواز  ای�ان         

ب)رژواز  ای�ان   .  ب*�0 ش,% ا�/    
ب0 ای" ا+� وا`\ ا�/ �0 ب� +�"              
اوض�ع ب�Vا!6 خ�ور+��!0 6�2 ب�        
��ر +��9\ ب� ]1;0           iا�� @��Vت
��ر?�، ب� ت�,ی, خj;�ن و ا��1,اد،           
ای�ان ش�!*6 ب�ا  ت)�[0 ا`��3د         

!�ب*�+�!6 .  ������'�*�6 را !,ارد         
����6 و ا`��3د  ��)ره�                  

ت� "  ��و �Fب6   "ت� و       "  ب��1fت"
ای" ...  Y)ن ت���0، +�3 و                   

وا`[�/ را در +;�ب@ ب)رژواز               
�U)ر  ا�4+6 `�ار              K ای�ان و

 . داد% ا�/
 

ای" وا`[�/ �0 !0 دو'/ ��ز!,?6،        
!0 دو'/ اص�24ت و !0 دو'/                  
ا��,ال، !N! 0دی6A ب� �Y" و                       

و "  ت���x ری@ "رو��0، و !0 6�2        
           ،�U�!Nدی6A ب� �Fب و ر-s ت�Vی
���)ا!=, +)ا!s ت)�[0 ا`��3د              !
��+�ی0 دار  در ای�ان را ب�]�ف      
�==,، ا+�وز ب�J از ��J روش"             

�U)ر  ا�4+6 !�ت)ان   .  ش,% ا�/ K
          0]+�K  از 2@ +[49ت ا`��3د
ا�/ و را% ب�ون ر-�6 از ای" ب"             

ب,ون 2@    .  ب*/ ا`��3د  !,ارد       
+[49ت ب)رژواز  �UK!6 و در        
راس Hن ب)رژواز  �Fب و ب� ای"  
+�" 2@ +*(�0 -�*>�" و ��ی�ن ب6           
               .�Y ،0!��+�1ت6 و !�ا+=6 خ�ورf
ا!,از  ب�ا  خ�وج از ای" ب"                  

 .  ب*/ وK)د !,ارد
 
�U)ر             :بK eای,#)')ژی .Y�� 

�k(Aری*. ا�4+6 زی� -��ر                
0 ���;� ری�0 دار    ]+�K و    ،در /Vت

     ��fزه�  ب)رژواز  ای�ان         ت���!
ب�ا  ب�ون ر-/ از ب�Vان ����6       

�U)ر             ا`��3د ـ             K "+N+ 
شA*/ خ)رد و ب0       ،ا�4+6 ای�ان 

ب�ز+�" ا!,اخ�"      .ب" ب*/ ر��,        
.Y��"    N��� ب�F  "    6 ب�=�و دش

  ای" اص�6 ت�ی"      ،"ش�>�ن بNرگ "
ر�" ابNار j2~ ���دت                                 

          0]+�K خ)د ب� eب�    ،ای,#)')ژی 
                �g�  "اش�" اص�6 ت�یp? "�+ز

 ،د-��6 در +;�ب@ ت[�ض از ��ی�"          
�U)ر  ا�4+6 ای�ان را در                 K

    6��]`(+            �h! ,ت ض[�\ از�ب
����6 و ای,#)')ژیe در +;�ب@              

�� زدن    .  +�دم `�ار داد% ا�/         
                  _!�K ات)ری�0 ه�  ا�4+6 از

  �,م ت��A" ب0 +;�رات و              ،+�دم
��@   ،+)ازی" ر-��ر ا�6+4           Vت

   ،6D=ه�-  �UزادیH  "�-�? %�7� 0ب 
�U)ر         `)ا!�"K 6!ا�4+6 و!�ت)ا 

��@ Hن، ?)ش0 ه�ی6          Vا�4+6 از ت
�U)ر                   K  \�]از +)`[�/ ض

 .ا�4+6 در �K+[0 را !��ن +�,ه,
 
 ب�J از یA*�ل ت4ش �@                       :پ

ب)رژواز  ای�ان و در راس Hن               
�U)ر  ا�4+6 ب�ا  دا+" زدن        K

   c-6 "ب0 ا���� Jی��ا`��3د -?" ،
���!,ن و ت*��.   ب0 ت��A" بh=+ 0)ر 

وضs ب�ا  رض�ی/ ب0               +�دم     
-�ص/ "و ه��=�" ب�ا       +)K)د،  

�U)ر  ا�4+6،             "  دادنK 0ب� ب
�2ش�0 ا  ��دن ا���اض و        ه,ف  

تr�V ]1;0 ��ر?� و +�دم +�Vوم      
 شA*/       ،ب�ا  ب1U)د +[��/             

و�,% ه�  +)`/ و زود?pر     .  خ)رد
رش, ا`��3د  !�)ا!*�0 ا�/                    
���ی" ب�ر`0 ا  از ا+�, ب0                         �

�U)ر  ا�6+4     K"  ب�F /دو� "

را در +��ن ]1;0 ��ر?� و                             
   ,!N0 دا+" ب]+�K "�+و�V+  . ا+�وز

                    /����2 /Vای" وا`[�/ �0 ت
                    Jی��ر  ا�4+6 از ?(U�K
����6 و ا`��3د  خ�1  !�*/ ب0       
ب�ور  ب=��د  در ذه" ]1;0 ��ر?�       
. و ا��iی/ +�Vوم ت1,ی@ ش,% ا�/        

+�د+6 �0 ی�1Aر ب0 ا+�, ت���x و               
�U)ر                    K ب(Yر�Y 1)د درUب
�6 ب0 ب�k دوخ�0 ب)د!,        �Y 6+4ا�
                s<` kاز ب� Jاز ب� Jا+�وز ب�

دی)ار ت)ه. ب0          .  ا+�, ��د% ا!,         
ب7��U  +��7\ ب)رژواز  و                 
��ی=,?�ن �U!H در `,رت و در                     !
ا�)زی*�)ن، +,ت�U ا�/ -�و ری0�7       

  .ا�/
 
 ا+�وز +�!s اص�6 ب0 +�,ان                :ث

H+,ن +�دم و ]1;0 ��ر?� !0 ت)ه.           
و ا+�, ب0 ب7�6 از ب)رژواز  �0           
اوk ض[\ ��)!�*. +��A@ و                 
    ,=�+�NVب، ب[=)ان H'��!�ت�)  `,رت
و `�ب@ ات�A ب�ا  تH c;Vی=,% ا                  
ب��U و دو+� ه�اس از !� ا+=6، ب6           

 ،�1fت6، ت1,ی@ ای�ان ب0 �)ری0                   
�2;0 ا  �0      .  ��اق و '�61 ا�/        

�U)ر  ا�4+6 ب� ا���jد% از                 K
خ>� دا�J، خ>� ���JA ب� دول 
ارت6��a +=>;0 +�!=, ت���0 و                  
��ب*��ن رو  Hن ��+�یp? 0ار           

     ,=A�+ 6����  .            ن ب[=)انH از
ابNار  ب�ا  بA� 0)ت ���!,ن             
�K+[0 و ت��A" ب0 ا��1,اد ����6 و  

�@ -��ر ا`��3د ،                  Vد% ت�jا��
,=A�+  .   "�A�ب0 ��2��/ و `1)ل        ت

�U)ر                            "K 0ا+=�/ در ��ی
 ��Y. ای" دور% ت[�ض          ،"ا�6+4

�@ ب)رژاز  ای�ان و !��ی=,% در             
�U)ر  ا�4+6،           ،`,رت اش     K 

 . ا�/
 

ا+�وز ب�J از ه� ز+�!K 6,ال و +�1رز%                  -٢
�U)ر           K دو ]1;0 اص�6، ]1;0 ��ر?� و .�;�*+
ا�4+6 ب0 !��ی=,?6 ب)رژواز  ای�ان Hی=,%                     

       ,!N�+ .`0 را ر]+�K  .        ا+�وز ر��'/ ه� !)ع
  6���� Jی��6 در              ،?D=ه�- Jی��ه� !)ع ? 

