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�ر � ��*���ا(� �� ا��س �'����ت %$#!، �� �! ��ا �� �
 !��+ �)���ا,*�� در �0/ ,��ر .-���� ,*�� و ا(� ,�ر�

ا�� ��ا6 ��5م و�����3 و��3�را ,� دروا2% �1,	! 
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 نهضت ادامه دارد : لوموند 
 
 
 

 ��� �)�� �در �1ل �1=� >*8 >*8 �
;! ا�� ,
�� در ��� ��دن روز . در@��6 ���� �� در?��6 ه�6 >�(�

 ���دا �'� در�� �ده� @ذر ��ا6 ?�ا���ا�� +�
� در >�(�ن و%�(2 �-� از ,�د��6 , ! �)��  1953دا �'�

5� ���ق  �HI وز(� � �ره$�6 ��ز��ن ��� �#3
� �� �،  ��و6 ا 	;��! ا(�ان �! در �!       و%�	�,

 �ه� ا%�ام �M)�5 @���6 را �� �ّ�ت "ه��ار �! ده� ,
�ب +�اه� ,�د,�� ." !Oا(� ه��اره� �-�ره� �� P���

ا�� ,� د(�اره�6 +����ن ه� و ,Rس ه�6 درس در ��Qان 
�*�I� !� �)ه� . @ذر 16و��3 د(�ار : "را @ذ ��ر� ��دو

��	Hه ." 
  !*-) �U)روز د �*V ��12  ب�I	 د���$� �� ��� از ا

�ر6 ,� �� ا3	�ا=�ت Q�'�د ا1�X  6اد �� ر(��� >
��Y? اه���ب در . ?H	�د� ه�ا� ��د +,�� ��� ��

 ��! @ن دو�� �*��د ?�ا6 ا(�ان � �, �	H� !O�Z.
1�(� ره$� ,��ر #3! +��*� ا6 3Rً ه�  !��U	��

� ,�د� ا��
+ �
�  4000��� از : \�اO! را در ?# 
�ن دو�	! ا(�ان )�)���زدا�� و د� ه� �� ,�	� �� � و �#

 �I� �� ��ت +�د��ا ,�5� �)�" ا3	�ا.�ت"در>�(�ن  
           .ا>$�ر6 د�	����U?�ن ا%�ام ,�د

ا�� �� ر�a ��اوم ��,�ب، >*$� ا3	�اض �	�_7 از 
�اران ا\Rح �#c، رو�1 ��ن �b� !��3م، 	����

�,�ات ه�، دا �'�(�ن و ز �ن ه*�ز +���ش  ��� ا�� *_�
و �� ر�a ��ا,*�?! و از ه� ?I�H	U! روز ا.�ون 

�م �0�ح >��-� �� ! ا(�ان � ���_��R! و �
�ف  $�دن �
 . ?H	�ش (�.	� ا��

 ��ا � �� ���ن +�ا�		� �
�ن ا(�ان ��ا6 @ _��I� �$*<
در?�� �*�%g ا�� �� 3$�رت د(�U     ه�(� ادا�� ده�

 !راه! >� @ن  �ارد ,� �� ��,� در ����Uده� و ��ا�
� از ��ف 1_��� ��?�ار �! ��د رو � ا(� ��ا�� را ,

�د +�د ����h ده�� �� ا(� ��ا�� �! ��ان از . �#از >
 !�Rر6 ا��Qروز %�س  �م ��د ,� از �� 6��U ��*ار >

 ��0H#. از ��دم �)� ���Uار6 ��� و ه����� در 1
@��ن، ����وز ا��hل �
�رت  13��?�ار �! ��د (� ��ا�� 

�#3� @��(_� 1979@��(_� در ��ل  !Oن �-�ره�@ !� �,،
@��ن ا��Hل  13در ��ا�� روز %�س و . ��داد� �! ��د

ــ ,� �-�اد��ن در ��Qان ��   �;�ه� ,**�?�ن =� دو�	!
�� زد� �� ــ �a��#3 ه��اره�6  ��و6  500000I� ��

 ��ران �#�k را� ورود ��l� �_ @ �a;��! و 3#! ر	ا 
��! +����ن ه� را در ���H �;�ه�ات ��Hود ,�د� ��د � �

� ه�ار ��.*� از ���   � ��وه�6 ا 	;��! ?�Y	*� و �
�د ��دا+	*�+ �� m	I� 6گ "�-�ر . ��دادن �-�ره���

��گ �� @��(_�، ��گ �� ">�(�U(� �-�ر " ��د(_	���ر
7�Oاد ��" ا��اX  6�� . ه�اداران ا1, !Oاز ���ن �-�ره�

ه� �5;� " ��گ ��رو���"�-	�=�� �! داد � �*�� �-�ر
 ����	� اوج �! ?�.� ا �Uر �! +�ا�	*� �� ا(� �-�ر �

 ����� �� �, �*)�U� �5 ا\#!  ;�م	�"!<�Q� " 6�ا1
�*
��I� ا �وا6 ا(�ان ا '����� ا�� �� ��X  . !Oاد ,? ��

� ا(� �-�ره� ��ا6 ازا3	$�ر ا �ا+	� �5	�6 ا(� روز ه
!*�+ pا �)@ ��$-� ��د " ا Rbب دوم" �د(� (� �$  !.�,

 �, !*�+ q��� ��� �< ،6�;	*� pد $�ل @ن @(� ا �� �,

� �� ,�	�ره�6 و��2 ��I� ���+ �در ز��ن ��1ت او �


�ن �3ل ��� ��د  �� ا��hل �
�رت @��(_� را ��I�" M)
�� �Vا . +�ا �" ا�	$�� ��رگQ. ان�� !� 7�\�
�� ا(� �

. @ذر ��دد ا�� 116_��� ا(�ان در ��?�ار6 ��ا�� 
 ���� !� ���ر�	� ا��ر از د�	� +�رج "��ا6 ا(*_

�د� ." 

 �7QV و (M ��م �-#�q ��ا6 دا �'�(�ن ��Qان : �! ��ان �
 r����,� و ?�.	� ��� از ���� �-�Q از دا �'�(�ن �
�1ا�� ��ا6 ��,�  _�دن در �'2 ه�6 ا3	�ا=!، 

 �#ا�Z1ر و ��زدا�� .-���� دا �'��Q� 6ان ��,� از >
�� از دا �'�(�ن دا ���U اه�از ��  100ا�Z1ر ��� از 

�ع ا��رود ,�دن �� *�!، ا.�ا(� .��ره� و ��$Z ا �	�,
.-���� دا �'�(! دا ���U @زاد ه��Q� 6ان >*�ب، ��Q,�د، 

 �$*< �U)وا�1ه�6 د �U)ر6 د��H� ج، ,��� ��� و�,
 .دا �'�(! دا ���U @زاد را ذ,� ,�د 

� در ا(� روزه� �� >�Q .��ره� و ��,�ب ه� V�?
روز?�ر �I	! را �6�u �! ,*�؛ از دادن ه�(*� ا6 1	! 

�ن ����Q� vان +�(�  ;�� ���Qان  �ا @%� + ��% ��
�ب ��وا(�  �� ا��(!  �ا�	� �� ه�Uن ��ا *� b-) �0ن و#�

�ان *3 ������ ا�� �  �V �?زاد ا@ ��U� دا !)�>*$� دا �'
� داران >*$� دا �'�(! ا3	�ا=�ت �k از )R�(_! از 

+�داد و ��ز?��(! دا ���U ه� هw*�ن ا�	�ار  22,�د��6 
�اه� داد+ ��د ادا�+ �,�1 � . و �x�� %�م �

>*$� را� �$� @زاد�Q� 6ان ��,� �� .�(�د6 ر���� از 7$% 
.�(�د +�اه� ,��� و در ��ا�� ,�د����Vن و ����1ن @ن در 

�اه� @��I  ����و �� +�ا�	�ر . دا ���U @زاد �5;� ا(! ,
�! و ��ز?�� �$Z ا �	�, � yن ��ن ا1_�م  � �3د��V��
ه� ,�R! ه�(�ن �� �� ,Rس ه�6 درس و @زاد ��ن ه� 

����� !� � .�*�U در�*���ن �#�ن ��
� دا �'�(�ن @زاد6 +�ا� د3�ت �! ,*�� از ا(� رو از ه
� در �'2 ��رگ ا3	�ا=! �� ه�� �*��$� در روز ,

 ��Qz در \�5 دا �_�� .*!  12@ذر ���3  16دو�*$
 ��د����Vن ��ا *� ,, �U)ر د��ان ��,� ��,� ,**� �� �Q�

�ب ا ���x�� v در ادار� و �3م در �$�رز�  �ارد,��. 
 >*$� را� �$� @زاد�Q� 6ان ��,� 

  88@ذر 

 : �%�� 	�ز$�را         

  آذر 16محور حركت  6     
 

@ذر ��(	! ,� �� دار(� >-�� �q#0 ا,|�(�  16در ��رد 
 �� ��#� ا�� و =-{ ��رگ 1_��� ?�.	�ر6 ا�� ,

�د  ��و��ا>� ا�� و ا+	Rف ��,	�_! و ا���! ا�� $,
�د ا��<�>*$� ��ا��س . ,� ��� �� و ���u ����اران �

 �Oدا ��u6 �1,� �! ,*� و��*� ���ا,*�?! ��ز�� ! و�$_
�,�?�ا(! ��ود� �� �� �)�� . 

5�ره�6 �1,� � !)�� >*$� �$� دا �'��R3��16 از ا 
� ��ح ز(�ا��� � : @ذر را ا�	�Iاج ,�دم ,

ه���ن ��دن ��ا�� در ��م :ه���ن ��دن ←�5�ر اول 
 � دا ���U ه�6 @زاد و دو�	! در �-� از �Qz روز دو�*$

دا �'�(�ن از ��دم د3�ت : د3�ت از ��دم ← �5�ر دوم 
� ��ا�� دا ���U ه� ��و � �*���ا(� �'2 ��دم � �,�د � ,

. را درا��اف دا ���U ه� +�اه�� دا��، ��ار� (� ���د�
ا?�ه� 1	! درا��اف دا ���U ه� ��_7 ���� در�0/ 

�*��� � . ��Qه� ��دم �! ��ا *� �;�ه�ات ��ا,*�� دا�	
دا � @��زان ه� : د3�ت از دا � @��زان ← �5�ر ��م 

� � ��u� ن�)�(� ه*�Uم . �! ��ا *� در ا(� روز �� دا �'
 �� �, 6��H� �) ����ون @��ن از ��ر�� (� دا+7 ��ر�

 �د(M ��(� دا ���U �! ر�� ا?� ا�_� � را دار � �! 
�ا *� �-�ره�6 >*$� را ����ه*�� . 

5�ر �QVرم �← /#H� 6ت از  ��وه����(� ا(�  _	� : د3
�ن  �Q(! از �.��� ! ��I! (� ا,|�(� �H,@ �را ��ا �� ,

 .  ��وه�H� 6#/ و ����	� @ن ه� �� ��دم �! ?Yرد
5�ر �*'� � ← � ��3م در?��6 �� �-*! ��ه��از+�

ورز6 وه� V*�� ��ا%$� از+�د ��ا6 ا(� ,�  ��وه�6 
�ب ?�ه�  	�ا *� =�ب و>�ح ,**�,�� . 

از : د3�ت از ����I ه�6 >*$� ← �5�ر ��� 
@ذر  ���I�16 ه�6 >*$� د3�ت ��� �� در ��ا�� 

 . دا ���U ه� ��,� ,**�
�ن �H,@ M) 6د رو��اه� �+ !*)�� ا(� روش �� �+@ �	_ 

� د��7 ا(� ,� . ��ا,*�� در �0/ ,��رو�! ه�ه*8�
@��ن ��دور ا�	�Iام �! ,*�  113_���  ��ن ,� در روز 

�د  ��و(� >�6 ا��، $ و ��,�ب �! ,*� و��_7 ,
 

 
 
 


"�ن دا�1+�& ^زاد K1دا� ������:  

 در برابر كودتاچيان لحظه اي كوتاه نمي آئيم

>*$� را� �$� @زادي دا ���U @زاد ��Qان ��آ� �� \�ور 
� اي �� �*��$� .�ار���ن � ���16  �= �@ذر، روز دا �'

 ����-. �� �ا��ر� �� .��ره� و ��+�رده�ي \�رت ?�.	
دا �'�(� دا ���U @زاد دا �'�(�ن دا ��Q� ��Uان ��آ� را 
 �د3�ت آ�د �� در �'2 ��رگ ا3	�ا=! در روز دو�*$

�Qz در \�5 دا �_�� .*! ��Qان  12@ذر ���3  16
 �� �**, �,�� �,��" ��د����Vن ��ا *� ,, �U)ر د��

�ب ا ���x�� v در ادار� و �3م در �$�رز�  �ارد,��." 
� ?�ارش +$� ��� ا���آ$�� �	� ا(� ��� �� ��(� ��ح �

 :ا��
ا(� �� �� �� � � �� ه� ,� را �! @(� �����ز �، ه� ,� را 

�اه*� + ������ود �
�رش ,**�، @ن ه�?�  ��و �، ه
 ��U� دا ��QV �� ��ن ,+ ��0% ��� �، @ ��Q� �Q ا � ا(� �

 ....ا�� هw*�ن ��ز� و ?�م ا��
16  6�� P#� q)�b1 ،P#� ادث�@ذر روز دا �'�، (�د @ور 1

 M	ز �! رود، ��ل روز ه��و  �� ���� دا �'�(�ن ر.	,
�م � � ��� ����1 �1(� دا ���U ��ا6 او��� ��ر در  	�'
ا�	-�ر و ا�	$�اد،��ل روز �� +�v و +�ن ,���� ��ن 

!Oرا� ....(�را �ن، �� @ذر اه
 � ���� از  �� %�ن از @ �وز �! ?Yرد ,� �U*Vل +�

 ��ن را در(� و �3\� دا ���U را �� �	H�ر د�) �� �*��
 ��	H دا �� ��ن ر ��U ,�د، از ه�ن ز��ن ��د ,+

��دوران زرا �وز زور ��ار ���P ه�اه! ه� و 
�اه*� I  � �ه��ا(! ه�6 �� و �� را >� �� +�� و +�

�ن @ �ن ��دا6 زر در �� �! V �  �داد �Vا ,� �� و �
��وا �� و  � >� %#� و ز�� �ن �1R! دار(� و  � در 

��*, !� q)�� !� ...�����Hن ��  �bب ��و(� 
 ��#$�ن �! دا H	*� و �! دا *� ,� ه� و%� �� و � � ��+
د�� در د�� ه� ����� �3\� �� �H	$�ان د �� �#c د(� 

 � �+ M)اه� �� و ��د� ه�6 ��ر�� د �� .�وش �*8 +�
ه�6 ا�$�ح �� د�	�ن �� و �� ,*�ر +�اه*� ر.� و  �ر 

 !U*! .�ه�د�� ه�6  �� �@?�ه! �� ��د %#6�Q �� و �
� از ا�	$�اد 	H+ دم�� ��اه*� ����� و درده�6 ه�اران ���+

 .و �! �3ا�	! را ��ه� +�اه� ��د
� ���{ ا�� ,� ا��وز ��+! از  �Qده�6 ا 	���! و )��

��_7 ه�6 �$� دا �'�(! ��3! >�(�ن دا �'�(! و 
 !)�� >*$� دا �'	�Y? رات�I	.در\�د ���در�  �م و ا


_�ا ��ن در \{ اول ��+�رد �� �د ه+ �, �*	Hه
�د� و .'�(2 � !)� 21+�داد و  �113,� ه�6 دا �'

����Q� ) ان�Q� ن�)�2 دا �''� �� ��H� ن����;  �$� �#1
 �� �'*� ���,� �� ?�ز ا�M اور و ��v ا�_	�(_! ,

رو�� ��(�  �bط ) �'�وح ��ن �-�اد6 از دا �'�(�ن ��
 .��و �� 3#_�د��ن ا��

��! >�(�ن ��ز6 ه�6 ��از6 �� �1,� ا\�7 �
دا �'�(! و  �� ��+�رد �� .-�yن دا �'�(! ا�Z1ره� و 

 ،!��$Z ه�6 ا �	�, ��U*� ا1_�م !)�� دا �',�5�
ا3�ل .��ر، و ا('�د ��5ود(� ��ا6 ��_7 ه�6 ��5ود 

�د در دا ���U @زاد ,� ا��وز �$#�ر +�ا�� و <��
 ��#3 !��h�#$� 6ره�����0$�ت دا �'�(�ن ا��، �� 

 �= �دا �'�(�ن ����! ,� ���! ا�� ��ژ� �$#���h! ر�� 
� >�(�ن ا%	�ار ?�ا و  �Qده�6 � �	H��3ت وا��#! و �$0

�  ;��! �H	�b در دا ���U ه� ?�د(�� ا�� در 37 ه�� $�
�دن اد�3ه�6 ����3ن � !Q� �U ��  ،ا�� �� ا6  �ا�	'�	 

 .از �b�b1 ا��
 �b��� �, ر�� �.��ر �� .-���� دا �'�(! دا ���U @زاد �

 ��U� ا�� و  ��ن از @ن ا�� ��(�ان دا �ا6 \�رت ?�.	
@زاد �� +Rف �$#��hت واه! +�د ه_�ر6 ,��7 �� 
�ب \�ا6 @زاد6 +�اه! ,�� �Q< ن در��Vد���,

 .دا �'�(�ن دار � 
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 راههاي سبز                                                                                                                                     

ه�6  @ور �� ,� �#�k از ا(� � ،k���Hر6 ����ر(� (�د  و
�اه� ,�د+ !���#3 ��د را �� ا(� و��#+ . �� P��� و6 در

+$� �Uر6 ,� ����� @(� yزم  ��H ��ا6 ا>�ا6 ا(� ��ح 
�
�د، ?� !U*ر �� .�ه*8 «: ,�ر .�ه�,  ،�H�  6ز��

� ,�ر ��، �#�H! و ا%�ا��ت �#�H! ا��_#�.« 
در >�U �$+ 2ران، از .��� ��  ��و6 ا 	;��! در ��ر� 

��دار . دH�#� 7)y! ��ن .�Q� 6�Zان ������ ��
c<ر �
�� ه�,'� ,� yزم ���� و �� ه� �-�اد ,� «: زاد� ?

�ر +�اه*� دا��Z1 k�#� ران��� . �#�y kزم ����، ���
 ».از �#�H! ,�دن ��Q ه�ا�!  �ارم

 
 

� در روز � ده� ^ذر را ��� `١*��G ا,�ز& ا"�Kد ��ا�
 k�#� �.��� �� ا 	;��! ��Qان ��رگ �� ا��ر� �� ا(� ,

ده�، ��,�� ,�د  @ذر  ! �١ا>�ز� ا('�د  �ا�*! را در روز 
�ر ����اران �#�k در ا(� روز �� *� ��لZ1 �ه�6  ,

� ا��	�Y? . 
c<دار ر�� �
1�ادث«و?� �� +$� �Uر  زاد� در ?« 

��Qات )ا(H*�(+$�?�ار6 دا �'�(�ن ا(�ان � �� �، در را�0
 : @ذر ���، ا�Qzر ,�د ��١#�k ��ا6 ��ا�� 

�  �١روز @ذر روز �$�رز� �� ا�	_$�ر >�Q ! ا�� ,� ه
��U� و  دا �*	Hب ��ا�� ا(� روز ه�ه� @��د� ا>�ا#0� 6

��U� ه� @��د?! ����� ا�*�� دا k�#� ه� را دارد . 
� ,�ر?��6  ��وه�k�#� 6 در � �5� �و6 �� ا��ر� �� ا(� ,

� ��ل� �$H  داد ا(� روز �
�و�!  �ارد، ادا�� �	�Y? 6ه� :
�اه�  �ا�*! و>�د دا�	� ����، �#�k در @ن I� �ه� >�(! ,

!�ر +�اه� دا�� و ا>�ز�  �ا�*! را  Z1 �0b  ده� . 
 k�#� ،���� زمy �و6 �� ا��ر� �� ا(� ,� ه� >�(! ,

�ر +�اه� (�.�، ��,�� ,�دZ1 : ذر +$� +�\!  �١در@
�اه� ��د و ه�� ��_#! در ا(� را�0� و>�د  �اردI . 

 

ر7 �5"�6 "
�� : 

  تفرقه در روز نمايش وحدت نشست
 7�#5� �� در ?�ار�! ، �)�� vر�)��  !)�_)��@ �روز ��
,� رو b! دو���  ��H �_�ا � و�1ت در ����Uد ��Qدت 

�را6 ا��R! ��دا+	� ا��� k#'� رس در�� pا �)@. 
� ?�ارش ��3 ا(�ان، در ا(� �c#0 �� ا��ر� �� �3م �
 pا �)@ �#��,� ���Hر6 از ����I ه�6  ;�م از >

 q��د ا1�X  6اد، 3#! ا,$�  �5� ، ! �'*H.ر !ه��
د��7 @ن را ا+	R.�ت ����! ...  �ر6 و �6�Q ,�و�! و

� ا��	H د در درون  ;�م دا�<��. 
���Hر6 از ره$�ان ا(�ان از : " در ا(� �c#0 @��� ا��

 !�R<در ا ! �'*H.ر pاد و @(� اX  6��د ا15� �#<
�  �م � ���?�ار ��� ��د ��,� " �_�ا � و�1ت " ,

 _�د � و  ��ن داد � ,� ا+	R.�ت ����! ره$�ان ا(�ان 
 ".ه*�ز y(*75 ��%! �� �� ا�� 

 �H)�  !� �� در ادا�)�� vر�)�� ?�ارش وب : "  �� �*�
� ا%#�� ا\Rح �#k#'� c (��(� ��ر��ن  ��ز � q#-	�

� ا(�  ���I�١٩٩ از  �٣٠*�Q ) ه�	�� �, !	��I�
 ��zان @?�� . ا>Rس د3�ت ��� ��د � در @ن ��,� ,�د �

� ا6  ��  k#'� و�1ت در �H�  6د�� ��� ا(� ��ور � ,
���  �از ��اوم ا+	R.�ت و در?��(6�Q ����! ا�� ,� از 

�ر6 ا(�ان ، Q� و �k از ا 	�I��ت ا+�� ر(��� >	�Y?
 ."ا(� ,��ر را در?�� +�د ��+	� ا�� 

�H)�  !� �)�� vر�)��3م ��,� ا(� ����I ه� : "  �
 !� در ه�� ا>Rس ه��	�Y? در ��ل �در ��1! ا�� ,
�ر6 و �6�Q ,�و�! ��,�   q�� ه�ا�  �� ! �'*H.ر

�د ا1�6 . دا�	*�5� !����I	 ا c�%ر ��6�Q ,�و�! ,
 }��I� از ره$�ان !_) � Xاد ��د �k از ا 	�I��ت �$�(7 �
 �� �H�  �)ر در ا�Z1 6ا�� !����� ا�� و از او د3

����  73 . ��ر6  �� ,� از رو�1 ��ن ��5.;  q��  6�%@
�د ا1�X  6اد در 5� �,�ر %#�اد �! ��د �k از ا(*_

�6، او و ��Hش ��� ��H1 ��� �� د�+ !����I	 ا ��z�*�
� ��b�7 %�ار ?�.	� ا�� Q$< د ���! ,�د در�H. �� �Q	� را

�  7b از (_! از ".� �ا(� روز ��� @��(_�(! در ادا�
�  ��! از او  $�د� ا�� د��7 , ! �د(_�ن @(� اp ه��
 �H)�  !� ��*V را �H�  �)در ا !�ر ه��Z1 �3م " : 

�ازات �� ,�ر?���U� 6ده�O! ��ا6 ��3�ب ,�دن �
-! و ا�3ام < ��-	�=��  ;�� ��_�7 داد?�� ه�6 د�	

�ن *, �� �Oا�3ام ���  120ه�6 ��� ��ه� ـــ از ژو �
 
� ه���U*� 6 ��ا6 �� +�v ����  �� �ن b�xا � ــ و �-��� و

�ن وQ	� ... ��$x 6ا�� !U*ه�. �� (��U��� 8*< Mا �
�ر6 ا��R! د�� ز �Q�ر  ��وه�6 . ارزش ه�6 >Z1

 ��u� ن ه� ��ر 8 �� ��� ا�� و�	����! در د	1 ،��H�
����اران، ار�� �_	$!  ;�م، R3و� �� ا3�ل ,*	�ل �� 

 �X)ات %�� ا('�د +$�?�ار6 و���I� �,�� �;3ا �I�
� ,�ر ,��Qن در د.�ع از ا(� . ���u را دارد;.�5� �روز ��
���  �#�H�" : �	Q� !O���*� �yز�� �$�رز� �� د�

 ". او��
 �*	��. !� �� �� �-	�=�ن ��%�, !OR3 !.��اّ�� از 

�|Rً ا\Rح . �*�%g درد(�?�� ه�(��ن ا��  �1,! از و>�د
�ار� ه�ادار ��ز ��ن ��ب ?
� و ?� �� �aب � ه, ! �$#�

�د� ا � و%	! ا1�X  6اد ا+��ًا در �Rش ��د �� ���*�Qد �
� ا�! ���P �|$� ده� از او ا 	�bد �� �� �� ��aب در را�0


� رو�� ا��. ,�د ���I� �)7 ا)yد �د��7 اول ا(*_� . ا�$	
 ���+ �� ا\Rح �#$�ن را �	�Y? 6اد در ��ل ه�X  6�ا1

� �-#�a q*! ��ز6 اورا ��م � �'*� �� �-� @��د ,��*b.ا��
�� �Q	� �� "� ��+" �*اه�+ !�! ,�د و ا,*�ن @ن ه�  

�د� y�1 از �*�.2 � !Oزدا �*� }��I� ���� ه, !H,
�د� �*� ��Q� ن . �1\7 از @ن�
��I� �, �H*)د��7 دوم ا

� و>�د دارد %��� ! b0*� در �, !�R_�� �� �*��� !�
"� �د(_! وا��*U	� و ��Qان و در " ����� وا%-�Uا(� 

� ��ب �,�� Rً��, ��� ه��  �Uا ! .  	�'�+ �� �ًb�%و د
@��ن �-	�=�� +�0ب �� او����  13��د ,� در �;�ه�ات 

 ". (� �� او �، (� �� ��: ".�(�د �! زد �
 � ����ا�$� 22:�   

 
� 5/�ان �6رگ��N2ا� &������: 

 كردن شهر ندارم  هراسي از پليسي

  
 ��د (�دت دار�� ��=� ���J 	���ن ����

� 5/�ان �6رگ، از ادا�� ^رام �Sح ا���Xط ��N2ا� &������

@� ا,��2(�، *���Bز� در&c�� ه�� 5/�ان و ا�6ا"8  ه� و

	�دار ر,Q زاد& ���
ر *��G را �� . ���و� *��G ��� داد
 �J�� در �=�� D" �� دم��د و از (�دت �B ���15 �=��

 .	���ن $:-
 c<رگ در روز  ��دار ر��ان �Q� !��;	 زاد�، .��� �� ا

�� �� اa	��ش  �#��b� ح��� در >�U �$+ 2ران، از $*�
��ر��اران در ��Q� /0 (�د ,�د و ر�� ���  �ه� را �

� ر>c. ��	�$� ! از ا(� ��ح .�ا+�ا �	
? �زاد�، ه�ف از  �
 r��ا(� ��ح، ر�3(� %�ا �� راه*�(! و را *�?! �

�ر��اران ا����� . 
c<ح  ر�� �زاد� در ��I د(6�U از �I*�ن +�د، از ادا�


� و ��,�� ,�د ,�  �Qد(*� ��ن ا(� ? !3�ا Z$�ط ا>	
�و6 ه�ف  �Q(! ا(� . ���� دارد ��ح،  ��ز �� ز�� ! �

�b0*� 6ز�H,�� ،ح را��ه�6 ��، ��، ه
�، (�زد� و  
دوازد� ��Qدار�Q� 6ان از �-	�دان و %���w%�Vن ��اد 

زاد� ا.�ود ,� ا�H1س ا�*�� ��دم  ر>�I� .cر 3*�ان ,�د
 . در\� ا.�ا(� (�.	� ا�� ��٢٠  ١٠از @�aز ��ح ��,*�ن 

c<ر  �
زاد� در ادا�� �I*�ن +�د، از ��ح ��,�Hز6 ه
 c)�I� از k� k�#� �, �
در� ��(	�I (�د ,�د و ?

���h�� ه� و در�  M) ����� @ �Q را ��H� ،�Q @ 6ز�H,�� ه� و
�اه� داد+ 6�	 R,�� و �	 R,. 

G��* ر
   (�- ا�6ا"8 ���
.��� �� ا 	;��! ��Qان ��رگ، د��7 ا.�ا(� �#�k در �0/ 

�H 3! دا�. ��Qان را، ����Uد @�aز ��ح ا Z$�ط ا>	
ا � ,� ( ��$� M��6y  ��دم �3دت ,�د�«: و6 ا.�ود

 ».?�دد ا?� �$�� را ��دار(�، و=2 �� �!. ����ن ����
ا � ,� ��ون  ,� ��دم �3دت  _�د� ر>c زاد� ?
� �� روز6

�ر +�اه*� Z1 ه� k�#� ران���� ،�**_  }#I� ر����
ا6 �� ا(�  _�د ,� ��H�V }#I و  زاد� ا��ر� ر>c. دا��

�) k, �V �1ود @ن را  !� ���-� ! � �% �*,. 
c<�1ود  ��دار ر �	ل %�ار ?�.�	٧٠زاد� از ��5 ,* 

 در\� از ��(	�I �� دور��� در @(*��  �د(M +$� داد 

� در ��ز?�دا �ن V�? ! ت ا(�ا���b� �� ,Rم ا(*_\R+
�د� ا � اّ�� %�رت ���H ��دم را � q.�@را�� �� +����ن ه� �

�ر6  از د�� داد� ا � و ا(� Q��ا6  ;��! �� *� >
 !��;  ،�H�  !_V�, �#�H� Rً\ا !�Rدر �!  ا� �,

� . rb�� ��Uد در 37 @ز��د� 	�Y? ل��
� ��دم را در ��ا�� ,��ر " �ّ#! +��ش " ��ۀ 	H ا��

�#3� @��(_� و \�ام ��H1، در >*8 ه�� ���� �� �3اق، 
 �- �� �aب ��ا6 �Vر�u_) 6ش ه�R� 7 و�Oا��ا �و �#3

�*, ��H� د�� ا6 +	Hه ��� �� �-�� . از �
� ا\Rً ا(� , �H*)د ا��ا�! ,� در ا(*'� ��0ح �! ���
�اه*�، �-	�=�*! ,� ��ا6 �-�.! + !� �V ��=�	-�

 ،6���� ��H1��� د ر 8 �$� را از ��ل ?�دن�+
 �HI 12 وز(� ���q و  ���د ا\Rح �#$�ن در ا 	�I��ت 
ژو�O و ا.��ء ,**�� �H? c#b	�د� در ا(� ا 	�I��ت، وام 

 �� ا(� ���ال @��ن  ��Q*� �H �! دا �� ,� P��� ا �؟ �	.�?
 �*	Hه !%�b1 �)�� !Oا�	�ردار6 از ا�@ن ه� +�ا�	�ر ��+

���� �� ه� ��Qو �6 �! ��ا � دا�	, . M) در ا(� ���ن
 �� ا3	�اض �� rb. �$*< �)ا �H� ��V#� ا�� و @ن ا(*_
�د و ر 8 �$� @ن ��� از � ! 	�(� ا 	�I��ت ��5ود  

�ر @ن ا��Z1 د�� ه�(� @ن ����   ��  ��ال . @ _��
� ره$�ان وا%-! #�H� د�� در ا(*'� ��0ح �! �, 6�U)د

�6 را در  ;� ���U(�. >*$� ا����� 6�%@ Rً|� . در��
 �)�? !� 6���� �" �� @+� ا(H	�د?! +�اه� ,�د"ا�� ,

 �*5\ �اّ�� @(� ��(� ا(� ��د @رام را ,� �*�Q د��7 ��ز?�	� �
�ر6"����� Q�د و >*$� �$� از او " در +�0 د(�ن >�

 �) �H د� ,�د ره$� >*$� دا�
�ر �1,� ا�	���ان �*3 ��
�  د $��� رو ��دم؟ , c#�در ��رد د(�U  ���د ا\Rح 

 6�Q� !*-) د��� ����6 از ز��� +�\�ن 1_��� �* ��
�ان � !  �V�?د ا��ال ��0ح �! ��� ��,�و�!  �� ه
�'��3 او را در ا.��6 �_*'� و �'�وز در ز �ان ه�6 

�ر6 ا��R!  �د(�� ?�.�Q< . 
�u	��$� ��,� دا�	�  18(_! از ز � ! ,� در �;�ه�ات 

�)�? !� ": �, !O�Q� ن @��(� و����+ ����Hر6 از �� �
 }%���دا+	�� �*��U �� از @ن ��د� ا�� ,� �1,� را �	

#1� �I	U!  ����� ا��. ,*���� �". اّ�� >*$� �� ه*�ز �
 c#���� �� ا(� ��ور ,� ��,�د?�ن >*�ح ه�6 ا\Rح _1
 !>*$� را ه�ا(� �! ,**� @ن ه� را �� ز �ان ا �ا+� ا��  
� >*$� �$� ��_�Rت , �*, !� ���x ا(� ,�ر �� �, �H دا

�H�  ل�	7 ,*��% ���ه� ���3 . و ره$�  �ارد و در 	�'
 �� ا�1اب و �*�(_�ه� و رو�*
_�ان و روز ��� ه� �_ @

 !� �ر�a ز �ا ! ��ن ره$�ا ��ن هw*�ن �� .-���� ادا�
 . ده*�

 �ا�	� ��_�Rت و ره$� در��3 �1ل ,� ا�	��ز6 ��ا6 
0� =-{ @ن  �� ه�H ز(�ا b  ر �! رود�� �� �$*<

� �Y(�6 @ن �! ��د��= c<�� !U*ه�(_! از . �3م ه
 !� � ���� �� !*
#� 6�
� و ?? M) 5#�7 ?�ان ا(�ا ! در�

�
دا �'�(�ن . ��_7 ا\#! ر(	� درو ! >*$� ا��: "?
�ل هH	*� در دا ���U ه� +�د را دم ����م �! ده*� و '3 �,

� �=�1 ���اّ�� . �-�اد %#�#! ه� ��ا6 @��ن �� +����ن ه
3� >*$� ��>�/ �! ده� ?�م �� ?�م و �H1ب ��� �'�

� ��ا6 ��,�ب  �Q� و �*, �
� ��ود �� دوام >*$� را 1#<
در ا(� ���ن  '�اه�O! ه� �*��� �! . �� د��  ;�م  �ه�

�ن ,� در��ا�� �	��! ,� ا1�X  6اد و Z� �)ا ��د ��
��� ا��R!  ��ن �! ده*� _1 �ره$� ��ا6 ر���ن �

�ر6 ا(�ا ! ����  � دوام Q�1ا7% +�ا�� ��(� ا�	�bار >
!�Rر6 ا��Q< ." �(_! از 3�ا��x�� 7 در ��ح +�ا�	

! ���ر �� ���ن 	1 ��� ��� �*V �� �ه�O! از ا(� د�� ,
�د، �! ا3	$�ر ��ن ره$� در�!   !� �_,���ن @ن ه�  ��

1�(� او از >*�ح �*��د ?�ا و >�اO! از ��دم ��د� ا�� . 
 ��ان >*$�! را ,� !� � �UV �)(� د���1ل "��QV �%�. "

ا�� از ���ن ��دا��؟ +��*� ا6 ره$� ا(�ان روز �*� 
 �$*�26  ��ا�$� .��� �ه�ن  ��و6 �$�  ;��! ���H را , 

�ر +�ا � و Z1 �� ��� @ه*�� ��,�ب ��ل ��� ا��، ��
� ا?� روز���Q% 6ن >*8 , �
� ��ه�ان �� @ن ه� ?	
? ��

"�I� "�3اق �� ] !'�H� ن ه�اران�� �	�, �� �,
� �� ] داو�#c ا '����#��b� 6ا��د را ��د� ا � ا��وز ��(� +�

@��د� " ?H	�د� و ���Hر +�0 �,	� ا��"  ,�"  �م" >*8
�**, .�)@ !��� ��*V �Oاز %�ا   ��  ;�م �! +�اه� �, 
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� ا6 	
ه*�زاز ا>�ا6 1_� ا�3ام ا�H1ن .	���1ن، V*� ه

�د ,� +$� ��(�� 1_� ا�3ام ز(*���R< cن در � �	�YU 
� �� ا�����Q!  27د+	�6 . د(�ان ��3! ,��ر �*	�� �����

��ر6 : ����Q< }��I� 6?�و� ه� ��ر6 �_��5ر�� و ه
!�Rا�. �ز �ا ! ,�د د(�U در  13ا(� در ��ا(0! ا�� ,

� �� !� �� �� �* �� ه�� 3#�، ��و �� .��ا(0! ه�
 . ا�3ام ه� در ,�د�	�ن را ��ز+�ا ! ,�د� ا(�

  
  ^[�ز در$��� ه�

در ,�د�	�ن در او��� ��ل ه�6 ا�	�bار   ,�	�رو ا�3ام
�ر6 ا��a@ !�Rز ��Q<. �در ا(� دور� �k از @ _

�Yا,�ات ����ط �� ,�د�	�ن �� �_�H رو �� رو ��، 
� ��ر(� دا�� � �, !	 �� را .�ا?�.�؛+�b0*� �)ا � ��+
�رد+ � �� ا�3ام ه� ��� ku� ن را  �� ?�.� و����;  ��a . 
(_! از .'�(2 ا �H ! >*8 ه�6 ,�د�	�ن، %	7 �3م ��دم 

� ا(� .�>-� �zه�ا �� . ا�� »%�ر �«�! ?*�� رو�	�6 *����
�ر د%�q �� در?��6 ���ن � �در?��V 6*� ��� %$7 و �

 �� �, !*H1 R� ن ,�د و  ��وه�6 ��5 .���ن�?����
�ا �دان"3*�ان < " ،�b0*� �)و ��ز  ;��! در ا �+�� ��

�ل ��د �، ��ز �! ?�ددh�� . در ا(� در?��6 ��3 ا6 از
� �� � و�� د $�ل @ن 	�, !*H1 R� وه�6 ��5 .���ن�� 

�ر ��� ��ل  11در )�Q�58  �3�� 1در  ،�Qz از �-�
 �� و �#� �� M و ��پ �� رو�	�6 %�ر � 1� �Q'� 6�_��
�ر، ��دم ا(� رو�	� را %	7 ,Y� �xن �1د�?�� �	�, !.R�

��ا��س @��ر �*��2 ,�د6 ,� ��  �م �*	�� ��� . �3م ,�د

� و �*� �� @��ر ه�6 دو�	!  68ا��،  46  �#
� در ا(� 1 

� %	7 ر��� �� . 
 ��ر ���  �Q�,15ن در ��ر(P  روز ��)�Q�1358  �)روا

 ��b  6ه$! ,�ده�Y� 6ا�و  ا(� %	7 �3م را از ز��ن ���
�*, !� 7b  ��*V !��a ('�ن��ار @ذر� �	ا� " : /��\ R�

� ��l{ ��ر رو�	�ي x�1د �آ� " %�ر �"ر�1� �� ا��ر� �
�ل �� %��ص +�ن �H� ��a /#H� ن ?�وه� از ا.�اد@ ��
 7	% ����Qان ?�د � دو@ب ��3 اي از اه��� ا(� رو�	� را �

�
ا.�اد �� ?*�ه� آ� در رو�	�ي %�ر � �� : ر�� �� ا �، ?
�د� ا �� ��Rب ا�Rb ا �� ���� �. ��Qدت ر���� ا �، ه

���a ('�ن��ار @ذر� �	ا� �Ub1 از  @%�ي��ا �= ،�� 
�
? �3�q از ا(� وا%- }�l�: �� �� آ�ره� را   �ا(� ?

 � �Hم؛ آRب ا��H1 �� ��H1ب دو�� �� ��ان ?Yا�� و  
 �آ� ا(� >*�(� را ����c ��� ا �  � ا Rb�� هH	*� و  

�*�� .. ���و وا%-� ا��م +xن ا(� �1دR��3 ل ���ه��% ���
�ر(� �c�b-� �5 %�ار داد� و �� �'�زات ���� ��. �. را �

��64�Hر ����� X ��Qzاد .��� �� ����   �ارو���  �� آ
�
�ر دا��، ?Z1 ت�%R� �)���1 %��#�� : "در ا ��
��*��� �)�� از %� �ن 1�#� ��	H�  . ن آ�د�?�*)�  �وي �

�ل داد آ� �� ا�	�bار (   ��وي و(�X در  ��b ا�*�� % ��b 
 ���l� ن را�	��Q� �)اه�ان آ�د در ا�� ��ادارن و +ه

 ) 15/6/1358آ��Qن."(آ*�
!�Rر6 ا��Qه� در ا(�   ?�ارش  �(*�� �*��ن ?Yار >

� ا��<�� 7��% ��	� ?�ارش � 6�Q��Qدران ,� . ز��*
 �� @ن >� ا�3ام ��� ��د، �� ،�b0*� ادث���ا6 ��ر�! 1

� : "ا(� ��ح ا��#z دام �*�� �-��� �Z1ت ا��م +H�
�ع ���ه�ات و ��ر��روز� در  ��b و  25ه�ي  از �'

� و ��b£ >�ه�ي آ�د�	�ن آ� ��ارك @ن ه�ا� ��1
�� �)�b� اه� در د��  -1: ?�دد ?�ار��ت��-�Z اد�� و �

�ز ��� �����  ) ���a ('�ن��ن و @ذر�	در آ�د� � ا�� آ

 هزار سقط جنين در ايران  100ساالنه 
 

� ا�� آ� @��ره� 	
(  �	m�I و >�اح ز �ن و زا(�ن ?
 � �b	-� ن ا��y��H� ا�� �H�  q�%د ��*< rb� �در ز��*

� د�� آ�  yق �¤ ��١٠٠�
 .ا.	� ه�ار �rb در آ��ر ا�
�
و?� ��  ا(� ���  �	m�I آ�  ��� .�ش  ���، در ?

�دن @��ر �rb >*�� در $  q�%ى .�دا، د��7 د�$+ �)��
rb� ر را�� ¤ و ��a��Qا�	¤ اR3م آ�د�  آ� �%��a ه�ى

 .ا��
�ن  
� اR3م ��� ا��  ¦٣>-�� ز �ن آ��ر �1ود �#��

� ازاى ه�  آ� ��ا��س @��ر �٠¦٣  ��*< rb� �
زن (   
¤�  �در\� >-�� ز �ن آ��ر را ���7  ¦.٣آ*� آ
�د �¤�. 

¤� �	
�  در ��ا(¤0 ? y�� د�ه�ار �rb >*�� در �١٠٠
� �rb >*��  آ��ر ا�
�ق �¤ y�� دو ��ل ��� @��ر �ا.	� آ

 .ه�ار ��رد اR3م ��� ��د ٨٠در ا(�ان، �1ود 
�rb «در �'#k،  ¦٨�� ا��س %� �ن ���ب ��ل 

0%-¤ �� ���  �	m�I و  »در�� ¤ m�I�� از k�
 cb3 �#3 ��رى >*�� ��� �� ¤*$� ¤ � �% ¤���� ��)��

m%�  �) ¤?د�	ا.  ��در �� ��اردى آ� ��*w�دن و ه� �b#Iا�
�ا>� ����، %$7 از �QVر ��هU¤ و �� ر=�(� � ¤ �< �)�Q�

 .��در �'�ز ا��
 

 ,/8 ^��ر
 

ه�ار ��Q*� ��*< rb در��ت دو ��ل در  ٢٠ا.�ا(� 
�د  آ��ر، از �����ه�ى ��ردارى$  ،�ه�ى  �+�ا�	

�ه�ى  ر(�ى ��اى ��ردارى و  �@?�ه¤ از روش �� ��
 .�����Uى از ��ردارى در���ن ز �ن ا��

c��@ ¤� ¤3��(*� آ� ا.�ا(� ���ف  �*���ن ا>	?
��?��ى در  ��Iره�ى \*-	¤ ��> c��yر.	� %�رت ��

ه�ى  ه�ى ا\#¤ ��ردارى ��د و (�¤ از 3#� .�د �¤
� ¤ د+	�ان و �� �$2 @ن، در+�ا��  �%��a و ��ا�	+� 

 .��اى �rb >*�� ا��
� ����H1 ا>	�3¤ و ��ا 2 %� � ¤ و ��¤3 � �<����

�د در آ��ر، �rb >*�� ����� (  روا�H*< r¤ ��ون <��
��� �� �*	Hن @ن ه�� ���% ��	HI  ز �ن � .ر(�ى ا�� آ

ه�ى  �(�  @ورى �5���Qى @+� �ى، ر(�X� kوه���� .�
 �	
#3�م ����¤ >�Qد دا ��Uه¤ ا�� ��*�، در ا(� ��ر� ?

 �ه�ى  در\� از 3�ارض  ��¤ از �rb ���١  ١٠ا�� آ
rb� ��ط ���� �� �، ��ر?¤ و   ��aا(
3 ،m%�  ه�ى
�راخ ��ن ر�1 ا���. 

� ¤ ا '�م ��ن  �%��a 7د�� �� ا(� �	m�I ز �ن، �	
? ��
� از @�xر ار���ب �� @ن ، ز �ن �rb >*�� و ��س و واه

¤� �� ���  �-��� ��ا>-� �	� در  آ��H� �)آ**� و ا
¤� �Q @ گ�� ��د ��اردى �*'� ��. 

���� ��	�ك �H� د���ا(� ا��س �rb >*�� در ز �ن، از  $
� ����I و � �$H  7ام آ���	د ا1�در روا�H*< r¤ و  $

 .�1|�� زن در >��-� ا(�ان ��1(� دارد
��ا��س @��ر ��aر�¤ �*	����� در �$0��3ت آ��ر، 

در\� از ��ارد �rb >*�� در ��اآ�  ��٣٠  ٢٠
�د و ���	� ا(� ا.�اد   ��a��Qا�	¤ �� ��گ ��در �*'� �¤�

� هH	*� ��٣٠  �١د+	�ان ���. 
�ر�� ه��ار روا �*���ن، �	���Iن ز �ن و   ;� �¤ �

� �Rخ«ه�ى �0b-¤ از  ?�ارش �+ �Q� ى  »ه�ى��?�#< ��
 .از �rb >*�� آ   ��د� ا��

¤� �;  �� @?�ه¤ �� ¤3���I¤  ر�� 71 ا(� �-7Z ا>	
�اد� �+ ��� �� q)��ه�، ��H	�  ه�ى .�ه*U¤ ر�� � ه� از 

�ت و ا>�اى ��ا��� %� � ¤  ��ز دارد��. 
rb� ر��@ �)��y��   ره�ى در�1ل�ه�ى ��a��Qا�	¤ در آ�

�، >�Qن ���¤ و در آ��ره�(¤ د(�� �¤-���  �� ��د آ�
�*< rb� اى�� �	��� ¤ �رو  ن رو���*2 و ��5ود(� %� 

��	
 .ه
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 ��د �+ 7,�� ������ل k$1  ٩و,�R�� ��-� 7ز از �5_

 �$-� 6� .داد?�� ا Rbب ��Qان +$� داد ��٢-�(�6 از �
�
�$�(! در ?�$��د 3#��اد� 5� ���  c)Y_� �� �*#)ا �� �و?

1_� : ��ل k$1 ��اR�� ��-� 6ز ا�Qzر دا�� �1١_� 
 �, !�R3ا !�\�در� ��� ا�� ه*�ز ا�Rغ  ��� ا�� و 
 !h�#$� ����-. 7د�� �� �#,�%�=! ��و �� �� �*�� ,�د� �
� �*�6 ��� و ار�$�ط �� b$��#3�  ;�م،  �QUار6 ا�*�د 

 ��م ��� ا�� ٩���U �Uن �_6 �5�)�-� k$1 ل��. 
در ر���?! �� ا����Qت ��,#� اR3م : و,�R�� 7ز ادا�� داد

�د ,� و 6�� ��H1 ر��م ,�ر�*� �
�رت ا H#U	�ن � ���
� د��7 � �, �
ار�$�ط دارد و ��,#�  �� در د.�ع از +�د ?

!� !H, ه� ��ر6 �U �$+ 7h� ���� ��ا � ار�$�ط دا�	�. 
 6�� �*�6 ��� از �b$�و6 در ��رد ا��Qم  �QUار6 ا�*�د 

�
? ��  �#,�داد?�� ?�ارش �q�b5 و �
k#'� m5 از : �
� را ,� در +� � و6 ���ا ,�د� را ���اق �)�Z% ��%

� �*�6 ��� اR3م ,�د� ا�� در ��1! b$� �QUار6 ا�*�د 
�)�� !��ه�6 +$�6 �*	�� ��� و  ,� ا(� ?�ارش در �

 ��*w� �*�6 ��� را  �ارد و ��,#� هb$���ا(r ا�*�د 
�د� و �$�-! ا�� ,� ا(� � �)���� ���د��� روز ��

���� � .?�ارش را دا�	
! ��ادر زه�ا z�, ر�� و,��� ���, !)�$��$�3#��اد� 

ره*�رد را ����Q3 دارد از (M ��ل �5_���� و6 +$� 
�
� �-� از ا 	�I��ت ��زدا�� �� : داد و ?, !z�, ر����

 �$-� 6�داد?�� ا Rbب �� ا��Qم ��,� در  �٢از �
�م ��� ا��_5� k$1 ل�� M) �� ! � �% ��a ت�-'�. 

�
� و,��� ,��$��  �روز6 را ����Q3 دارد ?, !)�$��$� :
� د��7 ا(*_� ا��وز ��ت %� � ! ��ا6 �'�(�  ;�+�اه! �

� ا��م �!� �#,�5� �'�(�  ;�  از 1_� ��و6 �)y ر���
�اه! +�د را ��b(� داد?�� ,�د(�+. 


	*! ا�� ,��$��  �روز6 �� دو ��ل k$1 و ?٧¦  ���=
 �$-� 6� داد?�� ا Rbب �5_�م ��� ��د �R�٢ق از �

 

 صدور حكم اعدام براي يك فعال سياسي 
 

�(� در Z3 م�Qا� �داد?�� ا Rbب (M .-�ل ����! را �
 .?�و� ��5رب �� ا�3ام �5_�م ,�د

�ق ��� b1 نy�-. �3�� ?�ارش وا�1 ا �(�� و ���ن �'�
�رخ � �@ذر��� %�=! ��ر3$��!  ٧در ا(�ان، روز �*$

 �داد?�� ا Rbب ��Q� �Qان �! (M داد?��  �٢ر(��� �-$
3��a#*! و ,���� ��ت، ا(�ب ��,�ر .-�ل ����! ��زدا�� 

� دوم ��ل را �k از �1ود (_�Hل   ���١٣٨٧ در  �
�(� در ?�و� ��5رب Z3 م�Qا� ���ز��ن (��زدا�� �

� ا�3ام �5_�م ,�د) �'�ه�(� +#q ا(�ان� . 
� 3#� ��5ود(	6�Q ا3�ل ��� و ��ا(r ��5ود @6�% �

د��  ��H ��,�ر از >���Oت داد?�� ا�Rع ز(�د6 در   
 ا�� 

ز �ا ! ��رد ا��ر� ��3! ا�� ا���ً� ا�_�ن و 
 .��ا(r د.�ع �� و6 داد�  ��� ا��

yزم �� ذ,� ا�� �! دو ��� ا+�� در ��Qان ��ا6 
6 �5�ر=� �Q��  �د�� ,� �� ز �ا ! ����! �

 ،!*�H5اد،  �\� 3$�ا�X  !13#! ز�� !، ���1 رو
�ر، ا(�ب ��,�ر و ر=� +�د�! از � ! �@رش ر1
 !O�Z% م�Q�ه�6 ��ا ��6 داد?�� ا Rbب در ��و��

 .را6 ا�3ام \�در ��� ا��

  $6ارش ه:�2
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�ان ��,�Hز6 و �� ... و *�5 3� !Uا��ر� ,�د ,� ه
�رت ?�.�\ !*H1 �,و ���ر �)�1 . 

�  1359روز ���د� @��ن ��ل 	�ا.�اد6 ��5 3*�ان ,
 !*H1 R� مR�y�5 ره$�6 1'� ا� �, ،��H� و �ارو��

و 3;�� �-$�د6 ادار� �! �� �، ��ا�H,�� 6ز6 رو�	�ه�6 
� ��رو��ان ـ وارد د� ا(*�ر%�ش �� �b0*� د ـ���Q� . د�

 6�	���  �م (��{ ,*�، در د� ,�#� 6�U)ا(*�ر%�ش و د� د
� H1*! و . ��ل +�ور�Q� 6��د %�ار دار �, !��U*ه

�د6 �� د� �! ر�*�، $-� !	����� �� ��H� �	�, 6�Z3ا
�  �م ��,�Hز6 و +R� 2#ح از ��دم �#c ا�5#� �! ,**�؛ �

 ��u� 7$% د� روز �, �*)�� @��� و  و ��دم �! ?b0*� ��
� ا��	.�? 7)�� . �Rح ه� را �5� �<�ا.�اد H1*! ��ون �

 ��u� �� �5�(7 ا�5#� �U ��� ��1ف ه�6 ��دم و �*�6 ,
�د، �� =�ب و >�ح ��دم ��دا+	� و �� روز �-� �� @ن ه� �

ه*�Uم . .�\� �! ده*� ,� �Rح +�د را �5�(7 ده*�
� ور �� و @ن #+�وج از د�، �1ب د��,�ات �� @ن ه� 1

��ف د� �� �؛ ا�� در  �� !*��  cb3 �ه� �'$�ر �
ا �Q در ,	� از دو ���3 . ��ز?�� �� %	7 ��دم ��دا+	*�


� از رو�	���Oن را �� %	7 ر�� � � و از ��+7 د� ه�  35 
�*	H� ر?$�ر � . ,H! را ,� د(� � �

در ه
�ه� @��ن و �QVر روز �k از ,�	�ر در ا(*�ر%�ش 
ا.�اد ���H ارو��� و  ��b ��ز ه� �� ره$�6 1'� اR�yم 
�H1 R*! و 3;�� �-$�د6، �� %�� ��,�Hز6 رو�	�ه�6 
 �� ��وع ���b� ون��و  � �� �)�� �3زم \�.��ن ا�*b0*�

� رو�1 ! د� و �-#� @ن و >-ً� .���ا �از6 ,�د �#در ا(� 1
� و  13	�, �
 20 � �� !
� ز+  . 

 ,�	�ره�6 �-�6 
 !U*7 از ��,� .�هb  �,�	�ره�6 �-�6 �� ا+	��ر و �

� �� ژ(*���(� ,�د V*�� ا�� #��b� : 
-! ��دم رو�	���R% 6ن< �در ��ر��b ( P)(,�	�ر د�	

� ا(� رو�	� 6/1/59� �#� �� � 13، در 1	�, �
  . 
-! رو�	�6 \�.��ن از ��ا�2 ���ا ��Q در < �,�	�ر د�	

 P)ن  ��27/8/59ر@ !� �,12  !��;  ��a !از اه�� �
 
��ل 50 
� از @ن ه� ��6y  7ا(� رو�	� �� %	7 ر��� � و 

 . �� دا�	*�
�   18/8/60در ��ر��b  ( P)( %	7 �3م رو�	�6 ��(��@��د,

� %	7 ر��� � ا�� ا���!  12�! @ن � �
 9  !)���*� �
 
 . ��� ا��

  �<@ 6 �-! ,�ر?�ان ,�ر� +� < �,�	�ر د�	
6��   P)��23/6/60رو%���� در ��ر  �� در ا(� .�>-,
� �� � و ا���! 18	�, �

� �*���(! ��� ا�� 13   . 

 P)د در ��ر���Q� ل�-! ��دم رو�	�6 %�� ?< �,�	�ر د�	

� >�ن +�د را از  18,� در ا(� ,�	�ر  ��  6/11/61 

 6y�� ا,|� @ن ه� ���ل �� دا�	*� و 1	�  50د�� داد � ,
 . ��ل در ���ن @ �Q د(�� �! ��د 95و  70ا.�اد6 �� �*�� 

 رو�	�6 ��ز6 از ��ا��Q� 2��د    
� از اه��! 9,�	�ر 
-! ��دم رو�	�ه�6 د(�w Rخ، $#1!،  < �,�	�ر د�	

��  ��b ر(�� آ�(��ن، آb0*� ن در��#H �؛ در  6 ���آ�ن و (
��3 ��� از � �*�Q  40ا(� ,�	�ر ه� �', � �� �	�, �
 

�ن �*���(! ��� ا�� 23ا���! *, �� �
  . 
�ر، >-
� @��د،  � �-! در رو�	�ه�6 د(< �,�	�ر د�	

در ا(� 1Rت ,� در ��ر(P . ��>�ن @��د از ��ا��Q� 2��د
25/12/61  �	�, !��;  ��a ا '�م ?�.� ��3 ا6 از ��دم


� �*���(! و x$� ��� ا�� ��9 � ,� �*�Q ا���!   . 
�ش و ?�'�، در  b� �-! ��دم رو�	�ه�6 ه< �,�	�ر د�	

�b0*�   P)در ��ر �� ا���! 62/ �3/1���6 ارو��, ،13 

� �*���(! و �� x$� ر���� ا��  . 

� ���ن و 
�#+ ،!
0�� 7bV 6ه��	رو� !-< �,�	�ر د�	
 ��ر+� ?)��b  ( P)ن 5/1/62در ��ر�� �	�, �� �'*� �, ،

21 �� �
  . 
-! رو�	�ه�6 >$�(�7 @��د و ?� �� و(#� و < �,�	�ر د�	

�(دو @ب)�
� در ا(� 1Rت >�ن +�د 6، 23/6/62، )ا�* 
 . را از د�� داد �

� >� ا���! ,�	� ��?�ن رو�	�6 %�ر � در ��ل  �1358 
�د�  49 
� @ن ه� �*�Q ا���!  68,� از � !)���*� 7��% �
 


� از اه��!  35 
� از اه��! رو�	���R% 6ن،  12و  

� از اه��!  12رو�	�ه�6 ا(*�ر%�ش و و��,*� و  


� د(�U از  27، �1ود 1358\�.��ن، در ��ل   

 y�1 �1� را �� ه�� >�  �*��� ��د(� @ن ه� آ��� �ا(� ه
ز �� ا � در @ن ���3 (� در د� در +� � ��ن  $�د � (� 


� آ**�I� د را�+ �b)�� �� �*	H ا�� . 
در��ر�  �ع ا�5#� اي آ� ���ر ��د� ��� ��د، �����دي �*�م  

 ،��-�Q�Z را �� �
*8 آ�	*� �-�Q�Zرا �� :�� ?�(� ���ا1
� و آ�رد �� ��(� �، %�V  دآ�ن��\ً� آ�I� را ه� �Q�Z-�

� آ�د �
+ ���� . را ز(� ��U و �
 �
� از ا�Z3ي +� �اد� اش را از د�� داد�  ���9 ا1� آ 

�)�� �U ز �� �� �ن +�د �� ?UV ر���ا �وز :ا�� در ��
�دم و �aوب، � ��b  را  در �*Q< ،وارد %�ر � ��م �	و%

�د د(�م+ ��V ي�#< . 
  


