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   ����� ��ر�����    �ز�د

 “���+� را �*�ا�� 

  و �,

 ,�دی.�ان ت��

 ��+�”    

���� ������ از ���       � ا��+�ب  ، زن&ان) ����) زن&ان ارو���    ٢٨ � ا��س ا
 ، روز  � و�&� �6�4�78 زن&ان ��3)  � ت���6 �5�34�ت��ن            0٣٣/ا� .ن-�  ,& از      

���� ای6 زن&ان��ن �5�34�ت .ن-�        .  روز دوش��3 اول د� ��� >�ی�ن ی�:9         ��A3 ا
 تE�DF زن&ان��ن ����) و ت�BC�8� &�  B�D .ن-� و                                ،�3�رت  �دن& از       

 �ز�Nدان&ن زن&ان��ن ����) ��ی�  �& ه�  �  �& زن&ان��ن ����) و ه�KL�ن �Jوج زن&ان��ن �Gای�G H�ی)                     
از  �& زن&ان��ن ����) و J�ت�L دادن  � ر:��ره�� ��0 ان8�ن) و تK��. ��CP ن938  �                   ...  و ��اد �O&ر و   

 . زن&ان��ن و J�ن�اد� ه�� .ن-�
 

ا �&ا و B3V از  ��ن ه� ��ح�T ا� Sزم ا��J 9شP��J (4د از ��:9�C ا��+�ب ای6 دو���ن و ��3Qر                      
                Hن�ع  ����ه�KL�ن �C�و�9 و   .  ش&ن �6�4�78 زن&ان-�  � �XC ن���) و �Vل ت���6 �5�34�ت .ن-� را  � ا

ا��C��9 .ن-� در �C� B ت-&ی&ه�� ��ا8�Y< KZ) و ا����) و ش�N �Q�Dان و ����ری6 زن&ان G�� تC&ی�                           
 � 8Z) >�ش�&� ن��Z 98 زن&ان) زی� ح�LG 9�LZ-�ر� ا���)  � �Z XY��B ه�L ح�Cق ان8�ن)                    .  ا�9

                        ��CPو ت �Q�Dدر ش �Z ر�Dی���G (��� 9زن&ان و زی� د� ��در  �&ه �و ت�- Eزن&ان) و ت Eق ی�Cو ح
                          &��D�� 6���ت Aی�� در \� ��V,��)      ،و ت�ه�6 و ��Z�ر و �G�ی��3J 9 ش&� ان& و ح�V�C�ن را از ای6 

در ای6 ز���� J+�ص� زن&ان��ن) �G �  �Zم ا��C�دات ����) �Jد روان� زن&ان ش&� ان&  � ��اتX                   .  ا�9
&��D�� HZ�ح �ن� ت�� را  � .ن-�ش�ای^ وح��. 

�د���	   ��٥�#"ژ� ��  / �  

�%&' 

�ف حKب  �رزان) و �3Y�ن) در ��اق، ���Z �4 ه� و د��Dات ه� در ای�ان، حKب اتP�د                                           �Jا ����
                               `O  ر .ن در�LVو ا a a پ �  �ای�- �Lروا ^ ه ��J�د��Dات�E و ان�Z (�-�� 6LQده�� ��ری�، و  

ایELZ eP  6  � . ه�� ��Z dY�Oد���ن ���cع اصY) ای6 ن�ش�� ان&،  � اc�:� نD�ت Sزم در ه6�L دای��
 . Z�ر�LZ �Nن��8) ا��Z 9 از ���ن ت�&>�g ه�� ای6 دور� ���8 ح��J 9Zد را ت�f�O ده&

 
� �ت ه�KL�ن در    .  DL�Z` ا��وز در ���C5 ری�� در رV� 9 ا��hی�X5V 6�  (�8�4 ه�� رX�V دارد                     Cان

� �ت،          .  ت�نj و �+�، ا��یD� و X5V �0ب را  �5ر 0 (YZ��Z ��iY:د              C�3)  � ادا�� ای6 ان� (��  `�< � 
� �ت  � 3�4) ر��&، ن�ت� و ا��یD� ن��C              .   � ���9 وارد دJ�94 ن��C ��& در ادا�� .ن-� ش&ن&             Cای6 ان (�Vو

�ب ای��Z 6ر                     Cداد� و ان BDد ش�J kFو ���8 ا���اض ت�د� ا� را  � ن (YL� 9��� �  د را�J ان��i�4�Jد
��:9�C .ن-� در X5V ،(3�4 رX�V  �            .  را  � تm�Y8 ن��وه�� �8��& در ا>�زی��8ن، در ن�Z �FJ �F5دن&                   

                           `Cن ���nل ت�,: �i�4�Jد Eی �  �o�9 ن�,V�� رد و از�O  ن�Dت �ره��3 \�6 و رو��� را  � .ن داش9 ت
در �C� X5V B \�6    .  �0ب در ه�93 ن�ت� ��6 هL�ن ن��C دJ�94 در 3�4) را در ��ری� هH ت�Dار �Zد                 .  ده&

و رو��� هH  � ���9 وارد دJ�94 ش&ن& و  � ���i �&� >�9 دو94  ��ر ا�& و ��ز��ن&ه) �C�و�9 در                           
G&ا �Zدن  �O) از       .  �C� B ت,�ض ن�ت�، ا��یD� و ��P&ی6 ش�ن، ص�حX ز��6  �ز�  �ا� �Jد ش&ن&                          

                        �iدی kو� ��ی���< Eرو���، ی �  �Lی�Z ی��KG �3ر و >����6 ش��Z ن. (YJان دا�P  6�� ای6 در�Zاو
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ا�6 ه�، د �, �+�� ه�� �
�ا�� د�#�ات ه� و ���, 4, ه�، پ 2 2،  
 دو4! ا:9�8 و �"�� 7ت�
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ایX5V 6 ا��hی��8�4) در �C� B ر3V�� �0 ) اش        
تH�DP دو94 ��ری� در �C� B ت,�ض و��k        .   �د

 �ز�  �    .  ن�ت� یE >���و� هX5V 6�L  �د                
      B3V از �Z �C5�� ��ره��Z د در�Z �Y78� رت�Z

���9 ری�   ش�وع ش&�  �د، در ���P  6ان ��           
>�&ا �Zد؛ ت���Z  �ا� �Z (r�Jدن پ a a در              
           �  mY9 ص��ت� در ��ری�، ���ن �اه)  �L6 ه��

          9:�N `�< ب را درKای6 ح  .     �iه&ف دی Eی
ت��N ELZ ��Z:�6 از پ a a  �ا� ه�Lا�                   
�Zدن ن����ن�98�4 ه�� �Zد در ��ری�  � �Jد و 

در .  ن�ت� در دل ��Y� t�G دو94 ��ری�  �د                
�C� B ای6 ت�E��Z دو94 ت���Z، دو94  ��ر ا�&            
و LG-�ر� ا���) و رو��� هH در ���ورت  �          
ه�Z (��&��< Hد� و ادار� ���Z �C5دن��6                       
��ری� را  � حKب اتP�د د��Dات�E ��ری� و              

 �ا� پ a a ای9L��0 6 نC&       . پ �h� a aدن& 
           ��Zت� �ات  �Zم �/ا�Y,��ن �Qت� از ن��S�  ر��8 

ت��L� m�Y8) و      .  و �Vل و �Vاره�� .ن  �د             
.��زش ه�� نT��) و ��ز��ن&ه) واح&ه��                 
�C�و�9 ت�د� ا� در �Zد���ن ��ری� او6�4 اV&ام          
پ a a در ای��Z 6ر  �ا� �C�   �Y� �5Jات               
�:�ص�Y از ��ف                     �Z ا�  �د (��  `�< B �V
ن��وه�� ه�ادار ن�ت� و ا��یD� و ��P&ی6 ش�ن               

ح�L)  �  ...  در V�X4 ت���Z و �� �8�ن و �5V و         
 &����� �Tا�           .  ن�  H-� �,YV Eی Xای6 ت�ت� � 

در ����A دی�i    .  پ a a در ���C5 ت���6 ش&         
�Zد���ن در ��Zره�� ���C5، ت�-� �Gی�ن                    
�JشP�ل از ای6 اتF�ق اتP�د ��-�) �Zد���ن                   
�ل ��34�ن) ��P& دی�ی��                   G ��3اق  � ره��

 .ای�ان  �د
 

        �C5�� 6ی&P�� Aی��X5V ا��hی�C� (�8�4� B از 
                    6�:�N 9�&  د  �ا��J ��-ش�ا� اش  � ت
ا �D�ر در ه6�L ز���� �J �  `-Gج داد؛ از                  
��یA �8,�د  �رزان) ت�ش-�� زی�د�  �ا�                

ان6LQ ��-�)  .  ی�ر���N در �Zد���ن ��ری� �Zد    
�Zد���ن ��ری� L� �Z&� ن�Fذش در ش-�                        
V�����Y و 3G-� ا� ش��B حKب د��Dات                          
                        �i,&د دی�� ��وه-�N ن ��ری� و�د���Z

ای6 .  ����د، ��P& ن�ت� و �8,�د  �رزان) ا�9           
            Eات��Dد د��Pب اتK3`، ح�Vر B �C� 3-� درG
           �KZ�� 94از دو B3V را از A��YZ �Z& ادار� ���
                         B �V `Cن ��Fدر  � ای�V ،د�  �د�Z 9:�دری

ن� :C^ ای�DY  6 ح�vر �mY8                .  ت�G-) ن�&   
            a ف پ��ن��وه�ی` در �Zد���ن ��ری� از 
a و حKب اتP�د د��Dات���L� Eع و ره��3              
اش هH ن�\�ر  � ان�C�ل  � ار �B در �Zد���ن                    

 .��اق ش&
 

در ���ن ن����ن�98�4 ه�� �Zد در �Zد���ن                  
                         �C �� �Z �-د؛ ای��  jD� ��vV �ای�ان ا�
هDL�ر� و روا ^ Y3V)  � ا��یD� دارن& و دور�              
ه�� B3V ت� .��د� ایF�� نC` در ���ری�� ����               

در �Zد���ن ای�ان  �دن&،  � نKدی�J (Dد  �                   
��P&ی�C5�� 6 ا� ا��یD� ی,�) �� �8�ن و                      

 �ا� ای�-�، �O  Br` ا�HT              .  ت���Z ا:Kودن&   
ن����ن�98�4 ه�� \w و را�9 ای�ان)،  ,& از             

�ب"��ری� ن� 9  Cز�   " ان�در ای�ان و :�ص9  
اح8�س ش���&��L� (N)  �6        .  دادن ای�-�  �د    

            �Z (D��Z�ت ���J �  3-� �0بG B �C� در �ای�-
پ a a و حKب اتP�د د��Dات�E در ��ری�               
          �  9��+J ن�ع Eی �ا�  �Lد�  �دن&، ه�Z ذ�Oات

 .پ a a  �ا� �&ت)  � .ن-� ���D�� (��iد
 

ش98D ت&ریQ) ن�ت� و ا��یD� و ��P&ی6                           
رنi�رنt .ن-� در 34�س �� �8�ن و ت���Z و                   
ارت` .زاد ��ری�، ن���Q� ن� ا��&� از >��وز�              
          ��Y� 9��+J ��v: ،در ��ری� �Dت� و ا��ی�ن
پ a a  �6 ن����ن�98�4 ه�� �Zد ای�ان) را               
 �  ��Vار� روا ^ :,�ل ت�  O` ه�ی) از .ن-�  �        

را �5 دو���ن� ت� و نKدیE . .ن حKب، ت���n داد
�G�ح ه�ی) از ��ز��ن ه�� ���Z �4 و د��Dات            
 � پ a a و حKب اتP�د د��Dات�E ��ری�                  
�P+�ل ه6�L ت���nات در :v�� ت����V Xا�           

ای6 را  �ی& اc��Z �:د �Z ان�O�ب           .  ���C5 ا�9 
               Eر� ای�ان ی�-LG 9��ن)  � ری�ح68 روح
           9�LZ�و�  �رژواز� ه�ادار �0ب در ح���<
                          �DY  و �0ب �Dا��ی ^C: ن� �Z ،&ای�ان ش
                        Hدر ا>�زی��8ن ای�ان را ه �ه�اداران ای�-
ص�حX ا��&� دی�i  � ت�Pل در LG-�ر�                     

ای: 6���Zر هH  � ن� � �Jد از                .  ا���) �Zد  
                 ��Y� (د ای�ان�Z H8�4�ن����ن (�Y� 9��+J

9��Z در ��ری� a a پ `Cن. 
 

4�"8 را !  ����
�ا�� ا��وز           �� � ��A� در
 ,BC+� 

 
ن����ن��Z H8�4د در ای�ان، ا��وز دوران                        
 �Pان) �Jد را �) ���D&؛ ����9 ا��یD� و                 
�:�ت و DL�Z` ه�� ���C5 ا� و ی�                �Jت�، ا�ن
                      ،�C5�� در ��Oری Hه �  B�4ع  � ه� د�cاو
:���Zره�� ت,����Z 6&� در ���8 ح�9Z ای�-� و            
ح�)  �ا�  C�� ای�-� در ش�N BDو� ����)                     

در ای6 ���ن، اوc�ع درون) و  ��ون) ای6 .  ا�9
            �K�\ د  �` از ه�&,�� BیS)  � د��3` ���G
���ث� از ح�vر �Nای` ه�ادار �0ب در                        
ح�LG 9�LZ-�ر� ا���) ا�9،  � ای6 د�Z B�4؛ 
اوS ن����ن��Z H8�4د در ه��O  g) از �Zد���ن         

. در ��Zره�� ���C5 ��ن�iن) �XY ن�98                 
ه&ف ن-�ی) ای�-� ر��ن&ن  �رژواز� �Zد  �                  
                   X8Z ر و��Z ت� در ه�S�  (���� 9�,V��
��J �C3د در ح��G�� 9�LZد               kFزات)  � ن�ا���

 �S ر:�6 �5�34�ت ای�-� از         .  ه��Z 6�Lره��9  
�ل ت� �Jد��O�ر� و           Cاز ا�� ،�C5�� ��ره��Z
                    X��,) از ت� �ت (i:�ه� �زات ص�:�ا��� �ت
�Vا� ���C5 ا� و در�G حL�ی9 ای6 و .ن ��Zر             
از ای�-��9؛ و�V) تB�YP ش�ن از ای�ان ا�D�ن                
دJ�94 نT��) ا��یD��9، ���9 ه�� ش�ن را  � 

                        tو .ه� &��D�� a�Z �D9 ا��یZح� ��Cن
ز��ن��D ا��یD� ن��C        .  ��ن�iن) �) ن�ازن&       

                   (����ض ���D& و در درون LG-�ر� ا�
ن�5C ا��&�  �ا� �,���Y �)  ��&، ن����ن�98�4            
�V�ت  � :����دN�ن وزارت                 � �  Hد ه�Z ��ه

���ت رو� �) .ورن&         �دور� :,Y)  �ا�       .  ا
ای�-�،  � هL�ن ن�Z (�38 >���و� �/ا�Zات ه��8        
ا� را �6DL ارزی� ) ����D&، دور� ان�T�ر  �ا�         
        (FO� ��ت ه�V����ت  �ا� ��>�n�م وزارت ا

 .و ��Y) ا�9
 

                BDرا ش �9 ای�-Z��8 ح�� �Z ��iر دی��Z�:
���ت،             ���&ه&، در n�< 93�0�م ه�� وزارت ا
�:�ت                             �Jن زی98 در ا�Dا��&  6�8  � ا�

. ��Zره�� ��  �C5� LG-�ر� ا���) ا�9                
t�G ��اق و ای�ان یE ا�D�ن X8Z حL�ی9 از         

رV� 9 ت���Z و �� �8�ن           .  دو94 ��اق  �د       
�,�د� و ا��ائ�  B� LG-�ر� ا���) در                      
       9-G �-ا� ای��  Hا�، :�ص�) ه �C5�� تSد�,�

�/ا�Zات .  X8Z حL�ی9 دول ای��Z 6ره��9           
           �  ��Q6، ن���:�� 6�  (,5V ت�C:ه��8 ا� و ت�ا
ر�9�L ش���) LG-�ر� ا���)  � ���ان                   
V&رت  �ت� ���C5 ا�، ����ان& ا��&  � حL�ی9                
            H8�4�ن����دش ن�N ��Qت� و ن�� tرن HZ را �3Vر

&�Z kرا ت�8ی (�� .�Zد  �5ف LG-�ر� ا�
 

       (��:���Zر دB�J دی�i در�G ث3�ت LG-�ر� ا�
ا��وز LG-�ر�    .   � ���ان یE دو94 ا�9            

��ف             (Gر�J a��5نJ رت&V gه� �  (��ا�
ا��یD� و �0ب در >�و��  � ر�9�L               .  ن�98

ش���) .ن و ن���Q�  �ز� دادن .ن در �,�دSت                
X5V ه�� ر�C5�� X�V ا� ه�C5��  .          �5J H ان& 

در �m5 ا>�زی��8ن    .   �Y,F4) را شBD ن&اد� ان&       
هH، یO  E` ا>�زی��8ن  �رژواز� >�و�0ب،      
\L&ان ه��  �9�N  � ای�ان  �ا� ش�9Z در               
����ی� N/ار� ه��  ,& از ت�ا:C�ت ه��8 ا� را           

ت,v,  B�5) ت�YیKی�ن ه�� ای�-�،         .   ��8 ا�9  
                             �  9F4�O� ن از&��Z 9د� (Lم ر��ا�
LG-�ر� ا���)، ا��م ش�9Z در ����ی�                 
N/ار� در ای�ان  � ا��& ت3&یB .ن  � یD) از                      
V&رت ه�� ا�V+�د� G-�ن،  �O) از ت+�ی�              
ح�9Z ایO  6` از ا>�زی��8ن >�و�0ب ای�ان          

 O` ه�� دی�i در �G�ح ه�� را�9 و              .  ا�9
\w ای6 ��9 ����) ا���� ���nل :,�9�4 ه��         
:�ه�i) و ح�Cق  ��� و :��ر  � LG-�ر�                 
ا���) ت��^ S ) ه�� �Jد در ن-�ده��  �6               

 . اYYL4) و دو94 ه�� �0 ) ان&
 

�Z �C3�ر�N در ای�ان و شBD دادن  �                      Bت3&ی
�LZن�V H8&رت�L& اL�G��) هH0��Y� H ز����                 
      Eن� ی�F���� 6 ا��وز�L& .ن، ه��ر �8��8  ��ه
����5J Bن�  a�B,F4  �ا� ح�9�LZ  �رژواز�      
ای�ان و  �دن .ن  � یE دور�  �Pان) و  )                      

 .ث3�ت) ن�98
 

 ��ر���ن /.�ن -,+) *�ی)

" 

4�"8 ��د در ���� �� !�D:��...  

�'&%� ��0ر	   



   

 

:���Zره��  �S ��ا�B شBD ده�&�  �Pان                       
����9 .  ن����ن��Z H8�4د در ای�ان ا��وزان&             

:,Y) �0ب و ا��یD� در �C� LG B-�ر�                           
          (��ا���)،  �ت�� نV (38&رت LG-�ر� ا�
                 a�Y  E93�0 ی ،�C5�� ی` در�3Vن938 ر � 
V&رت�L& ��ن�iن) �XY در ��Zر، >����S 6ی�          
ه�� V� B ت�G-) از ا>�زی��8ن >�و�0ب  �                 
                         (iLه ،(��دای�� ح�LG 9�LZ-�ر� ا�
:���Zره�� ��,&د� در ران&ن ا>�زی��8ن                        
ن����ن��Z H8�4د  � ��64 ان�T�ر �Z�ر .�&ن  �                  

 O` ه�ی) ت+�J H�Lد       .  LG-�ر� ا���) ان&    
3� �N:�� ان&         V ا� ورود  � ای6 ���8 را�   . `O 

ه�ی) ه��ز  � حL�ی9 ت���Z و �� �8�ن و                         
ا��ائ�B د�i4م و وارد ت,B�Q در >�و�� �Z�ر                

�-H ت� از ه�L     .  .�&ن LG-�ر� ا���) ن�&� ان&     
           �V�� �TP4 6ای �ت (��ای�-�، �Jد LG-�ر� ا�
ا� G&�  �ا� G/ب ای�-�  � �Jد را از �Jد                     
ن��ن ن&اد� و ح�) �Gاب ��م ای�-� و >��م ه��               

 . ش�ن را ن�L&ه&
 

ایV�� 6,�9 ن����ن��Z H8�4د، ا��34  � ت��9                   
درون) ای�-� هH دا�6 زد� ا�9؛ دو حKب                          
د��Dات �Zد���ن ��4-��9 در >�و�� .ش�) و           

اتP�د ی� دور�     .  وح&ت �Q&د  � �� �)  �ن&            
5V,) ای�-� ت�-� در �Nو ت+5V H�L,) ه�G �L�ح          
                  a�Y  BZ �  6����hن �ن  �ا� >����6 ی�ی��ه

 � "  .ش�) �Y)   " �رژواز� ای�ان در ���8               
LG-�ر� ا���) و ش�9Z در X8Z ��د ن�ش)          

�ی� .  از ا��Lr�ر �Z �C3�ر�N در دور� .ت) ان&           N
ه�� Sی� ه�� ��0 ����) ی� HZ ت� ����) ای�-�             

�ن jZ و         از  �   : a�Z ��د��� ه�J ح�اص5
�YZ شC) دی��i در ره��3 ای6 دو حKب                         
 �وزات ای6  ) ا:C) و ت��9 در ص�Fف .ن-�                 

 .ا�9
 

ای�P  6ان در درون �Gی�ن�ت ح�ش�� ا� ت�                     
���Z �4 ه�� G&ا ش&� از                 (ن����ن��Z H8�4د       

) ��ز��ن �Zد���ن حKب �LZن�98 ای�ان                      
&ی&ت� ا�9؛ ا�N حKب د��Dات ت�ریO�                         ش

       (�������) روش6  �ا� �,��  �Y� LG-�ر� ا�
و �/ا��Z داش�� ا����Z ،9 �4 ه�� :,Y) از                    
درون یE ��ز��ن ��ن�iن) �XY و �LZن�98          
 ��ون .�&� ان& �Z ه��ز >��9 ان&از� ه�� Sزم          

>�ت�ب ات-���ت �G�ح ه��    .  و 5V,) را ن�Dد� ان&    
��ق دی�D�ت�ر و �3�8&             6�Jو ان&ا Hه �  dY�O�
 � ره�3ان هH،  ��ن�� ه�� ��,&د و  eP ه��                  

               �Y78� 6ادا�� دار ح�ل ای (Z�  j�:   (iLه ،
.ن-� هBr� H   .   �وزات ای6  ) ا:C) و ت��9 ا�9       

Sی� ه�� �Z ��Nد� در  �Pان :,Y) حKب                         
د��Dات، �BY ن�Z��) ه�� �Jد را ن�                                 
ا���ات�ی�DY  E در  ��Jد �3�8&ان� ای6 و .ن               
ره�3 و �&م و�Gد د��Dا�) درون ��ز��ن) و           

.  انQ�م ن���&ن ر:�م ه�� �Vل داد� ش&� ��&ان�& �
ه�L :�ا��ش �Zد� ان& �Z در �k5C تL�یB ای�-�  � 
J�تL) و  �ز� دوم �Jداد، ��J ��8وج ش�ن از          
              &P�� ر �� را�9 و��8  (Y�4 اص ���Z درون

:�ا��ش �Zد� ان& �Z دوران دJ�94  �ش             .   �د
                 eYr� �v� E�8 و ت,��6 ای�ان  � ���ان ی<