                                   6�1=K 0دادن ب @A0، ر��'/ ش]+�K
���ی" در0K ����و             ،�k(Aری*�6� "�� ت9

  ر��'/ ه�     ،K,  در ز+�=0 ا2;�ق 2;)ق ز!�ن        
!)ع ب1U)د K,  ا`��3د  و +[���6 ]1;0 ��ر?�        

�7>�د# ���6 ره(�# �6 ��7�5 ه��� �Lب � 
 E�٢٠١٦ری6 

 

 ���(>?< 

 * ����� /�2*�  ������@�������  �*� A�� B��C* 
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        ،0]+�K وم�V+  ه� J7خ�% ت�+�" و     و بkو ب�
 �K+[0 ای�ان    ا+" و �[�دت�=,   ،ت9��" Hی=,% +�-0  

ب�J از ه� ز+�!6 ب��U,% ]1;0 ��ر?� و                          
�)!�*. ای" ]1;0 ا�/� . 

 
�U)ر  ا�6+4،      K ا+�وز /�]`(+"�U��;-(+  " و

اب>0 !��وه�  ����H         6ن ر    "  !���+6 ه�     "
]1;�ت   درون و ب��ون ��2��/،                        ای�ان،

���6 و اN2اب ����6          �K�1ر         اA��7\ را ی+
دی�D ب�ز ت[�ی\ ��د% و در +;�ب@ ه. `�ار داد%             

 .ا�/
 

E�  S)7$رژواز# ای�ان و :ال:
��%  �Eرژوا ���E��ل

 
�U)ر  ا�4+6 و      K 0<1)د رابUب� ب

  بJ7 ا�h.          ،دو'/ ه�  �Fب6      
ب)رژواز  ای�ان، �0 ب�`�ار  ای"   
راب>H 0+�ل و Hر+�ن ����6 اش را        

�U)ر         ،ت��A@ +�,اد  K @در +;�ب 
ا+�وز  .ا�4+6 خ�s �4ح ش,               

�U)ر  ا�6+4    K،          eب[=)ان ی 
 در اذه�ن           ،A2)+/ ب)رژوای6     

��ی=,% ا-c ب1U)د           ! �U=1;0 اش !0 ت[
ای�ان "و ت)�[0 ا`��3د ، !��ی=,%        

ا�/ ب�0A در ��ص0            "  ص=[�6
����/ ه. !��ی=,% ت��م و ���ل                  
!���)!�'�*. ای�ا!0Y 6 در +;�ب@              
                        0Y ی�'�*�6 و�g+ا  �Uرت,`

 ر`�1  +=>;0     ب37)ص در +;�ب@    
�U)ر  ا�4+6 ا+�وز   .  ا  ا�/ K

                     .hا� J7ی=,% ب4+=�زع ب��!
ب)رژواز  ای�ان از +�6 ا�6+4          
ه� ت� !���)!�'�*��U  ��و �Fب               

 . ا�/
 

K=�ح را�/ !���)!�'�*. ��و �Fب      
از ��>=/ ]��1ن و ]�\ +��)ن              
�U)ری7)ا% و +��و]0        K �1ال و�'

ا��iی�6 ه�،    �خ)ا% ت� ]�\ ت)د%       
ت=�U را% j2~    �0 �=�� ب;� رژی. را          

!j)ذ خ)د در ��2��/ و +;�ب�0 ب�              
          /+(A2 ى ����� ب��ون�U�1=K

ه�6D در +;�ب@       ت�;6 ��د% ا!,،          
�U)ر  ا�4+6 در           "  `,رت"K

. +=>;0 �� ت[�h. -�ود Hورد% ا!,          
Hی=,% ای" �Kی�!�ت در تk(Vت Hت6         
����6، ب�J از ه� ز+�!6 ب0                   
�U)ر  ا�6+4 ?�%           K /ش(!��

 . خ)رد% ا�/
 

K=�ح �Y ای" J1=K �0 ا���� ب�             
�U)ر  K /�+4ه)ی/ ض,ی/ ب� ا�
 c-ی/ -;�0 اkا�4+6 و ض,ی/ ب� و
                 �U�A�خ)د را ب0 ش�U-�A و ��
�U)ر  ا�6+4              K ب ب��F ن��+
?�% زد% ب)د، ا+�وز ب6 ا-c ت� از          
ه���0 ��!,ول وار در �2ش�K 0,ال        

                  �Y وه�  اص�6 را�/ و��!
از ای=�و  .  �K+[0 `�ار ?�-�0 ا�/     

ا���اض و شA)% ه�                                   
!���)!�'�*��U  ��و �Fب،                       

ا�4+6 و �Kی�!�ت      -�Kی�!�ت +�6 
      0� /*�'�!(���! �Y م ���/، و(`

  �+�� ش�Aف و ����F JAب ب�    ب0ت
         6A�+ 6+4ر  ا�(U�K    ,!ب)د  ،

Jاز ب� J�2ش�0 ا  ش,% ا�/ ب�.  
  

*(-6 ��ر�� و S)7$                      :  ب
%�� Wن�E�� 

 
رش, "��ر��د و ه� !)ع                              

��+�ی0 در ای�ان، 0Y        "  ا`��3د 
�U)ر  ا�6+4       K 6=�در دور% دش
ب� �Fب ی� دور% Hش�6 ب� Hن، ب,ون           
��@ ا��1,اد و خj;�ن ?*��د%،             Vت
��ر ش,ی, ب0 ]1;0         iا�� @��Vب,ون ت
��ر?� و ت9��" وK)د !��و  ��ر       
                     "A�ارزان و ���)ب ش,% +

�U)ر  ا�6+4      .  !�*/K" /دو�
ه��ن ا!,از% در ت;�ب@ Hش��F  "       6ب

!��pی� ب� ]1;0 ��ر?� ا�/ �0                   
�U)ر  ا�4+6 دش�" �FبK . 