اه��؟� f� �L دم��  
��دم ز>� آ����   .از .�>-� %�ر � ��� از �� ��� �� ?Yرد

ا(� رو�	� R3و� �� از د�� دادن �3(�ان +�د از درد 
�(*� ��رگ د(�Uي ه� دار �، ? �� �Q @: �درد �� ا(*�H آ

�ل ا(� ��ت، �� .�(�د ��  �����  در � k�wه�
ه�k�w  ����� �� و=2 �� را �$�*�؛ �� %��#�� �3(�ان   .ا��

 �� �� 7��b� از �� �Hدا � و .���5 + ��د را �� ��*�� آ+
�� ا(� >*�(� ��داش ه� ?�.	�  �-Y?.  �Zر ��I� ه�(��ن

�� �� دا �� ��اح ا(� >*�(�، (  ا��� ار�� ��د� ! ا �
 . ا��

  

اه��� f�� ل
* ��  
�� ا�Rع از �
� ه��ت �H1 " %�ر �"?�وه� از اه��� د� 

� ��Q��د " %�ر �" �� �� آ�د�	�ن �� دو ��*� ��س از �
دار(�ش .�وه� را ��I  ه�(��ن،  ا �Q �� �1ف  .ا�� �

�ه� و دو   .�	�xl آ�د� ��د �� �و%	� .�وه� �� ز � آ
د+	�ش را از د�� داد� ��د ?
� ���ر �� ر���?� �� 

�د، � �
? gh� .�(�د و ��ل  در د� �� >*�(� ���، :�� ��
�اه��، + ��اه�� %��#�� �3(�ان �� را   + �� rb. ��

� آ*�� و ��د��ن را آ{ د�	��ن ���U(� و ��5آ
ه�ي ��  �� �� +�اه�� @ن ?�وه� آ� وارد +� �  .�YUار(�

 �� y�1 *� و	?*�� را آ� ��م و ��-� 7
��� � و ��3 اي 
از ��b�Y? �� �� 7ر �  +��ل را�1 و +�#� +� �Hد، 

� �� ��اه��،   .د�	��U و ��5آ+ �>�  �� ��Vي  
� .�(�د �� ����  .�3ا��� �Hاه�� آ�+ �� �� . �)��� �Hآ

د(�وز ��3 اي @�� � و   .ا(*'� و �� آ�ر �� ر���?� آ*�
�*	
�ب >*8 ��د و >*8 ه� از ا(� �Q.�1 دارد، ا�� : ?+

$�، ا(*'� >*8  $�د، ا(*'� (  ��� h�� ���Iا، �� د(�، �
0�ر �� . ��دم �� ?*�� را �R+� آ�د �V �� �QVر ���w�

���� ��ا �H در %��م ��آ� دا�	� . 
�ل داد% �Q @ �. ه�(��ن را �� ا��م �*	7b آ*� �1ف: .�وه� �

 ���ز�� �?�ن %	#�Q ه� ��ار ��*� ��س ه� �� � و در ���1 آ
� اي از ?�(H	� و  ����ن @رام  �ا�	*�، +�د آ� ه*�ز ;5�

�.ه�ي �3اداري و �-�(� را�� �� دارد ��ز?�	*�  �� 
 )" 16/9/1358ا��3Rت(

 P)در ��ر ��*w  ��?��د�  @ذر���  ��� 21ا(� روز ��� ه
�%�ا �ن ا(�ان در��ر�b1 ��-<   �X)و �و%�(2 ,�د�	�ن �

 �-<�. �HI  �وز(�، �Q*�س ��زر?�ن، �*	��  %�ر � را �
� در :"... در ��I! از ا(�  ��� @��� ا��. ,�د, ��-#0�

�q ,�د ��� از ا�	� 6�Q @ذر��('�ن �a�! و ,�د�	�ن �*�
 �و ,��� ��� ?�ار���! د��Iاش در را�0� �� �'�وز �

�ق ا���! ��Qو �ان ار��ل �!b1 د @زاد6 و�� .��  �X)و
 6��U��b	 و ا � ��د +�  �� رو�	�6 %�ر � ,-<�.

!� 6����=  6�< !��b�b5� رد @ن����� و yزم ا�� در �
�رت �Y(�د\ ...�
�zدر  و �, ���� �6 ا �H ! و �#! ه

�6 ا(� ا+	R.�ت  ��ا�� ا(� .�>-� ��(H	�� و از ?H	�ش دا�*
37 @ور(� �� 6��?�#<) "...� 621 ا��3Rت،  روز ��

 ). 2، ص 1358@ذر��� 
  

��C� �21ره��B  
 R� ن���ا(� ��5 ه� در ��ا(0! ��0ح �! �� ,� ه
H1*! و ?�و� ��5 .��� �ه! او، V*�� >*�(��! را در 

ا�-�د �I	#{ در رو�	�ه�6 د(�U ,�د  ���  �� ا '�م داد� 
د�  ���س در : ��د � ,� از @ن ���ن �! ��ان �� رو�	�ه�6

�، د� ��او,� !، ,#�� در �*b0ۀ ���ا ��Q، د� )�ا�*
 � �Iق، ا(*�ر%�ش، دا�R�% ��% و ��b  در ��.��ن، ��د�\ 

و ������ آ� در رژ(�  در >�(�ن ا��، ز(�ا .��دال ه�
�د�� �b0*� در ��� �O7��3 ا>�ا �	�Y?  ا.�ادي r��ا � �

�ان، ���HرV �	اد، .��� �� ����    ;�� دآX  ��Qz64 
ارو��� ��ه*Q� 8$�ز(�ن و ��(� .��� �ه�ن ار��� و 

��� /#H� د �ان ��دم  ژا �ار��ي �� �� ��ا��ا � و در 
ا �  �H	Z-{ آ� �����ن ز(�د از د�� .��دال ه� ز>� آ����

�-�Z 3*�\� ار��� �� *�  -2. ?�� � ��5 .��ر %�ار ��
اي از  .��� �ه�ن .-#� آ�د�	�ن و @ذر��('�ن �a�� و ��ر�

���*7 ز(� .���ن در ا�x  �ا�	� ��*� �Yه$� و ا Rb�� در 
آ*�ر� آ�ره�ي �|$� +�د روح +���� و ��b3 را ��� 

� V*�ن ��5(  آ�د�b0*� ك و آ�د��  ���ا � آ� ��اي ه
ا+	Rف ��%� +�اه� �� � و �� ا1	�ل %�ي �� (  >*8 

�اه�� �� ه�� �V  7��3(�� از ��ي د���ات+ �ه� ��ا>
�ري ا���R و ����*�  ���3 ���اري ��دمQ�� ?*�� از >

�ي د���ات ه� � �� ا�� آ� در  	�'� ��دم �	�? �� ��
�ق داد� ��� � ��� ��b�b5ت �
�7 آ� ?�ار��ت و  -3. �

�د >�ا �دان ا�	�Iا�� ژا �ار��ي و <��اره�ي � 
�'�ه�  �ه�ي  ��b ��5 �����	� @%�ي �-$�دي و ��?�د 


� را ��ون ?*�� %	7  45 '
� در %�ر � از ��ا���b  2 �1ا7%  
�ه� را در  �3م آ�د� در �75 ��� � @ �Q و �-�ًا آ�	

�د  �(*� در >*8 آ�	�  ه� ا 	�bل داد� �����نا � آ� وا 
ا � و ا�	�ار  ا � و ده�ت را �aرت آ�د� و �� @�� آ���� ���

 ��#��آ�	� و ا(� در ا�x �� ���%	� (�  را  
� 5��U#�ي در آ
�H�) ه�ن ژا �ار��ي از� ���. ������5(   و +�� � و �

 �= �� �O�'��b	 ار ��ن روح ا���ت =� آ�دي و ���H1ا
� �� ا(*��  از ��ي د(�U آ�ده�ي �-��م �
ا�� �	��

��� ��#3 1�(� X  ��Qzاد  ��3#�� ا(� آ�	�ر �*�+	 �ا � �
�H�  ي و �'�زا���ن��U	5#� ا���ن د�� �)�H
 -4. از �
� و �#�� ��ا�� آ�د�	�ن و @ذر��('�ن ��در  ��b و 1

�ه�ي  R� د��a�� (�� از 3�ا�7 >*8 و +� �(�ي و>
 ���واآ� �� �-�c =� آ�دي و .��دال ه�ي �H#/ ا�� آ

��� /#H� ار�� و ژا �ار��ي r��ا � و داد?�� ا Rbب و  �
���u ����اران ا Rbب %�رت آ�.� ��اي >#�?��ي را 

�� *� >�(�ن %�ر � آ� ��1 �1آ� ��ع @%�ي +#���I و    �ارد
در آ*�ر را� 71  -5. @%�ي ا���  '{ @��دي ا>�ا  ��

 �Q< � ا��ژي و 3��O�)و ا �U*را� 71 .�ه ،���; 
 ." آ�د�	�ن و @ذر��('�ن �a�� yزم ا��

  
1�/�د�*:  

-  7$% ��� �
�£ رو�1 ��ن %R�� آ� ���3 >*8 دو ���
��� ��b  ط�b  �)�� ا � و . 

-  �U�� ،� رت %�ر�a ر و�	ي و �'�زات ��3#�� آ���U	د�
�� و @�� ��زي +��� و +� -#% ���a ه�ي دو@ب و . 

�(� @ن >�Q د�	��Uي  -b� ب وRb رت روي داد?�� ا�; 
�)�H
� . 

- �ً���P .��� �ه� � آ� ر�� �) g)�در  ا��3Rت �-
 ��u� }�-Z� ارد� و در\�دY? ن���Rb ر =� ا��	ا+

 . هH	*� ����اران
.��	�دن دو  
� ��زرس از ��ف ا��م، دو  
� ��زرس از 
��ف دو�� و ��راي ا Rbب و (   
� از ��ف داد�	�ن 

� �� ��b(� ا1	�ا��ت  .آ7bO�. دران  ـ�Q� ي�Q�24/6/58
 )" 26/6/1358آ��Qن(

 P)�3ت در ��رR� 58@ذر ��� ��ل 16ه���ن روز ��� ا
� ,�د و در @ن �Q� � 7 �3م %�ر	رد %�?�ارش �
�#! در �

� و ? ،�3�ا�7 �_7 ?��6 ا(� .�>- �� ��دا+	� �=
 ��ه�(! �� ��دم ا(� رو�	� ا '�م داد ,� ��I! از @ن �?

 : ��ح ز(� ا��
 "�)�? �� ���ر، ��م ا��اف د� را ��  11روز : 1)�Q�

و ���3 (  �-�از�Qz  ��   و ��پ ��5\�� آ�د� ��د �، 
�ا� ���I ���� %�دري، ���7 Q� �
��3 اي �1ود \�  

� �I� ،ن  �'�ه�(� ����ار��	را دم د� �Hو ه� آ �*	I)ه� ر
�� (  >#�  رو�1 � د�، . آ�	*� و �� ��(� � د(� �، 
�رد آ� ��دم ا(� د� ه��  %�ان، + �H% ر.� و �Q @ د� 

�� رو�1 � د� را .�رًا   .����b و ?*�ه�  �ار �<�Q�
آ�	*� و ��ش را ��(� � و �� +�د ��د � و ه*�ز �� 

 . رو�1 � د� ���ا  ��� ا��
� اش را در ا(� آ�	�ر از  18و 15ز � آ� دو .�ز �  ���

�)� . @ن ه� �� ه�k�w ر�1  ��د �:د�� داد� ا�� �� ?
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 راههاي سبز                                                                                                                                     

ا1_�م ا�3ام ا(� ا.�اد V*� ��ل ��� \�در .��b ا�3ام �� �
�د� ��� ). !	�@ �، ��(� �1ب 29/1/1383روز ��

 ) د��,�ات ,�د�	�ن ا(�ان
7�3 �5�6 اه7 ��,�ن، �� ا��Qم ه_�ر6 �� �1ب  �ا�

� در ��ل #���ر  13د�	��U و در  1382,)�Q�1384  در
�� �	I)دار @و �� �� ا��Qم ��5ر�� � . ز �ان ارو��

�(� در ?�و�Z3 م�Qا� �� !*)�'*� �در "ا?�6 ��ر " �5
�ر  13د�	��U و ز �ا ! و در  ��1381ل )�Q�1384  ��

�� �	I)دار @و . 
� د��� در ��ل _1 �H11386  در �)�Z3 م�Qا� ��

vاX�  �� 6 ا�3ام��ق .( در ز �ان +b1 ز��ن د.�ع از��
 ). ���,�د�	�ن

� ا�H1ن .	���1ن ا�3ام 1388@��ن  ��20  1386از ��ل , ،
 mI�� �w @ 6 ?�ارش  ��� ا��، ا���U)ا�3ام د ،��


� از .-�yن ����! ,�د �� ا�3ام �5_�م  14ا,*�ن   ا�� 
�*	Hن ه��_1 �h� ;�ر	ن در ا �*V ا���! . ��� ا � و ه�

 : ا(� ا.�اد �� ��ح ز(� ا��
� �-�ر.! -2-ز(*���R< cن ,���-3- pا c�$1  !
�0�  4- 

�س#� ،!*�H1 !��� ���  5-  ،6��ل �5< ���
*! -7  ر�	� ار,�� -6  �#�س��) /�H.  8-  ر���

 6�*_+@9-  6�Z+ ��H110- �U �3#!  -11.�زاد ,
!، رو�	�6  -13.�ه�د و,�#!  -��112ر(�ن �#� !
0��

 �b� 6� . ا �ر ر�	! -14ا(#
� ��� ا�y1991  7#زم �� ذ,� ا�� �*� �� ?�ارش ��ل 
3

,�د ,�	� و از ��ل 50000، ��1991  1979از ��ل 

� از ,�ده� در ا(�ان ا�3ام ���  105، ��1991  1987 

ه�� ��ز��ن در  1994در ?�ارش ��� ��رس ��ل . ا �

� در ,��� ��� �-� از دو ��ل ز �ان 5، 1993ژو�O ��ل  

 . ا�3ام ��� ا �
�ن �$�رز� �� �$-�X  gاد6 و �H��� ا��س ?�ارش ,

� ��ز��ن �#7 در � �	H�از ا%#�� ه�6 وا �)�1
P)��10/8/1994ر  k ا�. ��*)��� ا��س ?�ارش  

����ن  u�1993 ،70	��$� 8در   ��$��!� !��Qا� �� �
 

� @ �Q �!  �م و  ��ن �� ��  10,�د6 ��زدا�� و   �$�س 

 . ا �
  

g����:  
@ر��� -@ر��� روز ��� ,��Qن -@ر��� روز ��� ا��3Rت -

 !�Rب ا�Rb ا �@ر��� ��,� .�ه*v�V !U -روز ��
و�Rگ ,	�ب -�'#� 6 >*8 در ,�د�	�ن --) ,�ردو��(�(

� اش  !��*�20��Qاد +����5! و ,	�ب ه�6  �? .-
��� �$+   �)�? 

�ق ��� ,�د�	�ن -b1 ز��ن د.�ع از�� �)��- �)��
�ق ��� b1 نy�-. �3���(� �1ب د�_�ات -�'

�-,�د�	�ن ا(�ان #��-�UN, CD /872*� -��(� �1ب ,
/R� 2#+ ��U*,-  �*�e/cn.4ح   ,12/9/88

sub.201988,UN  
-�*�UN ،e/cn.4-31/4/1992  !3��را6 ا>	�

 ا%	��د6 ��ز��ن �7# 
- �*�UN  ��*را6 ا���s/23685/add9/31992- 

�*�  un ،e/cn/.4/1993/45  !3��را6 ا%	��د6 ا>	�-
 7� ��� ا�#
?�ارش  -MDE 14/1/1988 /18?�ارش 3

 7� ��� ا�#
3MDE 14/3/1989 /-  ��� �
?�ارش 3
 7�ق ��� :ا(�ان  -/ MDE 13/10/1992ا�#b1 gb 
� ��7 ا�7# ��1990  1987
 ��MDEز��ن 3

�ق ���  - 31/12/1992b1 �)�H�3� ا�*�د ,�'�
  ���27/11992	��I) . ,�د�	�ن

 روز @ن y(� – ا��(� ���Q� �Iب: �*2$

��3  1359در ��ل 
� از ا�Z3 و ه�اداران �1ب  �39' 
� ا�3ام �� � 13و  د��,�ات#��
� از ا6�Z3 �1ب , .

 ) ���  �X)ن و�	1359>*8 در ,�د� .( 

� در ز �ان ه�6 1360در ��ل   �، \� و ��� و �

 �U)ا �ر�، %�و�، و د���Q��د، �**�ج، ,����ران، �� �، د(

� از ا(� ا.�اد از  �Q� .35ه�6 ,�د�	�ن ا�3ام �� � 


� از ا�Z3 و  �137ب د��,�ات و  ا�Z3 و ه�اداران 
�د �� �#��� .(ه�ادران �1ب ,��  �X)ن و�	8 در ,�د�*<

� و �1ب 1360#��, �)�� ،v�V !U*ه�. �,�� ،
� ��H ا(�ان, ( 

� 1_� ا�3ام �� �����ران در  88ا���!  ��1361ل , �
 
از ���ن ا(� ا.�اد . ��رد @ن ه� ا>�ا ��� �� x$� ر���� ا��

18  ،�#��� �1ب ,Z3 �
� �1ب د��,�ات 38 Z3 �
 
� د(�U ا�1اب � �	H�7 و (� واb	H� !���� نy�-. !b��� و

�ان �|�ل �1ب +$�ت ��د� ا �*3 ���,� .(,�د�	�ن، �
� >*8 در ,�د�	�ن، ��(� �1ب #'� ،v�V !U*ه�.

� ��H ا(�ان� و �1ب ,#��, ( 

� ا�3ا�! ,� ا��ر� ��،  160از  ، 1362در��ل   

-! ه�ن ا�3ام �-�وف < � 59��رز��(� ا�3ام ه�6 د�	
� �1ب  ��36�b! ا�3ا�! ه� .  
� در ��Q��د ا��Z3 �
 

�د� ا � 30د��,�ات و � �#��� �1ب ,Z3 �
د(�U ا.�اد . 
در ا�3ام ه�6 ز �ان ه��b� 6، �**�ج، ��د�� >�ن ��ن 

� >*8 در ..(را از د�� داد� ا �#'� ،v�V !U*ه�. �,��
� ��H ا(�ان� و �1ب ,#�� ) ,�د�	�ن، ��(� �1ب ,

 34@��ر �� x$� ر���� �1,! از ا(� ا�� ,�  ��1363ل 

� از ا6�Z3 �1ب د��,�ات و  6  11�Z3از ا �
 

�#��در ��رد د(�U ا�3ا�! ه� و . ا�3ام ��� ا �  �1ب ,
�H�  س�	ا���! @ن ه� @��ر6 در د�). !U*ه�. �,��

� و #��� >*8 در ,�د�	�ن، ��(� �1ب ,#'� ،v�V
� ��H ا(�ان ) �1ب ,


� از ا�3ا�! ه�6 �1ب د��,�ات  19ا���!  ��1364ل  
� ا�3ام �� � 18و #��yزم �� ذ,� .  
� از ا6�Z3 �1ب ,

ا�� ��+! �*��-� 2	�b � �-�اد6 از ا(� ا���! �_� ا�� 
� و د��,�ات #��� ��� ه�6 >*8 دا+#! ,	�, ��ط ����

� >*8 در .(����ط ����#'� ،v�V !U*ه�. �,��
� ��H ا(�ان� و �1ب ,#�� ) ,�د�	�ن، ��(� �1ب ,

� و 1366و  ��1365ل #��
� از ا6�Z3 �1ب ,  �
، ه

� از ا6�Z3 �1ب د�_�ات ا�3ام �� � 13 ). �,��

� >*8 در ,�د�	�ن، ��(� �1ب #'� ،v�V !U*ه�.
� ��H ا(�ان� و �1ب ,#��, ( 

� در ��ل ه�6 , !-< � 1368و  1367در ا�3ام ه�6 د�	

� از ا�Z3 و  23در ,7 ز �ان ه�6 ا(�ان ا '�م ?�.�  

ه�اداران �1ب د��,�ات و ��+! .-�yن ����! �H	7b و 
 !�#H� م�  ��د � و ��د را %$H� R#�� ,�د� �+ �, ! �H, �)

� �! �� � و  ��	+�*�  36  �#��
� از ا6�Z3 �1ب , 
 . ا�3ام �� �


� 1369در ��ل   �� �، ه�� ��رد ا�3ام �� x$� ر���� ,
�ان*3 �ا6�Z3 �1ب د��,�ات �*�+	� ���   از @ن ه� �

ا � و �*�  
� د(�U ه�(� ����! ���I! ��ا(��ن ذ,� 
� >*8 در ,�د�	�ن، .( ��� ا��#'� ،v�V !U*ه�. �,��

� ��H ا(�ان� و �1ب ,#�� ) ��(� �1ب ,
�  25، @��ر ه� 1_�(� از ا�3ام ��1370ل � �
� دارد , 

 !���� �)��د� ا � و از ه� �#��� �1ب ,Z3 از @ن ه� �
 
22 �H�  ��3! در د��R�
� د(�U ا ). !U*ه�. �,��

� و #��� >*8 در ,�د�	�ن، ��(� �1ب ,#'� ،v�V
� ��H ا(�ان ) �1ب ,
� �-� @ر���6 از ا�3ام ه� و (�  1370@ن ���� ا�� از ��ل �

�H�  س�	ن در د��?�� �� @��رش . ,�	#����(� �1ب ,
� روز ,�د� ا�� ,� در ا(�  1374و  1373را �� ��ل �


� از ا6�Z3 ا(� �1ب و  ��  ���13ن �! ��ان �� ��ور  
 . ا�3ام �QVر �� د(�U ا��ر� ,�د

��b#0 ه�� @��ر6 در د�	�س  ��1382 ��ل  1374از ��ل 
�H�  . ��)�� ر��H� ر ا�3ام ه���@ �	b�b1 در ا(� دوران �ا�$	

 �) �� !�د و ا?� ه� 1_! \�در �! �� (� ا>�ا  � ���@
 . ���Hر �� ��+�� �� ا>�ا در�! @��

� �1ل x$�  1382از ��ل  � �� �, !)�Qارد ا�3ا��� �-� ��
� ��ح ز(� ا��� ��� : 


� از ا6�Z3 �1ب د��,�ات در ��Q ��1383ل   �� ، 

�q ,�د�	�ن >�ن +�د �*� �U)در د !��;  ��a و �ان�Q�

�، ا���!  27از ا(� . را از د�� داد � 25  �
� از ,�	 

 . ��?�ن x$� ��� ا��
� ��� ��ل ه�6 , �
 ��1362 1358در وا2% �! ��ان ?

� در @ �Q \�ه�  �114ود , �� در ,�د�	�ن ا '�م ?�.	#1
�ن �*�Q  �م *,�� �� ��� ا � ,	�, �
� x$� ر����  242 � �
 


� از @ن ه� (-*! �1ود 105 
�  242از ا(� . ا�� 44% ،
 �b0*� 6از ,�ده�  �*	Hه ��b   �� د���Q� �Q� 72و  �	�,

�  ��ن �! ده� ,� . در ��bم دوم %�ار �! ?��د#�H� �)ا
�ن V ! �H, ذ�
1�ز�   �� �<�� �� !��a ('�ن��ن @ذر�	ا�

 �b0*� از ه� ���دان اش ��H1 R*! و ��_� >�ا 
-! ��دم �! ?*��   د(�U، در?�� @��ب< �و ,�	�ر د�	
 . رو�	� ه� ��� ا��

  
� و ��د�C�, �2	ا(�ام ه�� د  

� رو�	�ه� و � �#� �� ا(� >� @�� @��ر ,�	� ��?�ن در 1w @
 �� ��  ! �H,رده���د، ا�� در ا(� ��+� MV���Qه�6 ,

�ان ا6�Z3 . ا��رت در �! @�� �*3 ����	� ا��� ��?�ن �
ا�1اب و (� ه�اداران ا(� ا�1اب �� 1_� ا�3ام رو �� رو 

� @��ر ا�3ا�! ه�6 ا6�Z3 ا�1اب . �� �� c���� �)ا ��
� ا�3ام b0*� �)در ا(� ��ل ه� در ا �,�د (� .-�yن ����! ,

 . ��� ا �، �! ر���
 832، )1991-1979(��1370  1358در .�\#� ��ل ه�6 


� در ,�د�	�ن �����ران �� �  )v�V !U*از ).��,� .�ه
� (� ه�ادار �1ب د��,�ات  399ا(� �-�اد Z3 �
 


� از ا6�Z3  209و  ,�د�	�ن ا(�ان �-�.! ��� ا � 
�؛ در ��رد#��
� ��%! �� �� ه�(� ����!  �1182ب , 

� ,�ام �1ب و Z3 �H�  م����I! ذ,�  ��� و �-#
 802��+! �*��2 �� ا(� ��ور � ,� . ?�و� ����! ��د� ا �


� از ا(� @��ر ه�، �-�اد ا�3ا�! ه� ���r  ��وه�6  ;��!  
در\�، در >*8 ه�6  3 
�، (-*! �1ود  28و  ��د� 

 ��� �	�, �#��دا+#! ���ن �1ب د��,�ات ,�د�	�ن و ,
 . ا �
در\� ,#�� ا�3ام ���  10 
� از ا(� ا.�اد (-*! �1ود  79

ه� از ���ن ��Qو �ان �3د6 ��د� ا � و ه�� ?�ا(� �1�! 
yزم �� ذ,� ا�� ,� �-�اد . و .-���� ����!  �ا�	� ا �

6�U)د )y��د� ا � )  
� 23ا1	� ! �H, از ا(� ا�3ا�! ه�
��� و  ��وه�6 _1 }��I� در >*8 ���ن ا�1اب �,
 ;��! ا��� و ه�ن >� ��5 3*�ان ا�3ام \�5ا(! 

 . �����ران ��� ا �
-! (_! از و(X?! ه�6 ا�3ام < ���(�� ا�3ام ه�6 د�	
�ر ��(� Q�� در �ه�6 ����! در ,�د�	�ن ��د� ا�� ,

�59�رد @ن   P)د6 در ��ر���Q� ا �ن�
� از > 
�ر ه� ز��ن ا�3ام   12/3/1363� �� !U��زدا�� و ه

، 61، 1360���	�(� �-�اد ا�3ام ه� در ��ل ه�6 . �� �
 1360در ا(� ���ن ��ل . رو6 داد� ا�� 1367و  63، 62

(_! از ����  160�� ا�3ام  1362 
�، و ��ل  163�� ا�3ام 
6�Q��� �)��  ن ا���	ا(�ان و ,�د� !���� P)ر�� . 

  
  ^��ر ,6"� ا(�ام ه�

، (�زد�  
� ه� ز��ن در ز �ان د(�ل ��1358داد 28در 
� ه��� ?�>! ��� ! (_! از .-�yن #@��د ,��� ���، از >

ا1	�y �-�اد6 از ا(� . ����! ��{ �V، ا�3ام �� �
 ) ��,� .�ه*v�V !U.(ا�3ا�! ه� ,�د  $�د� ا �


� ا�3ام �� ���7داد ���  �� 29.�دا6 @ن روز (-*!  .
 ) ��1358داد 30روز ��� �Q�, 6ن، (
�ر ���3)�Q�7 ،�Q� 6را�� 6�Z3از ا !_) �#
�، از > 

(M .�#� ��دار و ��ادران ��0
! �#�0 ! ا�3ام �� �
) 6��)�� �#��, ��� �$+1359 ( 
�ر��� 4)�Q�1358  ران��ج ����**� �Q� در �
(�زد�  

 ) 7/6/1358روز ��� 6 ا��3Rت .(�� �
�ر5)�Q�1358 در ��د?�ن  20، (-*! .�دا6 @ن روز �
 

 ) 6/5/1358.روز ��� ,��Qن.(��b� �Q ا�3ام �� �
 P)ان  2/2/1358از ��ر��د  Xاد >��� 7�3�� ا�,21 

� ا�3ام �� �� )�� ا�3ام  ���9/11/1358� در ز �ان ا�*� �,
 �3�
� از ا6�Z3 �1ب  5�16� ��ور6 ا '���� �' 

� ا�3ام �� � 10د��,�ات و #��
� از ا6�Z3 �1ب , .
� ��ل(��  �X)ن، و�	8 در ,�د�*< �#'�1358 ( 



7 

 

 راههاي سبز                                                                                                                                     

.e ( از k� 6ان ا�3ام ه� در ��� ه���� �	ت ?�.��
 .ا 	�I��ت

f ( �#ا3�ل ��5ود(� ه�6 ���	� در @زاد6 ���ن از >
��5ود(� ��(� ��ا6 ���� �;�ه�ات ���r ر�� � ه� و 

ا+	Rل در ار�$���ت و ا(*	� �، و �H	� ا>$�ر6 د.��� 
�-�اد6 از ��ز��ن ه�(! ,� در ��رد و=-�� ز �ا ��ن �-� 

 .از ا 	�I��ت �q�b5 �! ,�د �
g ( رت�
��زدا�� +�د��ا � و ز �ا ! ,�دن ,�ر�*�ان �

ه�6 +�ر>! در ��Qان و �� ا(� ����c ��ا+#� ��� از �1 
 r�ن و(� در روا��� �� �در ,�ر و 3#_�د @ن ه��� ه� ,

���h� 6�U(� ا��H*, r�ن و(� در روا� .����! و ��
¦ . �� ��د ,� !� ��ر6 ا��R! ا(�ان +�ا�	Qاز دو�� >

� ه�6 ا���! ا6 ,� در ?�ارش د��� ,7 ��0ح ��� a�aد
 !#$% �� ��� در 0%-*��Oا%�ا��ت ارا �� m+y�� دازد، و�u�

 �X)��ق ��� +�د را �b1 7 ,*� و ا��ا��ت3 !��3 2'�
 :در ��ارد ذ(7، ه� در %� �ن و ه� در 37، ر�3(� ,*�

a ( و ��، �Rق و ��(� ا�_�ل �_*'Z3 20% فY1
�'�زات (� ر.	�ره���a ،��+ 6 ا �H ! و ���b5 @��� از 

،7�ن و در 3 �% 
b ( رج از�+ �Y1ف ا�3ام در �Rء �3م و ��(� ا�3ام ه�(! ,

،� � ا\�ل 1
��z ��� ��� ا�##! ا>�ا �! �
c ( �� �)در ز��ن ار�_�ب >�م ز �Y1ف ا�3ام ا.�اد6 ,

�$q ا��ا��ت ا(�ان در ��د�  ١٨ �*	Hق  ��٣٧ل ه�b1 ن���
�ق �� ! و ����!، �,�دv و ��د� b1 !## ��|�ق ��� ا�

d (،ان رو�! از ا�3ام� Y1ف ا3�ل �*�HUر �-*
e ( ز �ن ��ق ��� �#3b1 gb  و g�-$� ا�_�ل �Y1ف ه

،7 و د+	�ان ه� در %� �ن و ه� در 3
f ( ��� ق�b1 6ه� gb  �)�� و g�-$� ا�_�ل �Y1ف ه

 �ا.�اد ا%#�� ه�Y� 6ه$!، %��!، ز�� ! (� ��(� ا%#�� ه�6 �
�ددار6 از ,*	�ل ا.�اد �� + ،���  �) ��� �	+�*� ��ر�

� ا%#�� ه� �� د�	��! هZ� و ،�Q @ د�b	3و ا cهY� ا��س
�زش و ا�	�hل،�@ �� ��دم ا(�ان � ه� *� ه

g ( !$هY� c�-� رد�ا>�ا6 ?�ارش ?�ار��U و(�X در �
� ?�ارش ��ل #� در @ن  �١٩٩از >, �X)و �Uا(� ?�ار�

 !�Rر6 ا��Q< �Q @ q$� �� ��� ا�� ,�\�را� ه�(! �
ا(�ان �! ��ا � >��-� ��Q(! را �� �1ل +�د ره� ,*�، و 

� از ��ل  ٧هw*�� در ��رد , !)�Q� ��� از ره$�ان >��-
�ق @��O دادر�! ,� در %� �ن  ١٣٨٧b1 ،�*	Hزدا�� ه��در 

 �� c��*� !��	د� q1 �#�� ��� ا�� از >Z� !ا���
� ر�3(� ��د yردار6 از دادر�! �3د�+�� q1 و,�7 و. 

h ( ن ����! و�
��I� �)�Q� زارو اذ(� و@ ���(�ن دادن �
 ��ق ���، دا �'�(�ن، دا ��Uه��ن، روز ��b1 ا.-�ن��
 �Uران و ��(�  �(*�?�ن ر�� � ه�، وب yگ  �(�Hن، 

 �0�ر +�د��ا � �رو�1 ��ن و و,R �� @زاد ,�دن ا.�اد6 ,
�� د(�?�� ه�6 �+ �� �در ��زدا�� ��H �! �� � (� ا.�اد6 ,

� �k از , ! �H, �#�د ��زدا�� ��� ا � از >+ !����
�ر6 Q��زدا��  ١٣٨٨+�داد ���  ٢٢ا 	�I��ت ر(��� >

 .��� ا �
i ( ��ق %� � ! @��O دادر�!، ��(�ن دادن �b1 �)�3ر

 !� ،�$	-� q�b5� M) ، و ا '�م���ق �b1 ��Z%�  �� ���
� و �H	7b در ��رد ا�Qzرات ��0ح ��� در ��رد  �.��

�ر6،Q�ق ��� �k از ا 	�I��ت ر(��� >b1 gb  
�ر6 ا��R! ا(�ان �! . �Q� ا(*�Q از دو�� >R3و� �� ه

�د را �� ��ا>2 ��� + c��*��  6ر�_� هb��� ��اه� ,+
�ق ��� از ��ق �I	#{ >$�ان ,*� ,� از ���ن b1 !##ا�
� ?�ارش از ا��ا��ت ا(�ان �� ه��� Oارا ��ان �� !� �Q @

� @ن �� و ه_�ر6 ,��7 Z3 ا(�ان �ه�6 ���ن ا�*�د6 ,
 �� ��*w�ق ��� ا��ر� ,�د، هb1 !##� ��ا>2 ��� ا��� ه

� ���ا � ��ر6 ا��R! ا(�ان ���*�Qد �! ,*� ,Qدو�� >
 �� �#,�دن را� ه�6 ه_�ر6 �� ��ز��ن �#7 �	�5 از >

 !)�Z% حR\ز� ا��ق ���، در 1b1 !��3 � ��H�ادار� ,
�ق ��� ادا�� ده�b1 و . 

� . ���*��� د3Oارا �a��#3 ا(�ان !�Rر6 ا��Q< �از ا(*_
0�ر � �, �X)رو � ه�6 و })�z1$�ن و�\ �� ه� !Oدا
�3! .-���� �! ,**�، ه�M�w از در+�ا�� ه�6 =��

�  ¦��ا>2 و(�X را ��ا6 ��زد(� از ا(�ان در 	�Y? ل��
 �ا>���  _�د� و �� �_��$�ت ���Hر ز(�د6 ,� از ��6 ه

 ��ا>2 و(�X ا '�م ���، ���P  �اد� ا��، 3��b ا��از 

،� ��ا �ن، ا>�ا �! �<� ا�3ام در �Rء �3م و ا�3ام  
c ( ��*�HUر,�دن �-*�ان رو�! از ا�3ام، و �� >�د ا(*_

� �*�HU*� 2ر \�در ,�د، ��*�I� ��O�Z% ��% k�Oر
ا.�اد6 هw*�ن در ز �ان ا1_�م ا�3ام �� روش �*�HUر 

 در(�.� �! ,**�،
d ( م ,�دن���زدا��، ��,�ب ��ام �� +�� � و �5_

� @��� هH	*�، ,�رزار ��H� 2'� q1 ر�	ا��+ �ز � ! ,
 g�-$� ��ق ���، و ادا�b1 2.و ار�3ب ز �ن ��ا �)�Q�

،7�#3� ز �ن و د+	�ان، ه� در %� �ن و ه� در 3 
e ( ��#%ا.�اد ا ���ق �b1 �)�� gb  ا(*�� و�. g�-$�

 ��ه�Y� 6ه$!، %��!، ز�� ! (� ��(� ا%#�� ه�6 �� ر�
� �3ب ه�، ��v ه�، �#�چ ه�، #� ��� (�  ���، از >	+�*�
� �ن �*! و #H� ه� و !.��د(�ن، \Q) ،5! ه��H� ،ده��,

� ���O�Qن و ��وره��Q @ 6 در � �#1 �X)�����1ن @ �Q، و �
ر�� � ه�6 دو�	!، ��اه� رو �� ?H	�ش �Rش ه�6 دو�� 

 ،�Q @ �در �*���(! ���O�Qن، ,*	�ل و ��زدا�� +�د��ا 
� -� از ورود ���O�Qن �� دا ���U و >#�?��6 از .-���� �

ه� 6��x$�ت ا%	��د�Q @ 6، و ادا�� ��زدا�� ه
� �� از 
 ��� �*
و .�ورد(�  �١٣٨ره$�ان >��-� ���O�Qن ,� در ا�

�%2 و  ١٣٨٧د�	��U �� �، ا(� ا.�اد ��ون د�	��! �
�ا>� ��� ا �� !*�U*� ت���Qا� ��و,�7،  �� !.�,. 

f ( دار در �ا3�ل ��5ود(� ه�6 >�6،  ;�م �*� و ادا�
 �#@زاد6 �'2 و ��_7، و @زاد���b3 6 و ���ن، از >

��5ود(� ه�(! ,� ��ا6 ر�� � ه�، ,�ر��ان ا(*	� � و 
ا��5د(� ه�6 ,�ر?�6 ا3�ل �! �� �، و ا.�ا(� @زار و 

�ن ����! و ��I� �اذ(�، ا('�د رc3 و ��1 و ��5,

� از���ن @ن , ،�0�ح >��-� ��ق ��� در هb1 ا.-�ن��
 �ه�، �� ��زدا�� و ��,�ب +�� � ��ر ره$�ان ا��5د(

 �ه�6 ,�ر?�6، ا6�Z3 ا��5د(� ه� و دا �'�(�ن ,
2 �! ,**�، و �H	� ا>$�ر6 '� ���@ ���H� رت���

�ق ��� و �� $�ل @ن ��زدا�� و @زار و b1 ن ��ا.-�ن� �,
 .اذ(� �-�اد6 از ه_�ران ,� �ن ا��ر� �! ,*�

g ( و cهY� 6ا6 @زاد�� �)�� ا 2���5ود(� ه� و �
� ��زدا�� +�د��ا �، د�	6��U �-�اد �! #ا3	�bد، از >

�ا�	�ر @زادY� 6هc و ا3	�bد + �, ! �H, ر6 از��
�Q @ 6ا��ت ز �ان �� ! y�� .هH	*� و \�ور ا1_�م 

h ( ��O@ ! ��ق %� b1 �)�3ا ! �! در �! در ر��� 
 �#�ق ا.�اد ��زدا�� ���، از >b1 gb  دادر�!، و

 �U  اد6 ه��
� ��ون ا��Qم در ز �ان (� در ا , !*�Q	�
� �، ا�	
�د�  ;�م �*� و +�د��ا � از ��زدا�� � !� �دا�	

 �� 2%��y ! ��ت ا 
�اد6، و �3م د�	��! ��ه�6 
 .و,�7

� وا,*� دو�� . ٣� �$H  د را�+ �X)ا ! و�U  ��*wه
�ر6 ا��R! ا(�ان �� $�ل ا 	�I��ت Q+�داد ���  ٢٢>

�ق ��� ا��از �! ,*�،  ١٣٨٨b1 gb  ن���و ا.�ا(� ه
�*	Hاز ا(� %�ار ه �Q @ از !�I� �,: 

a ( �)�� ران و�U  �
�ن، روز ����I� �)�Q� زار و اذ(� و@
�(*�?�ن ر�� � ه�، وب yگ  �(k ه�، و,R، رو�1 ��ن،  
 ! �H, ��ق ���، دا ��Uه��ن، دا �'�(�ن و هb1 ا.-�ن��

� @��� و @زاد6 ��H� 7_�� 2 و'� q1 ر�	ا��+ �,
 �)���  �) �Q @ ����b3 و ���ن ��د � �� ��زدا�� +�د��ا 
� ز+! ��ن و ��گ �-�اد ���Hر � �'*� ��� ��ن ,

 .ز(�د6 ��� ا��
b ( ���r  ��وه�6  ;��! ا6 ,� �)�Q� و � �ا3�ل +�

��r دو�� ه�ا(� �! �� � ��ا6 ��ا,*�� ,�دن ا>$�ر6 �
 ���@ ���H� 7_�� 2 و��Qو �ا ! ,� از q1 @زاد6 �'

� ز+! ��ن و � �'*� ��*w�د ا�	
�د� �! ,�د �، ,� ه+
� ��ن �-�اد ���Hر ز(�د6 ��	�,. 

c ( از �, � yردار6 از دادر�! �3د�+�� q1 در ���ا+#
�ان �� ��?�ار6 داد?�� ه�6 ?�وه! و � !� �Q @ ن���

� ! ا��ر�  �% 6R,و �� ��Q	� c��*� !��	��3 د��*�
�y ! ��ت �� ا1_�م ��گ و k$1 ه�6 � �'*� �,�د ,

�� ��Q	� +! از��ا6 ��. 
d ( از ���ن �ا3�ل ا3	�اف ا>$�ر6 و @زار ز �ا ��ن ,

 ��ارد ?�ارش ��� ��	�ان �� �'�وز >*H! و �_*'�
 ا��ر� ,�د

� 	�ز��ن ��3 �
�) g�K� ����C\9 3��B �2�: 

 وضعيت حقوق بشر در ايران 

 

 

 

 

 
� .�ر�! �	� �ق ��� در ا(�ان ��>b1 !##��u ��� ا�,

��! ��ز��ن �#7 در ��رد 3 2'� ���*-0% 7��,
 P)در ��ر ��ق ��� در ا(�ان ,b1 ��-=ن  ٧و��١٣٨٨@ 

� و در Oن  ٢٩ارا��١٣٨٨@  ��٧¦  �	�, c)��� �را6 �
��! ر���، �� ��ح ز(� �*	�� ,�د3 2�م �'�: 

 
 ��ز��ن �7# �	�5

A/C.3/64/L.37A  
 ١٣٨٨@��ن ���  ٧

!��3 2'� 
 ا H�#U! : ز��ن ا\#!

 
� ��� و �QVرمH#< 

�م� �	�, 
�H#< ر��ع : د�	=���٩ )c( 

 
�ق ���b1 ء�bو ار� �z�
1: 

�ق ��� و ?�ارش ه�6 ?�ار��Uان و(�X و b1 ��-=و
 ،M)X#� ،�)ا���، ا���	ره�6 @ �ورا، ا���(*�?�ن از ,� 

 ،MV 6ر�Q�#�hر�	�ن، ,� �دا، ,�و�!، %$�س، >
�ن، (� �ن، �@ ،�H ا�. ،� R*. ،! �دا �رv، ا�	

 ،! ��'�ر�	�ن، ا(H#*�، ا��ا7�O، ا(��*�، ا(	����، �	
�ا !، ��?�ا�$�رگ، ���	�، .�را���ن 	�� ،�)�	�*	I��

�، �HQ	�ن، Oy�� ،وژ�  ،�  � yه#*�، ز ،�,� ���,�و ���، �
 ،! ��ر6 ����و6، رو�� !، ا�#�ا,!، ا�#Q����hل، >

 ،q��� 6وRH?��ر�H� 6و �� (Q< ،�O�� ،�� �uا�
��(	� ��6 ,$�� و ا(��*� ���!، و ا(�yت �	��5 ا��(_�، 

� ,�د� ا ��Q� را ��(k ا(� 0%-*��  ���: 

ق ��1 در ,�/
ر� ا	0�� ا"�ان < -�C(و 

 
،��
�) g�K� 

��� ا(0��� P2%�، و ه��3 ��ن ��ز�	ر 
1��� ا	�س �

ق ��1 و  < �
ق � ،�1���Yق ه�� ��� ا@��� < ���/,


ق ��1، < � 	�"� ا	��د ��� ا@���

ق ��1 در  < -�C(د در ��ر& و
� ����� ه�� ��9C\9

�� �B ^��"� ^ن، B �
ر� ا	0�� ا"�ان را "�د^ور� �/�,
���� ���ر& C\9رخ  ٣`/٩١
�  ١٣٨٨^ذر��&  ٢٨��

،���� 
 
١ . �از ?�ارش د��� ,7 ��ز��ن �7# ,� �� $�ل 0%-*��

� ��� ا��، و در@ن ���Hر6 از  ٩١/�٣Oارا !��3 2'�
� در ��رد 1
��z و ار��bء 	H� ��**, ان�U  6ز� ه��1
� ��� ا��، 	H<�� ا(�ان !�Rر6 ا��Q�ق ��� در >b1

� و(�X ا���h� 6ات �*
! را در <�ا�	
�د� �! ,*� و �� �
�ق �� ! و ����! �k از ا 	�I��ت +�داد��� b1 ز��1

� %�ار �! ده� و ��+! از  ١٣٨٨;1R� رد��
د�	9ورده�6 �|$� را �� رm+�� �)�3 ه�6 ا%	��د6 و 

� �Y? !� �5ارد� !3� .ا>	
�ق ��� . ٢b1 6�< gb  رد��د را در �+ q� �Uا ! 3

�ر6 ا��R! ا(�ان در >�(�ن ا��، ا��از �! Q� در >,
��+! از 1�ز� ه�6 ��رد  gb در ا(�ان از ا(� . ,*�

� و �'�زات (� ر.	�ر ه���a ،��+ 6 ) a:%�ار ا��'*_�
� %20 ا6�Z3 ��ن و �Rق،# ا ��b5� �) ! �H @��� از >

b ( �ا�3ام �� ��ت ادا�� دارد و ا.�ا(� �-�اد ا�3ام ه�(! ,
 �# +�رج از 1
��z ه�6 �*�+	� ��� ��� ا�##!، از >
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��*� ��  ه��Q< 6 ! �! %�رت. ,*� @ن را ���(� �!,
ا(�ان �Yا,�� ,**� �� +�0 ا�! ��ن ا(�ان را ,�ه� 

��ز  �ده*�، و�! درv ا(�  _	� ���Hر ��Q ا�� ,
 �
_� و   �b��I =� ا��3Rت ���u ا Rbب را ,�

�*Q
 .در دا+7 ا(�ان ���Hر %�6 ا�� �
�زش ��د�@ M) �)در ز �ان او ��V �. ��ا6 �� ه

�اب< �� �ه�6 �� ,�  از ���اyت @R? 6�%ب ?�.	
 .�� او ��ا �$�د ,	 M���Uد ���3 �!

�  ¦����3 و  ١٢روز،  ١١٨@R? 6�%ب ��ا6 b�%د
�د� �� �
�, . �
U  �� �ا(� «او ه�?�  ��� را �

�ا � @+� +r ��ا6 �� ����، ا?� ه_�ر6  ز �ان �!�
�ت +�ش @�� او ��د » _*!#, �Q*)ا. 

 
 �=) ��� د�9 � *�8  ٢٠٠٩,
ن  �����٢١ن و@L

 :<�o ٨از 
���  �, �*	
� ��درم ?� � ��@ �
ا6 ��ا�QV  �� 6ر  

�ز6 ��د �� او  ��ن '� �* �� �دار � و ,�6Ya را ,
�3(�م : ��درم �� @را�! ��ا ���ار ,�د و ?
�. داد �

\�ا(� . ا � ,� ��ا �� +���ن �$� � �QVر @%� @���
�  ١٩�٠ه�6  ��رم V*�(� ��ر در ��ل. (_*�ا+� ��د�

�د� ��� ��U	رژ(� ��� د� �� �
��I� 7درم . د����
!� �)�U� �V �H دا. 

�
, ،� �� � ٣. ه�(��ن را در @ورد � و%	! وارد +� 
� �3د6 دا�	*�.��% �
�د.  � k�Oب رR? 6�%@ . M)

��Q% ار�� �� دا�� ,� و �#� ��
. ا6 و ���اه� �
� �� ,�د� 6��� ��U  �� ق��از ز(� . و%	! وارد ا

6 . ��ا H	� �$�*� ,	� ه
� ��� را �!�*I$� �� درم�� ��
�
�ن �� +�اه� ��د«: ?Q�� ان  $���� ا(��ن�U « .

� در �$�س. �*� ����� در ���ون �*	;� ��د �ه�6  ه
و%	! در �����  �H	� از (_! از @ �Q �����م . �3د6


� ��(� �$�(� ��(� . ��(� ��ا �� ز �ان او(� �!?
� را .  $�(��V دارم و���3*_� را  ��-� د�	�ر داد ,

� ���u� �*� ��V �� . �	+اف ا �ا��� ا� ��U  M) ��
. ر.	�� در ��ر?�ا� ,�د�	�ن ��0ف ��ل �!

� ز �ان او(� �! �!� �, �	H رو(� دا. 
�در دوران ��� ز �ان او(�  6١٩�٠  در اوا+� ده

�� �ا(� ز �ان �� زود6 ��  �+� ,���ن و . ��+	
�انI	وف �� ا��-� �	H_� 6ه�6  در @ن ��ل. ه�

ه� در ا(� ز �ان ا%���  ه� و ا��R! ا6 اول ���	� ��د�

�ن و  ا��R! ١٩٧٩�-� از ا Rbب . دا�	*���I� ،ه�

!uV ��*wه�(! را ,� %$ Rً�� �Q @ در ز �ان ��د �  ه
�ه��Q @  6 ��+! از ه�ن ��,	�M. 6 او(� ,�د � روا 

M�	,�� !+�� _�ر  ز��ن ��� و�را  ���x�� 6ه�
�*	.�? .�'*_� �, ! �H, ر6 از��H�  ��� ه�6 ز��ن

را �57 ,�د� ��د �، V*� روز6 ���	� ��5 ��(�(� 
�ا H	*� دوام ���ور �	  �)�<. 

» �� �, �V و (� ه� ��ا 	� ��? ،c)�%�� ز �ان ا��
!)�_)��@ � ».ا(� +�ش @��(� ه� ��+	

�
? �� ��� . (_! از  QU$� �ن �� �g5 ورود، �
�'Q� !� �$5\ ! �')��د 6 @ذر�, . �	
? �*I$� ��


�. »�� @��(_�(!  �H	� ��ادر«? :» �Q @ 6ا�� ��
��ا ��  QU$�ن . »,*! �k (_! از @ �Q هH	! ,�ر �!

�ل ا 
�اد6 ��د#� �6 �5�(7 داد و او ��ا ��U)د. 
M)�V از !_) �� �	�Y? وز(�  در ��ن ,#H� 6ه�
�د ���$1� ,�د� ��دم� ��� .�
? �� ���_7 «: او �

!� �_. �
! ��� ا(� ��د ,I� k�#� ��U	د �  د��,
��ا *�  6 �� ! �! اراد� (M ز �ا ! را �� �_*'�
��Q @ 6 را  ه� اراد� ��_**�، و�! ��a$ً� ا(� �_*'

6��-� از ا Rbب ��ادران �� �$	_� . ,�د �� �! %
M�*_� �**_�� روح @دم را �, �*	Hون . ه�(! ه��

 � ��+ � ا(*_

� ٢١ �Uر و .�#�Hز �*�م، روز  ��ز(�ر ��Qر6 روز ��
�اب ���ون ,���� �� و �� >�م I	+ن از ر�<

� ز �ان او(� ��د� ��� !����ز(�ر در ?�ارش . >��
� را ,� �� او در  >��c و �_�ن ده*��w @ از !�I� 6ا

� ا�� ١١٨ا(� 	��  ��Y? ز(�ر در ز��ن . روز��
 ��زو(M«ا 	�I��ت در ا(�ان ��د� و ��ا6  ��(� « 

!� ��Q� د� ا�� ?�ارش�,. 
 

 ١٠>�ود 	�(-  ٢٠٠٩,
ن  ٢١ز��ان او"� 
o�>: 

 
� ��  !��V !��*\ M) 6ز��س ��ا رو�� . !��*\

�� *� @ن ���ه�(! ,� . (M د�	� ��ا6  ��	� دا��
� �� د�	�ر داد ,� ��م را . در دوران د�H	�ن دا�	��

� از 7$% �� �� ��V �*� زد� . ��(� ��� �ازمV �?ا
�%� ��ت را �� 6�%@ ،�_  y��Qر6، �� «: ��د �wه�

!� ���!  ز�� ! ,� ا(*'� هH	! و ��  V 6ا��دا �� 
�_  y�� د، ��ت را��*6��V �Q را  »ا(*'� +�اه! �

!� �, �
, �*�$� �*� ��V �)از ز �	H ا�ه�6 رو ��ز  �
 .��_! ��ز��س ��د

» !���ر (M ��ز��ن >���l� �@ 6�%��Qر6 �
��	Hران . »+�ر>! ه��l� �� ��� �3�� �*V او را

در�� . د(�U و%	! ��ا د�	��U ,�د � د(�� ��دم
اش  ر ��QV 8. ه�_7 ��د، �#*��� و در�� �� از ��

�*	Hب ا(�ان ه�� از >*_� �H, �* �� د�� ���� . M*�3
و�! �Q*� y�1 او را از \�ا(� . ا 6���w دا�� ����
��r ��دا !  �!� �, !�R? 6��*�+	�، از  
�H و �

 � ;�� او ,� از رو6 د(*�ارV 6*� ��ر در روز و=
�د �! �!I� بR? م  ?�� � و�ز *�، و�! �*�رت 1
!� �**,. 
 

���O ,�ام : از @R? 6�%ب �����مU� ا�� �_�
 ه�؟ ��ز��ن

�
���، ��ز��ن «: �� \�ا6 �0�� و ��د� ?
k�#U ا !��;  !����< M)زو�از . »ه� ����د و  �

!. ا3	�د�*
R? 6�%@ kب �-'c ,�دم  �%� @  �	H دا
�	I)ر �Q� !	��_1 ��U	از د� �I� ا6 ,�ام��6  او 

 .,*� ا(�ان ,�ر �!
�	
ه� ��د ,� \�ه�  و%	! ,� �� ��زدا�� ��م ه

 �ه�ار 
� در +���� �Q د�� �� �;�ه�ات زد� و �#3
 ��Uا 	�Iب �'�د ��رد ا3	�اض ا1�X  6اد +�

�ن �� >�ن ��دم ا.	�د�، . ��د ���� �� ��  ��H� 6���#��
 .زد � و زن و ��د را �!

�� r��I =� ا��3Rت � �� ��-�ه� ,�{ ,�دم ,
��� ��U	اران د����� ��u� ام . ��u� از �I� �)ا

�د� �. ����اران �� ��� از ا 	�I��ت ��� >�ن  ��*�+	
��رد ��ء�z  روز ��� � �Uران و رو�*
_�ا ! ,

�ران ر�! وزارت  �l� r��� yً��د � �-�
!� !O���3Rت . �� � ا��3Rت  ��ز> �= �I� !و�

�)@ �� �ً�b	H� �� ���u ����اران ,*��+ pا6 ?�ارش  ا
���Hر6 �� . ده� y�1 دارا6 %�رت ���	�6 ا�� �!

���b3 �)ا  c#b� ت���I	 اران در ا���� ��u� �ا � ,
��! �;�ه� ,**�?�ن را . ,�د �,�� �Q @ M� ون��

 .ره$�6 ,�د� و ����م ر�� � �
�ل �H� �=�1 در �1ل ��u� �3تR���I =� ا

و�! ��س و و��1 . ا�*�� دا+#! در ا(�ان ا��
� ��م رژ(� ��ا(� ,�د� ا�� ���ر?� �ا�$	� . اش �

!� �, �*	Hه �	H�� ا ! در�U)ز��ز ��ا *� در  ه*�
�رد �*�.2 ����     !��b-� ت��ا�##! ا(�ان ��

� ��U� .دم��د � �� ه*�ز در ز �ان �$  �Q @ �?و�! . ا
 q�3 �z ء��ر6 ا��R! و �Q ���u، �3م ا�*�� >

�ر6 ا��R! ا(�ان Q� دو�� >� �)� �Uا ! �! ,*� و %
0�ر ,��7 �� ��ا>2 و(�X ه_�ر6 ,*� � �, �*, !� ��\��

�ا *� 	� �Q @ �� �*, 7�QH� ر�و ��زد(� @ �Q را از ا(� ,�
� ا�Qzرات ����ط ��b�b5ت �-	$� و �H	b#! را در ��رد ه

�ارد ����ط �� ا 	�I��ت � �X)��ق ��� �b1 gb  ��٢٢ 
 . ، ا '�م ده*�١٣٨٨+�داد 

0�ر . ٧� �از \�1$�ن و�z({ رو �ه�6 و(�X ا6 ,
�ق b1 ��-=و ��اه� �� �+ !� �**, !� ����-. !3�=��
 �Uاز ?�ار� �X)�� ،�**, �<���� در ا(�ان �0�ر +�ص �

 ،�و(�X ا�3ام ه�6 .�ا%� � !، �	���د� و +�د ��ا 
� و ��(� �'�زات (� ر.	�ره�6 '*_� �X)و �Uار��?

+��، ��a ا ��b5� �) ! �H @���، ?�ار��U و(�X ار��bء و 
 �X)و �Uد، ?�ار��b	3ن و ا���زاد6 @ q1 از �z�
1

 ��ق ���، ?�و� ,�ر6 ��زدا�� ه�6 +�د ��ا b1 ا.-�ن��
 ��a �) 6رد  ���(� ��?�ن ا>$�ر�و ?�و� ,�ر6 در �

�اه� ,� �� ه�ف �q�b5 و ?�ارش در ��رد + !� � �$#�داو
�ق ��� ,� �k از b1 gb  ه� و � �+�داد ���  ٢٢+�

�ق ��� در ا(�ان را  ١٣٨٨b1 ��-=و ،�ا.�ا(� (�.	
 . ;�رت ,**�

٨.  !#از د��� ,7 �! +�اه� ,� از ����.� ه�(! ,� در 3
 ���1\7 �! ��د �� ��� و �*' �,�دن ا(� 0%-*��

��! ?�ارش ده�3 2'� �H�  . 
�ق ��� در . ٩b1 ��-=ر�! و�� �� ��� دارد ,��

�د + �H�  ���ر6 ا��R! ا(�ان در ��� و �*'Q<
�ق ���"��5 3*�ان b1 �z�
 . ادا�� ده�" ار��b و 1

 
 
 
 
 

-�p$ �L ز"�ر �/�ر���ز��ان او"� �� : 
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���V ز(� �  (_! از�� �Q� 6«ه�����او«  �, �H*)ا

� ,*� و در ��b�7 ��_7 ا�! ��ن ا(�ان V ا(�ان ��
k_3 �V ن ده���  !#از ا�	�ا ,����  »او����«. ا�-

و%�(2 �	-�د6  ��ن داد . از در دو�	! و �Yا,�� در@(�
� �Yا,�� �� ا(�ان V*�ان ,�ر ��د�, �H�  6دو . ا

�>q)�b1 �� c ��ز�� �Q� �ا6 در ��رد رژ(�  وا%-
(_! . �1,� �� ا(�ان ��ا6 ��دم د �� @�_�ر ��د

�ر6 در ��� >�ن ,� ه�ا� �� Qا 	�I��ت ر(��� >
 ،� �ا3	�ا=�ت، �;�ه�ات و �� $�ل @ن +�


�ن ��I� 7 �;�ه� ,**�?�ن و	و % �'*_� ،6��U	د�

! >�(� در . رژ(� ��دI� ت�H��l� }�, دوم

 ��u� �b ����اران و ���H در ��,�ب .  �د(_! %�
 c �< از !	
��I� �) اض \#/ @��� و�	ع ا3�ه�  

�ا 6�O�'! ر���� ا�� ,� %�رت  ه� ?�و� و د�	
 ;��! و ����! در ا+	��ر ,��7 ره$�ان ا(� دو 

�� %�رت  ;��! و ����!، %�رت . ��I ا��
�د �!<�در ?�ارش ا+��6 ,� . @(� ا%	��د6  �� �

 �H��� r���  Rand »َر �«�	
�*	�� ��� ا��، ?
!� �I� �ه��Q� 6 ا%	��د6  ��د ,� ���u ����اران �

� د�� (�.	� ا��-��<. 
دو د�	U! در دا+7 رژ(� رو �� ا.�ا(� ا�� و 

� ��� �� �Q*� �ه�، �#_� ��  رو ?�دا *�?�ن رژ(� .-#!  
�د �، � �Q$< M) 6 ��� در�*V �� �ا\�ل ?�ا(�ن ,

� و @زار . ا+	Rف دار �'*_� ،k$1
��اه�ن   �Uران، رو�*
_�ان و @زاد6 روز ��+

. ��6 از ��ر(P ا(� ,��ر ا��  �(� �U دوران ����
� از ز �ان او(� >�ن ���� ��ر , ! �H, ارش�?