      9�&Dی (iL4)، ه�Lش ��Z ر ��اق و��Z ش� در
و ��P& >�9 ����9 ا��یD�  �ا� شBD دادن  �           

  Eی& "ی&G ن��ور���J  "&د� ان&    .  ش&ن�Z ا��ش�:
�Z هP�� (iL&ان�  �ا� ح�YL ا��یD�  � ای�ان               

در .ن روزه� ن� 8Z) در              .  صd  ��8  �دن&     
ش����J �) ش& و ن� اح&�            "  �Jد��"ره��3   

"    6Dا�) ش�Dن            "  د��ن ش�ز��در درون � .
:�ا��ش �Zد� ان& �Z  � ش98D ا��یD� و  �ش              
در ��اق، ن���Q� ش98D ا��&  � ح�YL  � ای�ان،           
ن� :C^ ��ز��ن زح�D�L�ن �Zد���ن  �DY ت�Cی3�         
تL�م �Gی�ن�ت هH ا:A  � .ن-�، ه�KL�ن  � .ن-�                     
�ف و ان�,�ب ش&ن&؛ حKب               �Jان و ا�P  وارد
د��Dات ان�,�ب داد، ��ز��ن زح�D�L�ن                     
ان�,�ب داد، حKب �LZن�Z 98�ر��N ان�,�ب            
�3Y�ن در 93�0 یE حKب واح&                  9�5Y� ،داد
���5Y)،  � د��� ه�� ا:�ا�) ���Y ص�حX ت�ج         

ش��J ه�� LG-�ری�Oا� . و ت9O ش�ن تH�8C ش&ن&
��ن�iن) �XY در 93�0 یE حKب واح&، د���        

��ز��ن ه�� یE ش�J �  (,LG   .      �3اب ر:��&     
���4& ش&�  �ا� ایF�� نC` در ���ری�� ����                 
          ���Lش&  �ا� ه�ع داش��  �� &ون ای�8Z �D) ا

 .X�0 زدن&
 

دی�D�ت�ر و ش�5�ن و د�o d�Z"                 9-�ر         
                 (3�0 �N �7�در ره�J  "     ��3ا D�ر و ت�

��ز��ن، �P+�ل ن�ت�ان) روئ��P  9ان ت��^         
         B �C� در �Z 9ن) ا��ن�� �V"    6ئ��6 و �3�8&ی�J

ای6 .  در ره��i�� �i�� ��3ن&       "  و �Jد��ه�  
وkc ش��B ح�ل و روز Sی� ه�� Z�در� ��9             

. ���Z �4 در ��ز��ن ه�� زح�D�L�ن ا�9                   
 ,v) ه� :��D�� �D& زی�د� را�9 ر:�� و  �ی&            
 � \���N�  w و ��ز��ن&ه) ت�د� ا� را >���               

&��Z  .          �  ��Dت �Z &��D�� �D: d�����ه6�L ای6 
                                      `3�G در �ن&ه) .ن-�ز��و � �ت�د� ه

 ��jD،  .  ن����ن��8�4) \�ر�  �Pان ا�9               
                       d��روش6  6�3 ت�ی6 ن����ن�98�4 ه��  
              &��D�� �D: �&�-� ��V. ��39 رهPن ت�ز���
 �ی& .�Jی6 >��9 ان&از� ه� را ��ih\ ��Yای)              

�) ��Z& ت�  �Pان را دور  Kن�&                   .   (F��ه� 
ا��   �Gاب �Jد را  � ای�P  6ان و ت��9 ��&ه&،          

از دل ای�P  6ان دو�) ه� ��:A ت� و را�9 ت�            
           �L54 9 ت� و���� �ن�98 ت� و او4) ه�LZ&c و

 .>/ی�ت�  ��ون �Jاه�& .�&
 

4�"8 ��د���� �� FG ح�+I 
 

ت�ث��  �S و >�ئ�6 ر:�6 ش�نj ن����ن��Z H8�4د                
          �4 ���Z ف�Fب     (در صKن ح�د���Z ن�ز���

 � شBD دی�J ��iد را ن��ن         )  �LZن�98 ای�ان 
��&ه&؛  �S ر:�6 ا:A و ش�نj ن����ن��8�4)                    

 را رش&   �Nای`  � را�9 در ص�Fف ای�G 6ی�ن       
و اح�L�ل ان�,�ب  �8د ��ز��ن ه�� زحD��L�ن        

>�ئ�6 ر:�H\�< 6 ا��&      .  �Zد���ن را  �S �)  �د      
              &�D�� 9ی�Cن�ا ت. w\ ح��G ��8�4) ا��ن����ن .

��BD ز��ن) >�` �) .ی& w\ �Z در ای6                           
 � ت��G  � 93�0 ا:A و          .  ��ز��ن  ) ا:A ا�9     

����9 ه�� ا���ات�یE و >���ان� ه��                           
             A:�4، ا ���Z در درون w\ 6ا� ای�  Eت�7ری
\w �3�4ال در ای6 ��ز��ن  � ای6 ن��ز Sی�  �                  
         ���< w\ 6�3�4ال ت� ای �ی ��DFح روش��اص5

��&ه& B3V �Z از ه� 8Z) ای�ج .ذری6 ت�7ری6�8           
 � ه6�L دB�4 >�ی� ه�� تO  (Y�YP`              .  .ن ا�9  

V� B ت��G و ا���� HYV  &�9 از �G�ح \w در                 
 &ن� ����Z (�Y �4،  � ن�iش ه�� ای�ج .ذری6 و          
رc��C&م \9F ����د،  &ون ای��D ان�,� )                   

�&م شBD  .  ر�L) در ���Z �4 ش�N BD:��  �ش&        
             �c��8 ای�ج .ذری6 و ر  (�Y� ب�ان�, ���N
                  �C �� ش) از�ن ��O  (5م، در \��6 ش�ای&C�
���� .ن دو در درون \w و  �O� ���Gدی9                    
                  �Dای� �:�cن ا�9،  � ا�ش d�,c (ن�ز���
اردوN�� و ا�D�ن�ت ���G �  �4 ���Z (4�ح                         
ه�ادار .ذری6  �ا� ��8Nش ن�Fذ �Jد  ����                 

         �4 ���Z در  ��ون �ن& ت����� ELZ  .    �  Hز ه� 
�ت ���Z �4 در ش-� و                                   �Dت� ،�:�cا
اردوN�ه-�� ���Z �4 ��ص� G/ب ن��و�  �ا�         
�G�ح ای�ج .ذری6 ا��Z 9 در  ��ون ای6 ��ز��ن 

 � ه�L ای6 دSیB، ت�Q � ت�       .  از ای�3J 6ه� ن�98   
 � ا��وز ن��ن ��&ه& �Z زن&N)  �ا� ای6                        
�Nای` در درون ���Z �4  ����  � نG kF/ب                   

G/ب :,�6�4 اصY) . ن��و در J�رج ���Z �4 ا�9
ت� ���Z �4 در دا�Z BJد���ن ت��^ �Gی�ن                    
رc��C&م و ای�ج .ذری6 ا��  � شYL� BD) ان�C�ل          

. از ����Z BFP �4 ا� ه�  � kLG .ن-� �6DL ا�9 
�9Y ای6 ح�9Z ر�L) ت��^ :,����Z 6�4 �4 در 
               9�,Vش) از ای6 وا�ن ن�د���Z ��ش-�ه BJدا
ا��Z 9 اوS  &ن� ��Y) و اردوN�� و ا�D�ن�ت                  

ت,��6 ��4) .ن ا�N  �ا� ن��و� J�رج ��Zر                 
               �4 ���Z ر���Z BJل دا�ا�9،  �ا� :, �&��Z
�P� �Z^ زن&N) اش J�رج ��Zر و اردوN�ه)            
در ��اق ن�98، ث�ن�� ای6 :,�6�4 در �Z�ر ا�H و              
             9Z9 و ت�7ر�  �ا� ح����4  � �� ���Z Hر�

����9 ا���ات�ی���Z E    .  ش�ن ن��ز ��3م دارن&    
. �4  �ا� دJ�94، ان�T�ر  �ا� روز ����د ا�9        

در .  ای6 >�ی� ����9 ن����ن��Z H8�4د ا�9                  
�ب           ت+�ی� ���Z �4 روز�          Cدوران ان Br� 

�ت               ١٣٥٧�Dب >�` �) .ی& و ت��Cان ان�P  
ه�� �YP) .ن-� در ه� G�ی) ���KZ  �ا�                       

ای6 ی,�)  ) �����)     .  رهG ��3���J �,اه�& ش&   
�AY5 و دن3��4 رو اوc��) ا��Z 9 دی�iان                  

&��D�� (YL� ی` را�ه ��Cن . 
 

                               E) 93�0 ی���ی� ا� ای6  ) ���9 >Y�
               (��ا���ات��  �ا� ��ن�iن) LG-�ر� ا�

ن����ن��Z H8�4د \��K  � ا�H ا���ات��          .  ا�9
����9 .ن ش�9Z در      .   �ا� V X8Z&رت ن&ارد     

V&رت، ه�Lا� ه� ح���D)، در ه� ش�ای5) و             
t�G و صmY و          .   � ه� ان&از� �6DL ا�9            

" ا���ات��"ه�L در J&�9 ه6�L        ...  ان�T�ر و    
 .ا�9

 
اZ 9�4�در� ���Z �4 در ��6 یC� `3�G E�و�9          
        `3�G Eی �Z 9:�N BDن� ش�3Y�و �Jد��O�ر� 

ن���Q� .ن  .  �5�34�ت) در �C� B دو�KZ�� 94  �د       
              BL� د ��&ان�Z H8�4�ن����3`  �ا� ��9 ن�G
����X و  �ا� �LZن�H8 ی�P� E^  ��8،  &ون            
ا���ات�� >��وز�  � دش6L و ��ص� ا�  �ا�         

93�0 ی�i�� E    .  رش&  ) ا:C) در ����9  �د        
�-H در �C� B ��6 ن����ن��8�4) در ���Z �4  ا�            

 �Z اZ 9�4�در� اش  � ش&ت  � ���-�� 
 

� 

4�"8 ��د در ���� �� !�D:��...  

�'&%� ��0ر	   



   

 

ن����ن��8�4) .�4د� ا�9، ز���� �8��&�  �ا�            
رش&  ) ا:C) ن����ن��Z H8�4د در ای6 ��ز��ن را         

ا�N در دوران ��+�ر         .    ��Gد .ورد� ا�9     
ح9LD ��9 ن����ن�6Lc (�8�4 >���3د Z�ر                
�Jد در ��6 ح�ل ��Dت ����)  �د،  ,& از او            
ای6 ��9 ص�حX  ����ی�i�O� 6ه� در ای6                   

از .ن ت�ری� تY8^ .ن ��9  �                  .  ��ز��ن ش&  
:,�9�4 و �������Z 9 �4 ای6 ��ز��ن \w را                
�ج  ) ا:C) در                        �S ه�ا�o BD�� Xح�ص

ن���Q�  � P4�ظ ����)         .  ا���ات�� �Zد� ا�9     
                      X��روز ا�9 و  ��8  � ت� kی�V�4 رو و�دن3
ن��وه�� ����) �C3�ت) زیKiاگ ��Kن&؛ در                
                  `3�G ب�ت� �  ،K3� `3�G ���iGدوران او
                   ���iGل .ن ر:9، در دوران او�دن3 �ت�د� ه

ش�9Z .  ن����ن��Z H8�4د هH دن3�ل ��ج .ن-��9        
ا��Jت�یN 6�م " �Z (Y� ��i�Zد"در ح�9Z ن�Z�م 

���Z �4 در ه�Lاه)  � BZ ن����ن��Z H8�4د در              
ن��YL� �Q) ای6  ) ا:C) و ای�C5��  .              (  6  �د 

5J) در ���Z �4، نC`  ) نC` .ن در ه�                        
��ص� ا� ا�9؛ در �Zد���ن �YZ& ت,��6 ���8            
� در د��G 9�ح را�9 ن����ن��Z H8�4د                   L�

ز��ن) ه�Z H ��ج تa�P ��ا���، \�           .  ا�9
\w و \� را�9، .ن�ا دن3�ل �Jد �) �Z�ن&،                   
ن��وه��  �رژوای) دی�i در  ,& ��ا���                    

ادا�� ای6 وkc در    .  ت,����Z 6&� ���8 ح�9Z ان&    
��ل ز��ن،  � یE ��9 ا���Oان&ار  ) ا:A و              
   �J ن. �  H-در� .ن�Z 9�4داد� و ا BDدان ش�N��

��E\�Z BD ت� ای�N�� 6دان)          .  �N:�� ا�9  
                   H�8�� ت�7ر� و E)  � ی��ز ���ن� ،(����

 .ت�7ریE در ت���G ای6 وkc ا�9
 

 �ا� ت���G ت�7ری�� kc�� E���N�� (دان           
،  -��ی6 و ش�ی& ت�-�          "\���Z"w �4  � ز �ن          

���G�� k3د ن�Tی� ه�� �3�4ال  ��8  �&� ش&�              
در زرورق \w ای�ج .ذری6 ا��i�� �Z 9ی&                 
                   f�Oت� �Nا �ت�د� ه &��Z ����� ت�7ر� �Lش

             &��D�� ذ�Oو .ن�ا ات ��:�N 9�&  &ده�).   �  BCن
 � ).  �,�) از ن�ش�� ه�� او ���Y ح98��LD ه�            

ای6 ن�Tی� �3�4ا4)، ا��وز Sزم ن�98 ن��C وی��        
ا� در ����9  �یKی& و ی� Z�ر�  �ا� ت���n در            

 �ا� ��ز��ن)  .  ت�ازن �Vا� ����) انQ�م ده�&       
�ت`  � ت�7ر� ت��G-� و�G�� kcد              �Dت� �Z
. ن��ز��& ا�9، \��6 ت�7ر� ه�ی) >��� ��&ه�&             

 ای6 ت�7ر�  � �LZن�H8 دJ�J           �i�4+��9 ذات)  
ا��Z 9 در ��Y� t�G ح98��LD ه� و ��+�ر            

&�D�� (ی�Lدن�J 9LDح. 
 

اZ 9�4�در� ���Z �4 در J 93�0^ ����) از                 
��ف ره��3 ��ز��ن) ش�ن، در  ��ون حKب            
ش�ن از �Gی�ن�ت ��YLQ�� dY�O ای�ج .ذری6 و             
رc� �C&م ��i�� ^Jن& و  � ت&ری� :,�ل J^ دار     

ای6 وkc ت�� � �3�Q)  � وkc             .  .ن-� ����ن&  
دور� اول   حKب د��Dات �Zد���ن ای�ان در              

t�G   ن دارد�د���Z ات   .   در�Dب د�Kره��3 ح
�Jد ص�حX ت�7ر� و ا���ات�� دراز�&ت  �ا� 

در �C� B،   .  ح�9Z و ����9 ه�� �Jی` ن�3د          
                 ��D: تS�+P� 6ای �Lب ت�د� ای�ان هKح
Sزم  �ا� Sی� Z�در�  ت�Z B�+Pد� د��Dات             

ن���Q� در تL�م .ن دور� �N w\ �Zای)         .  را داش9 
در �Zد���ن د�  9�S و ن����ن�H8�4 ن�38� در                
��d�,c kc ت��  �د، Sی� ه�� Z�در� و                  

    �  �Z ات�Dب د�Kن ح�ان�G ن�ز���"w\  " (�
\��J&ن&، تL��� ت�د� ا� �) ش&ن& و ا���ات�� و          
                   A:و ا BL� ��Lب ت�د� راه�Kح ��ت�7ر� ه

J+��9 .ش�) ن�>/ی� .ن ��o d�ه�ا       .  ش�ن  �د 
\w در حKب د��Dات ��LZ ��Yن�98 ه�،                     
 �8�ر �A�L ت� از دشS (�Lی� Z�در�                                 

"w\��0  "          �4 .ن دور� ���Z در درون �� �ن  �ش
�9Y ای6  �د �Z ت�د� ا� ه�� درون حKب            .   �د

            E6 ا���ات�یLرا دش �ن�98 ه�LZ �� ات�Dد�
�Jد �) دی&ن&، ا�� در \��G H�ح ��0 ت�د� ا�                
ای6 حKب �� ن��وی) �LG ��Y-�ر� ا���) در           

   Hن دی&� ���&ی�د���Z  .        ���4 ا� ه ���Z kc��
ه�ادار ت�7ر� ه�� ای�ج .ذری6 هH دC�V� ��ن�&                
ه�اداران حKب ت�د� در درون حKب د��Dات             
�Zد���ن، در �C� �LZ Bن�H8 دJ��i�4 ه�Lا�  �             
A�L� (���+J ت� و ا���ات�یE ت� ا�9،                   

&��  (� Eا���ات�ی X�Vرا ر �. \�ن � �ش) ه�P:
                 B �C� م در&C� �cل ر�r6 ا��Z�\ ��ه ���Z و
صd �� ح98��LD ه� و شfO ��+�ر                          
ح9LD،  �` از ای��D ��د ��N �  (L�C�8وه`         
 ���ن&، تKریA ایH� 6 در رگ ه�� Sی� Z�در�          
ه�ادار �Jد در درون ���Z �4 در ش-�ه��                    
�Zد���ن و از ای6 ��یG A/ب ش�ن  � �Nو�                   

 ) دB�4 ن��N �Z 98و� .ذریC� 6&م           .  �Jد ا�9 
�ت ���Z �4 در �Zد���ن ا�9   �Dت� XYV در �ت�-

&�D�� د�J ب/G در�Z و �v� �Z. 
 

 پ 2 2 در اوض�ع ا��وز
 

ارزی� ) از پ a a  � ���ان ن��وی) دB�J در           
. �Zد���ن در ��Zره�� �S dY�Oزم ا�9                    

���cع را از ای6 ��ال ش�وع �Z H��Z \�ا                  
����9 ه�Lاه)  � دو94 ه�� ح�HZ  � ه�                       

 ��Zر در اوc�ع ا��وز ا�9؟
 

                    a a دی�وز پ �9 ت��ن    "���د���Z Eی
BC�8�  "5) درش9  �               .   �دJ �  �Z (�����

دی�ار د:�ت� ��0ر�L) ای6 ��ز��ن در ش-�ه��        
                        XYG د�J �  ز� وارد� را�ه� ت ��iن �ارو>

 ز��ن) �Z  �ا� او6�4  �ر  �       �١٩٩٦�ل  .  ���Dد
د:�� ��0ر�L) ش�ن در �4&ن ��� زدم، در                   
ورود�، ش,�ر�  � J^ درش9  � دی�ار                           

�ل      "�JدنL�ی) ���Dد؛   Cا�� �  �Z د��Z ه� :�د
��C&� )   � ���ان ی��Z Eر  Kرگ           (�Zد���ن

�A3 ن�Tی�ت ". ن&ارد، ی� احAL و ی� �Kدور ا�9
G&ی& �3&ا� اوG�Sن ره�3 پ �V  ،a aم                        
>���) ��+�� G�ه�ن� ا�9، و �Zد���ن                   
                  9���� B �Cر در ت��Z Eان ی��� �  BC�8�

 !ا��وز پ a a ا�9
 

����9 پ a a ��ن�& ه� ن��و� ن����ن�98�4            
دی��i ت� ,) از ت����V Xا در �,�دSت روز                

 .  �ا� ش�9Z در V&رت �YP) ا�9
 

روز� ش�رو� X5V اتD�� پ a a در                         
                ��C  Br� �Z ا�  �د؛ دور� ا� �C5�� ت�ز����
                         dY�O� A�ن����ن�98�4 ه�� �Zد در ���

�Zد���ن، �����X5V H8�4 ش�رو� V&رت) در           
>�9 .ن-� و ن���Q� ��+�� در  �ن��� ����)                

روز� ار���8�ن در DL�Z`  �                 .  .ن-�  �د    
.ذر �یQ�ن و ت���Z، روز دی�i ی�ن�ن در                           
DL�Z`  � ت���Z و ن-�ی�� روز دی�i ��ری� در            
             (��DL�Z`  � ت���Z و  �LG ��JS-�ر� ا�
در رV� �C5�� 9 ا�  � ت���Z ه�L در دور� ه�ی)           
ش��ر�  �ا� زی98 پ a a در .ن ایQ�د                        

>�ی�ن t�G ��د و شG ���N BD-�ن           .  ���Dدن&
ی35V E)، پ a a را  � ان35�ق ح��ت ����)           

        &�D�� ی& وارد&G ^ش�ای �د  �J  .  ان�P  ت�7ر�
در �����LY� H8�4) ��&رج در ��ن�G 98F&ی&              
                  ���8� 6�:�N `�< ن در�ن ن�S�G3&ا� او�

در دوران �,�ص�، از ن�T �3&ا�          .  G&ی& ا�9 
           9�< �Z ا� �C5�� ن) و�-G رت&V Eن یS�Gاو

از .  ش,�ر �Zد���ن �BC�8  �ی�8& و�Gد ن&ارد             
��ف دی�G �iی�ن ان���i ش&�  �رژواز� �Zد          
در ��Zره�� ���C5 ه�F4�� H � دی��i ا�9 ت�         
�ن را  � یE ���8 ا���ات�یG E&ی&                        Gاو

�Z�ر ن-�دن ن����ن��V �  (D�� H8�4م              .   �D�ن&
>���) و ت��D  � ا��م ن� از ��  �وره��                       
ای&ئ��4ژی�DY  E ن�ش) از �cورت ����)                 
               HZ�ح ��دو94 ه �د  �J (���� 9Zح� A �5ت

ت��D  � صmY و �Z�ر .�&ن  � دو�C5��  .         94 ا�9 
           (D�� ��د دو94 ه�Qو اص�ار  � ای �C5�� ��ه
       BP� ��ره��Z ام در�Vو ا BY� �L9 هZر��� � 
��Dن9 ��دم �Zد ز �ن، ���8 ح�G 9Z&ی& پ           

ت���n از ��ز��ن)  � اد��ه�� \a a  .        w ا�9   
 � ��ز��ن)  � اد��ه�� �Zد���ن  Kرگ و ن-�ی��          
ت�4& ا��م در ت�7ر� ه�� G&ی& �3&ا� اوG�Sن            
�H و  )             �ن��نP4 �  ���8� �i�ظ ����) >� ت
                      ( Kدی8)  � ح�Nن و  د�ز��ت در ای6 ��ث3
        ���nل ت�+P� (iLه ،�C5�� ��ز دو94 ه�8Lه
              X��ت� Eو ت�4& ی �C5�� ��ره��Z ^ در روا

ا�N دی�وز ��V  .   BPا� G&ی& در  ,& G-�ن) ا�9     
زن&N) ای6 ��ز��ن شD�ف ه�� ���C5 ا�  �د،            
      9���� �C5�� ��دو94 ه �Lه �اه)  �Lا��وز ه

 .�Y8^  � .ن ا�9
 
دور� ا��J، در ���ز��ت V&رت ه��  Kرگ                  

                 a 9 پ���� �ر ی�ن) در ��ری�، ای6 ش,�-G
                  Eی ��Fدم در ��ری� و ای�� kFن �  �V�Fات ،a

. ن�F� `C& در دل ���ری�� ���� ای��Z 6ر ا�9         
ت�Pی�N B:�6 ادار� �����Z Aدن��6 ��ری� از            
دو94  ��ر ا�& و ����9 ح�F .ن از د�9                       
ان&از� ه�� ن��وه�� ه�ادار ن�ت�  -��ی6                        
. ان�O�ب در دل KNی�� ه�� >�` رو  �د� ا�9                

ح�9Z پ a a در �Jد ��ری� هH ت� ,) از                  
ت���n در ت����V Xا� ��Zر� و ���C5 ا�                      
ا�9، ا�� ت� G�ی) �Z ای6 ����9  � د:�ع از                     
�&ن�G 9��,� ا���ار ا�9،  �5ر ��3,) ��رد          
حL�ی9 ه� ان8�ن .زاد� ا� در ش�ای^ ���ری��            