 
ب6 ت�دی,   Hی=,% روش" �K+[0 ای�ان     

در ?�و روش" ب�=6 و `,رت                     
+��A@ و +�V, و +�NVب ]1;0                
��ر?� 2)ل ����/ ه�                             

ب�J از    ا+�  �0   .��)!�*�6 ا�/  
         6�*�!(�� J1=K  و��ب0 �� J��

  .ا�/  ای" ]1;0 ?�% خ)رد%
  

�6 �0 در ب�اب� �@ اN2اب       *�!(��
و 1=K��Uى ب)رژوای� �)���'�*.        
را ب[=)ان یH e'��!�ت�) وا`[� و             
`�ب@ تc;V در ب�اب� �K+[0 `�ار             

�6 �0، ب� ات�A ب0            .  +�,ه,*�!(��
            eب[=)ان ی ,=�]1;0 ��ر?� `,رت
                        .Y�� /Vوى +*�;@ و ت��!
                    _<` �U=خ)د، ت ��*�'���(�
����� +1�� یH 0]+�K eزاد،                 
ب�اب� و +�-0 در ای�ان ا�/ و                  

+�U خ)د را ب�           +��)ا!, و ب�ی,           
تk(Vت Hت6 ����6 در ای�ان                   

,!Nب.  
 

  /*���A2 بN2،        ه. در ت()ر ، 
                eه. در ����/ و ه. در ��ات�

!��وى �����ز   !��ن داد% ا�/ �0          
N2ب6 ا�/ �0 در    .  ای" J1=K ا�/  

                 �U;-ت�)ه� و ا�!��'H م��+;�ب@ ت
ب)رژوای6 ب� ا��;4ل ]1;�ت6 ]1;0      

و+�V, و +�NVب ��دن ای"     ��ر?�   
             6�*�!(��  �U����� 1;0 2)ل[

N2ب6 �0   .   ت���, ��د% ا�/      خ)د،
+*�| ��دن ]1;0 ��ر?� ب0         ب�ا    

���وزى N2ب ����6 خ)د ب�ا           
�)���'�*.، ب�اى تH c;Vزادى،             

ب�اب�ى، A2)+/ ��ر?�ى +�1رز%      
 ب� ت��م ت)ان و ا!�ژ        ��د% ا�/ و  

                       0�خ)د ]1;0 ��ر?� را در ه
H+�د% و  ب�ا  K,ا'H  �Uت6،    �>)ح

   ,=A�+ ,V�+  .           ب6 �0 ب� ت4شN2
        6�+(A2 ی�!�ت درون و ب��ون�K
�U)ر                        K ار��ن ~j2 ب�اى
ا�4+6، ب�ا  دا+" زدن ب0 ت)ه.           
�U)ر  ا��K 6+4ح و ت[,ی@       K 0ب

 . ش,%، `�][�!0 +;�ب�0 ��د% ا�/
 

 �Lب �=��%" و 
>���ی' و;�ی: ای�7ور5    -٣
 

�=�D% ب� درr 2*���/ ای=,ور% و در ��"                      
ه� و +)ا![6 �0 ب� �� را%              و`)ف ب0 دش)ارى   

ب� ��. ب0 ای=N2         0Aب و J1=K +� `�ار دارد،           
���*/ ا+�وز در +)`[�/ +=��61  در         A2 بN2
���6 در                  �K6 `)  و ا�*�!(�شA@ دادن ب0 �
ب>" و ���K c+[0 و ایJ;!  �j در K,ال ب�                     

 +[�;, ا�/ N2ب ب�ی, ?�+�U          .ب)رژواز  دارد 
 .K,  در ای" را��� ب�دارد

 
              c-ت;�ب@ ب� ا /���=�D% ب�ر دی�D ب� اه
ه�  ارت6��a و ب)رژوای6 در +;�ب@               
]1;0 ��ر?� و +�دم +�Vوم و ب>)ر                
وی{% ب� ت;�ب@ N2  ,Kب ب� ه�!)ع                   
                 0]+�K ه61 درp+ ،6�+ ،6+(` 0`�jت

,=A�+ ,ت���  . 
 

            J;!  �jب ب�ا  ایN2 ب� ت4ش %�D=�
 /���� 0=Vب ��ر?�ان در صN2 ب[=)ان
و در K,ال `,رت �� ب0 +�,ان بpDارد،                 

 ,=A�+ ,ار +�1رز%        .ت���Nب ب0 ابN2 @ت1,ی
                "��]1;0 ��ر?� ب�ا  ر-�% و ا+=�/ ه
ا+�وز و ب�ا  �*_ `,رت ����6، از            
و�zی\ +U.، ��ی0 ا  و -)ر  N2ب                   

 .ا�/
 

        6����Kد ا(j! ش��*?  /���=�D% ب� اه
,=A�+ ,0 ت���]+�K ب درN2  . 

 
�=�D% ب� ?*��ش و ت�AV. ��ز+�ن                   
N2ب در داخ@، ب)ی{% در +�ا�N ت)'�,          

,=A�+ ,و ص=[�6 ت���. 
 

                �U�*�!(��=�D% ب� +�NVب ��دن �
]1;0 ��ر?�، از +�V, و +��A@ ش,ن در     
���0 ه�  ��)!�*�6 ت� N2ب                               �
���*/ ت���, ��د% و خ)اه�ن                         A2
و��[��ی" و K,  ت�ی" ا`,ا+�ت N2ب           

 . در ای" راب>0 ا�/
 

�=�D% ت)0K ه�N2 "�'�]- 0ب را ب0                   
ب0 اب[�د ��h. و�zی�j    2*���/ ای=,ور%،   

 �0 در دور% �=)!� ب� ��U!H %,U ا�/ و            
ض�ورت یe +�1رز% +�V,ا!0، ��ش)ر،        
               _�K د�V0 اتKت�ی" درkد%، ب� ب���*?

,=A�+. 

 ����789
6 در��ر5 او�4ع ��... 



   

 

  

 
           k(�]+ ،�+ %�D=� 0��Kو از s�a0 ه� ت!���H در
ب� ای" �)ال +)ا0K +6 ش)ی. ��AY %�D=� 0ر                 
+6 �=, و ت)`s از Hن �Y*/؟ ای" ب7)د  خ)د                

ا+� ای" �)ال ز+�!K 6)اب      .  �)ال +[��1  ا�/  
وا`[6 +6 ?��د �0 2)ل ه� تV)'6 در N2ب از           
           6j�[ ،Jی�UAت� ����/ ه� و ت����  �A- 6!�1+
و ص6j از ��ر?�ان و ��)!�*/ ه� و ره�1ان              

�s و +�V, ش)!,K ،0]+�K . 
 

در �=/ �Y ای�ان، اN2اب و �Kی�!�ت و 6�2             
 6+ 0]+�K  �K 0ش�37/ ه�  ����6 خ)د را ب
             eY(� 0 و +)ت)ر��V+ و خ)د را !��و ,=!��!
.  ب��V/ در Hوردن �K+[0 بNرگ +6 �=,ار!,               

             0A0، ب�]+�K 0! �Y "ای /�!;>0 ش�وع و�Nی
و`�6 ص1V/ از      .  خ)د و ��ز+�ن خ)د ا�/           

و�zی\ ��)!�*/ ه� ه. ه*/ +�7]_ خ)دش�ن         
و !0 ��)!�*/ ه� و ره�1ان �K+[0 در +V@ ��ر           

�K*�ت ?�وه6 و ی�       .  و زی*/ ��ر?�ان ا�/      
��=)م ه� و �=�D% ه�  ای" �Y، ب7)د  خ)د                   
           6����Kت اk(V0 �>\ و ش�و�6 ب�ا  ت<;!