��� ا�	$�اد  ��د�_1 �� دارد ,��b� �)از ا �I� � ا
�در ا(�ان ���اد � ��B. 

 گفت وگو 2
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ا � ��_��z  7ه�ًا از دا+7 �� �Z-�{ رژ(� د�� زد�
!� ��. 

�ا �H  ه��Q� 6ان در ��� >�ن �! ه� ,H! در +����ن�
� �;�ه�ات +�د>�ش و ��ون ره6�$  �UV �*�$�

�د @��<��ا�� ��دم ��ور ,**� ,�  و�! رژ(� �!. �+
@ �Q ا(� را . ه� ��ز��ن ده! ��� ��د ا(� ���r +�ر>!

»!#I� بRb ا« � ���� . 
�
? �� �� از ه� «: @R? 6�%ب روز اول �� +�� ��

����@ن >*�(	_�ران 6��V (� . ?� و 1	�  !#��%����6 �
,*! و  ,**�، �� ��hه� را  ���د �! ��I! را  ���د �!

!� M)�5� �$ره � .»,*! ��دم را �#3
ه�  دور���. \$/ روز �-� ��ا �� ا��ق �1ج @%� @ورد �

�د و  @R? 6�%ب ��� ��د�. @��د� ��د� �	H�  6ا
� دو�	! �!_$� ��اyت را �� +$� �Uران ��� �
? .

3�ا�7  � �UV ��1ج @%� د�	�ر داد ��=�/ ده� ,
�، ه�ا� �� ��+!  �U$Iن +�(�ار6 ���،  �U��

!� �ه��a 6�! ا Rbب  +�ا�	*� �� ا�	
�د� از ر�� 
 �.�� درا(� و 03 �UV �#! را� ��� �از � و ا(*_I�

����م . +�ص ره$� �� 2 ا(� @+�(� ا%�ام ��, ��
�اب< ���� �Q$� ه�(� در �1 ا�_�ن. 

 
�� 	�(- *G از ���ز  ٢٠٠٩,
q  �Jز��ان او"� L
�/W از �C� 

. �k از ا3	�اف، �1ج @%� %�ل داد ,� @زاد +�اه� ��
� در ا��ق 	H� 6ب را در ��� دره�R? 6�%@ !و�

ه� و @زار از @ن �5;�  ,	M زدن. ��ز>�O! د(�م
�� ,{ د�� �5_� �� ��� ?�دن و . ��وع ��

� .ه�(� زد �� 
��  »,�دم �� %�ار6 دا�	��، @%� �� ._� �!«

!� �����م �� د�	� �� � را  ا3	�اض ,�دم در ��1! ,,
� ���u�. 

�«: .�(�د زد��V�! د�	� را �$� ,*�ر >���س ,
� �b�ع %�ار ا1  �V ،ا6 �! %�ار  !���ا �� �� >���

7 �� دا�	� �����؟|�« 
. ه� از @ن ز��ن ��وع �� و �� �u	��$� ادا�� (�.� زدن

!� !)�,�د،  @R? 6�%ب در ز�� ! ,� از �� ��ز>
!�  ��ن ده�   , !)�زد و�! %$7 و �-� از ��ز>

� در ,*	�ل ا�� �UV .�
? ��� ��ا «: (_$�ر �
�ن +�ن ��ا �'�ش �! �!V � ور6 ز@ .!�اه�  ��  +

 �� �, !H, 7��b� و�! در ،�*, �*#� �د�	� را ��و6 �
� ,*�؟ ره$� اه� � ,�د� ���*�Qد �!V !*,« 

,�د ,� ��رش %$7 از ا Rbب ���r رژ(�  او اد�3 �!
� ��� ا��'*_� ��� .�+�   � �ه�w @ �)�� 6*�ن ���1

!�ا � ��ر�	! را� ��ود ,���� ��� ,� ه*�ز  � . ��
�*, !H �� ش�
� ��(� ا�H1س +?. 

(M ��ر (� دو ��ر در ��ل �� د�Vر (M ��درد 
@R? 6�%ب از داروه�(! . ��م ���U ! و�1	*�,! �!

�دم �� ز �ان @ورد� ��دم ا(� را �!+ �� �دا �H و او  ,
� ��� ?�دن �� �_��� �Yت �!� � .��د از ا(*_

!� �
� @R? 6�%ب �? :»�� ��ا �! د.-, �-� 6  �*��
ا6 و �*�ب ��ور ?�د �  روM) 6 \*��! ا(H	�د�

�دم ��Iً� \*��! را از ز(� ��(� �!. ا��+ ��,« .
 ��اه� دا �H، و�! �I  ��� روز ا�3ام را از

�*�ن �!�داد ,� �k از  �ز \$/ �1ود ���3  ا
 .�QVر +�اه� ��د

 6�%@ ،!O��y ! ��ز>��د �k از >#�Hت � c�'3
� از .�(�د و ,	M زدن، ��U زدن و �� 	H+ بR?

��*� زدن �� *� (M .�د ��H ��وع �!,  �,�د �
���Hر6 از دو�	�ن �� �'$�ر «: ا3	�اف ,�دن

��� � �
� ».ا � از ه���Hن >�ا �? �� c�_):» ��
�y ! ,�ر ,*��� ��ون ا�Rع %$#! �� . ��(� ���3ت 

�د��ن را + !U	+�� P)س @ور و ��ر�� q0*� �Q @
!� 7�5� �**, . �Q @ ن�� ��ن، %�� �#H� �Q*� و �Q*�

�*	Hه. 
�ن .�#�Hز #H� ! ا(�ا �Q*� �)�� �� ،!%�
0�ر ا��

! در ��رد#�. �� ام ���� ,	+�� ���,�@%�6 . ه��
�  ?Rب از V*�� ا(��, ����ا6 ر '��� ��د و ���Hر ,

� ��H ار�$�ط ده�Q�\ د6 و�Q) �\�*3 �در . ��ا �
 rb. ��b� ،� د��د 6���Hر ,� �Q) 6�Q �H س او ا���%

»�\�*3« !� �H� �Q�\ �*��� .!�ر  �� ��  �*,
�د6 را د(�� ����Q) د�. M) �?ه� �و�! ._� . ,

!� !� ! �H, ��*V رد�� ��V را در �دا � و  ,�د ه
�د ا3	�bد او �� وا%-��� �)Y��  ه�(� ����ل. 

 

ن  ٢٩ز��ان او"� ,٢٠٠٩ Q� ���� از G*: 

�دم و%	! ,� (_! از  QU$� �ن در � !b�در +�اب 3
�ل ��ا ��ز ,�د#� .» m�I	� �%و ،�� �*#�

�ل �Rم M�#3  _�د. »ا��-� q$�. @R? 6�%ب 
�
��! «: ��ا از د��  QU$�ن ���ون ,��� و ?+

�م ���« . ��د �� M)ر ��ا ه7 داد  �د�� �)�*V
�رمI� �3 ,���. ز����H� ه� ��ا �-� . k
  k
 

�م ��، «,�د  زد و �_�ار �! �!� !�Rا� ! ���Q�
 ��  ��ن +�اه�� داد �� �� �� �� ،���V��س ,��<

�-� ه� ��ا ��رون ا��%! ه7 . »��ا �� �_*�� V_�ر �!

� د(�U در ا��ق ��د � و ��� . داد  �*V دم�, k1

�6 �3ق ��ن و ?Rب %�6 . ,�د � +�د �� �� �!�
�د� .!� ��ا�	*� ��   �?�Qن \�ا(! �#*� �� و ه+

� �1ج @%�  ����� �!, !H, �**, از ارادت��ا �� .
. ,H! د�� ��ا ?�.� و در د�� �1ج @%� ?Yا��

 »دا �� �Vا ا(*'� هH	��؟ �Rم @ 6�%��Qر6، �!«
�� *� (_! از @ن ا.�اد �*��! . \�ا(� ��ا(� @�*� ��د

��� �� ��ن  ,)�)�ه���h�#$� 6! ��ا6 رژ(� در �#
0�ر 20%  !. دار ��  �� ��د و �� ��ا�� �*�+	+

�  �QUارم	H� Rً��, را �)�Q�V ،�
? . !H, از
�
? �@%�6 «: ����� @(� ����� �1=� ا�� و �-� �

��	Hه !����< ��ن �*;� �� �� . ��Qر6 ��
ه�6 �*�+	� ��� در ��س  �-�اد6 از >���س


� از دو�	�ن ��ا ذ,� ,�د. »ا(� ��د�  �*V م�  �-� .
� در �$-�� ز �?!  ا(�ا !, �_
ه�6 ه*��*� و رو�*

!� �**, .!� �����  !����< �= �I� �� ��ا �, ��@
� در @ '� �� ��� از . �$�د, �
���3 در  �١او ?

روز ��رد ��ز>�(! %�ار ?�.	� و ه�  �ع ��,	�_! 
��  ¦ه� ���  ��ز>�(!. رود ,� �� �1ف �� � �_�ر �!

�ا � �5_�م ��  ا '��� و �� �! ���3 �0�ل �! ��
� ��h . ��گ ��م, �� ��را  »��گ«�1ج @%� �0

 6�V ن�'*. M) از �, �H*)7 ا|� �)�U� 6ر�<

� 6�V ��7 دار(�؟ \�$5 �!? ku� و �*, 


	� �	�_�م? .!� !	I� ��ا H	� ا(� ��hت را از  ��
ا._�رم . در ا._�ر +�دم ?� ��� ��دم. ده� � +�رج ,*�

�y«در ��رد ��درم، ه�Hم O��«  ���و .�ز � �	
� �!.  ��� ام �UV  !	�-%�� ��*V را در �Q @ �	H ا��

�� .�ز � ��6، ه�H ��6 و ��ر ��6 . %�ار ده�
�	Hه .»�� «: �1ج @%� ?
� »��U ا(*_� ���U ا(*_

�#��-� ����� �� دا�	%R3 6ر�Q� 6�%@ ،��*_� 6ا« .
 ،!���k از د�	6��U ام R3و� �� ا����Qت >��

 �I� !#\اح ا�� �� �@R? 6�%ب ا\�ار دا�� ,
�ران ر�� � ?�ارش�l� r��� !����I	 ه�6  ه�6 ا

�دم� !��a .�*��+ pا �)@  �� �� دا�� ,%R3 6ا
� +�0ش  » ���6 .�ه*U!«ه� در ��رد  ا(�ا !,

�د ه��ار ده�� !��;  �0+ �* ��6 . ه��  �ا(� �$_
�H��� از ژور !U*ان  .�ه�*ه�، .-�yن ����! دا �

 �, !)R,و و 

�د ._� ,�دم +�� �  ».�� ! ز(�د6 وارد @(�+ ��
_� ا��؟� �)@ � � ��ون +�

� را ��ز ,�دم�V ���در %�@ن @��� ا�� ,� . در �#
ه� ,� +�او � �� ?*�ه_�ران  (_! از ����(� �'�زات

� %$���ن را ,�V_	� �! روا �!, �H*)دارد ا �*, .
�د �٢٠#�ل � �$% M) �* �� �� 2��� ت�د(�اره� . .

�د� 8 �, ��
ه�(!  ه� �� ر?� ا(� �*8. از ���� �
��QV د���د ��ا �M) 6  6 ر 8 ��(�� ,� در @ن �

�د، �� >� V*� . ا �ا+� ��د ��� �!� ��د(�اره� �
�د � �-�ر ,� ز �ا !� �	���  ٣. ه� �� د��  #<

�د � �+�ا(� « »+�ا(� �� �� ر�1 ,�«��ر?	� از ه
!� ����اه� �!«، »,*� �� �+  ،�, M, �� �� �*,

 .»+�ا
 

 :<�q o>�ود 	�(-  ٢٠٠٩,
ن  ٢٢ز��ان او"� 
 QU$�ن ��ا از +�اب ���ار ,�د و ?
� �-� از  �ز 

� . �R%�ت دارم »,�ر�*�س«\$/ �� دو��ر� �� �
��د � ,#� �	
را �'�6  »,�ر�*�س«QU   6$� �ن ?

� �� در . ��ز>� �_�ر �� �H#< ���� ¦٢ا(� �
�د� �3��. 

�ا�� در ��رد ���! ,� ��  @R? 6�%ب �!+٨ 
ژور ����H و 3_�س در �*�ل (_! از دو�	�ن در 

 .��Qان در ��� @ور(7 دا�	� ��=�/ ده�
»�_$� M) ء�< � 6�%@  !)�_)��@ 6��Qر6، �

 M) ء�< �هH	�� ،�YUار(� +�دم را ا\Rح ,*� �
 7��� �
! @��(_�(! هH	��، ?�وه! ,I� �_$�

� @ن ��م @�� �� � .»,�H ! ا�� ,
�	
� (M ��م «. »ا(� .M) rb ��م ��د«: ز(� �$! ?#�

!� ��ا �H در  ��>��! (� >�ه�(!  @��(_�(! ,�
�. » ;�� @ن ا�
�ق ا.	�;5� �
: ا6 �_� ,�د و �-� ?

�د��ن در ��Qان «+ !��<� .»در  �
�د » ��>��!« �)�� c�'3��I ا(� ا����Qت � :

�د�«� !��<���ا(� ا(�  »ا(�، @ 6�%��Qر6؟ �� در  �
 ! �Q*� 6رزو@ M) بR? �)�� ��د ,� ���@ ��� �_.

���� ��>��! دا�	�  �در ��3 �1ل . ��ا6 ر.	� �
�ران  �!�l� �� رد�� در ��+, !%�
دا H	� ����(� ا�

!� !�Rر6 ا��Q�ر  >�� �, �H*)ا � ��� @(� ا��
!� ��U  �Q @ �� ��b5� �;  �� �� �**, ��*,. 

»�H�  !U*�% 6�<« اب دادم�< .�
? :» �H�  �Q�
!� 6�< M) !و�  �� �0�ر , �+�ا�� ه

�د @ور(� �!<��اه�� در ا(� ,��ر �+.« 
��م«Q
  �� ���I$�« .�
? :» �� دا�	�� ,�b  ��

5�6 را از ���ن �$�(� و (M ا�Rم � v�� cهY�
@��(_�(!، (M ا�Rم  ��>��! را �'�6 @ن 

���O @(� ه�w_�ام از «: �-� ادا�� داد. »���ور(�U� ��
� 1'�ب دا�	*�؟H#< ز �ن @ن«  �	
?»� « » �� k�

�_$� M) �� �, ��O�U   M) و !)�_)��@ !
I� 6
�>��!  �ا�	���  �_$�.« 

���U! در ا(�ان  ��١٩ در ��Qان �� د �� @��� و �� 
� ,� �دا و ا k�#U ��ا6 ادا�� �7��5 و . ��دم� ku�

�6 روز ���  �Uر6 و .�#�Hزku�  6 ,�ر در ر�	
�ل ,�ر  ١٩٩٨در . ر.	�h�� و �	ز?���ا(�ان  ��

��Hز6 و روز ���  �Uر6 ��ا6  ��(#�.  6
»M)زو�و�! �� ز��ن ��زدا�	� ه�?� �� . ��م » �

�ر6  ا(� ا �از� ��ء �z و(�ان ,**��Q< �ا6 را ,
�رد درv  _�د� ��دم ا��R! را از دا+7 �!+ . ��u�

� >� در دور و ����اران د�*�ن وا%-! را در ه
ا\Rح �#$�ن در دا+7 ,��ر، . ��*� ا��اف +�د �!

\�ه� ه�ار  ��و6  ;��! @��(_� در +�رج از 
�ران : ه� هH	*� 1	� ���� از ا(*�Q �$/. ��زه��l�

� در ��رد , 7�Oو ا��ا �_)��@ ،k�#U ا !����< 
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ره$�6 وا�1  �ارد، . >*$� �$� د�_�ا��M و %�ر�*� ا��
�در V*�� . دار ا�� �#_� (M >�(�ن V*� =#-! و ر(�

�6 د��,�ا�! را �7�QH ,�د�� �در . ا(� ��ا(0! راه�ن �
��U	رژ(� و د� �, �)�)Yu� �)�� و  ��3 �1ل !��h�#$� 6ه�

!��3R�� ا('�د  ا%�
� در ,�ر � �� در ا(� >*$� �اش ه
ا\�ل �#3�  .�(�� و �! ا6 �! ,**�،  ��وه� را در �$�رز�

�اه� �� >�Qن و ا(�ا ��ن  ��ن ده*�  �!. (_�(�U %�ار ده*�+
�H�  ر ���7 در ,�ر�y>�م . ,� ا��ز��� ! >�6 و در+

��ان @ب ��ر(_*3 �� ه� (M از ��، �	��� و  	
ا6 از  ه� ?
�رد ��ء ا�	
�د� رژ(� %�ار �!� ،�� .?��د ا(� رود ���_

 
           6�! دو�� ا1<�Q� !<ر�+ �����            �)��� �� � Xاد ,

���V     �b0*� 6ص ا(�ان �*'�                  ه��ا6 و >�Q ! در +�
  ��U  �� >*$� �$� ,�د� ا��          ���، ه<� ��zان .  ه� را �	

            �)�>�Q ! در �! @ *� ,� �� درv ����� +�ر>! ��رد 1
     �6 ا(�ان در >��-�            6 >*$� �$�، @(*��           ره$�ان و �� 

      ��د را �� ا(� >*$�        >�Q ! را �� داور6 �*��**� و را�0+ 6
�(! ��� رو �� @ن ا�� �� ���(�6 از                .  �*;�� ,**� U	
?

                     �*, �O-� ����� +�ر>! ارا�وره�6 >*$� �$� در �� .
�رد و از �7�#5         
?�ان   د,	� 3$�س ��R ! ا�	�د دا ���U ا�	*

                       �� ��اوم ا+$�ر >*$� �$� را ر\� �! ,*�، �, !����
� ا�� ����	
? P��� � �U*)ار اY? 6ه� : 

  *    �� �N� ��                  وز��ا �B �5Jا
� از �/��2"� 	H" �	ر
8�*                  6�	 8��رو� 	��	��2اران [��� در �
ا,/� �� ,

. � 	��	- ��ر,� ا"� ,��8 ا	-    ا"�ان �9ار دارد، ���@�
��8 	�6 از                        , ��� ��N ��� و,� ��5"6 	��	- ��ر,

  	��	- ��ر,� دو@- >��B در ا"�ان ��L-؟
-   �� ,�د ا(� ا��                  او���  _	<�� @ن �� �)�� � �? �� �ا6 ,

�\�� اول   .  ,� ا(� >*$� دو +��\�� ,#! دارد             �+
�6 وا6�1  �ارد                 U*I� �) �$ره �$� �$*< �. ا(� ا�� ,

               �6 ��ارد،    +��\�� دوم ا(� ا�� ,� ,� و ��� در ه
     cb3 3$�رت  .  ا �  �� �1,� ,�د�    ره$�ان >*$� از ��دم ��

     ��ا=2 �� � ،�U)د                 !%�	� cا��� �� �$� �$*< 6    ،��
���    ���(� .  �� از ��ا=2 ره$�ان @ن ا��       رو�� و +�د�*�ا 

� �� �'��3 و        , �H 6 دا�;	*� p(� @(� ا��|*�ء را 	ا� �Q*�
�    درا(	! �� را�	! �	�د !، �1ف q1 را �!   ا6   ز � و واه

 .  �ارد
�� از ��دم، اR3م ��ا=2 ا+�� @%�6  ه�cb3 6 �|�ل \�$5

  6���در ��رد ��H(7 ا�! و        )  دو روز @+� ��� ا,	$�       (�
�د    +�ا��� Mه�6 د�_�ا��  . �	
� � �!      ا(� ?? ������6   ه� �

� رژ(� را�            .  ����	! ��د    و �! , !H���_)ا(��ن در دام را
�6 ه� �� =�ر >*$�         �1ف.  ا �ا+	�، ا.	�د� ا��  ��ه�6 �

>*$� �$� ��I! از     .  د�_�ا��M و ه� �� =�ر ��دم ��د         
>*$� د�_�ا��M ��دم ا(�ان ا�� ,� �*�.2 �#! را د $�ل               

!��+�� �-�ره�6 �  �*, !� . 
                         �ا?� �*�.a !#� 2*! ��ز6 ا��، (M ����� ����ا 

�ا � و �!       �!�             �*, ��Z� ا(� �*�.2 را �H ا�در �1ل   .  �
  �=�1¦٠    �6 ا�! دار � و�! �*�Q ا(�ان         ,��ر د ��، �� ��

�      .  در ا(� �� ��� د�Vر ��_7 ��� ا��           , �H�  �)3#� ا
ا �، ��_7  ��! از        ,��ره�6 د �� ا(�ان را د�	��w ,�د�        

@���6 ا��    ه�6 >*�ن   �����6 رژ(� و �1ف      ,
�(	! و �!    �!
     6�ا6 ه� از ا(�            ز �، @6�% +��*�         Xاد �!     ,� @%�6 ا1

 . ,*� ه� 1�(� �! �1ف
                    6��(� ����� ا1U� �� >�6 ا(*_� 6��� Xاد،    @6�% �

                ،�*	H�  ا�� c����� �#� ا(�ان  ��H و ��دم �� د $�ل �
�Q.�1(! را ,� ��Q>�ا ! در وا�*U	� زد و د(�U ��ا�1ن              

ا�Qzرات @%�6   .  ز *� را �_�ار ,�د          رژ(� در ا��(_� �!       
�6 در وا%2 اx$�ت ا(� اد���3 ,� ��� ��دم و رژ(�                   ���

          �H�  6�;  فR	+ا !� ا���H� ا(� �1ف ه�    .  ا(�ان در
از ��5ظ ا 0$�ق �� وا%-��  �در�� ا�� ه� از �*;�                           

       �M) 6 دو�� د��,�ا��M،                 ����� +�ر>! +�د�*�ا 
   ���'� 7)yد �ده� ,�  ��U      ا6  ��ن �!     ا6 و ���ه��     �Vا,

 . ��دم �	
�وت از  ��U رژ(� ا��

 
دا H	�  �� �!. و%	! ,�ر �� در داد?�� ا Rbب ��م ��
� ��V در ا 	;�ر �� ا��V �)ق . در او��در ا

 �)�U� 6��V ���ز���! @R? 6�%ب ��ا ��ون ا(*_
 .��وع �� زدن ,�د

��ز>�(!، ��ز���!، ��Q(� و �_*'� رو1! و 
 �! ��Qرw @ 6*�ن او را ��5 .��ر %�ار داد ,H<
�ل +�دش دو��ر� %�� دا�� ���� �3*_� را b�

� و رگ +�د را �� �	H_� . ��+y�� 6ر�Q� ز(�ر��
��� و .-���� ه_�ران، دو�	�ن و , �Qاز ��ه k�

 r��� ��b	H� ا����ق ���، 1	� در+b1 ��-.ا��
 �_)��@ �در ا,	$�  »ه�6�# ,#�*	�ن«وز(� +�ر>

� رژ(�  ��Qر6 در ���$1�. @زاد ��, �
ه�6 ا+��ًا ?
 M) �_#� �H�  !�Rا� �U)در ا(�ان د !#-.

�«د(_	���ر6  ;��! �� *� ��در ��#! و ,��  »��*
� ��ز(� � . ���! ا��, �
��(� را�  »او����«و6 ?

�ق b1 ل ��ن�)�� ��Yا,�ات را ��ز  �QUارد و�! �
 . ا �H ! در ا(�ان ا3	�اض ,*�

!� ��*V ا�����(�H ��ز(�ر ��Qر6 در ��(�ن +� : 
 

��ن �
ا��� @٢٠٠٩: 
 

���م ��(� �u��, 6ت را رو�در ��1! ,� ا(� ,#
�� «. ,*�، ه� ا�H1س  �Uا ! و ه� ه�'�ن دارم �!

�)��U  س�� �U)د �� . !H, 6ا��ه�?�  ��
 ���!  _�دم و y�1 ه� �� >����! ��ا6 ���<

�اه� ,�دI  در�! . ».��وع@ �ا(�7 را .��	�دم �
V*�(� روز ��� از . ,� @R? 6�%ب �� �� داد� ��د

@زاد(� از او(� ��ا �'$�ر ,�د ا�*�د6 را ا��Zء 
!� �, �*,  �
?» ��u� !�Rb ادران ا�� �� ��

 .»ه_�ر6 +�اه� ,�د
�c ��� از +�وج از �� +�ا�� در ه	#! �R%�ت 

��*, . �� �ه_�ر د(6�U را �� +�د @ورد� ��د ,
�
? �� ��� ا���وار(� ,� ه_�ر6 «:\�ا6 @را�! �

@R? 6�%ب . »ا6 �� �� در @(*�� دا�	� ����� ��ز ��
!� ��u� ��د او �� �� (�د@ور6 ,�د ,� �� vا �  ر��

�، «:ه� >�6 د �� ���� ��ا ���ا ,*�H�, ،���� دت�)
� (�دت ����H�, ،6ر�Q� 6�%@«. 

در +�ا��، و%	! ,� . @ورم �� ��V د(6�U را ���د �!
M �� @�� �، ��ا6 �� @رام , �دو +�اه� ��Q��ن �
�اه� �3(�م + �Q @ ر ,*� (_! از��� ��د ,� �I�

�دم ,� @ن . ��د »��(�«� c'-	� در @ن ز��ن
�د� !H, �V 6�U)ز� . د�� �	د+ �y�1 در ���1_

��� ����ش دارم �!ام  �	a@ ر(� � «دا �،  �م او  را در��
 .ا�� »��(� ��Qر6

 g���:  !���\ RQ�– ا(�ان ا��وز 
 

ا(� �7h .��ره�6 رو1! ز(�د6 رو6 �� . �
� ��و(�
�ا *� ا(� را %$�ل ,**� ه�Hان ���Hر6  !. دارد� .

�  د�� و ��(� را �!. ���	� �� ه�Hم را �!, ����
� و �� �7h �� ,*�ر �! ��ا �!Q. �)@.« 

 ٣٠��ا6 ���! �� ا>�ز� دا�	� در ��1ط ز �ان ��ا6 
� را� ��ومb�%د . �Q @�  �)از �� را در ,*�ر ه�  ٧ �
 

!� !� �� cb3 و >#� �*� ��V �� �� *� و	ا�Y? ��	.ر .
ا(� �*�Q . »ه�ا+�ر6«?
	*�   QU$� �ن ا(� را �!

!� �� ��ن را �$�*� ز�� ! ��د ,�@ �	H ا���م را . �
!� y�� !� ��U  ��V �)ود6 (�د . ,�دم ,�دم و از ز��

�#\�. �6 ��� د(�اره� را �� %�م ���م و 1	�  ?�.	� ,
� ��وم	H� ��V �� را ��ا H	� ا(� .�\#� . 
�د� !b���(_$�ر �k از . و�!  '�ت ��I وا%-! �� �

�ردن و���1 � دو %�ص ���Uن را + M	, M)
�اب �� @�� �. +�ردم و از �1ل ر.	�I� دو زن . �Q @

ه�(! ��Q��ن دا�	*� و ��ا ���د +�اه�م ��(�  \�رت
ا �ا+	*� ,� در ��� .�ر(� از ���ر6 ����ن +�ن 

��Y?در. 
� ,! هH	��؟ �����م� . ! ���� ��  ��! د�� �� �Q @

در +�اب �� . �� ?Yا�	*� �� درد را �H_�� ده*�
ا6  @�،. را �*��م »��� �رد ,I$�»�Q*� زدم و @ه*8 

��د� و  �.	  �Q @ ،�1�� اه�ان� .ا � +
�ر �!�� �� �,�دم  @ �Q در ا 	;�ر �� ��د � ز�� ! ,

!  �U)د ��ا � ادا�� ده� و @ �Q @را�� +�د را  ,�
از . ��ا(� @ورد � و �ku ��ا � ��ن را ��ا(� @ورد �

 �� �رد «+�اب ���ار ��م ره� از درد، از @ن �5;��
�Q,« �� �� 6�� 6 . �1.� د�%@ �او ر��6 ��د ,

!�ا � ,�{ ,*� ?Rب ه�?�  �. 
 

 -	
 :3�9 از W/� ٢٠٠٩داد$�& ا� 0ب اول ا$
@ �وز \$/ در ���1_� در داد?�� ا Rbب �*	;� ��دم، 

!   �
� در ا��ق د(6�U ��� از \�  , �	H دا
ز �ا !، ���	� @ �Q از ا\Rح �#$�ن و وزرا6 ����� 

 �Oا�< ! y�� �H�� ز��س��د � و �� �	H�  !	��_1
#! را �!I� بRb ا � ��,� در ا�+ . �Q @ از �
دو  

�د �� !��+ ��ر �����، �5Q< k�O3#! . �-�ون ر
@ �Q ��ا6 ا3	�اف در . ا�50! و �5� �03(�ن .�

�ه�6 دو�	!، @ورد� ���  ��رد  �b ��ن �� ر�� 
@R? 6�%ب ���دم .  ��� �� �-� از  �ه�ر ��د. ��د �

 .»ه�، ��ز6، ا��Q ا��«. @ورد ,� ��(� ا�� ��ه�
ا�$	� �� �-�اد6 از . دو��ر� �� ا�!  �ادم

ه� . �*��� ����	�اران ا\Rح �#c را �!
� ا(�ا ! @ �Q را �!b��� �� �H��� ر6 . �*��� ژور��H�

�� ?��Y ز��ن . ا � در وا%2 از ره$�ان ا Rbب ��د�
�د @ورد�<�� �! را ,	H�� �*	.�? ���� �Q @  ،� ا

7 . ��ا � ادا�� (��� �*�Q �� ��رن ,�دن �!H  6ا��
>�(� ره$�ان ���u ����ار ا(� �� �-*! +�وج از د(� 

ا(� �*�روه� �k از >*8 ا(�ان و �3اق �	�3�b . ا��
 �Q*� ،! در +�رج  �ارد	ا(�ان، ه�� دو� �, � ��

��ن %�(! ��(� از ��H	� . د���Rb ا �Q @ �;*�
� � .��,�Hز6 �

�ا�� ,� �� ا(�  ا(� رو�� ��د ,� @R? 6�%ب �!+
 !��a دم در  ��(�ت�ا\Rح �#$�ن را �� رؤ��6 +

 .و\7 ,*�
�د� �	H�  6�U)ن . در ,*�ر �� ز �ا ! د��,

ه� دوX� M) ،�I$<��-!)�_)��@ . 6وه��U ا(�ا !
�از �$0���3! دا�	�� و ا(� ��ء��u� �z را در < ��

@R? 6�%ب . ,�د ��رد ��_�Rت ا(�ا ! ���	� �!
�
? �� ��از داد�«: (_$�ر �< �� �� �_� �H,  � ا

�  »ه� ?*�ه_�ر�� � 1	! از �
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دو�	� � ��%�ار +�اه� ,�د و �'�6 د+��� در ا��ر ا(�                      
��اه� دا�� ,��ره�، را�0+ �Q @ �� � . ا6 دو�	� 

 V*�6 ��� ,	�ب +���ات @(� اp ر.H*'� ! را 
�د در ��ل           �!� �	���ا �م،  +٨١      �$*< �Z3 6ره���,
��1! @ورد� ��د � ��ا6 ��(�ن دادن �� >*8 ��                       �3م �Q-�

�3اق، ��ح +��! ه� ��د و ا�3اب �1=� ��د � +�Hرت              
                             pح را ��� @(� ا��>*8 را  �� �� ا(�ان ��uداز �، 
�*! ��د � و�! ا(��ن �� (M ��د� از ��ح ��ا.�b  _�د و  +

!  �� �
@ن ��د�، ا(�ان را    .  ��ا �� ا(� ��د� را ا��Zء ,*�� ?
           �-�� 6�Qوه�? M)�5� q)��از د+��� در ا��ر �3اق از 

�*! ا(� ��ح را �� ا(� د��7 ,�    . دا�� ��Y1ر �!+ pا �)@
!�              c#� د��ا�� q1 د+��� در ,��ره�6 د(�U را از ++

 _*�، رد ,�د و �-� از ,�	� ��ن \�ه� ه�ار �3ا%! و                       
                        8*< ��+y�� ،رت�H+ رy7 ��#��رده� دا(�ا ! و �5

���� ا(� ا�� ,� @(� ا(��ن �1=� ��د            .  �� �� ��م ��     �!
�ره� �� >$*� د�_�ا��M ا(�ان ,M ���� *�؟ �, �U)د �, 
�ب 1	!               Vر�V �)ا(�ان، در ا Mدو�� د�_�ا�� �� �;  ��

�ا � ��5 �� ر��� �*��! ا��ا7�O را ه� ��0ح ,*�،              �!�
       ��V ق             و�! در ��3 �1ل�b1 �اش را �� رو6 ا>�5ف �#3

       !  !*�0H#. و �ان�Q�    � �*�  .           ق�b1 7�Oا��ا �, !)�<
.#�0H*��ن را ��(�ل ,*�، (M دو�� د�_�ا��M از @ �Q ا 	�bد           

�اه� ,�د  +  .              ��ژ(M را ز��*��O�)ا !�, r+ و r+ 6    ا��
�اه� ,�دI  !#� 2.�*� �
 . ����� و 1

����� +�ر>! دو�� د��,�ا��M ا(�ان ��ا��س %�رت                  
     !#�I� رت�% ��*���ا(� دو�� ��ا��س ��ا �(!    .  وا%-! ا��  

�اه� ,�د               + �b  6�
. و %�رت ,��ر در �*��$�ت >�Q ! ا(
                            c0% ��ان (_! از �*-� Mا(�ان د�_�ا�� M� ون��

�اه� ,�د      + 73 �ا(�ان د�_�ا��M در    .  ا%	��د6 +�ور��� 
� را                        b0*� ع �|#� %�رت درR=7 ا�Oو ا��ا �,*�ر ��,�
�اه*� داد،  � ا(*_� دو�! >�6 ا(�ان را ���Uد و                    + 7�_��

�*, !.�-� �b0*� 6د��	ان %�رت ا%�*3 ��د را �+ . 
اش را �����   ��ا � �*�.2 وا%-! �#� ��  ;� �� �*�Q دو�	! �!

1�(� ��دم ����            �� �Z5	H� �V*�� دو�	! ا>�ز�    .  ,*� ,
                 �5� �� در ��رد �*�.2 �#! +�د @زادا -��< ��اه� داد ,+

�*,  .           ��� r�ر�*���ن روا�, �V*�� دو�	! ا>�ز� +�اه� داد ,
�د6    –ا�##! و ا%	��د     + �.�\ �ه�(! ,� ��� از د(�Uان         

 �	
�د     در ز��*�   –ا �  ا � و  �,�6 ,�د�      �'�� ?+ m�I� 6
 . �q�b5 و ���7 ,**� و راه_�ره�(! ��ا6 @ ��� ����� ,**�

ا� ��ا� ا��sت ا"� اد(� دار"� �B دو@-                     ��� �L اد@�     *  
2� را ا��5ذ �
اه� �Bد؟ 	��	 ���L ،ا"�ان D�5ا�H�د 

�ن �� ا��         -? �Q*)ر و ار%�م          .  ا��@ !+�� ��-Rو� و%	! �
�ه�، ?�ارش            U	
ه� د%�        ه� و  ;��*'!          در ��+! از ?

�ان ,�د   ��د، V*�� ����	! از @ن ا�	�Iاج �!         �!�  .  �ا?� �
���*����     6���.�اران ا1 �6 ا 	�I��ت     Xاد در @�	� �    ا6 ,

� ا�$	� ��     (,�د �، ر>�ع ,*��،          .�اوان از @ن ا�	
�د� �!         ,
� ا,|�(�         �!)  ا�_�yت #3! .�اوا ! ه�ا� ��د           , ��*��

�*� ! �aب               %��2 ��دم از دو�� �!           ��اه*� ,� ه� ا+
!�           ��� �� ��اه�، ا(�ان ��ه� ,+     �	Hاش \#/     ا6   6 ه    ���@

 . ا��
a*! ��ز6 اورا ��م ,� ا��وز ��رد ��,�� رژ(� ا(�ان                         

�ژ6       ��� �aب ا��             �٠ا��، �_*	�Y? ل��  .    M) �)ا
�ِژ6 روز  ��H، دو�� �� ا\�ار رو6 ا(�                                     ��*_�
�ژ6، >�ا �ن ا(�ان و دا ��Uه��ن را از ���� @وردن            ��*_�

�ژ6 روز د �� ��5وم ,�د� ا����*_� . 
� (�د دارم، �1ود                 � �در\�   ٨٠در ا(�  ;��*'! �� @ '� ,

از ��دم +�ا�	�ر �Yا,�� و ?��(� را�0� �� ا��(_� هH	*� و 
در\� 1	! +�ا�	�ر �*���(! دو�� ا��ا7�O                    �1�٢ود    

�رت +�د>�ش �-�ر          .  ��د �\ ��    "و%	! ��دم �  ،��a � 
ده*�، ا(� �-�ر ��              را �� �!      "  �$*�ن، >� � .�ا6 ا(�ان         

      �)y �, ا�� د���ه�(! از ��دم ا(�ان را  ��ن           رو�*! +
%0-� ����� +�ر>! دو�� د��,�ا��M ا(�ان،               .  ده�   �!

�ا�� ��دم ا��Iذ �!                  �����+ �� q$0*� ه� را   �*,  . ��*V
  ���*� �� !	����          ��0H#. �� ر��� �*�+	� ا>�5ف �#3� 6

                ��0H#. ق ��دم�b1 د.�ع از �� ا(� ا�� ,	_  �_#� ،�H� 
�د ��ن �*�.2 ��دم ا(�ان �*'� ��د          ��  �� � در   .   $�(� �? ��

                ���� �اb0*� R��, 6! و              دو�� د�_�ا��M ا(� د.�ع �
���M ا '�م +�اه� �� و ا�x ���	�6 ه� +�اه� دا��#u)د . 

 

 ���  q�%ن د�Z� 6 از���1	! ا?� .�ض ,*�� @6�% �
� ه� ���م �!(+$� دا�� 	�Y? رژ(� در �ه�6 @��(_�  دا �� ,

�دش ��5({ ,�د�+ 2
  ��ره� را ��, �U)زه� ) (� د�� 
� >*$� د��,�ا��M                    �1ف� !_, ،� �? �ه�6 ا(��ن �

      !ا(� رژ(� و ��ا�1ن و ��ا.-� �                .  ,*�    ��دم ا(�ان  
ا � ,� ���Hت ا�!      ه�6 ا+�� اد�3 ,�د�     ا � ,� در ��ل     ��د�

ره$�ان >*$�  .  رژ(� ه�ن ����� ا�! ��دم ا(�ان ا��        
                                   ��ن ��، ��(� اوy  ��ن ��ه*� ,? �� ،Mد�_�ا��

ه�6 رژ(� \�.� در �! �|$�� و=-�� @%�(�ن 1_�م            �����
� . ا �(�*�  !" �*�.2 ا(�ان"ا6 ه� ��  ا�� و �5;

� ���*�Qد ��د�      , ���Q��� ��     ح ,�د���ام، ا?� رژ(�      ا6 
         ��� �ا�##!   �YUارد ر.�ا �و�! ��5  ;�رت  �Qده�6 �-	

�رت ���Uد و ا?� رژ(� ��ا �H را6 1�(� ا,|�(	!               \
از ��دم ا(�ان را ���� @ورد، @ q1 ��U دارد +�د را                        

�ا �       I� �#� ��*)�   .               �� �, Mره$�ان >*$� د�_�ا��
� را6 و 1�(� ��دم       � �Z5	H� !	(�  ��ن ده*�      را���ا � 

�ق ���                           b1 �� در ��3 1�(� و ا\�ار در 1
� ه,
   !O�ه� و  �b @.�(*!      ا�##! ا(�ان، در ز��*� ا�!، ��>�ا>

�اه� ,�د           I  ا(� رژ(�      .  ه�6 ا(� رژ(� را �_�ار �Z% از
                       !�د در �3\� ا�+ �#H� ق�b1 ا(�ان را از �ا�� ,

� دا�	�        NPTدر %�ارداد    .  ��5وم ,�د� ا��   , �� �	
?

_�Y��  M(� ه� دو�	!                � q1 ���@ /#\ !� ا��� �� M)

�ن �!  .  ا�� �% ���(� ا?� ,��رc#b� 6 ,�د و دروغ          ه?
  �
از ا(� q1 ��5وم �!        –@ w*�ن ,� ا(� رژ(� ,�د�       –?
�د�  .                  �
	� ا(� q)�b1 ا��  ? �� Mر >*$� د�_�ا���,

�Uaال 1_�م درو� . �_�ار ا%
ا�� در ا"� ��� "���K5 D �� ه� و,
د دا�-، �� ا"�                    *  

                  �B ��2Bات اول ا�Bاp� از �C� روز ��L -	در �B رت��)
در ژ�
 ��$6ار �� و ا"�ان از در �C5�3 �� د��� وارد ��،                   
� ا"�ان را 5%�"� و دو@-                         H��� �2��	 G��+دو@- ا�

ع �%5"� ��6"� را در د	2
ر �Bر �9ار داد،               (
� �H"��ا
                ���� ا9�:5� ��"� ��ا� ره��ان ,�� 8	�D" 6 �+�ا�L

��� [�ب �C5�3 �� ا"�ان ���-؟ � �B د�B د�K"را ا 
-       !��a �,�1 ��*�$�           �)�5� �)��� ه� از ز�� !         ه� در

ه� H���a	�h�� ��bم داد � ,� ه�?�               ��وع �� ,� ا(�ا !      
�ا.b! در ژ � ا '�م  �اد�      � ��*V  � ا,�ات     .  اY� ��c او�! ,

0�      ژ � ا '�م ��، +�#!   b  ان�6 03
! ��ر(I!     ه� از @ن �-*
� ��($*�6 ا(�ان ��         �� در ���$1�  .  ,�د �  (�د �! � �$H  6ا

� از ا(�ان                    , !	+�*� �� �ا(� ��ا.�bت ��د(� ,�دم، �Vا,
�ا.��b! را دور از ذه� �!            � ��*V �	ا��      دا��د(�م، �1ل �

� در ��Qان ا�� و ا(�                      , 6���0�ر @6�% �V ا(� ا��
    !� �	Q� �3 را�<            ��*V ا�� �_� ��*��� ��ور ,�د ,

0�ر �_� ا�� ا(�ان            V ��ا.��b! ا '�م ��� ����، (� ا(*_�
� ا(� �-�Qات و.�دار6  ��ن ده�� . 

ه���\
ر �B ��� ه� �� در	2� در ا��2ا� �=�>�� ��                *  
� �� "D ره�� وا>�                        H2� 8��^ن ا��ر& �Bد"�، ا"� ,
                    ،�
	
����ا"� �� ,�� 6B��5 رو� 	���ن �� ،-���

��                          -	��	 ،�
ان "�W�� D ���و��C� ��� �B اه�
�
��	��ت            ��ر,� ا"� ,��8 و �+�& ����              � �� 8��, �

���B o"�15 را ���/, . 
,*� ا?� (M >�(�ن د�_�ا��M �� ,�ر ���(�، ا(�  ._� �! -

            ���� M) q)��6 ا%*�3! و ��        ��5 در درون >��-� از 

�      .  ��,� ��دم %��P��� 7 دادن ا��        M) ان�ا�� �� �-*

                 ����� �از >-�� ه
	�د ��#�� ! ا(�ان، �� ا(� ��ورم ,
+�ر>! دو�� د�_�ا��M ا(�ان، 1	� از ����� +�ر>!            

 . دو�� .-#! ا(�ان �	
�وت ا��
                    �در �1ل �1=�، دو�� �� ��� ����� +�ر>! را �

���H� س و ?�و��ه�6 ��-� �3اق و  6 �1ب اp �$*�ن و 1
� رو��� ��ج . ه�6 �*! ا.H �h	�ن ?�� زد� ا�� ��(� ?�و��

!�         ���H� در �Q @ �)�ا(� .  6 ا�! � ��Q���Uد     ده� �� از 1
در ذه� +�دم ��د(�  �ارم ,� ا?�        .  ��I� !)�Q ?�ان ا��   

�ر6 ا��R! از ا(� ?�و�           Q�اه� ,� در          روز6 >I� ه�
6 ا(� ,�ر        را�	�6 �*�.2 ا(�ان ?��! ��دار �، @ �Q @��د�            

�د را ���2 ا(�ان                  + 2.�*� �*	H�  �=�1 �Q @ ،د��اه*� �I 
�**,  .      !� rb. ل ا(�ان را�� ��اه� و �H�  �=�1        ��ا�+

 . ?��! در 1�(� از �*�.2 ا(�ان ��دارد
� را�0� دو�� د�_�ا��M ا(�ان، �� ��م دو��b0*� 66  ه� 

�ن �� >*$� د�_�ا(	M ا(�ان ��(�، در ا��ع و%�                ? ��
� >�Q ��ن در37 و  ;�  ��ن ده� ,� ����� +�ر>!                  �


�و�! د $�ل �!  	�  �*,  .!�       ��ل و +�د�*�ا b-� !	���� ان��
� ,�د و در ��3 �1ل �*�.2 را�	��                Oو �3ر6 از �-�ر ارا

ا(� رژ(� ه� ��ل 6��V  �د(M       .  �#� ا(�ان را 1
� ,�د     
         !��a 6ره���, �� ��� ��#��رد دyر ��"�ده�   �!"  ه�(

       6�*H� 7Q< و !)��ن ا�	$�اد و زور?V       ١�٠اش ه� ��ل 
  ��١٨٠             �ه�ار  
� از �Q	�(� .�ز �ان ا(�ان را ��  ��Vر �

� در @ن ا(�ان ��         "  .�ار ��hه�  "ا(�   .  .��	�   +�رج �!  ,
�ل در راس ,��ره��Q< 6ن                    � !##� \*�وق ��� ا�	
?
                    �%�ار دارد، ����� � 6��V ��ا�� در@��  
� ا(�ان را �

!��a       !� kز���ر    "ده� و از           ه� �ا(� "  �$�رز� �� ا�	-
                �" �	�5ا !"رژ(� 6��V >� �-�ر �� +��! و ��ج دادن �
!�ن �1ب اp و ا�� ��ا6 �#� ا(�ان ��%!  V اردY? . �Q*�

            !� }%�	� �Q*� ��    د��,�ا�! ا(� .�ار ��hه� را  , ،�*,
�س       _-� �,�1 �H� �V            !� c$� د و ا(�        اش را ه���

� . $�دا�� <�ه� ه6ار ا"�ا���ن �/�,� را �� ا"�ان ��ز �
  * ��� �H�           &ز

)g ا��� ره��ان ,��8 	�6 در >� ���B

	��	- ��ر,�، ��s�2 از 	��	- ��ر,� دو@-                                  
 او����	-؟ 

-  !�ا � ���ر ,*� ,� ا(� �I*�ن  ��ت ?�.	� از                           �
�6 ����� ا��(_� را           .  ����� ا��(_��� ��ا?� @6�% �

� از  ,�د و �� ا�Rع از ا(� ����� د $�ل �!, � �U �ه�، ه
�      ,�د،  !     ر.�، 37 �!        او ا 	;�ر �!      �U*)ا �H ا��

�*, 2=��   . اR3م �� �او���� از ه� .�\	! ا�	
�د� ,�د� ,
      �� از >*$� �$� ��دم ا(�ان           ز��ن  �م و ��a ��ا+# �)�<

�د را �� >*$�  ��ن ده�           + !��و%	! او����  .  د.�ع ,*� و ه
         ��)�< �	.�)Y� ! ا�*I� ا             در >�(�ن�  �� /#\ 7��  6

,*�، ا(�  ��ن از ه��! او �� >*$�                 @%��#�0ن ا��ر� �!   
 . �$� و �� د��,�ا�! در ا(�ان ا��

���R3ا M� ون��7       �6 %���U �?د ?�و�U��� 6 ا��(_� در
0�ر ,� در �$#0! �� ز��ن ا H�#U! در              .  ا(�اد ا��  �ه

� ر���#�_�    � )New Republican  (       � �? �� ،�	��ه�  
�د ,� ا��(_� ��ا= 2���Hر             � !)R� !	\�. ،���R3ن ا@

�� راه��U(! ا��Iذ ,*�           b��� و � �3�'�  .     �)�� ���R3ا(� ا
. داد ا�$	� @(� اp �*	;�6 را د�� ,� ��رد ا��ر� %�ار �!

� ,�د                 <�� �� ا(�  _	� �)�� �� ا(*_	� از هQ�  : �����
+�ر>! (M دو�� د��,�ا��M در ا(�ان ��(� ��+��	� از             
�ن                          ? �w @ ��*�.2 �#! ا(�ان ����  � وا,*� \�ف �

�=2 دو�� ا��(_� ا�� �!� ،��*, . 
� از ه��اه�ن                  *  H" �� ��و@� *�8 از ا"� �=�>��، �5:

              �� 

� در 5/�ان $:2+	
� ��9^ D"دم   �6د�B  .   �� او
ا� �B او���� 3�9 از ا�����2ت �� ^��9                           ��ت از ����      

�����        �$:- در ا"� ���� او����       ا� �
��2 ��را>- �
د و �
  ��ا� ���X5 داد& ا	- �B ��ون *�8 ��ط ��                        �� ���

� ا"� ,��رت را              ���X5 ���L د و�B اه�
� &�Bاp� ا"�ان
  ��
�� در ��2"] ا�����2ت                        �� ���+�ا� داد& ا	- �B ا"

�� د	-B دم ر��2ر�� �� -�
 . �Bر� و �� �1
�ن         ام و�! ��Q     �� ا(�  ��� را  �(��        -Z� از �w @ از ��

,*��، ����� ر�! و 3#*! دو��               ا(�  ��� ا�	*$�ط �!      
� .  @��(_� در +��ص ا(�ان ا��      ��  M)      �, � ���5� 6

!  20% �� � را ه� �Z�        �� 73 vR� � ا�� !دا �،  
.-�yن >*$� �$� ��(� �*�.2 +�د��ن را +�د��ن                 .  ����

�اه*� ,� �*�.�Q @ 2 را                    I� �_)از ا�� �� ا(*_  ،�**, �����
  �*, �����  .!                      �, ����� �� ا 	;�ر دا�	� M) د از��

                   �� �U)6 د�ا��(_� در ��H(7 ا(�ان د+���  _*� و از �
ا��(_� ا3	�اض ,*�� ,� �Vا از �*�.2 >*$� �$� د.�ع                    

!�ا=Rb3��a 2 ! ا��Iذ                .  ,*�    � �� �, ��O�U� !	1 �)
�ن �� �� �1ف زد(� �!V ��*, . 

� ��Q ا(� ا�� ,� ا��(_� ��(� ��ا � ,� ��ا6 �����                        	_ 
�ن ا(� رژ(�              V ،�*, ��,اY� �)ا(� رژ ��دش  $�(� �+ 2.�*�

    �H�  �*$)�� 6�Q-� ه�� ��*�.2 دراز ��ت ا��(_� ا('�ب     .  �
� (M دو�� د��,�ا��M در ا(�ان ��_�7 ��د                 �!, �*, .

� ��ا6 @��(_� ,� =�ر           	1 Mا���,��� از    (M دو�� د�
#0�ب (M        .  رژ(� .-#! ا��  � ��b� ��ا �� �	� ���ا6 ا(*_

ا(�ان د��,�ا��M ����� ��(� از ��� ��ا6 ا(� �-RZت             
 . ه�(! Rb3 ! ���ا ,*�� ��Q را� 71
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 راههاي سبز                                                                                                                           

� ���*�Qد ا(� ,�ر را ��  ;�رت H و .�ا �در��1! ,� رو��
��ز��ن �#7 داد� ا �؟ ا(*_� ا(�ان �'�>� �� +�ج ده� و 

 !�ا�	� ه�M) 6 @ژا k ��رگ و �H	7b �� *� @ژا k ا�+
���� v� �0+ ر��H� � ا� . را  �د(�� ���Uد �! �

  

اه� �
د؟� �L 3��@ا ��� �C��, 8�Bوا  

� روز , !�را6 1_�م @ژا k ا�� ���� �ً*�0� ��
� ا��Iذ �� را +�ا �� ا(�-< . �ه�� ?��  �٢٠٠از ��� .�ر(

�د ,� @ژا k ا�! ا(� V*�� ه��ار >�6 ا6 �� ا(�ان � ��� 
 ��V ،���ه� و ا(� در��1! ا�� ,� ا(� ه��ار �� رأ6 رو��

�ب H5� !��a 6ره��� >�و ,�, 6�U)ره�6 د�و ,�
� � داد� ��� ا��� !�� ��ن �! ��زم ,� ا?� .  �+ ��

 �� وا2% +�اه�ن د�	���! �� !�Rر6 ا��Qدو�	�دان >
 �H�  ل�$% 7��% �� ه�� و>� ،�*	Hه ���@ /#\ !ا �ژ6 ا�

c ا�! د�� ���ا ,**�� �� �, . !��� �� �*�Q ا��ا(�7، �#_ 
 �� واهb0*� �� ا(�ان ��ره�6 +#�� .�رس از �0#�,

�� . و ,�Q< 7ن از ?H	�ش ا�! ر � +�اه� ��د. دار �
��*, !  77 �! . �#3� ا(�ان 3�� ��ا6 ��%�ار3 /#\ 6

��*, . 
  

��N ��� در �
رد 5�8 ه�"� �B ��� ا	�ا"�3 و ا"�ان 
 �� دا��� ,�/
ر� ا	0�� �B �و,
د دارد ��L-؟ در>�@
 ،��B �� ���u5 6�� د را
	0ح �
رد ���ز د����ن دو@- "/


ب، >6ب اv از ���ل�  .>��س از ,
� ا(� ا $�ر � ��� ._� �! ,*� ��(� ه� ,�ر6 �_*�� �� >�%

�	
� �*� ه�6 . ��روت  �, �H�  از @ن �� �Q� 6ه�� ,�ر
� را ,� �-�اد��ن ,� ه�  ��H، ,�ه� ده��b0*� �)ا . ��

و(�X ا(*_� رو(�رو(! ���ن ا��ا(�7 و ا(�ان �! ��ا � 
���� �7 ���ر6 دا�	��%��a c%ا�3 . �, �
�l	� ��

 �� ��ر6 ا��R! د�� ا(�yت �	��5 را ,Qدو�	�دان >
��Q @ 6 دراز ��� ��د رد ,�د � و ���*�Qد رو��� و �

� �$*! �� a*! ��ز6 اورا ��م در +�رج از ا(�ان را H ا�.
�*	.�)Yu  . �, �**_  �_. !�Rر6 ا��Qدو�	�دان >

� از ز��ن ا �؛ @ �Q دار � .�\� ه� را *�Q� د��
در�1ل ا�	
� (M از د�� �! ده*�� M) . دم�� ،� ��ان  *3 ��

�ب ه�6 ��(� و ,�� �a3#! ر ��-	�ض ا(�ان را �$�*�� ,
 �� ���b	ا� � �UV ،!�Rر6 ا��Q< ���� � ��ر 1_�+

�ن ه� زن و ��د ا(�ا ! ,� �� V*�� ! +�ج �! ده*��#��
 �اراد� ا6 ��ا6 ا�b1ق q1 ��ن �$�رز� �! ,**� ��(� ��ا *� ,

�*	H�  �Q*� .ا�� �	H� ���_1 M) �)�1ف : ا �� � �
�l	�
 ��� �-��< ��ش  ! ده�؛  � ��دم ,��رش و  ? k, ه��

!## . ا�
  


���5 را"�KB �� G ر	��&؟ �B &در>�ل >�)� *�و�� 
�  ¦٢ا(� ��رس H رت .�ا�
�6 هw*�ن در �H ا�. ����

در ��Qان ��H �! ��د و �*	;� ا�� �� �! ?*�ه! اش از 
�د� �	.�)Y� !�Rر6 ا��Q�6 داد?�� >� . 

  
^"� 5%�"� ه� و ��Kزات ه�� ,�"� �
را� ا���- 	�ز��ن 
  ��3 (��� ا"�ان �� وا��su5 g9 ��زدار��& ا� �
اه�� دا�-؟
�ا *� �� ��ت �� ��I ه�6 � !� ��� c)���5(� ه�6 ��

�ر6 Q��r ��+! ��ان >� �ا%	��د6 ا(� ,��ر ,
� �� ���= � ��� ه*�ز �� ا(� ��#1� . ا��R! ادار� �! �

ه*�ز (M .�\� د(�U ��اY� 6ا,�� و>�د .  ����� ا(�
 . دارد

� ا6  �� ,� ا�b  c#a @�	! ده*�� را ��ا6 	Hا �ژ6 ه
�Yا,�ات �� ا(�ان " �� �� ر���ن"ا(�ان ��ز6 �! ,�د، از 

� ا6 +$� داد	Hه ��� �� �� ��.        
��! ��د و �_�$�6 ا(�ان، ���Hر #u)د �� ا(*_����y از ه

� ا(�ان ,� �� . .���(�! ��� ا��	�Y? �	
ه��ه�6 @+� ه
��,� a*! ��ز6 >�(� اورا ��م ه�ا�  10اد6�3 ��+� 

�ل و �M5Z ا��b-��  ��  د��ر ا(*_� ا(�ان از . ���
 ��*V دن�, !#و=-�� ا%	��دc��*� 6 ��ا3 6

�ردار ����، ��5ل ا��+�� !��� . �� ،�� ا(*_\R+
� ذه� ��,	�_! و +� �Hد ا(�ان را �! د(�(�، ا�� 	�Y? در

��	Hه �Q @ ���@ رت�H< 6�     .y�1 ��ه� ه��ه
 �� �6��xl �� رو��V ،!O���ال ا(� ا�� ,� V*�� ه��ه
 k)��اه� ?Yا�� و ����y از @ن، @(� رو��� از ���  +

 �)�>�(� ��5(� ه� در ��را6 ا�*�� ��ز��ن �1 7#
� �� دور6 	�Y? ر��ل�QV در ��اه� ,�د (� +��؟ رو��+
 �� ا(�ان از د�	���! �#\�. ،� y�?�(�ن از %�Zوت 3'

� ا6 را ���	� از �1س و ?�ن ه� �! دا �H و 	Hه c�
 . ��5(� ه� را  �,�ر@�� �! +�ا �

ا�� در ��ا(r .-#!، >� $�ار6 ه�6 رو��� از ا(�ان، 
 �� ��>�YU  6ا�	_H� 6ا��6 >� ��م و +'��� ��V

 . ا��
� را �� ;� %�ار 	�Y? ��� �*V 6ا�� رو(�اده� !.�,

�ر رو��� در ���   .ده��Q< k�O6 ��ودوف ر�	�د(
�ا�$�، از ��(q ��راv او���� در >�(�ن +$� و>�د  


! در %� %�ار ?�.�I� 6ا �	Hت ه�H��l� . k)و��
 !ا�*�	! رو��� �� ��� از @ن، 6��V در��ر� ا(� ��,�  

�H د. دا��ع ��ا6 رو��� +'��� @ور �=��ku . ا(� �
6 ��ا.q +�وج �Zا6 ا���$� 	د را در ��� ا,�+ �رو��

ا�� ��Qان �*V �Q*� . اورا ��م a*! ��� از ا(�ان @��د� ,�د
� ��V زد. ��k� �3 از ��ا.�b �� ا(� %�ارداد، ز(� ه

�رد� ��+�� ��د ,� � . ��زه� ا(� رو��
�س �� ا(�ان � �� �_)��@ 7)�ا,*�ن ,� (M ��ل از ا��از �
�! ?Yرد، ��  ;� �! ر�� ا(�ا ! ه� ا(�ۀ �Yا,�ات �� �� 

3#! ,�د� ا ���a Rً��, ا6 را �	Hه ��� �� . 
 �� ا6 ا(�ان را� �	Hه ����� �� �� !##�ه�6 ��� ا�U	
?