 .���� ��ری� ا�9
 

����9 پ a a در �Zد���ن ای�ان �Z ت��^               
>�اYL� a) ����د، هL�ن ���8 ��� � ��ری� و         
 �� �ی6 ت�ش  �ا� �Z�ر .�&ن  � LG-�ر�                       
ا���)  � ه&ف  �S  �دن �-H  �رژواز� و                 
 ن����ن��Z H8�4د در ح�9�LZ در ���Z �C5د���ن 
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رو� Z�ر .�&ن روح�ن) \��6 ا��&� را،           .  ا�9
ن� :C^ در پ �DY  a a در ���ن  ��C احKاب                  
ن����ن��Z 98�4د در ا>�زی��8ن ه  ،H�S  �د�              

>�و�� >���:9 در �/ا�Zات ه��8 ا� و           .  ا�9
                   6��\ �Dا��ی �  (���Z�ر .�&ن LG-�ر� ا�
ا��&� را در ���ن ه�L احKاب  �رژوا� ه�ادار          

ت�ش-��  ��C ن����ن�98�4   .  �0ب  �Sت� �)  �د    
ه�� �Zد  �ا� ی�:�6 راه)  �ا� �Z�ر .�&ن  �                
             6�Lه �iن�ی& ن�&G در دور� (��LG-�ر� ا�
واV,�9 ه�ی) ا��Z 9 پ a a هH >/ی�:��                       

�&م ه�Lاه) ر�L) ای6 احKاب  � پ a            .  ا�9
��ح ����a ن� ن�ش) در تF�وت                    Eدر ی a
��DY  ��8 در ن�روش�) ای6 احKاب در ��رد                 
ن���Q ن-�ی) �/ا�Zات اتL) و را LG �5-�ر�              

>�ی�ن ای6  .  ا���) و ا��یD� در دور  ,&� ا�9         
ن�روش�) ����ان& .0�ز هDL�ر� ه�� ه�L ای�-�             
. در ��Z ��8�ر .�&ن  � LG-�ر� ا���)  �ش&             

\��6 >�و�� ا� ����ان&  � ان�C�ق درص�Fف                 
احKاب د��Dات ه�� �Zد���ن و ���Z ه��                  
زح�D�L�ن >�ی�ن ده& و ز���� اتP�د �Q&دش�ن را        

  &�Z 6���ن ای�ان، ح�) در              .  ت�د���Z ا��34 در
���ن ن����ن�98�4 ه�� �Zد، >�اa  � ���ان                 
یE ا Kار ����) در G-9 >���3د ����9                      

در �Jد G���C5�� . `3�G ،�, ا� پ a a ا�9
ن����ن��8�4) ا���� ح�ل احKاب ���) �Jد                   
ش�N BD:�� و >�اa در ��6 نC` ا Kار� در                 
  t�G� LG-�ر� ا���)،  � KG در ���ن                      
ا�V�ر ح�ش�� ا�، وزن ���8P) در ���ن                        

 � .   �رژواز� �Zد و روش��DFان .ن ن&ارد               
ه6�L دB�4 هH ه� ز��ن �C���ت LG-�ر�                         
ا���) رو� �Jش)  � ن����ن�98�4 ه� ن��ن               
��&ه�&، ��ف �C� B .ن-� ا���� هL�ن �Gی�ن                  
. ���) ن����ن��Z H8�4د در �Zد���ن ای�ان ا�9         

ن���Q ای��D پ a a در �,�دSت ����)                         
ن����ن�98�4 ه�  � LG-�ر� ا���) وزن� ا�               

 .ن&ارد
 

در ��اق هH ��6 ای6 ����9 نKدیD)  � دو94              
           �  9F4�O� ود؛��� `�< a a ت��^ پ �KZ��
�ل �Zد���ن و ت��Z&  � هKLی�8)                               Cا��
ن����ن�H8�4 و  �رژواز� �Zد  �  �رژواز�                 
��ب و  ��C در یE دو94 :�ا��N، ن�ش) از                    

دو��) پ  .  ه6�L ا���ات�� G&ی& پ a a ا�9       
a a  � اتP�دی� ��-�) و �G�� 9��+Jد در              
را �5  � حKب �8,�د  �رزان)،  �O� ن�ش) از            

پ a   .  ه6�L تF�وت در ت�E��Z روزش�ن ا�9          
a ا��Jا در ش�i�ل ص�حV�� X,��) ش&� و                    
                �C5�� ع از .ن�د را در ��6 د:�J ن��و� وی��
�ل را� و                   Cا�� (�&� �Z،9ن داد� ا��ز���

ایBL�  .  9�,V�� 6 از دو94 ا�Z H�YVد���ن ا�9       
ه��ز ن��وی) در �,�دSت درون �Zد���ن ��اق       
ن�98، وELZ (4 دو�KZ�� 94،  �ی��  �                       
و���LG 9-�ر� ا���)، V�در  � ت���n ای6               

 .��V,�9  � نkF پ a a ا�9
 

 دو ��'�رد ����وت FG ه� �, پ 2 2
 

نC` پ a a در ��ری� و اتO�ذ ن�F� `C& در               

دل ���ری�� ���� .ن ��Zر ���� دو  ��Jرد                 
ن�در�w\ 9 ه� و �LZن�98 ه�  � ای6 ��ز��ن و 

 ���nل  �O) از ایw\ 6،           در.  نC` .ن ا�9    
� ���i"\38�ن&ن اC4� ) \�ن        Cان"   ،"w\  " و

  ��O "    �Nر�Z k:98�8 و �&اZر�ب پ   "  �Kح � 
 ��Jرد �C� J B+��9  � .ن،           .  a a ا�9     

o�ه�ا  �  -�ن� ��ه�9 ن����ن��8�4) پ a a و           
                       wLZ 6 .ن در�:�iار ن�V B�4س  � د�در ا�

. ا��یD� و ن�ت� در ���ری�� ���� ��ری� ا�9               
Hدازی�h  ام&Zز� ده�&  � ه��Gا. 

 
 V `O� B ت�G-) از \w ه� در داBJ ای�ان،       -١

               98�8Zر�� �v,  و w\ ،( �Cرا ان a a پ
  &�D�� ( �در             .  ارزی �Dاز ای� B3V ( �ای6 ارزی

��رد پ a a واV,��) را روش�Z 6د�  �ش&،                
ن�ش) از ��Lvن �LZ ��0ن��8) ن�iش                          

 �وره��  �O) از ایw\ 6 در \w             .  ای�-��9
            �Z ب ری�� دارد�Cاز ان B3V (دوران :&ای (���
ا���� در �C� �Y  � ا��3&اد  � ا��PY د�9  �د�                

��+� ا��PY و ح�vر ��-�د و ��8Nد�           .   �د
زن�ن �mY8 .ن-H در ���C5 ا� �Z زن ا���                         
�Vان�6 ا���) و ��0ا���) ا�9، ش�9Z ت�د�         
��دم در ایt�G 6 در ���C5 ا� �Z ��دم                          
ه��D�ر� ����9 ان& و ن�3د ���Y ا�����ن                     
دا�` در �V ��C  �Z (,5C&رت ه�� ���C5 از              
>���3د ��Y� t�G .ن ��KGان&، KGو G/ � ه��           
                   ،�C5�� 9 ا��وز��در �� a a ن پ�ز���

 . �ا� ه�L ��دم G-�ن ا�9
 

J�ور���ن� از �&ت-� B3V، در ��ی� حL�ی9 ه��               
                (���0ب، ��ص� ��&ان&ار� �Nوه-�� ا�

"  -�ر �� ) "اتO�ذ ����C� 9� �Y  �       .   �د� ا�9 
ت��^ دJ�94 ن�ت� و ا��یD���8N ،ش ن�Fذ                       
ا�����ن را  &ن3�ل داش9؛ \��K ��� � دوران          
دوw\ 94 >�و��ی9 در ا:n�ن�8�ن �Z ت��4&                    
�Q�ه&یLY8� 6�ن و ان���ر �V.ن ت��^ ��ز��ن            
             Hش&، در ای6 دور� ه �Dا��ی (L9 ر����� ���
شBD دادن  � ��ز��ن ه�� ه�ر ا���) در                      
� �ت ���C5 ا�                          Cرو  � رش& ان ��� B �C�
. ����9 ر�L) دول �0 )، ن�ت� و ا��یD� ش&              

�Z (L�-G ا��وز ��دم در >�ریj و �4&ن ت�                     
ا���ا�4� را ����ب ت�ور ا�����ن �Zد� ا�9،        
�L�C�8� �P+�ل اتO�ذ ای�� 6��c 9& ان8�ن)            

            9��D9 ا��ی��6 دول �0 )  � ری�Lت��^ ه .
                �  Hص�O�� ��ر ��&ان دار� ای6 ن��وه��Z در
                  �  t�G در a a پ ،(N&ه� >&ی&� ا� در زن
ای6 ت�ح` در  ,& G-�ن) ��رد ت�wLZ �G .زاد�          

ای6 نC` پ a a در       .   ��ی�V 9ار �N:�� ا�9   
��ری� ا�N  � حA ��رد حL�ی9 ان8�ن .زاد� در            

 �ا�  �O) از \BZ  w پ G            a a-�ن ا�9،   
و ���Gدی9 .ن ��رد ت�ئ�& و حL�ی�V 9ار                         

  �O) از �9Y ای6 حL�ی9، ت���i��.                    �LGد
��ز��ن&ه) ت�د� ا� و ش�9Z زن�ن  � ز �ن و                

ای�G��� w\ 6 ن��Z 98         .   �وره�� \w ا�9    
��ز��ن&ه) ��دم  �ا� اه&اف ����) وی��                   

ن����ن�98�4 ه�،  .  ��ز��ن ه�� �LZن�98 ن�98     
:�ش�98 ه� و ا�����ن در نC�ط �dY�O دن��                   
تQ�رب و��,) از ��ز��ن&ه) ت�د� ا� >�9 ��         

ش�9Z و��k زن�ن هH در ص�ف ن��و�          .  دارن&
� )، ه�                 Cو ان (��Qارت ��3` ه�G در mY8�

�S�DریH8 هH    .  دو، ت�ریO) >�9 �� دارد            
                  �Lه (Nوی� Eد ی�� t�G ی�� در دوران� 
��ز��ن-�� ن����ن�G 98�4-�ن ���) ه�ادار              
ش�رو�  �د، �Z در �0�ب .ن  a�Y و رو�                     
                6��\ kن&ه) و���ز���0ب  � � a�Y  ور�.
وح�ش)، اهS�D� 9�LریH8 را  �Sت�  �د�                   

ی9Y� E ای�J�  6رد \w ه�، یE نi��            .  ا�9
ای�8� و ه6���L ���)  � ن����ن��Z H8�4د ا�9              

ای�Z  .  w\ 6  � زن  �i�ن� و ا��� ��Z 6-�� ا�9     
����G ن��Z 98 ن����ن�H8�4 هH ��ن�& ��9 ه��           
            A35�� �,��G &رون �د را  �J &ی�  �iدی (����

&�Z  .            ، از�ه w\ رد� از�J�  6��\ �i9 دیY�
یE ��` ای&ئ��4ژیE و ��0 ����) ن��ت                    
                          Eی& ی�5,) ن3C� gدر ه� �ی�N �Z د��i��
����9 یE حKب ن����ن�98�4 ��رد حL�ی9               

4/ا  �ا� >�&ا �Zدن        .  �LZن�98 ه� �Vار  ��iد      
دB�4 حL�ی9، ��اغ d�Z ���ص�                                        
��0ن����ن��8�4) و ������8�4) در ��ه�9 و               

�LZن��DYL�  . 98د \��6 ��ز��ن ه�ی) ���ون&        
          ،( ��G ��Cن�اد>���) در ا:�ی&c `3�G از �ه
�ل :6�58Y حL�ی9               Cا�� �و ی `O33` .زادی�G
    �Cا:�ی (Y� ��i�Z &زم  &ان�S �Dد� ان&  &ون ای��Z
را \w و ��ز��ن ه�� :��58Y) را �&ا�O�4ا�               

  &��Z ع در                .  ���ان�Qارت B�4د �  �Z �دو�) ه
. ��ه�9 و :8�د در  &ن� ��-�ر J�ص و ��م ان&            

                    Eی �DY  a a د پ�J ای6 ن� Hدر ��ری� ه
          BDن&ه) ��دم و ش�ز��� �  �Z 9 �,�6 .ن����
���N یC� `3�G E�و�9 در د:�ع از �&ن�9                  
G��,�  در �C� B وح�ش دن��� د��Dا�)                        

 .انQ���&� ��رد حL�ی9  �&ری� �LZن��8) ا�9
 
��d دیw\ �i ه� o�ه�ا  �  -�ن�                               -٢

           a a 98�4  �دن پ�ن����ن       kc�� �� و از
���Y ن����ن��Z H8�4د ��Y� 9��+J      "  رادیD�ل"

نC` .ن ��ز��ن در ��ری� ��3�� ����9 ش�ن              
و "  رادیD�ل"�Gی�ن�ت)  از �� c&ی9             .  ا�9

                  (,c�� و از H8�4�ن����ن ��Y� Eای&ئ��4ژی
�3Y�ن�  " �K��  "         ری�ر���� `C�3ل نV �  �c�ح

��F&� پ a a و حKب  �ادرش در �Zد���ن            
ا��  �O) از �Gی�ن�ت از ��              .  ��ری� ن�98  

         a a پ `Cن ��Y� ن�ت�ش (��L� ���i,c��
و KJب  �ادرش ����i�� kcن& و  � o�ه��              

ن�Lن� ت�E�h ایc�� w\  .    6,) را���i�� 9ن&     
.  ��Jرد حKب �LZن�Z 98�ر��N ای�ان ا�9          

 �ا� ای6 حKب ز��ن) �Z تT�ه�ات  �زار در                
� ) و ��رد                    ت-�انCت) ارز را ان�ث3 (  ��Y� 

حL�ی9 ر��V (Lار ��&ه&، ��ه��3�G 9) و                  
�C3�ت) .ن ح�9Z  �رژاه� اص� G�� ��ال                 

و�V) تT�ه�ات ��V) در .ذر �یQ�ن را            .  ن�98
ر�L� حL�ی�D�� 9& و >��V 9م >���) ���ود،             

تa�P .  ��ه�9 .ن 3�G` اص� G�� ��ال ن�98    
ن����ن���V H8�4) در �Jز���ن هH  �ا� ای�-�               

�ب ا�9   Cان E.  ش�وع ی      ��ن� ه�Lر� ن�در ای6  
 ��L�ر ����د ن�م  �د �Z حL�ی9  �&ری� ای6                    
حKب ر�L� >�9 ارتQ�ع ��V) و ن����ن��8�4)          

در دور� K3� `3�G هH      .  و  �رژوای)  �د� ا�9    
ای�-� ا��م �Zدن& �Z  � ����� و �Zو )                          

در �Jد ��ری� هH ای�-�            .  ��Z) ن��i�Lن&  ...و
 ا��م �Zدن& �Z ا�N در .نQ� ح�vر داش��& در 
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��ری�، BD��� �Z از �YN ه��             "  ارت` .زاد  "
        6�Lت�  �د و ه�ن&ه) ش&� ت��^ ن�ز��ر ��Dی���G
دا�` و ا�4+� و ا���) ه�� رنi�رنt ���ن         

��ال ای6    .  اصY) .ن  �دن&، ش��D�� 9Zدن&            
ا��Z 9 ح�C� `3�G �  �Z S�و�9 در �Z �ن)                 
�����&، \�ا ن����ن�H8�4 پ a a ت�-� �Nش�               
واV,�9 ه�� رن6�i .ن �C�و�9 ��دSن� ا�9؟             
ح9C�C ای6 ا��Z 9 در ای��Lرد ��Z HYدن ��ه�9 
ای&ئ��4ژیE و ����) پ a a یE  -�ن�                        

t�G در ��ری� ر�L� و ��Y�              .  ���&ان� ا�9  
                         X5V وا��5 ا� دو �و ی H�C�8���0 t�G

G-�ن د��Dا�) و �&ا:k            .  ا��hی��8�4) ا�9   
ح�Cق  �� >�9 وح�ش ��ز��ن داد� �Jی` در         
ص�Fف ارت` .زاد ��ری� ای�8�د� ا��Z 9 ت�                 
\�& ��ل اول  L� `O&� .ن ه6�L ��ز��ن-��                

C� X5V� B هH     .  ا���) و دا�` و  ��C  �دن&          
                    ( �0 H8ت�وری �  �Y �C� Hا� �  ��Y� و �Lر�

وح&ت .  >�9 رژیH ��ری� ���N �i:�� ان&                 
��ری� و ای�ان ا���) ه�L ا>�زی��8ن را�9 و  
\w  �رژوای) ای�ان را >�9 ن�ت� و ا��یD� و               

� ��ن  را�P��  .       9&ی6 ش�ن  �د   Cا� ��>� ان� 
و \w ه�ادار ن�ت�، �Vار  �د  ,& از ��ری�                      

 � ه6�L دB�4 تL�م وزن و             .  ن� 9 ای�ان  ��&    
ان�ژ� �Jد را رو� ت�ازو� ن�ت� و ارت` .زاد            

حKب اتP�د د��Dات��Z E ش��J ��ر� . N/اش��&
           �  A:ن ��ری� ا�9، در ت�ا�د���Z در a a پ
C� X5V� B ا��ر ادار� �����Z Aدن��6 را                   
             �  H9 از .ن�ا هo�F9 و �9�4�78 ح:�N Bی�Pت
�-&� �Jد N/اش9،  &ون ای��D  � ن��وه�� ن�ت�             
وارد t�G ش�د و ا Kار i�G) دو94 ��ری�                 

ای6 ����9 و ی� در >�` �N:�6 ای6 ن�N  .             `Cدد
��رد ت��F هH ن����ن�98�4 ه�� ای�ان) و �Zد               
ای�ان و ��اق  �د �Z ه�ادار >���و� ن�ت� در               

 .��ری�  �دن&
 

                �  a a از پ ��Nر�Z 98ن��LZ بKح �Fت�
حKب "  �J�ن9"دB�4 ایF�� ه6�L نC` و                        

�ب ��ری�   "د��Dات�E ��دم  �            Cا�9"  ان .
         ��Y� t�G (ن&ه�ز��ی9 ص�ر� از ��Lم ح�ا�
              9Pر� و ت�\�از �� ن ،a a دا�` ت��^ پ
:��ر واV,��ت)  �د� ��Y� t�G �Z دا�` در                   

Z�دره�� ای6 حKب �)     .  �Z �ن) �Z AYJد� ا�9    
�Nی�& �Z ت�-� ��Y� t�G دا�` ��رد حL�ی9                 

�,�) ای6 ����9  ) اه�Z 9�Lدن                 .  .ن-��9
          B �C� ن ��ری� در�د���Z 9ع از ا����د: ��iی�G

از ن�T ای�-� �Zد���ن           .  ن��وه�� ن�ت� ا�9       
�A ای��Z 6ر               ��� ��C  &ن��ی98 ��ری� �)  ��
� ) ��ز��ن&ه) ش&�                   Cان ��ن��وه ��iنS�G
. ت��^ ن�ت� و �� �8�ن و �5V و ت���Z �) ش&              

 �ا� ی�G Eی�ن ن����ن�98�4 ای�ان) اح8�س              
�9�4�78 در �C� B ��ن�ش9 ��دم و ���J�ر                
      (Y9، \�ن ه&ف اص��در ��ری�  ) �,� �,��G
                          9L�V �  (ح� (��تLG d�,v-�ر� ا�
���ری�� ���� در ��Zر دی�i و H�-G  �ا�                    
��د��ن ���9�Y� �  X8 دی�i و ای�Q� ��ری�                 

ای6 ����9 ر�L) حKب �K �ر و  ��C              .  ا�9
ن����ن�98�4 ه� در BZ دور� دJ�94 ا��یD� در             

واV,�9 دی�Z ��i ن�iش ای�C5��  .      6  �د� ا�9  

حKب ��نk دی&ن .ن ا�9، و�Gد یC� E�و�9                
ت�د� ا�  � و�,G 9��,�  �ا� د:�ع از زن&N) و     
ح��ت �Jی` در �C� B وح�) ت�ی�G  6�ی�D�ران         

Sزم ن�98 ن��و�     .  ح�:� ا�  �6 اYYL4) ا�9         
ح�Z �  �YLد���ن ��ری� دا�`  �ش& ت�  �                        
�C�و�9 ��دم در د:�ع از �Jدش�ن و زن&N) و               

د:�ع از ایJ  .     6�ن� و Z�ش�ن� ش�ن حC�ن�9  &ه&          
�C�و�BC�8� 9 از ��ه�9 ��ز��ن&ه�&N�ن .ن                 
           6�58Y: ع ��دم�ن�9 د:�Cح �Dن�5ری�Lا�9، ه
               (��Qه�9 ارت�را � Bا��ائ� B �C� د در�J از
          �Dن�5ری�Lه ،&�D�Lر ن�س  ) ا��3�Lن ح�ز���
حC�ن�9 ا���اض ت�د� ا�  � ت3,�� ن�اد� در             
ا��یD� را ح�vر �Nوه-��  ) �9�4�78                       

��ف ای6 ��دم      .  ���ه�ن زی� ��ال نL)  �د          
ت9P ت,�ض �Vار H-� ،��:�N ن�98 دا�` ا�9 
ی� ا��ائ�B ی� ا��یD�� L\�<&ار ��JK:�ت                     

��ز��ن&ه) د:�ع از    .  د��Dا�) و ح�Cق  ���     
�Jد �Z �ن) ه� و ����A دی�Z �iد���ن ��ری�           
                S�ح �ارت` .زاد  �دن& ت �YLرد ح�� �Z از اول
�Z ��رد ح�YL دا�` ان&،  � یE ان&از� ��دSن�            

 . و V� B حL�ی9  �د� ا�9
 

           �  w\ رد ه� دو�J�  در ��رد S�  ت�Dن �Z/ت
 . �Zد���ن ��ری� و پ S a aزم ا�9

 
او4) ه� ن��و� ����)  � داش�6 ا��PY در د�9        
و زن در ص�Z `:�F  � ا���) ه� �) i�G& را            

�5J . ����ان&  � ا��LZ Hن�G �  98���F  �,وش& 
ای6 ن�iش .نQ��t�G �Z 9 ه� ن��و� �S�Dر 
                  ��Y� ن�9 زنZش� �ش�98  �98�4 و :�ن����ن
ا�����ن ����ان& \�w\ 6��\ H ه�ی) را �Zر             

&�Z. 
 

                    �Z 9در ای6 ا� w\ رد ن�ع دوم�J�  �5J
�9�4�78 اL�G��) در د:�ع از G��,� و �&ن�9 و         
                   (L9 ن�Lن) را  � ر�&� (N&زن ��ره��J��
ش���&، 3�G` ه�� �dY�O را ن� از ��یA ه&ف          
               (N&ن  � زن�ث��ش�و ت �وا��5 .ن-��H�C�8 و  
           Eاز ��راخ ای&ئ��4ژی �Z ،�c�دم ح) و ح��

در �m5   .  حKب ��ز��ن&� .ن 3�G` �) ن�iد           
 �6 اYYL4)،  � ای6 ����9  �ی&  �  -�ن� ��ه�9                  
                       ��Y� `3�G �  �Cا:�ی (Y� ��i�Z (رژوای� 

حKب �K �ر در       .  ن�اد>���) �Z 9��+Jد      
��-4�� N/ش��  �ره� ت�Dار �Zد� �Z صmY در                
          (��:6�58Y در �Nو �XC ن���) ی� تd�,v ا�

  9��Q.ن ��ه).     (�,� �  BCو      ).  ن (Pی�Yت (�,�
ز���) ای6 ����9 حL�یG 9�ن3) از ت,�ض                   
ا��ائ�B  � ��ز��ن ا���) حL�س ا��Z 9 در             

دBL�  . B�4 در ������58Y: A) اتF�ق �) ا:�&               
اصY) ای6 حKب وا i�8) حL�س  � LG-�ر�             
ا���) و د�9 و >�� ای6 رژیH در ��ز��6                  

                B �C� در �Z 96�58 ا�Y: ��ه"mYص  " kن��
&�D�� د�Qای . 