در �2'6 �0 در د!��  وا`[6         .  ب0 2*�ب +H 6ی,    
             ،0]+�K و ��ر?� و .*�!(��[�ت ب0 !�م �aای" ت
                  0]+�K 1;0 ��ر?� و[ s6 از وض��A]!ا?� ا
!�1ش, و ر!H oن را !�D-�0 ب�ش,، ا![�Aس                        
+�2�1 و +*�ی�J ب� ه� تNی�" و ت��U} و ت[�ی\           
از خ)د ،  -�ات� از دی)ار ��'" ه� و ا]�ق ه�            

�[�ت !�6 رودaای" ت . 
 

+=h)ر ای" !�*/ �0 اN2اب و ?�و% ه�                          
           /*�!(��  �U��37رگ و 6�2 شNو ب eY(�
ه�� و0j�z ا  ب�ا  خ)د در `�1ل �K+[0 `�ار               

ا+� ای" و�zی\ ه� 0Y ب�ش, و اب[�دش         .  !�6 ده=, 
                   /jY ب� NK ،,ب�ش eY(� ی� sه� ا!,از% و��
ش,ن ب� �K+[0 و J1=K ه� و ا!*�ن ه� و                                
                 6���ر?�ان و ��)!�*/ ه�یJ را% ب�K 0ی6 !

 . ب�د
 

���*/ ه� 0Y در �=�D% و 0Y `1@ و    A2 �+ بN2
ب[, از Hن در ��ص0 ����/ ]1;0 ��ر?� را                   
                J�� 6 روش" را���� c-ی=,?6 +6 �=, و ا��!

+� +[�;,ی. �0 ای"       .  ��  ]1;0 ��ر?� +p? 6ارد        
�/ و 0Y ت�                    A2 %0 ت�ری�7 و در دورY ر را��

ا+� `�ض6 در   .  �=)ن ب,ر0K زی�د  ا!�aم داد% ای.      
   .��*�! �+ v;- �a=ای  .      �U�*�!(�ای" `�9وت را �

ا?� !0 �2�� ��ر در       .  �K+[0 ه. ب�ی, داش�0 ب�ش=,      
 ,D=' 6+ 6ی�K .   /0 ا�]+�K  ه� /*�!(�و ای" �

�0 ب0 +� +6 ?)ی=, ��a  ��ر +D=' 6, و ی� �,ام               
����/ و ا-c در �K+[0 ��ات�e +6 ش)د و !��و 
                     6�! s�K 6 �=, و ای" !��و خ)دب7)د+ s�K

 . ش)د
 

+� �*�!6 !�*��. �0 در�K+[0 !)را-��!6 +6 �=�.        
. و در !��0a خ)دب7)د ه��K 0 روش" +6 ش)د               

ا?� ��ر?�ان و ��)!�*/ ه�  �K+[0 ای"                        
����/ ه� را !pgی�!, و ب0 ����/ خ)د و                           
        6����Kا .�h�  ب !��وpK 6 و����Kا eات���

ش6A .  ت1,ی@ !A==,، از روش=�ی6 خ�1  !�*/             
             �A- ش���F0 ا��K زی�د ا�/ از s!ا(+ /*�!
            ��F  �U����� @�',ب  �Y ف(jو ����6 در ص
�)!�*�6 و ��F ��ر?�  و ب)رژوای6 تV/ !�م         �

ا+� ش. ����6 و ]1;�ت6            .  ��)!�*. در ای�ان     
                      0Y داد% ش)د �ب�kی6 !�6 خ)اه, ت� ت��7
                     �a� وت ه��j0 !�در�/ ا�/ و تY در�/ و

ا'�jz(+ �+ 0�1. ای" ت�jوت ه� را ب0                        .  ا�/
روش=6 و ص�ا2/ ب�K 0+[0 ا�4م �=�. و ای"               

 . ��ر را +6 �=�.
 

]1;0 ��ر?� ا+�وز ب0 ��)!�*. و N2ب ����6           
               0;1[ /]j=+ Nی��ا  !��ز دارد ��h� �D=' 0. ت
��ر?� و ا!;4ب �)���'�*�6 در +;�ب@                               

]1;0 ��ر?� ب�ی,   .  ا�)زی*�)ن �Y و را�/ ب�ش,     
ب0 ��)!�*. ب)رژوای6 و خ�د% ب)رژوای6 �0                  
خ)د ��+@ ا�F��ش و  ت�j`0 ا�/ ت� ات�Vد                         

�6 �0 ات�Vد ��ر?� !0      .  ��ر?�، ��/ �=,  *�!(��
ت=�U ا+�ش !�*/ ب�0A +,ام ت4ش ��د% ا�/ �0            
ب7��Uی6 از  ��ر?�ان را از ]1;0 خ)د �=,% و                 
��/  ب)رژواز  ب�1د و ی� ]1;0 ��ر?� را ب�                   
            62�=K ,6 ص�ف و 6�2 ض�����/ ض, رژی

,!��Aاف ب�V!از رژی.، ب0 ا.  
 

در !��0a +6 خ)اه. بD)ی. �0 +�7]_ +�                          
ا+�, بH 0ن    .  ��)!�*/ ه� و ره�1ان �K+[0 ا�/       

ا?� !t1 +� ب� !�K t1+[0 و           .  ه� و �a!H ا�/     
�)!�*/ ه�  N! 0]+�K!,، ت)`s زی�د  از                     �

���)ان داش/! /-���� . 
  

در ت�aب0 ش637 +" و ز+�!6 �0 ت=0 ام ب0 ت=0               
�)!�*/ ه�  �K+[0 +6 خ)رد، ه� ب�ر Hش=�ی6         �
و ه��Aj  و +�)رت و ت)ا-c و ه��Aر  و                  

�,ی�D +�,ه�. ش)ر ا!N�D ا�/          Uه�ی6 �0 ب,U]ت .
                   0� .=� 6+ �A-  0 و در خ�)ت خ)دم���ا+� ه
ای" دو���ن 0Y ش�!*6 دار!, در �K+[0 ا                       
ز!,?6 +6 �==, �0 ب�K 0  ی�j! e ای=�a و                        
�6 از ا!*�!�U  ت�=0                      �h� %ت)د ،�a!H �j!دو
             �U!H 0د�/ ش�ن `�ار ?�-�0 ا�/، ب (�K 6ه�?H
1F>0 +6 خ)رم و ��J خ)دم +6 ?)ی.، ب�ی,                     
               �j! ر�UY را �j! 0 ا+�وز دوA=ای  �aر-/ و ب

، ت[,اد ب����  و ت)د% و��s ت�  را                      ...�=�.
ای" .  +�7]_ `�ار داد و ب*�} ��د و ��ز+�ن داد  

 .�=A0 +� ب�ی, ب�U!H.  در ])ل ��2ت +�      . ��ر را ه
                 0! ,�jق ب��jه�  ای" دور% ب�ی, ای" ات /*�!(��

 . ب[, از Hن
N2ب `,رت�=, ای" دور%، ت3)ی� `,رت�=,  از              

������UیJ، ��دره�  و     .  خ)د ب�K 0+[0 +6 ده,      

ش�37/ ه�یJ، ت)ا!�ی6 و ت37� در                           
��ز+�!,ه6 و j2~ ا+=���h! @�*!��� ،J+6 اش،         

          J4تV+ زاد  و �=��لH 0       ...?�رد�، ه�0 و ه
ای" ت3)ی� را ت=�U    .  ب�ی, ت3)ی� ای" `,رت ب�ش=,     

���*/ ه� !�6 ت)ا!,           A2  )ر�خ�رج � J7ب �+
+�D ای" �0 ب� ت3)ی�  �0              .  ب�K 0+[0 ب,ه,     

���6 در           �Kه� و ره�1ان ��ر?�  و ا /*�!(��
 . ای�ان از خ)د +6 ده=,، ی6A ش,% ب�ش,

 
ا?� بpgی�ی. �0 در دور% و ش�ای�j�+ vوت6 `�ار            

. �� ب�ی, K)ابD)  !��زه�  ای" دور% ب)د       .  داری.
��در و ش0Y /�37 در ای=�a و 0Y در           N2ب و   

داخ@، در ای" دورا!6 �0 +� ز!,?6 +6 �=�.                     
تu��1، ت�وی}،         .  ت[�ی\ �e��4 !,ارد               

��ز+�!,ه6  در ای" دور% ب� دوران اN2اب                       
             e)ی�ب ب�N2 6�2 ی. در ای�ان و,` /*�!(��

تu��1، ت�وی}، ��ز+�!,ه6 ��ر          .  -�ق +6 �=,      
�)ز!6 و ب�وم ی6A ی6A ادم ه� را ��غ �=.                     

ای" را `��,ت� ه� ��)!�*�6 در ه�                     .  !�*/
ش�ای>6 و در روابv خ)د ب� دی�Dان +6 �=, ی�              

  ,=Aت و !��ز او'�0 ا�/  . ب�ی, ب��Uو ب,یNK ای" ه�
و رب>6 ب0 ش�ایv و اوض�ع و ا2)ال +[�=6                   

ب�ی, بN2 0ب    .  !,ارد در ه�0 ش�ایk vزم ا�/         
و ��)!�*/ ه�  ای�ان ا!, ��K  .         0+[0 ت1,ی@ ش,   

,�jق ب��j6 ت)ا!=, و ��ر  +6 �==, �0 ای" ات+ . 
 

 ای" دوران از !�h +" دور% ��وج ]1;0 ��ر?�     
دور% ��وچ �Y در          .  و ��)!�*. اش ا�/         

?�و% ه�  �Y و +�ر�*�*/ از           .  �K+[0 ا�/  
�2;0 ه�  +>�'[�ت��H 6د+�e و +jV@ ?�ا ب0                  
���6 رو  Hورد% ا!,                  �Kا eو ��ات� /���� .

�)!�*/ ه� دار!, ت�c�j ��ر +6j7 و ��=6 را               �
ت�aب0 +6 �==, و ����-/ خ)د را در 2)ز%                     

���6 +6 دا!=,                      �Kان      .��=6 و ا�Aj=روش 
            6+ ,V�+ 0 ه�  خ)دA1و ش @-�V+در /*�!(��
 .*�!(�ش)!, و خ)د را ب7�6 و +�[�c ب0 ص\ �

���ب و NKوات ��)!�*�6 و      .  ��ر?�ان +6 دا!=,  
          J7� و ��6 و ��=6 و��[� +=�j7+ 6�*�*ر��+

+�2�1 +�ر�*�*�6 ب0  روز!�+0 ه�        .  +6 ش)!, 
��-�وش ت�ی" ���ب   .   �� ت��اژ د�/ ی�-�0 ا�/     

. در دور% اخ�� ���ب�Y  �U و +�ر�*�*�6 ا�/        
هNاران !*j�!�+  07*/ و ������ل �Yپ و ب0                    
-�وش ر��,% و ب�ز !�ی�ب ش,% و �K+[0 ب����ش          

N2ب ?�یN  ��ب3V+ 0� c)ل         .  را +6 ]�1,    
�)!�*�6 ا�/، �. ت�           ���F ر?�  و����F �Y
            /*�!(�ش,% و �Y ه� در+)رد اN2اب �Y و �
در ا�)زی*�)ن �2ف +6 ز!=, و `�9وت +6                 

N2ب ��)!�*/ ��ر?�  و ره�1  اش را        .  �==,
            6+ eات��A+د J1=K eب0 ی c�]�+ 6 از و�ب7
!�+=, �K 0=�ح را�/  د+�Aات ه� و �k(Aره�             

�)+0 '0 و N2ب ��)!�*/          .  را تpxی0 +6 �=,       
 . ای�ان را K=�ح �Y !���)!�'�*. ��د +6 !�+=,

�& �������  �'(# �� :��D * �2�� �& ����"�# �� ��$�����! 

 
#��	
 �?f
 



   

 

ادب��ت NV�+ ��F �Yب را خ)را�V+ r-�6 از           
                    6�روش=�Ajان +6 دا!=, �0 ب0 درد ��ر?� !

 ... خ)رد
 

                     �Y و .*�!(�ب� وK)د ه�0 ای" ه� ای" !)ع �
         ،6�*�!(�ب,ون +�NVب ش,ن در N2ب ����6 �
ب,ون ب*�} ��)+6، ب,ون ب��V/ در Hوردن                
+�دم، ب,ون `�ار ?�-�" در ره�1  و راس                    
J1=K ه�  از `J1=K @�1 !�رض�ی�6 ��)+6 و            
���0 -;� و ?��=6D و ?�ا!6 و !�ن و Hزا  ت�                  
J1=K ��ر?�ان و روش=�Ajان و ز!�ن و K)ا!�ن         
ب>)ر +�7� و 2)ل خ)ا�/ +[�"، ب,ون                   
+�7]_ `�ار دادن ت)د% ه�  ه�0Y و��s ت�             

            %��F ان  و(K و زن و JA��... از ��ر?� و ز2
               ,=� �jی\ ای" دور% را ای�zو و J;! ,!6 ت)ا�! .

ت=�U ب� ر-�" بY   0]+�K "�+ 0=, د% +���)!6                     
��ر?� وز2��JA +6 ت)ان N2ب ����6 ]1;0           
��ر?� را  ب�  ا-c و ����/ ه�  ��)!�*�6 و                  

���*�6  در ای�ان ��خ/A2. 
 

ا�Kز% ب,ه�, در ای" راب>0 و ب[=)ان 2*" خ��م،            
?)ش0 ا  از ی�V1+ e �)رش +,ر�6 در                     

ا!;4ب ای�ان و و�zی\             "+>�61 ب� �=)ان             
+�7]_ ای" ب�V    :  را اض�-0 �=.   "  ��)!�*/ ه� 

���*/ ه�  داخ@ و خ�رج                 A2 @� "+ �h! از
�7]_ ��)!�*/ ه�  +�NVب6 ا�/ �0         .  ا�/+

ه� ��a `�ار دار!,  ب0 �=)ان N2ب ����6                     
,==� �+ �jای J;! �?1;0 ��ر[. 