�اه� ��دI  !O�< . 6�� ��رگ ��ر(I!، دور �lH� ن�ا,*
 . ����� رو��� در %$�ل ��5(� ا(�ان ا��

 
 :��ر,� ��ا��� در �=�>�� �� ��+�رووز(� 

 دولت ايران فرصت ها را از دست مي دهد

 ر�
 ژ"�ار 
 

 
�، در ���$1� ا6 H ا�. ��� �ر ,��*�، وز(� ا��ر +�ر>

�ر6 Q�� .��Uرو �� ��ا�y! در+��ص ��ا=2 >
� ا6 @ن ���P داد� ا��	Hه � . ا��R! و �� ��

  

�- 5/�ان �� د���ل �L ه�2��؟H< ان�	 ��� �N� ��  

@(� @  �Q��R+ف . رو(_�د @  �Q���Hر ��_�v ا��
�ن �*H? 2	�ش ا�! را �� ا��Zء �� ��-�Qات ا(�ان ,
ر�� ��، �� د $�ل د�	���! �� �Rح ا�! هH	*�؟ ��+! 

�ر ا���� ا(� , � �b	-� . 
� د $�ل ��%�ار6 � �, �*)�? !� !�Rر6 ا��Q��ان >

� ا �b0*� در /#\ . P��� !��V kا �� ��اyت @ژا k ا�
� a �,�� �#3*! ��ز6 >�(�6 V �! ده*�؟ �  !$��*�

�د �؟ �Vا � �
!  ��U دا�	I� در %� ,�{ �� را �,
 !_�	H��� 6ه� M���ر6 ا��R! رو6 �Q��b�b5ت >
ه�� ار�$��! �� ��V*! ه���a 6ا�! و �	-�رف  �ارد؟ 

 �_�� ه�6 .#�6 اورا ��م ,�  �����Vا ��+� �'��Qات �
 �� ا\#! �c ا�! را ��_�7 �! ده� در �� ��	Hه

�ر6  ا��R! %�ار ?�.	�؟ �Vا ا��وز �k از ا(� Q<
 k��l� ��� �� �_� اR3م �! ,**� ,�, ���,�  ١٠ه

>�(� a*! ��ز6 اورا ��م در د�	�ر ,�ر %�ار ?�.	�؟ و 
ا(� در��1! ا�� ,� ا(�ان 1	M) ! ��,� ا�! ه�  �ارد 

�Vا �! +�اه*� . ,� ا(� ��+� را �� ���ف ���� �
 در\� را در ا(�ان ا '�م ده*�،  a٢٠*! ��ز6  �� ���ان 

ا� رو��،    �� ��5م ا"� 5
)�%�ت، ا$� [�ب د���ل اد@�             *  
-�C9- ��ا� در7 وا	��	6 و �	8 ��ه�� ^ن ����،    ه�� ,

��؟  �� �L اد@�B ع
5
ا�� ر, � ا� �
-   !� �_.            !)�Q @ و ��ن \�رت ?�.	*,�� �,*� �;�ه�ا�! ,

�ا � 3q >*$� و       ,� در @(*�� \�رت +�اه� ?�.�، �!         �
�(� �YUارد            �ا?� ,H! د $�ل    .  +�ا�� ا\#! ��دم را �

     �3�ه� را ,*�ر ه� �YUارد ��            6 �1,�     اد�� ا�� ��(� �'
 M) �b دا �'� در ��b�7 د(�?�ن      .  �	�ا � >*$� را �7�#5 ,*�    

ره$�6، �;�ه�ات ��#�� ! روز %�س، ا�	���b و ��(�ار6            
�د و ��رد �5#�7 %�ار ?��د،               ...  ��دم و    � ��U  �'_) �?ا

� ا(� >*$� �� �?�ر               �!, ���� ��ا � ا(� ���م را در دل دا�	�
ا�� و  _	� د(�U ا(*_� �aب ��(� ه*�Uم �Yا,�� �� ا(�ان                   
�، ��دم ا(�ان ��(�                       U	
��ف ا\#! �Yا,�� و ? ���ا � ,

! �� رژ(� رو �� زوال ,*  ،�*��� . 
@��ن ا(� �� �?�ر6 را ��       ١٣ا?� >*$� د�_�ا��M در روز      

د ��  ��ن داد، در روزه�6 @(*�� .�\� +�اه� دا�� ��                    
. �� ����� ,*�     �Uه� �� ����� دا+#! و +�ر>! را رو��        

� ا(� ._� ,*�� ,� >*$� �$� د�_�ا��M و                             � �)�� R-.
ره$�6 وا�1  �ارد، �#_� (M >�(�ن V*�               .  %�ر�*� ا��  

��6      . دار ا�� =#-! و ر(�� �در V*�� ��ا(0! راه�ن �
�        .  ا(�  د��,�ا�! را �7�QH ,�د�    , �)�)Yu� �)�� در ��3 �1ل

��U	��3! رژ(� و د�R�� در ,�ر � ��  ه���h�#$� 6! و ااش ه
� ا('�د ,**�،  ��وه� را در �$�رز�                    %�
ا6    در ا(� >*$� �

�اه� ��    �!.  ا\�ل �#3� (_�(�U %�ار ده*�         .�(�� و �!     �!+
>�Qن و ا(�ا ��ن  ��ن ده*� ,� ا��ز��� ! >�6 و در+�ر                

   �H�  از ��،          .  ���7 در ,�ر M) ه� �	��� و  	
y>�م ه� ?
      ��ان @ب ��ر(_*3 ��رد ��ء                �� ،��ا6 از ا(� رود ���_
 . ?��د ا�	
�د� رژ(� %�ار �!

?Yار: �*2$  
 
 
 
 

 : .�(**���ل ��(� ؛ ��0 � ����!

  دنيا عليه ايران
62��� 6��,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ��� �� �� �� !##ا�
�ق %��7 ��>Q! در �Yا,�ات ��� ا�
� ا6 ا(�ان ��� @��� ا��	Hه . 

�ن  ا(�ان w�، اc#a ه	�Y? ل�� �*� M���#u)ز6 د��در 
� yً�� M) . ��ز(�U ��ه�ش و ز(�v ر.	�ر ,�د� ا��-�

 ����Q ?��6 از ��+! روش ه�، ���ن ا(�yت �	��5 و رو��
*�ا � ا6 �� ا '�م ���ر ه� ��_�ف ا �ا+	� ا��؛ �


�ن +�د را ?�� و ����U ��د ��I� ا,�ات �� داد�، و دلY�
 . ,�د� ا��

 �*	Hه !Oدم ه�@ ��ت ه�6 ا(�ا ! از@ن د�	#u)از  ;� ��، د
�yً ه�� ,k ر%$	! �� ��ز � �0� 6�� �Q @  �ارد-� �, .

 �)�� � �UV �* و �! دا �*	Hر ه�Q% !��*� M�	,�� در �Q @
�ت ,**�Q$� د را ?�� و� . ر%�$�ن +

� ���h� ��V ,�د� ا��� از . ا��  �?�Qن هw @ دور از ��
���M ا 	;�ر �! رود، #u)�0 � د� v�)ز �U)ز�� M)

� ا6 �� دام ا �ا+	� ا����� %�رت . ا(�ان +�د را در ?ه
�د، � !� ��  ��V و �ه�6 ��رگ، ,� 1	! ���7 رو��


! a*! ��ز6 I� ت�H��l� اه�ن �-�0#! دو����(_��ا +
 ��(�,7 @ژا k ��� ا�##! . اورا ��م @ن ,��ر ��� ا �

  ا"�ان و,/�ن
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 6�Q	,�� 6ارY?ز6، وا�� !\�� رk�O ��ز��ن +�	
? ��
 ��V ز6 در�� !\�� دو�	! ه� �� *� +�$� �دو�	! �

 .ا��
 !\�� رk�O ��ز��ن +�*U ��1ر6 ,�د ز �=��Ra

 ��5  �� �$H  k#'� دات�b	 ا ���ز6 ا(�ان، در وا,*� �
 !\��+ �وا?Yار6 ��,� ه�6 دو�	!، اR3م ,�د� ,

 .��ز6 در ا(�ان �� ���� �V*! ه� ا '�م ��� ا��
 ،�*U 6 ��1ر6 ,�د ز�%@ �	
? �در �1ل �5#�� �=�1 "�

 � �در ا(� ا�� ,� �� ��,� ه�6 دو�	! را ا(� ?
�\! ��ز6 ,*��، ه�ن ,�ر6 ,� �V*! ه� ا '�م داد � �+

 ."و +��\! ��ز6 را دو ��#1� ا6 ا>�ا ,�د �
�ن و(�X ا\7 �H�ا(� �I*�ن در وا,*� �� ا 	�bدات �*� ,

¦¦  7_� �� �$H  �و ��,� �Xوه�k#'� 6�Q ا�� ,
 6��?�� دو�	! ه� ه��ار داد� و +�ا�	�ر >#$� M) 6��?

�د ��� ��د �<� .از رو � �
� رk�O ��ز��ن +��\! ��ز6، در ��V ا�	�ا 	
? ��

3� ه� و ��,� ه�6 ��ر?	� وا?Yار �� �'� ���,� ه� �
3� ه�6 ��رگ، ��Qم ��,� ه� �و در ��#1� �-� ا(� �'

 .را در ��زار ��رس �3=� ,�د �
 �, �)�? !� �*U در @ن "@%�6 ,�د ز ��� ��ا(0! ,�+ ��

 ."%�ار ?�.	� ا(� �'$�ر(� ,� از روش �V*! ه� ا�	
�د� ,*��
3�� ا6 از ��Qم ��,� ه�6 دو�	!  �I� ،k#'� �;  از

 �H�  6ز�� !\��+ �در %���Q� cم �3ا�� ��ز(2 ��� ,
 .و ��(�(� ا(� وا�1ه� ه*�ز در ا+	��ر دو�� ا��

��I د(6�U از ��Qم ��,� ه�6 دو�	!  �� �� \*�وق 
 �)�)�� �ه�6 ��ز �H	U! و ����� ا>	�3! وا?Yار ��� ,

 .ا(� ?�و�  �� �� ��Q3 دو�� ا��
 �	H�6 ��,� ه�6 وا�در ا(� ���ن ��I! از ��Qم  �� از �
�  �Qده�6 �$� دو�	! و  ;��!  ;�� ���u ����اران و �	�د �

� ا6 (ا>�ا(! .���ن ا��م *��+ !#3 pز(�  ;� @(� ا �,
 .+�(�ار6 ��� ا��) ره$� ا(�ان %�ارد دارد

 !�رس ا(�ان  �� P)ر�� �در @+�(� و ��ر?	�(� �-��#
از��Qم ��,� ��I��ات �� ارزش �1ود ه�� ��#��رد دyر 

� ���u ����اران و �	�د ا>�ا(! � �	H�ه�6 وا �,�� ��
�� � ..���ن ا��م .�و+	

 
 ��� دو@2� ه� ,����1 دو@-

 ��� ��ز?! ?�ارش ا 	�bد6 از  5� k#'� 6�Qوه�X� �,��
�\! ��ز6 �� 3*�ان �+" �$� �?Yر از ا%	��د دو�	! �

� ,�د �� دو�� و �'#k " دو�	!�\��*	�� ,�د و در @ن �
 �$� �I� 6��? 7_� 6 از��?�راه! �*��c ��ا6 >#

 .دو�	! �� >�6 ا%	��د دو�	���uا ,**�
� �'#k، ���	� از � �	H�ا(� ��,� وا �;  �در\�  �¦�

 �ارزش ,�Q� 7م �#�,! وا?Yار ��� �� و��#�  �Qده�6 �$
� دو�	! ��دن ��+! "دو�	! +�(�ار6 ��� ا � $� �$O�� �,

از ا(�  �Qده�، ��5 وا?Yار6 ه� و +��\! ��ز6 را �� 
�ا>� ,�د� ا��� ���V". 

در وا,*� �� ا(� ?�ارش، رk�O ��ز��ن +��\! ��ز6 
 �� P��� !، در	ار6 ��,� ه�6 دو�Y?د.�ع از >�(�ن وا ��
�  �Qده�6 �$� دو�	! � �Q	,�� ا6 از ��3 �I� 6ارY?وا

�ن  �% ���*� �, �)�در\� ��Qم ��,� ه�6  ٠¦"�! ?
وا?Yار ��� �! ��ا � در ا+	��ر  �Qده�6 �$� دو�	! %�ار 
 ��  �)��ا%2 ��ا�Q @ 6  �� او�� !Z-� ! در	د و 1��U�

 ."%�7O ��� ا �
 

 6�Z3ا ��د �+ !U	H$�د ادا�� ده� و ه���ن ه<��
از ��(! و >#c ا3	�د ا(�ان را در ��6  5+1?�و� 

 د(�U دا�	� ����؟
 �U� اه� دا���I  7Z-� �)ا6 ر.2 ا��را� 1#!  �رو��

�*, �� �� k و ا%$�ل ز(�د �_�� � . ا(*_
  ��3 ا(�ان: �*2$

 

ز �� <��"g �:- و $�ز ا"�ان�� w�$ &�+� 

نياز به سرمايه جهاني براي دور زدن 

 تحريم 
 


� و ا �ژ6 ا(�ان   !وب ��(� �$_� ا�Rع ر�� ! ر�
� دو ) �� �(-��روز (_�*$� ?�ارش داد ا(� ,��ر ��ا6 �

.�ز از ���ان ?�ز �$�-! ��رس >*��! در +#�� .�رس و 
�ه�6 U	
? �w @ دن�, !#�� ��,�  »ا���وار ,**��«3

 ���#��رد (�رو �*$2 ���!  ��ز  5/4ه�6 +�ر>! �!  ���، �
 . دارد

ر,� ا��(� >�ادQ� �,�� 7��3 �)�� 6*��! و ��+	�ن 

� ا(�ان اR3م ,�د ��� �Yا,�� ,**�� ا6 را ��ا6   2)�*\

!��� 2��*� ���l� ر�! و��وژ�  22و  21.�زه�6   ��
 . ��رس >*��! �-��� ,�د� ا��

  
  ,�� ا���وار� ه�-

�  7b از و6 و ��ون ذ,�  �م ��,� ه�6 +�ر>! � � ��
�ل «: اR3م ,�دh�� ��**, ��,اY� ��� ،�=�1 در�1ل

� �� ��,� ه�6 +�ر>! ا��U	
�Yا,�ات �� ا(� ... ?
  ».��,� ه� ا���وار ,**�� ��د� ا��

 2��*� c1�\ رگ��ر �ا(�ان �k از رو���، دو��� ,�
 6�?�ز �$�-! د ����، ا�� ��5(� ه�6 ا3�ل ��� از �

ا(�yت �	��5 و ��ز��ن �7# �� د��7 .-���� ه�6 ��5 
 �-���(q ا.	�دن �-� �� c$� ،ر�� ا6 @ن ,�	Hه ��U ا

 . \�درات ?�ز در ا�-�د و��2 ��� ا��
 ��� �� �� �� ���@ �)�� �H� �� 7د�� �� !��a 6ه� �,��
�ن �aب در +��� ����� �H#��5ت ? �� �� ا�Q� 6ان ,	Hه

�ر .�ا(*�� ا�U  6ان ����(� ?Yار6 � �� ا6 ا��، �	Hه
�ان �*'�� \�در ,**�� ��رگ  
� د �� *3 �در ا(�ان �

�*	Hب را رد �! ,*�. ه�a ت���Qا� !�� . ا(�ان �
� ه*�، ��V و ��(� <�� ا(� او\�ف، ا(�ان هw*�ن ��� ه

�د >#c ,�د� ا��+ �ا(� ��,� . ��,� ه�O���@ 6! را �
 . ه� ,	� در �-�ض ��5(� ه�6 ��� ا�##! %�ار دار �

  
-�
  ا�6ا"8 واردات 	

� ا6 +�د، �� ��5(� 	Hه �_� ا�� ا(�ان �� د��7 �� ���
�د� ��� ا(� �1ل، �� ?�ارش . واردات �*�(� ��ا>

� دو�	! ��Q، ا(� ,��ر %�� دارد واردات +$�?�ار6  �
�د را �� ��� ��رس @(*��، �� + 7�O*�(� و ?�زو�در\�  27

 �'1 ��ن ��	� در روز ���� � 31ا.�ا(� ��#�� . 
ا(� +$�?�ار6 ��  7b از  �را��(� �Q*�ز6 زاد� �-�ون 

�د «: وز(�  
� ا(�ان ?�ارش ,�د� !� !*�� ���
 �واردات روزا � �*�(� و ?�زو7�O �� ��(�ن ��ل >�ر6 �

 �� c����22  در روز ا.�ا(� ���ا ,*� 9و �	ن ����#��.«  
   .��رس �� ��(�ن �! ر�� ��20ل >�ر6 ا(�ان در 

 �I� و �)y�� !#� �,�� 7��3�)�� ��Q*�ز6 زاد� ,
�
��� ��U واردات «: .�@ورد� ه�6  
	! ا(�ان ا��، ?

c���� ���ا�� ��   �*�(� و ?�زو7�O از ا�	�ا6 ��ل >�ر6، �
�ن ��	� در روز ��د� ا�� 4/3و  21�#��.«  

�ر ��رگ \�در,**��  
� د ����، �� ا(� �, ��ا(�ان �*'
�رد � �)�*� ���l� 6ا��ه! �U�)y�� ��.�z د�$�1ل از ,

7، ,��ر را �'$�ر �� .  ��ز دا+#! ر � �! ��دZ-� �)ا
 }b� �� تy�در\�  ��ز دا+#!  40وارد ات ا(� ��5

 . ,�د� ا��
�ر6 ا��R! را در ��ا�� Q�ع �! ��ا � >=�� ��ه

 �� !	+��� �aب در  �� � ?�.	� �$�دyت ��� � �ه�?
� ا6 @ن 	Hه ��ان ا��ار .��ر �� ��Qان �� �� �� ��*3

 �)Y� c��@ ،ر��, 

  روسيه بين ايران و غرب

ا���2زات ^��"�H �� رو	��، �Bر را �� ا"�ان 	�- 
  �Bد& ا	-

 
 " ��#���� � �H_�5ان " ا����0-�ت � �,�� �)��

� ���0-�ت @��(_� و ,� �دا در @,�د�! H��+�ور��� � در �
 �#3�م رو���، در (�ددا�	! ,� در روز �� " �)�� �_H�

� �Vپ ر�� ��، �� �5#�7 و%�(2 >�ر6 در روا�r ا(�ان " �
� ه�6 ا+�� ��دا+	� ا�� 	
 .و رو��� در ه

�د �� 3*�ان  + ���b� ا(�ان و "ا(� ,�ر�*�س روس در ���
�� ا��ر� �� ���(� �*� ه�6 ا(�ان �� ,��ره��a " 6ب

�H)�� ا6 �!  	Hه�6 ه ����-. �� �� !��a " : �رو��
�ره�6  300از .�وش ��H	� د.�ع =� ���_! اس �, ��

�ان اه��! ���x ��اH? 6	�ش *3 �� ��*�رو6 +�ور��� 
� د+��� ه�6 @�_�ر و � P��� ��  و �b0*� د در��ذ +
 
�*�Qن @��(_� در 1�ز� +�رج  �د(M رو��� ا�	
�د� �! 

� %�رت  �� ا(� �1ل، �6�Z. ���h ���. ,�د� c%�-	� !##ا�
���3 ��ز��*! �'�د @��(_�  ٢٠٠٨ر���ن او���� در ��ل 
�� �از . @��(_� ا�	��زا�! �� رو��� داد. در روا�r �� رو��

�د در + !_��� ا(*_� از ا�	�bار ��u د.�ع =� �#<
�(� او,�ا(� Z3 �� و از ا\�ار ����� ��V ق ارو����

 .و ?�>H	�ن در  ��� د�� ��دا��
 c��% رات @��(_� در��	ا(� ا� �� ����� P	�b�7 رو��

در ز��*� ���(� ��5(� ه�6  �+١ه_�ر6 ���	� در ?�و� 
�ب ه_�ر6 ه�6 +�د را . ا(�ان ��دVر�V �)در ا �رو��
درز��*� ا3�ل .��ر �� ا(�ان را ا.�ا(� داد  �+١�� ?�و� 

و ا+��ا وز(� +�ر>� رو��� در ا�Qzرا�! �3م ه_�ر6 
را  �+١ا(�ان �� @ژا k ��� ا�##! ا �ژ6 ا�! و ?�و� 

�م ,�د� ا��_5�. 
 �-��< �� 6�	��� !U*ه�در وا2% ��%-�� رو��� در ه

 ���� ا�##! ��ا6 ا3�ل ��5(� و .��ر �� ا(�ان %�ار ?�.	
7 3�� �3$� �� ا(�ا ! ه� از )yاز د !_) �	-�$�ا�� و 

� ا��	
Q  �	_  �� .رو���  �� در ه
 !-=�� در ا��Iذ �_H� شR� ،!#� ��5ظ 3�

"��ع . ��� ا(�ان و �aب ��د� ا��" ��� �ارا =�ا(� �
� " (_! از اه�اف ����! �
� ا+�� _��� !�?�� "
� ا(�ان ��د� �� %�ار داده�6 . وز(� ا �ژ6 رو��_���

 �
! در ز��*� ه_�ر6 ه�6  
	! و ?�ز6 �� ا(�ان �#	I�
�ال � �� P��� ان از�Q� در �ا��Z ر�� � در ��1! ,

 �	H�� 7 ��+�� در ار��ل)yر� د��ران ا(�ا ! در�U �$+
 .رو�! �� ا(�ان، ا>	*�ب ,�د 300ه�6 ���_! اس 

 �, �H�  �*-� �)ا �� �� در ا(� ز��*_��ا�� �_�ت �
�*��� �	.�U  !-=�� �(���b� . Mت رو��� در ا(� ز��*

��bم ��3! ر�$� رو��� �Rش ,�د� ا�� �� د��7 ا\#! �3م 
را �� ه	�(�ن ا(�ا ! +�د  300ار��ل ���M ه�6 اس 

�=�/ ده��. 
� در _H� �� ا(� ��د� ا�� ,	
د��#! ,� او �� ا(�ا ! ه� ?
وا%2 �� �3م ار��ل ا(� ��H	� د.�ع =� ه�ا(! �-! دارد 

�*, 6��?��ع ا��ا(�7 �� ا(�ان >#%�� %�(c ا�#! از 1
) ��% �_H� �ا��ا(��Q� 7(� ,�د� ا�� ,� در \�ر�! ,

ه� را �� ا(�ان دا�	� ���� ��� از  300ار��ل اس 
�  –ا�	�bار,��7 ا(� ��H	� د.�ع =� ه�ا(! در ا(�ان ,

�ل +�اه� ,���  �1٩ود �� ا6  -��� 	Hت ه�H���� ��
�اه� ,�د �Vا ,� �� ا�	�bار ا(� ���� � ,�ر + �#ا(�ان 1

� ا6 ا(�ان ��_7 �� +�اه� ��	Hت ه�H���� �� �#1(. 
 �� �_H� ت���b� �� ا(� �-*� ا�� ,� �ا(� د��7 رو��
� @?�ه*� و �! b0*� د در�<���! از اه�� ��5ان �+

� ���ان �� ا('�د >*8 (� \#/ V �� �Q @ ا%�ا��ت �دا *� ,
� +#�� .�رس ��Y? ��xار +�اه� ��دb0*� در. 

 � �UV �� رو��, �*	Hال ه�� د $�ل ���P ا(� �� �ه
�د را از �#� دا�! ,� در د���$�+ �H ا��اه� �+٢٠٠� 

��_! اس (� �	H�� �)�+ ار داد�% �b3 P)��300ر  ���
� در @ن ?�.	�ر ,�د�، +R\! ده�،) ا(�ان و رو��

�اه� + � �UV �ا�� ��ال ا���! ا(� ا�� ,� رو��
 �)�< r)ا�� ��ن و �*w�د را ه+ q��� �b  �H ا�� 

 د��2 ا29=�د 
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� در ��ز �-�0#!  \*-	! وا�1ه� 6���Hر6 را �!, ����)
!�  %�ار دار � و (� ا\R ,�ر  Z3 ان�*3 �,**� �*���ا(� �

�ن \*�(2 اد6�3 ��5ان در \*�(2 ,��ر را ��0ح �H�,
!  !� ���x �*�3 �� ا(� اد�3 را �_#� �*, �*, . 

v�Q� �|,ا ��  و6 �� ��,�� �� ا(*_ه�6 \*-	! ,��ر  �
�
? ،�*	Hا6 او���: .-�ل ه��ل �Hر در  ا���اول ��ل � ���

�ا(� در ��1! ,� �-�(7  �-�(7  ��و @ن ه� در �' 2��y دا�	
�ل در ����ر �-� � . ا.	� ه�6 @+� ��ل ا�
�ق �!  ��و �

 �$+ 6�����yد?� از ��5ان  U*)�b! در ا,|� وا�1ه�6 �.
�
%�ار ��د� ��دا+� �R�QHت در او��(� ���� و : داد و ?
��U*� !ه�� M �� د ا���ه� ��  ه�6 ا%	��د6  �� ا�	�Qل ��

!  ��b	H� !�� � ه�� \�ا� . 
M �� ن�� !\�ه�  و6 �� ��,�� �� ا(*_� از ز��ن +�

�
� �� ا�� ?  !%�� �	
ه�  ا(� �� M: د(�U �1.! ��ا6 ?
� ��Qم �� وارد ��رس ��� و د(�U  اR3م �!, �**,

�\! هH	�� �*���ا(� H�  �=�1	� د�	�رات دو�� را �+
�)�)Yu� . 

 ��(*�� ا\
�Qن �� ا�Qzر �-'c از ر.	�ره�6 دو?�  
M �� �
� ر k�O�� M را  �-'c �!: ه�، ? �UV �, �*,

�د ,� �� M  ,*� ا�� ه�� رk�O ��3! �! دو�� �-��� �!�
!ه�R, 6ن ,��ر و  ��ا � ����� +��\! ا�� و  

 .دو�� را ا>�ا ,*�
 

 :�Bر��� 	�ن ا29=�د�

صنعت ايران قفل كرده است، چرا باور 

 كنيد؟  نمي
 


�� ��خ ر�� ا29=�د� در 	�ل +Lا29=�د  `١٣٨ �B

د �� �1
ر ��su5 -%5 �%�ان ��<B`/در<� ا(0م ��  ٧

� و اذ(�ن ١٣٨٧ا�� در 	�ل ��/, �و ��و,
د �%�ان ��@
��� D���6B در را�\� �� ��su5 ا"� �%�ان �� ا29=�د 

1
ر، ا"� ر�9 �� B؟ ٨��	در<� ر  
 

ه�ار  ��� و>�د @ _� 3#! ا,$� ��5ا���ن از ا�	�Qل ��ه! 
� ارزش  ٧٠٠و � �ً- �٠٠ه�ار و  ٢وا�1 \*-	! >

� ���H دوم ا(� وا�1ه� در Oن +$� داد� و از ارا�����#��رد �
��*)@ !� �$+ M)ا6  �د  k
  �ده�، �� ا(� �1ل �� ا3	�د �

��y(!، �1ل \*-� ,��ر را +�ب ��\�{ ,�د� و ��3! 
 . ا�� ٨٧ر��ه�6 دو ر%! ��I \*-� و �-�ن در ��ل 

ده�  �� ?�ارش ا(#*�،  �Uه! �� �I*�ن ��5ا���ن  ��ن �!
��#��رد ����ن ��  ٢وا�1 �� ��ه! ,	� از  �٧٠٠,� ��� از

� اذ�3ن � �*� � ;�م �� _! در ,��ر و>�د دارد، ا�$	
��-7�0 و  ��5ا���ن، در ا(� ���H  ��! از وا�1ه�6  �

 ٠٠¦١دارا6 ��5ان ,� ��0�q @��ر ��aر�! ��� از
�د ��د، د(��  ! وا�1 را ���7 �!� . �H�� �)ا �ا?� �
�ن ا(�ان +�درو، ا(�ا�_�، \�را  �#*���y  �م ��,�V !)ه�

�ان ��,� را ��... و *3  �ه�6 ��رگ ��bوض در @�	� 
 �ور�_H	U! ا.�ود� ��د، ��(� @ن ?�� �-#�م ��د ,

ا 	�bدات ��ر�5�6، رk�O ��ز��ن ��زر�! ,7 ,��ر 
 6�� @��ره�6  �در�� \*-	! در ,��ر از �Oارا �� !*$�

�د� ا��� q$0*� وا%-��ت ���1  �V �� نy��H� . 
 

 �-*\ �I� رد @+�(� و=-�� ر�����5ا���ن در �
!� �)�? : �I� ر�� !)�Q  ن ?�ارش�*,�� 6�,�� M ��

� را اR3م  _�د� ا��، و�! ��@ورد 	�Y? در ��ل �-*\
در\� 6��I \*-� و ر��  ١٠/���  ��ن ده*�� ر�� 

� ا(� . در\� 6��I �-�ن ا�� ١٢��� از � P��� و6 در
�ر در ���1 ر,�د %�ار دارد �, �-*\ �I� �)@ ��ال ,�

!� ،��+ �) �)�� ا(� ��ال ��(� �� دو .�,	�ر : ?� P��� 6ا��
�� ,�د ,� (_! ر�� ����(<�?Yار6 و د(6�U  ا���! �

�� ��ر�! و=-�� ����� : ا.�ا(� و6 �!. ر�� ����� ا��
 !��yد،  ���١٢ ا+��، ��ه� ا.�ا(�  �. ����در\�6 �
�م، ر��  ٢٣ر�� �*����@ �� ����در\�6  ٣٠در\�6 �

�5�yت �	�و��!، ا.�ا(� � ������  ،k� ����در\� �
�ن و ر��  ٨ا.�ا(� �� ����  ٩در\�6 �

واگذاري ايران خودرو و سايپا به بخش 

 خصوصي تا پايان اسفند
 

�ل a ار6 دوY?ز6 از وا�� !\�رk�O ��ز��ن +�
�درو��ز6 ا(�ان + �-*\ )�u)�� درو و��� ) ا(�ان +

 . ��(�ن ا��Hل +$� داد
� �� ��Q از وا?Yار6 U	
� در ?*U ��1ر6 ,�دز �=��Ra
 �ا(�ان +�درو و ��(�u �� ��(�ن ا��Hل �� ا��س %� �ن ��د>

� ا(� ا�� ��+��6 در : +$�داد و ?
� ��٨٨ل � �<�� ��
� ! ��ا6  �% �#Q� د  �ارد و�وا?Yار6 ا(� دو ��,� و>

 . وا?Yار�Q @ 6 ��(�ن ا��Hل ا��
 ��O@ رد�رk�O ��ز��ن +��\! ��ز6 هw*�� در �

� ?Yار,�� 6	6�Q دو�	!  �� ���ن ,�د�% ���  : ���  ��O@
� در �0/ ��  ��O@ �)���)�< روز��(� و �� ?Yار6 ��%
��� ا�##! ا�� و از رو� 6�Q���Hر ����.	� �H1��ار6، 

� ا��	.�? ��Q� !��� و !����H1 . 
6 ��د@ورm��+ ،6 : و6 ا.�ود�Qرو� ���  ��O@ �)در ا

دارا(! ه�، ��� ��U و رو�6�Q د(6�U ��ا6 %�� ?Yار6 
 ��� !*�� ��� ،� ���Qم ��,	6�Q دو�	! ,� وا?Yار �! �

 . ا��
� ?Yار6 �% �� �� �� ��,�� �� ا(*_*U ٢٧,�دز�  �,��

 !� ��  ¦دو�	! , �Uwار ��� ا �، ه�Y?وا �	�Y? ل��
�� ا(� ا��س، : ا(�اد و ا�_��! وارد  ��H، ���(/ ,�د

� د��7 %�� ?Yار6 ا��0ل  ��� ا �� �Q	,�� از M) ه�� . 
و6 �� ��,�� �� وا?Yار6 ��(�(� �� ا��س ���_�� ��Qم 

�
�ن ��رد6 �$*! �� ا(*_� ��Qم ��,	! :  �� ?*,��
 �وا?Yار ��� و�! ��(�(� @ن وا?Yار  ���، و>�د  �ا�	

 .ا��
 
 
 


ن <��" g�G�K ه�21����B 
X) ،�$دJ
�: 

انكار نكنيد؛ صنايع با ظرفيت كمتر از  

 كنند درصد كار مي 40
 

 *��� ���H در  ا"��H ^��ر	�ز� �1
د درد� را دوا ��B
���B 3< ا��� ^ن را
2� �5 �"�"pF� 3 راH1� �"�� وه�� اول 

 *&�+�� �ه�� ا29=�د� ��6 ا	�2/�ل �1
د  �9ار �
د ��ه
D��� ��ا ��� �� 2�� �Sا�> yه� �� ه�  ��
� 

 
�(*�� ا\
�Qن در �'#k ه�	� �� ��,�� �� ا(*_� او���   

?�م ��اR_�� 71 6ت \*-� ,��ر @ن ا�� ,� و>�د 
�
? �)�)Yu� د (� �0#$! را : ��_7 را�ا(*_� @��ر��ز6 ��

!� در  +Rف واk_-*� 2% ,*�� درد6 را دوا  _#� �*,
�ا �� @ن را 71 ,*��	� �� �)�)Yu� (� ��_7 را��اول  � . وه#

!  �� را  �  1��ر=� .�yد?� �� ��,�� �� ا(*_�اه� ه+
�(��  (M و%� �!:  �(! ,�د� ���� ?
� ا��� ,*� (� ����?

�(��  ,*�� و �ku �! \*-� ��_7 دارد و %$�ل ه� �!?
 ����(�� �� ه_�رR_�� �U)�_) 6ت را 71 ,*�� ا�� ا(*_

�H�  !	ر در��, �)��� 7_�� �_*� . 
 �H دا k#'� دو�� و �<�وR_�� ��*? 6ت \*�(2 را �	

�
ا?� %$�ل ,*�� \*-� ��_7 دارد ?�م �-�6 را : و ?
!��� �	Q� !� �_*� !	%د $�ل 71 ��_7  دار(� ا�� و �)��

! . رو(� ه�  
 �, ! �H, ��ن \*�(k#'� 2 ه�	� +�0ب ��H�, �Z3

�
? �*	Hر ه��د ��_7 در \*�(2 ,�$  !3�� : �� ��)���
2 ,��ر �� )�*\ �ه� ��  �د \*-	�Uان ��و(� و �$�*�� ,

 . ,**� در\� �z.�� ,�ر �! ٠¦,	� از 
و6 �� ��,�� �� ا(*_� \*�( 2��I دو�	! ��_7 +�د را 

�
�\! ا�� و ا?� : دار � ?�+ �I� 7 ا\#! در_��
v�Q� � ه�v�Q� �)��  6 ه�6 \*-	! �� �� �� در .-�ل �

 

 �)�� �, �)�? !� �*U در ��3 �1ل @%�6 ��1ر6 ,�د ز
 �)��U� �;  ح ,*�� و ��5ود(� ه�(! درR\ا �� را ا�%" ��

�>c @ن ا(�  �Qده�6 دو�	!  	�ا *� ��Qم ��,� ه�6 � ��
 ."وا?Yار ��� را +�(�ار6 ,**�

 �� M)ر دو�� ا�� و  ٨٠ �د��	د ا(�ان در ا+��	در\� ا%
در ���6�Q ا+�� �-! ��� �� �� وا?Yار6 ��,� ه�6 

 ��د و دو�� ���	� �� �	��� !\��+ �I� �Q� ،!	دو�
 . ;�رت ��uدازد

�ن ا���! ,� �� ا��س @ن ��(�  ¦¦�� �
��H ��ز� از ا\7  �%
��! ��,� ه� و \*�(2 ��رگ ��5 ,*	�ل دو�� ����، �

 ��\! ��ز6 ��,� ه� و \*�(2 ��رگ در �� ���+
 .%�ار ?�.	� ا��

 ¦١٣٨�*��� ?�ارش ��ز��ن +��\! ��ز6، از ��ل 
از ��Qم ) ��#��رد دyر �٣(ه�ار ��#��رد ����ن  ���٣,*�ن 

 .��,� ه�6 ��رگ دو�	! وا?Yار ��� ا��
�، دارا(! ه� دو�� در ا�	�ا6 *U 6 ��1ر6 ز�%@ �	
? ��

��#��رد دyر �� @ورد ���  ��١٢٠وع وا?Yار6 ه� �1ود 
�د و ا,*�ن  �! از ��Qم ��,� ه� وا?Yار ��� ا�� و �

! از را� را �! ,�د� ا(�"� ". 
� رk�O ��ز��ن +��\! ��ز�Q� ،6 دو�� در 	
? ��

در\� ,�ه� ���ا ,�د�  �¦در\� ��  ٨٠ا%	��د از �1ود 
 .ا��

� 	�ز�>
 �Bر���� �=
�ع ��Qم وا?Yار ���، ���	� از ه�ار ��#��رد  ٣٢از �'

�ان ��Qم �3ا�� �� ��I! ) ��#��رد دyر ٣٢(����ن *3 ��
 .از +� �اره�6 ا(�ا ! داد� ��� ا��

�ان ��Qم �3ا�� از *3 �وا?Yار�Q� 6م ��,� ه�6 دو�	! �
3�� ��Qم ��,� ه�6  �I� ر ��ل ��� ��وع ��� و�QV

�ان ��Qم �3ا�� ��� �-�اد6 از +� �اره� *3 �دو�	! را �
�ن ����ن از ��Qم ��,� �#�� M) �
�ز(2 ��� و ��Q ه�  �

 .ه�6 دو�	! ا��
� �1ود � �)�� � ¦٣(�H1 Mب ��ا �U	!  ��ن �! ده� ,

! از >-�� ا(�ان ا��، ��Qم �3ا�� �  �, �
�ن  �#��
� ���	� از � �Q @ و %�ار ا�� �-�اد ����ن  ١¦داد� ��� ��#��

���� �
 . 
��I! از ��Qم ��,� ه�6 دو�	!  �� ���� ��ه! ه�6 

 �دو�� �� ��ز�� �Q(!  ;�� ����� ا>	�3! داد� ��� ا�� ,
�*��� ?�ارش ��ز��ن +��\! ��ز6، در �QVر ��ل 

� 1'� @ن ���	� از ه�� ه�ار ��#��رد ����ن 	�Y?) ه��
�د� ا��) ��#��رد دyر�. 

ه�ار  ٢٠��%! ��Qم ��,� ه�(! ,� وا?Yار ��� ���	� از 
�د� ,� ��ز��ن ) ��#��رد دyر ٢٠(��#��رد ����ن �

 �I� ر��	در ا+ �I� �)ا ��\! ��ز-� 6	�b ا�� ,�+
�\! %�ار ?�.	� ا���+. 

 ���ه� V*� ?�ار��Q  ��ن �! ده� ,� ا(� ��I از ��Qم 3
از ��6 ��,� ه� و  �Qده�6 �$� دو�	! +�(�ار6 ��� 

�\! وا%-! در +�(� ا(� ��,� ه� �+ �I� �Q� ا�� و
 .���Hر ,� ��د� ا��

�\! ��ز6 �+ ��5  �� �$H  ��� و>�د ا 	�bدا�! ,
��,� ه�6 دو�	! و>�د دارد دو�� ���� دارد �� �QVر 

�م ��,� ه�6 دو�	! را  ��١٣٩٣ل د(�U (-*! ��ل �
 .وا?Yار ,*�

�\! ��ز6 در ا(�ان �! �QVر ��ل �+ ��ا?� ا(� ��
@(*��  �� ادا�� ���ا ,*�، �! ��د از ه� ا,*�ن ��� ��*! ,�د 
>� ����hا�! ا �v >�6 ��,� ه�6 دو�	! را ��,� ه�6 

� دو�	! +�اه*� ?�.�$� 
 ,�و� ا���وار
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 راههاي سبز                                                                                                                           

را ��0ح  ٨٧در\�6 ا%	��د در ��ل  ٨هH	*� و ر�� 
!�  P��� !ال ا����� M) �� �Q*� �)�� ن���و �'�ا �**,

 M �� r��� ��� �Oا��س @��ر ارا �� � �UV ��*b0! ده*� ,
� ا%	��د  �6�,��١٣٨،  �خ ر�� ا%	��د6 در ��ل ,
در\� اR3م ��  ٧/�,��ر ���xl� �5 ��5ان +�\!  $�د 

و �� و>�د ��5ان ���! >�Q ! و اذ�3ن  ١٣٨٧ا�� در ��ل 
�� M ��,�6 در را�0� �� ���xl ا(� ��5ان �� ا%	��د 

 �� ��ان  ٨,��ر ا(� ر%� ��lH� �)در\� ر���؟ @(� ا
� ���xl ��5ان >�Q ! �� ا%	��د ا(�ان �|$� ��د� , ���*-�
� ا�� ,� ,�ر�*���ن �� M ��,�6 �� ر,�د  �UV ا��؟

�1,� �� ا%	��د ,��ر اذ�3ن دار � و در ��3 �1ل از ر�� 
�د؟  در\�6 ا%	��د \�$5 �! ٨� 

� @%�(�ن : ?�(� و6 در ��(�ن �!� !#�ان ���*�Qد 3*3 ��
!� ��\�ه�6 ا%	��د �� *� �� از  ��د ��6 �� دا �_�� �

ه�6 دوران ,�ر�*��!  ز��ن دا �'�(�ن ��ز� وارد، @��ز�
��ا(��ن �_�ار ��د و �� (�د ���ور � در ��ا�� د �� ��(�� 

ر,�د ه�ا� �� ,�ه�  �خ ر�� ا%	��د6 ا�� و ا���ً� 
 �� ر,�د، ا.� ����� ا��  � ر�� ا%	��د6، @ن ه� ��+��

 !!!در\� ���٨ان 
 ا(#*�: �*2$ 

 
 

ركود صنعت و افزايش اشتغال در بخش 

  داللي

 
 
 
 
 

,�ر�*���ن ا%	��د6 از ا.�ا(� د�y! در ا%	��د و ,�ه� 
 . .-���� ه�6 ���� ا�Qzر  �Uا ! �! ,**�

��0�q @+�(� ?�ارش ��,� @��ر در ���1_� ��Q ا�	�hل 
در ��I \*-� و ,��ورز6 ,�ه� (�.	� ا�� ،ا�	�hل در 

 . ��I +���ت و د�y! رو �� ا.�ا(� ?Yا�	� ا��
��0�q ا(� ?�ارش ��Q ا�	�hل در ��I ,��ورز6 در 

در\� ��د� ا�� ه��88 ،9/21  �-*\ �Q� ��*w�H	�ن 
در\� ا�	�hل ,7 ,��ر را  9/31 �� در ���H	�ن ���'�ر6 

 . در �� دا�	� ا��
 �)�	��� �, !�I� ان�*3 �در ه�� �1ل ��I +���ت  �� �

ا�	�hل ,��ر در @ن و>�د دارد ��ا �H در ���H	�ن �1ود 
10  ��#��317�ن و  �#��8�ن �7h ا('�د ,*� ,  �
ه�ار  

��ا�� �� . ه�ار  
� زن ��د� ا � �#��650�ن و  ��1د و 
در\� ,7 ا�	�hل ,��ر در ���H	�ن از ��(q +���ت  2/46

 . ا('�د ��
ا(� در ��1! ا�� ,� ��   ��آ�ى در@+�(� ?�ارش +�د 

در\�ى ����(� ¦٣از و=-�� \*-� �� ا��ر� �� آ�ه� 
در\��-�اد >�ازه�ى ����k وا�1ه�ى \*-	¤ �¦?Yارى، 

در\�ى ا�	�hل و=-�� \*-� را ��5ا ¤  44.7و 
�ا �� ا��+ . 

�د � !b0	*� ��a 2)ز�� � �b	-� �1ل ,�ر�*���ن ��در ه
 �I� ل در�h	ا� �در ��I ه�6 ا%	��د6 ���3 ��� ا�� ,

�ز(2 ��د� c��*	� �  ر� . ه�I� 6	#{ ا%	��د 6�0
�د ��د ��I د�y! در ا%	��د � !� �	
? �z�1 در �1ل

 . ��ا�� ��I \*-� ا�� 8ا(�ان 
 ���! و ����(� ?Yار6 ه� �3 �� ���Hر دو�� و ��د>�_�

 �, ��� �3�� !	

� و واردات �1\7 از در@��ه�6   
��I +���ت و د�y! و ��زر?� ! و +�(� و .�وش ��� از 

���� و \*-� ر�� (���� . �ا(� وا%-�� ه�  ��ن ده*�� .�\#
?�.	� ا%	��د ا(�ان و ر�� ا%	��د6 از ��I وا%-! 

ا%	��د و ����� و \*-� و ,��ورز6 ا�� و ��از(� ��ن 
6 ����� و ا�	�hل �< �دyره�6  
	! و ���(q واردات �

!)�< � .زا(! و \�.
  >�Qن: 2$

8@�L دارد ��ن ادا�B��B �B ر���ه�� ^  
 ٧/١١در @��ره� �-�دل  �٨ �خ ر�� \*-� در ��ل 

 ��ع ر��  ٢/�در\� اR3م �� , �/٧در\� از �'
ا(� ���ان ر�� در ��1! اR3م . ?�.� در\�6 را در �� �!

m+�� ر6 از��H� در �, ��   �#ه�6 \*-	! ,��ر از >
 ،!U*)�b  د�$� د��R_�� 7ت  ��! از ,� ،!	-*\ �����

 �� �-*\ �I� !_ �� 2��*� ق \*�(2 و��20 ?�ز و %
 . ا(� ,�ه� رو��و ��د�

�*��� ا�Qzر ;� ,�ر�*���ن \*-	! و �����,**�?�ن، در 
�1ل �H  �* �� !-)�*\ �=�1>!، ��� و,��7، .�yد، 

� و ��و.�7، ��ازم ���y	��R� ،M	�M، ��ب و رو6، �
 �� !در\�  ٠¦�� ٣٠+� U! و \*�(2 ��(�� د�	! �	�و��

!� �;  ��د .-�ل هH	*� و �+ ��.�z  خ�  �ر�� در �$��5
m+�� �-*\ ر��  ���  �ه�6 وا%-! ����� در  ;� ?�.	

 . ا��
!�_1 ���bا���ر، ,�ر�*�س ا%	��د6 �� ���ن ا(*_�  ا��

��رگ ,�دن ا(� @��ره� و ا�	*$�ط ��.��b ا%	��د6 ,��ر 
 $�(� .�(c ا(� @��ره� را : ?�(� ,�ر ا�	$�ه! ا��، �!

 !U*ه��ر(� �Vا ,� ا%	��د �� از  �����H ! و  �هI�
�I� ����� }#	I� 6ار6 ر � �! ه�Y? د�� . 

 ر�� ا%	��د6 ا(�ان  �{ ��� ا�� 
�Z% ��H1و6، �-�ون ا%	��د 6�� M ��,�6  �� �� ���ن 

��U*� �ه�6 \*-	! در �1ل �_�7  ا(*_� ا��3Rت ����ط �
�
� اول : ��ن ا��، در��ر� ر�� ا%	��د6 ,��ر ?در  �

��ا��س ��@ورد �� M ��,�6، ر�� ا%	��د6  ��٨٧ل 
در\�6 اR3م ���  ٣/٣ر%� . در\� ��د� ا�� ٣/٣,��ر 

� ��ل � �$H  د6 ا(�ان��	ر� ر�� ا%��و6 در�Z% r���
در\� اR3م ��� ��د،  �/٩,� ���ان ر�� ا%	��د6  �٨

 . ��b($ً�  �{ ��� ا��
!� ��  �U)د6 د��	ر�*�س ا%�, M) ،!-�
� ���-� �)�? :

�ان  �?�ه�6 *6 ��5 3�,�� M �� ارش�? �)�+@
 M �� نy��H� ��+y�� �ا%	��د6 در ��1! �*	�� �� ,

ه� ا _�ر ���xl ��5ان >�Q ! �� ا%	��د  ��,�k� 6 از ���
ا(�ان، ر�ً� اذ�3ن دا�	*� ا%	��د ا(�ان ���xl� �5 ��5ان 

 �� ر,�د ر.	� �� �	�Y? دوم ��ل ����! >�Q ! در  �
� >�Q ���ن وا%-��ت و �3م ا _�ر q)�b1، . ا��� ��lH� �)ا

03
! در 3� دو��  �Q  و�� �k از ��� �0b  ��+l� ه�
�ب �!H5�  ر @ن ?�ارش��	6 از ا �*V ز��د؛ ا�� ?�(� ه*�

g%�*� دًا�'� ،�	�YU  ز ��� ا���a@ ��(! در ا(� �3\? . 
@+�(� ?�ارش �� M ��,�6 از ا%	��د : ?�(� و6 �!

m+�� ا��س �� �ه�، ا%	��د  ,��ر 1_�(� از @ن دا�� ,
� دوم ��ل � ر,�د ر.	� ا�� ١٣٨٧وا%-! از  �� �� .

m+�� !ر��� �ه�6 \*-	! و  در ا(� ?�ارش @��� ��د ,
6 ,��ر در ���� �� �U @ن ا�� ,�  ���١٣٨٧ اول ��ل  �٩

� ر,�د � �� �	�Y? د ا(�ان در ��ل��	از ��5ظ @��ر6 ا%
��� ا(�  �?�،  ٩در ?�ارش . �1,� ,�د� ا��

ه�6 @��ر6 �1,! از @ن ��د ,� �k��l وا�1ه�6  ?�ارش
در\� و  ٠¦�1ود  ���١٣٨٧ اول ��ل  �>�(� \*-	! در 

��Q� دار6 در��٢١ه� �1ود    �� ��ت ����� �$H  �\در
ا(� ,�ه� در ��1! رو6 . ,�ه� دا�	� ا�� ���١٣٨ل 

�  ٩داد� ا�� ,� �*� �� ه�� ?�ارش ا(�ان در � !Q	*� ���
� ��� از 	�Y? ر  ���٠٠#��رد و  ٧١@ذر��� ��لyن د��#��

�ن  ��٢٠٠#��رد و  ¦١ 
� .�و+	� و در ه�� ��ت �#��

	! دا�	� ا�� ��a ر \�دراتyد . 

!� !-�
ه� 6�� M ��,�6  از ��6 د(�U ?�ارش: ا.�ا(� �
�ه�6 ��+� و ��ز �1,! از ,�ه�  در��ر� \�ور ��وا 

� ! ا�� ٣٣	+�� �Q� m+�� �)و . در\�6 در ا �+��
 �	H�ن وا@ ���ز \*-	! ا�� ,� وا�1ه�6 ����� 6���Hر6 �

!� �I� �)د در ا��ا � �� ,�ه� .-����  هH	*� و ر,�
�I� اردYU� 6ز(�د ��xl� �	H�ه�6 وا . 

ا(� ,�ر�*�س ا%	��د6 در��ر� @��ر اR3م ��� در��ر� ر�� 
�(� \*-� و �-�ن �!? : �ا(� ?�ارش در ادا�� ���ن دا�	

m+�� �ه�6 \*-	! ,��ر  �� از �� ��� �QVرم  ��د ,
�د ,� در ��ل  ���١٣٨ل � �� ر,�د ر.	� ��١٣٨٧  ��

�?Yار6 ��اk��l� 6 وا�1ه�6  ر,�د +�د ادا�� داد و ����(
� ��ت  ١٣٨٧>�(� \*-	! در �� ���  �HI ��ل � �$H 

 . در\� ,�ه� (�.��1٧/١٧ود  ����١٣٨�� ��ل 
� ر�	� ا%	��د : ا.�ا(� و6 �!	+�� دا � @�, !*Q� 6�%@ 

��	Hدرو ه�+ ����� و6، در ا(� ��ت . در\�6 �	
? ��
��+! \*�(Ya�, �-*\ �* �� ��  2 و ��ازم +� U! د�Vر 

��� ���� �5�١٧ا���ن �� ا��ر� �� ر�� . ا � ,�ه� �
در\�6 ���ف  ١٨در\�6 ���ف .�yد و ا.�ا(� 

 !�� ��ت ����� ��ل  ����ن � �$H  ل�Hاول ا� ���
�	�Y?  �
? : �ا(� رو � رو �� ر��  ��ن ده*�� @ن ا�� ,

 . \*-� در و=-�� �*��$! %�ار دارد
 �Oا�� و @��ر ارا mI�� در ا(�ان �-*\ }�#_� �ا�$	

زد� و رو �� �-�0#! و  ��  ��� در��ر� وا�1ه�6 ��5ان
ا �ر,�ران دو�	! و +��\! .-�ل در  ا�Qzر  ;� د��

�د ?�اه! �5_� �� رد اد�3ه�6 وز(� ا��+ �-*\ .
� \*-� و �-�ن ا�	�ن ز '�ن در ا(� ��ر�  �+ k�Oر

!� �)�در\� وا�1ه�6 \*-	! در �1ل  ٩٠��� از : ?
.-���� و (� �	�%{ ا�	�ن، داراU*)�b  7_�� 6! ��ا6 

� ا(� �-c$� ،7Z ر,�د , �*	Hدر ?�دش ه �)���� �����
��� �'�د  $����wن در ز��*� . \*-� در ا�	�ن ��� ا��

M �� 6ر�_ه_�ر6 : ,*� ه� �� \*-	�Uان، ا�Qzر �! ه
M ��  �)! ا	ر ��5ود ا�� و 1��H� ،ان�U	-*\ �� ه�


� در\� ر���� ا��\ �� M)ر6  �د�_ا(� ��bم . ه
�ول �� ���(/ ��_Rت ���H�  ن�� ��رو6 \*-�، +�

 ١٢ه�، ���Q  ه�6 ��دا+� ��� از �� 6�� M وام: ,*� �!
 �)�< �� �� د(�,�د ا(�  �در\�6 دار � ,� �در\�6 ,

در\� �� وام  ١٨ا6 ��ا��  ?��د، ه�(*� ه� �-#q �! وام
!� 7�5� �� ��?  ��Q� �� !ه�� وا� ��د، در \�ر�! ,�

� \*-� و . در\�6 در ,��ر و>�د  �ارد ١٨ �+ k�Oر
و=-�� .-#! \*-� : ,*� �-�ن ا�	�ن ز '�ن 3*�ان �!

�H�  ل�$% 7��% �ا�$	� در ا(� را�	� . ا�	�ن، �� ه�� و>
د�	� اول . ��ان \*�(2 را �� دو د�	� ���Hb ,�د �!

� %��	! ��� از , �*	H١٠\*�(-! ه  �+�V ل دار � و��
� ا�� ,� �� 6�1 و=-�� 	H� ،�Q @ و .�وش ����� ،�)�+

ا6  د�	� دوم، \*�(2 ��ز� ا('�د ���. ا6 دار � ا���وار,**��
�� ا�$	� ه� ,�ام از @ �Q در ��#1, �*	Hا6 از .-����  ه

��� }%�� >� وا�1ه�6 . ا � +�د، �	� ،�ا�$	� ا(� د�	
�ا(� . ?Yار %�6 هH	*� \*-	! ا�� ,� دارا6 ����(

3�ا�7 %
7 ,**�� اR�QH� 6�03ت  �#وا�1ه�  �� از >
�د و ه� �� \*-� ا�	�ن، + �� ه� �, �*	Hن ه�	ا�

 . ,**� +�Hرت وارد �!
 6�,�� M �� !در ه�� را�0�، @+�(� ?�ارش ر�

ده�  �خ ر��  در��ر� ا%	��د ا(�ان  ��  ��ن �!
�ه�6 %$7 ���   �� �� *� ��ل �٨?Yار6 در ��ل  ����(

ه�6  ه� و ����� ادار� ��ر�!.  �و�! دا�	� ا��
 ا%	��د 6�� M ��,�6 در 

� ��� �QVرم ��ل � �، �٨@+�(� ?�ارش +�د ����ط �
 m��+�  ���x �)���� 7�_��)vRQ	ا� �H, ون��در ) 

. ه�ار ��#��رد ر(�ل اR3م ,�د� ا�� ١٠١@yت را  �����
� ��ل  ١/٢ا(� ر%� � �$H  ده�   ��ن �! �٨در\� ر��

�	�(� ���ان ر�� ����(, �?Yار6 \*-	! از ��ل  ,
� �0{  @��ر  ��ن �!. �� ا(� �� ا�� ١٣٧٨� �ده� ,
����-. �?Yار6 \*-	! در  ه�6 دو��  �Q، ر�� ����(

� دو�� ا\�1Rت � �$H  ا(�ان در دور� .-���� ا(� دو��
 . �1ود (M ه
	� ��� ا��
��دار  �خ ر�� ����( ���٨ ٧٩?Yار6   
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 ��)�� �� .١٣٨٨%�ار?�� +��� اy $��ء در ه
� �1=� ��ح وا?Yار6 ا�	��ز د(6�U ا�� ,� ��ز ه� 	�� 

�د ا1�X  6اد� ز��ن +�ش و ��ون MV و   در ز��ن �5�
�  ����u� c ����اران �� �V : م�Q� �\در M) و ��'*�

 .��,� ��I��ات ا(�ان
 

��ا6  .��وش 	/�م ��B- �����ات و ���6ده�� ��"�ار
وا?Yار�Q� 6م ��,� ��I��ات، اه#�� ���! و .*! 