 
            Hب ت�د� هKرد ح�J�  رد�  � ن�ع�J�  6��\
�Z &�D�� ELZ در دور� t�G در �Zد���ن،                 
  9��+J� �C�و�9 ��دم در �C� LG B-�ر�              

          �  �,Gا�� �را   (��" ��ه�9 ا��hی��8�4)  "ا�
���Z �4 و د��Dات ت��D�� ��Gدن&، ت� حL�ی9              
ش�ن از LG-�ر� ا���) و OYJ�4) را رنt و            

.ن ��9 در   "  �� �ز ژا>�) . "4,�ب ��K  (-Gن�&  
34�س ا�r�ل ح�9L رئ�8) ه��ز �� در .ن دور�             

               �Z د�  (� Hن) ا��8Z ن را�د���Z و  "در ��
            m�38د ت�J ش ��دم �)  �ی&ن& و از .ن  �ا��N

" �) ����J& و  �ا� ص&ام هG H�����D�� (دن&  
ت� B�V ��م ه�� OYJ�4) از �LZن�98 ه� و ��Z�ر          
LG-�ر� ا���) از ��دم �Zد���ن را و                         
����9 حL�ی�) حKب ت�د� ار .ن وح����i ه�           

 .را ����YG �G ده&
 

�M ��� ا !؟DA8 ��د ت"�4���� 7ی� �� 
 

ا:�� ش&ن هDL�ر� و  �& و  �FO� 98�ن� �8,�د           
 �رزان)  � دا�` و  ) . �وی) ه�ی) �Z ای6                     

 دو94  �رژوای) �Zد در   ��vV  �ا� ای3G 6-� و    
�Zد���ن ��اق  �  �ر .ورد،  � ایeP  6 دا�6              

. زد �N �Zی� ن����ن��Z H8�4د تd�,v ش&� ا�9          
نC` دJ�94 ت�د� ا� در �Z �ن) هH >&ی&� ا�                     
J�رج از دای�� ن����ن��Z H8�4د ارزی� ) ����د           

 .: �Z���Zر� >�9 ح  HD�S ش&� ا�9
 

                 H8�4�ن����دور� ا� ن gه� �Z 99 ای6 ا�C�Cح
�Zد �Br دور� :,93r� ��-\ (Y و .واز� G-�ن)            

حL�یG 9-�ن) از �Z �ن) �H0��Y         .  ن&اش�� ا�9  
                 X�G در ���اش ا� �&�Lن�9 و ارزش�Cم ح�Lت

تZ�P�ت ����dY�O� A     .  ن����ن��Z H8�4د ر:9    
                  Eی �Dاز ای� B3V ،�ره��Z �Lن در ه�د���Z
                Eش&، ی�)  ��ن) و ���ص�ف ان8 (i�83Lه
                  A:3` و ا�G در aاش��ا ���3� �  (i�83Lه

ش,�ره�� ت�د� ا� در د:�ع از                      .  �Y)  �د    
، وزن ��eP  6�i زن&N) و ��ن�ش�Z"          9رد"

  a����"رد�Z  "       �  ات&�Z�ت ،(���� ��v: در
و �Z�ر هN H/اش�6 ���&ج و                  "  �Zرد"اتP�د    
و V�����Y و دی�ر �D  � ���ان             "  ار �B"ه���4

ش-�ه�� اص�Z (Yد���ن در \-�ر ��Zر                       
              6�  (Y� (ن�ش��� Hه �  mر� ص�ی�اش ،�C5��

وزن ��6�i �3�حe              .  ایO  6` ه��9             
، "�Zرد"ن����ن��8�4) �� �ط  � ا:A ره�ی)                

، ت�E��Z ه�� ��Z"            dY�Oرد"���8 ره�ی)        
 �` از ه� ز��ن :v�� ����)          ...  ، و "�Zرد"

����9 ت� �m5  �8�ر  �Sی)           .  را اشn�ل �Zد     
�و�، .  �-� �Y) و ن����ن��Z (�8�4د� �Jرد         , 

              t�G در a a >/ی� پ�رن�D��8 و انG�  `Cن
 � دا�` در �Z �ن) ��V,�9  �8�ر  �Sی)  � ای6           

ن����ن��Z H8�4د ه�g ز��ن) در            .  ��ز��ن داد  
ت�ری� ای6 ا:�O�ر را ن&اش�� �Z ��رد ت��G و                    

وزن ای6  .  حL�ی��Y�� 9ن) در ا ,�د G-�ن)  �ش&         
:v� را ن3�ی&  � ���اژ  �E3 و ����i) احKاب               
ن����ن�98�4 و  �ی�� �8,�د  �رزان) ارد0�ن)،         

�FY�O� k) در ت�ری� ه�Z 98             .  وزن �Zد  �C�
وزن ��3�G 6�i` ه� �,�دل وزن �E3 ت�                     

در ت�ری�      .  احKاب >�9 �� .ن-� ن�98                     
ا��وز   .ن����ن��Z H8�4د ای6 دور� KGو .ن-��9       

              A:ا �ش& ا��ش&�   d�,v6 ا�9 تDL� (رزان� 
ن����ن��Z (�8�4د ات�رت�� و �hL�ت) و��,) را            
�Z X8Zد� و ��ز��ن) �Z ا��وز در دل ای6                    
اوc�ع ��وج �Zد� پ a a و حKب                                

ه�D��L تL�م   .  د��Dات��Z Eد���ن ��ری� ا�9      
 \w و را�9 ����9 و ��ا�J kcد را در 
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ا�� .ن�� ��رد ن�T ای6 ن�ش�� ا�9 ��حT�ت) 
ا�9  � ه�ی9 ت�اش) ��V) ای6 زن&ان��ن                  
 �ا� �Jد و G&ا �Zدن �Jد از ��ی� زن&ان��ن          

 و  ,�و�  ��9�L    ،����) در زن&ان-�� ای�ان   
ش���) ای6 ه�ی9 ت�اش) از G�ن�O  X) از            
ن��وه�� ����) و ح�) زن&ان��ن ����)                   

ا��Zن .  دی�Z �i  � حL�ی9 از .ن-� >�دا��J ان&        
              B �V 9و��C� ,& از  �ب 0/ا� .ن-�ا��+ �Z
             KZر ��ا�D� ��ره��: B �C� ن در�ی�ش&Cت
            9�C:�� �  (��>8�Y) و ا����) LG-�ر� ا�

 ش�ی& ز��ن �������3 ا�9 ت�    ،>�ی�ن ی�:�� ا�9 
 � \�L�ن  �ز  � ای6 واV,� و  � ��vات و                 
                          �  (��V (ای6 ه�ی9 ت�اش �Z (ت�L54
ا��+�ب و ا���اض �Jد ای6 دو���ن و  �               
ا���اc�ت �dY�O زن&ان��ن ����) ��Kن& و           
��انQ�م ت�ث��ات ��Oب ای6 ه�ی9 ت�اش) در    

 .ا ,�د اL�G��) نi�� �Zد
 

LG-�ر� ا���) در  �` از �� ده�                           
 از زن&ان-�� ��Oف و �Vون           ،ح��J 9�LZد  

و�5�ی)  � ���ان یD) از اه��-�� G&� در         
                 BZ (ن�ا�9 ان8�Z دن ه�ی9 و�Z ل�� &i4
�O��� 6�F4���J (د از �LZن�98 و                              
.زادی�Oا� ت� �3�4ال و ن����ن�98�4 و ه�                     

زن&ان��ن ����) و   .  �O�F4) ا��F�د� �Zد� ا�9   
�O�F4�ن LG-�ر� ا���) در ا ,�د ص& هKار        
          �ن��F در ای6 ح�9�LZ  � >�ون&� ��زی-�� رای
>�� \� � ه�� دار ر:�� ان& و G�ن و ه�8)                
.ن-� را  �ا� زه� \��N H:�6 و ت���ن&ن و              

                XY� Aن ح�ن ان8��Y�� �-دن ده�Z H�Y8ت، 
 . �,��ض و �O��J d4د �N:�� ان&

 
در ای6 ���ن ����F�ن� و از �YLG در ��رد                    

 ن�F     ٢٨  ،زن&ان��ن ����) زن&ان ارو���            
" �Zد"زن&ان) ����) ص�J dد را  � ���ان        

از  G ��C&ا �Zد� و  � ن�م زن&ان��ن ����)                   
نjF .   د�9  � ا��+�ب 0/ا زد� ان&          ،"�Zد"

ا��+�ب 0/ا� ای6 دو���ن  � ���ان ش���              
��ات .ن          �O� ر.�&� و�Z�ا� از ا���اض و ن

ای6 دو���ن    .  ��رد  eP ای6 ن�ش�� ن�98            

            KG ��iرا� دی �Z &د� ان�Z س�ل اح8�ح�- 
ا��+�ب 0/ا ن&ارن& و �3,� ا���اض ش�ن                

��r          gه98 و  ) ه� Hی9 و اح��ام �6 ه�Lد ح
ت�دی&  �ی& ��رد حL�ی9 ه� ان8�ن                                    

 .  .زادی�Oاه) �Vار ��Nد
 

��V,�9 زن&ان) در زن&ان-�� ای�ان و ت�-�ی)           
                       ����O� �  اردادن` و 4/ا�V واKو در ان
6 ����J 9د  � ا��+�ب 0/ا  �ا�               �Jان&ا
                B �V ن�ن��-G ش�N �  د�J ن&ن ص&ا��ر�
3�  � �Zات در ��رد    V �� ن��KLا�9 و ه H-:

Hو  ن�ش�� ای ��FN ای6 ش��� از ا���اض. 
 

���� .ن-� .�&�                 ��5�34�ت ای�Z kLG 6 در ا
  �O) از �5��34 زن&ان��ن     ، ه� \�  �ش&   ،ا�9

����) در  �8�ر� از زن&ان-� ا�9 و ت� ��Zن          
ده-� ��رد ش�ه& ا��+�ب 0/ا و ا���اض در        
اشD�ل دی��i از G�نX زن&ان��ن ����)  �               

 Hن  �د� ای�Lv� 6�Lداش�6   . ه �Dو�  � ای���
        ��,�3�ز �ن ����a ���ن ت,&اد� از زن&ان��ن 
.ن-� را  � هH نKدیE ت� ���D& ا��  ه�ی9                     
�Zدن .ن و G�یKiی�) .ن  � G�� ه�ی9                       
             �V�Fف و  ت�Dو ش �Yص�: XG�� �-ن) .ن�ان8
�ت ��� � دارن&        D�� �Z ن �&ا� ا� ����د���

                  Hذب ��&ان��Z ن را. �� �Z 9از ای6 رو ا�  .
\�ا تHDY ز �ن �dY�O  �ی& ��XG د���  �&�          
�Zدن زن&ان��ن ش�د .ن-H از ��ف �Jد                       

اتP�د LG,)  �ا� �5�34�ت) �Z               !  زن&ان��ن
�� �ط  � BZ ی� ح&اK  `O  BVرN) از                       
زن&ان��ن ����)  � ه� ��C&� و ��ا�) ا�9 و          
G&ا �Zدن �Jد از دی�iان در زن&ان و در                  
                Eو ی dC� Eن و زی� ی�8Dش�ای^ ی Eی

9�LZ�م    ،ح�د"  � ن�Z  "    د�Qای KG �K�\ دن� 
نF�ق و ش�Z �Cدن صd زن&ان��ن ����)                     

�,�Yم ن�8Z 98�ن) �G �  �Zم ا��C�د          .  ن�98
  � �Gم �O�9F4  � یE ح�F��،                    9�LZ�وت

 \�ا  � ن�م      ،�F�a د�9  � ا���اض ��Kن�&       
 ، �دن و ت�اش�&ن ای6 ه�یZ 9�ذب              "  �Zد"

           &��D�� ا&G ^ن ش�ای�Lه �  ��C  را از (,LG .
در دل یE ا���اض و         "   �Zد"\�ا  � ن�م       

ا��+�ب 0/ا �Jد را ایKو��D�� �4& و ��Kان           
                       HZ (��L�Gد ا�د را در ا ,�J �  (ت�hL�

&��D��  .                  (ن�ی�< �����ت��Z &��Z �G در ا
 : ا��+�ب 0/ا� .ن-� .�&� ا�9

 
"                      �Z H��:�N H�L+ت �ای6 �� �� 

ا��+�ب 0/ایL�ن را J�ت�L داد� و             
G��,� د��Dات�E و     (د��ت �Zدار     

را >��� �93r    )  .زاد ش�ق �Zد���ن   
Hد                .   &ه��Zُ (���� ن�زن&ان� ��

��3Pس در زن&ان ���KZ ارو���،         
��اتV X&ردان) و �h�س �Jد را                 
  �Yدر ای6 ��ح �Z ن�LCYJ (��Lت Hی&Cت

ه�� �Nن��Nن از �� حL�ی9         � :,�9�4 
 و �� را          و >���3�ن)  � �BL .ورد�        

  ."داریH ت�-� نi/اش��& ا��م �)
 

                   kLG 6ای ���������F�ن� :v�� ح�HZ  � ا
 (��V ن��8�4) و ��0         ،\��ن����ن&� و ن�� XC� 

��L&ن ا��Z 9 ه� ن�ع �hL�ت) را از �Jد و                
     &�D�� d�,vد ت�J (ن�ق ان8�Cر در  .  از ح�iان

                     Hد�  � ا��ن- �و ت�- �ای6 ت�- �,��G 6ای BZ
" G��,� د��Dات�E و .زاد ش�ق �Zد���ن               "

ا��Z 9 ن�iان ��ن�ش9 .ن-� و �Jاه�ن >�ی�ن           
ا��+�ب 0/ا� ایkLG 6 و ان�O�ب را� ������3         

در .   �ا� >���3د �3�رز� در زن&ان ا�9                   
                      kLG 6ای �د ی�و�  � ای6 ن-�� �Z (5ش�ای
�Gی�ن�ت و ا:�اد دی��i ح�) در ���ن احKاب           
ن����ن��Z (�8�4د هH ه�Z &��8 ن938  � ادا��            
ا��+�ب 0/ا� ای6 زن&ان��ن ا��م ن�iان)                  

�و�  � ای6 ص�J dد را از  �Z  .             ��Cد� ان& �
هH  �&ان و ه�8Lن�ش��ن �Jد در زن&ان و                     
            BZ در �Z ود��� `�< �Q.ن �دن ت�Z ا&G �,��G

  �,��Gن) ای�ان  ٧٥��Y�� ،      و �د را ت�-�J س�h� 
�T�� �Zر �Zد ز �ن�ن ا�9     "  تC&ی�CYJ H�ن "ت�-�

&��D��  .          ر� از��8  �Z 9و ای6 در ش�ای5) ا�
زن&ان��ن دی�i ر�L� و ��Y� از �5�34�ت .ن-�                 

 .>���3�ن) �Zد� ان&
 

���� ای6 زن&ان��ن ����F�ن�             �ا:D�ر ح�HZ  � ا
 �Vم �Nای�ن� و ن����ن��8�4)      ،\��ن :��N �Vای�ن�  

            �DFن) را از ای6 ��9 و ت&L�� ه� .دم �Z 9ا�
           &�D�� ان�i.ن ن ���ا� دی&ن  .  و رش& و اش� 

 ��Lvن Z�ر   ،ا ,�د ��Oب ایZ 9�� 6�:) ا�9  
.ن-� را در ا ,�د BZ زن&ان-� و G��,� ت,H�L داد              

3 

... دو ����, �� ا��Nاض�ت ز��ا���ن  

              `�  &��D�� 6�i�� E3� �&رد  � ای6 >&ی�J� 
                      `3�G 66 ای�i�� ن از وزن�ن� K�\ از ه�

�LZن��G��� �Z (�8 ای6 واV,�9 ن�98،           .  ا�9
ن�ت�ان از >� �Zدن ای6 :�ص�Y  � ن�LZ kFن�H8 و             

 �ی&  � هKار و یE ز �ن  � Z�رZ  .          �N�ر�N ا�9 
�Z 9FN ایF�� ای6 نC` ت��^ ن����ن��Z H8�4د،            
                            B �C� �3) .ن در�G 9ن��Cا &ا  � �,�) ح
�LZن�H8 و Z�ر�N ن�98، هL�ن�5ریV �D-���ن)        
                 B �C� 8) در�Yiی) و ان�Dزان ا��ی� �� ��ه
:�ش�H8 ه����Y در G t�G-�ن) دوم، حC�ن��)  �         
          B �C� ر در��Z ی� دار� ای6 دو���� ��دو94 ه

در .  Z�ر�N و �LZن�H8 و 3�G` ش�ن ن�L&ه&                  
�C� B :�ش�H8 ن�اد� و ا���) و �5J ���ری��         
                 ،�,��G ��ده�و وی�ان ش&ن �&ن�9 و  �� ����

�6DL ا��N 9ای` ه�� �dY�O  �رژواز�                  
در \��6 ح�6Lc ،(�4 هH           .  وارد t�G ش�ن&     

ای�i��   t�G 6 ش&ن �LZن�98 ه�  � .ن-� در                 
fO��                     و dص �Z &�D�L8) :�ا��ش نZ ،

:�ص�Y ن��وه�� ��v�د �C3�ت) هL�ن G�ی) ا�9        
            t�G د� ا�9؛  �رژوا� از�  ���Lو ه �3V �Z
            �Nر�Z �&��Z ر�Lrن  �رژوا و ا���Z�LZ ���N� 
ا�Z ،9�ر�N هLZ H�Z�ن هL�ن) ا��Z 9 ��د                  

     &�D�� 6���رش ت�Z �  ی� را����  .    (V�  ه� دو در
��ن&ن ���J�ره�� G���� �,�a���� k: دارن&،           
\�ن  &ون و�Gد �&ن�9 و  ���ده�� G��,� و                  

   (N&زن Eل"ی�ا���9، ن�       "  ن�� �Lاز ه ��L-� و
����ی� دار ����ان& زن&�Z (N&، ن� Z�ر�N؛                      
          (8Z g�5 دا�` ا���9 ه�Y� زی� �Dن�5ری�Lه

ره�ی) از ���ری�� ���� ن�5C              .  ت���6 ن�98   
               �Z ش�� ا�9؛/N � ��� (N&زن E9  � ی�N� 

                      Eدش ا�9 و ش�ای^ ی�J ��G �� �,��G
زن&N) اL�G��) و ��9J و ��ز �C3�ت) ت���6            

در G�ی) ��ن�& �Zد���ن ��ری�،  �5ر              .  ا�9
��LZ (,�3ن�98 ه� و  �رژواه� ����ان�& در                  
                        a���� 6Lدش ��Y� �-3G Eدر ی Hر ه��Z
���ری�� ���ه)  �i�P& و G��,� را ح�ل                        

در J�تt�G �L،     .  ش,�ره�� �Jد ��ز��ن ده�&      
�C3�ت)          `DL�Z ن�Lی` را  � ه�G (,5C� د�Pات

 .��&ه& �Z ت�ری� ان8�ن را شBD داد� ا�9
 

 ٢٠١٥ ژان�ی� ١٢

4�"8 ��د در ���� �� !�D:��...  

�'&%� ��0ر	   



   

 

              (Z���� رز��3� gه� �Z &دی Hاه��J 9Vو .ن�
در ���ن BZ زن&ان��ن از ����) ت� ��د�  �ا�             
               �,��G BZ د�و در ا , �ق .ن-�Cا �&ای) ت�ی6 ح

�3�رز� ����a و  � ح6DL�  .                  A ن�98    
زن&ان��ن در زن&ان-�� ای�ان  � G�� ای��D در              
V�X4 �5�34�ت ����BZ a ی�  K  `OرN) از            
�8� �Z& و             (��.ن-� را در �C� LG B-�ر� ا�

           &�Z Bت3&ی &P�� و �&G را  �      ، � ن��و� �ن-. 
"،"�Zد"�Nوه-�� �dY�O زن&ان)              aت�"، 

"،"   :�رس     ،"��ب" "،" �Yچ   6LZت�"، 
"،"ش�,�"  (��"،" "،" -�ی)  ... و"   ) دی6    

&�D�� Bت3&ی . 
 