 
 :�)رش +,ر�6  

. ب�a ب� �� و�zی\ ]1;0 ��ر?� !�*/              "...  
]1;0 ��ر?� ب,ون     .  و�zی\ ��)!�*/ ه� ا�/       

�)!�*/ ه�   .  ��)!�*��UیJ ب�K 0ی6 !�6 ر�,        �
دخ�'/ ]1;0 ��ر?�   .  وK,ان H?�% ]1;0 ��ر?� ا!,     

در ����/ +i@ ]1;�ت دی�D از ��!�ل N2ب                    
����6 ا!�aم +6 ش)د و و`�6 ص1V/ از و�zی\ 
�)!�*/ ه� ا�/ +=h)ر ��)!�*�NV�+  �Uب          �
ا�/ !0 ��)!�*��U  ��ا�=,% و ��ز+�ن !��-�0 و            

 ...N2 ��Fب6
 

���ی" +*�'0 ب�ا  ��)!�*/ ه� و                  U+ او'�" و
ب�ا  ]1;0 ��ر?� ت�+�" ره�1  ��)!�*�6 ب�ا        

ره�K 0�  �1+[0 ان را `1)ل داش��K . 0+[0 ا�/
�)!�*�6 �0 ره�1 +�دم !�1ش,، ��)!�*/       .  ب�ش,�

/*�!  .                      0<;! 6�*�!(��)!�*. و ره�1 ��
 .ر�K J�(K+[0 ا�/ !0 ت�4�Aت

�)!�*/ ه� +��Vج ص\ و��[6 از ا��)ی*/             �
���6 و +*)و'�" و                   �Kه� و -[�'�" ����6 و ا

ای=�U +�ش�" N2ب   .   ��ز+�!,ه=,?�ن ت�4�Aت6 ا!,  
���6،           .  را +6 ��ز!,     �Kره�1 ا eا+� ب,ون ب

ره�K 0�  �1+[0 او را ره�1 خ)د ب,ا!,، ای"                  
 ...+�ش�" �K!6 !7)اه, داش/

 
�)ا'6 �0 +� ب�ی, K)اب ب,ه�. ای" ا�/ �0 ای�                   
+6 ت)ا!�. �K+[0 را ص�2_ ص6j از ره�1ان               

 ]�از اول ��)!�*/ �=�.؟

ره�1 !��0 و`/ و !��0 دل ب� او')ی��j�+  �Uوت             
ص\ ره�1ان در    .  و Y=,?�!0 ب�K 0ی6 !�6 ر�,       

ه� دور% از +��ن �*�!6 �0 `,م p? 6+ (�Kار!,              
و -�*0j ز!,?���ن را ایJ;!  �j `�ار +6 ده=,              

 .ب,�/ +6 ای,
 

                   �jن را ای��0 ز!,?�j*�- 0� ,=�*ی� �*�!6 هH
!;J در ز!,?6 +���)ن ه� ا!*�ن ب,ا!=,؟ �*�!6              
ه*�=, �N�+ 0و+�ت ایY  �j=�" !;�6 را -�اه.              
�==,؟ خ>�ات، +V,ودی/ ه�، -��ره�، و                         
+�Vو+�/ ه�  !�ش6 از ای�j  ای" !;J را ب�                   

�@ �==, و ب0 ا��;�1ل Hن ب�و!,Vش ب�ز ت(FH... 
 

                 6����Kب,ون ره�1ان ش=�خ�0 ش,% ا .*�!(��
�)!�*/ .  ت)د% ا  و K*)ر ب�K 0ی6 !�6 ر�,           �

ه�ی6 �0 در ص\ اول !�1د 92)ر دار!, و                     
K*�رت دار!, ت3��. +���D!, +�دم را ب0 ��ر          
-�ار +6 خ)ا!=, از ��ر  +=s +6 �==, و                             
��!)ش/ ش�ن را ب0 ��!)ش�/ +���)ن ه�                      
ا!*�!6 �0 +6 خ)اه=, در ز!,?6 ا!J;! �U ب�ز            

,=!Nب %�? ,==�. 
 

ه,ف +� ب�ی, ای" ب�ش, �0 ا!;4ب را در ])ل                     
��2ت خ)د ��ز+�ن ده�. ت� ه. !*@ +� و ه. !*@             

ا-c رش, ا!;4ب ت� در     .  ه�  ب[,  !�aت ��,ا �==,  
یe روز +)�)د ا-c ر���خ�p+ Nه61 ا�/ و               

 .�*6 را ب0 د!�1ل خ)د !7)اه, ���,
 

 :اه. و�zی\ ��)!�*/ ه� ��1رت=, از
 
-                 0]+�K  ر�K  �U����� دخ�'/ ��دن در .

ت[�ی\ ���وز  و   .  jY/ ش,ن ب0 ا���اض +�دم     
        6�*�!(�� 6����Kب0 .  ت�+�" ره�1  ت)د% ا  و ا

تr�V در Hوردن �K+[0 و +��A@ و +�V, ��دن        
 .��Y. ���وز  ]1;0 ��ر?�

 
-              ��F ل(Vز+�!,ه6 +;�و+/ در +;�ب@ ه� ت��

 ...+=��h%، �=��ل +0�V، ?�رد ازاد 
 
��د���ن .  ت�3ف ����6 و ��ز+�!6 ��د���ن  -

+=>;0 .  ��ی�D% !���)!�'�*. و ب)رژواز  !�*/          
ا  ا�/ �0 ��)!�*/ ه� در ان ت�ری� دار!,،                  
          eذ دار!,، `,رت دار!, و +6 ت)ا!=, ب[=)ان ی(j!
اه�م `,رت در ا!;4ب ات6 ای�ان ان را ب�Aر                    

�)!�*. `,رت�=, در��د���ن +*�;��� ب0      . .   ب�!,�
 . ت�Uان وص@ ا�/

 
�)!�*/ ه� ب�ی, از ه�0 ا+�A!�ت6 �0 ��د���ن           -�

ب[=)ان ره�1 +�دم ��وج         .  دارد ا���jد% �==,     
یN2 eب ت)د% ا  ب)K)د اور!, و ?�رد               .  �==,

N2ب .  ازاد  در اب[�د و��s ��ز+�ن ده,                    
                     6+�h! 6 و 92)ر+�h! @�*!��� ب� ,=�`,رت

 .در��د���ن
 
د-�ع از +�ر�*�*.، +���یN ��دن +a,د                        -

           �Y .*�'�!(���! @در +;�ب .*�!(�و`�6 از   .  �
�)!�*/ ه� ص�Y�! ، .�=� 6+ /1Vری. ب0                       �
�)!�*. ب0 �=)ان یe خ�A- v  ه.              � /�]`(+

�/ ب)د و ت�               .  د-�ع �=�.     A2 ت� و`�6 +=3)ر
و`�N2 0� 6ب ��)!�*/ ��?�  زی� -��ر                    

                      0]+�K ،,% ب)د�ش;0 ! ,=Y �Y .*�'�!(���!
��ب�J ت3)ی� روش" و ت�1i/ ش,% ا  از                        �
+�ر�*�*. و ��)!�*. داش/ وو`�6 ص1V/ از            
�)!�*. ��ر?�  +,              � Jب����)!�*. +6 ش, ��

 . !�h ب)د
 

. ای" ت3)ی� و ای" ت��یN ا+�وز بU. ری0�7 ا�/           
 ،ا?� `41 ب�ا  K,ا ��دن خ)د از ��)!�*. رای}          

     6�=� �Y ب ت)د% وN2،      ر ش,ی. از ��1رت�Y�! 
 ا+�وز خ)د        ،��)!�*. ��ر?�  ا���jد% �=�.           