� ا3	�د �$��" ���ده�6 +�(�ار، -����Q ا%	��د "، "�
��r ��ز��ن "������Uن ,�(�(�د"و " ا(�ا ��ن� ،

�\! ��ز6 و اه#�� ا�*�	! @ن ه� ه� در +�رج از ا(� �+
ه�(� ا(� ��,� ه� . ��ز��ن ��ر�! و ��ا '�م ��(�� ��

�د؟� �V 
هw*�ن ,� از >�ول ز(� �� " ا3	�د �$��"����(� ?Yار6 

 �,�� �?H	�ش "�! @(� ز(�  ;� ���u ا�� و 3��� از �
� "و " ��Q(�ر �HQ	�ن"، "ا�_	�و �M �$�� ا(�ان)����

� ا3	�د-�� :��_�7 ��� ا�� " ?Yار6 �
 


م �	���B &��	���"� $pار� "��B- ه�� 3�H15 ده
  "ا(��2د ����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(_! از " ��Q ا%	��د ا(�ا ��ن"��,� ����(� ?Yار6 
 �Q� 6$�ر	و ا3 !��� �H��� �3���,� ه�6 ز(� �'

� ���H و در  	�'� ز(�  ;� ���u ����اران ا�� و � �	H�وا
، »��ا,	�ر��ز6 �$�(�«، ».�yد �$�ر,�«در ��Qم 

 »ا(�ا�_�«و  »\�را«، »دارو��ز6 >����� ��1ن«
 .���ر,� دارد

 ،!'�H� ه! و�u� !��;  ن "در ,*�ر ا(� دو  ���د���U���
�(� (�د, " ���د ,� در�� �� ه� !\��+ �I� د��� 

د��7 �� ���3 از ��,� در +�(� ��Qم ��,� ��I��ات 
�د . Y1ف ��� ����� ه�6 ,#! دو�� �5� �<�� �� �ا�$	

ا1�X  6اد و رو � .�اد�	! ���u در ����� و ا%	��د 
ا(�ان >�6 ,	�(� ��د(�6 در ��رد وا?Yار6 ��,� 

�د$  ��u� ��ا(*_� ��ا '�م دا�	�ن ه� ا(� �� . ��I��ات �,
� از ���ن ��  ���د +�(� ��Qم ��,� ��I��ات،  ���د ,

�\! از ه�ن @�aز �� د��7 �+ �I�"!	�*ف �� " ا�Y1
��H� و ��u� �� �	H�%! �� � � دو  ���د وا��ا6 ��,� . و ��

 !��,� دو�	! ��I��ات ا(�ان" +��\! ��ز6"در 
�>
 ٣(در @+�(� ���3ت ادارp<.  6ف ���6د ��8 �=

� ٠¦و b�%د ( ��V !*-) ��� �Q*� ���3 ��� از  ¦روز �*$
@�aز ر%��� ��ا�Q� �)�+ 6م ��,� ��I��ات، ��ز��ن 

 �I� د���  �� !H_. ار��ل ��ز6 �� !\��+
 �)�� ��� از @ن  +��\!، ��,� �-�و ! ������Uن ,,

�د اR3م � ��رد ���(�Q  cده�6 ر�!  ;�م %�ار ?�.	�
� دy(7 ا�*�	! \��1R +�(�  �ارد و +�ا�	�ر � �,�د ,

�� � .+�وج اش از �-��#
� در�	! ��Ra ،!Z�-$� ��*V=� ��1ر6 ,�د � �<�� ��

!\��، رk�O ��ز��ن +�*U ز  ���ز3�� ،6! �� ,
�د از ا(� ��ا(�� ا ��اف داد� ا��+ �)�ا�� . ������Uن ,

�ر در Z1 از �Q*� �  ���(�ان ا(� ��,� ���P داد � ,
��ا(�� ا+�اج ��� ا �، �#_� ه�(*� ه�(! ��ا6 ��,� در 

57 ��� ا � ,� ��ا6 >$�ان @ن +�ا�	�ر 	� �ا(� �-��#
ه�� ��#��رد : ��#��رد ر(�ل �aا�� هH	*� ١�٠د�� ,� 

� دارا(! ه�6 ��� از ���H و �*�  
� ��ا6 b�xو ،�	
ر(�ل �
����l ا3	$�ر +�(� �� در\� ��,� ��I��ات وه�(*� ,�د 

�U)ه�6 د. 
 � �� ��H� و ��u� ،�)� در ه� �1ل ��Y1ف ������Uن ,

�� �U	
? . 
 � �?�(� ا��  دو�� ور@���U#�#5ان ��� ��*! ,�د� ا � ,

�د را �
�و�� �� + !##��I و��-! از دارا(! ه�6 ��� ا�
��ه! ه�6 ا(� ��,� . �	�ا � ��ه! ه�6 +�د را ��uدازد

 M �� !رو(�ل ا�_��#*� ا�� و� M �� �� ���� از ه
HSBC ا�� �� ا(� ��,� ��دا+	� ! R, 6�Qوا�. 

 rb. ا��رات � y�� ��د>�8  ���#��رد دyر ا�� در ���1_
 ��� !$z�� \*�وق ذ+��� دو�� ا�)��500  ����400 

�� زد� ��� ا��Iر�y! . ��#��رد د�ه! ه�6 دو��ع �'�
 �� Ó���80  ���#��رد از ا(� ��ه!  ��59#��رد دyر ا�� ,

� ��,� ه���(*8 دو�! ور�� ا��� q#-	�. 
�ر دا�	� ا � Z1 !�د6 در دو��'�ر ا(�ا ! ,� �����ن �	

	� در ��زاره��Q� 6م ����(� ?Yار6 ,�د� ا � و�! ,
�ن ��د� ا�� ,� �zف 	+�� �I� در �Q @ !#\9ز(�ن ا 

� ��� از 	�Y? ���50 % !� !*�� ��� و �ا.� %�� دا�	
�د� ��د �k از ��5ان ا+�� �� ا.� ���	�6 ��ا>�. 

�د در ا��رات Q�� 6ا �YQ�#3ا ا(�ا ��ن �0�ر �*	! وز 
�ل از ا(�ان �� . ��H5ب �! @(*�� ���r ا 	�bل روزا 	�

دو�! ���r \�ا.! ه�H� 6	�b در ا(� ��P  ��� ��� از 
ا(� �$# Ó���	� �Q< ا 	�bل �'�د . ��#��ن دyر ا�� 100

�ره�6 د(y�, �)�+ �Q< �U و واردات �� ا(�ان �, ��
. ا�	
�د� ��� و ��bار ,	�6 در دو�! ر��ب �! ��د

�$#Ó  87ا�!  ���84�  4واردات ر�! ا(�ان �! دور� 
��#��رد دyر اR3م ��� ا�� ,� ��I ا3;� ا(�  190

 ��د، در ���1_� !� v! ��ار�دو q)��واردات از 
�� زد�  60��� از  88واردات ��ل I� رyرد د��#��

�د���. 
 g��� :-� D�*  

 

 سپاه پاسداران و رانت شركت مخابرات
  ,���1 ا	��

 
 � �UV �� ه�6 ����� ه�� %#� ، ���1 ر.� ,	��در  

 !����I	 د��6 ا�>*�ح �����u� �I ����اران ��� از ,
 . 6 ا%	��د6 ,�د�� ,�د� ��د در ز��*� ١٣٨٨+�داد  ٢٢

� ه� ا(� ��د	���ر6 : ز��� @ن  Qدر ز��ن ر(��� >
!، >*�ح �����u� �I ����اران �� �� ,�ر?��6 زور ��+

�د��6 ا%	��د6 زد, �دو . �3(�ن  ;��!، 3R د�� �
 ��|�ل ��رز @ن، (_! ا��hل .�ود?�� ا��م +�*! ��ا6 �

��%�*� M) در �ا�##!   6��� V*8 @وردن ا�	��ز6 ��د ,
� ��,� ��و �)TAV (د�د(6�U  �� . وا?Yار ��� �

��ز�k ?�.	� ا�	��ز ا��ا��ر دوم �#
� ه�ا� در ا(�ان ��د 
� ز(� .��ر @�_�ر ���u ����اران و �'#k ه
	�، از ,

 �,��"7� v�� " �,�� �� و �	.�?"7H ا(�ا " �	H�وا

�ن وا?Yار ��-Z	H� د��*� �� .�
�ن و  را�0-Z	H� *��د�6 

�H�  ������ !H, �� �ا�� >�ا6 از ا(� . ���u ����اران ,
�  ;��!  �١٣٨دو، در ���H	�ن # ��، ���u ����اران �� 1

� (_! از د,7 ه�6 1
�ر6  
	! ��,� رو�� ��(! �
��و(w! �	�و���� در +#�� .�رس @ن را ���ف ,�د و 

,�� "، ��,� �١٣٨(M ��ل �k از @ن، در ���H	�ن 
 .را  �� �� زور و .��ر �� V*8 @ورد" اور(*	�ل

6��د ا1 Xاد ا��، >*�ح �����u� �I د(�U  ��ز  6�� �5
�Vا ,� و6 ا�	��زه�6 ا%	��د6 را . �� ��� @ه*��  �ا��

� را1	! و �� ز��ن +�ش �� ���u ����اران داد و �! �
در ا(� ��رد �! ��ان ا��ر� ,�د �� ���Hر6 از . ده�

�ر6 ا1�X  6اد Qا�	��زه�(! ,� ��� و �k از ر(��� >
� ���u داد� ��� : �H)رد و دو��#�� M) ار6 %�اردادY?وا

 r+ 6رyن د��	�و�Q� 6ان �� �*��U +��� اy $��ء  ��٧#�

�ن و  ����u ����اران و +r ) %�ب(-Z	H� د��*� ��

، وا?Yار6 ��ون �١٣٨>� $�زان ,��ر در ���H	�ن 
�و ��ون ر%��� ��ح (M ��#��رد و �! \� ه�ار   �*�%�
� ���u ����اران، ��V .�و   دyر6� �)�#H3 ز�? ���� r+

�H	� �� ���Q ��دار���a 6'�ز ���u ����اران از �1ود 
 �� در ه�� د.	� و �*� ر�! "  ���(!" ه
	�د ا�_#,

�ر H�  �$x	*� و ��ا '�م ا6�03 %�ارداد دو و  �� �,
 �� @زاد �V��Qر �b0*� � ��#��رد دyرr+ 6 ر(#! �k ,�ا 

  زلزله اقتصادي در دبي، پايتخت دوم ايران
 

 �5
	} <�ا� �2
	} ا�2 �ل روزا�� *
ل از ا"�ان �� دو��

ن دJر  100ه�� ��2 � در ا"� ��| ���1 ��8 از ����

1
ره�� د"+� . ا	-B �� د�K� �21 ,/- ا�2 �ل�� ����ا"� 
,/- ��"� J�B و واردات �� ا"�ان ا	2:�د& ��& و � �ار 


د� �� . ��2�B در دو�� ر	
ب �S ا"�ان �واردات ر	�
�����رد دJر ا(0م ��&  190����  87ا@�  84	�@�  4دور& 

 �ا	- �B ��8 ا(�N ا"� واردات از V"�S دو�� �5ار7 �
�����رد دJر  8��60 از  �88
د، در >�@��H واردات 	�ل 

�K5ر ا"�ا�� �B 	�@��ن ���2د� در . ����5 زد& ��1
د

ر دا��2 ا�� �2�B در ��زاره�� 	/�م 	���"� X< �دو�
$pار� �Bد& ا�� و@� ز"�ن ا<�� ^�/� در ��8 	����2ن 

ا�- 50 % -��9���2�p$ & ��8 از  �9
د& ا	- �W �Bف 

د *G از �%�ان ا��� �� ا�- � �� ��دا��2 و *�8 ��


ا,� �
د� ��21��. 
  
 9  ���� �k ازاR3م ��5ان ���! >�Q !، و در ���1_

�د در ا(� ��زار ��د � $Q� 6ه� ���زاره�3�� !��� 6! >�%
 r��و �5#�7 ?�ان �'�� از3#_�د �v�5 ه�6 ���! �

�د �،  �?�Qن � ����I� ب�	ُد�7"ا��(_� را � " �	H�� ��,�V
�MV دو�! ��,��, ���  P�� در ! �Q< !��� ! !��1ا(� در

� دار�Q< 6 ! .�و���! ��H	� ه�6 ���! را )���� �ا�� ,
���� ��ت %#�اد �! ,�د, � .ز���

 �روز �� ��ر��� ��دا+�  ���b�15ت دو�! در ���1_
 ور@� دو����#��رد دyر6 ��,�  60او��� ��I از ��ه! 

�د اR3م ,�د � ,� %�� دار � ��ر��� او��� را � �� ��
�(q ��� �از � �16ا7% -� �@ �Q �� ا�	
�د� از �-R�0ت . ��� �

��3 %���ن و �ku >�� ا��5د در ا��رات �3�! �	��5 �-! 
�ط ��زاره�6 ���! را ,*	�ل ,**�b� � د�, . 

�(q ا.	�دن ��ز��دا+� ��ه! -� ��� اR3م +$� ا1	�ل �
��زاره�6 ژا�� و ��ق @��� �� ا.�  دو�� ور@���,� 

ارزش رو��و ��� و روز �-� ا(� ا.� �� ��زاره�6 ارو�� و 
ا��رات ,� ���	�(� ,�ه� . ا H#U	�ن و �ku @��(_� ر���

ارزش ه� ��ا6 @ن ��� ��*! ����، �� ا�	
�د� از �-R�0ت 
� ه�6 او��� را ,*	�ل ,*� و�! در ��= �H ا���3 %���ن �

 �� !$z�,�ه� %  5/8او��� روز ,�ر6 در ��زار ��Qم، ا�
ا.� ��ا>� �� � و در ���3ت او���   % 5/7و دو�! �� 

) ��#��رد دyر 9( ��#��رد دره�  �33-��#� ا(� ��زاره� 
ا(� ��زاره� �k از دو روز . ارزش +�د را از د�� داد �

روز . از ارزش +�د را از د�� داد �% 12,�ر ��� از 
 �$H  ا �,! ,�ه� ��! �ا(� ,�ه� ارزش در دو ��  �	�Y?

 � .در \� ر��� 6�� روز 7$%، �
�خ ا��z$! و دو�! �� ��د ,� 6�1 �,�ه� ارزش ��Qم �

� �� ��� M ��,�6 ا��رات اR3م ,�د ,� . وارد \5*
@��د� ا��  U*)�b! ���	�6 در ا+	��ر �� M ه�6 �#5! 

�دن ا%	��د ا��رات ��I . %�ار ده�� 6���P ا��z$! از %
 �,�� �ار�$��!  دو�� ور@�?
� و ��P دو�! اR3م ,�د ,

�ط . �� دو�� ا��رات  �اردb� 6 از��?�� ا(*�Q ��ا6 >#ه
���	� ��زار ه�6 ا��رات ��د ,� ا1	�ل دارد ا?� رو � 
 q�#-� �5ل� ����0/ �-�*! � ��ط ادا�� ���ا ,*� و �b�

 .در@(�
ه����b� �*Vت دو�! ��,� دو�! ور�� را ��a دو�	! اR3م 
 �#�د، از >+ �Q� ر��H� 6زوه��� ��د � و�! ا(� ��,� �,

 6�Q	,��DP World  �,�� در(�(! و �I� در
�ن و ��,� ه�6  ه�6 	+�� �I� در k� �� 7�I و ��

�د(	! ��, !	��� M��� �$)�b��R*�زع دو�!  ا�	|�ر و �
دارا(! ه�6 ا(� ��,� از >�(��  7I دو�! ?�.	� �� . ا��

 ��#��رد ����5/5(� ?Yار6 
در ا��(_� و�-�  MGMدyر6 در ,�ز(*�ه�6 ��,� 

,���ن +r ��ز6 ��� دو�� دو�! و ا(� ��,� . دارد
 �;*� !��� 6y�� ح�� ز ! در �0 �V �) و ����� �	���

�Vا ,� در�� �k از (M روز از  .����� �� �3م دارا(!
��وز ��5ان در دو�! ��,� دو�! ور�� ��ا6 ��ا.q در 

�  26��ز��دا+� #��#��رد دyر از ��ه! ه�6 +�د، از >
 Ó#$�6  وارد !## ��#��رد وام ��,�   7�I�� �� 6�Q_ ��� ا�
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,*	�ل ��,� ��I��ات �����u� r ����اران،  � �*�Q ا(� 
� ��5ظ � ! �Q< ت��\*-� ���1! ا(�ان در ��3 ار�$�

�ط �!b� 6د��	و ,�ر@��6 ا% ��
� ��I��ات  ,�_#� ،�*,
ه�6 ا���u� !��3R ����اران  ,��ر  �� در د�� ��ز��ن

6 �� !  ?��د و��(� ����c ,*	�ل و ��,�ب >��-� %�ار �!
�Vا ,� ��I��ات ��دم ه� . ��د �Y(� �! ��� از ��� ا�_�ن

 .در ا+	��ر ����اران +�اه� ��د
در ��رد .�اد�	! ����اران در ا%	��د و ����� >�6 

��u� y�1 در اد���ت ه� ,� ,� >� و ���b! �! . ��د(�  $�د
����اران د�� ,� (�د@ور ا�x اد�! >�رج اورول ��  �م . (���

 ا(� ,	�ب را +�ا �� ا(�؟. ا � ¦١٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��I��ات را  »�$��«�$� دو�	! ) ١٣٨٨(@رزو ��,	�ز  -١
�ر� � ،�)���� � .��Q �، دو�*$�،  �١١٢+�(�، روز ��

�ر  -٢u��+ �H1)ات ) ١٣٨٨���I� �,�� c1��� �����
 ���h� ،د ا(�ان��	و ا% �����u� r ����ارن ��ا6 >��-�

 �� دو�	!، روز ��$� ���(�(� ��I��ات از دو�	! �
�ر� � ،�)����١١٢� ،� . ��Q �، دو�*$

 


ق«*1- *�د& C� ت��@�\�« D���  ه� 

چهل تا پنجاه ميليارد بانك ها در تصرف 

 رانت خوارهاي حكومتي
 ��"�ون ��و�� 

 

 

 

 

 

 

� @ور 1'� U� 6��U<ق«او�ه� در  �� M »���0$�ت �-

!�Rر6 ا��Qه�6  ��(� �;�ه�  �����H ! (_! از ��ز�  >
 ،! y��3�b! ا�� ,�  ;�م �� _! ا(�ان را، �! دورا ! 

�ر ��ز �, �-��از ا(
�6 و�z({ ا\#! +�د در ���$�د �
 .دا�	� ا��

 
��
K� �K< 

 
�k ا �از «����ر(� ا\#!  ;�م �� _!، ا('�د ار�$�ط ���ن 

و @ن د�	� از ��ز(�Uان �3\� ا%	��د6 ا�� ,�  »,**�?�ن
� در(�.� �R�QHت ���!  ��ز دار �� . 2�k ا �از «در >

ه�6 +�د  �b اول را ا(
�  ه� �� ��uد� ، +� �ار»,**�?�ن
,**� و در >2 در(�.� ,**�?�ن �R�QHت ���!  ��، در   �!

ه�6 �����6 در رد�  ، �*��U»�3د6«��.	�ر (M ا%	��د 
ه�، در  �b وا�0�، از ?�و�  �� �HI   � ��? .M %�ار �!

!� ��Q� دوم !� ��Q� و� اول�? � .��داز � ?�� � و �
� @ن �-*� ا�� ,� در(�.�  »���0$�ت �-�ق«و>�د �

,**�?�ن �R�QHت ���! و (�، �� 3$�رت د(�U، ��ه_�ران 
ه�6 +�د   ;�م �� _! (� از ��ز ��دا+� ا\7 و .�ع ��ه!

1'� . ,**� و (�، �� دy(#!، از ا '�م ا(� ,�ر  ���ا *� .�ار �!
در ا(�ان �bVر ا�� و زا(� و  »���0$�ت �-�ق«

3�ا�#! �*�� ?�.	� ا��؟ �V 6 ا(� ��(�� از��U<او 
�ر6 ا��Q  ����-. !�RدQاز  $�د �
�.�� ر �   ه�6 ���! >

���0$�ت «��د و (�.	� @��ر د%�q در��ر� 1'� وا%-!  �!
�ق-�« �H�  ! ��@ ر�, �-$��ر ز(�د6 از �*��2 .  �� �

!�Rر6 ا��Q<   6�Z3از ا �� �*V �#�ن «از >�H�,
�ر�, !_ �� m5
� �'#q�b5�« 7�_�� k و ����� �� �, ،

���، از 7QV ه�ار ��#��رد ����ن، �-�دل 7QV ��#��رد دyر 
!� �I� �*)�?. 

1	! ��� از ��د?� ! ��ن ( ا��R! و ��د?� ! ��ن ا%	��د 
�ر، از د�� در ��ن .�\� ه�6 ا%	��د6 ) ������,

�ر و ��ا '�م ,*	�ل ��م و ��م ز �?! ��Qو �6 و �,
��r ����اران� ! �� �-��< . P#� 6ا(� درس ه� M) M) ��

 .��uداز(�
�*�ن �! ��ان ?
�  .*�د$��� ��ن ا29=�د�� ا� �U)د y�1

�� ���u ����اران در ا%	��د و ����� ,��ر ,�1 �� �,
�H�  ! �� ز6 در ا(�ان�� !\��+. 

� در �QVر ��ل  HI	�� دور� ر(��� , �V ن@ ��3
�د ا1�X  6اد �� ا�� +��\! ��ز6 �ر5� 6Q<
�د >� $  6��V �b�b1 ! ا '�م �� در	ه�6 دو� �,��

�(� ��ز��ن ه�6 �$� دو�	!b� . 6ق �'�ر�b1 ا��س��
��ر �H	��b از ��د>� �� ��ر6 ا��R! ه� ��,	! ,Q<  6

�\! ا���+ �I�د، >�و��U  !Q� ر��� ا(� . ,�
ه�6  �-�({، \*�وق ��ز �H	U! و 1	 !���Hر6 از ��,�

 �I� اران، >�و���� ��u� !	1 ز��ن \*�(2 و��
�\! ا ��+. 

��,�  ¦�٢در  HI	�� دور� ز����ار6 ا1�X  6اد، ��Qم 
ه�ار ��#��رد ����ن از ��(�Q� qم  ¦��� ارزش ���	� از 

�3ا�� و  �� رد د(�ن دو�� �� ��ز��ن ه�6 �$� دو�	! 
 !3��ن ��,� ����(� ?Yار6 ����� ا>	V)�	H�( ����� ،

ا�$	� . ا>	�3! و \*�وق ه�6 ��ز �H	U! وا?Yار ��
��I! ه� در ��رس .�و+	� ��� ا�� ,� در ا(� ���1 ه� 
�ن ��,� ه�6 V !	دو� �در ���Hر6 او%�ت �*��U ه�6 �$

� ���u ����اران �� �� ا\#! ��د � � �	H�٢(وا.(  
�\! ��ز6"ه�� >�(�ن �+ " � ���,� ��I��ات  

���H در\� ��,� ��I��ات ه*�ز در : رو�*6�U ا��
 ��u� ر��	ا ��د?� ! و در ا+�)�� �د�� دو�	! ا�� ,

y�1 �*'�� و (M در\� ��Qم د(�U ا(� . ����اران ا��
��,� ه� �� (_! از �*��U ه���u� 6 ����اران وا?Yار ��� 

�\! ��ز6 ,�  ��� ه��، ا ��5ر . ا���+ c���� �)��
 .دو�	! ��د?� ! ه� ��� ا��

از د	- ��ن ��<- ه�� ا29=�د� <��"g �����ات و 
ا��س ا%	��د ا��وز >�Qن ار�$���ت و  .ار�S��5ت ا"�ان
� ا(� ,� \*�(2 ار�$����! و ��I��ا�! . ��I��ات ا�� 

�ر ا%	��د ���*����د. ����ه*8 و �+ 6�< �� . ا(� �_#�
ه�� .-���� ا%	��د6، 1	! ,��ورز6 و دا��ار6 ه�، ��ون 

�ن ا(*	� � ,�ر@ و ر%��	! V !���ا�_� �� \*�(2 ار�$�
�اه� ��دI  . �, �
�*�ن �! ��ان ?�در V*�� ��ا(0! �� ا

وا?Yار�I� �,�� 6��ات �� ���u ����اران ��رگ ��(� 
 !?� �� cb3 د6 (� د�� ,� >$�ان��	ا% �Q< �\�.

 .ه�6 ����� را از ا(�ان ?�.�
از ��,	! ,� دو�	! و ��د?� ! ا�� و �� و(�X ر%�$!  �ارد 
 �� y�, 6�Q� و ,� ,�دن ��
�د ,�$Q� ،!);�ر ,�را	ا  �U)د

�ان دا��� !�د� ا%	��د . ا��س ��ز و ,�ر ��زار  ���
�\! ��ز6"در ��� و �k . ��زار ر%��� @زاد ا���+ "

�ر6 ا��R! ه�� ر%��	! و>�د  �اردQ>�  ا(�. ه�6 >
ا6 ,� %�رت ����! دار �، ا�	��زه�  ه�6 ���! ���	� ��ا��

�م . و را � ه�6 ا%	��د6 را در ا+	��ر �! ?�� ����H*,
� ا3	�د �$��«-���«  ���U اران ه�� ا���� ��u� �� �	H�وا

�اه� ,�
�� ��I��ات در ,��ر را ��y ��د و I� �ا6  �ارد ,
�د ده� . %�� @ن را ��(�� @ورد+ �� �� ز1	! ا�� ,V

�، ا%	��د ,��ر در د�� ���ن هwر%�$! ,�  �ارد؟ ه
����6 ,�ر@��ز6  ا.	�د� ,� دور� +�اه�ن �! �'��� ا6  �

�د را �� ���_�� و ��(�(� \*�(2 ���1! ا(�ان �! +
 .?Yرا *�

�د + ���� �� �*� ��، \*-� ��I��ات ,	�Y? از ا(� ه�
�رد � �.�ا��ز6 ا��، در د�� ���u ����ارا ! ا.	�د� ,

� ا���6 �� ر�� . ��5(� ��� ا�##! ا��V !0)ا�� ��*V در
�ره�6 �, �)�� �Q� ان دا��؟�� ا(� \*-� �! �-��و �

ا(� در ! >�Qن داد و �	� �� ���u ����اران را ��5(� ,�د� ا �
� اه�� \*�(2 ار�$���ت و � �<�� �� ���1! ا�� ,

��I��ات در ا%	��د، ���Hر6 از ,��ره�، 1	! ,��ره�6 
 �I� �در �1ل ر��، \*�(2 ار�$���ت و ��I��ات +�د را �

� ا �	.�)Y� زارـ$*��د را��د ��	د� ا � و ا%�u� !\��+. 
 ��  .�/�و��� و 	�F& *�	�اران در ا���2ر 	�F& *�	�اران

"��*)��ا *� در "  	� ��\! ��ا6 @ن ,�+ �I�
��,� ��I��ات ��,� ,**� و " +��\! ��ز6"

 ���د ���u، " ر%��	!"در V*�� ! +�(�ار ��Qم @ن ���*�
� ا3	�د �$��«-��، �� ���*�Qد ��دا+� �� ر(�ل ���	� »�

�د، + !'�H� د���  �� �Q� ا6 ه���د «��	ا% �Q�
� ���وز �� و �*'�� و (M »ا(�ا ��نb�%از �! د �	، در ,

در\� ��,� ��I��ات را در ��رگ ��(� داد و �	� 
+�(� ��Qم ��,� ��I��ات . ��Qم ا(�ان از @ن +�د ,�د

 ��� �Q� �*� �$*� M) ١٣٨٨در روز  ���رگ ��(� �-��#
 P)د  ١¦در ��ر�� P)ان �� @ن ��ر�Q� رس�� ����)١.( 

� ا3	�د �$�� ��� از -���م ����H*, c���� �)��٢٢ 
�ن ��Qم ��,� ��I��ات را +�(� ��  ���٩٣#��رد و �#��

 �Q� ن ٠¦٣ازا6 ه���� ٢٠روز ,�ر6  ٣٠%�ار �� �� . �
%rH ه�  �١در\� ��%�� �� در  ٨٠در\� ��Qم  �b و 

�د� �7QV و �*� روز �-�، . �� ��� (M ��ر ��دا+	
 ¦����u�١ ����اران �� ��دا+� " ا3	�د �$��"��,�

��,� ) (M ��#��رد و �� �� ��#��ن دyر(��#��رد ����ن 
 c���� �)�� د و�, c1��� !-0% ر�� ���I��ات را �

 .را � د(6�U �� را � ه���u� 6 ����اران ا.�ود
 

D" DL �����رد و *��=� ����
ن دJر� ��"�ار 
  �����ات ا"�ان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا(�  �ع وا?Yار�I� �,�� 6��ات �� ����اران @ن %�ر 
 �روا ��د ,� 1	k#'� ! و ��ز��ن ��زر�!  ;�م 

� U! @ن را UV ��ر6 ا��R! ا 	�bد و اR3م ,�د � ,Q<
�ن و(6��U�� �X و  ;�رت �� . ��ر�! +�اه*� ,�د�H�,

� از ��=�/  ¦¦ا\7 , �
�ن ا���! �'#k ه� ? �%
وزارت ا%	��د در ��ر� �_7 وا?Yار�I� �,�� 6��ات 

� . ا(�ان �� ���u ����اران %� 2  ��� ا��� �<�ا�� �� �
�د�� و زور��ار��u� 6 ����اران، 1	! �� ا3	�اض ,
 !�ر6 ا��R! ه� ا��� V*�ا !  Q< ! �Qده�6 ر�

�د ,� �k از . ��ان دا��$  �	
��U ه�� �'#k ه
� ر��� ,� �k از ا 	�I��ت " ��5"و " �Xوه�"'�	  �)��

� و �'�وز6 در ز �ان ه�  ١٣٨٨+�داد  ٢٢'*_�
 �� ��د ,$  k#'� ��� ا��؟ ��U ه	.�U  رت�\

�د، از ��س و ه�اس ����اران، + ��	HI  ��+Rف ��
 �ا+	��ر ��م و ��م ه�(*� ,�د در@�� �1\#� از Y1ف (�را 

 �ه� را �� دو�� ا1�X  6اد داد؟ ��U %�ار  $�د ,
�را6  ��*��د ر%��� در ز��*� ر%��� و >#�?��6 از �

 ا ��5ر .-�ل ����؟
ا3	�د "�Q� y�1م �*'�� و (M در\�6 ����(� ?Yار6 

در ��,� ��I��ات ا(�ان ��(� �_7 ���ن ��,� " �$��
� ���Hb ��� ا��	H�ه�6 وا : �-����,� ���Q! �3م �

، ��,� ���Q! +�ص ?H	�ش )دو در\�(ا3	�د �$�� 
، ��,� ���Q! �3م )دو در\�(ا�_	�و �M �$�� ا(�ان 

، ��,� ���Q! +�ص  ��U )در\� �٢(��Q(�ر �HQ	�ن 
و ��,� ���Q! +�ص ) در\� �¦(?*'�*� ا(�ا ��ن 

در ��3 �1ل ?�(� ). در\� ¦٢(?�و� ا3	�د ��رس 
��+! از ��Qم +�(�ار6 " ا3	�د �$��"����(� ?Yار6 

� �*��د � �	H�وا �*�� M �� ���� ��,� ��I��ات را �

�ن .�و+	� ا�� و در ازا6 @ن ا(� �� M ا�	��ز -Z	H�
� ?Yار6 و>�� ��,� ��I��ات را در(�.� ,�د� )����

 .ا��
� در�! V اران���� ��u� �از وا?Yار�I� �,�� 6��ات �
� ه�ن درس ه�P#� 6 د(�  �	I�ر��ان ��?�.�؟ �� !�

�ر6 : @�*�Q�\! ��ز6 ا(�ان  ��_� در >�+ 
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، ا(� ,�ه� ».�دا«�� ?�ارش ��و(k ا%	��د6 . ا��
 �ا ���U در ,*�ر ر,�د ��زاره�H� 6_� و +�درو ز��*

�ر6 � ���ز ,*�6 ��(� ?�دش  U*)�b! در ,��ر ��� �
��U  ��ن  ,� ��b=� ��ا6 وام�V _!  �� ,�ه� ��ه�6 

 . ده� �!
�
�  �د(M  در ��ل >�ر�b� 6=� ��ا6 ����(\ �?Yار6 �

� ���ان ��b=� ��ا6 ��+� و . +�اه� ��د �  M) در �Q*�
در\� ,�ه�  ���٢ز در ,��ر در �� ��ه� اول ا��Hل 

 .دا��
�د  �#! در ا�	�ا6 ا��Hل ���ان ����(� ?Yار6 در -H�

�ر �! ��ل >�ر6 را \
� در\� ��� ��*! ,�د�, . 
 !��3�ا ! ا��Hل  �� �� �3د ا1	 �ه�ار ��#��رد  ١٠��د>

���ن ,�ه� ���ا +�اه� ,�د ,� .rb \�ف ��وژ� ه�6 �
�(�6 ,�ه� ��(� . در�1ل ا��م +�اه� ��? ��  �#�H� �)ا

ا(� در ��1! ا�� ,� دو�� . ����(� ?Yار6 در ,��ر ا��
ه� در ز��ن ر,�د ��(� ����(� ?Yار6 ه�6 3�ا ! را 

 .ا.�ا(� ده*� �� ز��*� ا�	���hا(! .�اه� ��د
در ه� �1ل ,�ه� ��رم (_! از �����ه�6 ا(� ر,�د ا�� 

���5ل + �)�$  !#-. 7_� ��*��� ا(� V*�ان از ,�ه� ��رم �
� �-*�6 ��_�ر ��ن و ,�ه� درا�� ���Hر6 از � ��د �Vا ,�

 .ا.�اد >��-� ا��
� دو د��� R��, 7	�Zد � ���ا ���U ��ا6 ����(� ?Yار6 �
 �I� ه� در ��ازات ���(� ��رم %�� �,�ه� (���، (_! �

3�� .�و�! و ���ف ,**�� و ز��ن  ،��**, ����ه�6 �
د(�U و%	! ,� ��زاره�6 ا%	��د6 در ,7 >��-� د�Vر 

�د � !� �=�b� �5ان�ر �Vزار د�� �ر,�د ��� و در وا%-
�ر ���! ا%	��د ه� ��� �� ?Yار6 ,)���� ���U ا �در  	�'

�ر ا�� ,�ه� �! (����, . 
� ?Yار6 را �! ��ان در ,�ه�  �خ )���� ���U ه� ا�,
 ��� �� !�ر�� ����k و را� ا �از 6���U* ه�6 \*-	! 

�م ���ه�� ,�د� ��� �� �H)�b� در �-�� . �QVرم �
� ?Yار6 \*-	! �! دور� )���� �� ار%�م ����ط �H)�b�

 ��� �� �+@ �ه��QV 6ر���� اول �� ��� �QVرم �� �QVر���
 ��  ��ن ده*�� ,*��� ��ن @ه*8 ر�� ����(-���م ��

ا�� ��  ��٨٧  ¦٨?Yار6 \*-	! در ,��ر �! ��ل ه�6 
�ع  �خ ر�� ����(� ?Yار6 در ����k و '� ��ر6 ,�

���Q ��دار6 از وا�1ه�6 \*-	! �! ا(� دور� ��� 
 . در\� ,�ه� (�.	� ا�� ٣/�٧از

�ر  ��ن �! ده� @ه*8 ر�� ,Y� دو دور� �H)�b� ��*wه
� ?Yار6 ��ا k���� 6���U* ه�6 \*-	! ��� )����

در\� ,�ه� (�.	� و از �	��r ر�� ����(�  ¦١/٧از
@ه*8 . در\� ر���� ا�� ٨/١٨در\� �� ٧٢/�?Yار6 

ر�� ����(� ?Yار6 ه*�Uم ���Q ��دار6 از وا�1ه�6 
در\�  ٨٧/�در\� ,�ه� (�.	� و از  �٠/�\*-	!  �� 

 ���٨٣  ٨٠�! �QVر ���  � ��٨٧  ¦٨در\� در  ¦٣/��
�ع ا(� دو ��+m . ر���� ا��'� �w �*V) �)����

 ��Q� م�U*ار6 هY? �?Yار6 ه*�Uم ����k و ����(
�! دور� ) ��دار6 m+�� �)ا �H)�b� �)��U� �;  را در

�ر  ��ن از ,�ه� ,Y� 6٣/�٧ه�  �در\�6 ر�� ����(
?Yار6 \*-	! در 1�ز� ����k و ���Q ��دار 6���U* ه�6 

� �QVر ��ل @+� � �$H  �-��\*-	! در �� ��� �QVرم �
�م دارد� ��ر . �� ��,Y� 6دور� ه� �H)�b� �1ل ��در ه

) ��م و �QVر ���� اول �� ��� ��� �� �+@ ��QVر ���
 ��ن �! ده� @ه*8 ر�� \�ور >�از �����QV ( kرم

در\� ,�ه� را  ��ن �!  �٣/٧�*��U ه�6 \*-	!  �� 
در\� ر����  �/٨در\� ��  ٣٩ده� و از �	��r ر�� 

 . ا��

�م ر(�k ,7  ا(�ان ا 	��ر �!��(���، ,�ر @�� ��دن او�	�
!� �;  �V*�� ���ا ا�� . ر�� ��  6�,�� M���Hر �-�� �

! از ا(� ���0$�ت را ��(� Q� �I� �,»�	+��  »وام ��
�ر @ورد�. 

 7_�� �� !�Rر6 ا��Q���0$�ت «�Vا  ;�م �� _! >
در �50! �-�دل 7QV �� �*'�� ��#��رد دyر رو��و  »�-�ق

�ن�#�� �ه�  
� از  ��� ا��، @ن ه� در ��ا(0! ,
��Qو �ان ا(�ا ! ��ا6 در(�.� � !�R�QH���Hر  ���V از 

ا � و ��  ��Vر ��  د�	���! ��  ;�م ا3	$�ر6 ر�! ��5وم
!� �ه�(! ��  �خ  ,**� و در دام وام  �ول +�اران ��ا>-

��Q� !� ر�	7 در \� ?�.QV 6y�� 6؟ ه�� �� 
! از Q� �I� �, �H�  6�)ق«��د�در ,�م  »���0$�ت �-

�اران .�و ر.	�، \�c1 ا�	��زا ! ,� �� ا�	
�د� از I	 را
��Q� خ�   ��Z� و �b�xدن و�u� ون��ر ��(��، ��H� 6ه�

�ا *� از  ,�.!، �� وام	� �ه�R, 6ن د�� (�.	� ا � و �� @ '� ,
 .,**� ه� ,���ه! �! ��ز �k دادن @ن

�,#!، ر(�k ��,�  »ا�{«��(� � �� ا1� �	H�وا
 »���0$�ت �-�ق«ه�k#'� 6، در X�  ��;3 �'1وه�

M �� !� د را�H. 6�� و �! ه� رد �*��  �, �H)�از %�ار « 
�,�� �3�� ا(� ��ه! ����ط � �I� م�ه�6 دو�	!،  �-#

� ا.�اد6 \R+ ! و	دو� ��a �I�  ِان�*��(�ان و �xو�
 k�Oوز(� و و,�7 و ر �5�6 د�	��ن �  �� �ا�� ,

�� از را�  ر���� و ا�H1س ,�د� و �! ا6 �! �-$, �**,
ه��! دو�	!  ��ا *� از �� M ار�$�ط و دو�	! �� ��ر?�ن �!

 ».وام ���U � و �k  �ه*�
��(�ان «: ,*� �ku ا(� ���� را ��0ح �! »ا�{«��(� 

M �� c-� MV���(�  ه�6 دو�	! ,� ��ا6 ��دا+� ,
، ا �اع و ا%�Hم »��ون ��ر�! «�R�QHت �� ��دم �3د6 و 

� �= �	
0�ر  ه� را �$��0� �! ه� و =��� ه� و �V ،�**,
�%�، »داره� ��ر�!«ه� و  در�� ه�6 دا � ��(� در ��ا�� �-

0�ر �!V ؟�*��� ����	!  �ا�	�H�  ��د %$�ل ,�د ,�
M �� c-� نyو�H� � �ه�y 6زم را از  ه�6 دو�	! =

ا � و  دار در(�.�  _�د� ?��ان ����ار (� ��ر�! �R�QHت
�%����	!  ا,*�ن در %$�ل ا(� �-�H� ه�� �
U*ه�6 ه

 »! �ار �؟
���� ��  ;�م  ه�(! از ا(� د�� �! �� ��(, �
�ان ?�

�د در + �
�z6 ا '�م و�< �� ،!�Rر6 ا��Q< !_ ��
�  ��ز� !)�UI���  اران و ���ف ,**�?�نY? �ه�6 ����(

��V�� از !_) �ه��H. 6د در ,��ر ��ل ���  ا(�ا !، �
� ��ز?! از ��6 ��ز��ن . ا��� �
�.�� «در ?�ار�! ,�
��� !##ا 	��ر (�.�، ا(�ان در ���ن \� و ه�	�د ,��ر  »ا�

�رد ��ر�!، (_! از د� ر,�رد دار .�Hد در >�Qن ا���. 
ه� در  �� M »���0$�ت �-�ق«�� ا(� �1ل در ��ر�! 

�ر6 ا��R!، و=-�� ,*� ! ا%	��د6 ,��ر را  �� Q<
در وا 2%��I! از ا(� ���0$�ت، �1\7 .  $�(�  �د(�� ?�.�

 �I� �ر,�د ��(� ,*� ! در ا%	��د ا(�ان ا�� و ا(� ,
� د��R_�� 7ت .�وا ! ,� ?�($� � را � ،!\��+

!  ،�	.�? M �� ��ا��د در �7  ��ا � �� �-�Qات +ه� 3
�*,. 

! ���H��  ز(� .��ر y�, د6، �� ر(� ��ن��	ه�6  ه�6 ا%
+�ر>! �� ��زار دا+#!، ��5ان ا%	��د�Q< 6ن، 

!U	
�@  �U)ر6 د��H� �5ان ����! دا+#! و�ه�6  ��! از 
ه�6 �����6 %�رت  از 3�ا�7، ��ر روز ا.�و ! از وا�1

ه�6 در(�.	! +�د را  �ار � و ��ز� ��  ��ز �k دادن وام
�)�< � .رو هH	*� ه�6 د(� ,�د  �� رو�

����6 ا(�ان را رو در رو6 � }�-= ��U	ا(� و=-��، د�
 . ���V! ��ز� %�ار داد� ا��
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$pار� �� <:� �6د"D  در 	�ل ,�ر� 5 �)� ��ا� 	���"�

�� ��6ان 5 �)� ��ا� 	��- و . �
اه� �
د�� D" در �/�5

1
ر در 	� ��ه� اول ا���ل B ز در�	ه8  ٢`�B �>در
 .دا�-

�! ���6�Q ا+�� ر�� در@��ه�6 �1\7 از  �در ��1! ,
�د� ا�� ار%�م ر�� � q��� !� !	

� و .�@ورد� ه�6   

 در\�6 در ,��ر   �����٧(� ?Yار6  ��ن ده*�� ,�ه� 

!� �<�� c#< �� در ا(� ���ن ��� از هw @  ،�*,
��U ا(� ���0$�ت در V*� ��ل ا+�� ا���V 6��U<او .

�  7b از ا 	��رات �� M ��,�6  ».�رس«+$�?�ار6 �
!�Rر6 ا��Q<  !�  �, �H)�و  »���0$�ت �-�ق« 

M �� �	�Y? د ��ر����Q  ه� و  �
ه�6 ا3	$�ر6 از �-�دل ه
� د� ��#��رد دyر در  ¦��١٣٨#��رد دyر در اوا+� ��ل �

�ر ���  �١٣٨اوا+� ��ل )�Q� ر درyو دوازد� ��#��رد د
 .ر���� ا�� �١٣٨

 »���0$�ت �-�ق«ا?� ا(� @��ر را �vR %�ار ده��، 
M ��  ر ��ل از�QV ��ر6 ا��Q*� !�R در .�\#Qه�6 >

ه
� ��#��رد دyر �� 7QV ��#��رد دyر ر���� و �� ���ن 
 .د(�b� ،�U($� �� ��ا�� ��� ا��

 �Z3 ،!)� و ��H1»��ن �� ��� و ��د>�H�,«  k#'�
ه� را  �� M »���0$�ت �-�ق«��را6 ا��R!، ر%� وا%-! 

�ر6 ا��R! �*'�� ه�ار ��#��رد ����ن، �-�دل Qدر >
ه�6  و�! در ا.��?�6. ,*� �*'�� ��#��رد دyر، ارز(��! �!

ا 	��ر (�.	�،  ».�رس«@%�6 و �(!، ,� از ��6 +$�?�ار6 
 ��  6�U)ور د@ �
U� 1'� ا(� ���0$�ت،  _�ت ��و� R3

�ر6  د(�� �!Q�د ,� از ا�-�د  �����H ! و .�Hد در >�
!� �)�_1 !�Rاو . ,*� ا� �	
? �ه
	�د در \� :"�

�ر @ن »�-�%�ت �� _!«� �ه�  �� ?�دن ��ه_�را ! ا�� ,
�,  !%�b1 و !b�b1 ���I� �
�� از ه�ار  

,**�،  ا��؛��ه_�ران از ا '�م  -�Qا���ن +�د دار6 �!
�b�xاز @ن ز(�ا و �ه� ?�.	� ��� �-	$�  ��H و (� از  ه�6 ,

�� ?��ان ,��ر ��+�ردار �؛در  ار�$�ط�� ��6 �ه�6 %
���ن ��ه_�ران ��,	! ا�� ,� ��� از (_�� ��#��ن دyر 

!  k� و �� از  از  ;�م �� _! ��ل ?�.	, !�R�QH� ده�؛از
��U*� ر��	ب ذ+��� ارز6 در ا+�H1 75�  ! و	ه�6 دو�

�, ،��� از د� در \� و\�ل ���  +��\! %�ار ?�.	
ا��؛��,	! ,� ا\R و>�د +�ر>!  �ارد، از ���د� 

�ن (�رو �R�QHت ��+�ردار ��� ا���#��". 
 

 ,�� *�� ���د
 

ه�6 ����.	� >�Qن، و>�د 7QV �� �*'��  1	! در ,��ر
�ل«��#��رد دyر \��v ا�_�� c#�« ) k� ز��در  �,

، (M ز��� ��ز� )ه� ��د(� >�6 و>�د دارد ?�.	� @ن
� در �! ��5ان ���! در . @ورد وا%-! �� و>�د �!	�Y? �	
ه

دو�!،  �*V�� M ارو��(! �� د��7 ���د� ��#��رد ���0$�ت 
ه�6 >�6 �� � و  +�د از ا(� ا���  ��� د�Vر �_�ن

�د (�.� ,� ا��رت  و=-�� @ن$Q� ! ز�� �Q*� رس�ه� در �
�د از دو�! ��,�� + !��� ! �$�	�� �� !$z����Hر �xو�*� ا�

� �� �1ود ��� »دو�! ور��«��ز� ��,� . ,�د, ،
�ل ا\#! ا(� ��5ان ���! ا��، �H� !ه��ر yرد د��#��

�  ��دا+� ا\7 و .�ع ��ه!� ��� �*� �Q*� د را�ه�6 +
�(q ا �ا+�-� . ��د ,� !.�, ��(V q*� ��ه-� ��ه

�ه�6 ا%	��د6 ��� ا�##! از ور�_H	U! دو�! ��I  ر�� 
�*)�U�. 

M �� �?ر  اyد��7 ���د� ��#��رد د �ه�6 ��رگ ارو�� �
�د، @ن ه� در %$�ل د�!، �_�ن  »���0$�ت �-�ق«+

!� M �� ،� ر�+  �� و=-�	! �V در !�Rر6 ا��Qه�6 >
 �� �؟ �� �!

?�ارش «+$�?�ار6 .�رس (_�*$� ه�	� @ذر ��� ��  7b از 
+$� داد ,� ���0$�ت �-�ق،  »ر�! (�Q  Mد دو�	!

�ل �QVر �� M دو�	! \�� و ��_�v ا�	�Y? ر�����
M �� 7��� ه�6 �#!، �#�، �'�رت و \�درات در  ا(�ان

��(�ن ��Q ��� ا��Hل �� �� 6y���H و �� ��#��رد دyر 
� �!. ر���<�� c#< �� در ا(� ���ن ��� از هw @  ،�*,

. ه� ا�� ا(� �� M »���0$�ت �-�ق«ر�� ا 
'�ر @��� 
�  �! ».�رس«+$�?�ار6 , �H)��� M  »���0$�ت �-�ق« 

�#! ا(�ان �*�Q در ه
� ���  �HI ��ل >�ر6 ه
� ��ا�� 
 .��� و �� ��6y د� ��#��رد دyر ر���� ا��

�ر6 Q�yن �� _! >�H� ر6 از�� �	�Y? �	
در V*� ه
 ،6�,�� M �� 7, k�Oر ،!*Q� د�5� �#ا��R! از >

����  ه��ار داد�, !��� !�ا � ,� ا?� ��ه_�ران �� _! 
�_#�{ �-�Qات +�د را رو��  _**�، �� >�ا(� ���6�3 

� ?�ارش. رو��و +�اه*� ��� �<�ه��U  6ان ,**�� ا6  �� �
 �b��H�� 6��U<ر� او��در � ه� در  �� M »���0$�ت �-�ق«,
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!) �)�� �5$� �*V �� . ورود ���b� از ا(�، در �	و �� ���
� (! از ا(� ,�ر ��دا+	� ام��? �� ،� ٭ .(! >�ا?� 

 rb. �  ، ! �*, 6 �� �1R;�ت «�*��� ا(�، در ��#1� �*�
! �H د� ��� ( »ا�	و از ر 8 و رو ا. �*Q, !�R, �U)د �,

� �1R;�ت ا Rb�H  ����H1 ،!$� ) ا��� �*� �ًb�%د �_#�
�6 و د(��QV �U ه�6 ��� ���R و ا�*�� ,�و�! و ��

� دل در ?�و »>*$� �$�«��0ح , k_ @ ا6 ه��� ،
دارد، =�ور�! ا�� ,� ه��  »>*$� +�داد«���وز6 

�*, ��<��ا � ?�(� از @ن را �� !  !) � �Q� . 
�، دل در ?�و ���وز6 >*$� +�داد  �ار �. ا�$	�، ه

�د��?�ان«\�.*;� از ,«�**�*V �, �*	Hا ! ه� ه�U)د ، .
 .  �� ا ���U ه���ن (_!  ��H »د(�Uان«و ا(� 

، @ن ه� ,� ���وز6 ا(� »د(�Uان«هH	*� در ���ن ا(� 
 !)�? R� ت و�� �� q#0� د�Z� در �Q*� �>*$� ��د�! را  

 �� �_�ر +�د �! دا *�، �#_� ا(� ���وز6، ���ه�6 ه
�-*��H_� 6 ا��6 @ن ه� و و(�ان ��ن ,�خ ه�6 @��ل و 
. @رزو ه�6 ���(� �*� ��� �� @ب و ��د��ن  �� +�اه� ��د

�� ���� �� ��ن �� دادن �� ه� �+ �� �ه�ن ,�خ ه� ,
 . �#��6 و �#�	! (! �'�ز ��د و ه�H و +�اه� ��د

� را 	
Q  ن @وردن @رزو6 در دل��ز ��أت �< �ً-$�ا(*�ن، 
 �ار �، و �� �$*�6  ذات و ��ه�	��ن، +�د را ه�ا� و 
د�*�Uان >*$�  ��ن �! ده*�، ا�� �5;� (! در �� ,�ر 

� �_�H ,�� ��ن @ن ,���ه! � ��% ���دن ا �اع ��.*� ه� �
�**, !  . �� �از ��ح ا(�� 6 ��>�ا>�(! ه�6 ,�د,� 

�ر a#�� ,�دن .6�Z ا�*�	! و  ;��! و ��ز ,�دن ;*�
�«د�� �b. !د ����! ( »و��Z� ��3 ز6 ا�� در��د(� �,

� �$�رز� �� � ���  »+�� ��	�q#0�»v �� او، در @ '� ,
�*	H�5 �3*! او ه	ر� 3#� ,�دن ) �! ?�دد، ���دو �� �	.�?

� ه�6 	

'� ��ن ,�� 6 ز��� در روز ه� و ه*� �0+
�ر ���� ��ن و ;*� �c ا�! �R(�ن، �� �xا �� ��*)@

� 8 ,�دن ا -_�س >�Q ! +$� ه�6 >*$� +�داد، و ,
��! >�Qن �� @ن� ا._�ر 3<��$-ً� ,� ,�دن � . �و �

�ر (�.	� >�6 ��(! ��ا6 +�د در ا�� +��0 ;*�» �
1
! �Q< 6 � . »ا�*�� >��-

 ��� و 3�ا�7 او ه� در�� در ه�b. !و� �و �! ��*�� ,
�**, !� �,�1 ،r+ . �ه�� (_! دو روز ��� ��د ,

 �U)د !�اه*� د� ��,� ا�+ !� ��د��ن اR3م ,�د � ,+
 ! در ���bس ��,�   �*0��Hز �

� د�� ه�(�U را �  ;� �! ر�� ,� ا(*$�ر ه� ،�ا�$	
 �V�? ـ ��ا �� ا �، و ��ف ه�6 ا\#! �Yا,�� و �*�ز3+

 �او=�ع �� ,�م ه�w_�ا���ن  ��H ـ ��>�/ �! ده*� ,
� وا�0� و �5#7 و ,�ر?�ار، +�د � !�b  دن�u� ون��

� ���ف � �U)�_) �� �ً�b	H� ... 
 7��, ��  �H1 �� ! �H, �*	H�  �, ا��) Rً%ارد6، ا�(� در �

از . ,� دِل +��! از >*$� +�داد  �ار �) �3م ��ء  ��
 � ;� ا(*�ن، ?�(� ��(� وا%-�� ه� را در ,	�ب ه� >�H، و  

� +����ن ه�V�و ?�(� ��(� ه*�ز �*	;� روز6 ��د ,� . در ,
��y+�� در @(*�� (!  ��-#�م .�ا +�اه� ر���، و در @ن 

� ���V �$�رز� 6 ��د� ه� , �*	Hب ه� ه�	روز، اوراق ,
� 6  �ا ه�، ��ل ?�دن 	�a@ ن�+ ��اه*� ��،  � ���اه� �+
�6 ه�، ��� 6 �� 6 ��ا 	+��$� ��Qاب ا�3ا�! ه�، �� �

 6�� و ?##Q� ه�، و !*��yروح ا �H5� 6 ��� ده�ن +�د
�راخ ��� 6 ا�_�ن ��Qا�! ه�� ... 

��ب ��5 را �� ا(� دو�	�ن ?��دن، >�(! از =�ورت 
�اه� . ه�6 >*$� ا��+ ��� �� %0-ً� د��ار �, !|5�

�اه� ر.�... ا��... ا��. ر.�+ ��� � ! ا�� �
 ... و ا(� � �I�YUار �� و%� د?�

و +$� دوم، ���*�Qد ا1� \�ر �1ج ���>�اد6، از 
�6 د(�(�، و از (�ران  �د(Q� M*�س '	��H� رزان�$�

ه�ن ��زر?�ن ,� ـ �� در�	! ـ در داد?�� . ��زر?�ن ا��
�� : @ر(��6�Q ه��ار داد� ��د ,, ��	Hا.�اد6 ه �)�+@ ��

�k از �� . �� ز��ن %� �ن ا���! �� �� �1ف �! ز ��
�
�اه*� ?+ �I� �� �� �U)! د ��ز ��ان �U)د) . �� 7b 

�نZ� (. 
 6���� �ا1� \�ر �1ج ��� >�اد�Q*��� 6د ,�د� ا�� ,

�ن ا���!  �% �� ��,l� 6�< �
_�ا ��ن، �و ,�و�! و ه
 !*-) ،��د، +�ا�	�ر ا>�ا6 %� �ن ا���! او��<�� 

 مافياي مداحان

�� ا<:/���) ��%� 
 

! دا � �Vا   �, ،�Q� �$+ دو ،�در @�	� � 6 روز دا �'
� %�ار <��رد �� � ��U� ار�% �<��رد �� �)�� �, � �U @

 �H*)در ا ،��	I� و �	I)�? �	H< رت�\ �� ا �، �	.�U 
� �*	�� ��� ا �H @ و . �در ��ز��*! ,� �! ��ل ا�� �

د�� ,
� دزدان و ��د� +�ر ه� ا.	�د� ا��، ��ا�1ن، 
 M) د��ن��\ً� ��ا�1ن اه7 ��� ره$�6، ��ا6 +�I�

� >� ��Q ,�د� ا ��� ��ر+�ا �� . ��Hط ,��7 ��.��(! در ه
1�ز� ه�6 . ه� و ر(�k �� � ه� و ��� ه� و  
�ات ��Hb� �� و

�U)�_) رد ه� ���ن��ذ و 3#��ت، و ?��  �� زد و +
  .
 در�� �$�� .�#� ه�6 

�1ج «��ر+�ا �� 6 ا(� ��ر+�ا �� ه�، ��ا1! ا�� ��  �م 
�ران»�*��ر ار=!< 6 �
 . ، از ��b��ن ��ر?�� +#�

�د �� »ر>�  ��ز«� !� �	
? �, !) 6�$+ �)�� ،
�%�اران �H#/ در ار�$�ط ا��، در ?�ار�! از V

�  »�I*�ا !«	��  ��*V ،��د در ��ا�� روز �3.<�ا(� �
 : ا��

�1ج �*��ر ار=! �� ا 	�bد از ره� ,�دن 3�ا�7 ا\#! «
1�ادث ا+�� و �3م اراد� ��ا6 ��+�رد �� @ن ه� �l,�� ,�د :
 ��د 37  _**�، ��دم +�د �+ �
�zو �� �����H� �w �*V

�اه*� " م"�*� + 73 !*�و\��  ��� ����! ـ ا�Q! ا��م +
 ] ». [,�د

� �$�س .�وش ه�6 «�*�H1 در ��ر ��Qان ,Q�� ا(� ��اح

�، ا.�ود? !� �I� ان�Q� : �,�در �1ل �1=� �

3�ا�7 1�ادث ا+�� �� رو6 دا ���U ه��� و از @ '�(! 
3�ا�7 ا\#! (-*! @ن  �
� @زاد هH	*� و ,H! ,�ر6  ٣, 

� ا 6��U ه�6 +�د ادا�� �! ده*�*	. �� @ن ه�  �ارد، ��.. 
 !*�ار=! �� ���ن ا(*_� ه*�ز و\��  ��� ����! ا��م +

�خ  ��� ا��، ادا�� دادH*� : �����H� �5��H� رت�در \
در ��+�رد �� 3�ا�7 ا\#!،  ��دم +�د �� �*� ��� و\�� 
�اه*� ,�د و ا?� ��,*�ن  �� ��+�رد6  _�د� + 73 ��� 

 . ».ا �، �� ا1	�ام ?7 رو6 ره$� ا Rbب ��د� ا��
! دا �  »��� �*�«  6 �� زه�  »ا��م +�*!«و\�	*��V

� اش را ه�  �ارم ,� ا(*�0ف و #\���ر6 ��د� ا��، و 1
را �1ج  »�*�«@ �0ف �� د $�ل @ن ��Uدم؛ ا�� �5	�ا6 ا(� 
�ر �� \�(/ ��(� �_#! @ب داد� ا���*� : 

�رت \ ��د��«ـ �� اراذل و او��ش، �+« q��0� ،
�6 و +��! را +�اه�� ��و\�	*��� 6 ا��م، ,�و�! و �

و ��(� ه� . [,��؛ و از �'�زات  �� ���ن +�اه�� �� �
� ا(� �� �� را , ��)�U� ،��U  اد�� q.و ��ا?� او=�ع، 

� ��?�ن، +�د 	�, 6 ��b� 7|�»ان�U���	aا � ��  »ا �	�,
�د��ن را .]. [�� را �� �م ,**�+ �و ا�$	� (M و%� ه� د(�(� ,

��� �-�� ا���!  �� �ه� �-� از ��(�ن ��ر(P ���ف، �
�$	R ,�د � و ��0�q .���ن ��bم �-;� ره6�$ �-#�م �� 

�ذ6 ��� ��د� ا(� و ا�! @+�
� >� ا �ر >� از 3�ا�7  , [. 
�\ً� ا?� در ,*�ر (�و� ه�6 روز��� 6 �I� ،ن�*I� �)ا
� از =�ورت ��+�رد �� 
�ار6 ,� �! و%	-)�� ��H1

»��ا �  � (�Q� M(�  »��ان .	*� !� ،��( �H�YUار(  !�
 ���1! از ��� @��د� ��� ���� , 6�)�? �_#� ،!*=

��! در ��ا�� @ن، �� �ر ��H وا,*� 3;*� ��ًا و (� �Q�
 . >�ر6 ��� ا�� »�1ج �*��ر«ده�ن ه�ز� 6 

! ,! و ,'� �H1�� را از ,�و�! و ��+ �! دا � , 
�اه� ,�دI  �) اه� ,�د��6 >�ا +��� . ��*w*)اه� ا�ا�� �

�6 %��  �ار � �H1���ن �� ��ن �! ده� ,� ,�و�! و �
�د از @ن  »>*$� �$�«را د�	_� از + �, !
�� ه�ن �-�(

 �� �! ده*� >�ا ��ز �، و �� �� وy(� @ن ,k ده*� ,Oارا
�*)�
_�ا ��ن  �� در��ر� اش �! ? : ه�اه�ن و ه

�#��� �	)yـ و �� ا6 %��#*��+ . 
 }b�»�$� �$*<« ع�
�ا ! ( »>*$� +�داد«، �� ار�*3

 !��� را%� ا(� �0�ر ��اHI  6	�� ��ر، �� +��ش 3,
ا�� �� ��ت ز�� ! هw*�ن . ا��ًا و ا\�H�  .Rً) >�ر6 داد

3� (� از  ��ا�	� و  �+�ا�	�، و �+ ،����� V*�ان ,  �)��
��دا+	� �� V*� و . �� ا>$�ر، �� ا(� ار�
�ع، ��از6 ا��

 ��، و  ��ز�*� ���b� �)ن ا(� ا��، ,�ر6 ا�� >�ا از ا�V 

 

 

  دست هاي گچي پدر سينا


���� ا����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �H)روز�*V �, !)�و%	! �gh ��ر ��*� �_�ه! ـ دا �'
�اد� اش  �+ �� �� .�\� دا�	b�%د �� �Q*� زدا�� ��� و��

�(� در U�"�)او ��U� ا�� ـ در \�ا6 @��(_� ��,��، " دا
��,�� !	#� !Zh� ر�U ا . �� ،�	H� ز��ه!، �-#� �_� 6�%@

�
? !� �� ام را �k ��ه��:?�(w� . ��30  �? ل��
�ب ��د؟ + ،�� !� 7U س ,�دم؛ ا�*Q� ام را �w� ردم؛�+

� ام را ا�� �k ��ه��w� ،��*, ران��_���، ����ا �� ...
 �
? ��ز+*�6 �� دا �'� �� !'�H� : �)ا6 ��ف و د�� ��

 �� ��ا6 @زاد6 ؟؟ دا �'� �%� @ ، ��U*< !� و��و @
 �
? :�U*< !� ارد�  �w @ 6ا�� k, ه� ��ب ا�$	+ 

�ن )�', �و �� در +�(� �! ��دم و �! ا �(���م �
� ه�(�ن، ,�	� ��ران w� 6��? kز��� �b�xو �ر�� �� ا � ,

 . و �-#�ن ��ن ا��
\�ا6 @6�% �_�ه! ,� در ?�(� �aق ��، ا �Uر �#	! در 

��0#aاز . ا�8 .�و �
� و ا(*_� از  30او ,? !��ل �-#
�  $�د�، دل  �+ �� ا6  �د� و  �ن �� �1ا�! �w� ه�� q1
� ��?�دا � ��ز(�؛ ��?�دا ! ,� در �k \�ا6 �-#�، ه

� ه�6 ��زا � را ?�� هq هq ,�دن د(� � �� . 
 �� ��ران ��,��، ه�ه!، ا �Uر �gh ه_� 6�%@ ��

�
ا(� : ��دران �� ��*� ه� ,���� � و (_! �� رو�*! ��م ?
�رده� .rb در 1_��� ه�H���. 6	! د(�� ��� +��

 . ا��؛در ��3 ه�	#�، در ��3 ا�	����
� ��ر ��ا(� ا�8 �! ر(�د، , �H�  !H, �Q*� ا�� �*��

روز6 ,� ه*�ز . @ذر در ��� ا�� @+� 16. ��*�ه� ���Hر �
� و +�?�� ����3ن 1_��� �� >�Qن  4 �����، �ن +�	�

ا�Rم را �� ��ز� در@ورد� و +�اب از ��V @ �ن ر��د� 
� >�ن �#� ا.	�د� ا �؛ ���U و �$*� . ا��� �, �H�  �Q< !�

�%�اران را در ,�6 و ��زن ره� و V ،�V*� ��ر� را� ا �ا+	
� ه� را، +�� ?�� =���0ن �$�س ��I! ��ن ,�د� ا � �+ .