� از .ن را در                 ��� Eو >�ات� �DF6 ت�Lل ه�ح
      &��D  ده�& و  � ت+�ی� H�L,ت �,��G BZ د�ا ,، 

.ن��J 9Vاه�& دی& �Z ه�g �3�رز� ����Z) در           
���ن ����Yن-� ان8�ن .ن G��,�  �ا� ح�Cق                    
               (��L� ��:ر �) ت���� ��از .زادی- a����

ت+�ر ��Z& در �Z ^�P�ر      .  ��+�ر ن�98 ...  و  
و در ���ن �Z �C3�ر�N ای�ان  � G�� اتP�د                   
          �Z���� �Z ��Nر�Z �-ن��Y�� ت)  � ���ان�C3�
              �  Hص�O�� �C3���C3 ت��^  Eو  � ���ان ی
ن�م  �رژواز� ای�ان ا��Lr�ر ����د و  �                      

 ، �د��Z (N&� ش&� ا�9 و یE ��ن�ش9 دارد         
ان�اع تH�8C  �&ی-�� ��V) و ��3,�� �/ه3)  �               

 ه�ی�-�� Y,G)  ت�اش�&� ش&� ش�J BDاه& 
 

 �Z 9:�N ��اXV .ن�ا ا��وز  �` از ه� 
ز��ن) از .:�یC� ت� J�ور���ن� و G BZ-�ن ش�ه&          

H��8.  ه        ��دو�4- �Lو�  � ه�ا��وز در G-�ن �
                          6� �رژوای) �Z ت�ریO�  � ن�م �9Y و و
����a ت�ش ���Z &��D ه�8Lن�ش�) ان8�ن-�           
 BZ (ت�C3� و ���:k ان8�ن) .ن-� و هH ��ن�ش�) 
                 (Y� ق�Fن �ن& و  ��i  ن��را ن� �Nر�Z �C3�، 

��ن�J kد.N�ه) و اتP�د ای��V ... 6) و �/ه3) و 
 ش�ه&  ،��C3 در �C� B دو�4-��  �رژوای) ش�ن&      

         �Z H��8و �/ه3) ه (��V ت�G رش& ان�اع د���
��� د��غ ه� ن�ع تL&ن) ش&� ان& و روزان�  �            

      9Y� 9 و .نY� 6م ای�ن،       Xو .ن �/ه Xای6 �/ه 
�Zور �Zور G�ن .د�-�� ���9Y� �  X8 و                  

 . �/هX دی�i را ����iن&
 

����F�ن� در �C� B ایH� 6 ن����ن��Z (�8�4 در            
���� ای6 زن&ان��ن و در BZ �3�حr�ت ح�ل             �ا
.ن و ه�ی9 ت�اش) ه�� �Z (Y,G دا�6 زد�                   

در .  ����د ه�N g�رد� G&� ���ه&� ن���Lد           
ای6 ���ن ن� ت�-� احKاب و ن-�ده�� ��V) و                    
                  k:��� ) و��اه&اف �� �د  �Z (�8�4�ن����ن
�C3�ت) �,�6 .ن�ا  �د ��Kن�& �Z در ���ن ا:�اد              
و �Gی�ن�ت) �J �Zد را \w و ح�) �LZن�98              

انi�ر نjF    .  ��&ان�& ن�N K�رد� دی&� ن���Lد            
زن&ان)  �دن و .ن-H زن&ان) ����)  �دن                        

ای6 .  �+�ن��) ایQ�د ��V �Z &�D� B نC& ن�98            
             (h\ (���� ��-�3�G �Lن� ���) در ه�F����
               �  (��ا��Z 9 نO� jF�  9F4� LG-�ر� ا�
          �  �G)  &ون ت���) و ��9 ����ر ���D:ه� ا

د:�ع از  .  ���Pا و اه&اف .ن را ���Pم ���L�رد      
           H-: B �V (���� ��0 ) و��ن ���ق زن&ان��Cح

                      H�\ �  (Y�4ن�9 د�Cای6 ح jFن �ا�9 و ا�
>�ش) و N/ش9 از ا:D�ر �XC ��ن&� و ��Oب             
          B��زن&ان) :�ق ح �Z 98ن� ا� ن���D:ا �V�Fو ت

 .و ��Y3 .ن ا�9
 

 � �� �M+�  �� ��B  �ز� از ز��ا��  
 

���cع  ,&� ای6 ن�ش�� ��O+�� در ��رد 
 . �Nای�) در ���ن  �O) از :,�6�4 ����) ا�9

زن&ان در تL�م ح���LZ-��  �رژوای) در                        
 یD) از ��&ان-� و �D�ن-��                 ،��ا�� G-�ن   

. �3�رز� و ا���اض زن&ان)  �  ) حV�C) ا�9         
                BZ �Z (���� ن�زن&ان� B��ش �ن� ت�- H-� 6ای

 .زن&ان��ن �GایdY�O� H را در  �����iد
           �,��G در �ص�+J (زن&ان AY5� (V�Cح (  
ا� \�ن ای�ان ت�-� ش��B زن&ان) ����) ن�98          
                    BZ B��ش Kن� (V�Cو ا���اض  � ای6  ) ح
زن&ان��ن) ا��Z 9 ن� ت�-� از ا �&ای) ت�ی6                       
ح�Cق و ا�D�ن�ت از ��� BP��X ت� ا�D�ن�ت               

 >KشD) و 0/ای)         ، ت�Fی��،  (P��X  -&اش�)  
 ش�Q�D ه�� روح) و        ،  ,�و� ،��Pو��&...  و

L8G) و ت��CP و ت�ه�6 و ح��9 ش�D) ن938  
 � �Jد .ن-� و J�ن�اد� ه�ی��ن  G (�O&ان�>/ی�          

در زن&ان-�� LG-�ر�      .  از زن&N) .ن-� ا�9       
             B �V `O  (���� ن�و�  � زن&ان��� (��ا�

                �,��G وم .ن�P� ��-ن�از ان8 (-Gاز    ،ت� 
 � �GایdY�O� H و     ...  Z�ر�N و زن و �Gان و        

ای�-� ت�-�   .  N�ه� ح�)  ) �N��  زن&ان) ش&� ان&              
 ���6�Y اصO< (Y` ��اد                 ، �ن&ه�� �G�ی)    

�ن و O�،            B�V&رZ ��دزد� ه (Yاص ��ن&ه�  
و �G�ی9 ن��Z &��8 زن&ان) ش&� ان& و اتF�V� ای6              
 O` از �6���Q اH�C�8� �N در ح�9�LZ و                 

 �L&ات�  � .ن-�         ،ارN�ن-�� �dY�O .ن-� ن3�ش�&        
&�Yوص  .                   Hای�G �Z ن�زن&ان� (NرK  `O 

 از ��C3   ،����) ن&ارن& از ��Pو��G 6��,� ان&     
            �Z &ان �,��G 6ی��ن >�ان�G ن و�و از زن �Nر�Z

   �C: �� ر� ،از�D�  ،       Bv,� �-ل و ده�ا���+ 
                   Xن ش�6 ن���ح�)  �ا� ت ��O  و (��L�Gا
�Jد و :�زن&ان��ن د�Z �  9�ره�ی) زد� ان&               

 و   ،�Z در ذهG 6���G �,م �P+�ب ����د             
ا�N در G��,� ا�  � یE ذر� ح�Cق ان8�ن) و               

 حV�C) و    ،داش�6 ا �&ای) ت�ی6 ا�D�ن�ت ر:�ه)      
 ش�ی& ه�g ز��ن)  � \��6           ،اL�G��K�� (ی��8&  

ا��Zن زی� ��ی�          .  �+��3) د\�ر ن��L&ن&         
LG-�ر� ا���) ����Yن-� ان8�ن ش�یd در .ن         
�ت اL�G��) و هKار و                  D�� �� از �,��G
یE درد و �,Bv  � ��اد �O&ر رو� .ورد�              

 ده-� هKار د��J در �Gاب  �ا� ت���6 ن�ن         ،ان&
شX  �  �دN�ن 8�G) ت3&یB ش&� ان& و  �O) از 

      6�Lه �  �ن-."Hای�G  " &��8ن� .  زن&ان) ه�F����
ا��وز و در ���) ��0 اL�G��) در ���ن                      
������ن ای�ان و ح�) در ���ن \w و                              

 �3�رز�  �ا�  -�3د و�LZ،           kcن�98 زن&ان)  
BZ زن&ان-� و ا���اض  �  ) حV�C) ای6                         
هKاران و ده-� هKار ان8�ن و Z�ر.N�ه�iان�              
در ���ن .ن-� و ���Z &Pدن��ن  �ا� احC�ق                    

����F�ن� .  ح�Cق ان8�ن) �Jد G�ی) G&� ن&ارد        
�ف ��Z 9�ر �LZن��8-�        J �  و�  � ای6 و��، 

از G�نX  ...  .ن-�  � ن�م زن&ان) ��د� و �G�ی) و        
ح�) 8Z�ن) �J �Zد را \w و ��L&ن ������&                

ت��CP ����ن& و .ن-� را ه�Z H�ر  �ن&ه�� V�\�ق           
��i/ارن& ...  ��اد �O&ر و  �ن&ه�� �G�ی�D�ر و         

در ث�ن) حH-�� A و           .  و  � یE \�ب ��Kن�&         
           Eم ی�G انK�� از BC�8� ن�اد� او�J زن&ان) و

ای��D .   ر6Z .زادی�Oاه) در ای�ان ا�9                
LG-�ر� ا���) ت�ش ���D& زن&ان��ن ����)        

                        ��Nر�Z 6�4 و ره�3ان�:, �ص�+J و، 
�LZن��8-� و .زادی�Oاه�ن و �O��J �&G 6�F4د        
                �  �c�ح �Z (ن�8Z ن�ار دادن در ���V �  را
ه� �G�ی�) ه��8& و ���L� از .د�-� ش�ور و               
G�ن)  � ���ان اه�م  �ا� ت-&ی& G�ن .ن-�                      

 &�D�� د��Fا���اض         ،ا�� B �V و H-: B �V ا��� 
ا�� ای6 ح9C�C ن3�ی&  ��e ش�د BZ �Z                .  ا�9

               (�O  �Z ) را����0 �� �د� و ی�ن ��زن&ان�
. از ��Pو��ن G��,� ان& را  � یE \�ب زد                 

زن&ان  �ا� :�زن&� �Z از >&ر و ��در G&ا ش&� 
ا�9  �ا� J�ن�اد� ا� �Z ن�ن .ور �Jد را >�9 

د:�ع از  .  ���Y ه�� زن&ان �)  ��& ��Oف ا�9        
حA ان8�ن) �Z (8Z اش�3�� �Zد� ا�9 و �Gم               
�Zد� ا�9 ی� ح�) .N�ه�ن� �Gم �Zد� ا�9 ا��              
 �ی& حA ه�ا�Jر� و ��V�ت  i�8�ن` را                    
داش��  �ش& و در �C� B شL8G �Q�D) و روح)         
در ا��ن  �ش& یE ر6Z .زادی�Oاه) ه� :,�ل              

 . ����)  �ی&  �ش&
 

دو�4-��  �رژوای) و د��i�ه-�� ا����) و                 
���ت) و >8�Y) .ن-� ت�ریO� زن&ان��ن ��د�            �ا
� ��ن G&ا �Zد� ان& ت� .ن-� را از                         Cرا از ان
                    kن�ارن& و �&-iدور ن �ن��8-�LZ (د����

ا�� ����F�ن� در ��N.  .     w\ 9�ه��i .ن-�  ��ن&  
Z ��0�ر��N ای�J 6د :,�w\ 6�4 ای6 ��9                 
ه�Z &��8  �دن ای6 ��  d� �Jد را �8Z ش�ن              
          d���Jد ��&ان�& و �Jاه�ن G&ای) �Jد از ای6 

ای6 ��d از زن&ان) ����) یE ص�d         .  ه��8&
G&ا از ��ی� زن&ان��ن ��8�زد �N �Zی�  �ی&                      
. ح�Cق و �Kای�� وی�� :C^ ش��B ح�ل .ن-� ش�د         

           �C �� اش در ای�ان (�ای6 ��9 در شBD ا:�ا
ای6 ��9 در �C� �LZ 9�� Bن��Z (�8              .  دارد

�O�d4 ا�&ام  �5ر YZ) و  �ا� ه�L  �د                       
               dدر ص H-) .ن��رزی6 ���ا�&ام �3 d4�O�
AYJ  �د و  � ا�&ام �6���Q ��د� Z�ر� و                   

��:&ار .زاد� ��C&� و  ��ن          .  ��YD) ن&اش9  
AYJ  �د و  6�8 در ده�ن AYJ&c و ا�&ام                    

 ! .ن-�
 

        6� 6�Jن ارو��� و >�دا�ب 0/ا� زن&ان��ا��+
���� .ن :��G ا�         � � ��Lvن ن����ن��8�4) ا
ش& �3�G �  �Z دی��i از ��J�  �Y78رد  �                  
زن&ان��ن ��د� ن��h  Kدازم �Z ا���� در ای6                
ز���� رو� �6O �6 ن� �H�C�8  � ای6 دو���ن            

 :,�6�4 و ره�3ان    ،BZ �  �Z زن&ان��ن �LZن�98     
Z�ر��N زن&ان) و ان8�ن-�� ��L&ن و .زادی�Oا�       

 � ای6 وصd و ه��L��Z اش�ر� �Zدم                .  ا�9
ت�LG E��Z-�ر� ا���) در ا��F�د� از                        
 �ن&ه�� ش�ور در زن&ان و ���Y .ن-� و                             
ت�Pی�D�ن  �ا�  � �5J ا:��دن G�ن زن&ان)              

 .����) V� H-: B ا�9
 

4 

... دو ����, �� ا��Nاض�ت ز��ا���ن  

�'&%� ��0ر	   



   

 

� 

o�ه�ا ایeP  6 ی�Y78� E ��ا��� و J�رج از       
:,�9�4 در �Zد���ن و از ای6 زاوی� ن3�ی& در                     
د���ر ن��ی� وی�� �Zد���ن ی,�) ن��� �Vار                    

در دن��� واV,) ا�� ت�Cی3� ه�L ت���i   .                BDد
                 (Yاص ��< E) ی��6�4 ���ای6 \���) :, ��ه

�9Y ای�Y78� 6 ن� ��V        .  اش در �Zد���ن ا�9     
ت�  �دن ��Z 9�ر��N در �Zد���ن  � ن938                 

،  �DY و�Gد ت�ریO) :,�6�4 ...ت-�ان و اصF-�ن و
����) \h) در �Zد���ن ا��Z 9 :�ص9                       
. >�دا6�J  � ای6 ن�ع از :,�9�4 ه� را دارن&                      

:,�w\ 6�4 ای6 ��9 ا�N اهB ��ز��ن&ه)                         
Z�ر��N  �دن&، ��اZ H-� KZ�رBn  ��N د�9            
                   H-� KZرگ ای�ان و ��اK  ��ن در ش-�ه�ش

4/ا ای6 :,�9�4  ���� �� �ط        .  ص�,�) HZ ن�98   
شL� .   � ح�BL� �5 :,�6�4 در �Zد���ن ا�9               

                        �Nر�Z Hا� �  �Z (ی�ده�ن ن-�د���Z `O 
:,���D�� 9�4& را ا�N ح/ف ��Z&، ت�Cی3�                              
              BP� د ��ا��� ای�ان و در�دی�) در ا ,�G��

ز���� ایZ  .  6�ر >�و�4�ری�� ص�,�) ای�ان ن&ارن&      
             �Z 9ی) ا��v: د�Gن در و�د���Z �  �,Gا��
                            9�� (Oری�د ت�G6 وLن  � ی�د���Z در
c&رژیL)، �� �ز���N  �ا� ن-�ده�� ����)         

             &�D�� 6DL� ای6 \���) را  .       &c 9�� �3Y0
           H8�4�ن����ن ��V ر�vش) از ح�ن ��N (Lرژی
       �  Hه ��Nر�Z ل�,: �Z &�D�� د�Qی) ای�v: ،د�Z
                        ��Nر�Z BDت� ���N BDش �  ELZ ��G
واV,)، ��اغ :,�9�4 ه�ی)  �ود �Z ا���� از                 

  j�G" ��N (����  "   H8�4�ن����6�4 ن�,: (Oری�ت
                               �&G ل�در .ن :, �Z (ی�v: د ا�9؛�Z
ن����ن��n�� 98�4ل �BL و ت���n ت����V Xا  �           
ن�J `3�G kFی` ا�9 و :,�w\ 6�4 و �LZن�98     
                       kFا  � ن�V X��در ت� ���nد ت�Qای ��G �  Hه
  eP: و eP  ی)  �ا��v: ،�Nر�Z (ت�C3� `3�G

ا�N .  ����) و :,�9�4 ه�� �Nوه) �Jد دارن&            
\��v: 6�� ����c ��N (&رژیL) در                          
�Zد���ن ن�3د، ��ز��ن&ه�&N�ن \��6 ن-�ده�ی) از       

ه6�L واV,�9  .  ت-�ان روان� �Zد���ن نL) ش&ن&       
          (Yن اص�N&ن&ه��ز��ر ��Z �5ح� �Z &ن ��&ه�ن�
\��6 ح��Z) در G�ه�ی) ��ن�& ت-�ان، ن� ���دی6           
           �Z ،(�,ص� ��ای�ان در ش-�ه ��ری�ر >�و�4�Z
���دیG 6/ب :,�6�4 ����)  � ن�N kFوه-��                   

 .����) �Jی` در \��6 ����C) ا�9

 

7ی� ��� ��'R	� PQ! ����� �, ��ا� ای�Oد                    
         �P*� ف�T ان ای�ان از�Uا �� ��ر�  #Pت
��, ه	�ه+.� و ����ن ��ا��Dن                	� ��ANاز ا

 ��Bق ��ر�U را� ا���د� ا ! ه"��� ی� �,؟

 X �Q؛

                       gه� ��A3 �3�ح�Z (r در �Gی�ن ا�9، :,
ح��Z) شBD ن�i:�� و ه��ز در ای6 ��رد                       

 eP ایQ�د ت�BD       .  ح��Z) در �Gی�ن ن�98          

               (YL� (�&V (�,� �  H9 .ن ه�Lا��� و اه��
\��6 �3�حKG (rو داد� ه�� درون �P�B:       .  ن�98

تF�وت ای�Q���Z 9 در ��رد اZ  .        ،��J�ر�Nی98
ش�N&��Z 9Z�ن �Jد ش�وع �3�حe و ن�98                 

. ه�� ش�ن در دور� G&ی& را ��Z (�Yد� ان&                       
                              ���LZ ��vن ا��در �� eP  6و� ای�, 
                       �C5�� 6�Lن در ه��Z �ت �Z 9ا� (iه��Lه
                �  (YN (,LG ن، د����د���Z د در�J 9�4�,:

در ای�+�رت �X�Q ای8Z ��  .         6) نKد� ان&        
           Bv,� ا����� m5� ن&ه) در�ز��� �Z 9ا�

 � ه6�L دB�4 .دم اح8�س ���D&      .  اصY) ش�ن  �ش&  
             68P� ای) از&G دور� Br� Hف ه��Jا (Dای6 ی
 �  �Z ��Nر�Z ت�د� ا� BDن�  � �� ت� ،(L�Dح

�:�ت :��V ا� درون �Nوه) ا�9�Jا �� . 

  �ال دوم

ا�U ای� ���! را� ������ �	� از 7ن �	�ی! ��             
��؟+� 

 X �Q؛

�� ن���Lان�H ن938  � ح�9Z و >&ی&� ا� �Z و�Gد          
              H��Z kc�� م�ه� ز��ن    .  J�رG) ن&ارد ا�

ح��Z) را� ا:��د و ر�L� و ��Y� ا��م ش&، ����د 
 .در ��رد .ن ن�T داد و ����9 اتO�ذ �Zد

  �ال  �م؛

7ی� �	� ه�^ �#�, �[\�� در ای� �\��] ��                      
��؟+�� 

 X �Q؛

              Eدر ی � ��� ��ده�ن- �L� 9�&V �  eP  6ای
��ح �Q&د .ن، >�ش` ه�             .  ده� ا��J ا�9      

               Eد ی�Jش&، در�  Hا� درون) ه �V�: ف��Jا
\��6 �3�حr) ه�0 �  ���L�            Z  .�ر �93r ا�9     

                  &�D�� ELZ ا��ن .ن��< eح�ن  � �3&��O  .
3�G` ا���اZ (c�رS ��Nزم دارد \��6                      

 .�3�ح  (r�  � G�ی)  ���ن&

  �ال G_�رم؛

              `�Q [
�� ت��a7 ,B��  ,� ,Iز �++��Uن ای� �
�.�ی�؟� �G �	� �+�� 

 X �Q؛

ه�93r� (��  `�< g و ��F) از ��ف �� در Z�ر             
�� �C .  ن�98 و Z�ر �� هH >�`  ��) ن�98                      

��اح�ن  eP هH ن���Lان& \��K دال  �          (+Oش
.دم ه� در     .  �93r ی� ��F)  �دن Z�رش�ن  �iی&           

                 `Cوت ن�F�� ^ری� و ش�ای�و ت � �Qو�� ت�<
 ��8  � ای6     .  ه�� ��F�وت) ����ان�& داش��  �ش�&        

ا�9 >��� ه�ی) �Z ه6�L :,�6�4  � ا��F�د� از                  
 �5ر .  تQ�رب N/ش��  � .ن ر��&� ان& \�  �ش&            

            �  (D�� �Y78� 6�4�,: `Cادا�� ن �Nا ��3,) ا��
هL�ن ��Y3V 6) در ���LZ هL�ه�i) و Z�ن�ن                     

�&ا:,�ن و اتP�دی� .زاد و  ��C  �ش&، ����F�ن�                    
ن���Q هL�ن �Jاه& ش& �Z در د� ��ل N/ش��  �د�            

را�  �ون ر:9 ��اG,�  � ره�3ان                     .  ا�9
Z�ر��N در ��اKZ اصY) >�و�4�ری�� ای�ان                  
ا�9، ن�  �ز� ����) در ��ص� ا� �Z در                     

 .زن&N) و ��گ Z�ر�N  �� ^ ا�9

  �ال 8O+Q؛

 #��ری"! "�Tا��ن �
] از  +b ا��از�                
�#�ی! دار�� و ��7ا ���c ��ر��ن ارزی���         "  ه�

�++#��� اد�Nی� G, ا��از� �
! دارد؟. �+G 

 X �Q؛

�� ن-�ده�ی) �Z  � ا�Z H�ر�N در                       Cری� ت�ت
 ��ون ��9J و ��ز Z�ر�N و  �� ^  �                             
�3�رزات Z�ر��N در یE ده� N/ش�� :,�9�4                
داش�� ان& ��YL از ��D�ریH8  و رV� 9 ه��                       
Z��0�ر��N و اتP�د و ان�,�ب و دو��) و                      
                      gه� �CY5� ن�  �د� و�ای�N �V�: ��ه (�Lدش

\��6 >&ی&� ا� در         .  ن-�د� از .ن ��3ا ن�98           
                    KZز ��ا�9 و �J�� رج از�J ��9 هZح�
           ^�P� 6��\ د��O د�J ل�+P� Eی ��Nر�Z

 . ه�ی) ا�9

    �D"ای�   �ری98 ه��D�  "       &ان���Lران&، ن�Z kن��
ا�N ای6      .  اد��ی) ��D)  � واV,�9  �ش&                    

��نZ k�ران&، \�ا در �C� �D�  "             B�ری98 ه�  "
��:9�C ه�� هKاران Z�ر�N در G�ه�ی) ��ن�&                
             93r� �\ را �8) ای�-Z �ه (Lرت و >��وش��n\

" ��D�ری98 ه� "و \� ��F) ن&ی&� ا�9؟ ا�N ای6        
            9Zح� Eت Eی B �C� ن,9 در�L� د�Qدر  � ای�V
Z�ر��N در ه�g ن�5C ا� از ای��Z 6ر ن���8&،             
                      Eی B �C� ن,9 در�L� د�Qدر  � ای�V ن��i\
             �&G د�Cای6 ان� �N9 ��ا��� را دارن&؟ اZح�
 �ش&، ����F�ن� ن��ن� ا� از E\�Z و d�,c و            
�  �ا� ایQ�د یE ت�BD ��ا���        Cدن ت�  d�Pن

در ��0 ای�+�رت، \�ا ن��و�       .  Z�ر��N ا�9 
یkLG E  ) نC` در Z `3�G�ر��N ت�ان                        
            ��Nر�Z ا����� H-9 .نZح� Eن,9 از ی�L�

 را دارد؟

              �Nر�Z �C3� �ا� را� ان&از� ت�BD ��ا��� 
 �ا� ایZ 6�ر . ای�ان یZ E�ر ه�S (4�Zزم ا�9 

ه�4�Z)، ن��وی) از ش�D3 و��k ره�3ان                         
              `3�G 9 ات�ری�� ��ا��� در�F�Z �  ��Nر�Z

در �C� B \��6 ح�Z  .          (�Z�رS ��Nزم ا�9      
            (�Cن �,Vوا BFP� Eای) ی�N �V�: و H8ری��D�
                  eح�ران �3�Zد�9 ان&ر ��Cاه& داش9؟ ن�J
             �,5V ،94) ا��Zر ه��Z 6ای �G��� �Nر� ا�G

ا�N ن��C ادا��    .  ن3�ی& ن�iان ه�K� gاحL)  �ش�&      
           �iان دی��� Eی �ی& و  &G BDش�� در ش/N 9��
ا�9، ا�N تL�م ت�BD ه� و ن-�ده�� ���Gد را                
�Z  � ا�Z H�ر,: ��N��J 9�< ،&��D�� 9�4د                 
داش��  �ش&،  � هL�ن ن���Z &���� �Q د� ��ل                   
N/ش�� ر��&� ا�9؛ ���) G&ا از ��9J و ��ز            
Z�رKG �  �Z �N ��زان&ن ان�ژ� ت,&اد� ان8�ن          

ن� :C^ ای6،  )      .  :&اZ�ر  -�� ا� ن�Oاه& داش9       
ن���Q ش&ن �P+�ل Z�ر \��6 ن-�ده�ی)،                         
����F�ن� در \�H �&� ا� ���هH  � ای6 ��9 از               
                      BDد ت��Qا� ای�  �Cدن ت�  �Lر،  �  ) ث�Z

 .Z�ر��N ت��J �LGاه& ش&

&�'��( ����� )��* 

  �ا �� ��ر��U در �Iی�ن ا !#Pد ت�Oن ای��ا��Q ,� �]��\� ال ��ل�  �+G X �Q 

����� �	
� 

�'&%� ��0ر	   



   

 

  �ال �8P؛

         �P*� 8"ری��#  ,� �B� �	� ،ت�
��� ای� ت�ض
 از ای+_� را �	� dQی�ی�؟

��ف 5V  !                        �Z,� ن�     Eن�3  � ی�QDی &Cن
��D�ری98 ان&، �Jد ن�D� �&C�ری�8) و از                   