�)!�*. ��ر?�  ه��" �,م ت[ّ�" را ی�-�0 ا�/         � .
ه�0 ��ت و �4ه�#6 �0 رهK  �1,ی, N2ب                     
�)!�*/ ��ر?�  +=��� +�A=, ه.، +����j!0 ب0         �

ای" +)`[�/ !0 ت=�U      .  ا�. ��)!�*. +=��� +��)د    
             6�ا���1ر ��)!�*. را ��هJ داد% ب�0A ��در?
و��[��  را در +��ن ��)!�*��U و -[�'�"                         

ب,ون ا-��  ��+@    .  ��)!�*/ ب)K)د Hورد% ا�/    
ب=��ده�  -�A  و !��ی} ����6 و ���6 ای"                     
              �U�*�!(��Kی�ن، +=*a. ��دن +a,د !��و  �

 .ب*��ر دش)ار خ)اه, ب)د
 

           .*�!(�در !��0a یU+ 0;�2 e. در �)ب�,ن +�� �
�/، ت[�ض ب0 ب=��ده�                 A2 ر�� و '=�" و�+
-�A  و ����6 �@ ا�)زی*�)ن ب)رژوا#6 از               

   �Y را�/ ت�،            �A- v0 ����/ و خ��K و از 
 . ا�/،رهK  �1,ی, N2ب ��)!�*/ ��ر?� 

 
                      eدا در ب>" ی,a+ /ر ا��Y�! �+ .*�!(��
            @K�� ل ����6 �0 ا`,ا+�ت(V�+ ,ت�دوران ب
                Nو ت� /�-�jاز ش ,=A�+  6 را ض�ور����
!�h  +�ر�*�*. د-�ع �=, و +�!s ا�F��ش                     

�)!�*�6 ش)د         � J1=K در  �A-  .     "ای /=� �+
 خ>J را     ، ��ب;0 اش را داری.         ،��ر را داری.    

+� ب�ی, ت9��" �=�. �0      .  داری. و ت)ا!J را داری.     
ه� �� در ای�ان +�7)اه, !;J ره�1                             
              .*�!(��)!�*�6 را ای�j �=, خ)د را +a,دا ب� ��

�)!�*. +�ر�� ت,ا�6 �=, و خ)دش را                   ،+�� 
 .!��ز+=, ��)��" ب0 +� و ب0 ای" N2ب ب�1=,

              �+ vداش�" خ kد�/ ب� �+ v0 `,رت خ<;! eی
�)!�*�6 در ش�Uه�                    �  �A-  �U!(!�� در

ای" د�/ ب�k داش�" ب�ی,            .  اص�6 ای�ان ا�/     
+1=�  ��,ا ��دن ه{+)!�A- @+�� 6  و ����6          
. ای" خv ب� -�K �Y  �A-  �9+[0 ب�)د                    

               "������و  ا!;4ب �)���'�*�6 در ?�و ت9
 ..."ای" ه{+)!�A- 6  ا�/

 
            %�D=� ب� �z�! ،\ی�zو ����/ ه� و و c-ای" ا

���*/ ه� ا�/          ٨A2 بN2   .      0<;! 0� 6بN2
ر�K J�(K+[0  و !;>0 ات�AیJ ��ر?�ان                       

�)!�*/ و ��)!�*/ ه�  ا!;4ب�K 6+[0 ا�/        � .
ا?� �D=� 0Y% +� ��=6 !�*/، ا+� �K  ه��                     
���*�6 در ای" �=�D% خ�'6                    A2 و /*�!(��

Hی=,% از Hن +� ا�/ ا?� ه�0 ب� ه. و د�/       .  !�*/
در د�/ ه. ب0 ا!�aم و ��ات�e ای" ا-c و                           

 . و�zی\ ب�gدازی.
 

 "�U٢٠١٦-)ری0  (٩٤ب( 
 

%" ه�# ��4� و �E�� 6� ی�دداش��...  

� 
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6
�-
:eدر ا���ات{  و ت���� /*���A2 بN2 ،/ب ا�N2 0+�=6 ب0 ب�!�+0 و ا���A�+ ب.  ا����N2 0+�=ب ا!,،ب�!�+0 و ا���N2 6ا�=�د ه)ی�  . 

 

%(Kب،�4و% ب� ای" وN2 م�! ،,=A�+ �A]=+ ن راH ن ا�/ وH %,=یH ب ب�N2 0ش�p? 6D��(�� و  ��? @Aس ت�ری� ش�A]!و ا �D!ب��   . 

 

�6 ت)ا!, ب� را  ?��  �2ص@ ه� ا`��/ ا��iی/ !*61 در ه�� !�*/ N2ب6                         ،از ای" رو ای" +��37ت    ! �U!H ���xب ا�/ و تN2 ه)ی/ ��ی,ار ،  ���xت 
,=� . 

 

�A" ا�/، ت=�U در ش�ایv خ�ص6 �0 `�ار زی� +[�)م ��د% ا�/،ت���x +)ازی" ا���ات{یN2 6Aب و ه)ی/ ه�  ��ی,ار N2ب+  . 

  

-;v  ب0 ت;�ض�  !��6 از !��ی=,?�ن ه� �=�D% در  د��)ر �=�D% ه�  N2ب `�ار ) ب�!�+0، ا���=�+0، !�م N2ب( ا�=�د ��ی0 ا  و ه)ی�N2 6ب  -١
 . خ)اه, ?�-/

  

 .ت3)ی_ ای" ا�=�د ب0 دو �)م Hرا �2ض� در ?=�D%  !��ز دارد -٢

 

 

 

 

�� 



   

 

6
�-
:          /*���A2 بN2 )   6�ب�ا  )  خv ر�
. ��ز+�ن دادن ا!;4ب ��ر?�  ای�aد ش,% ا�/            

+�!s اص�6 ای" ا!;4ب، �,م H+�د?6 ذه=6 ]1;0            
�U)ر             .  ��ر?� ا�/     K 66 ا!;4ب!(D!��

N2ب .  ا�J�� 6+4 ش�ط ا!;4ب ��ر?�  ا�/       
���*/ ت4ش +�A=, در ای" ��و�0 ب����ی"            A2
H+�د?6 را در خ)د و ]1;0 ��ر?� -�اه. �=, و                 
�U)ر                    K 6!(D!�� ب و ]1;0 ��ر?� ب�N2
ا�4+6 در +)`[�/ ب��U  ب�ا  ا!;4ب                           

     ,!��Dر?�  `�ار ب��  .         "�=Y  ش�ط اول ب�ا
���*/ بk(' 0  ات�Vد      A2 بN2 6 ت1,ی@ خ)د�;!