 � . ه� در k$1 ا �"��*�"@ر6؛ از ��ه�اس ا�� ,
� و%	! ��*�، ���Hر �! ��د، @6�% , �*#.�a ن ا���)�%@

� ��ه! ه� ���Hر�� �! �_� . ،�*)�U� ��ه! ه� ,_�
� �� . ��دران ��*�، ,�روان ��yر%�.#� ��در6 �! �#.�%

 �� را� ا.	�، �#	! �� �1,� در�! @(� و �#� ,� ���دران ,
 �\�. �U)ـ د �� در \5*��� @(� ـ ه�ن �#� ه*5\ ��

 !� P��� �� �I� ،�)�*�� �V*�ا ! ��%!  ��H؛ د(� ,
�)��? . �� 6��Q� ���U*از ه �  �, !I���2293  روز

6�� از ��Qاد  $  ،k$1   !� را1	!  � �U)د �, !$#% ��
 !� از ا1�ز(�@��د6 ,� y�� ا(� روزه� +�اب �-#  ،�u�

�7 از ه� � ! �! ?��(� ... در �$-��?�� ��Q*� را �! ��*�، 
" ا 
'�ر  �ر",� روز?�ر6، �� را� ,� ا.	�د �، ��I از 

�ر6 ,� ا(� .  �ر6 ,� ا(� ��ر �$���، �$�، �$�. ��د 
 �� ار��hن +�اه� @ورد؛  �ر6 ,� �*I$� د \#/ و���ر �� +

�H� اه��+ �b  !?� دل ز ��ه� را �*�� ��_� . 
�-#� �3(�، ا�8 ه�(� را ��  ��و ! �k؛ @6�% �_�ه!

�اه� I  � ��+ �� 6رو(�ه� ���ل ,�؛ ا(� ��ر وا%-��، �
�  _�؛ YUار ا�8 ه�، رد ?� ه� را از د�	� . ,�د)�?

��و�*�؛ د�� ه�(� را��ا6 روز�U  6ه�ار ,� ��?�دا � 
�اه*� زد+ ���� �Q @�� .رم�� �_  �)�? 

6�	 &�+� 
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 نگاه سبز                                                                                                                           

 �bار� !Qا� �)@ �� !�R�y1'� ا �� اش از در> ��! ر1
 k#'� 6ا��د �داد� و و6 را ,� �(�ا6 ��رد  ;� +

� . ا��R! ه�� رژ(� �-�.! ,�د� �ا?� از ا(� روز 
 ��وه�6 ����! ا��وز �*�U(� ه�� ,k و ه�� >�(� !  � 

� از , ! �$#��د �0#*� + �#�د� دا��  ��H و از >�@
� �*�Q . ��ر(P و �#� �#$_�ر ��� ا �  ،�	H)ا ��U  �)ا ��

��{  ��و  7, �_#� c#��'�� ا(� دو�	�ن �0#*� 
��.�ار رژ(� ��د��ه! ه� �� رژ(! �����Uدد ,�   ه�6

در دوران +�د، (_! از +�د ,��� ��(� د(_	���ره�6 
� @واز� , !��واv @ن  �2�0 @��(_� در>�Qن ��د، �� رژ(

� ��6 در , !O�Q @ 6 �� >�Qن، ه��را در �QVر ?
 �� راد(� ه� دا�	*� �*��� ا �، �� !��روز ��� ه� و ?
#��b در��ر6، از ��د��� @ن، @ر(� ��Q و 	� �, !رژ(

 ��د � و در دوران ز��3	�، رواج >� �+�ا(�Uن ��+	
 �Q�� ن�H ه� ا ���� 6�? !*�V �$+ و !��#��V و q#�


� . ���	! را �! @زارد? �)�� c#�� ا(� دو�	�ن �#0*� �
� در   6�#Q� ��� �=ر �� در  5�22_#� �
� �*'�� هQ�

�ط ,�د 1332b� ق��� �و ��رادو,�Hل، ا(� . �� ,�د�� �#3
 ��� ����� ورز6 ه�6  +�د �0#*� �#$�ن ��د � ,

او را �� +���ت ���Hر ��ر?!  ا.�ا�! و +Rف >�Q ��د 
�ن ,�د� ��د د.� ,�د �*Q�� �. ه� ,� در ,*�ر +�0 ه�(� �
 ��د ,� !��ر و ا.�ا, !$#��ع، �0#*�   ��و در�� ه

� ��I! ���'2 ا�_�ن داد ار(_� %�رت را از او ���Uد� .
�ط �5� ر=� ��� b�  و �V �-��%$7 از @ _�  ��! از�

� �#0*�  را�� (� �aب و ��ق  �? ���5�ل ه� ����
� ا(�  �
�l	� د� ا�� و��ر ا��ا.��ن +�د او �, !	���
رو(_�د در ��� ?�و� ه�O! از ا(� >�(�ن هw*�ن ��%! 

 .�� �� ا��
ا�� ا��وز وارث ه�ن ��د��� �� ز��ن د(6�U �� ه�اداران  

�ن، از )��(� و وز(� @ �وزش، دار(�ش هU�� �I� د�+
5�ر6 ��دن ��$�ال د��,�ا�! و .�3! ��دن ��د��ه! و �

1�(� از >*$� �$� . 
�  ��وه�6  Q$< در �� رو��h� 6ات �! ���� �	H� ��V ��

!	*0#� �=   6�H*)6 را  ��، در ا��h� ر+�اد ه� Rً3
� ����! ا _�ر Q$<  را �)���_*�� و .rb ر�� و ���hات +

� ا�� . �$�*��	�? �ا?� �6��h رخ داد� و �'��� اO! ا �و+	
 .���7 ه�Uن ا��

� ���Hر6 از  ��وه�6 ��@��� از , �H*)در ا ��Z% 6اژد��
�ن +�� � ا(� دو دور� 	
? �	H� 7_�� درون و دوران

�اه*� ���hات �|$� و رو(_�د ه�6  � و I�ا�	$�اد،  
�د �$�**�+ q��� !���� 6�$%را در ر Mا���,�ا\�ار . د�

�ان �� 6��V >� ا�	$�اد 	�� را  	�Y? �� ���x ��U  ��
�ن +�� � �-$�� ,�د	
? �*Q< ن از�U	I)�? ،�� !ِO�+ . ��

� �� @ '� �1=�(� ��� رو(� ,� راه! �� 	�Y? �b  در
� و ���وش وار از  ���ر%�$�ن ����! +�د �$*�(� و �-�
ا $�� @�� ا 	�bد ���� �YUر(� �1ل @ _� @رزو6 ,$�ب ��ن 


�ن ���q را دار(�)�1. 
 c#� �*0#� }�� ��ق �*��5 �. �رو(_�د +�د ��*� 

�ر6 �#$�ن و ���ق ���	�ن را Q ��H و ���Hر 6 از >
� د��7 � c#� �*0#� }�� �*Vد ه����� 7��� �� 

 ��$�3  ��a 6�Q�)ن ,�دن ?�ا�Q*� د، از��ِر����! +,
 Mا���,�� ��  د�H)�b� در ،�)�+  c#��ر6 Qر%�$�ن >

�ا� و I)ر�Q�د �5�ر ���  ���ان �� ا��، دو�	�ن >+
 ��-�و6 د(�U در ��{ ه�اداران >*$� ا\�1Rت  �� �

 �V 6و ��ورا !�?�ف دادن ه�6 �0#*� �#$�ن ا.�ا
� �H	! ا1	��ج دار � �� ���#���b  !���� 6! و ر 8 ,

�ا� +�د را در ��زار >*$� ,*� ! را�1 I6 ��� 6 د����@

�و�*� و �� HV$� �ن ا��_� �»�Q$#�� ,#�� ا(�  »�0#*� �

� ���h رو(_�د6 در @ �ن %�ا��  ���{، و ا _�ر ه�?
 �Q� زار ����! روز��د را ا ��5رًا در �+ Mا���,�د�

�**, ��اه*� �3=I�� د�+ �, !	�� ا?� ا(� رو(_�د . %�
 !���� ��$�3 ���{ �#0*� ا.�ا�! را � �ا _�ر @���ا 

 !U)�� !� �� أم��  ���ا � �� ه	�  ،�*_�� ��$-� !����
��ف ه��b� 6�7   ��د?! 6�از رو(_�د ����Q! از �

��ا �  �ا(� ?�و� دوم ��( . 7�YUرم ز(�ا,� @ �ن را، �! ��(
� در  �ع و  5��  �Uش , !O�Q @ �� ،�U)ه! د�U  �� �*	H� 

�اه�ن ��$�ال + ����ِ{ H� �V	7b، ���و �@ �ن �
�دِ� � � د��,�ات،  ���� ���H	��I� 6�Q{ رژ(� د(*! وه

 ��QV �U)6 و د����1ج ���>�اد6، از ��6 ,�و�! و �
�ب »>*$� �$�«ه�6 ��0ح Vر�QV ن�، ه� در ه

»�$� �$*<«  73 6��! ?*'� و از +r و +0�ط راه*
+�رج  ��� ا��، و ه� �! ��ا � ���! ����  »>*$� �$�«

 ! »>*$� +�داد«��ا6  �د(M ��ن �� ار�
�ع 
 

 لشگر كشي صليبي عليه  گنجي 

 >��Q ��5"6"�ن 
 

��bار ا�Rع @%�6 ا,$� ?*'! %�ار ا�� در روزه� دوم �� 
� @(*��(��� د���$� 	
����1ن >*$� �$� در  «�� د3�ت) ه

�#Q_	ا�« �)��� �Q� �)ا ��.  }��?�و� د3�ت ,**��، ���7 
 � �
�ن را �� ����Uد و�! �	�9?� �
! از  ��وه�6 ?#	I�
�  ��وه�6 �-	�ل و ��� � روH� 6	7b، در ا(� ��ز6 و ه

از ا(*�و .  �(� ���	�X @.�(� ��,� داد�  ��� ا �
 ،�O���H.�ت ?*'! و �� ��� �I*�ا ! و6 در ��ر��ن �

 �$*< }��Iاو و� }��I� ن�$#�����H1 ��+! از �0#*� 
 c�,�� �ً.�\ ن� @ �
��I� �#3 �� ا�$	, �	I�U ا��را  �$�

�H�  ت ,**�?�ن��ر ا,$� ?*'! . ��{ و ه�(� د3Z1
�ش ده*�� < �b  �H ا�	�� �O�در ا(� ��ا(r ��ر(I! در �
��.�اران و (�  ��� !Oو �*� زدا !���� }#	I� 6�Q �)�<

� >*$� �$� را ��ز6 ,*�� ��#)�	� 
. 

�� @%�6 ?*'! از ه�   ��I� ،ه� و �*��� ه� �	
? �� �*�

 ��#3 !O�� راد( �I��ا,*�ن >*8 +�د را �� ا�	
�د� از �
 .ا(��ن @�aز ,�د� ا �

 � �� @�xر و ��5,� ه�6 ا(� ?� �\R+ !ه�U  �� � @ �� ��
 .��_�ر ��Iب ��uدازم

 ��ا � ���� ,	���ه�� ����� ورز6 ������  ��H و  
 �< !H, !$�#\ 6ه� !�,�U�� � �U*)ا\#! ا �� ��

�H�  !�Rر6 ا��Q<. 
�
�ان ?	�� �\R+ ر�0� : ���+! از �0#*� �#$�ن ,

 6X��	���ِر =� رژ(� ا��R! و  , 6 �\�.ً� �� ه��م ,�*
�ر .-���� +�د را در ��U  �,�1 ���ار �، ��(7 ��� �	�Y?

 �H	*� @ن >�(� �Q و��QV ه���h� 6 ,�د� اO! را ,� از 
 6�U	��درون ه��  ;�م ���ون @��� و از ����� و 1_
 �*��*�� ��%�اO	! ا �H ! و د��,�ا��M دار � را �� ر�
ز(�ا Y� ��*V(��! اوR� yًح �-�ِر �$�رز� �� ,#��  ;�م 

 �را از @ �ن ����Uد و در �x ! ا(� �Y(�ش �-*�6 �� دادن �
>*$�! ا�� ,� در@ن،  ��وه�6 �0#*� �#�b  c �	�د6 
�د و��3 داد� I� ار��و .��� �ه! ��رد ا 	;�ر��ن ,� ه

� ا(�، ا\Rح �#$�ن _#� �و >#� �� از  ا � را در @ن  �ا�	
ا�� ,� ا�	_�ر   @ �ن  �HI وز(� دو دور� اO! ه��  ;�م

 .ره$�6 ��_�ر ��ا6 د��,�ا�! را در د�� دارد
�'�ه�(� و ا��اp   روز?�ر6 �-�� 1'�ر(�ن در ��ر�

�د + 6�b� 6ا��ه�دو6 ا(*�و،  �
�ردR< ،6د او(�، ?<y
�رد6 ��ا6 ��+� ر�� ! �� ����� . ��Q  ��ز دار �<y

ا�3ام +�د �� �'�ه�(� و 3#��ت ��ور(H	�Q @ ! ا1	��ج 
�O! و   ��Q� ز6 و�� ��Q� 6ا��دارد و �'�ه�(� 
(�ر?��� 6	c%�- @ن و د%�bً� از ا(*�و�� ,� ��ا6 

��	���H)X ه�6 �0#*� �#c، ا3	�اف �� ���h رو(_�د  
�ر6 Q����! و @ر�� ! ��I و��-! از ه�اداران >

�ر Z1 ش�)Y� �ِ_1 3! در�  �ا��R! د��ار ��د� و �
�اه*� ا,$� . 3�� @ �ن در �3\� ��_�ر روز ا��I�� �Q @

�ب _I�� ،2 �! ��ل ��� او=�?*'! ه� را در ه�ن �
�  ;�م �$�**� �� ,����ن و �c)�I او @��ن ��د� ��� . �Q @

 ��'� �� !*	$� !

! ه� ,� از >*$� �$� ���ه*� �-�()�-�
@ �H و  � رو(_�د و �*� ����!   .-����  ����!

ا(� ?�و� از . ا��وز6 @ن .-���� و �� ��� ����! �$���ن
 ��h� در ا(� رو(_�د ،�*	Hر ه��د �5+ ��#$�ن , �*0#�

�د6 و ��  ،c#��  ��وه�6 ا\Rح �#c و (� �5�ل 	.�)
�د را ��$�**�+ �H_�. 

!��3R�و (� ��*� زن   ا,$� ?*'!، ����ار ��د� ا�� (� ا
�ان @ �ا ا��وز� �$*� و 	� �, �H�  6��V ،!*�+ ��U	د�

� �$*� %�ار . �-��ر داور6 ��ا6 او %�ار داد	�Y? ا?� @ن
� �1ب ��د� 6 Z3 6ر ه� روز�?��د  �(H*�� ا(� �0

 6�Qا�3ا� ���I� را (_�وز� !��I#+ � روس ���	! ��د� ,

�ن ا���!« �% k)�� در @ن �� ���(/ او  »���*, � ��
�« �� ! از �b. �)yاو در  »و /)��� ��د، و ��ز �$ 

�ر +�د او و دو�	�دان و%�، ��رد �l(�� و 1	! Z1
�د� ��ب +�*! %�ار ?�.		_� 6�Zا� . 

ا1� \�ر �1ج ���>�اد6 ��=�/ �! ده� ,� ا?� %� �ن 
�د را <��$k#'�«  q +$�?�ن«ا���! � ،!*�+ �ـ ,

 k#'� 7�_�� 6 ��3و �	ا�Y? �� �)ز ��د، ��*� >�ر6 +
����Hن، @ن را �� ��دم �5�7 ,�د� ��د ـ ���(c ,�د� 

� @ن را ��ر >� , �H6 ه� ه�U)ن ا���! د�ا��، %� 
�(c ,�د� ��د� ا���� !*�. �'#k +$�?�ن، (-*! +�د +

�ن ا���! (! ,� در @ن،  �%»��b. �)yد  �ا�� »و�. و>
) 8*�% �V د�� �� ـ و�و c'3 ورو>_! ��د� ا�� ـ +

 !) ��	M و وارو �! زد� ا�� @ن ا��م را71
�اه�ن + �ً$��� �, 6���ا>�ا6 «ا(�، �! ��ا � ��ا6 �

�  »��ون �*�زل %� �ن ا���!)6 �3 �0b  M) ،د�� !�
�ب، @��و�*�ا �، و در�� ����+ . 

 �� 6���� ��,l� �?ن «�� ه��ا>�ا6 ��ون �*�زل %� 
�  »ا���!, ! �H, ص��+ �� �-Z! ه� ـ �, � �U @ را

�اه*� �� ه� %�	! �� او �	�ز �+ !�   �**, !� ��H
ـ �

� \� در \�، و ��I� ��3 در �! ,*�؛ �#_  ��H
�

دو(�H در\�، و ���� در \�، و ه�ار در \� �� ا(� 
 ��,l� �)او را از ا mI�� ا����«�l,�� او، +Q. !�« . 

ا(�، 6��V ا�� از >*k ه�ن +�ا�	! ,� در ��ا71 
� ا Rbب � �� ا '����،  ٢٢ HI	�� ,� و ��� دو ���! ,Q�

 6 ��  »����! ,�ر«����b� r($ً� ه#ه�6 @ن ز��ن، از >
�د �� ��0ح �! ��، و در ه�ن ز��ن  �� ��ا.�bن و +


� ! دا����I� . �� ��aض، در @ن ��#1�، ا(� ��د ,
�ن ا���! و%�، ز��*� ��ا6  �% ��.�z �|,د� از �1ا�
ا�	

 . ��ا71 �-�6 .�اه� @(�
\�.*;� از �
�وت ه�6 ���ن %� �ن ا���!  ;�م �#0*	! و 

 6���� ��ن ا���!  ;�م .�bه	!، ��  ;� �! ر�� , �%
� ا�� 	.�)Yu  ز��ا�	� ا�� �Yu(�د(ه*I  �) ( �� ا��وز،  ,

د(�وز  ;�م �#0*	! ا��، و  � 1	! د(�وز  ;�م .�bه	! 
 . +�داد ٢٢%$7 از 

 �	�Y? د�+ 6 ��د، از ��ا71 او��<�ا��وز، >*$� �
� در �$�رز� ��  ;�م �����، >*$� و%�، _ �*wا��؛ و ه
�k از $3�ر از ��#1� 6 در+�ا�� ا>�ا6 ��ون �*�زل 

� ��گ �����«%� �ن ا���!، �� �-�ر ه�6 U� �U�« 
��گ �� د(_	���ر «ر���، ا(*M  �� >*$� و%�، �� �-�ر 

 . ر���� ا�� »ـ ��گ �� +��*� ا6
�د از �$�رزان ����! ,�ر ز��ن ��� ��د، + �و �$-ً� او ,

 �� ��گ �����«�! دا � ,U� �U�« �< ���گ «، �-*�(! �
�ر6Q .  �ا�� »��  ;�م �#0*	! ـ ز �� ��د >

، ��>�ا ه�ن »رأ6 �� ,�؟«و y�1 ه�، �-� از $3�ر از 
 : ا��

��گ �� د(_	���ر ـ ��گ �� +��*� «�-*�6 وا%-! و �3*! 
� >�»ا6� �H�  6��V ، :» �� ! ـ ز	ه�b. ;�م  ��گ ��

�ر6 �_�yرQ  »!��د >
�ر6 ا(�ا !«Qه� ,� �-�ر ���Hر6 از ��دم ���  »>

�ع   M) Rً|� ��ر6 �_�yر ا��،  Qا��، ه�ن >
�ر6 �� در@ورد6Q< . 6 ��yر«�-*�6 وا%-! ,#_�« ،

� در�	! >�6 +�د را در >��-� ��ز  _�د� ا��، و �
 �)�? ����Hرا ! از ��دم، �� ا�	$��، ?�ن �! ,**� ,
 ���_1 M) ��*�%Z! ���ن ا3	�bد �� د(� و ا3	�bد �

ه� از ا(� رو�� ,�  $�(� ز(�د در . �_�yر و>�د دارد
 �
�ر6 ا(�ا !«در  »ا(�ا !«��رد \Q<«  6��U	I�

�اه�ن >�(�U(*! ا>$�ر6 @ن �� + Rً|� ر6 «,�د، و�Q<
�ن در @ن \�رت، ��3 . و از ا(� د�� �� »�_�yرV

 �
\ �� �$H  �)�� 6 را��U	I� ��و از  »�_�yر«ه
�ر6 �_�yر«ا(� د��، در Qو از ا(� د�� ه�  »>

�Vا ,� در وا%2 ا��، و در ��ا(0! د(�U، �! .  ��ن داد
 6 �#, 7��b� را از !	
\ � ���(�H، و �! ��(�، ه�?

�ر6«Q<« �
 : ��دا�� و ?
�ر6«ـ Q<« .�	��� �#, M) �  .�	, �#, M) �  ! 

 �� ا(� ا�� ,  �U�)��*�3 7، و در� 6 ) در 3ه
�ر6«Q
	! را �� +�د (�v �! ,��� � و  »>\ �ه�(! ,

�  �,'� @��د ر��� � و ر���� ا �؟� �*�, !� ... 
 >�.�? 6	� ����Q*د ا1� \�ر . از ��I دور  ��.	��... 
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 نگاه سبز                                                                                                                           

                     �� ��ن، در ا�-�دH? 6	�د� و �! @ن ,+ �� �*�� !)y�ه�
                             k� �5ان زد�� �-��< �*Q� در ����رو  ��� -! رو �

 .ازا 	�I��ت، >�yن �! ده� و ه� روز %��� ! �! ?��د
�ن در +
� و در *, �� �, !	 �� و ر��ا6 +�)�, �)�
3 

�اد� ��  �م +�� � +� U!، و (� در 1�ز�             «ا��«�1(�   �+
            M*)ل �! �� ا���	! �� ز �ن ا3_1 � ��ا �� ��  �م +�%
            q1�� 6 ا�� ه���ان ا��ار6 .-�ل ��ا6 ��,�ب +*3 ��
��Qو �6 ا>	�3! و ��Hوات �� ! ��م ا.�اد >��-� ��ل             

�ر �! ,*�Qz ،��*��) ش�	H? ن و�?� � .��� و در ا�_�ل ?
                �� � ��+ ،�ا(� ا�_�ل �	*��c �� ��ا(r ��5ا ! >��-

و ا(� ��ر  � �*�Q        .  ز �ن را �� روا(	! د(�U ���ن �! ,*�               
� ا��	+�� ��R	$� را �-��< 7, � .ز �ن ,

�ا�$�، ��0� q�� �QVرم @ذر���           25 1388  »   ! �Q< روز
   � �� �*'�� ��ل از ,�	�             «�$�رز� �� +�� M)ا�� و  �د

                                 �����ن +�اه�ان دو��*_�*! �� د�� 3�ل 1_
�! ?Yرد و ا�� ز �ن ��                  1  »��و+��«د(_	���ر6 ����      

هw*�ن در +� � و +����ن و ز �ان �� ا �اع +�� � ه�                        
 �*	Hو ه��و             .  رو ����, 6�
� ،!	$��*� ��*V در ����وز

�د در ا(� روزه� ،                  Q�� 6ه� � �?Yرا �� ه
� واد6 +�
��,��6 ا�� ��  �b ز �ن در ر.2 +�� � ه�6 را(� و                     
=�ورت ا�	
�د� از �'��� ه�6 @ �ن در >*$� د��,�ا�!           
�ر ادا�� و ار��bء روش ه�6 ��ه�� از                         ;*� ��اه! �+

� � در >*$� �$� د��,�ا�! +�اه! ��دم ا(�ان�+. 
-�
1� Vِ1) �( �/� -:ه 

� � ه�(! ,� �� ز �ن در >�(� �ت �k از ا 	�I��ت              .1�+
���اق ه�6 وا%-! ا(�         .  ا3�ل ��         1388+�داد      22

� � ه� از =�ب و �	� ه�6 +���� ! �� @زاره� و                           �+
� ! و             �% ��a 6ه� ��U	زدا���در  ! �Q*� !H*< 6وزه��'�
�ر ?H	�د� در ر�� � ه� و در ���ن                         � �� ،���  !.�-�

� و ده�ن �� ده�ن  7b ��� ا��*�� �� � .��دم  �� ��*

	U! و             .2�@ �� �� ز �ن �� �_�� !H*< 6ه� � ��+ �)���

� ���3د6 ��ن و 1	! ر�! ��ن +�� � و                                    �_�
      ���h� 6ا��ار6 ��ان ا�*3 �� 6�U���ان �|�ل   !!  ��,*3 ��

ا��ر� �! ,*� �� ��>�ا(! ,� درروز ���ده� @��ن ا�
�ق                   
               �� k_-*� ��  !. ا.	�د و در��+! از روز ��� ه�6 ر�

�  ��و6 ا 	;��! ز �ن ود+	�ان                       , !��U*در@ن روز ه
�ر               Z1 7د�� �� rb. ان را��ان وا�$	� ��دان و ��Hان ><
               �� ا��ن در +����ن در ا3	�اض �� دو�	! , �)�< ���H�
�ر ?H	�د� ��رد                  � �� را6 @ �ن �! ��>Q! ,�د� ا�� ��
               6�U)د �H% د ، در��ب و =�ب و �	� %�ارداد� �,��

�  �م %��م      (از ��Q در (_! از �R5ت >*��! ��Qان                      �
�� ��د �	'�وز �� (M زن در .6�Z ا('�د���                 )  د��

 !!��� دو ا���$�7 ��رv ��� ,*� ر +����ن �'�وز �! ,�د �
��� (�د @ور ا(� �H1ت                    ��+ ��gh �� �� در ?#� و ='

�(� @رزو6 ا('�د و ?H	�ش         ? �� ه�6 ���ر   «ا�� , �I��	,
در +����ن ه�     "  ,v�)�Q ���ر  "در ��b�7 وا%-��          »ز �ن

�د� !� �� ��, !	H�  � ...ر 8 �! ��زد و �
�ر ز � � و                    .3Z1 ���1 ��! ا1	�ا�! و �! ا3	*�(! �

�ان �*	! د(�(� در >��-� ا(�ان              *3 ��ار� �� ه, ���درا 
� و���1 � ,	M زدن ز �ن ��� ن                     � �'*� �, �و>�د دا�	

6 ����ران ?�رد و(�X در روز              � ��13ل و1	�H� ! از �
       �ا?� ��درم ه� ا��وز �� +����ن          ": @��ن �� ا(� ا�	�yل ,

%�(� ه� �� ا(� >�ر ا.�اد �!           " !!  �! @�� ,	_� �! زدم      
 �*	
? "� ...." �H	�ن ��در ?�ز ?�.	

�ر ,#! ز �?!                        .4� �,*	�ل ��اودات و �_���ت و �
                           ��a 6ره��Z1ر ه�6 �! در �! ، ا�Z1روز��� ، ا

         �� 1_� ا�Z1ر(Oون ارا��و  ! �د�	6��U و ز �ا !   ..  %� 
              m+�� ���ن ز �ن .-�ل، \�ور و ا>�ا6 ا1_�م ا�3ام ,

 . ا�ّ� +�� � در >��-� ا��
ا+�اج ز �ن از ,�ر و رواج ��_�ر6 �� و(�X در ���ن                   .5

       }*\ M) رد�.-�yن >*$� ز �ن ؛ ا(� ا+�اج ه� ?�� در �
��mI �|7 روز ���  �Uران زن و ��د ,� ا�$	� �-�اد                      
�رت �! ?��د و ?�� در ��رد \ �*	Hا(� ا.�اد زن ه �	���
�ر @�_�ر و ��3ن و در ��+!                     � �� !3�ز �ن .-�ل ا>	
� .-���� ه�6                 � !�� ه�(! ,� در �zه� ار�$� �Q� �� ارد��

�ق ���6 و ا>	�3! @ �ن  �ارد     b1  .     �ا(� ا+�اج ه� �*'� �
�د و�� (�b. ��b ���اق ��رز +�� � ا��� !� �b.. 

� �و ا(� ��(�   �� ! و ا��5د(� اO! @ن ����د� ر(�6 �
�-*! ا�� ,� ��دم �� را� +�د را ��?�(�� ا � و ره6�$ 

�ن �� درا(� ,�روان �$� را �H	��b و   >*$� �$� ه�*,��
 6���� �b  در ا(� را� �H� ��a	��b ه�ا(� ,�د� ا�� ,
�ن  �b! دوران ��ز ��د� ا�� *Q�� ا6 �� و��! �و ,�و
�3!، ا>�ز�    ِ�� �و�! ه�� (M از ا(� ��� ز��*� ه�، �
 � �
�l	� �� م و��U� ����ه� �� �'�6 ��دم از ��� �� 

 ��� ا(� ��د(�م ,� ���Hر6 از �0#*� �#$�ن ا��وز، �
�'�د �#0*� ا?� +�د ��رد �!  .�ض رو6 ,�ر @��ن 

�ر6 Q� ! %�ار ?�� � از ه� >)��6�Q ذات ا%�س ه
�� ��ن، ا?� در Q� و � ��ر6 +�ا� �� ���Q�اه! >+

�ر6 ا(�ا ! (� �#! و (� د��,�ا��M، @ن Q.�دا6 >
�ر6 �#c، ��   �1بQو (� .�د ��رد  ;� .Rن >�(�ن >

�ر6 Q�ر6 �_��  �د ���Hر6 از ا(� >Q,��! ر(��� >
�#$�ن �� �1ارت، ��>�/ +�اه*� داد �� �� ا6 ?�(� از 

 pا �)@ ��� ز(� 3$� و �$�6 ه� ،c�%ر6 ر�Qر(��� >
� � .��$�ح و >*	! و +��*� اO! �*�ه*�� �

.  ��O�U� ا�� �	Q� �)ا ��*� �د ـ ._� .�دا : �� .�دا �V
��*,! 

�ا�� �1 ا%#! ��دم + v�	�� ج�I� ر�5� �� �$� �$*<
�� �� اه�اف ��5ود �_7 ?�.	� ا�� و  $�(� ��� از ا(� 

7 ��د� .�1ا7%،  � از �V و  � از را�� �� @ن �5
��ا.�ار روس ��	�ا �  !Oد� ا�� M) �?ا ���I @+� ا(*_

�ر6 +�ا� و د��,�ات ��د و ا?� (M �'�ه� ��	�ا � Q<
�د ا?� (M ����ار و ��H'! و (� ا ��ر � c#�ا\Rح 

q��� p�1ب ا   M) د��ا � د��,�ات و ��د�! �	��
ه�ادار رژ(� ��د��ه! ه� ��	�ا �  �Uش و رو(_�د6 

����� �*0#� �#�H� �� Mا���,�.M) rb ر.�ا �م . ��$�ال د�
 �� را  در .�دا6 >*$� �$� ا�� ,#�H� Mا���,�71 د�

����l و �� را �� @ن ا�	! �#! و ��ر(I! ا6 ,�  ��ز�*� 
�-��7 د��,�ا��M از ا��وز ��وع . را +�اه� ر�� � @ �� 

�ر6 و (� Q�ان @ �ا �� .�دا6 ���د� ��ن >	��د و  ���
1�ا�� داد Mا���,� .��د��ه! د�
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 ،!U �+ 66 ه���ا���  �از @ن ز��ن ,� ز �ن در ا3	�اض �
ا>	�3! و %� � ! %� 3#� ,�د� ا � ،+�� �  �� در ا�_�ل 

 ��ن ا��ار6 ��ا6 ��,�ب و �w�*�Qن و �3(�ن، ه
��! ,�� �ن ا(� ا3	�اض در ��b�7 ز �ن %� 3#� ,�د� ��+

 . ا��
 ، !���\! و 3�+ ��! �����ن در �3\ �, !	 ��+

در+� � و +� �اد� ، >��-� و %�ا �� �� @ �ن ا3�ل ���، 
� ـ ,� ر(�� در -��< �� �,�1 � ��+ �� � �ا(*M در ��

�ان �3د�! را(� در *3 �ه�ن +�� � �� ز �ن  �� دارد ـ �
� و در�*��$�ت ���ن ا.�اد د(�� �! ��د ,� ?�ه! �� -��<

�ض از ��6 ��دم +�� � د(�� و ?�� y>�م ��  �Uه! aا
� @ن ��+�رد �! ��د� �$H  � �)�< !.R�. 

6 +�� � از ا3�ق روا�r ا>	�3! و �I	ز� �اه�(
�اد?! و  �� از ��0 و ���� .�ه*8 ����! �� >�ن و  �+
�ر و��1 Z1 ، !��� !� و%��1 و ��د و ��? !� !	Hه

��, !� ��د را �� رخ >��-+ �)�.@ . �, !	 �z#� و +�
�����ن ��ل در �*�� �� �zه� ا�� +� � و +� �اد� �� ز �ن 

�QVر " ه�ار �� و �$-�g ه�(! ,� در �� ا\R0ح 
� �! ��(�H ا+	��ر و @زاد6 را ا��b ,*� " د(�ار6 ا+	��ر6ِ,

 � �Q� �� �H� � ! .�ز	ادر ، ��ر و ?�� 1��ه�، �� 6�از �
� ز �ن روا ��، � �$H  !��� و !%�b1 ،!��ه�6  ��
� �ن V ون @��� و��� � �+ 6�	H� ا��وز از � �
��	� 

�ن ��?�ن از ا(� ا Rbب ����Q	!  �ار �، ��� ! �ه�6 ��#�
� �U*� �� ا(� . ��$�ال �*�� �ر6 �#$�ن، هQ���Hر6 >

�ب ��� ��  ;�م �5� ر=� ��ه! و ه�را _I�� وه� را�� 
�اه*� �� �Q	� و @��ن �� I�� !O�_)6 ا���Q �, �,��ن  �

� ,�د� �Q� ا6 @ �ن��و ����!  !I)ا�� ��ر�+�
�ا *� ,�	�
�د �	�Q و �5_�م + !���� �	H�در �و @ �ن را در �5_

�**,. 
�ر6 �#c ر k �H و ر.������ن Qا(� ?�و� از دو�	�ن >

._�6 را q1 ا ��5ر6 +�د ���ا *� و �� ا(� ا ��5ر 
�(� را ��3ن ���Hز �+ Mا���,��(Rت ��a د�� !$#� .

�ر6 +�اه! ا(*�ن ��� از @ _� 7��1 و>� اx$��! ا�_�ء Q<
و @را6 ا �ن ���� ادا�� ?�رد ?��6 در ��b�7 رژ(�   �� ��دم

� ا��	�Y?. 
����, �I�! 

�#$�ن و وا,*� �*�   �*0#� !+�� !$�#\ !�, �U��
 !Oا ���ف (� ��ف ه��b� 6�7 و �_�ر \5*� و ز��*

.�اه� @ورد� و �! @ورد �� 3�ا�7 ر �U ر 8 ��� رژ(� در 
�ن از ا(� رو(�رو !O���Q ��دار6 ,**��H)ز�.c��% . rb ا�

��ار?�6 ه�U ! و ?Yار �� را� @�	! ��ر(I! و @�	! �#! 
� (M �#� و از 	IH�? ا � از �� ��دِم ازه��	�� �ا�� ,

 .>*$� �$� �� ( !#� �$� �$*< M��Hزد
�6 +�#! �� ا�H1س در (_! (� V*� >� از ��ا(�  _	� را �

�=�/ داد� ��*V د���دم در ا�x ا(� >*$� �$� : �I*�ن +
� �Vا و ,! ا(� . �� ه� ��Q��ن ��� ا �, �H*)ال ا���

�د� ا��� �	H��� �+رگ �� ر�� �و ! ��Q�� ! از +� 
 �� V_�ر ,*�� �� ا(� ��Q��ن �� �?! را �, �H*)ا �'�	 

� از   و ا(� @ن. (R� Mط >�ش ده*�� �$�(7 ,*��, �H)ر�,
��a y ;�رش ���ود و	ه� ا  !'*?. 

� او��(� �$�رز�   , �)@ !� �;  �� ��*V � �
�l	�  �)ا
 !	H� �, �V ن و�$#�?�و� از�0#*� 

� ��b�7 ه�   >*$�  هw*�نQ$< و در�*	Hو ?*'! ه� ه �$�
� @ن a#�;! او��(� هw*�ن �� Y1ف ��$�ال � �  �*Vه� ،

�  ;�م ��د��ه! و (�  ����ال ا��� 7)�	� 6�Qا��,�. د�
 !	H���)�uن =� ا��	
�6 �	��6  ز ��  ��U دا�	� ?#Qو�

�اه! و �V و I)ر�Q� و >H_)از q0*� ر و �3ر6 از�,
 �د(� �	��6 ,�ر از ��6 د(�U، @ن @ب ?7 @��د6 ا�� ,

3�ل ر 8 @���6 ��� رژ(� در درون ( ��ووا,���ره�6 
�نH)وز�رژ(� از@ن ��ا6 ��ه! ?�� 6���U�� ��Q � ��  (ا�

 ،!$#�در �$�س ه�6 ا.�ا�! و دا.-� ?�ا � 6 ا\Rح 
 !	H� �, ،!%��� �H��� ��اه!، �$� و  ���I)ر�Q<

� و �*� @.�(*! ,**� .. و%�
� 
  !�0�ر ��وراء�V  از �0#*� �#$�ن ا.�ا*�و ه

 �� �H�  6;�ر	ه�� ا  !	H� ��ف +�د را از  ,
\
�ن @ �Q %�در �� ا(� V �**, v�� �? M)�5� v�3�ا�7 ��_

�د را د��,�ات و ��$�ال و + �, �Q @ و�! از �*	H�  ر�,
� �H1ب , �H*);�ر ا	ارا?�6 ���ا *� ا �� �� �b	-�

��ووا,���ر ه�6 ا���3R! را از �	-�$�� ����! و 
 �
1 �� ،�, !O�Q @ -�$�� ����! راه� از	ب ا(� ��H1

 �)�Z% �� 6�_. !??��د ��6 و�! �_. �� ه�ن  #5� q#-�
 .از (_�(�U>�ا ,**�  ��+�رد ��_**�

.    ��ا� ���ا � و  I)ر�Q�د را >+ � �Uر �� ا(� (�دا��،  
�د ا>�ز�  ��ه� �� �'�6 @را6 �*'�� I� و c#� �*0#�

�ن ا(�ا !، ��ا6 @ �ن از ��� �-�� �_#�{ ,*��#��. 
� �� �� @ن �l,�� دارم �-�q .�ا(*� د��,�ا���ا���ن  w @

�ن ا�� و >*$� �$� را ه�، �H	� ا(� .�ا(*� *Q�� در
�*;�  �Uر �� ا(� �0�ر، در ��aب ا�1ا�! �� . ���ا �

� و���Q  2د _$� �� !_	� ،Mا���,������ و .�ه*8 د�
 M) !Oا �
! و ا��5د(*\ 6�Q ه�6 �� ! و ��ز��

_� ا�� و �� %�رت ?�.	�  ��و � ��a !ر6 ��د��Q<
�ر6  �ع  ه�6  ;��! �*'� ���Q< ��ا � �	�� �3�H� و

7 ��د ا1�X  6اد6 ، 3� ا�6���$ )�$� !Oا ���?�. و �
 !?��V 2 �� ،ه� !��ر�� .�ه*8 ا 
�د3 !���� 6

�د��  !Oا�? kره�6 وا��در V*�� ��ا(V . !0*�� د(_	��
 ���د��� (� ره$�6 د��,�ات و �� +�ردار از >�ذ�

�ا � ا(� ,��	! را �� ,*�	�� M���H)ر �� . ,�ر�U  �;*�
ا(� �0�ر، >*$� �$� ا(� ا�_�ن را .�اه� ��+	� ا�� �� 

 ه� ا�1اب ����! ��رن ��_�?��6 ,**� و ه� �*��د ه�6 
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��.�از ا(�ان ��@��  ��و�*� >*$� �$� در روز %�س و 
١٣  ��V ،!�@ 6*�� @ن در ����وز ه����ا6 ��اوم ��ن، ��@

اه�� @(*�� ��ز ���*�?! >*$� . ا6 ?��د� ا��-ا �از ��ز�
�$� در ��3 \�� � از �*�ع ?�ا(� ه� و �� ه� در @ن، 

���3 @ن ��� �� ,� و ,�{ ��ح �-�ره� و �	6��U ه� 
�O! ه�6 ا3	�ا=!، ��رد ���Ol و �_c)Y ه�6 �uدر راه

��ن @��� ,�  _*� . ��,��,� %�ار ?��د� !Oا ! ه��U 
 6 �� ��ز� ا6 ��اH? 6	�ش دا�* �Q� ،��� ره�6 �*� و�-�

��6�U ه� �#3� >*$� �$� .�اه� @ورد,�� . ��U	��+ �U)د
�ف >*$� �$� ا��
. ا(�  �Uا ! ه�، ��� ا ��bق در \

 �<�� 6 ه��ار ه� �	��ح �-�ره�6 راد(_�ل، "ه �0+
�ن >*$� �$�	
 . ا��" +�رج از ?

�ف ا��ز���ن ا(�ان ?�اه! �! 
� �'�رب در \	��_)
3�ا�7  �,��! ه�6 >*$� �#! �د��,�ا��M ��دم -ده� ,

� ,�د، '	H< ن�?�**, ���_1 �ا(�ان را  $�(� �*�Q در �
� �?�ن، در � ���� +�0ه�6 ,�MV و ��رگ 1__#�

�د را ��ز6 + �b  اه! در ا(�ان�I)م �� �ن >*$� @زاد�,� 
از ا(� �*;� ,�  ��U ,*��؛ راه_�ر در�� . ,�د� ا��

� ا��	�Y? از �'�رب ��ردار�b  6دا +�� . �)��? ��
� و  �b و  ;�، �! ��ان �� د(�?�� �3م ��6 U	
? 6�Z.

��! . د�� (�.�د(�?�ه! ,� �� �*���O! و(X?! ه�3 6
>*$� �$� و ���� و ��ه�� اه�اف ,*� ! @ن، 

�-��ره�O! ���ون از ��I� q)R! و q)R3 ?�وه! 
��	�ر . ��ا6 �*'� و داور6 �-�ره� .�اه� @ورد 

���! در ا(� را�	���, ،�=�1 . 
�د و .-�ل در <�� !3�� ه�6 ا>	_$� �� �$� �$*<

��(�ار6 ��+��	� از �	� >��-� و . >��-� ا�_�ء دارد
��Zده� و �-�رض ه�6 .-�ل در ��1ت ا>	�3! و ����! 

� ز �?! >�ر6 در . ا(�ان ا��وز ا��	+���� �$� �$*<
� و +����ن ا��V�. ا(�ان و �-0�ف �� ���0$�ت ��دم ,

ا�� ا(� �$_� ه�6 ا>	�3! و ا(� ز �?! ,� >�ر6 ا�� و 
 �_#� �*	H�  8 �_) ن، (_��� و��و +�� �V�ا(� ��دم ,

�*	Hر 8 ه�U وت و ر�
	� . �$� �$*< �از ا(*'��� ,
 �*V �)اه� ا�I� k,ا�� و ه� !Oا�\ �*V �$*< M)
\�اO! را در (M \�ا �b#�7 ده� و �5#�7 ��د، �1\7 

�_|� . ,�رش >�اO! از >*$� �$� و زوال ا(� >*$� ا��
��!، >*�H	!، ����! و % ،!3�و �*�ع ��.� ه�6 ا>	

و>�ا !،  HI	��  -.�ه*U! و  �� �_|� ��وره�6 د(*! 
�ر ?�ا(� ه� و �� ه� و �� �$2 @ن �-�ره� و Qz ��U	��+

�ف �$�ه�6 ا(�ان ا��
ا�Qzر . ,�دار �	
�وت در \
 ��� اش ه�V�� ��  ،ه� !O� �Uا ! ه� و (� +�ش @�� ?

� ا(� . وا%-�� ر �Uر 8 ��دن >*$� ا��� �, �w @
�ا � �$��I @ر��ن ��	�v @زاد6 � !� !Oأ�ر �Uر U!، ه

�م �*�ع و . ا��� �� �$� �$*< ��ان  ��ن داد ,� !� �)@
�6 @زاد6 دارد؟ H� در @ن >�ر6 ا��، رو �, 6�|_� 

وا%-$�*! 1_� �! ,*� ,� ���ن >*$� �$� و را� �$� ا���، 
ا�� ا(� وا%-$�*! و%	! در را� . �H� ��R3وYU  6ار(�

 �\�� � از (_�uرUV! >*$� �$� اY? �xار +�اه� ��د ,
� را� �$� ا��� , ��*, vو در �����ر�  –.�و�� �� �� ���

١١ 6���� 6�%@-  �)�� M)و  �د ! �*, �د�	_� در ��#1
!���� �
�أ�� �)�� �I��xا �از، ا ��V-  در ��_�ر ! ��

1�(� "رو(_�د . �#3� ا�	$�اد د(*! در ,��ر ا��
، �� ز�� ! ,� ره$�ان را� �$� ا���، از >*$� "ا 	�bد6

ا3	�ا=! ��دم و ���0$�ت @ �ن ��	�$� ! �! ,**�، �� و 
، در �|$�� "را� �$� ا���"راه_�ر . ����� در�	! ا��

�ب Vر�QV ن در��%-�� و �*��� +�د �-*�ان ا��ز���
�ت @ن ا��% �0b  ،!�Rر6 ا��Qا(� . %� �ن ا���! >

�� ! در  –راه_�ر در >6�Z. �)��? �Q ��ز ����! 
�اه� ��د و ه�?�� �� ا�6�h  ;�رت + �x��ر ��,

 g%�  �ا�	��ا�! و ����h ا\��! از %� �ن ا���! ,
�� �#� ا��، ه�ا� ��د ,�1 q1 ق ا���! ��دم و�b1

در \�رت ���وزM) ،6 ?�م �#*� در $3�ر ,��ر از 
��� ا��R! در ���H د�	���! ��دم ا(�ان �� @زاد6 _1

�اه� ��د+ . 
 !$#�را� �$� ا���، و>� ا('��! �'��� �H_� 6 ا\Rح 

�ر6 ا��R! ا��Q  ;�م ا��R!، در . 1_��	! در >

��@(*� +��	H� ��U	7b >*$� ز �ن  $��� +H� �0	7�5 ��ن 
��! و Y1ف ه�(� �H	7b >*$� را �� ه�ا� در >�(�ن 3

 .�! @ورد
�د� ا(� ��� � �! ��د(� �! ��ا � �'�رب �$�رزا�! b
� �b#1

���� � ��+ �� >�(�ن �5�ل . ز �ن �� �#3� �	���� � �UV
� ���bو�� �! ) ا>	�3! ، �� روش ��ه�� از +�

� �، وX)?ِ! �*�ار6، ,�دار6 و ر.	�ر6 >*$� ز �ن (+�
�Hد� و ه�� �� ا(� و(X?! در+��ن و ا�	
�د� از . ��_�

� در ���! >�(� �ت >*$� �$� از 	�Y? !#�'�رب 3
�6 ز �ن، @�_�را د(�� �! ��د�. 

از د+��� ��درا � و +�اه�ا � ز �ن در�;�ه�ات @رام 
�ا �ن، �� < 6��U	و د� �	از =�ب و� �- �+���� ! در �

�ن ��دران w� ا6 ه �)�< ���H� >�(� �ت �	7 ?�._�
�اد� ه�6 ز �ا ��ن  �+ !U	H$�3ادار، �$_� ه�6 ه

����!، از ?�ده�(! ه��b� 6�7 ز �ان او(� �� ���5 در 
�ه�، ���?�ده� و U	
��b�7 داد?�� ا Rbب، از ��� �� ه� ، ?

� �'�زات h� }#	I� 6ه� ��u, �� � �� ه�6 =� +���b�
�ع *� �� �$H  6اض ه��	ا3 }#	I� ا�3ام ، از ا�_�ل

3! �� 1�(� ه�6 ���! از ا+�اج �+�وج ��ن .-�yن ا>	
 . ��?�ن از ,�ر

«��QV �� ��QV 6�U	
� در  »?-��< }#	I� 6ه� }�� ��
�ن ا��Z و در �#�� M) ��u��  »ه�Uا(! >*$� ز �ن«,

ه�ف ر���ن �� ز�� ! ��	�v و \#/ @��� ��ا6 71 
 �� 7b	H� 6ده��Q  ا('�د �� q)��� ��*w�*�ز3� ا\#! ، ه

� ا��� ا\Rح، و ��و(� �Y(�ش � 6�U)$�� د	7 ا�5�
 k_wف  _�دن ه�Y1 ا��� �� 6�U)د.... ، �� و هه

� از �'�رب ز �ن در ���R� �Qش 	.�?��، q.��.q و  ���
�ق ��ا�� ��د� ,� ا(*M (_! از =�ورت ه�6 b1 6ا��

���$�د >*$� د��,�ا�! +�اه! و �� دور از+�� � ��دم 
 .�� ا��

«�-��< �� �,�1 � �� � >*$�  »�$�رز� �� +��� �0b 
��ان ا��� ,� ه
� . ز �ن �� >*$� د��,�ا�! +�اه! ا�� 

 �� � را ��+ q�3 �= �Q�"�03ر qِ�3 �Q� �
 "ه
 .��+� ز �

G"
��*: 
�� � ��Qت دا�	*�، " ��وا � ه� " +�اه�ان دو��*�_*! ,

 ��(� ��ره� و ��ره� �+ ��اه� + q1 6د��7 .-���� ه� �� 
�ا�$� ��ل  25ز �ان ا.	�د � و ��ا '�م درروز  1960  �� 

 7	% �� 2�'. !#_� � د�� ��دوران د(_	���ر6 ��و+�� �
�ان  1991ا(� روز از ��ل . ر��� �*3 � در ��ا�� >�Qن �

 ���#3� ز �ن �� ر� � � روز >�Q ! �$�رز� �� +�
�ارز�@ �����(H*�� دو��*_*! �$�ر در "�*�+	� ��� ا�� +  

� روا(� " در ز�� � ��وا � ه� " ر��ن >Yاب و +�ا � !� 
� ا(� �b�b1 �� �?�ر ��دا+	� و  �? ��% "6�Z��� �H1  

� ,�د� ا�� "�ا *� .�ر�! ز��ن  �� @ن را ��>� �<�	� . 
  1385در��ل "  ��د(�U " ا(� ,	�ب �� ه� ا 	��رات

 �*	�� ��� ا��
 

 سياست مدني و راديكاليسم شعارها 

 ,��S ��1ه�� *
ر  

 � �١. %�ار دار(� –روز دا �'�  –@ذر  �١ا,*�ن در @�	� 
 !I)د@?�ه! ��ر�+ ��? �� –@ذر در ه� �20b ز�� !، >#

�د� ,� >*$� دا �'�O! ا(�ان +�د را 7��1 @ن � !3�ا>	
. ا�H1س �! ,�د� و ���ن @ �ا ر���� +�د �! �*�+	� ا��
�ار�، �$#�ر +�د را در � و ه��ا(� @?�ه! در ز��ن، ه

$��0� @زاد6 و �3ا�� ��ز �! (�.	� ا��، �Vا ,� دا ���U؛ �
�اه! و �'�د �#$! ا(�ا ��ن در I)زاد@ �U*� �)�� ار�ا�	
 $�د �#3� د(_	���ر6 و ا�	$�اد، و �$-�g و �aر�6�U و 
. �! �3ا�	! ه� و  �� ا �05ط و cb3 �� �?! ه� ��د� ا��

 �، ?�م ��ز� ا6 در ����و6 ٨٨@ذر  �١ا��� ا(� ا�� ,
�6 @زاد6 و �3ا�� ����H� �$� �$*< . k*< از !��?

�#3� ا�	$�اد د(*!، در را�  !#� !Oأ�ز��ن در را� ه
 !O� ���*�?! @زاد6 و  �ا �(�! در ��1ت >*$� دا �'

�ر @�_�ر و  �Qن 6  � ��ق ��Qو �6 �b1 gb  . ��
���3 +�وج از ,��ر ,� در �*�� ا�� *�ان �|�ل �*3 "

 �� ا�
�ق �! ا.	� ,� روا(	! د(�U ازه�ن" و
ا�� ,� در@ن >� .��ر و �! " �QVرد(�ار6 ا+	��ر6"

! ا.	�  6�U)ق د�
�(� ا�? ��3�*و در . ا+	��ر6 و �
�(� را �75 + � �+ �وا%2 ه�ن  ��U ��د��yر6 ,

� زن +� � �! د(� �1ل � � ��*��$! ��ا6 ا3�ل +�
 � �U*)ا �, �	�? ��,�+�ا6 +� � ا6 ��ر?	� ��  �م و

� � ه� را در @ '�  �� از ا+	��رات +�د �! دا ��+. 
� � ه�6 ر�� � ا6 ,� ������Q در �_7 ه� و  .7�+

��.*�ه�I� 6	#{ ـ ?�� �� ر 8 و �-�ب و ?�� �3(�ن و �'�م 
 mI�� ر�� �� ـ از ��6 ر�� � ه�6 ر�! و �	I�H?

� . \�ا و��� ا3�ل ��� ا��, 6�)��� � �ا(�  �ع +�
� ه�6 1_��	! و ا>$�ر��QV 6 زن �� ��#, �)�از  

 ��(� ��aوا%2 از ��QV زن �H	7b و ,�ردان و اه7 ا �(� 
 �� �و %#� \�رت �! ?�.� و (� ��  �(� ��(�ل ه�(! ,

�$#�V Ó*� ه6�H، و .�ا,�ر6 ه�6 ,#��� ا6 ز �ن در %$�ل 
�  �زا��دن ه�H اول و (ه�Hان ا��ن #� دy(#! از >�

�) (... �U��+�� R��, ! ����� روزه� �)دا+� ، درا�� !�
�ن ��ا��6 ، @زاد6 ، ا+	��ر w
�ه�! ه� �و وه� @��� �

�د� و ا(� >�(�ن ... و�*��H رخ  . �� �#1 c��% در
._�6 را ,� �1\7 ا �(�� و �
_� +�دورزا ! از ز��ن 
���ا(� �1,� ه�H� 6	7b ز �ن �� �� ا��وز ��د� ا�� �� 
� ا��	.�? �IH� �� 7_� �)�� � . .�($_�ر6 و در3�ا�� 

 ��_� �� �� � ه�(! ا�� ,�+ �#� � ر�� � ا6 از >�+
�ان ار��د و @?�ه! ا�
�ق *�5 3� !�ن ه�6 ر�$)�� ��

�$�ن،  	�'� د(6�U  �ارد�I� q� .�! ا.	� و >� �5
 V1) �/� -:را �� ه V1) �( �/� -:ان ه
5 �� �"^

 ��ل �Bد ؟
 6�)��(!  � ,��7 و ��  �*Vواد6 ذ,� ���، ه� �
ه

 !� �Oز �ن را ارا ��ه�6 روا ���  � ��+ �� �ر�� از ا $
�ر �H	7b و Z1 !��')7 ا)yد �,*� ��_� ه� ! ا�� ,

� � >*$� ز �ن �� >*$� د��,�ا�! +�اه! ��د�! �� �0b 
� �! ��زد	H<�� ل و�	H� ��� از ���را . 