در ��0 9��� kc��  .   X4��J (�D� k:ی` ا�9    
               Eی H8ری��D� ��Nر�Z ان��� �  ��ده�ن- � 

. :���Zر هG �L� ح��c و  � ه0 �L�X4 ا�9                 
 �O) از ی�N�  kLG Eدد  � ر:�Bn  A د��)              
اش ��D�ری�i  98ی&، ����D� �G�ریH8 ن-�دی��       

��D�ریH8  � �,�)   .  ش&� در :,��J 9�4ی` ن�98  
اص�ار  � ���J kcی` ن�98، د:�ع G�ن�ن� از          
��ز��ن و ��J BFPی` ن�98، ای�8�دن در                      

�C3�ت) �Jی` ن�98             (���� k:��� �i��  . در
              k:��� دن�Z ا&G H8ری��D� ،(�8ن��LZ ت�اد �

�C3�ت) �Z �C3�ر�N ا�9           (���� k:��� د از�J .
                �  ��Nر�Z ان��� BLح H0��Y� �Z (ی�ده�ن-
�-��Lی6 �3�رزات ای6 ��C3 و  � ��9J و ��ز           
�C3�ت) 3�G` .ن ��C3 ن��� �ط و ���nل                       
:,�9�4 ه�� وی�� �Nو� �Jی` ان&، \�ا                             
��D�ری98 ن���8&؟  �O) از ای6 دو���ن                        
�Z�رد��) ش�ن را ��D�ری98 و ��� BL� � �Jد 

ای6 اد�� ن�L) از ح9C�C        .  را Z�ر��N �) ن���&     
تL�م ح9C�C ای6 ا��Z 9 ا�D� �N�ریH8              .  ا�9

             ��rرا  &ون ا�� �L9�4 ه�ش�د، :, &Cار ا�9 ن�V
�ه�� ای6 ن-�ده� در         .  ش��B ����د Cم ت�Lت �ی3�Cت

��6 یDL�Z E` �&اوم :��V ا� و ��D�ری�8)           
ات-���ت ا����) و       .  G&ا از ��C3 >�` ���ود            

�V) و ����) و شO+) یD) از                    J8)، ا�Y<
�S�+Pت ای6 ��9 ا��Z 9  � ش��� ه��                      

               &�Z (� ن�را  � �� �Lه ��وت >�F��  .   6در ای
               �  �Y��,� ل�n�� ت,&اد� ���Lه�ا ه�o ،9��
ا��hی�H8�4 ان&، ���nل �,��  �Y� LG-�ر�                      
ا���) ان&، >�ل ����iن&، ���nل ت���7 ان&،               
��FO�ن�  �& و  �Z ،&��D�� 98دت� ����D&، و                     
ت,&اد� هH ��ت9�J X زی� >�� �Z�ر د��)                   

      &��Z (� ن را�ن)، ن�ع         !  ش���رw4 a ت�ب :
ت6FY �� �یB .ن دی��i، هKی�� ��F .ن                                
دی�iت��، \�iنi) اG�ز� �Jوج از ��Zر .ن           
یD) دی�i و \�iنN (i/ران زن&N) شO+) و          

هk3�� ���L ات-�م و   .... ح�) هKی�� د��Z و در��ن 
ش�ی,� >�ا�Z) شO+�9 ش�D�ن� در درون ای6                
���D� 9�ری�8) و :��V ا� ت� P�ل ���Gد  �د�         
و ه�Z 98  &ون ا���r� ��0 9�X4  � ای6                         

 .ن-�ده��9

            ���� �PB, ا� ��ام �"+G ا��ن�T �	� ��از �

����؟.� `�Q و� ��ی� در�P�Q را ��ا� 

 X �Q؛

>��� �kLG 6 ش&ن :,�6�4 ن-�ده�ی) �Z ���ان               
Z�ر��N دارن&،  � دور هH و  �ا� ی�Z (Dدن               
ن��و� ش�ن ن�98، هDL�ر�  O` ه�ی) از ای6            

. ن-�ده�  �ا� >�Z ���i�ر ت�  � ا��وز ن�98                  
>��� �6 وح&ت Z�ر�N و Z�ر:��� و روش��DF و 
�Z�ورز و :,�ل ����)، در شBD ن-�ده��                      
             BDد ت��Qا� ای�  ،��Nر�Z 6�4�,: �ی ��Nر�Z

>��� �6 شBD ده)  � Z  .           (,LG�ر��N ن�98  
ه�\�& و��J k�رج از ��Z 6�,� KZ�ر��N و              

>��� �BP�  .    6 �,�6 زن&Z (N�ر��N ن�98            
ایQ�د ه�g تJ �KZ�L�رج از ��9J و ��ز                    

J�رج از    .  �3�رزات روزان� Z�ر��N ن�98           
روش��ی) ت�7ریE، ت�Q � یE ده� N/ش�� در               

Z�:) ا��Z 9 >���         "  ن-�ده�� Z�ر��N  "ای6   
ن� :C^  �ا� Z�ر�N    .  ده�H ای6 ت�Q �  �زن&� ا�9    

�Z  �ا� ه,: 6�L��N�� �Z (��4م Z�ر ان&،                        
 ت�Q � ا� ش�J 98Dرد� ا�9؛ 

��ح ت�BD ��ا���                          �Z (ن�8Z �8) یZ 
                  �Z &��Z �D: 6ی&  � ای�ن&،  Kرا ���ی ��Nر�Z
 &ون ه�Lاه) رهZ �3�ر��N در ن9F و N�ز و              
>��وش�L) و ذوب .ه6 و ��ش�6 ��ز� ه� و                     
�,�دن و ص��یk، ت�Z BD�ر��N .ن-H در  ,&                  

8Z�ن) �Z \��6         .  ��ا��� 6DL���0 ا�9        
            &��Z �D: 6ی&  � ای�ن&  ��i�� `�< ح) را در��
�Z \�ا در یE ده� N/ش�� ح�) یE ره�3                       
Z�ر��N در ��اH-� KZ ن���3د�  � ای6 دو���ن               

 ه�Lاه) ن�Dد� ا�9؟

ح�S و�V) ای6 ��اZ H-� KZ�ر��Z ��Nر ��رد           
           ��Nر�Z BDد ت��Qد، ا�� ای��i  Hار ه�V �Gت�
از  � هH >����6 ره�3ان �LZن�98 در ش�D3 ه�           

ای6 ش�D3  .  و ���LZ ه�� �LZن�6DL� (�8 ا�9         
                   9J�زی�� (FO� (�8ن��LZ ��ه ���LZ و �ه

و�Gد \��6 زی����J)   .  ت�Z (�Y� BD�ر��N ان&   
ت�D�� 6�Lv& ت� ز��ن) �Z ت��Y� BD) هH ��رد           
              9Z��8 ش�د، ح�  ��V�� و ��:�N ار�V ت,�ض
                    dVی` ت��J 9J�زی�� �  �Dات �  ��Nر�Z
ن�Dد� و دو �ر� ت���6 ت��Y� BD) اش را                          

&�Z 6�Lvت. 

�Gا �	� �B& �� اه	�!  �ز����ه� �	��, ه��           
�"�� ت���� داری�؟��	� 

���LZ ه�� �LZن�kLG (�8 ره�3ان و                                  
\��6 .  ��ز��ن&ه�&N�ن ��اKZ ص�,�) ا�9              

ت��� eP  BP� (YD���� (��Z (�ران  �ا�              
�Jی` "  ����) Z�ر  "G/ب ن��و  � ن-�ده��            

ن�98،  �ا� رV� 9  � ای6 و .ن �Nو� ن�98،                   
                   H-� KZدر ��ا �C3�J�رج از ��9J و ��ز 

Z�ر��N ن�F�� ،98,9 وی�� �Nوه) ن&ارد، و             
هH و H0 .ن شBD دادن  � ح�9Z زن&� ا� ا�9               
. �Z ت�ریO� در ��اZ KZ�ر�G�� ��Nد  �د� ا�9        

                       �Qن�� �ه ���LZ 6ای ���N BDو� ش�ت�4&  ,
 در را �5 ���ل ره�3ان و :,�6�4              ��+� ت,-&  

�P��LZ B:ن�Z (�8�ر�Nان ا��Z 9 :) اP4�ل                
 . ���Gد و :�اوان ان&

 ����F�ن� �3�حe ای6 ��d  � دSیB ا����)                       
ن���Lان&  � ا�H و ر��Y� H) و حC�C) ص�رت                 
 ��iد، ا�� KGو داد� ه�� �P�B: و ش�D3 ه��                

 .���Gد �LZن��8) در ��اZ KZ�ر�Nی98

7ی� �	��Pد �	��, ه�� �	���"�� ��ر��U را               
اول ���ون از ��ا�% ��ر��U  �ز��ن داد و ��Dا      
                     ��Uا�% ��ر��ه�ی� ��و�� در  ,��	� ��+G

  �ز����ه� �++�؟

 !����F�ن� ن�

�LZ ���LZن��8) حK ) را ����د ه� G�ی)                      
��ز��ن داد، در دان�i�� و ��YP و در ��ص�                

ا�� \�����LZ 6     ...  ه�� Z�ر �Gان�ن و زن�ن و            
                  ���LZ �Z ،��Nر�Z (�8ن��LZ ���LZ ی) ن��ه
�LZن�BD��� (�8 از :,�6�4 حK ) ان&،  � ای6                
دB�4 ��د� �Z ��3�� ت�BD ش�ن نKدی��D: (D و          

در ��ز��ن&ه) �LZ ���LZن��8)         .  ����) ا�9  
             Sا�9؛ او H-� �Y78� &�\ �  �Gت� �ا� ��Nر�Z
\�����LZ 6 ه�ی) از  &و ت�B�D، ��0 حK ) و                
             ��Nر�Z ن�N&ن&ه��ز��از ره�3ان و � BD���

ش�ط .  ���Gد در ش�D3 ه� و �P�Z B:�ر��N ان&        
       (��L�G9 ا�,V�� �ه ���LZ 6ا� ای�  ���N�v�
                         AY,6�4 و ره�3ان ا�9، ن� ت�,: ���Z� و ا
����)  � ای6 و .ن �Nو� و ی� ت�� -�ت ����)                

�LZ ���LZن�J (�8�رج از �Z ^�P�ر��N،         .  .ن-�
                        9�,V�� ن� �Z 9ی) ا��ن�98 ه�LZ ���LZ
           ���Z� �� 9�,V�� �Z ��Nر�Z (��� و ���Z� ا

              &�D�� EدیKن Hرا  � ه �6   .  و ذه�) .ن-�Lه � 
            ���LQ� Eی) از  &و ت�4& ی�ه ���LZ 6��\ B�4د

ت���D:  . &�Z و  � ای6 �,�) یkLG E حK ) ان&           
 � �LZ ���LZن��8) در ��اZ KZ�ر��N، ایQ�د              
ن-�د� ره�3 ا�B3V �Z 9 از ه� \��LZ Kن�98             
                       B:�P� و �ه �D3ر را  � دور ش�Z BP� ��ه
      9�YZ 6ای Aی��>��ا��ن �Jد ���D�� HQ8& و از 
                     ��Nر�Z a�P6 ره��3  �ا� ت���اغ ت��

 �ا� ELZ  � درa >�ی� ا� از تKPب             .  ���ود
�LZن�Z (�8�ر��N و ه�������LZ eP  6 ه��             

               (Y�+Fت eP  ،�5ن��8) �& ن�LZ    از ��� ��
                 �Tح��Zرش �&ر�) را ����ان�& در ادرس زی� �

&��Z: 

http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/
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��  .          �	:
:�� ��:$:�� ��:� ����� ���4 � ����� 3�*�� ;���� #� ������ !/����� 34�,� � �� 0�12
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�� 

  ��ا�\��١٩	\�ران 

ای�f  .  ی�ددا�! زی� �, �"�ی�9 در ��fر� ��f��f��f از �f%دی gf��fQ �fدازد                         

�! �hIا���ی� " ی�ددا�! U%ار�.��, از    D:��   " د در       " ت��f\f� ه�� ,_\I
و "  را� ه�� �	�f��f��f� ,� g     "، "ت�ازن :�ا"، "�����ن و �_� ������ 

     �� ,Cت� در را��#� "        �f��f��f� ن�fUه�� 7وار F	�  "            د�f�fU �f� �f� را در .
و  ���وه�� �"j9 ت
! �����` " پ � د"درای� ی�ددا�!، ���O �%ب (
"  ی.�ن ه�� ��ا�6f9f' c     "، ��ا�  ��� 7�m9C "� پ ژ"و " � پ گ" 

�f,      ٢٠١٤ ای� U%ارش در ��	, دوم ��fا��f\f      ."�#�ر ���U, ��� ا ! f_fت 
 .��� ا !

�� ی�ددا�! �*` ����ط ا�� �Iا��U, ا� دارد  �,  +s	ه" b+I و ������
   ,�Rد�N ��a و ,�Rد�N "   ، "             bf+fI از �fDf� �f��f��f�  "   و "       ��fن ه�f�f��f�

 .را ��� �� ��د" ��د ��ن  �ری,

*** 

 از ه� �I ت� ������

از .  �3&ا را ه� ��Zر دن��  �i©��  ©� ا�©�©�ن©3©�ل ت©�Z©�©� وارد �©) ش©��                            
ت©�ان  ©� ات©� ©�س ی©�               را �©)   )  SANILURFA( ا���ن�3ل ت� ش�ن�B اور:�      

 ����) را� ا�9 و  � ه�ا>�L� ت�-� یE ���©9  ١٠ � ات� �س .  ه�ا>�L� ر:9 
 Hای� ات� �س و ٥٠. و ن��Z (Zا�©9   ١٠٠ ��4 ت� �L�<ای� ه�ا�Z ��4   .  �©:اور

 .نKدیE ت�ی6 ش-�  Kرگ ت���Z  � ��ز ��ری� و �Z �ن) ا�9

 ٤٠ )  SURUC(  از اور:� ت©� .J©�ی©6 ش©-©�a ت©�Z©�©�  ©� ن©�م �©�روج                            

�©�ل �©)          ����Y�Z ا��L�< �Z 9دن .ن  � ���)       9��� Hس ن��     &©�Z  .  ا��© 
 ©�ی©&   )    ALIGOR(  ر��&ن  � ��روج از ش-�a دی��i  � ن�م .�i�4ر          

 . ����Y�Z  را� ا�١٠9از ��روج ت� ��ز ��ری� و ش-� �Z �ن) . N/ش9

 

                    �©Y©ص�ف  � ش©-©� در:©��� �hت Eن) ی� �Z �-ت� ش&ن  � ش EدیKا� ن� 

ا ی �   � C B ,   ر ا   د و 4 !   ت � � � ,   � ,   '�ff.ff� �ff\f ر ا ن   .   ���� و�Gد  دارد٣٠٠ح&ود  
 PRESS( د ا ' 9 �   و   ' � ر I �   ا '�fef�f ص   د ا د �   ا   !   و   7 ن   ر ا   Q � س   Q � ی + !   

POINT   ( �f+ � � �   � �  .   %ffOff�   و   !f  ا   �f_f�   ,f�   # � ن �ت � ی �      g ا ی �   � % د ی
  .' \ � � . � ر ا ن   � �   د ی6f�   � �f.f   و ر و د   ��fOf� 7   ,f   ر ا   ��f ا ر د 

 �f�   ر ا   �f_f�   f' ت   د ا �f� �f
fه 8   ت   � �د ی �   ا ز   ا ی �   ت � ,   � � و ن   د و ر �  ز � � ن   . ت � ا ن   
 .   و   � � D �   8 �   ا ز   ��f_f   ا  f! ٤  � \ j   ت�f   �٩ A � ر   د ر   ا ی �   �fCfBf,   ا ز   

7ت	���2  �*"�� و �Nو� �� ای� �CB,، �%دیg ت�ی� رو ��� �, ������  
ت�ان �m را در �"�O ی� '��, رو ��ی��ن ا�fTاق        در ای� رو �� ��   .  ا !

ت�fان ��fون        ا��U*�اه� در �"�O �*�ا�� و ا �f��\� ��4�O' �U��f    .  ��د
 .ت�Dرف �_	�ن ی#� از اه��4 رو �� ��

 BDPد��� �%ب . ه�� ���Dد� ا ! و ��R'�� ��ا� ورود �, ������ را�
ه�� �"�f��f' �f�f\f         ت�ان راه+	�ی� �Iی� ا ! �, در �O�7 ��در  �روج     

!��U. 

�! I\_, ه�� �\�د در �����ن ������D:�� 

       �Vش-� ر �ن) ت� �Z ب وش�ق��G  �Z      دا�` ا�9 و (��Tادار� و ن KZ��
ه©� و       دا�` Y©Z©�©� ش©-©�a         .  �0ب �Z �ن) ت� حXY در ت+�ف دا�` ا�9      

 �O) از ای6 ����©A �©�ب و       .  رو���ه�� ای�C5�� 6 را اشn�ل �Zد� ا�9  
. ان©&  اه�4) ای6 ����A :�ار �Zد� و ا�rZا  � ت���Z ر:�� .   �Z ��Cدن��6 ا�9  

ای©6   .  دا�` در ای9L8V 6 \�& ص& ����Y�Z  � ت�Z©�©� �©�ز ��©�©�a دارد               

���C5 اشn�4) ش���O  B) از ش�ق ش-� �Z �ن) �Z ت�Cی3� یE ��م ش©-©�                
(� Kش�د ا�9 ن�. 

�©�ر     �Z ت��^ ارت` ت���Z ش3�ن� روز  ©�   .  شL�ل �Z �ن) ��ز ت���Z ا�9   
ش©�ق،  (  � ای6 ت�ت�X ش-©� Z©� ©�ن©) از �©� �©�ف                    .  ش�د  Z�����Z Bل �)  

ت��^ دا�` و درشL�ل ت��^ ارت` ت���Z در �©P©�ص©��      )  ��Gب و �0ب  
در 0©�ب ش©-©� Z©� ©�ن©) \©�©& رو�©�©� و ت©Z   .                           �©h���V Bار N©�:©�©� ا�©9        

در اJ©�©�©�ر      »  پ � د« ا���ات�یE را یi�ن ه�� �&ا:AYJ k  ت9P ره��3        
 . دارن&

در ن���Q از Z BZ�ن��ن �Z �ن)  KQ دو��م ش-� �Z �ن) و \�& رو�©�©� در                

�A در اشn�ل دا�` ا�9    ��� ��C  �-ب ش��G ن©) در         .  �0ب و�© �©Z �©-ش
را Z �5©�ن©�©�ن و ش©-©� Z©� ©�ن©)  ©�                  .  �P�ص�� Z��B ن��وه�� دش6L ا�9    

         (©YZ ی6  �5ر�F� ی�� وKG ��ن��ن ه�Z ن ��ری� و�د���Z ��-�O  �iدی
 . k5V ش&� ا�9

 

������ �_� �! I+.� در دا'D:�� 

 � ت+�ف  �O) از ش�ق ش-� �Z �ن) ت��^ دا�` t©�G در ای©6 ش©-©�                  
از �&ت) >�` ت� ��Zن C� ^J&م 3G-�  در �©�K©Z ش©-©�       .  J�ن�  � J�ن� ا�9   

در ��KZ ش-� �G &Q8��k و ��&ان و  �زار  Kرگ و ���C5 ص�,�) . ا�9
 � د���� ) دا�`  � ��KZ ش-� ایO  6`  ©�ره©� ت©��©^       .  �Vار �N:�� ا�9 

 .�Jی3L  6�ران ��KZ ش-� .  XL ا:6D ه�� ا��یD�ی)  3L�ران ش&� ا�9

����#( �� +��
� �� 

��وه�� د�	�"� ��� ����
 " ������ در �

��	
� ���� 

 

 

�'&%� ��0ر	   



   

 

 ن�ا��3 ح&ود ���9 ١٨در C� ^J&م 3G-� دا�` در داBJ ش-�، �� ش��3 

 .  ,& از o-�  �د٣

�ت ��,�XV ن��وه©�� �©�د�©) در ای©C©5©�©� 6©�                       در ن��3L  �Q�ران  Lو ح �ه

 ©�  .  ه�� د�9  � د��N (� 9دن©&     ش�د و ��L�J�ن    ه�ی) ح�صB �)    >���و�
ه�  3L�ران و ت,�ض ن��وه�� ��د�)، دا�` ه�  �ر  ©� ت©B©L©P ت©F©Y©�ت©)                     

 .XC� &�Z ن���8 و �Q&دا ح�YL و ت,�ض �)

ت�ان t�G 9FN در داBJ و ��KZ ش-� از ه� دو ��ف راZ& و در  6             �)
ه�KL�ن دا�` 9L8V 0©� ©) ش©-©� را Z©� د�©9 ن©�©�وه©��                        .   98 ا�9 

ای6 در ح�4) ا�9 . ده& ��د�) ا�9  � ت�پ و hLJ�ر� ��رد ح�V �YLار �)
   ^Y89 تPت `O  در ش-� و  �Z "    A©YJ k:&ا� ��ن ه�i" ی        ��ن©�اد� ه©�©J ،

      &��Z (� (N&ن&� و زن�د� ه��ز ��ن©) را      .  زی�© �Z در (N&ی�& زن�N (� �-ن.
 ! � اردوN�� ه�� .وارN�ن ت�m�G �) ده�&

ح�F دایL) ای6 ت©h©�     .  ت�h ���ف  � ش-� هH  �ره� د�9  � د�9 ش&� ا�9  
 � دB�4 ارتF�ع HZ و �O4) .ن و ن�3د ا��DP©��©�ت ن©T©��©) ت©��©^ ه©� دو                          

ه� از ت�س  3L�ران ه�ای) و ن��وه�� �©�د�©)       دا��).  ��ف ��BD ا�9  

ت�ان©�©&  ©�ا� �©&ت �©�Sن©)              ه�� دا�` نL)  � دB�4 شE�Y ت�پ و hLJ�ر�    
ای6 در ح�4) ا��Z  9  >�9 ت�h و رو���ه�� .ن  � . رو� ت�C�8� �h ش�ن&

��ف ��Gب و ش�ق >�3G 9-� دا�©` ا�©9           .                �©  �©h©در دا�©�©� 0©� ©) ت
��ف ش-� هH ن��وه�� ��د�) ��C�8 ه��8&. 

 

�� ت�ازن :�ا�hو ت ����
� ��"#� 

 

ه�� ��Z (��i©� از دو4©9        یi�ن ه�� �&ا:AYJ k  ا��Jا  � ا��F�د� از ��ح     
�ت) را  � رو���ه�� ا��اف ش-� ��ز�©�ن داد�            Lد� ان& ح�Z 9:�دری H�YVا

و در \�& ه��F ا��J \�& رو��� و ت�h ا���ات�یE را از �0ب ت�  �O-�ی©)     
 . در ��Gب �Z �ن) ت+�ف �Zد� ان&

ا�N ن��وه�� ��د�) ��:A ش�ن& دا�` را از رو�©�©�ه©�� ا�©�اف ش©-©�                  

ه©�� �C©�©8©� در            �Z �ن) در ��Gب وش�ق  � �XC  �ان�& و را �5 دا��)    
    �-3G 9�< �  وز�                ش-� را�©�©< ،&©�©�©Z k5V (ن� �Z ب و ش�ق��G ن در�ش

ا� Z©� .زاد� Z©� ©�ن©) و  ©�©�ون                    >�©�وز� .   KرN)  � د��J 9اه�& .ورد  
 .ران&ن دا�` از ش-� را  � دن3�ل �Jاه& داش9

در ص�رت ��:9�C ای6 ت�E��Z شP©� 6�8D©�ص©��  ن©T©��©)، دا�©` در                      
� در �P�ص�� �Vار �Jاه& �N:9 و ت�-� را�      ��Z (ن� �Z �-ش (Vش� `O 

 . :�ارش�ن ��ز ت���Z ا�9

     (� Aث�� k ��� ه&ان ���) و�ات و               شK©�©-©Q©ت و ت�ن�Dا� ��YZ `ی�& دا��N

ه�� ارت3���ت) �Jد در �©�ز �©�Sن©)  ©� ت©�Z©�©�                    ت&ارZ�ت �Jد را از را� 
ه©�  ©�        ش©�د، ز�Z        (©L©J& و از ای6 ��یA ن��و و ا��PY وارد �©)    ت���6 �) 

ش�ن را از ش-�ه�� ت���Z دری©�:©�C5��        9 ا�BC��� 6 و J&��ت  �L�ر���ن)     
(� &��Z. 