 .ره�1ان و -[�'�" ��)!�*/ ]1;0 ��ر?� ا�/

 

ا')ی/ اص�6 +� در ای" دور% ت1,ی@ N2ب                           
���6 ب�              �Kب ت)د% ا  و اN2 eب0 ی /*���A2
��ز+�!AV+ 6. و ��)!�*�6 در �K+[0 و                          
خ3)ص� در +��ن ��و'��ری�  ص=[�6 ای�ان                 

 در +�ا�N    ،��خ�" N2ب در داخ@ ای�ان       .  ا�/
��ر?�  و ص=[�6 و در +��ن ا!;4ب�)ن و                         

 ب0 �=)ان !��و  �����ز و روش"           ،Hزادی7)اه�ن
               �U!H در +�1رزات %,==� ,V�+ و       ،ب�" و c-ب� ا 

���*/            ،����/ ��و'��   A2 بN2  ,K �+ا 
 .ا�/

 

               6A�+ ,ب6 و ����6 +� در ای�ان ب�یN2 /�'�]-
ب0 اه,اف -)ق و درخ,+/ ت�+�" !��زه�ی6 ب�ش,            
                       @�U*ن ه� را تH c;Vت /UKو  در��0 ���

,=A�+   .                   ب� ای" ا��س در دور% �=)!6 و در
+N2 /�'�]- 6!�1ب6 و               ،ت)زان `)ا  -[�6        

 +�6A ب� +)ازی" زی�      ،��ز+�!N2 6ب در ای�ان   
 :  ا�/

 

 ت;)ی/ ش0A1 ه�  ره�1ان ���6 و                           -ال:
Hژی��ت)ره�  �)���'�*/ ]1;0 ��ر?� و ��2.             

6 ��)!�*�6 و ش�jف              ���� c-ا eو   ،��دن ی 
        �U!H 6�*�!(� ا+� K,     ،ت;)ی/ و ارت;� تNVب �

���*/ ا�/A2 بN2. 

 

در ش�ای�K 6�]- v+[0 و ب� ت)0K ب0 ت�aرب                     
 در  ،ت��=)!J1=K 6 ��ر?�  و ��)!�*�6 ای�ان        

ش�ای>k(� 0� 6ریNا��)ن ����6 و تNaی0                   
خ>6 در +��ن -[�'�" �)���'�*/ ]1;0 ��ر?�             

 ارت;� ش0A1 ه�  ره�1ان و          ،ش�D! @A-�0 ا�/   
و +)K)د ]1;0 ��ر?�     Hژی��ت)ره�  �)���'�*/    

+�NVب ش,ن -[�'�" ��)!�*/ ای" ]1;0 ت� �>|          
"   6�1=K 6�*�!(�6    ،"����0 ه�  ��  ����/ ر�

 .+� در +��ن ]1;0 ��ر?� ای�ان ا�/

 

���*/ ��ز+�ن دادن              ، ه�N+�ن   -بA2 بN2 
0 "��)!�*��U در N2ب و در شA@ ��ز+�!6         ����

. را در د��)ر خ)د دارد     "  ه�  ��)!�*�N2 6ب6  
���0 ه�  ��)!�*�6 در +v�V ��ر و                 � @�A�ت

 K)ا!�ن و ز!�ن و          ،ز!,?6، در +��ن ��ر?�ان       
ا`��ر +�Vوم �K+[0 او')ی/ K,  ره�1                      

 . ت�4�Aت داخ@ N2ب ا�/

 

 ��ز+�ن N2ب در ای�ان +�6A ب0 ����0 ه�            -پ
�UYر Y)ب ��ر و +)ازی" ای"               .  N2ب6 ا�/  

���0 ه� +>�بc ]�ح ه�  +3)ب ره�1  و               �
 .ا���=�+N2 0ب +��1ش=,

 

6   ����0 ه�  N2ب6 یe         -ت�*�!(�-)!A*�)ن �
   6����Kذ ا!,  و ا(j! 0      .  ب�j�z0 ه� و���+�V, ای" �

��دن ��ر?�ان، ز2��A��ن و ا`��ر +�Vوم                
 ، +0�V ، شV+ ، �U@ ز!,?�K،   6+[0 در +V@ ��ر    

 را 2)ل �����N2  �Uب بU� 0,%        ،...دا!��D% و   
��ز+�ن دادن و ره�1          ای" ����0 ه�         .  دار!,

         6����K0 �>)ح              ،��دن +�1رزات ا� در ه
���6، -�ه=6D و               �Kرا .....ر-�ه6، ����6، ا

     �U�����  ش[�ره�  ،2)ل ،          �UAاه,اف و ت���� 
,==A�+ ب د!�1لN2 . 

 

 ب�J از ه�N�Y ب� +�Nان         ،+)-;�/ ای" ����0 ه�     
ت)ان �U!H در ایJj!  �j  رهV�+  �1, آ==,%                      

    6����Kب6 و اN2،      )د�ت)ان .    ا!,از% ?��  +�
 ت)ان ره�+،                 �1�A@ ��دن +�1رزات               

ا���اض�ت و +�1رزات 2)ل ����/ ه�                        
 و ت)ان +;�ب�0 ب� Hرا و ا-�Aر ب�زدار!,% و              ،N2ب

���ی" ش�خ� ،+�7ب در +v�V -[�'�/ خ)دU+  
.  ا!,از% ?��  +)-;�/ ای" ����0 ه� ا�/                           

ش�خ� +)-;�/ در ای" ��ص0 وا`[�/ ز+�=6 و      
���0 در Hن ا�/� J;! د  خ)د +�1رز% و�+. 

 

 j2~ ا+=�/ و ت9��" ادا+0 ��ر  ����6 و             -ج
��ز+�!6 ��)!�*��U و -[�'�" N2ب6 یe ر�"                

د-�ع از و   .  K,  و ��2ت6 در -[�'�/ N2ب ا�/       
j2~ ا+=�/ ره�1ان ��)!�*/ و -[�'�" و                         

 ره�1ان و ��ز+�ن ده=,?�ن          ،ره�1ان ��ر?�   
+�1رزات ت)د% ا ، از ار��ن ت9��" ادا+0 ��ر          

 .  ��ز+�!6 و 1=K�N2 6ب ا�/

 

دخ�'/ +)N2 "�'�]- �fب6 در +�1رزات ��=6                
���6 ب,ون ��ز+�!v19=+ ،.AV+ 6 و ��+4         �Kا
. +6j7 ض�بp� 0ی� و ��F `�ب@ ادا+0 ��ر  ا�/         

از ای=�و ت�c�j ��ر ��=6 و +6j7، ت�+�" 92)ر          
                 0������6 و��N2 "�'�]- sب6 و ��K6 ا����
ه�  N2ب در +�1رز% و ه�N+�ن j2~ ا+=�/ و              
���ی"                         U+ 6 ازAب در داخ@ یN2 ز+�ن��

 . او')ی�N2  �Uب و ت�4�Aت داخ@ Hن ا�/

 

 

�% 

 ز:*	 �9د �678ب �� ر��� 

 ��� �� ���	

����� 
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