 ! �دروا��QV 2% ه�6 �3(�ن �� +�� � ه�U �+ 6! و %� 
� رR� �aش @?�ه�Uا � و �$� � روز6 � �� ز �ن ، ,� �$H 

 �� ه�6 درو ! >��-)y در �,*��Uان >*$� ز �ن، ر(�
دوا �� ا�� در ��و�� ����hات ا>	� !3�� �H? 7_	�د� 
�د� و �� �3\� �*��$�ت ���ن ا.�اد و .-�yن ��6 رخ  

� � ��(�� . ا>	�3!  �� را� ?��د� ا�� �+ �از @ '� ,
د(�@�*�(! در ��b�7 ز �ن ��د� ا�� ، ��رادا(� ه�6 ز �ن 

�H�  �	�Y? ن  �� >�ا از ا $�ن �'�رب@ �� �#��b� 6ا��. 
�ر6 و Q>*$� ز �ن ه���ن �� >�(�ن ا 	�I��ت ر(��� >

 �$��0� ��� ا�	
�د� از .H  6�Z$	� ��ز @ن دوران، ��و�
ه�Uا(! >*$� ز �ن ��ا6 «�5�ر6 +�(� را �� ��_�7 

��ح ���0$�ت در ا 	�I��ت«  ،mI�� 6ه� ��� �� �Oو ارا
3#! و ���ا%! ,�د �در ا(� ��#1� �H1س، . وارد ��#1

 mI�� ر�� �� و�	�Y? رب�'� �� �.-�yن زن و �� �_�
�ن ا��Z ، >�(�ن ���0$�ت >*$� را �#�� M) ��u, ���'�

�س��! و �#�ن : �� دو +�ا�� 3�H ا�*, �� �	����
�اد6 از %� �ن � ���h� از ز �ن و g�-$� 2.ر ! �Q<

 ��رت �� ��� ا6 ا>�ا(! ��ا6 ر���ن �\ �ا���!، �
� ,� �(�اه�6 � ،�	�Y? 6�Q��� !����0$�ت ��ح ��� 

� داد و ه���ن،  ��وه�6 +�(� را Oر6 ارا�Qر(��� >
 �� ���ن ا%��ر �I	#{ ��دم در ��Qان و���Q	�ن ه� روا �

�ن و ��?�ار6 ,�ر?�� ه�6 �H ا���+� �� در�-�.! ,*
�ز�! �	
�وت، در وا2% ��#1� ا6 د(�U از .-���� ه�6 �@

��! ?Yاردا(� @ز��ن . >*$� ز �ن ا(�ان را �� @ز��ن 3
� در دوران ,���� ��1ت , 6��U�V 6ه� ��b.�� �a��#3

� د�� @ورد �� ه��1ل در رو(�رو(! �� و%�(2 � �)�+
�ن د(�U >*$� ه�6 w���(*� �k از ا 	�I��ت، ه+� 

5�ر، ���1ود6 د�Vر ��+�رد?! و �_�ن ��� �$��0�. 
� اO	Rف ه�Uا(! ز �ن در ,*�ر ��.��b ه�6 , �w @ ا��

 � ��� � �درو ! >*$� �� د�� @ورد و ��>� �� � ، ه
>�(�ن رو�*
_�6 ز �ن �� >�(�ن ا3	�اض @��� ��د�! 

�اه� + 6��U ا �
U� �Q� ،�$*< !)�Q  6R	3در ا ��د ,�
� . دا��w �*V � � رو(_�ده�6 ا��Iذ ��� ��ا6 ادا�� ا(� ��
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د(� از ����� و دو��، در را�  �Qد(*� ,�دن د��,�ا�! و 
����ق ��� در ا(�ان �! ,b1 . ن ��ز�ا�� ا��Qم د?�?

>*$� �$� ��دم ا(�ان، ا���Q! ا�� ,� د��,�ا�! را 
�ا *� �! �*��� و �� را �� وداع �� � ! �� ��5�ل >��-�

 ���b(�6 .�ه*8 ����! %�رت ��ار و �'��Q �3م و ��م �
5�ر � �.�ه*8 ����! �� !، (-*! .�ه*8 ����! >��-

 . .�ا �! +�ا �
در .�ه*8 ����! %�رت ��ار، ه�ف �����؛ ,cH %�رت 

5�ر، %�رت، و��#� ا�� . ا��� �در .�ه*8 ����! >��-
� و -���د @ن ��b� دم و�� �و ه�ف �����؛ +��� �

�ن . �-��! >��-� ا���Xه*8 ����! %�رت ��ار، ه�.
 �� ����! را در �-�د��lH� ه� P��� ا� ا�� و�" زور"+

�*, !� �'	H< . ،ر�5� �در ���1_� .�ه*8 ����! >��-
� و Q. !� Mا���,����ان ����� را �3\� ر%��� د�

� ! را در ا 	�Iب @زاد ��دم و در \*�وق رأ6 �Xه
�*, !� �'	H< . 

در .�ه*8 ����! %�رت ��ار، �����، ا3�ل ����0 
�ا� و �$	*! �� . ا��+ ����و ه� از ا(� رو =� ا+Rق، �
5�ر،  -�$�ن� �ر�U! ا�� و ا�� .�ه*8 ����! >��-

ا+�U%Rا�� و ����� را اY?�xار6 و ���ر,� 
 �\�3 �� �z�  رات�b� د6 ,�دن�Q  در Mا���,�د�

 ��ق ��� و ��� �b1 ! �Q< ���R3ا q.ا�� ،!��3
�*, !� vو �6 در�Q� . 

 ،� �و%	! �'�رب ا $��� ��� ��  �Uه!  �bد ,�و(�� �! �
%$7 از ه� �b  ��V و ا�I� �xب و ��زدار �� 6 .�ه*8 
�6 @زاد6 و H� ار، در ����و6 �� ا(�ا ��ن�����! %�ر�

�(�X ا?� . در ���H د�	���! �� د��,�ا�! @�_�ر �! ��د�
� در دو ده� ا+��، را �ن ��I ه�6 ��6�x از , ��*, �<��

�ا� ا(�ان �� ���ان  $�د I)ر�Q�"ا��ز���ن >, �� �در " ,
� >*$� �� ! و � !O�*	3! ا�ه�6  v�5� از ،!�Rم ا��; 

 . د��,�ا�! +�اه! �#� ا(�ان ��د� ا��
�ع �5�ر6 =�5�ر، �� �از �*;� .�ه*8 ����! >��-

�H�  رت�% cH, و �5_�� ! در >*$� �$�؛ !O���� �_#�
 ����ا � اراد� 1_� !� �� �� !  ��و�*�6 ا�� ,-��<

,**�?�ن را ��5  ;�رت و ,*	�ل +�د در @ورد و >��-� را 
� ��|�ق  -در ��ار %� � �UاO! %�ار ده���|�ن ا���! � �%

�ا � اراد� د��,�ا��M ا%��ر �#� را در ��+	�ر  -�#!	� �,
���  -�� دو��  –%�رت _1 c�  ل ,*� و �3ل و�ا3

,**�?�ن را در 0�1� ا 	�Iب و @را6 @�1د ��Qو �ان ,��ر 
 . %�ار ده�

�د6".�ه*8 ����! %�رت ��ار، +��$I	! را ��ا6 + "
5�ر؛ � �ه�(� �! +�اه�، ا�� .�ه*8 ����! >��-

�*, !� c#���$I	! را ��ا 6���	��H, �)ن + �)�	��� .
 !3�.�ه*U! �-�ره� ���Hر اه��  -�*�+� +��	��U ا>	

� ه�6 ا>	�3! ��رن )y ا��وز ا(�ان؛ r)دارد و در ��ا
� در �� ?�� �� @?�� ��(� , !3�� و �$_� ه�6 ا>	-��<

ز �ن و ��دان  7H ه�6 >�ان ,��ر �، �*$2 ا\#! �*'� 
�*)@ !� � . و ?�(*� �-�ره� و �� ه� �*�1	

 * 
 � �١. %�ار دار(� –روز دا �'�  –@ذر  �١ا,*�ن در @�	� 

 !I)د@?�ه! ��ر�+ ��? �� –@ذر در ه� �20b ز�� !، >#
�د� ,� >*$� دا �'�O! ا(�ان +�د را 7��1 @ن � !3�ا>	
. ا�H1س �! ,�د� و ���ن @ �ا ر���� +�د �! �*�+	� ا��
�ار�، �$#�ر +�د را در � و ه��ا(� @?�ه! در ز��ن، ه

$��0� @زاد6 و �3ا�� ��ز �! (�.	� ا��، �Vا ,� دا ���U؛ �
�اه! و �'�د �#$! ا(�ا ��ن در I)زاد@ �U*� �)�� ار�ا�	
 $�د �#3� د(_	���ر6 و ا�	$�اد، و �$-�g و �aر�6�U و 
 . �! �3ا�	! ه� و  �� ا �05ط و cb3 �� �?! ه� ��د� ا��

 �، ?�م ��ز� ا6 در ����و6 ٨٨@ذر  �١ا��� ا(� ا�� ,
�6 @زاد6 و �3ا�� ����H� �$� �$*< . k*< از !��?

�#3� ا�	$�اد د(*!، در را�  !#� !Oأ�ز��ن در را� ه
 !O����*�?! @زاد6 و  �ا �(�! در ��1ت >*$� دا �'

 . ��.�از ا(�ان

@د���ن را  �� �H	-� ه��! �� +��! د��؛ �� +�v و +�ن 
رو�*���U(� �-�ره� و ! a#	��� ز �ن و ��دان �$� �! ,*�

� ���ن +�� �  ;�م , �H�Oه� �� ه�، �-�ره� و \5**5\
ا��R! و +�� � ��ه��6 >*$� �$�، ���ن ����(� 

 �)�� r+ ،ن�?� �� ������ ,**�?�ن و �� �� 1__1

�ف �� و  �(�ن �� �! ,��� �Vه� ! 

 !UVر�u_) ش�	H? ا6 �5_�� >*$� �$� ��دم ا(�ان و��
 ،! �� ����� �� ��Q'� در را� �, ��	Hن،  ��ز�*� @ن ه@

��*, !� �>*$� . V*� ?�م .�>���� را  �� �! ��س و واه
 �\�-� P)رو(�اده�6 ��ر �)�� ���$� در ��ر �� اه

ا(�ان ا�� و اه�� دارد ��=�/ ده�� ,� ا(� >*$� �*��ء 
3�q و ژرف در ا._�ر و ر.	�ر  ! �� ���xlات و د?�?V

� ! ����! �� ��� ا��� �ا\��� (���h� M و%	! ا�� ,
 � �UV ���h� �)ا ��ان @ �ا ���ا �! ,*! �� ?�ارش ,*! ,�

 !: در �� رخ داد� ا��
>*$� �� ! �#� ا(�ان از درون  �٧و%	! در دوم +�داد 

�د @��� ��د <��ف 1_��� ,**�?�ن �
� در \, !.�_�
� �� ! و -��< !O���� ،ر ر���، �-�ره�6 ��,�6 @ن�Q;�

� ا(�ا ��ن ��د�� . ا(�ان ��ا6 ه�� �� ����� ا(� >*$� ,
� و ��ارا در ��H� و !Oا�U �� � ?�(� و �� %� �+ ،! ��
�! ا\Rح  ;�م �$-� g��HI  ،��@	�� .�7 ه�6 .�ه*8 
� ا6 ,� ���Hران از ��  �? �� ،�������! �� ! را ��ز  
�د را در ��ا�� �� ��� ��ز� ا6 (�.	�� و ا(� درv و +

در(�.� ?H	�د� �� �� ,� در ا�	b$�ل از ا(� �� ��� ��ز� 
 " �?�م اول ��v .�ه*8 ��+�ش و ��د +�� � و +� 

� ا����H� و ��ارا و �U	
 ." ,�دن در .�ه*8 ?
� �H	7b را  �$#�ا(� ��ز  r+ M) ��U ��! ا\Rح 

 �)�1 �5�ر ��د، (-*! =� �-��< ����*�Qد �! ,�د ,
 �!،  ��و�5� 6,��+ � �$#�ا 	�bد6 از رو(_�د ا\Rح 

ا\#! ا\Rح و ����h را ���ون از ��+	�ر ه�6 %�رت، ا�� 
 ! �� �در >*$� ه�6 ا>	�3! و  ��وه� و  �Qده�6 >��-

�(� و ��Q  ��_5ده�6 b� ز �! �*�+� و در را���ا(�ان 
 !%�b1 ��ا��6 و ���ق �b1 6ش ه���U ا('�د ا ،! ��

د��,�ات در  -��Qو �6 و ���*�?! ?�ا(� �_�yر
����در ��ا�� ا(� ��ز  ��U، >� $�ار6 . ا��ز���ن �! ,

��	! %�ار دا�� و از  ;�?�ه! د.�ع _1 !$#�از ا\Rح 
�! ,�د ,�  ��و7bx 6 ا\Rح و ����h را در درون ��+	�ر 

 !%�b1 و !b�b1"!�Rا(� . �! د(�"  ;�م ا� q.ا��
���I! .-���� ا��ز���ن در ��ز?�ر6 و x ،��?�; 

 �, �� !� �'	H< !	���O! @ن �� ا\Rح �#$�ن 1_Hه
در 37، �-*�6 @ن د $��� رو6 از +��! و .�ا�� از @ن 

د��,�ا��M در ��I  –��(� و ا R5ل ?�ا(� �_�yر 
�ا� ا(�ان ��د� ا��I)ر�Q . ه�O! از ا��ز���ن >

 qb5� ،��	Hا��وز ��ه� @ن ه �, !$���� �� ،�$� �$*<
� ا��-�3*! ا�� ���*��	
? ��� !O���*� 6 �*�+� و . M)

" رأ6 �� ,�؟"\�رت ا(� ���*�?! را �! ��ان در �-�ر 
ا6 در ��bم اول -��اHI  6	�� ��ر �$��0�. ��ز�*�+�

 �
�د، �-*�ان �$��0� mI�– �)�*V r��q1 6 ا 	�Iب، �
�ن ا �Hن ا(�ا ! .�(�د ���#� �*V در >*$� ����! . و

�ب " ��"ا(�ان #h� ����*��د .�ه*8 . ��د� ا��" ��"ه
�د� و ه� از ا(� رو " >2"در " .�د"����! �*	!، ذوب �

�د(	! دارا6 ا+	��ر <���ز �*�+� ا �Hن در ��bم .�د؛ �� �
ه�� . و @زاد6، ه���Uw �75 ا3	*�ء و ا1	�ام  $�د� ا��
� در ��ر ا���! ��(� 3#�  �,��! �$�رزات 	_ 

�اه� � �#� ا(�ان در I)د� ا�� ١�٠@زاد�� ! ��ل ا+�� ��
 �ا(� ����c ا?� �_���� از ��3! ?�6 در ����� .�\#

� در ���� , !b��ن 3Z� �" رأ6 �� ,�؟"?�.	� و �
 �" رأ6 �� ,�؟"�	$#�ر ا�� د�� ���ا ,*�� +�اه�� د(� ,

�6 و (� ��� ��H! .�ا�� از ا�	�
�6 @را6 داد� ��� �
 ،�H @ د��	H? 6�*-� ب در�I	 ا q1 �,�و�!، �$��0� 7

(-*! .�ا+�ا ! ا�� �� �$�رز� �#3�  ;�م �$-�g و ��_�ر 
�#3� ا�	$�اد د(*! ,� ا+	��ر و @زاد�Q� 6و �ان را در 

��	H?-�6 و>�� ز �?! .�د6 و ا>	�gb  !3 -6 ه
$��0� q1 ا 	�Iب؛ .�ا+�ان ��_�ر ��ا6 . ,�د� و �! ,*��

@زاد6 ��وره�6 د(*! و و>�ا !، @زاد6 ه�6 �� !، 
 .�ه*U!، ����! و ا>	�3! ا�� و در ا.q >�ا +�ا�	� 

�ق b1 �� ،!ا��,��د(� +�د ��(� �� د�<�د.�ع از �
��Qو �6 ��دم، �� ارزش ه� و �-��ره�6 >��-� و >�Qن 

�د . �� ! ��ز?�ر6 ���ا �! ,�د� �_ا(� ��ز?�ر6  ��
�%! و b�b1! %�رت، در �-�رض @�_�ر �� b1 ر�	ز(�ا ��+

� �'�ر6 � و ��O! %�ار دا�	� ا�� و ه� ��*V
. اY?�xار6 در ا(� را�	�، در @ن �� ا �Hاد رو ��و �! ��د

� ا(� 7#3 ,� ا\Rح " ��y"ا\Rح �#$! از � ��*wه
�#$�ن 1_��	! از �	_! ��+	� +�د �� ��دم و >*$� ه�6 

�اه�ن I)@زاد ��ف R	O3! @ �ن ?�(�ان و از ا�ا>	
�� د�$H	U! و �I� ��  د � و�د?�ا �(�، رو(�Uدان �

 ��"��($*�H� 6#�� @ور��ن ��b. �b#0� �)yو" �H_� ،
�رد و در  �د ��دم �! ا3	$�ر ?�د(�+ !!Oyد��6 و�,- 

�#3� @را6 ��دم در ده�� دور� ا 	�I��ت ر(���  !��; 
�ر6، �� ��ه� ا\�1Rت از Q<"y�� "اردY? ن�)�� �0b  . 

 �ا,*�ن ه�?�م ����و6 �#3� ا�	$�اد د(*! در را� ر���ن �
@زاد6، �� ا�_�ء �� >*$� ه�6 ا>	�3! ��دم و ��_�7 و 

�ف ر �Uر 8 د��,�ا�! 
�5_�� ه�أO! �#! در \
�اه�ن ,��ر، ا�3 از ا\Rح �#$�ن ا��U�Rا و +

�اه�ن �_�yرI���د -�5� !� �_>*$� . د��,�ات �
�دن ا(� را� �5	�ج دو ����! ا��ز���ن ا(�ان ��ا6 ��

��V ا��، اول؛ .�و�*! ����ر از وا%-$�*! و دوم؛ 
�	�Y? از �	+�� ه� �1,! از ��,� .-�ل . �'��3 @� �� 

3�� ��(�  ��وه�6 ا��ز���ن در >*$� �$� ا�� و ا?� 
�#3� ا�	$�اد د(*! \�ر�$*�6 ����!  !#� !Oأ��� !  -ه

 !�;3 !U*3!، ����! و .�ه����ا ,*�، �z.�� ا>	
� ��ان , !���ا6 ���ون ,���ن ا(�ان از ��داب ا �05

�ر را در �*;� �, ��*)@ �?�.	�ر @���، ?�د +�اه� @�� ,
 . ��ز� ا6 ر%� +�اه� زد

 ���+m �� اه�� د(m�I�� ،�U در�� @��ج ه�#1�� 6
�H)ا . ��lH� �)ا �� }#	I� 6ه� ��ان از زاو(� !�

R|� ان ���و��3 د(*!" ��دا+� و�b. 6رو-  !Qb.
و (� .�bان ���و��3 ����! دو�� ,�د�� " ره6�$"

�,� �� و (� �3م د+��� ���u در ��1ت ����! و 	�
�ن ا���! –ا%	��د6 ,��ر را  �% q.ا�در ,� �ن ��_�ر  -�

ا�� ��(� �l,�� ,�د ,� �*�و6 و �*
�د ,�دن . %�ار داد
�ردار ا��+�� �)��� . ?�ا(� ��,�ب، ,�,�ن از او�

�ط ا��؛ +�� � ��ه��6 و ��� �$� �$*< �� �, �' @
� @��� ��_�ر، ��H� روش ه�6 �� ! و ���($*�6 ا,�� �

�H	� ا\#! ��ا6 ?�د@ور6 ���	�(�  ��و �#3� ه�ر��(� و 
ا.�ا�! ��(� �b#1ت در 1_��� وOy! و دو�� ��د?� ! 

�د�� ا��, ! 
�
? 6���� 6�%@ �, � �U �>*$� �$� را ��(� ز �?!  -ه

� � زدن ��_�ر ��  ��زه� و +�ا�� . ,�د�� �)�*-� M) �)ا
ه�6 �	-�رف ز �?! ا�� ,� ?H	�ش و �-�q ��5ان 

 �3�H� ا6 @ن��را  �ا%	��د6 و .R,� دا�*HU	� @ن، ز��*
�ان از @ن ���� داد. �� �! ,*�� !� !*-� �Qدم ! ا�� ده��

 �*Q� د و در��ق +b1 �)�� !Oا�	�ا6 ا��در ا(�ان ا��وز 
! �! ��ان ?
� ��ا6 . 6 ��م ز �?! ��_�ر �! ,**�	1

k @زاد ��_�ر �! ,**�  M) . ا� �$�س�I$د� M) 6ا��

����ن، �! ��+� >�6 د '!  �H	���U  ، ,�دن و �
� د��ار، . را�1 +��ل  ����ن� ���� M) ،�*I$� M) 6ا��

��ا6  �ازش د�� ه�6 د+	�6، ز ! ,� دو�	� �! 
��اM) � �� 6 @واز، (M @زادا � %�م زدن، د�� در . دار �

� ا.�� �ن �� د�� ه�6 ��د. د�� (�رH�? �) ! ! و�و (� 
��U� و دا �...! د���Q؛ ����6 .�ز �، در ر.	� �� ��ر�

�م @زاد6 را وارد Q
� ���ا6 ه�� �	-�رف ��(� ��Vه�، ,
� ا(� ��Vه� در ! ز �?! �! ,*�، ��دم �� ��_�ر �! ,**�ه

 �V ا�� و ! � �%��a !*-) !3����a !�Rر6 ا��Q<
���Hر ��ارد ه�(*� @ن، =��� ���� و ��ز(� � و �Rق، 

در ا(�ان . ز �ان و �'�وز و �_*'� و ,�	�ر و ا�3ام ا��
�*, !� ���در ��ا�� V*�� . =� ا+R%! ��(� رژ(�، 1_

 !� ! �� �� �H ا �� �Q*� ،�)� �>$�ر(� ��و6 و ����(� +
�.�) !?��V @ن��د و �	ان در ا.�� . ���@ � �وا,*� +�

 �)� �در ��ا�� ��,��6�U ه�6  ;�م �1,�، ����(� +
 ���� ,**�?�ن را ��د� ���! �! ,*�، در ��1! ,_1

 ،! �� ���Q� و �6 و�Q� 6و ��ارا �� �H و ا ���H�
� � ��و6 @ �ن را �3(�ن �� �! ,*� و ��I دل ��(� �+ 
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!�ر6 ا��R! و �mI رk�O دو�� �� +�ج  Q. ده*� >
ه� و%	! در �	� ��Qه� �� �	� ز �?! �6�Q  ا(� ��ز�*�6

��U� ان و دا�Q� ف �! در�
ه�  ��د، >�Q ?��6 ه� �
!� �)�  �Hه �ا�� در 1�ا�! . ده*� وا%-�� را @ w*�ن ,

!�ان وا%-�� را �� >2 @راء  �(�  ��Qه� و رو�	�ه�  �
در ه�ن 1�ا�! ��Qه� و رو�	�ه� ��اه� ���Hر . داد
� در  �!w @ �aر �� ���  ����1 ��-< ��ان (�.� ,�

�د، ,	� از  ���ا6  ����! ��  ه�  �(� داد� �! \*�وق�
!�د ا�	b$�ل  <��د و  �(*�?�ن و=2 �<�. ,**� و=2 �

�د .�($! و د(�U .�($! دا�� �� ��، + ��اه�� �I  �?ا اY�
 ��b�b1 ا(� ا�� ,� >*$� ا>	�3! ��دم ا(�ان  	�'

 �$H  �� ا�
�ق >��-� c)�% �و=-�� ا��ز��� ! ا�� ,
�د، ا '�م <�� !U*د6 و .�ه��	ت ����! و ا%�$��*� ��

 .ا � داد�
 

�  دو��� وا%-�	! ,� yزم �! :� ��� دوم��b� �)دا � در ا
� �� ا�Rم ����! ا��-��< �$H  وا%-�� ا(� . ��ح ده�

� د(*! و ا��R! ا��-��< M) ! ا(�ا �-��< �در . ا�� ,
� ا�Rم � �, �w @ �X)و �ا(� ���ن �
_�M د(� از ����� و �

د(� ا�Rم . ����ط ا��، �
_�M د(� از �5	�ا6 د(*! ا��
� ذا�� ����! ا��� . �� 3$�ر�!، �
_�M ا�Rم و >��-�

� ���ق . د(*!، �
_�M د(� از ��ه�� و>�د6 +�د ا��� �*�
��ه�� ����! ا�Rم، >*$� ا��وز ��دم ا(�ان از ا�Rم 

�H�  �)Y� M�_
(��U  M ��د� �� رو(�اده�6 . ����! �
�  V*� ��ه� ا+�� در +���� �Q،  ��ن �! �UV �ده� ,

 !3�ا��b  !���� !�R .-��! در >*$� ����! و ا>	
��� دار � ا�Rم . ��دم دارد, � ��وه�(! از ا��ز���ن ,

 �-��< �� �را از ����� �
_�M ,**�، @?�ه� � (�  �@?�ه� 
. د(*! ا(�ان و �� �1,� ����! ��دم ا(�ان �� �	�� دار �

���ه� ��ا��a 6 .-�ل ,�دن د(� در \5*� +����ن، ا?�  ,
����� 8 . ا��  ه�6  �.�>��! از رو6 ا�aاض  $���، ,

ه� و �-�ره�6  ه� و در ,{ +����ن اp ا,$� در ��� ��م
!� �-��< ���Q� و M)�5� c<�� �, ،�U)د،  د(*! د��

 �-��< !���� ��.�z و !���� �b  1_�(� @�_�ر6 از

_�M �!. د(*! در >*$� ا>	�3! ا��� �-��< �w @  �*,
!�اه*� �$��*� و (� �� �
_�M  و  ��وه�6 ا��ز���ن (�  +

 ��H_) د(� را !���� �b  �� � دار ���د(� از ����� ,
��دم . ا _�ر ,**�، �
_�M د(� از ر�� 1_�ا ! ا��

!  �U)! و  ا(�ان د	دو� �b  �Q @ !?� اه*� د(� در ز�+
��	! ا(
�ء ,*�_1 .M�_
��ز6 و ��(�?Yار6  ا(� @ن �

� د(*! ا(�ان در ر.	�ر و ?
	�ر و در -��< �در�	! ا�� ,
�د �����ن �	�د6 ا�� + !3����ق ز �?! .�ه*U! و ا>	

�  ��ن داد� ا��, .M�_
�M) !3  ا(� �  �?Yار6، �
M�_
� �Hار6 در�� ه� هY? . �� �_ �*w� د(� ه_ @ �V

. ذا�� ����! ا��، هw*�ن دارا6 ��ه�� =� %�رت ا��
� ��ز��ن (�.	� ��(� �_7 %�رت، ا���ً� و ��|� �و دو�� �

ا(� @ن b�b1	! ا�� ,� . ��ه�	ً� =� د(� و د(*�ار6 ا��
�	��ه�6 +�د �� �5#�7 و �
��H @ن   �(H*�� ��ره� در  

�Yا �� �
_�M د(� از دو�� و %�رت، +�اه�� . ��دا+	� ا��
� و �Vا  �Qده�6 د(*! و 1	! ��ا>2 د(*!،  �UV �, �.�)

�ان د�_�ات �!*3 ���(�  �Qده�6 ا>	�3! و  ��ا *� �
>*$� ����! و . ����! در >��-�  �b .-�ل ا(
�ء ,**�

 .ا>	�3! ��دم ا(�ان ?�(�6 ه�� �b�b1 ا��
��	 �
�� ه�"� �B ^	��ب �� 

�� ا(� ����bت ا,*�ن �� دو >�(�ن ����! ا��ر� +�اه� ,�د 
 !U*و .�ه !���� ����Z� /�5\ v�3م در �� � �UV �,

�  �b دو �*8 @���ب %�رت ��|� ���� دار � �� �, ،�$*<
و زور �� .���(� >*$� ا>	�3! و ����! ��دم ا(�ان 

 :�$�درت ,**�
>�(�ن ا\�1Rت از @�aز ��_�7 �� ه�  �ع >*$�  -١

!� �
��I� !3�MH ا\�1Rت، ا �اع . ,�د ا>		H�
ه�(! ��د � ,� در >��-� ����! ا(�ان دا�� زد�  ��س

��س از ا(�ان ��ن ا(�ان، ��س از ا.H �h	�ن ��ن . �� �!
ه�(!  ا(�ان و ��س از �$*�ن ��ن ا(�ان، ا(*�Q در ز��� ��س

�ار� ا\Rح�#$�ن، >��-� ا(�ا ! را از >*$�  ��د � ,� ه
!� !3��#$�ن ��(� ��  ا,*�ن در ��%2، ا\Rح. ���� � � ا>	

 �, �*)�U� P��� ���� �)ا : �� رو >��-� ا(�ا ! را �V از 

و%	! ��6 %��� ! ,�دن . ��(� در >�� ا��5د %��� ! ��د
� ���ن @��، ا+	Rف� �$� �����ه� از ه� ا,*�ن در �1ل   ?

. ه�6 ����! ا�� �*�6 ����@وردن از �-��� و �*�.2 ?�و�
�د �� �b	-� ��د ,� !)�Q @ �� q1 ،�;  �)از ا : �� q.ا�� �Q*�

!�ن @زاد6 و د��,�ا�!  V !z�
�ا � ا�$�ب (M  رو6 ا��
ه� V*� ا?� ��م >�(� �ت . ��ا.q ا\��! و راه$�د6 ����

�ن 	
� در �'�ز و دا(�� ا�
�ظ، �#_� در دا(�� ?  ،!����
 q.ا��ار6، در �����Z د��,�ا�! و @زاد6 �b1

!� !� q.ا��ا.q راه$�د6  ,�د �، ا(� �� M) ا�$�ب �H ا��
�(H*�� در ���Hر6 . %#�اد ��د  �ا�� �b�b1 ه�ن ا�� ,

� و>�د ���ن %�رت در ���Hر6 از � �$H  د�از �y�bت +
�اه! ��ح داد�  +�اه! و د��,�ا�! ه�6 @زاد6 د(�?��+
� . ا�� �UV �, �H�  ار��=�/ ا(� V �b�b1*�ان د��

��(*�،  ه� و%	! از @زاد !� �I� 6���Hر6 از ا �(�?
�H�  ن %�رت���6 >� ��V �Q @ ن���ا6 ��ن و �5	Z� .

�ان ��  ��ره� �� ا(� �b�b1 ا��ر� �� ,� در @زاد6 �!�
�ا.q در � �< ،!b.ا��ا.q ر���، ا�� در %�رت ه�� ��

� �'�د �R%! ����/ و . ����/ و �*�.2 و>�د  �ارد�
q.ا��*���ا(�، ا?� . ?�د � ه� �� ��I\� ��ز �! �*�.2، �

�ا H	*�   ��وه�6 ����! در دا+7 و +�رج از ,��ر، �!�
�ن  ���ن @زاد6 را از ���ن %�رت @زاد ,**�، �!V ��	H ا��
 �� ا(� �b�b1 د�� ������ ,� �HI  ���b� :2 ��  6ه�

ا���! ��ا6 ا('�د (M ا��5د ��ا��6 از ���ن ر.	� ا�� 
�ار� از (M ا��5د �#! .�رغ از � ه, �Q @ �a�aا دY� و

ا�� و%	! از . ز *�، ���Q ��� ا�� ه�6 ����! دم �! ?�ا(�
ه� و �*�.2، ��د� از ���ن %�رت ��  ���ن  ���اه� و ���5#

!� ��د، +�اه�� (�.� ,� >*$� �$� در ���ن %�رت،  دا�	�
� �$� %��� ! �$�(7 ��� ا������? �� .�����ا6 ,� از ه�  ?

� ر � و �5*� ا,*�ن �!� �<�ه�6 ��د�! ,� در دا+7  �
� ا �، ��(� ��6 �*�.2 ��ر�	��+�� !��3 �$*< �ا6   ,��ر �

 .از >�(� �ت ����! %��� ! ��د
7�#5� �ه� و ?�ار���! ,� در ��ر� >*$� �$�   �Uه! �

�#$�ن  ده� ,� ه� ��I! از ا\Rح و>�د دارد،  ��ن �!
 ��� در +�رج از  و�*! و ه� ��I! از ا��ز���ن +�ش

��(� د��7 ,�  رو��. ا � ,��ر، از ا �(�� %�رت @زاد  ���
#0�ب  در ا(� ��ر� �!� �� داد، روش ���در� �Oان ارا��

!� c�b-� �$� �$*< �در ا(� . ,*� ,�دن اه�ا.! ا�� ,
#0�ب را در دو  ���ن و%	! ا �اع روش� �ه�6 ���در� �

!� 6�*� ��Hb� رض�-	� ��  د�	 �UV ��اه�� (�.� ,+ ،��*,
��! ,�دن و 3 �� ،�$*< �,�ا?� ا(� دو ?�ا(� در ,�

��! ��ن >�(�ن ���در� ادا�� ده*�، >*$� �$� را 3
. ���ن دو �*8 @���ب د�Vر .���(�! 3;�� +�اه*� ,�د

دا � �� در دو  ا�� ��� از ا��ر� �� ا(� دو ?�ا(� yزم �!
� د(�U ا��ر���b�  �)ا !U*6 و .�ه�_. ����Z� �ا6 �

 .>*$� ��uدازم
0�ر ,� @%�6 ر��1 ���(! �� در�	!  :� ��� ���- �ه

�  �م @%�6  ¦٢ا��ر� ,�د� ا��، از ���ن � ��ن @را(! ,�#��
� ��� ا��، �*�Q  ا1�X  6اد �� \*�وق	I)ه�6 رأ6 ر¦ 

�ن رأ6 >*$� ا('��! دارد و �� �b! @راء، @راء �#��
�*	Hه ! �0�ر(_� @%�6 ر��1 ���(! ا3	�اف . ا��ز���

�ن  ¦��١ از  ��#��ن  
� ���Hر >�6 ٢٠,*� ,� ا(�  �!�#��
�د �-	�ض و  �را=! <�� و=2 �� �$H  ،�U)د �
 

�*	Hه . �b�b1 دن�ا,*�ن \�.*;� از در�� (�  �در�� �
 6�%@ �@را(! ,� در ا 	�I��ت ���� @��، �� ه�� ا �از� ,

� ��ه�� رأ6 ده*�?�ن ا3	�اف �!� �$H  !)��� ��1ر  ،�*,
� ?�ا(�� �$H  د را�ه�6 ا��وز  ,�.! ا�� �� �7�#5 +

� ده��Oارا �� ا��وز �#_� از . >��-  �وا%-�� ا(� ا�� ,
 }��I� د�<������ن �	�د6، ��دم ا(�ان  � �*�Q �� و=2 �

� ���ق ز �?! .�ه*U! و ._��Q @ 6 ه�� _#� ،�*	Hه
�ر6 Q�*�I	! �� ���ق ز �?! .�ه*U! و ._�6  ;�م >

�ر6 ا��R! در ��ارس . ا��R!  �اردQ�  ;�م >, �w @
�ان *3 ��ان (M .�ه*8 و �*3 �از ه�ن دور� ا�	�ا(! �

�زش �!�@ ! �
_� ا(� M)  ��QV ده�، >� دو رو ,�دن
�ن ه�� ,�ر6 از ���  $�د� ا��*, �� ،�-��< . ،�_ @ �V

�زش�@  �� ،��اد� و >��- �+ ،�* �� !ه� در >��-� ��a ر�
ا?� در 1�ا�! . ه�6 ر�! ا�� ,#! �	
�وت از @��زش

� دو�� رأ6 داد� ا �، ��ان � 2 ,|��6��Qه� و رو�	�ه� >
 رو�� ,� ا(� >��3ت ��ز�*�6 �
�.! ���ن 
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د�! ���Hر6 از  راه! و ه� >*$� �$� ��دم ا(�ان و ه�
>�(� �ت ����! در دا+7 و +�رج از ,��ر، ?�(�6 ا(� 

�ن @زاد6 و V !�y�b� 6رو �� q.ا�� �Q*� ��b�b1 ا�� ,
!,�ر6  @واز6 و ه� د�! و ه� ��ا � �*��ء ه� د��,�ا�!  

���� v�	�� .ن@ �V q.ا��، و%	! ا��5ده� و �,  �ه� �*� �
ه� و  ?�� �، ا+	Rف ��ه��، در ���ن %�رت �_7 �!

�\�I� !� ون���*�  ه� د(� (� زود از ��د� 	ا. 
�HI  ���b� :!#3 �, �Hد� و ه�ر%�  ?�ن ا(� �

ه�I� 6	#{ ����! در ا(�ان ا��وز، و%	! ا>�ع  ?�ا(�
� رو6 @زاد6 و د��,�ا�! \�رت �!� !��?��د،  3

ه� ��ا6 ا�	�bار (M  ;�م ��دم ��yر و  ��ر?	�(� �� 2
!� ��ار از ���ن ��دا�	%�b1 د�ا(� ?�ن از رو6 ا(� . �

�  ٢٢وا%-�� ��Q رخ داد ,� در .�دا6 ���وز6 ا Rbب Q�
� >� �-�ود6 از ?�ا(� ���١٣�٧ �  ،6�_
ه�6 رو�*

� @زاد6 و  اc#a ?�ا(���b� �� �$H  �Q*� �ه�6 ����!  
 �*� �� �*� ���دم ��yر6 د(�?�� �|$	!  �ا�	*�، �#_

 ���Rد6 در >�Qن و در  ٧٠و  ��٠$�رزات ا Rb�! ده
� @زاد6 و  ;�م ��دم ��yر د(�?��� �$H  ،ه�6  ا(�ان

� ���Hر و>�د دا�� �*���� . c#aا �ً$)�b� در @ن ا(�م
� @زاد6 و ��دم ��yر6 � �$H  !	H�H,ر�� �V 6وه��� 

�د � و ا(� �
�ه�� را د�	�ورد ��رژواز6 � � �U��
�	�b���xl� �5� Rً �$�رزات @ن ا(�م،  ��وه�6 . �*�ا�	*� �!

! �?�� ��*V �<ه$!  �� واY� و را�� �V � د�در . ه�(! �
 ٢٢(M �5#�7، (_! از 3�ا��Q� 7 ���ا� ر.	� ا Rbب 

 ��� �Q�ه�١٣�٧ �ًZ-� 7 و��b� ،  !$هY� 6�Qواز6 د(�?�ه@
ا6 ��د ,� در ���ن %�رت و =�(� �� @زاد6  و Y� ��aه$!

 .ا�	�اO�H� v! دا�	*�
ا�� در ��ا(r �1=� و �� دI� 7)y	#{، اc#a  ��وه�6 

71  ����! در دا+7 و +�رج از ,��ر در(�.	� ا � ,� را�
�H�  رy�� ل @زاد6 و  ;�م ��دم��ا.q . ا(�ان >� �1�

� ا�� ,� ���Hر6 	.�) ��� @زاد6 �� @ن �1 اه��b� 6رو ��
از  ��وه�6 �*��د?�اY� 6ه$!  ��، +�د را در ز��� 

��(�  ��و6 ��5,� ����! در ا(�ان  @زاد��(� و د��,�ات
� �7O�H ا(�ان و را� . ��ر � و >�Qن �!� �از ا(�  ;� ,

71 q.ا�� از  ه� و �, �w @ �ه�  ;� ,*��، +�اه�� (�.� ,
� ��� ا�$�ب ا �5اف ا Rbب و  ٢٢.�دا6 �-� از ا Rbب Q�

ا ��bق و 1	! در?��6 و ��I\� >�(� �ت ����! ��، 
ه�6 ����! ��  ا��وز از ���ن ر.	� ا�� و �Yا ?�و� �*�6

!� ! ��@  �� �Q*� و ?�ا(� ����!، و �%R3 ه� ��ا *� ��
�ا.q و ا��5د � �� �U)�_) �� ،د�<�ه�ف ����h و=2 �

� (_! از  �(H*�?�ن . ��ا6 @زاد6 ا(�ان د�� ����*�w �*V
ا��5د : "?�(� در ��ب را� 71  '�ت ,��ر �� \�ا�1 �!

. ، ا��"١��ا6 د�_�ا�!، �*�Q =���  '�ت ��دم ا(�ان
ا(� روش و @���! ا�� ,� ���Hر6 از  ��وه�6 ����! 

+�رج از ,��ر و �� و( �X���Hر6 از  ��وه�6 
�ر6Q< ���ا� و ���و+  �U)�_) �� ق�
�ا� را، �� ا�+

�(! ��ر�Hا6 از ا(�  +�ا �� ا�� و ��(� �-��7 و ه
���� ��H
 . ��وه�، از ا(�  ;� %��7 �

� دوم��b� :فR	+ه�� ا�� �*V ان در  ه� را �! ه���
� ,�د، ا�� وا%-�� ا(�  ��*�د'	H< q.ا�ه�6  ;�6 ه� �

ه� ,	� از @�aز ه� �1,� و ��ا.q  ا�� ,� ا+	Rف
اc#a در ادا�� ه� ��ا.q و . �� � ا>	�3! ��وع �!

 �� !%R� در q.ا�� ��.���1,� ا>	�3!، و%	! �*�.2 
� � ه� @�aز �! ?�� �، ا+	Rف (_�(�U %�ار �!� . �$*<

�$� ��دم ا(�ان و ه�اه! و ه��! ���Hر6 از >�(� �ت 
����! در دا+7 و +�رج از ,��ر، ?�(�6 ا(� �b�b1 ا�� 

�ن @زاد6 و د��,�ا�! V !�y�b� 6رو �� q.ا�� �Q*� �,
!   v�	�� 6ر�_�ا � �*��ء ه��! و ه9واز6 و ه�
���� .q.ا��، و%	! ا��5ده� و �_ @ �V  ه��، در�� �ه� �*� �

ه� د(� (�  ه� و ��I\� ?�� �، ا+	Rف ���ن %�رت �_7 �!
�>c ه�� ���ن ��د ,� . ا.	*� زود از ��د� ���ون �!� ��

ه�(! ,� در @�aز �� >*$� �$� ه�ا� ��،  ه� و ه��! ا�
�ق
�  ا,*�ن �!, �*, 6�$ �$�(7� �����? � رود >*$� �$ِ� را �
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!U*و .�ه !
H#. 6*��ده��دا�� ��  ����ن د(�  ,V 6ا
 ��3 �� ��*	!، ����� ا�	$�اد6 و ا%	��د �$��b! را ,

 �\�*3 ��,�ا�! و  ;�م ��د��ه! �-#q دا��، �	H)ر@
�ر6 در@و(�دQه� V*� @ن .  �ا �(�! د(*! و @زاد6 و >

���ه�6 +�د �� دy(7 ��ر(I! و ����! و از  ا Rbب در ,
� ا�Rم 1_��� و %�رت  �,�م �� �، ا�� ا?� ا(� >*$� #<

�ف � �) �� ا(H	�د?! �� @زاد6 و ا�	Rbل و �) ��ا � �	�
,�دن ���ن @زاد6 از ���ن %�رت، +�د را از ���ن دو �*8 
@���ب %�رت @زاد ,*�، +�اه� ��ا �H �� در �_��7 اه�اف 
 M) از ���زاد6 را در �! @ ��م �� �، �'����  �, !�Rb ا

� ��*� q�b5� !��, � . %�ن �Rش، �

 

 هاي تحقق استراتژي گام

� ���W�BنX5�� 
 
 
 
 
 

 
 
»6Xا��	راه$�د( »ا� �) (» اه�اف و qb5� را� �) و q)��

��ح 3#���! دراز���! ,� «(�  »ر���� ,Rن ��ز��ن
���ا1! ��� ا�� � mI�� ه�ف ��ر د�	���! �;*�« 

�H	7b از اه�� ��و(� د%�q ا(� ��ح . ��\�{ ��� ا��
��b  ت و (6 را�  و�� =�ور6 ا�� �� ر�b  �)�3ط %,

ه� و ��Q(�ه�، و �� ��5ظ  =-{، و در  ;� دا�	� .�\�
�$�ن ��ا1! ��د ,�دن ذ6�I� ن و�-
  ( ،6Xا��	ا� qb5�

� �1R;�ت و  _�ت �	-�د6 ا��� �<���ون .  ��ز�*� �
 6Xا��	ارد، ا���_���7 در ا(� �� �*Vد%� ��و(� ���  ه�

���� _��b  ن� �V  ش��، روYa�, 6 ��%!  6 راه! +��
�  �� �؛ ��+! �*��2 از �3م �!� c)�% qb5�90  �\در

6Xا��	م«���7 در . ا � ه� ?�ارش داد� ا��?  qb5� 6ه�
6Xا��	ورت د%�  ;� و  »ا��= �,*��Uان �� ! را �
�� ه<��ن،  �?� �� و ر1R� �)�3;�ت �	-�د و ?$ �<

�ن ه*�Uم ��و(� ا�	�ا�6X و ��qb5� 6��U @ن، ره*
 .��زد �!

�Q� از !�) ،!	H�� ��?�)از د  �#�H� �)ع ا���(� 3#7 و%
)6Xا��	ا� qb5� �3م (�)y ��� و  ���ف  )Xا��	6 ا�

�)y در ��ز��ن !���#در ا�x ا(� ���ف، . ه��� 3 6
 6��? �Q< 6 روز��� از�Q)��? ��ا%�ا��ت 3#! و ��


�وت 	� 6��H� و در ���  
و ?�� (ا�	�ا�X(  ��ز��ن �*
�) �	�Zد� !� �V*��، ��ا6  �7 �� اه�اف و  ا(�. (��� و�
�  ه�R, 6ن ��� ر����<�� ،6Xا��	ا� M) 7)ذ ��� !*��
� ?�م� � .ر��  ;� �! ه� و ر�3(�  _�ت ز(�، =�ور6 �

�Y(�6؛ ��� از ا%�ام ��اqb5� 6  ?�م  �HI، ارز(��! ا�_�ن
� ا���ن� �<�� ،6Xا��	ن =�ور6  ا�@ !�I��x6 و ا�)Y�

� (M ��ز��ن @��د?! @ن را . ا��w �*V  )Xا��	�1آ� ا�
�� ���� �ه�6 ��ون  >� \�ف �*��2 و ه�(*�  �ا�	

�اه� دا��I  6�x ،��?ز��! و  ا(�. �ا '�م ارز(� ،� �?
�ر ا('�د @��د?! در ��ز��ن، ;*� �ا%�ا��ت =�ور6 �

�. ���Hر ��Q ا��#�ارد  6 ا(� ا%�ا��ت �! از >� ��ان ��
 :ز(� ا��ر� ,�د

ه�(! از ا(� د��  ارز(��! ا�	�ا�6X؛ ���7 در ����. ١
� @(� اه�اف ا�	�ا�X(  از  ;� �-�اد، ��5ود و �3ر6 از ,

 6Xا��	ا� qb5� 6ا��رد  ��ز ���Zد هH	*�؟ @(� �*��2 �
(� ��Q(�ات و  �bط (ه� و  �bط %�ت  و>�د دارد؟ و @(� .�\�

 ز(��*�6 ا�	�ا�6X ه*�ز �-	$� و %��7 ���� ا��؟ ) =-{
 
٢ .���U ! ا�ار و : ارز(���1آ� ا�	�ا�X(  آ�ر 6�k د�

� �1آ� . y 6زم و ,�.! ا�� »ا ���U« ��ز�*� � 7)��
ا>	*�ب  ��Y(� و  � (   »=�ورت«ا�	�ا�X(  ��(� از (  

 .%��7 �3ول  ��! ��د »ا 	�Iب«

� ز �?! �����ن در ,{ +����ن و ) ��(H*�� ا(� �0�ر � 
 Mا���,�	H)ور از �*��$�ت ����! و @ر��م ا��ا.��(�;  (

�(H*�� �5	�م از +Rل   �, �w @ �� ،ه�� ,�د� ا�����
 !#, �� ا��، �	.�) Mا���,�	H)ز �?! در �*��$�ت @ر

�b�b1 ا(� ا�� ,� ا��رات ا(�  �(H*�� و . �	
�وت ا��
ا �(��ن و6، ا��را�! ا�� ,� از +�ا�	  ��U���Hر6 از ه�

!� ��V�� Mا���,�	H)د ز �?! @ر��? . ��ع �
_� @��ا  
 �_
� �Uدر دو�� ��ز �?!، ?�ار� �Q @ !���و ز �?! ار

�,�ا��M ا��	H)! در ���ن ��دم . @ر	در� �� �) �Q @ اY�
� و=-��  ز �?!  _�د�;1R� ون��را  �-��< �ا � و (� @ _

�ا>� �� %�رت، � �ِ$��*� �� �دو?� � ا �رو ! و ���و !، ,
از ا(� رو، @(� q1 �� . ده*�، در ��.	� ا � از +�د  ��ن �!

 �*)�U� �� �H�  �Q @ : م >� ���در��	5� ��*H)�ا(�  
�ا �  ه� و �*�.2 +�د،  ! >*$� و �#
�q @ن �� ���5#�

 ا �(�� د(6�U در �� دا�	� ����؟
ا6 از  ��وه�6  دروغ و .�(c د(�U از  ��1� ��ر� -٢

� !  در ا(� ���ن ��{. ?��د ا��ز���ن ا '�م �!?� �ه�6 ?
�ن ا\RحV ��#$�ن �*� �� د(�� %�رت، %�در  و>�د دار � ,

�*	H�  �b�b1 د(�ن ��ر6 . �Q< �)�� وه� +� �, �Q @ از
!� ��H
�  ا(�ا ! را دال ��  ;�م �0#*� �, �Q @ و ،�**,

��د را �� �� و  ه� و  
�ت ,��� دار � �� ,�*+ �*Q, 6ه�
��.�اران وه� �0#*� . ��*� ا�Rم ����! ��ا._**� ��

!� ��I و ���6 ا �(��  V*�ان  _ @ �V ،�
? �I� ان��
@ 6��V �Q ��� از ا 	�H)�U ا��R! و �*��د?�ا(! 

� ا��	.�	 �� ،Mا���,�	H)ر@ . �#
a �b�b1 �)از ا �Q @
!�  �� ا?� ا Rbب ا��R! ا(�ان �k از ���وز6 �, �**,

� ��ر�) �ا6 از 3*�\� .�ه*8  ���اه� ر.�، �
 Mا���,�	H)ا6 از @ر �b$��,�ا��M ��ه*��ه! در 	H)ر@

�د� !�Rb ا .�b$���� دا�	*� �� .ّ� ��ه! را از  , �ا6 ,
�*Q وا �U)د �� �� �� M) . اران وه��.��ا�� ا?� از 

�ر6 ا(�ا ! را در وا,*�Qه�  �#0*� در ?Yر(�، �-�ر >
!� !)�Q @ ���واد ,� (�  �� ا�Rم ����! @��دن، �*�Q از ��*

!�ن  #H� �-��< M) ا(�ا ! را ��اه*�، و  ه�?� >��-+
�ت #+ �)�1 ��ن ز � �� ��5رم �V دار � �� د(� را ���, �)

� از ذوق زد?ِ! �-�ِر (_�H �-�ود و . ��ا *� , �Q @ ا��
�ر6 ا(�ا !"��5ود Q�ا� �!" >Iد� ����
�  � �UV ،� ز��

ا�� ,� از ��ا�� �-�ره�(! ,� از ��ه�� ا�Rم ����! 
?Yر �؟ ا?� ��دم ا(�ان در >*$�   ا3	*� �! @(�، �! ���!

ا>	�3! و ����! +�د ا�Rم 1_��� و %�رت را �� ,*�ر 
!�  �*5\ �0�ر ا,|�، ا�Rم ����� را �� �Q � Q*�، ا�� ه

�ا *� ز �?! +�د .�ا �!+ . M�  دم�� ���، ه_ @ �V
� در  �!) �� �Q*� ،���� |#� زور� ��رز� �$� �دا *� ,

_� ا��، ,� دارا6 � !*�O@ د در�+ �@و(I	� روح و ا �(�
�(! ا�� و ا(� ��ه�� >� از ذات @��O د(*!  ��ه�� �$�ز�<

! �� ��د >��-+ �)@. 
�>c وا,*� �� ا�Rم، (� ا�Rم � �� �, �Q @ �� و�R3

����!، >�Q ?��6 >*$� ����! و ا>	�3! ��دم ا(�ان 
@را(*�، ��{ د(6�U از ا��ز���ن  را �� �lو(7 @راء +�د �!

� وا,*� �� ا Rbب � �*� �� ���  ٢٢و>�د دار � ,Q�
 �$*< �, �w @ �� 7��b� دار � �� >*$� �$� را در ���,

!� ���% �**, ��H
��ز�*�6 ���ن >*$� �$� و .  ��*�، �
>*$� %���، در وا%2 از  ;� �-Z!، ��ز�*�6 ���ن 

ا\�1Rت و ا Rbب ا�� و از  ;� �-Z! د(�U، ��ز�*�6 
� �� و=-�	! ا�� ,� ا Rbب -��< ! ����ن و=-�� ,*

� ��� در �! �qb5 @ن ��د ٢٢ا��R! در ���وز6 Q� .
 }\ ��-Z! از ��.�اران ا\�1Rت ,� ا��وز �

�	���د، ,� �Vا  ا��ز���ن ��+ �	�Y? �b  6�< �ا �، �
�ن Z� �� �� � و ا�	$�اد را >�(�U(� ا Rb�! ,�د � ,�+

 ��  �� �، و از @ن ���	� �Vا ���#? 6�< �@زاد6 ?7 را �
�H)�U	 ار ,�ر ا��زاد6، ا@ c �< �	.�? 6�<  ،� �� ه�
�  ٢٢>*$� ا��وز ��دم ا(�ان را در ��b�7 �� ا Rbب Q�

��ر� ا6 د(�U از  ;�ات از @ن رو >*$� .  �� *� ��� �!
� ��� �! �٢٢$� را در ��b�7 �� ا Rbب Q�  �� �� ،�* �� 

 �;  �0b  از ��>c @ن �� ا _�ر ا Rb� !��uداز � ,�
 !I)رگ در ��ر��ب Rb ا �����Hر6 از ��ر+��، �*'

�م ا����� �)�< ��3 �� �از ا(�  ;�، ا Rbب . ا�� ,
�ب �! ٢٢H5� �)�< بRb ا ��� �Q�  بRb ا �_ @ �V ،�� 

� ا(�ا !  ا �اع ��س-��< �ه� �-	�د ,�د� ��د �؟ ا,*�ن ,
ه�  �$�س ا3	��د و ��س را از �� ��ر ��د� و در ,{ +����ن

�ر ���ا ,�د� ا��، >��-� ا\RحZ1  ن ا�3 از�$#�
�#$�ن �#! و �Yه$!،  �#$�ن 1_��	! و ا\Rح ا\Rح

��� دار � �� >�(�ن >*$� ا>	�3! ��دم ا(�ان را در ,
�#$�ن �*� ��  در وا%2 ا\Rح. ��د +�د ���در� ,**�

�  ه�6 ���5# @��زش, �ا �(�! و >�Qن ��*! ,��$_�ر 
�����ن �	�د6 در .� 1_��� دار6 @��زش و ����� د(�� 

ه� V*� . ا � ��د �، (_$�ر د(�U د�� �� دروغ ��ر?! زد�
!�ان و  $�(� از ا(H	�د?! و ��bو�� ���Hر6 از   �

� ��b(�  ا\Rح� ��ق >��-b1 ن در را� @زاد6 و�$#�
@%�6 . ه� ه*�ز ادا�� دارد ه� �� +�د.�($! ?��Y، ا�� دروغ

!� ��ان در ز��� (_! از \�دق #3�6 �$�ر را ,�  �)��
� او  �� در ه�� دام   ��وه�6 ا\Rح �
�#c (�د ,�د، �	��

�د.�($! ?�.	�ر ا��+ . !Z��� 6�%@ �� �او در ���$1
�� ا(� ���� ,� P��� ن و در��@(� >*$� �$� در : ,�=

�� @ن  ادا�� �$H  6�)�� ��6 >*$� ا\1R! ا�� (� و>
>*$� �$� �_��7 >*$� ا\1R! ا��، «: ?�(� دارد؟ �!

 !I)ر�� !U	H$�� ��+! ��,��ه�6 >�(�، �� *� ��,�� �� ه
�� ���3 �� ��,�� ،!I)ر�� �HH? 6�< �>�6  6 ��دم �

�$I  ا%��ر د�� ��اه! �ورز و ��(��  ?�ا(!، ��,�� �� ه
�
��r ��رن، ��,�� �� ?	� �b$�و?�6 �*� و  در ,*�ر 

�� �ا?� @6�% #3�6 �$�ر . »٢>�6 >�ال ���ن @ �Q ��ر �	
!� ��)�� �$I  �$*< M) !1R\ا �$*< �?�ا(! ��د  ,�د ,

�6 @ن ��د �  ا6 ,� ا\Rح و د��,�ا�!'	H< ن در�$#�) �*�
� روا(� \�(/ @%�(�ن ��ج زاد� و 1'�ر(�ن در �y�bت �

� ?�ا(! و د��,�ا�! و ��bم دو�� �� د��,�ا�!$I ( ،
 q)��� M� !� ،د�� ?�ا(! �$I  �$*< M) �� �z� 

!�  �$*< �� !1R\ن >*$� ا��� !	�I*� ه�� �,�د ,
 .ا��وز ��دم ا(�ان و>�د  �ارد

� �*��! را در -��< c#aا �, ! ���*� �(_! از >��-
?��د، �� را  ه�6 %�رت و ��#�5 �_�ر �! +��� ���ر6

� @%�6  ا6 از ��5.;� از ا(� .�ا��  �Qد� و ��ر�#,�ران از >
��ر6 را  �� در ز��� ��(  q�. ,*� ?Yاران >*$� (�د �!  �

c)�% و c�'3 �)از ا �I� �
�ان ?� !  �� !! �ا(� >��-
ا �(��ن و6، از ��س ا(*_� �$�د >*$�  �*�س و ه�

 �Q @ �,�ا>	�3! و ����! ��دم ا(�ان ����ر %�رت و �
را ,� از +Rل ه*��*! �� %�رت (�.	� ا �، (_��H در ه� 
� @ن � �HI  ���b� در �, �w @ �� �<���w�u �، و ��ون �

� >*$� ا>	�3! و ����! ��دم ا(�ان , � �b	-� ،�� ا��ر�
�ر6 ا��R! ا��Q�ر6 . در �! >Qد.�ع @ �Q از >

ا��R! در �b�b1 د.�ع از ه�(� ����!، و د.�ع از 
. ا � ��%-�	! ا�� ,� از رهYUر �*��$�ت %�رت ,cH ,�د�

!  �Q @  ه*�، از ا(� رو��اه*� ا(� �*��$�ت را از د�� �+
��ه�� ����! و ا>	�3! >*$� ��دم ا(�ان را �� ����/ 

 . ,**� و �*�.2 ار?� �8 +�د �
��H و �7�#5 �!
!� �	
ر 8 >*$� �� �� ه�� �$�6 ا�� «: ��د  و%	! ?

ا � و �$��� از  ,� ره$�ان �� در دا+7 ,��ر �-��� ,�د�
!�اه�� و  $�(� ���د ا(� ه�  +.٣« !� ��د ,� و ا=�.�:» 

�6�Q� ،6 ,�و�! ��� ��H1��� ره$�ان ا(� >*$� @%�(�ن
� در V 6 ـ�U)ه�� ره$� د �! هH	*� و �� ���+ �و �5

� در +�رج ـ  ��ز  �ار(�V دا+7 و.¦« �: و د(�U ا(� ,
» �� ��� �	I)را6 ر@ �	.�? k� ز��در �!  �� �$� �$*<

ه�(! ,� ��  ه�6 ا 	�I��ت ا+�� ا�� و ��a y، و @ن \*�وق
ا �  $�(� ه�� +�ا�	� د(6�U را �� ا(�  ا(� >*$� ه�ا�

�**, ��U*� ر >*$� را��ا(*� و �
�ا�� ��+.�«  ��+y�� و
!� ��,��  ��د ,�» �ه� ��V د(6�U  ��  $�(� �� ا(� +�ا�	

���r ره$�ان  ��
�ا(�� و (� �-�ر6 �� �>� �-�ره�(! ,
�د ��ه�� >*$� �-��� �!�.�«  �I� 7�1�� �' و ��ا

�� د $�ل >�ا(! د(� از «: ا(*_� �� �ا(� را ه� ��ا �� ,
 ��	H�  ا�! ه��,�� ه��، �� د $�ل ��%�ار6 د�, ���_1
 ��ن د��,�ا�! در ,��ر6 �|7 ,��ر �� .-R ـ 1	! �V

�H�  6%�ار��7 �ر  »٧.روز?�ران ـ %���(H*�� ا(� �0 
� ,�ام � �*� �H�  م�� @%�6 �03ء ا�Q� p>�ا ! ا��، �-#,

� در �! �
_�M د(� از : ?�(� %�ا�O و ��اه� �!  �$*<
 �w @ ا�! ا��؟�,����، و  � در �! ا�	�bار د�_1

�  ا��وز �� در ,{ +����ن, �w @ و ��	Hه� ��ه� @ن ه 
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��	! را ��رد ���� %�ار _1 ��a و !	��,**� ا�3 از 1_
 .ده��

 ��ن �� درا(� ,��7 از د�� زدن �*, �� �$� �$*<
 ��  k� �)د� و از ا��م ��Y� ه�� ,�د�، @ن را�� � ��+

 MV�� و ��ا��6 ��ن >*$� �� ,-��>� دارد ��ا6 �
� @��� �$�رز� را ��H� 6ر را� ه����(� ��Qه�6 ,�

�د� و روش ه�6 �$�رز� ��ون +�� � را در �ر(��  ��
��*, Ó�#$� ا �ن ��و(� و��\� در ��� >�+ ، �-��< . 