�ت ه©�ای©)  ©�                  ©L©ن ح�ز�© �©�©Zارت` ت� ��راداره �Z 9ا� kی�6 ش���Lه

�Z& ت�  � �©�J k©V©�د         ه�� ��C�8 در ش-� KNارش �)  �Z �ن) را  � دا��)   
�ت در ا��ن  L�ن�&        Lو از ای6 ح (FO� .  را   ��ن�©�وه© �Z 94) ا��ای6 در ح

   gن) ه�� �Z �-در     ��د�) در ش �©��Z ن&ارن& و (��Nن� را� و ا�D�ن ارت3�
 .ان& �P�ص��

 

���ان ������ را �	g ��د؟ � ,��.G 

 t�G (ن� �Z        (©L©ن �©G     &©اه�©J  .          t©�©G 9©6 ا�©D©L©�         �©:�©ن ح�ی©�©G      ا� و
t©�©G   .  ا���ات�ی98  ��ان�& DLZ)  ���ن�& ا�� ای6 ه��ز ت,����Z 6&� ن�98      

 .  �8�ر رو �ز، رو در رو و  � J+�ص در داBJ ش-� J�ن�  � J�ن� ا�9

 

ا��Zن هKاران �Gان در داBJ و J�رج  �Z �ن©) در w©L©Z .وارN©�ن .�©�د�               
 �PYن       .  ان&   �داش�6 ا��3©©Y�ا�� ��ح و �-L�ت  � ان&از� Z�:)  �ا� ه�L داو

 . و�Gد ن&ارد

C©� �©Z©&ار�      ( ه�� �P&ود� �Z .��یD� از .�L�ن  � ز��6 ان&ا9J            ن� ��ح 
و ن©� �©�ح �©�©i©�©6  8©�©�ر �©P©&ود� Z©�                        )  از .ن  � د�9 دا�©` ا:©�©�د          

>��N�L�ن ا�Z H�YVد���ن ��اق  � ه�Lا� .وردن&، نL) ت©�ان©& ت©�ازن V©�ا�            
               �©�©:�©�©�©< �©  �©Z `دا� �   AYJ k:&ا� ��ن ه�iا � ی� �ح  و             ن�ت©�ی©6 �©

    ELZ ن� ارت` ��اق و�J5©�                     زراد©V ن و�و �©� 8©�© �©�©Z�©ت (©��Tن ��ه
 . �K-Q ش&� ا�9، ت��n ده&

 G, ��ی� ��د؟ 

 :��ا� �	g �,  ������ ��ی�

.��یD� ودو-�4�� ��v ن�ت� و دی�i دو�4-��  ��ون ن�ت� را ت9P :��ر   -١
�ح و �-�ت  � �Z �ن©)  ©��©�ن©�©&           � �Z ار داد�V (YYL4ران    .  ش&ی&  �6 ا�3©©L© 

ه�� ��دم، تG �©�©�©n©&� در ت©�ازن                ه�ای) �Z �ن) KG ت�OیJ ����  X�ن�     

      (Lن) را ن� �Z ن� در�J �  ن��J t�G ا��V &را     .  ده (©Y©YL46 ا�  �,��G &ی� 
روح©�©�   .  ت9P :��ر �Vار داد �Z �  �Z �ن) ��ح و �-©L©�ت ر�©�ن©&� ش©�د           

ای©6 ن©�©�و      .  یi�ن ه�� �&ا:AYJ k   �8�ر ه�Q�ن انK�i و ش9Fi .ور ا�©9         
�ح و �-L�ت Z�:) تK�-Q ش�د V�در  � ش98D دا�` ن� ت�-� در                � �  �Nا

 . ش-� �Z �ن)  �DY در Z BZ�ن��ن �Z �ن) �Jاه&  �د

 

 �ی& دو94 ت���Z را \� در داBJ و \� در ارو>©� و دی©�Z �©i©�ره©��                      -٢
G-�ن ت9P :��ر �Vار داد �Z د�9 از حL�ی9 دا�`  �دارد، ��زه� را  � 
رو� ��دم �Z �ن)  �ا� ر��ن&ن تP�Y8©�ت و ت©&ارZ©�ت و ن©B©C و ان©�©C©�ل                       

(LJو  ز  �ه ...&�Z ز� . 

ا�N ت��J ��Zد �L�C�8�  � �Z �ن) ELZ ن©Z (©L©�©&، ح©&اB©V �©�ن©k ار�©�ل                         

�" 

 

������ �� gاز �%دی... 
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تP�Y8�ت و تK�-Qات نT��) و ت&ارZ�ت) از ه� ��ف DL� �Z©6 ا�©9  ©�                  

 . �Z �ن) ن��د

 (  ��Zص��  ت��P� �CYن) ا�9 و ه� روز ح� �Z ط�C� ر�Tص�3ان� در ان�

را ت�t ت�،  ر:9 و .�& را 6DL���0 و  � H�C�8� ELZ  � دا�` و  �8©6         
 .�Jاه& �Z �LZ �ن) را  ��D& ��زه� �)

Hو                 ه �و .�©�© �و در ��ا�� ارو> ��Zت� BJدر دا   ...            H©�©T©� `©3©�©G E©ی

 (< (��L�G)    ا  �زم ا�9 تS و �&اوم ��N            ارد/©i©  ر�©�: �©F©Vث©�©� ای©6       .  و�ت©
 HZ `3�G �-3G در t�G دا�` ن�98 ت� از ��Y� �ی©&       .  ه���8 ش©&، ن©3©J &ی�ن3

o�ه�ا  3L�ران ه�ای) .��ی©D©�   .  ت���& و ن3�ی& ح�) یE روز را �,B5 ��ن& 
�ح                          ©� �K©�©\�©ار ن&©C©� �©  ن�د�©�©�©Z H�YVا �N�L��< دن ت,&اد��:��� �و ی

 ��) در �G©3©` ا�©�©�اc©) �©�دم G©-©�ن �©  6�i��                        �©�©Y��e ایQ�د �Jش   
ای©©5©J 6�� �P©©�          .  دا�` و ���Y ت���Z و در د:�ع از �Z �ن) ش&� ا�©9     

 .�Z �ن) ا��Zن ت�-�ت� از ه���L ا�9. ا�9

 

٣-t�G (ن� �Z  (Lن �G &اه�J  .  K©hر ه��8&، .ش�ه��8&، >��� ��Zد �Nا �ا�
J+�ص �ZدZ�ن ه��8&، ه� تO©+©+©)     ش��س اL�G��) و  � ه��8&، روان 

 . ه�ی��ن �Vار ده�& داری& در ا��J�ر �3�رزان V-���ن �Z �ن) و J�ن�اد�

ت©�ان و  ©�ی©& ه©i©L©) .�©�©�©6 را  ©�S زد� و                                �ا� Z �  ELZ©� ©�ن©) �©)         
�D3د  ش�Z د�Qای (�Z©�ران را ا:�©� و            ری�Z�ران و �J�ن©9 . ه�� �H�T ارت3�

ن©3©�ی©& N©/اش©9        .  ه©� را ره©� Z©�د            ن©3©�ی©& J©�©� ©�ن        .  :��ر N/اش9 .  ر��ا �Zد 
ه�ی��ن  ه�  � اV&ا��ت و ��YL�ت و دیLYh��d�rZ ( و ن�6�i دوF�           94�رتO�ن�

 .ادا�� ده�&

(Y�     ن� ��J (ن��Z �ت ��ره�ش, H0ر     �و ت© j�Yiن و ان�L4. ی) از�ش-�ه ��ه
واV,� ت©�©-©�      .  �L�Y�ن�� و ���&ج  �Z �Z �ن) ت�-� ن�98، ا�� �Z �ن) ت�-� ا�9     

ه�� ت���Z  و V�ت�ن دا�`  � ش&ت ت©�©-©�     �Z �ن) در �P�ص�� ت�نE  .  ا�9
... ت�ی6 ا�D�ن�ت تP�Y8�ت) و  ت&ارZ�ت) و >©Kش©D©) و J©&�©�ت©)               � HZ .  ا�9

 !ای6 را  �ی&  �ور �Zد

 �	F ه�� 7وار�Uن ������

          � �©C©5�� ن) در� �Z ن�N.وار ��ه wLZ " ر   " و   "  �©�روج�©i©�©4.  "    �©�©O© 
 حKب ح©�H©Z ت©�Z©�©� و ی©� �L©�©C©�©8©� ت©��©^                        BDP ،AKPت��^ احKاب  

ورود  � ایw©LZ 6 ه©�  ©K©Q �©�ارد            .  ن-�ده�� دو�4) ت���Z ادار� �) ش�ن&     
 .ن-�ده�� دو�4)، .زاد ا�9

 wLZ در         ��F� �� �Z (ن�Zد�Z (ن و ��دان و ح��زن �  (�Vن و�N.وار ��ه
J©�اه©�©&؟       زن�& و �) >���& \� �©)    ان& ح�ف �)  ن�ن E�J و J�4) ن���8    

N©�ی©�©& �©�  ه©�©HZ �\  ! (©�                    K©�©\ g داری&؟  �) �Nی�& ا�©P©Y©� و �©-©L©�ت                 
(Lم         ن�Lن، ن� دارو، ن� �&ر��،  ن� ح�در، ن� ن�ن� \ ،Hاه��J ...        �©  ^©C©:  ،

 ...!G� و در �Z �ن) ا��PY  ���ن�& ه�یL�ن در ای6  ��

 

  (Lی� ن�N �-ن.  &��Z  .      (©Lن Eی�Pت �G�4 و ز�ن �ت9 را  ���د�©9          اح8 ،&©�©�©Z
  (Lای) دراز ن&N                  �©  �©� &©ن����  �PYا�  �� �  ^C: �Z 66 ای�FN �  �ا� ،&��Z
ه©�      و�V)  � .ن  .  ش��ی& ت�ن را �) ش�د، ص&ا� �c �ن XYV  &ن��ن را�9 �) 

 (� 9�<   (Lن &��Z      E6  اش�Oری �YG &ن  و ش©�ق   ©� ای©6            ت�ان��Qن از ه��ت
اشE اح��ام  � �©Kت ن©j©F و اراد� و ت+©V  .                   H©�©L&رت و ت�ان�ی)  ��iی&   

8Z�ن) �Z در \�دره�ی��ن دو ان9�i را  � ن�©�ن©�   !   �Jا�  ه�� .زاد�   ان8�ن
(� &�Y  وز���< (� �PYو ا� &��Z &اه��J! 

 ��ر , در ��ل  �'! در �	F 7وار�Uن ������

        w©L©Z ن) در� �Z ن و ��دان .وار��©&ر�©� �©)           زن� �ه©          ��دره©�زن©&، \©�©�

ده©�©& و G©�ی©) را ه©H  ©�                    ه� ا�J+©�ص �©)        KرN) را  � �BP  �ز�  ��     
ه©�     در wLZ، روزان©� د�   .  Z &��Z�ره�� ه��� و نL�ی` و ��زیE ت,��6 �) 

.ن-� از 0/ا�  �Oر و ن��Z  .     �©Z ��©�L&  ن�ی8) �)   داو�XY  �ا� .ش�Kh ن�م   

   ��Dت ا�9 ش���34 (LZ ار&C� ن و ��پ و�ن KG       &©ا�©�وز و       .  ا� ن©&ارن �© 
        (Lن �D: ���� و ���N ن و�ن H0 و (Nروز�� &��Z  .�&0و د �Yn�� �-ن  ت��ش

 . ان& ه� تH�Y8 ��ن�ش9 ن�&� .ن. >��وز� و .زاد� �Z �ن) ا�9

 »�G �L�ن، از 3G-� و �3J �\ t�G؟« -

 ...ش�د ت� \�& روز دی�Z �i �ن) .زاد �)!" �J (Y�J �"، !"زور  �ش�  " -

 . ان&ی��& ه�  � ش98D نL)  .ن

    ��vاز ا� (Dش-©� و    "  � پ گ  " ی KZ�� (�,ص� �C5�� ن� اش را در�J

دو هF©�©� >©�©` �©6 در J©�ن©� ام                  : " در دا��� ت�h ن��ن �) ده& و  �) �Nی&   
ن��ن) از ح8©�ت در \�©L©�ن©` دی©&�                »  . ا�� ح�S د�9 دا�` ا�9.   �دم

�� 

������ �� gاز �%دی... 
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��� '���اد� ������    
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(Lن داش9.  ش&  ن�Lو .  او  � >��وز� ای K�iن ان�Qور  � >��وز� ه��ر  &C\
 O` ا�9 و \C&ر ا:�8س N©/ش©�©� را J©�ردن �©O©�ب و وی©�ان                          روح��

�&��Z  .    ش�د (Lدر ای6 ��دم دی&� ن �Z �K�\  !��:�N H�L+ت �ان& >��وز  .ن ه
 . ش�ن&

. ش�د �Z انi�ر ش98D هH >©�©�وز� ا�©9        در \�L�ن ای6 ��دم �Jان&� �)   
 »!K�Jم ا :�H و  ��) �)«

                           ،H©Y©,©� ،�©�©Zن©)  ©� د�© �©Z ن�©Nرد�©O©4�©� ن و�ن، زن�Zد�Z ،6د ای�Gو � 

 ©�ز� و حv©�ر          >����ر، روان���س،  � 34©�س و 0©/ا و دارو و ا�©3©�ب                   
ه©�  ©� دی©&ن         .ن. دو���ن��ن در اV+) نC�ط G-�ن در �Z�رش�ن اح���ج دارن& 

زن©& و رن©t          یE دو�9 از ه� QZ�� دن�� و  � ه� ز �ن) Z©� ح©�ف �©)                  
ه�� J©�د را       ا��J�ر ان9�i   زن& و  )    ش�ن  �ق �)    >���) �Z دارد، \�L�ن   

    (� S�  ن� >��وز��ن� �               ،(©Y©�©L©P©ت (©N&©زن �  ،�Lدن ش�Z 9�< �  ن& و� 
اN  .  �©N©�دن©&     ش�ن  ��) ه�� �9O و ��9V :���، ان�T�ر و د4-�� و د0&�0      

ز �ن ��Z�نQ) ی� �� )  Y& ن���8& در \�& ه©©D©� �©�©F�L©4©�ت او4©�©� را ی©�د                           
ه©��   ان&از و�4 ن�\��K داری&،  �� ا�N 34�س اc�:) داری&، ا��i  .j< �Nی&

اYYL4) و    Z�ر�  � صX�Y ��خ  �6 ی� در ه�Z  . H �ن) \�H ان�T�ر شL� ه��8&    

wLZ �  d8ی�ن� &����F  ن�N.وار ��ه. 

*** 

 :�*` دوم

,�Rد�N��a و ,�Rد�N b+I 

           ،XYل، ح�iش� Br� �iدی ��ه�G ن ای6 ش-� و�وت) ���Fن) ؟ \� ت� �Z ا�\
:�G�Y، ��صB و ����A ت���Z 9Pل  ��Z ح�ام ی� ��34�ن ا:n�ن�8�ن ا�9؟ 

\�ا  � .  ان& �Nی& \�ا ه�Z �G��� �L �ن) �).  �Nی& اردو0�ن هH ه6�L را �)  

 ©�ا� رژی©H اردو0©�ن        .  ش-�ه�� وی�ان ش&� ت��^  ��ر ا�& ت��G ن&اری©&        
اشn�ل �Z �ن) و ���Zب ��دم �Zد���ن ��ری� از ��نi©�ن©)  �©�ر ا�©&                  

HZ 9 ن&ارد�Lت� اه ! 

 . ا��  �t�G 6 ��دSن� و ���0�دSن� :�ق ا�9

ه� و ن��وه�� ���� و ی©�  ©�©6 ن©�©�وه©��                   ه� و ی�  �6 دوt�G      94  �6 دو94  
ه©�  ©�      ایt�G 6.  ���ری�� ����  � هt�G  ،H ��دم و t�G ��دSن� ن�98    

ه�� �dY�O  ©�رژواز� و  G©�ی©�ن©�ت            �� تV H�8C&رت و ث�وت  ��G 6�ح      

ان©& و �©� ©�زان و              ه©� �©�دم V©� ©�ن©)          در ه�L ایc  .t�G 6& ��د�) ا�9  
ا:�اد �mY8 از ه� ��ف �V �ن) و �Nش9 دم ت�پ V&رت�L&ان و ث�وت�L©&ان         

�3Y�ن   t�G ان&  و  .   t�G 6©)    ��دم در دل ای  �ه          H©�©Y©8اراد� و ت         �©�©�Z ،&©ان
 . ش�ن& و از �Jد ه�g ا��J�ر� ن&ارن& ش�ن&، .وار� �) �)

در ای©�©Q©�      .  در ای�Q� ��دم V©� ©�ن©) ن©�©8©�©�©&          .  ا�� �Z �ن) >&ی&� دی��i ا�9    
t©�©G ی©D©) از         .  t�G دو94 ه� و ی� ن��وه�� ��©��  ©� ه©L©&ی©i©� ن©�©8©9                     

(��Qارت    d�rZ ت�ی6 و      (©Dی ��Y� ،9ت زش��V�Jو ا tر و :�ه��D:ت�ی6 ا
�©X©Y ا�©9        دو�9 و  ©�ا ©��     �Jا� و ان8�ن ه�� اL�G��) .زاد� از Z�ن�ن  .

ای©J  .      t©�©G 6©�ا� Z©� ©�ن©) ا�©t�G            9 دا�` ���Y زن�ن و �©�دان .زاد�        

�ن وی©�وس ان8©�ن         V�ن و ن�Z©` در       ��دSن� ��د�) �Q�� ��Y�وزان و V�ت
�Jا� و ��L&ن ���Y  ایBZ t�G 6  ��ی9 .زاد�. G��,�  ��� ا��وز ا�9

t�G �©�  ©� ی©D©) از             .  ایt�G 6 �� ا�9.   � �ی9 و ت�ح` ا���) ا�9 
حL�ی9 از ایt�G 6، ش©�Z©9 در     .  ت�ی6 دش�L�ن  ��ی9 ا��وز ا�9     درن&�

ایELZ ،t�G 6 ر��ن&ن  � ایt�G 6، د:�ع از ان8�ن�9 در ��ا�� G-©�ن      
 .ا�9

.ی�  ��ی©�Z  .  9& ای� t�G 6� ���5J ��Y ا�BZ �Z 9  ��ی9 را ت-&ی& �)         
دو��V 9ن  ©�©8©9 و ی©H©D زی©�  ©�ر اه©�ن©�J                        9ا� و ان8�ن    ��L&ن و .زاد�  
  (� �Z (ن�ی�G            (©� ،&©دان�©N�  XC� �  ل�اران �Kری� را ه�اه& ت�J    رود؟

.ورده��  ��  � زور شL©�©�©� و ت©�وی©� و                .ی� ای6 ت,�ض .شD�ر  � د�9     
��V�ت) �Z ��ا>� اه�ن9  �  ��ی©9 ا�©9 را                اش���Jو ا tو :�ه� �DFت �

 �Gاب N/اش9؟ ت�ان  ) ش�د و�) �)

رود؟ زی�  �ر  ا� �) .ی�  �� زی�  �ر زور ش���L و V (�Z �LV�ت�ن ح�:�

ت�ور ان8�ن و J©�ی©& و :©�وش زن©�ن و دJ©�©�ان G©�ان در  ©�زار  ©�د�                               
 رود؟ :�وش) �)

 ©O©�©)    .  ان©&    ا� از ��دم G-�ن ��Dت �Zد�  �D�  .�&L� `Oت ن�t ا�9  

  �Qن�� �ان& ت�T���        (©� �\ t�G 6ای �                       E©\�©Z &©�©\ �©ه (©�©O©  ش©�د و
Hه���                      (©� (©D©L©Z �©ت�و ن© �©D©ت ه�ای) .��ی�Lح �Z &ن©&     ان�ر�©   .    E©از ی

N©�ی©�©&؟  D�           ،9©C©N�س ژا>�) در ای�C5�� 6 >���&م در ژا>6 ��دم \� �)      
ا�rZی9 ��دم ا���h  �N& دا�` \��3J  .  ،9©8 ان& ی�  ) ��دم ��9Z!  ه��)

 ! ده�& ی�  �Z &���h �ن) QZ� ا�9، ��تD�ن �)! �Nی�& �Jردن) ا�9؟ �)

 (� d��ت �ن)  �ر 4-�8�i�3نJ و��N E9    ی©P©ت �ن �&ی�رش��Z در �Z &��FN
  (Lر�  � ��دم ن�3Jل دو94 ا�9 و ا���Z &و             �).  ر� H©Y©�©:  ر و�3Jا &��FN

jD� &��Z ����� kد و���ت�ان�& در ا , (Lن را ن���8&ش� ��ه. 

    (� Hر رو�) ه�i�3نJ Eه8©9             ی �Z ن��N را .ن ��Zت� kc�� �N9، اFN

. در �&ی� ��5ح H�Z دی�i ا�D�ن  �ز9�N  � ای��Z 6ر را نO©�اه©H داش©9                
                     j©�©Y©< ^©��©9 ت�Nز�م  �iدر ای�ان  �د� و  � ه� B3V ل�د، ��Z �:�cاو ا

 .��رد  �ز�Gی) �Vار �N:�� و از  �ز9�N  � .ن ��Zر �����N k ا�9

ه� و ��&ی�� ن��Zش�ن ی� ا3J�ر و واV,��ت را ��ن�8ر و ی� ��0واV,)        دو94

(� `O< &��Z .99 ا�C�Cح &c & و��ص :�+J �  �0ب ��ی&��. 

از ��v ی�N Eو� 3J©�ن©i©�ر  ©)  ©) �©) Z©� در  ©� در دن©3©�ل راه©)                                  
���N& ت�  �ا� یE روز  �  �Z �ن)  �ون&، >���&م ا�N  � دا�Z BJ �ن)          �)

       (� �Z 6از ای ����  �K�\ �\ ل�و �)  �وی&  � دن3 &���             S�©ح �ش�©�ی©& و ت©
      (� Aی�Cل ح�&ن3  ��3 داری& ه��8&؟ .یJ           �©ت �©Z .ن�� �؟ .ی&��Z ����� �دی& ت�N

     (� ��Zن  �6 دا�` و ت���Z   د��Z jD,�� رد را/N      B©��©Z ص���P� �ای&؟ .ی
   Eن�ن) ت��^ دا�` و ت� �Z      (©ن�ن©�©�©-G ن و�رت��Z را  � ��دم ��Zت� ��ه

�Nی�& 3L  �Z©�ران ه©�ای©)        ای&؟  .ی� �)     :����&، �Z   ��FN  � ز �ن��ن ا3J�ر �)    
�Nی�& Z©� ا�©Kام ت©,©&اد ان©&a             .��یD� نL�ی�) ری�Z�ران�  �` ن�98؟ .ی� �)  

�٤ 

������ �� gاز �%دی... 
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>���N�L ا�Z H�YVد���ن  �& و  98 و �,��Y©� ا� d©�©r©Z  ©�©6  ©�رزان©) و                          

   ��Y� ن�©� �©�دم                     »  پ � د  « اردو0  �ا�©9؟ .ی©  A©Y©J k©:©&ا� ��ن ه�iو ی
�Jاه�& در ده�a و ار �B و .نD�را و  �Nی�& �Z ��ن�ش�Z 9 �ن) را �)  �)

�ت                      واش�6�i ت,����Z 6&؟ .ی� �)    ©��©,©� �©\ t©�©G �©�©P©9 ص�< �Z &ی��N
                        �©Nز�ی©& را  ©�ا� �©�دم  ©&©G �©ن�ور���J ��Cن �ن ا�9؟ .ی�ی�G در (F�rZ

ت©�ن را در          دD�� �C�V©�و:©�ن رادی©� و ت©Y©�ی©Kی©�ن               ��Z٥&؟ ای� ح��cی&      �)

\�©L©�ن   ...  ا��J�ر ��V 6ار ده�& ت� ای6 ��اSت را �©�ح و G©�اب ده©H؟                   
 ! ��,XQ و ��Dت

 

(Y�   ت�D� H0وت)    ر�F،  ) ت�9            ه©�< d©�©r©Z ت��YL� ،ت��,Vوا dی�P، ت�ه

، �C�و�9 در �Z �ن©) ن�©�ن از ی©E ح©C©�©C©9 دی©i©�ه©H                     ... صt�G ��P و  
Z &��Z©� در �©�4©-©�� اJ©�©� و در دل                      ای6 ��دم از \��K د:�ع �)    .  ه98

از ت©L©�ی©6 و        .  ان©&    د�©9 .ورد�      t�G ���� و تY�LP)  � �©�دم �©�ری©�  ©�              
� �Q4©9 در ت©,©�©�©6 �©�ن©�ش©9                       ت�©Jر و د���Jان .وردن اراد� و ا&�� �  �

 ...از Z�ن��ن ه�� �Zد���ن ��ری� در �Z �ن)، KGی�� و ��Fی�J .6د

 

 �����ن ه�� ��د ��ن  �ری,

 

ه�� �Zد���ن ��ری� در �©�4©-©�� اJ©�©� ت©Z�©P©�ت©) ان8©�ن©) و                        در Z�ن��ن 

�Jاه�ن�  � ��&ان .�&� ا��Z 9 ه��V gا 9 و ش©3©�ه©�©)  ©� ت©�ری©� و                   .زاد�
 . ��DYLد ن����ن��Z H8�4د در ���C5 ن&ارد

      ��iو در �&ارس و دان� �ن��ن ه�Z ت©) و  ©�ر�©)                  در�©C©�©C©P©ر ت�©Z �ه     ��ه©

�,��G    ن� و را����م �)     ش��Q>���و� ان ��را ادار�          .  ش�د  ه �©,©��©G ن��i\
H��Z؟ \�iن� ا�V+�د را �©�ز�©�ن ده©�©H؟ \©i©�ن©� ش©-©�ه©� را  8©�زی©H و                              

 �ز��ز� H��Z و \� V©�ان©�©�©) Sزم داری©H؟ \©i©�ن©� V©�ان©�©6 و ر�©�م و                                
ه�� Z-6 را �Z در G��©,©� و در ذه©6 �©�دم ری�©� Z©�د� را Z©�©�ر                                ��9

ه�� G&ی& زن&V (N�نH��Z k؟ \i©�ن©�  ©�           i/اریH؟ \�iن� ��دم را  � روش     
�8�G& و ��ه� �Gا )  &ه��Z H ت-&ی&ه� و �0و�4&ه�� ت�PیE اح8©��©�ت            

ش�ن Z�ر��ز ن��د؟ \�iن� �Vم >���) و �/هX را ح�ش�� ایH©�©�©Z 6؟                 ��دم

                                �©L©ه (©N&©زن H©ن©�  ©� �©�©9 و ر��©i©\ ن) و  �ا ©�� را�ان8 (i�83Lه
ش-�ون&ان از �Zد و ت�a و ��ب و �P�8) و �LY8�ن و ایKد� و 0©�©��                

 ... و ت3&یH��Z B؟

ش©©�ن و      ای©6 ه©� د0©&0©©� ه©©�� �©©�د�©�ن©©) ا�©©Z 9©©� :©©,©�4©©�©6 و >©©�©�©©�وان                          

و ا�©�وز    .  ��Z   &©�©�Z& و �3�رز� �) ش�ن ش3�ن� روز  � .ن زن&N) �)    درحKب
�Z �ن) دارد از ای6 د���ورده� و ن�ع دی©i©�� از زن©&Z (©N©� ت©�ز� .0©�ز                   

 .�Z &�Zد� ا�9، د:�ع �)

 

ش©�ن ای©�اد�        ش�ن و ح©Kب    � ���ان ی�LZ Eن�98 از ای6 ��دم و ره�3ان        

(Lا ��اغ داد�       ن�\ �Z م��i  Hا ©��   ت�ان�  ��  ��ورده�ری� و د���ت ��ه
ش�ن را  � دن©3©�ل      \�ا ن��و�. ان& �XY در ��9 ا�3�Z و �LZن >�ریj ن�:�� 

. ده©�©&     d�Z روش ه�� G&ی& ادار� ����) و ا�V+�د� G©��©,©� ه©�ز �©)                  
(Lن   ن. �  H©�©9                    ت�ان� �8©�� دارد؟ .ی©Z و H©Z �©\ 98Fن��� �i� Hی�i  �ه

 ...ش�رای) ا�3�Z از �& ا:��د� ا�9؟ و 

ح�L� �LZن�H8 و �LZن�98 ه�� در ���ن ای6 ��دم ه�Z 98  � ای6 ه©� �©)             
 . ان&ی��& و ت��vV�ت F�Z&راH8�4 د��Dات�E را ص�3ران� ت�m�c �) ده�&

                 &©�©�©Z (©� ش�ا�� تKPب و �Z (�3�G ت� ��Zن در Z�ن��ن ه�� Z©� ©�ن©) ت©
ن���ن�H8�4 و دJ�94 �/هX در زن&N) ��دم را  � نkF .زاد� و ان8�ن©�©9 و       

         �©T©�©:�©ش-�ون&ان ص �L94 و اراد� ه�Jق و د�Cن�& و  � حK  ر��Z 9ن�&�
          &©�©�©O3  9ن�ن��V 9 و�Lن ر��و ن�اد و ز  X9 و �/ه���V ی©&       ... از�را  © ،

 �ی& ��ز��ن&ه) و ��ز��ن�� ) �H©�©C©�©8� B©L ت©�د�             .  ��رد حL�ی�V 9ار داد   
ه�� Z�ر�N و زحZ `D�L�ن��ن ه�� �Zد���ن ��ری�  �ا� ادار� ا�©�ر و            
د:�ع �PY8�ن� ت�د� ا� در �C� Q�� B�وزان و دش�L�ن .زاد� را ارج ن-�د و              

 �ی©& ت©Q©�رب      .  G��,�  �6 اYYL4) را  � هi�83L) و حL�ی9 از .ن :�ا �Jان&         
� ) �Z �ن) و ت�ش ت©�د� ه©��               Cن و ��دان ان�ن� زن�PY8� ع�و�9 و د:�C�

زحZ `D�L�ن��ن ه�� �Zد���ن ��ری� را  � G-�ن��ن و  ©�ی©��  ©� �©�دم                    
 .���C5 ش����ن& و حL�ی�-�� ه� \� و��k ت�� را �Z XYGد

 

 b+I از �D� ������ 

�Z �ن) .زاد ش&� را ت+�ر �Z &��Z ت� \�©& �©�ل دی©i©� ه©H در �©P©�ص©��                           

ی©� ©�©&       ان©& و .ن \©� �©)              ت+�ر ��Z& ��دم  �ز���N. دش�L�ن �Nن��Nن ا�9 
ه�� .��یD�ی) ا�©9 و ش©-©�  ©&ون              ا:6D ه�� ت�OیX ش&� ت��^  J  XL�ن�

            ��©Q©�©< ز� ای©6 ش©-©� در            .   �ق،  &ون .ب و  &ون دی�ار و درب و�ز�©�© 
 �P�ص�� و زی� ت-&ی& �&اوم \�iن� �6DL ا�9؟

 

 9Zش� �ی.               B©i©�©G ن �©�اق�د�©�©�©Z در �Z ��Zن) ت��L�J�� ��ی©) از        ه�ه©
ان©& و       ه�� ��D8ن) را  ©�>©� Z©�د�          ه� و �kL�Q    ه� و .�L�ن �Jاش     .>�رتL�ن

���Y�رد ���Y�رد از در.�& .ن �9DYL و ���F ��دم  ���Z S&� ان&، ح�c©�ن©&     
  � �Z �ن)  �ون& و ����ی� N/ار� ��Z&؟

 

شD) ن�8Z 98�ن) �Z ت�ان�8©� ان©&  ©� ا�©P©Y©� دش©L©6 را  ©�©�ون  ©�ان©�©&                                

ا�� ه��ز ایZ 6©�ر  ©&ون E©L©Z         .  ت�ان�&  �  �ز��ز� ش-� ش�ن  �hدازن&       �)
ت©�ان  ©� ه©L©9            ای©Z 6©�ر را ه©H �©)            .   �6 اYYL4)  � .��ن) �©D©L©6 ن©�©8©9            

ELZ  6�  ��ه HZ (YYL4م داد ا�Qدرد��ت� ان HZ ان&از� ا�©9  .درد و H�\ 6ای

(� �Z ش�د B9 ت3&ی�,Vن . ت�ان&  � وا. ACPت  ت�و�KY� ن&�. Hی&  � :�اه�  

�٥ 

������ �� gاز �%دی... 

 

��ی� �, �+� \! N ن ه�� �����ن�	ه��, رو �� ��� ���	N c	O�
9�, ز��نN !��P' �� رز��\� ���_I روز  

�'&%� ��0ر	   



   

 

 

�٦ 

 � ای�Z �D: 6د �Z ح�) .ن ز��ن  �ز��ز� ای6 ش-�  � �©-©&�     .  �Z ELZد 
 ��-&� �-�&��ن ، �,L�ران، Z�ر�Nان :�) و ��©O©+©+©�ن را�          .  ه�L ا�9 

         (� �Z 9ه) ا��ت ر:�ن�Dه©)       ان&از� .ب و  �ق و ا��ت©�Z �Yص�ت�ان�& در :
&��Z د�ر� . �ش-� را دو  . 

ه�� KGی�� و ��Fی6 ن�K  ت��^ ن�©�وه©�� �©�©�ری©��                 ه6�L ا��وز Z�ن��ن  
ای©6 دو    .  ش©�ن©&     ���� در ��ری� از �YLG دا�` و ا�4+�� و ���0 ت-&ی& �©)         

���C5 ن�K هH ا��Zن در �P�ص�� ا�V+�د� دو94 ت���Z و اZ H©�YV©�د�©�©�ن                 

در \��6 ش�ای5) ا��Z 9 ��دم Z�ن��ن ه�� K©Gی©�� و     .  ��اق �Vار دارن& 
 (Y� 6ی�F�        ��F� ر� و�D�  و �C: BLPت H04)   ر�J ��ه   (V��� 6ان��V ،ن�ش

     (� Xن�&  �ا �� زن و ��د را  � ت+�ی�ن              .  ر��د�©�©�©Z دم�©� �©Z �K©�©\
��اق  ,& از دو ده� ت9P تY8^ احKاب ن����ن��J 98�4د� ه�©�ز J©�اب               

 . ���& ای�V 6ان�6 را �)

94�Jت�د�    د ��ان�6 .زاد�     ه�V ن� و  �ا ��  ا� و�اه�J       ن©�©�ن�©Z �©ن�3Y�ه©��     

ش©�ن را       �Zد���ن ��ری� ن� ت�-� دو94 اZ H�YV©�د�©�©�ن و ری©�©j  ©�رزان©)                 
                           ��©©<�©©D©©ت �©©  H©©ن را ه�دو4©©9 اردو0©© �©©D©©Y©©  ،9©©د� ا��©©Z وح�©©9 زد�

ا� ان&ا��J ا�9 ت� ای6 ن��و� ��Z�P و ت�Q � ان8©�ن©) را از          Z�ران�  �G�ی9

&�Z ش�P� 6ان& از رو� ز����  �Nد دور و ا�J 9 ت+�فPز��6 ت�� ! 

                          E©�©ات�©D©.زاد و د� ��ن©�©�ن ه©�©Z ن&� و >�©�©�و��� �ن) ت�-� �Z وز���<

>�©�وز�  .  �Zد���ن ��ری�، KG  � هi�83L) و حL�یG 9-�ن) �6DL ن�98        
ایZ 6�ن��ن ه� و �Z �ن)، >��وز�  �©�ی©9 .زادی©O©�ا� در �©©C� B© ائ©�©�ف                        

d�rZ  �6 اYYL4) و ت�ح` و �G�ی©�ت د�©9 ن�©�ن©&N©�ن�©�ن \©�ن دا�©` و                      

اه9�L ت©A©C©P ای©6 >©�©�وز� را �©)                .  دی�G �iی�ن�ت ��V) و �/ه3) ا�9     
.رزوه©��  .  ت�ان  � >��وز�  ��ی9 در �C� B :�ش�H8 و ن�زیC� H8�ی�Z �8د         

�:©9 ا�©��©) ش©3©�ه©9 زی©�د�  ©� .ر�©�ن                       ©J د�Qن و ای�-G ت+�ف d�rZ
ه� �Nن�  ) تF�وت)،  ) ت�G-) و �&م �C� G �Y-©�ن©)   .  :�ش�H8 ه����Y دارد 

                    �©  ،(©���:©9 ا�©©J � �©ران�©D©ی���G ن�ر�. � �F5دن در ن�Z �FJ ا�� 
�ح �Zدن G��,�  ��� در �©C� B© ت©�ح©` ن©�ع دی©i©�� از                 � kYJ ���,�

 ©�ی©& G©-©�ن©�©�ن را  از ش©L©�ل                   .  :�ش�H8، ای6  �ر در 34�س ا���) .ن ا�©9        
،  � ایN. �&G �5J 6�� و �Y©�©�   ... ا��یD� ت� ��Gب .:�یC� و .��� و ا���ا�4�   

 !.ن  �8� �Zد

 )٢٠١٤ن�ا��3  (٩٣. �ن 

دی�LZ �i ه�� تZ E�ر�N و �Nو� �Nو�                           
Z�ر�Nان و J�ن�اد� ه�� Z�ر��N زی�  �ر ��H و         
ا��Lr�ر Z�ر:���ه� HJ ن��د و دا0)  � دل                       
هKاران و د� ه� هKار J�ن�اد� Z�ر��N ا�r�ل                 

 !ن����&  �LP� (Y&� >&ر ش�رش و ��دل

  

��ت   �Gر� درد و ر��#Pد و ت�
��ر�Uان ات
 !ا !

�
 !ز��� ��د B\T, ��ر��U7 �U و ��

 �+b �� ��ر����ه� و دو�4_�ی�Pن

 

!"� '& ر 	� -د��� ��د ��ن �%ب �#	�

 

 )٢٠١٥ ژا��ی, ٥ (٩٣ دی	�� ١٥

 

������ �� gاز �%دی... 

 

��وز ��ی8Q 8��*�اه� �� 

 ... و  �د ��Rت� از �%د ارزش

�'&%� ��0ر	   
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  ز:)	 �9د �678ب �� ر��

 ��� �� ���	
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 ��  � KNارش-�� ر��&� دو Z�ر�N ای�ان)  �                     
                 (LJو ز ���Z ر�Dی���G ����:ر�Z � �7�ت�

  .ش&ن&

در )  ٢٠١٥اول ژان�ی�    (٩٣ دیL��   ١١در ت�ری�   
یZ E�رN�� در  �زی�ن از ت�ا k ش-����ن                          
�L�Y�ن�� �Zد���ن ��اق، دو  �ادر  ���-��                   
ش�رش و ��دل ��Z �&LP اهB ش-�                                    

در ای�ان ه��8& و  �ا� Z�ر��N و                    دی�ان&ر�
ا��ار �,�ش در �Zد���ن ��اق ��Dن9 داش��&،       
�� در�Jا�9 د��KLدش�ن ت��^ Z�ر:��� و        �O 

در ای6 اV&ام        .  ��ا��4�YN �  `Y  ��8 ش&ن&              
                 (� (LJدل ز�و � ���Z ران� ش�رش�Dی���G

  .ش�د

ش�رش و ��دل �Z ه� دو �-�&س  �ق  �دن&،                 
در Z�رJ�ن� ذوب .ه6           �` از یE ��ل ا�9        

&��Z (ر��Z ن���L�Y� ن�زی� . 

               BP� در �9 ه��ش&ن � (LJاز ز j< ش�رش
                      ��Q  ن&� و�� jنS�3�. ر�Tن� در ان��Jر�Z
�&اوا� :�ر� در ش-� �L�Y�ن��،  � ای�ان                         
:����د� �) ش�د �Z در را� G�ن �Jد را از د�9 

 .�) ده&

          9�,cو B�4&  دل�ر ش�رش و �&< �&LP� (Y�
L8G�ن)، ه��ز V�در  � >�B�V ���i :�زن&ش                 

هH ه��ز ��رد        B�V   و .��ی6 و ���6�Y         ن�&�
  . >��iد vV�ی) �Vار ن�i:�� ان&

ای6 او6�4  �ر ن�Z �Z 98�ر�Nان �-��G ای�ان)             
در �Zد���ن ��اق G�ن �Jد را  ,��وی6                            

ایZ 6�ر�Nان ��و�    .  �Nن��Nن از د�9 �) ده�&      
 � �� �8�Z ش&ن ت��^ ����ران ��ز� دو94            
              9��Vا X8Z د�  �ا���4 زی�9 �3Jو >�دا H�YVا

ر:�6  � ای�ان و          ه���� ی3D�ر و تBLP هKی��         
 �ز�Z �  6��Nد���ن ��اق، از ه�L ح�Cق                     

ه�V g�ن�ن)   .  Z�ر��N و ان8�ن) ��Pوم ه��8&          
ن�Z �  �o�ر .ن ه� ن�98 و  �8�ر اتF�ق �) ا:�&              
Z �Z�ر:���ه� در >�ی�ن Z�ر از >�دا9J ح�V�C�ن         
��  �ز �) زن�&، ان ه� را �� �) دوان�& و ی�                    

ح�) ا�N    .درن-�ی9 ن�\��K  � ان-� �) >�دازن&          
�Kد Z�رت را  �Oاه�& �) ت�ان�& G�ن9 را                         

ارزش �Kد و       \�ا �Z  �ا� Z�ر:���        .   ��iن&
  !��د  �Sت� از G�ن Z�ر�Nا�9

ش�ای^ Z�ر و زن&Z (N�ر�Nان �-��G در                          
�Zد���ن ��اق و �&م ا���9 شYn) و G�ن) و                 

 � و�Gد ای6،      .  ��4)،  �د� دار� ��P ا�9          
 &D�  B�4�ر� ����Yن) در ای�ان، د��� د���                    
Z�ر�Nان �-��G ای�ان) ��3Qر  � تBLP ای6                   

  . �V�CP) و ت��CP  �` از ح& �) ش�ن&

6Lc ت9�Y8 وهL&رد� �  A�L� J�ن�اد� ش�رش        
و ��دل، از هZ �L�ر�Nان �-��G در �Zد���ن               
��C3 ا� ه�ی��ن در ش-�ه��               Hه�iاق و دی��
�Zد���ن ��اق ان�T�ر داری�Z H ای�G 6�ی9                     
.شD�ر ت��^ Z�ر:��� و هL&���ن` را نh/ی�ن&،            
��9Z ن�����& و از ه� اV&ا�)  �ا� �Q�زات                  

و احC�ق ح�Cق Z�ر�Nان �-��G                 �G�ی�D�ران
&��Dار ن/Nو�:. 

.ن-� .  ش�رش و ��دل ت�-� دو Z�ر�N  �ادر ن���8&        
ا�v�� J�ن�اد� ا�  ��,9 �Z �C3�ر�N در                   

��C3 ا�                .  ای�ان ه��8&   Hه �Z د�Z Eی& ش�ن3
                 ��Nر�Z رگ ص�,�) وK  KZن در ��ا�ی��ه
ای�ان ���Y ای�G 6�ی�ت و ت3,�� و ��H و                           
ا��Lr�ر و  ) حV�C) د�9  � ا���ا ض �)                     

  .زن�&

�� در�Jا�K� 9د �O  ن ش�رش را�G �Z (ن�8Z
Z�رش �N:��& و ��دل را ز�Z (LJدن&  �ی&                       

  . د����i و�Q�زات ش�ن&

Z�ر:���ه�� دو�4) و ��0دو�Z (�4 اXY0 وا ��8        
 � احKاب ح�HZ در �Zد���ن ��اق ه��8& و از              
                       (��Qن ��ان، ث�وت-�Nر�Z �Z B3V�ر ورن
ان&و��J ان&، از�+�ن�9 در �C� B ا��Lr�ر و                  

ت�-� .   ��CPق �Zدن Z�ر�Nان �-��J�  �Gردارن&    
��P& و ���BD ش&ن Z�ر�Nان �-��G و                              
�C3�ت) Z�ر�Nان در �Zد���ن ��اق  �        (i�83Lه
.ن-�، �) ت�ان&  � ای�G 6�ی�ت و YV&ر� .شD�ر                   

ت�-� در ص�رت �&م         .  Z�ر:���ی�ن J�ت�L ده&     
�ت و ره��3 واح&                      �Dت) و ت��C3�وح&ت 
�) و G�ن)               �J ��ه�ر:���Z �Z 9ا� ��Nر�Z
ش�ای^  �د� وار Z�ر و زن&N) و �&م ا���9                      
               (� B�LPت �G�-� ان�Nر�Z �  4) را�ن) و ��G

&��Z .  

�Z �C3�رP�� �N& و ���BD و  � ره��3 واح&                
 �ی&  � ای6 رن� و ا��Lr�ر و  �V�CP) و �G�ی�ت               

�Z  . �C3�ر:���ه� و دو�4-�� ح�����ن >�ی�ن ده&         
Z�رN. �N�� و ��P& و ���BD �) ت�ان& >�ز�                      

�Z از رن�          ����ی� داران و دو�4-�ی��ن را            
         &4�L  a�J �  ،&��Z (� اقKارت �Nر�Z ن�Jو .  و

                 Hو ه �G�-� ان�Nر�Z �Z 9ا��وز روز� ا�

               �Z &اه��O  ن ��اق�د���Z ن در�ی��ای- �C3�
Z�ر:���� G�ن) �Q�زات ش�د ت� ه�� Z�ر:����         
�) دی�G ��iات ن�D& و اG�ز� \��6 د�9             �J
دراز� و ت,�ض  � د��KLد و G 6�:�N�ن                        

 .Z�ر�Nان را  �Oد ن&ه&

�Bان، ر��Uر�� !  

��C3 واح& و �Nدان-�ی) از     Eی � �r� �  ان�Nر�Z
�C3�ت) �) ت�ان�& ��زه� را  )           H�T� `ارت Eی

�ح         � kYJ ن را�ن�����و ح �ه�ر:���Z ،(�,�    و
� kYJ��Z 9�D4د� و نT�م d�rZ و c& ان8�ن)                 

ای6 اV&ا�)  .  ����ی� دار� را  � �Nر���ن  �h8ن&     
               �Z (ش�د ن� .رزوی ACP�� &ی�ا��وز   �Z 9ا�
           �C3� Hار هKه �اران ود� هKو ه �&LP� ش�رش
ای-�ی��ن  � .ن زی��8& و G�ن��ن را از د�9                     

ای6 ا��� ا��Z 9 ا��وز  �ی& انQ�م ش�د ت� . دادن&

 

!"� '& ر 	� -د��� ��د ��ن �%ب �#	�
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 ,
� ١٦ادا�, در �

�'&%� ��0ر	   