 
 ^زاد� ���ن ، ا>6اب و �\�
(�ت

@زاد6 ���ن ، �$0��3ت و @زاد6 ا�1اب ��(� ه�6 =�ور 
�*	Hد�_�ا�! ه �>*$� �$� �� ا3	�اض �� . ��ا7�  6 �

� در , �%��ق �-b1 �)اه�ن ا�+ !	H)�� ، د�<�و=2 �
� ا�1اب و . %� �ن ا���!  �� �� @ن ��,�� ��� ، ��ده

�اه*� + !� ���ز��ن ه�6 ����! ��.�ار د�_�ا�! ,
 !	H)�� � �� ��� �� ���@ ���H� 6ه� ���� �اه�ا.��ن را �

�رد 1�(� >*$� �$� %�ار ?�� �� . �ا>�ز� .-���� �� ه
� ?�و� ه�(! ,� ���I{ رژ(� #?�و� ه���u� 6! و از >

�ر6 ا��R! هH	*� و ا�� +�اه�ن ����hات از را� ه�6 Q<
 �*��� !� ! �U� @��� از ��(q ا 	�I��ت @زاد و ه��H�

�رد 1�(� >*$� �$� %�ار ?�� �� �)�� . 
 

� 	�ز��ن ه� و3H15 ه�� ���
�د و ا('�د <�� از ��_7 ه�6 �� ! �$ �< �1�(� ه

�ق ز(� b1 ����� 6ا��ز��ن ه� و ��_7 ه�6 �� ! >�(� ��
� ا6 
�z(� و�	ر?�� ، �)�$	H� r���� ?Yا�	� ��� ��دم �

�ا � ��  ��Q3���Uد� !� �$� �$*< �>*$� �$� . ا�� ,
��ون ا�_� �� ا(� ��_7 ه�6 �� ! %�در �� ���وز6 و 1	! 

�H�  ن@ �
��ز��ن ه�6 �� ! . در \�رت ���وز1 6
 !���U  30ا%��ر �I	#{ ��دم Q� ت��ل ز(� =���

� ه�6 ��5ود6 ��Vر�QV ا � در �	H ا�د�	��U ه�6 ا�*�	! �
.-���� ا(� >*$� ه� از ,�ر ��_�ر . �� ��1ت +�د ادا�� ده*�

>*$� �$� ��(H	! . ��� و (� در ز �ان و �$-�� ��H ��د� ا �
�م ��ان +�د از ��ز��ن ه�6 �� ! و .-���� @ن �� ��م � ��

37 @ورد �� �)��� ا�	$�اد6 \�.� �� . ��ان 1,�1
 �� ��ان �� زا � در @ورد �#_� !ا3	�اض ه�6 +���� !  

�5\�� �� ! �! ��ان @ن را از ,�ر @(! ا �ا+�� . �ا '
ه� و ��_#6�Q ، ز �ن ، ,�ر?�ان ، دا �'�(�ن ، ا����� 

 6R,ارس ، ه*��*�ان ، و�� �دا ���U ه� ، �-#�
 ، !\�داد?H	�6 ، ���_�ن ، \�1$�ن ,�ر?�� ه�6 +�

روز ���  �Uران ، دا � @��زان ، ��ا>b� 2#�� در ه_�ر6 
�ا *� �H	$�(� را �� cb3  ��*! وادار � !� �$� �$*< ��

�ار ��ز �  .,�د� و را� را ��ا6 د�_�ا�! در ,��ر ه
 

 دو@- ا>��� �Uاد
�ر �*	cI ��دم ا(�ان  ��H و از Q< k�Oاد رX  6�ا1

د(�?�� ��دم ا(�ان دو�� او  ����وع ا�� و ����O او از 
�H�  و��3 او��� ��دال  ��b. !ف و����Rش >*$� . 

. �$� ��ا6 �� ����O ,���ن او +�ا�� ��دم ا(�ان �! ����
دو�� ا1�X  6اد ا,*�ن �� زور �� �� ,�ر ا�� و ا?� 
>*$� �$� ا(� ا�_�ن را ����� ,� در ��ا�� ,��ر د�� 

� ���! @ن � ! �� � و (� ا '�م (M ه �% !)��uراه ��
� رو�� +�اه� �� #H� م ,�د�R3ا !��+ 6�%@ �V*�ن ,

� V*� در \� ��دم ا(�ان ه�ادار ا1�X  6اد و ه� ,
� ��ن �! ���*��� . 

 
 د��ع از > 
ق ��1 در دوران �%�ان

� >�م د.�ع از q1 را6 +�د ��رد � rb. �
ه�اران  
=�ب و�	� %�ار ?�.	� ، ز �ا ! ��� و د� ه�  
� در 

� %	7 ر��� �� ��ل ا(� ا3�ل . ز �ان ه� ز(� �_*'H�
 k� و در ��b. !و� �HI  ������b� �)��yت ,��ر در و#1
. @ن ���	�(� ��bم ا>�ا(! ,��ر رk�O دو�� ,�د�� �! ����

 ��3 ��ق ��� در و>b1 د.�ع از �
�zا(0! و�� ��*V در
 �@ن �� ��Q3 >*$� �$� �! ���� و ��ان ,��ر و ه

R��3ن و @��ان ,�	�ر و �_*'� ��دم و ا3	�اف 
� >�م � !Z	b� r)در ��ا !	H)�� ��+ن در و%�(2 ا�?� ��?
�ق ��� و ا3�ل >*�(� �#3� ��دم و ,��ر ��رد b1 mb 

� %�ار ?�� ��ا+�Y و ��5,� . �� ��  !## در �3\� ��� ا�

�a�aراه$ـــ�ان  �� در >�(�ن د ��*wه�� 6	�b�7 ا.�اد  ه
� ��U  اه�ن %�ار� . و ه

37؛ ا%�ا��ت و �1R;�ت  �� 6Xا��	م ���، �$�(7 ا��?
�y 6زم را ��ا6 �1آ� ا�	�ا�X(  .ـــ�اه�  �����، ز��*

!� ���ز 6���Hر =�ور6 ا�� و در  ��زد، ا(� ز��*
�رت �3م ا '�م و (� $3�ر �50! و آ�  	�'� از @ن، \

�اه�  ?�م+ ��ا>� �ه�6 �-�6 �� د��ار6 و 1	! �3م  	�'
�� . 

?�م ه
	�، ����5؛ ا%�ام ��اM) qb5� 6 ا�	�ا�6X آ�ر 
د��ار6 ا�� و�! د��ار�� از @ن، 1
� رو � �1آ� و 

�ل ز��ن ا�� �|$�� ارزش�در ���Hر6 از . ه�6 @ن در 
ه� در ��#1� د�	�ورده�6 او��� ��د��ن از  ��ارد، ��ز��ن

�د@?��  ���وز6+�  ،�
#� از ا(� ��#1a�� ،7\�1 6ه�
�1آ� ا�	�ا�6X را در ���H ��ز?�� و ���H %�ار 

0�. ده*� �!b  در  ،�U)ارد د��b� 6�7، در ��+! از �
� را از د�	���!  ?�مه� 6���Hر �#*� و د�	�ورده�6 دور، ه

� و �!	H+ ،آ�ر  �ا��� �)�	  �� !� ���U ز6  ���د�. آ*� ا��
�� �)�� 6Xا��	ا� � �? ������ت و  ا6 �*;�� ��د آ�  	�(� آ
�� و ��6��U %�ار   	�(� �#*���ت �<��ر ��ا��ن ��رد ��

?��6  ا �از و >�Q ��ت، \��V �5 اه�اف آ����. ?��د
ده� و >2 ���	�6 را �� ا�	�ا�6X  ا '�م ��� را  ��ن �!

��ز  ��زد، و اه�اف �#*���ت، ز��*� ه�Uم و ه�ل �!
 .��وام �1آ� +�اه� ��د

�،  ��ن �! ه
� ?�م ���	
?  qb5� و(� و�� �ده� ,
ا�	�ا�6X، ,�ر V*�ان �7Q و @�� !  ��H و  ��ز�*� 

ه�6 ��رد  ���7 در ?�م.  ;�ه�6 .�اوان ا�� ���Rت و د%�
�c ه����ر را �� ا%�ام Rb3 ! و �I� �Q*� �ا��ر�،  

�ق �!� �� ����ا \�3 �ه�R� 6  6ش ده� و از ا.	�دن �
�1\7 و �� دادن �-�ره� و اد�3ه�6 +�م و .�%�  �!

�دارد، �#_� ا(� ا���  6 �����6 و #3! yزم، ��ز�! ��	�ا 
!� c<��د ,� در \�رت ر1R� �)�3;�ت و  را ��

��� �ه�y 6زم، �qb5 ا�	�ا��H�� 6X و  �7O ��ن ��  ز��*
��V ا�� اه�اف و �_ . ا �از �
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 73 �� �z�  6ر6 ه��37 ?�ا(! ��ون در  ;� دا�� ��
�ار� ��>c ��?�دا ! و د $��� رو6 ��د� ا��>*$� . ه

�$� ��دم ا(�ان ���3م در ��� ?�.	� روش ه� و �*� ه�6 
�ار� ���وز6 �� ه� %�	! را ه�ف %�ار �! � ه, �	�Y?

داد ، در \�ر�! �! ��ا � ��ا6 ا�	�bار د�_�ا�! در 
ا(�ان �� ?Yر از را� ه�6 �� ��� و +�، �� اه�اف +�د ���� 

 ��ر6 ه�y 6زم ��ا6  �7 �� ه�ف را در د�� دا�	�� �,
���� . �$ �< ��*�Q را� ر���ن �� ا(� ���ر6 ه� ���ر,� ه

ا �(� �*�ان در �$��1 ، ��ون ��� داور6 ه�6 
���� !� M)X��O�)ا . ��رار� ?�و� �*�6 ه�(! ,� د(� �ه

 �**, !� !-� � ����ان �$�رز� ��ا6 د�_�ا�! وارد �! �
�د را + ��� �� �uHV ه� �� ا �(�� ه�6 ��ر� ، ��ر� و �,

�* �� �< �$*< �'H*� 6ر6 ه��>*$� �$� در . ه�ن ��
@�aز را� +�د ا�� و ه�� .�د و ?�وه! \�c1 ا�	��ز و 

�H�  �$*< �)ر ا��	ا+ c1�\ . ���ا6 ا H'�م ا(� >*$� �
� ا6  ��ز�*�(�$ �< �%�� . ��5 ه�6 ���ر(M ����! ه
 ا(� (�د دا�� ?�م ?Yا�	� در ا(� را� د��ار ا�� 

 
 �� 3	
� ، ���رز& ���@�- ^��6 و (�م 5"
, o�>

-�
1� 
 �$*< !?X)رز��(� و�� �, �
��رگ ��(� و ��(� �	�ان ?

�دن و � ��$� ، ?H	�د� ��دن ، ��د�! ��دن ، \#/ >
� � و �+ ��دن ا(� >*$� و �3م ���7 @ن �� �< ���H�

� � �3(�ن رژ(� �#3� �#� و ,�	�ر . زور �! �����+
ه�اران  
� ��دم �! ?*�� ��ون دا�	� و ,�7 و ��_�7   

�  �م V دم ا(�ان را از ه� @ن�� ، !�Rb داد?�� ه�6 ا
از @ن >� ,� د�	��U ه�6 . +�� � دارد �! زار ,�د� ا��

 q)�� � را ���+ �ا�*�	! ��ا6 ��,�ب ��دم د�� زدن �
 !� q)�� � را ���+ �� @ن ه�(! , �! ,**� >� دارد ,� ه

�1آ� ا�	�ا�X(   ��ز�*� �-�Q و : �-�Q و �3م ��(�ان. ٣
� @ن ا��� �$H  ا(� �3م . �3م ��(�ان و راه$�ان ار��

��3ـ! آ� . ��(� �� �*q0 و ا\�ل راه6�$ ��ام ?�دد
ا �از >Yاب، \�ا%� @���ر و ا3	�د ه�اه�ن و  �Vــــ�

� .ه�ا� دا�	� ���� ه���Uن را �
 
��(�(� =-�{ (� �Z-�{ �ــــ��  ! : ا%	�ار ��(�(	!. ¦

�ا � (  �1آ� ا�	�ا�X(  را راه$�6 آ*�� . !U	د��*V
�ذ 3�ا�7 +�ر>! در ��ز��ن، �-�د 
��(�(	!، ا3�ل  

�3�ا���U�� 7  ��ا>2 ���� ?��6 و را�0 ���6 =-�{ 
� �  ،6Xا��	!  ا�	ا6 �1آ�� c��*��  r)ه�(! از ��ا
 .ا�	�ا�X(  ا��

 
ه�6  در?��6 ��ز��ن در ?�.	�ر6: ه�6 روز��� ��5ان .�

روز��� و �7O�H و ��_Rت +�د، �� k �1آ� 
 .ده� ا�	�ا�X(  را آ�ه� �!

 
� . H)6 ر�)Y� : 7 .��ر از+Y��0(�6 و %��#�� �5

!?X)6 ا�� وXا��	ا� M) 6��U�� 6ا��زم y 6ه� .
دا+7 (ه�6 ا�	�ا�X(  �� ر(H  و .��ره���U*� 6  �1آ�

��ز��ن ��ا�a@ 6ز(�ن و . ا � ��ا>�) و +�رج از ��ز��ن
ه�y 6زم ��ا6��U��  6 �1آ	! ا�	�ا�X(  ��(� @��د?!

P��� ���� ��(! و �57 ا(� .��ره� را دا�	?. 
 
٧ .6�)Y����h� ��.�z :m+�� ا6  �7  (�! از�� �Q� 6ه�

� اه�اف ا�	�ا�Y����h� ��.�z ،M)X(�6 ا��� .
ه�(! آ� در @ �Q .�ه*c��*� 8 ��ا6 ا�	b$�ل از  ��ز��ن

�ا *� د��   ����h و ��ق  ���ن %�6 ا��، @��ن� !� ��
��  7O�  �;  رد�� � و �� اه�اف ��  )Xا��	ات ا����h� آ�ر

�*)@. 
�(� �1آ�� ��ه�6  ?�م دوم، ����� �*��2؛ (�! از و>

� ��آ	��!، ?H	�د?! �*��2 در?�� در @ن � �$H   )Xا��	ا�
3ـ��  �qb5 (  ا�	�ا�6X،  ��ز�*� ��. ا�� �I� 6��?آ�ر

�� ��ز��ن ا��b��� 7 و-
(�! از ����bت . ا6 از �*��2 ���
��� �� 6Xا��	2 ا�� ���د� ��ز6 ا��ر(�6 ����� ا(� �*� .

� ���H ا(� � �<�
	*! ا��، ا.�ون �� ����� �*��2 ، �?
 .�*��2 در را�	�6 اه�اف ا�	�ا�X(  =�ور6 ا��

3� ��ا���Y?  6ار6؛ ����� ?�م ��م، ������ه� �'
�ب �!H5� !#� ��ز��ن ��ا3 6, � ��  ،6Xا��	ز6 ا���

� �! ر.2 ��ا 2 و ��5ود(�<�� �Q @ �� ��b.�. ,*� ه�، و �
����� !b0*� 6�Q��Vر�QV ��*wا6 هH	*�  ه�6 ��ز��ن ه

���� !U �UV �� . آ**� ه� را �-�� �! ?��6 آ� �<���ون �
�ت  �������� �3�'� �ه�c��*� 6، د�	���! �

�_�د �� �! ه�ه*8 و  �7 �� اه�اف د��ار�� و  ��� . 
 6Xا��	ا� qb5� ز��ن؛�� ��H� ـــ�ش و�U رم، ا�QV م�?

�
��� �� �)�Q  در �0�ف و  »ا �Hن« �م  ا6��#, 6 �-�
ا �Hن ���$*�6 ا ���U ه�6 .�د6 �1آ� . ��د �	_! �!

!� ���U ا(� ا �w �*V 6  آ*� وXا��	6 اه�اف ا��	ه� در را�
��V اه�اف و �ا �از، ��  ��رد  ;� ه�ا(�  �Uدد رو �  �7 �

ا�	�ا�6X هw*�� . د��ار(6�Q ز(�د6 ه�ا� +�اه� ��د
6�*�ا � !��� ��H� و �	ر?�.��	ون در ا+��ه�6 ��ز��ن  

!...) �*��2، .�@(*�ه�، ا��� �ت و(  qb5� د�� . qb5�
�ا6 ا�	�ار و �$	*! ��  ا�	�ا�6X �5	�ج ��%�ار6 را�0

�-��7 و ا3	�د ���ن راه$�ان و ��(�ان �� ه���Uن و 
ا�Z3 ا��، و ا(� ار�$�ط ��� از آRم و ?
	�ر از آ�دار و 

!� �x�	� و �*� ا(��ن !#�د ر.	�ر 3�. 
 �� 6Xا��	ر6؛ ا>�ا6 ا��	�1ت ��+R\م �*'�، ا�?

��ز�� �ه! . ��+	�ر و ��زوآ�ره�6 �	
�و�!  ��ز�*� ا��
>�(� ا��� �ت و %��#�	6�Q ��ز��ن در %��c ��+	�ره�6 

�	H�� از .�ا(*�ه� و !$��*�  ��ه�، ����Rت، .*�ور6 و ��
��ز6 ا�	ــــ�ا�6X  ��(�(� (  7��3 ا���! در ���د�

�ب �!H5� د�� . 6Xا��	ا� ��(� ��ا�7 (�د��� �ه�(  از 3
 >�(� ��ز?�ر ���*� و در ��a ا(� \�رت yزم ا�� در 

(�! از =�ور����h� 6�Q . را�	�6 ا�	�ا����h� 6X آ**�
. ا�	�ا�X(  و>�د آ� ��6�Q ار�$��! آ�ر@ و ا�x��I ا��

!� c$� !��د آ� ���م راه$�ان  =-{ در ��H	� ار�$��
7  ��د و b	*� ا.�اد ��ز��ن �� ،�)�� � �V ،���h*�ن ,
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  �, �>*$� �$� در ��b�7 ا(� ���� ا���! %�ار ?�.	
 !	��_1 �	H�� ���ا6 ��ون ر.� ,��ر از ��5ا ! ,

 �V �� را .�ا ?�.	�b. !�5 ره$�6 و�� !�Rر6 ا��Q<
�رI��� . 6! داردQ?�ا(���! از >*$� �$� ,� ه�ادار >

���  ��٣٠ر�� ! �! ���*� و _1 ���ل ا�� ,� از ورود �
�*2 ��� و ��رد ��,�ب ��اوم %�ار ?�.	� ا � ره6�$ 

� را ز(� ��ال ��د� و @ن را %$�ل  �ار ��b. !ر6 . و��Q<
� ��0ح �b. �b#0� �)y7 رژ(� و��b� ا(�ا ! در وا%2 در

� . ��� و در �;�ه�ات ه�6 +���� ! .�(�د زد� �! ��د��'�
 �� �� !- �� ��b. �)yو ��U	د� � ��  ��ن داد� ا�� ,

�ر �3م ?H	�ش � �� @زاد6 ه�6 �� ! و �-������.� و �
?�ا(��ت د(6�U در >*$� .د�_�ا�! در ,��ر ��د� ا��

 !� c��a ���ل ا+�� ��I! از  �٣٠$� ,� در و>
� در \�رت �� ا>�ا در , �*)��د� ا � �! ?� ���_1

�ل 
h� � @وردن ��اد6 از %� �ن ا���! ,
 

1
ر را از �%�ان ��Kت دادB ان
5 � . ����& ا	- �
�ر6 ا��R! و (� Q�ن �� ��5 �� ��  �م >? ��

�ن و Z� �� �� �5� �_#� ، �H�  ! ر6 ا(�ا�Q<
�ر6 ا�� Q3#_�د > . �>*$� �$� ��(� رو�� ,*� ,

�ن و (� ه*� را �! �H*�د (� �@ ، �H ا�. �* �� ��ر6 �Q<
� را6 ��دم در , ����دان و ,� ، ��ر(� �* �� ��ر6 �Q<

 .@ن  �b!  �ارد
 

���$ �K�2� 
 �)�� ��3 �� �� �$� �$*< }#	I� ن �� ?�ا(��ت�? ��
 �b  ر���ق  ;� دار � ا�� در �
���� ه� در ا(� ��#1� ا�

�ر(�  ;�م Q< 7� در 3, !�Rر6 ا��Q� در >�b. !و�
� �$�(7 ,�د� ا��  � �b. �)yو ��U	ا6 از د� ��Oزا �را �

 . رو�*! ه� ���Hر ا��
 

� ���اث دار \� ��ل �$�رز� د�_�ا�! , �$� �$*<
�اه� � ��دم �� �#3� د(_	���ر6 �! ���� ��(� �� رو�*! +

 �� cI	*� 6ده��Q  ���اه�ن �1,+ �اR3م ��ارد ,
 �Qده�*� 6	�c در >��-� �! ���� و ه��  �Qد6 را ���� 
 cI	*� ر�Q< k�O@��� از @ن و ر ��ن و دو�� �از ��ر�

���*� ! . ��دم  
 

 �0� ��,�6 در �$�رز� �#3� د(_	���ر6 ��� در دهb و  ٣٠
� را6 �#� ��د� ا�� �٠� ��� ��_��� �� ��+	� . �3م �

� ا�_� �� ا\�ل � !�Rر6 ا��Q�1ب ر�	�+�� و >
� و Y1ف ا\Rح �#$�ن �! �b. �)yا(�ن ذوب ��� در و�?

�*, !��اه� ه�ن را� را + . 
�د و >*$� � �#��b� �)�� م ��3ر��� ا('�د (M د(_	���ر6 �

�$� ��(H	! �� در ��� ?�.	� ����	! رو�� ره6�$ 
 . ��و�� د�_�ا�! ��ز6 در ,��ر را ��  ��Q3���Uد

�ار� �
�وت ��� ��5 ه�6 ���ر(M و ����� ه�6 روزه
����� روز �$	*! �� +�ا�� ه�6 روز ��دم . و>�د دارد

�د ��ا6 ا('�د ����hات <�� ا�_� �ت �� �<�ا�� �� �
_�، ا��  �ا�	� ���ر6 و �Vاغ راه*� ��ا6 @(*�� �

 c<��\� ��ا6 ره$�ان و ه�ا(� ?�ان >*$� ��+
��?�دا ! و د $��� رو6 از و%�(2 روز��� ��� و >*$� را 

� ��, !� �H_� و �� �! راه�. 
 

 

 �,�5� ��اه�ن �+ !)�*< !##� داد?�� ��� ا�� ���ا>-
,���� ��ن R��3ن و @��ان ,�	�ر و ��,�ب +�� ��دم 

��. 
 

 ا�����2ت ^زاد
�ر6 ا��R! ه�� ?�� ا 	�I��ت @زاد  $�د� و .rb دو Qدر >
 �,�� q1 � ب �! ��� ا�H5� 6د�+ �, !	��>*�ح 1_
در ا 	�I��ت را دا�	� و ا\Rح �#$�ن �� %$7 از ا 	�I��ت 

88  !?�*)�  �� ا � از ��(q \*�وق را6 �	H ا�� !� !	1
 � ��ر �Q< k�Oب ��� و (� ر�I	 ا k#'� . ت���I	 ا�� ا

 ��ن داد ,� ا\Rح �#$�ن .q1 rb دار � ��ا6 ?�م  88
��ن �*�ر ا 	�I���! در ا 	�I��ت ��,� ,**� ا�� ا>�ز� 

>*$� �$� .  �ار � 1	! �� را6 %��2 ��دم ���وز ?�د �
�د�� ��Vن و د(_	���ره�6 ر(� و , �� �#��b� 6ا��ن �ا,*

� د.�ع از (M ا 	�I��ت @زاد �� ��,� 
�zو !	H)�� در��
 7)�H� ���@ ���H� 71 اه�ن�+ �� @ن  ��وه�(! ,ه

�ق  ��وه�6 ا\�ل ?�ا را  �� b1 ر و�Z1 د� و��ر ��,
 �)�$  ��b. �)yش و�)Y� د و ��ط�� �*��*� !� ��� ر��
 Mر ��,� و (� �3م ��,�  ��وه�6 �#! و د�_�ا����-�

�ر در ا 	�I ��ت ?�دد�, . 
�� �� ?�ارM) 6 ا 	�I��ت ���� ��(H	! و �! Z� 6ا��

�د و ه� V*�� از ا�_� �ت <�� ! �� ا�_� �ت %� �ان از ه�
�H< د� .��ز��ن �7# �

 
1
رB - و ا29=�د	��	 ��در ا &�F	 -@از د�� ���$
�, 
از د(�?�� ���Hر6 از ���b�b5 ، ا%	��د  
	! در ا(�ان و 
3�ا�7  �# �b .�اد�� دو�� در ا%	��د ,��ر، از >

 �� ده� !�زا(*�� د(_	���ر6 در ,��ر��ن �! ���� و 
�ر6 ا��R! و د+��� ?H	�د�  �Qد ه�6 �� Q< ���_1

�ا�	� از ا Rbب در ا%	��د و +��\�  ��u� �b و  �Qد +
� در ا%	��د ,��ر، �� د�	� >�ت �H	$� >�ن ��ز� �b. �)yو

>*$� �$� �� �-�ر د�� ���u و د(�U . ا 6�����I ا��
 �Qده�6 ��از6 �� دو�� از ا%	��د ا(�ان ,���� و @زاد 

��ز6 ا%	��د6 و ,�ه�  �b دو�� در ا%	��د �! ��ا � 
 �را� را ��ا6 �5�ل ا%	��د6 .�اه� ��زد و  ��ن ده� ,

� .��ا6 ره$�6 ا%	��د ,��ر @��د?! yزم را دارد� �)��
� و د(�Q  �Uده�6 ا Rb�! در �b. �)yد و�Q  ، ��u� ���+د

 �Qده�6  ;��! �� �� *� ���u و . ����� ��(�ن داد� ��د
 �� �#��b� ر در�ار�� و%	! �! ��ا *� در د.�ع از ا�*�� ,�
 !���	'�وزان +�ر>! 3#_�د ���ا ,**� ,� از ا3	�د 3

�ردار ���*�+ �� . 
 

�
ق ا��9- ه�� ��� و �pه� < 
�د را �� ا%#�� ه�6 + !*�ار� د��د�� ?�ان �	5'�، ه,

�#! و �Yه$! @�_�را اR3م دا�	� ا � و �*� و روش @ن ه� 
در ��,�ب ا%#�� ه�6 �#! و�Yه$! ��>c .�ار �-�د �! 

�*�ن �� از ا%#�� ه�Y� 6ه$! از ا(�ان ��� ��ر6 از ه�
�(� >�(� �ت ��ور(H	! ا�|�ل b� c$� !#� q�و در �*�

 ��ن 3$�ل ر1�ن ر(U! ��� ا�� ,V ! را�, �)�*<
�ان ��دا � ����زان و ����اران ه� و�� �� را ��ور <� 

�ق ا%#�� . �! ,**�b1 ا�1 از�\ �� !	H)�� �$� �$*<
37 @ورد �� �)�در وا%2 >*$� . ه�6 �#! و �Yه$! 1

�$� ��ا6 �$�(7 ��ن �� (M >*$� �#! و ه�U ! ��ا6 
 ��ق %� � ! هb1 از !	H)�� ر�ا�	�bار د�_�ا�! در ,�
 73 �� �)�ا(�ا ��ن �� ه� �#�� ، ا(�(��6X و �Yه$! 1

 .@ورد
 

 �
ر� ا	0�/�, ،�
ر� ا"�ا�/�, 
 ���H	� ه�6 1_��	! در >��-� �*��! ����! و از >*$

�*	Hا6 ه ��� ��ر6 ه�6 �*�+	?���, !##�ق ��� ا�b1 .
 � �  ،� �� !� ��Hb� ��د �� دو د�	<��ر6 ه�6 �Q<

� در ا(� , �*��� !� ���د(_	���ر6 @ن ��دان ، ��ر(� و ,
�ره� ��ر��ن و ا����  �Qده�6 ا 	�I��b  !!  �ار �، و �,
 �* �� �� ! ��ر6 ه�6 ��ر�Q� د�_�ا��M @ن ه�ن > � 

� در ا(� ,��ره� ا+�اب , �*	Hن و ه*� ه��@ ، �H ا�.
��! دو�� را ��_�7 �! ���وز در ا 	�I��ت @زاد و 3

 .ده*�
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���$  �و . ��ا6 �� ���� ,� ا(� %�ر �� �� ه�ا و �-�ر?
�د� � � @ن �_�H در ز �ان ���3 �� ��(� رو6 . ا(� ?

 �_. �� ! �H ا �*	H_� �ز��� %�ار ���Uد �� �� د(�Uا ! ,
�اب و ��(�� ��ا(� �-*�6 د(6�U (�.� @ �ن .,*�� �و ,#

�اب� �� ا�H1ن �$�6 ._� ,�دم . ا3	�اف ,**�� ��د �  �
� �� ��ش @ورد � او را  �د د+	�ان و��Hان >�ان V �,
 ��ا *� واو در ���1_I� ز�  �)�U� �Q @ ��! ��د � �� او �
�  ���Q @ �5 �! ��دا+� و �� � �I)ر !� Mت ا����

�ر�	� ! در �� �ا(� و>�د 1	! ه*�Uم ��گ ,� او را �
���ون ز �ان �*	7b ,�د � ا>�ز�  �ا � ه�Hش در @ '� 

� �! ����� �؟ V او وداع ,*� از ��و و ��ر (��Z1 
ا�� در ��رد ه�Hم؛ در ز �?! او �Q	�(� ه�ا� ��د و 

q��3 �)�� q��3 . ن��ز �در ز �ان V*�ن ��bو�� ,�د ,
� ز �ا �� ! ��د ,� او را �! �*�+	*���ر ه� از +�د . زد ه

 �H_� !� @(� ا?� او �	ا�������م ا(� او را %���Qن �! +
� او �! � �$H  ام �
�و (� ا �>�ر �! داد در ���ان �3

 �  ��ا 6���h� �H ا('�د ��د؟ ا��وز �! دا � ,�. 
 

� ز��ان در ز��ان رو��و)
�� �B $�وه/�� "در �2Bب �� �
�90���م ���21 در ا"� ��ر& . 	��	� ��ا� �
د 	���2 ا��)

 ...��ا���
 

�د �-� از (�زد� ��� در �#�ل ا 
�اد 6��H                     ��1364ل   �
��! (� ا��ق                    �ل 3#� �
�� �*	7b      40-30��دن ��ا � 

از ه�ن �5;� اول د(�ار ��رگ >�ا(! را در @ن                   .,�د �
! از ا��ق ,*�رم ��                          �  �$)�b� دم�, k1 MV�, r�5�
                                       �� ��R! و    ��b� زد � و �b#1 ��5! دورم��+

  !�R,.   � ه�  _�د�U  !	1  .          #*� >�ا(! از�ار �درد ا(� د(
            �.�) �ا+	Rف �� ��    .ه�ن �5;� @�aز �� و �� ��(�ن ادا�

�د� ا(! و                              � �Q @ د�د(�?�ه6�Q ا,|�(� و �1ب ��د� �
                 �Q*)ا ��د � و ه��  ! د(� � ,� !� �O�+ ! ه� را	ا,|�(
                 �� �! ?�د � و و ا(*_�$*� � �� !� �'*_� �Q @ د��ن +V

�وت  ! د(� � �� @ '�                	� ��U  �� �V�?را ا v�	�� �د�
�! ر.	*� ,� ��+! ��ن 1	! �#�ل را ���Hb ,�د � �
� ه�              

-50->�ا ��د 1	! در ا��ق ه�6             1365در ز �ان �� ��ل       
60  ��MV در ز(� ز��� ا��ق ه�6 �_*', ��
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k ه���ن ه� �5;� در ه� ?��                  «  �, MV�در @ن ا��ق ,
�! ه��  .  �! +�رد،  ��U ه���ن را از ه� در(Ó �! ,�د(�              

!�R, و !�R�.«  ٩٠ص  
� ه� �1�! +�د �!                   «� �Q*� ه���ن را ��a و �Qدرد د� ��

��	
��� �� و �V ه�6 ا Rb�!، د(�ار �#*� .�\#� و>�د                .  ?
$3�ر از @ن ��ا(�ن ا�_�ن �Y(�          .  دا�� ��Uwه� �د(�ار6 ,

 ٦٥ص  ». ��
ه�       ه�6   از روز ��م +�راآ�         ،در ا3	��ب ه
�� روز�      

  ! �� و >���     روي,	I)ي ��   ه� ر�*�  .  � در ا�	
�د� از  ا�$	
ه� و    دا�� و  $�(� �V     �*�6 و>�د    ��اد +�راآ� ه� ��ز     

�� !��ه� .   �آ�د  را (�� ��    ��ن  ه� ��اد +�راآ�    را��ه�   %
�اد +�را,!       � �� ! >�ا?� � و                 ,	I)اش را رو6 ه� ر

��    ��.  �*�6 ,�د �   >����� �� �	1       ��*V ��	دا� �ه�ي ا �آ� آ
 .آ�د(�

ا Rb���Q   ، از �Vا�3ام ,�د � ��ن ه�Hان��1367ل «
. دا H	*� ��ن �� ��(� q1. ��ن  ���� ه�� .�د6  �� �RHي

 $�(� ) ا6 و اآ|�(	! ��د�(ه�  �� @ن: ?
	*� ه� �� �-�Z از @ن
�
? ��#H� .ا�� @ن @ن �	Q� �*	د دا��b	3$� � و   ه� ا�ه� 

 �� � �$�ر .����=2 ز �?! ,**���اب �a و �Q*� ��3 6
�د � ��(� @ن .��د� �Q*� د� .»ه�  �� در درون +
 

وارد ز �ان  ��� ��دم و �$�-	� در ا('�د >�ا(! ه�  ��63ل 
 و@ن \5*� ه� د+��	!  �ا�	� 

�(��H  -در ز �ان �1و ?�و� را� ?�ر?���د-�*��� ��ادران  
در  �b ,	�ب " �b�b1 ��د�",	�ب +���ات ز �ان 

"�_� ����(�H" .�ا�  !� ".::»6�)�<«  !� !H, ��
� ��ز� وارد �*� (� �#�ل �! ��, ��	
? . 6�Q)از ,*'_�و �-�

او��� در ��رد 3#� د�	6��U اش �-#�م �! ?�د(� ,� ,�ام 
� ا��ق ��Q او ا����؟ »د(6�U«ا�� (� @ن  »��«از . ?

ا?� ��ز� وارد ����ط �� ?�و� ه�6 ا,|�(� و (� �1ب ��د� 
�*	H�  !� �Q @ �, �� !� !O�� ا6 راه*��? ��د، �� . 

!)�Q @ ،�**���ق ��� را ر�3(�  _�د � و  b1 ا(�ان �از  ,
�*	Hه �
*	� �� �H ن و ا�H ر6. ا��H�  !#O�H� از  ��!   آ

�-	�bم .   ��� ا�� ا(� ��ت در ز �ان ?ـ��Y در ا(� آ	�ب @
 �U)د �ه� روا(� از ز �ان، ه� روا(� از ا(� �3(�ا ! ,
�ر �� �, !I)ه�6 ��ر �;.�1 �� �, �*	Hده�(! ه�) ،�*	H�  

�ع @        �اه� ,�د و �'+ �� ��ر(I! �! ,*�           ا=�.� Mن ,
   @ �� �ا��وز >�ا �ن ,��ر �� از       .  ن �! ��د ا�	*�د ,�د        ,

� 6 و(�ان �! ���� +$�6  �ار �؛ ��(� @                        	�Y? �)ا    �Q 
        �*H)��اه*� ��ر(P ا(� �! ��ل را �*I� 6روز6  .  روز �)��

          @ M, ��اه*� �I� �� ان�دم ه�6 ز+� د(��        روا �*���ن >
�اه*� دy(7         .  از ز �ان ه� ���(*�     I� �� ان�� �*���ن >-��<

� ا�� را                    �� ا�� و �Vا ا(� ? �UV ! ن ا(�ا�H ا �ا(*_
�k =�ور��  ��ز ه�H �� ا(� (�ده� و +����             .  ��و(� ,**� 

�د        � �	��U  و �	
� ا6 �� ز+�           .  ه� ?� ا��وز ز+V�?ا
 ه�6 �! ��ر ا �Hن ا(�ا ! ����

 
. ا�=�ف ا	- ر(�"- �2Bب ��� ��2H ����ر �/� در 

��B در ����ر� از �2Bب ه�� ز��ان د"�& ���  ��,�ا"
 ��1و ا"� ا�=�ف �KB	-؟. �
د

 �X)�3� �'�رب ز �?! ���د  �7'� !� c$� ل ز �ان��
�د+ �� �� �*�Uم , �U @ ان�U)د �� را ��(� ه� .�� �#ا(� >

�ن �� روز6 �1اM) 7% ��ر �_�ار ,*� ا(� و(� @ن V !H,
 ��V"�H�  � y�3د " !���� ا(� �$*! �� ��ا6 ا(*_� @دم +

 ��ن �$�+ ������! ��(� @ن د(6�U را ,� او ه� از �
!*�$� � �? ��� ه� ��� ��دت ��+	+. 

�� دارم و @ن �+ �� ?�� ا(� =�ب ا�|7 را �در ز �?! ه
�  را  �� ,�ر �! ?��م, M) ن و��دت �+ ��زن �� M)
�ا��وز �� د(�Uان <. 

� در ��ا(r �1د و د��ار +�دم را >�6 د(6�U و (� ��ه
 �I$���ن در ا(� \�رت +�د را +Vو �	ا�Y? ان�U)د
� دارH1 6! از +��$I	! و +�ش ��*! w @ از !��) !�

�ا ! ادا�� را� ده!� !� ��� ا��س  . ��$� �! ,*� ,
ه�� �'����ت ز�� ! ,� %#� ��  �م د(�Uان �! �V+� ا?� 
�م و را(� ا�� ��اب ��د ��� �w @ ل�b� اف ,**�� و�	ا3

 ��د را >�6 او �! ?Yا�	�، +� �اده�ش >#�6 رو(� �+
��U @ن ��در و @ن ه�H را  ���د a ��QV � �� !� }\

��	�. �! د(�م  !� ku� و �	H�  !� ف . >�6 او��از 
 �H� !)ا � y�3د r)در ��ا �د(�U �� در ز �ان �� ه�� و>

��� ���� روا �! دا�� دور از ا 	;�ر .  $�د(�_1 �w @
�د ا�� ه$*�ان د(�Uم $ ... 

  !� � yدم  ��3د�� در ��رد +, �w @ �دو��  �ارم ه
�*��� در ��رد د(�Uان روا دارم �� ا(� �7O�H د%��b ز(� 

��(� 1	! در �U� �� �*�م �%R3 د� ام�, �_. �د ر�_*'
ا.�اد6 ,� از دو�	� �  $�د � و ���Hر دور ��د � 1	! در 

�ا>� �! ��م � � �U*)اس ا��1 ����ر 1_��	!  ه� �� و�
�دم �3ا�� را در ��رد��ن روا دارم�� @ '�  .و�-! �!  

� �� دو�	�ن ��رد ���ر�� وارد ��5 �! ��م ا��1 � از ,
�ا�	� �� �� @ �Q� �Q��ن و �3دل + !� !)�M و راه*, �Q @

�Q   ��U ز �� ا �@���� ا��1 � ا?� a ،�* ا�و ,	�ب را �! +
� \�ا%� � � �Uد � و (� �H	�U ��ن ، ا�� ا(� �� >�(! ��د ,

� ��.! �$�(�U  7دد�% �� وارد  _*� و �0� ���	,.. 
 

 wC( �� ن ��1ن ��اد& ا"� و د"+�ان را ه���ود را 9/�
�90��"�  .ا"� ��2H ����ر �/�� ا	-. ��H� �/2د& ا"�)

  .در"���� ر"�1 ه�� ^ن را
 

�-� �_�H را در��ل  �در ز �?!  1367او��� ��ر ��د ,
�ا �ن ��د. ام ���VمI  ز�  ���I� قR� �)در ز �ان ز .

�ز �! +�ا �، �_H	� و .�و   �� �	��  �Q*� �ز�� ! ,
�ا �م ا��I  ز�  �V �?ا �	I)س ���*�� ?! �! ...ر�H1ا

�Vا؟ @(� �� ,H! ��ه_�ر ��دم؟ @(� �� �� @ن ,�رم �� . ,�دم
 �,c��@ !H ر�� �� ��دم؟ @(� �� ,H! +�� � ,�د� ��دم؟  

��*��� !H, از �و�! �Vا، از ! �� ,H! ��ه_�ر ��دم،  
�د ���*�� ��دم؟ @(� >� ا(� ��د ,� �� ه� از ���� و +

�ان ��دم و ��ا � در ه�ن �1 ��د در درو � �� د $�ل I	ا�
�دم؟ ._� $  �� �! ?�	�؟ @(� �! +�ا�	� %���Qن ���� ,V
,�دم ��(� ا(� �_��V �H ه�(� را �� رو6 وا%-�� ه�6 

 ��(� در�! . روز?�ر ز �?! در ز �ان ��� �� ��ز ,*�

�H� ��
��& �2Bب ��ا ��"
 $:- و$
 �� (:- ��ه��ز �

قتل عام عاشقان آزادي و عدالت   

  اجتماعي

 

��2 ا"� �2Bب ا��2د"�؟� �H:� �B �� �L 

  
ا?�  ،از @رزوه�6 ��رگ �� (_! ا(� ��د، در ز �ان ��دم 

� @رزو(! دار6 V �*)�U� از د(�ن  –%$7 از ��گ ��a ��
��Vل ��د، از ��1ط -����ر� �#% 6y�� �، @رزو(� ر.	� �

7 ���Vل را در و%� _� !a�� �I� 6 �#% ��Uز���@
�د �� �� اR3م  ���1369 ��� ��ل  .ه�ا+�ر6 �! د(�(��

 !�+�� �,�د � ، ��	�ا �� ��ا6 د(�ار +� �اده���ن �
روز� �� از ز �ان  10ز�� ! ,� �� ��+�! . ��و(�

�	+�*��در ز �ان را �� رو(� . ��ا.�b ,�د � �� از ��  
ه�ن .��ز ,�د � و �� ��  ���ور6  %�م �� ���ون ?Yا�	� 

� 6 اول 	
�ر و هuم ��ه�  ���Vل ر.	� و رو6 %#� �#% ��
�د � $  �U)د ��R�Q "،"3#! ��ه$�ز"�3(�ان د(�Uم را ,

�Q, �)ا !"، "درو�Q� !ر��� ����و(� " ����ر"، ".�
� �*U! ,*�م و در @ '� �� ... ?#! @�_*�ر6 و 	I� 6رو

� �� �� و �� ?��Y را w @ !)�� ��ز?, �	H� �Q3 دم�+
�دم %�ل دادم 1	�  ه�?�، ه�?� .�ا��ش  _*�+ �و �

ز�� ! �*�(�H، در ا(�ان ا\R ا�_� �  $�د، +� � و �_� ! 
ز �?! در +�رج . از ,��ر @��م +�رج ��1993ل .  �ا�	�

V*�ان ه� @��ن  ��H و ���Hر ���Hر د��ارا�� �� +�دت 
 ��U� 6، دا��U� 6 (�د�U)ن د��ده!، ز q�$0� r)ا�� ��را 

 ���و6 و ,�ر ���ا ,*! و �a�� را ه�Z ,*! و در =
!��$  7-
�دت را ه� ���ا ,*! و �*+. 

درا(� دور� ه� و%� ,	��! در��ر� 6 +���ات ز �ان                        
� �! �� �� ا�	��ق �! +�ا �م           	���! د(�م از �1ف و        .   

ر � ه�6 درد �_*'� ا�|�ل �� در ,	�ب +�H�  6�$؛                      

�� 6 >�ا(! ه�6 درون ز �ان و ��(_�ت ه� �� د��7                        �

     ،}#	I� وت ._� ا.�اد�
�   ���  �	��ر � ��ر?! ��ا6    .   
         �	H�  !0)در ��ا ��د ,� ��،          �	��  ��دم ,� ��وع �$ 

�ان روز ���  �Uر @زاد �!  ��	� ��         @ن ,*� در *3 �دوران �
                             �ا(*_� ,	�ب او�� ���r  �� ��ران �*	�� �� و �� �
وا�0� 6 @�*�(! ��  �� ��ران، .6�Z ا 	��را�! @ '� را                 

�ا � در           .  �*��c ��ا6 ,�ر د(�م     	� ��ن ا(� ,�ر6  $�د ,V
      �H)�*� !)�Q*�  .           �*��� رم�*, ! �H, �	ز دا���   .   �Q @ از

�ا � در @ '� +���ا��                 	� �� ������م @(� ا�_�ن ا(� ا�� ,
�د ��.�ن و �5� ��.�ن ه_�ران                   -H� �Hرا �*�(�H؟ ه

و �� ,�ر  ��	�     .   �� ��ران از ا(� ���*�Qد ا�	b$�ل ,�د �        
ا�	�ا �� ��� �c و روز رو6 ,	�ب ,�ر              .  را @�aز ,�دم   

                            �� ��ان @ن را (�.	� ,� ��� �*V �#\�. �� ku� دم و�,
� 1	k� ! از                      .  ��ز �( !H��uدازم   , �)�U� زم ا��y

� ا(� ,�ر � �� ��_7 دا�	� , �+ !)�Q*� اد(� ه� در ����*V
?�ه! .  1	! �-� از V*� ��ر +�ا �ن و ��ز  �(  .             !H��uدازم

                      !� qه qه �رو 6�Z-! از \
�5ت روزV 6*� ��ر �
��ل   ٧+���ات     ".�ا���� ���  "در وا%2 آ	�ب        .  ا.	�دم

�ر6Q .ا�� ا��R!  ز �ان �� ، در ز �ان >
  


د ؟� �L ،�2بB �"�2 ا�
 �����2 �9@��2ن ��ا� �
 
!-�  !#O�H� رد�ن  در ز �ان �� @  آ�  آ�دم در,	�ب، در �

�H)��� . رو��و ��� ��دم، �*�+ �� �, !)�Q �H رد ا�در �
ر��ن @زاد6 و ��ا��6، و ه� ,�ام �� ا ���U 6 +�ص  @

�د، ,� ا��وز 1	 !�� ���Hر6 از @ن r+ �)�b3 و ��ز +
 ��ب ._�6 ا��وز(� ��  $��*�، ,�	Vر�V ام (� در ����,
 �	�, ���� و�+ �� �� 6 ا(� >�ا �ن ,�� � ا�� ���ا � ه

�ا�	*�I�� �,�	�� را ��V M) ،� ��: " @  زاد6 و �3ا��
!3��-! . �� ا(� +�ا�	� را ا��وز ه� %$�ل دارم " ا>	

��   آ�  �I	#{ و �O�H#!  ,�دم در ��رد ا.�اد �� د(�?�ه�6
 �H)�*� ��Yو �� ?ـ �� .�#�  آ�  در ��رد b�3!  و از >�  

� ام ه�Hم	���. دا�	�   �UV ا و�V   را از ه� q��3 دو
  ا(� ,	�ب در ��3 درد �ك ��دن، دا�	�ن ���(�. >�ا ���**�

��  �H�b�3 آ�  ! �Hد�� آ   ��� در    ���د6 ,���� �� آ
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�
�ان �*� �� ره$�ان �1ب ��د�                   «:  ?+ !� �	
? �� ��
�ام ه��         .  ا(�ان رو�� رو ,*�، ا�	*�ع ,�دم             + !  �	
?

,�و���ن رو �$�*�، ا�� د�� �! +�ا�� ر1�ن رو �!                      
� او ��ور دا�	�            .  د(�م� rb. ،�I� 6 اون �5;�ت��  . �	
?

     ��)�� ��b� 7|� اون ه�  .        �%�� �$�*! و ا(*�bر 1, ����ر(
!*_   !                        �� روز �*� ��دن ,� �� او رو �� رو ,*�، ا�� �)

�� ��1ر را ��6 ز �ان            .  >�(� ����6 را @ورد� ��دن          
 »...�k.  �(�م

��6 �*�6 او �� @ر�� � در @ن ��ا(c)�a r ��ور ,�د !                
�د و �� @+�(� �5;�ت ����1 ادا�� دا��                $   .   �ز�� ! ,

� ه�6 �_��� اش �!               ���ا6 ��ز>�O! \�ا(� �! ,�د � ?
� اش �� از و��1              	H�  د��ن ��Q��ن و ?�V ر 8 �� و

 �� !�  .        �� !� �)�� �w�� ر دل�Vد �#\�.R�  .  م �$�س�U*ه
3�ض ,�دن، ��زش د�� ه�(� را �! د(�م            .    �� �ا(� ه

� دره� ��_**� و               �b� ن�V ،دا او را ه��$� ��� ا(� ��د ,�+
�ن ��9ور �   )�)�#� ��  .       �
� ��  �Uا ! �! ?��ا(� ه�  «:  ه

$1� وادار ,*�           ��� �ه�   ».�! �� *� @د�� دره� ��_*� و �
                 ���� ،�	
? ���ر ,� �� �! ?�� از ا(� ,� ه*�ز �� @ن ه�  

���5ل و را=! ��د             + ،�H�  �	H_��� ا�� و  . ���.
� ا �Hن ه� ��د                      � ه� �Q� ا !، ����ر از�Q� !ر��� .

�6 دو ���� اش  �ز�! �1ف               ��V�, v�	+از د �ز�� ! ,
� و>�دش ����ر از ��Q ��در6 �! ��              �! .  �! زد، ه

�
� ام                «:  ?� و  ���� M) v�	+م د�� !� �و%	! �_*'
�د         .  ��ه� ��د  � ! �+ ��ن 1	! از 6y        ...  ��ه�م �� زا +

�ن ��م ���ون زد� ��د      H ��  .           !� د و�� �Vدر �
�� ��م �)
. �*��Uم و  �ز�! رو ا(� ور و @ن ور �� د �ون �! ,���م                    
�ا�� ه�6 ز �ان �� ه�ار +�#! �� �#�ل �� .�\#� دا��           � .

�ا�	� ��م اون >� ��(� �� اون ��ه�6 @ش و                     + !� �ه� د.-
� و��1 زد�  را �� +�د         .  yش، او � �� +�دم �! ,���م      w�

 �! ,���م
�د در ���3ت �_�ت       ��1367ل  .\{ ا�3ا���ن �11   c�

�           .  ��داد��� ��د     4Q� ����اره� و ه_V 6ن \�ا�Q?� 
� ه�6 او(� ���       .  ?�(! ��رش  ;��! ا��   .  @��u� 2%در وا

ر 8 .  ���ون @��   112.�د(� از ا��ق     .  �� �� %�ار دا��    
@رام و �! ?
� و ?� ,*�رم  ��H، د��          .  �� ��QV  �ا��  

ا �وه! �#P ��ا�� و>�دم را .�ا ?�.	�              .  ��ا �! .��د    

�        .  ه�� ,k �1ف  ! زد    .  ��د  �)�*V �) �
  �*V c� ن@

 .ا�3ام ��� ��د � 

�  .�د(� �� ?�(� و درد        ?  :»      �Q*� ��ر �*��� ��+y�� د(�ي

� ر.�u� يy�� �)�Q*� � ».?Yا�� و +�دش �
 

ه� V*� و%� (_$�ر \�ا(�            1367از @�aز,�	�ر���H	�ن     
                     7���د � و �� وداع @+� را �� او �! ,�د(� ��ره� ا(� 3
�_�ار �� ?�� (_�ه! در �#�ل ا.�اد�U  6ه� �! دا�	*�            
�د �R%��! �� ه�Hش                 � �_� �Q� و ?�� دو روز6 و ?�ه�
� از او �! +�ا�� ��ا6 ز �� �� �ن وادا�� ��1ت                  , ����

      �O�)Yu� د� را��د ,� �-� از       .ا �>�ر از �1ب �� !�ا(� ��
�د �              67,�	�ر ���H	�ن    � ���ا6 ز �� �� �ن .�د(�  ?Yا�	
�.�)Yu  ا�� او. 

�.  ي و��(7   �� آ#�� :  �� ��داد .�د(� را \�ا زد �         ي   ه
�w�        د���ن اآ|�(� و �ا 6��  �Uا � و ?�(�ن �� او            ه�6 آ

.�د(� �*�Q زن �V ز(� �1! �*� ��               .  +�ا�1.;� ,�د �  

� از �V ه�ي ا Rb�! ه� @�� �            �5;�ت،@+�(�  .  ��د  �*V

�ش آ��� � و �� او                                  a@ ن او را در���
و (�! (� دو  
 .+�ا�1.;� ,�د �

�د    .  آ�ر+� � ��گ را� ا.	�د� ��د         #< ��V ه��   ���ار 1_
!�Rد  ا��در ه� را ��*�د و       .�د(� را ��د� ��د � آ� ا(�        . $

�� ه�اس ز �ا ��ن     �*�(� � �-�({ آ*�           ��اي ه�  ��ز?��   
�د ���� �� 


�  .�د(� �� ?�(� و درد        ?  :»      �Q*� ��ر �*��� ��+y�� د(�ي
� ر.�u� يy�� �)�Q*� � ».?Yا�� و +�دش �

�*Vه� �روز  در ا(� ���ن .�د(� ��ا(� ���Hر  �?�ار ��د ,
آ�د(�،  زد � و �� �� او وداع @+� را �� ��ر \�ا(� �� ( 

� �R%�ت ه�Hش �!� �Q*� د � ا�� او را��ش از . �Hه
7�$� �� ز �ا ��ن ز �ان ?�ه�د�� ��د ,#���� ���   ��ن >,

� در ز �ان ?�ه�د�� و , !$O��� ن@ �� �<��د و �� ��
او(� ا�
�ق ا.	�د� ��د ا �>�ر داد� ��د و از .�د(� ه� 

�� � � ا�� ��اي . +�ا�� آ� او  �� ا �>�ر ��ه� و ز �� �

� از ��=�- ه�� >�)� در �2Bب ��د"� ا	-H" .
���B ���C� 3��Bا��� او را
5 � ؟L �ر�

 
� از ,	�ب       	.�?�� �	����ح .  ا��"  .�ا���� �_� "  ا(�  

 ...,��#! ا�� از او��� روز د(�ار �� �� او �� �5;� وداع
 

  "                  �	�� ���ور ,Z3 رس�� ��� ��ر�!  �.�د(�، .�
 ...��,�6 �1ب ��د� ا(�ان

       �*� �� ���� ��� .  در �#��! را ��ز ,�د �    .  ��د �  ��209ا �
���اه� ?#�ار و ,
� %�*U! ه� 8                -�$�س ه�6 ��3م     

� و ��ر(Y? Mا�	�                  -�$���*Q, !��� درون �#� ��  .   �رو �
� ! +*�ان         �V �� �� ��u� ! رو6 >�(�  �� +��     .  رو(� ز

�  �Uه� �! ,�د                     �a �� !��5���ن .  ���، در ��3 +V
�ان ��د �       < ��� ��.   6���	� y�-.ن ����! ده� ���+ ��

�#c ا��                   �*0#� ��y ش ._� ,�دم��u�  ..    ��� �
ه
                           �,*�رد�	� از(M د�	�ل ,�MV ?#�وز6 ��� ه�(
                            �_� �*V ز($�(�  �ز�!، و v�	+د k_3 ، ش�Hه

�� !� 7�_�� ،!*)���. 
� ��ر�! ��Qا !     ��د.  از د(� � �� و>� @���      "  .�د(�".�� .

ز �ا $� �ن در @ن ��3  �روز �� ا>$�ر ��ا �� د(�ار ز !                       
+�#! زود  .  ��د� ��د � ,� �-�ه� �Q	�(� دو�� ز �?! ام ��        

درده��� 6	�v ز(�د6 �� را �� ه�            .  �� ه� ا3	�د ,�د(�     
� � �! داد��. 

او را ه�ا� �� د+	�,�  �ز�! و ه�Hش               .    ��1361ل   
� ��,�6 �1ب ��د� ا(�ان      .  د�	��U ,�د� ��د �  	����ور ,

�د            � �)�  !
I� اران ��ز��نYU ��*� و از  .   �'*_� !��H1
1	! رو6 ��ه�(� >�6 ��ز(� � د(�� �!              .  اش ,�د� ��د �    

ا �Hن ._� �! ,�د ه� @ن           .  ���Hر �ay و �_��� ��د        .  ��
               � ��ان ه�(� از ه� >�ا �I	ا�� ا� �_�-! ,�د�   .  �

�د � او را �� ��د� �	�5,! �$�(7 ,**� �� �*_� ��وره�(�              �

	� دروغ              ? �� �	.�? ! �H< ��د � از �_*'$  q.��د؛��

�د �  � �Q� ا6 او�� �, ! �H, (�ن و وادادن��ن �V !)او .  ه�
6 ����6 رو�� رو ,�د� ��د � و از ا(� د(�ار                          �Q� �� را

� ��ر�! (.�د(�  .   ���Hر �	��{ ��د  ��-�){ �! ,�د   (  .�
� اش               � ز��ن د�	6��U اش،  �ز�!، د+	� (M ��ل و  �,

                     v�	�� �	�� ا>$�ر ه�ا� +�د �� ز �ان �� ه�ار ,�- 
��د� ه�ن روز اول .�د(� را ��ا6 �_*'� �! �� � و                        
�ل �� �!                          #� �ه*�Uم �aوب �� ��ه�6 @ش و yش ��� �

 �ز �� �� د(�ن ��ه�6 +� �� او و��1 زد� �!                   .  ?�دا *�
�د�  .                       !� !)�.�د(� در .�\#� ا6 ,� او را ��ا6 ��ز>

                     �� �V �� در ا(� .�\#, �3� را دا�	�aد �، ��ام ا(� د��
� ,H! از او  �QUار6 �! ,*� و @(�                V د,� �! @(�؟�, ��

�*�ن ,�د ؟          ��  QU$�ن ه� �! ��د ا� R\د(�  !  ا�. �'*_�
روزه� و روزه� ادا�� دا�	� �� ا(� ,� �-� از ���! +� �اد�               
� �! �� �  �ز�! �-�ه� �� د(�ن                    �+ �.�د(�، .�ز �ش را �
               c$� ا�� ��ه� ����ار6 و��1 زد� >�Ó �! ,���� و ه
� .�د(� در ز �ان ز ��                   , !��� �
�د� ,� در ��ت ه� ���

�د  	�ا � ,�دv ز($� و  �ز �*� را در ه� �R%�ت �$$�*�                 � .
 ......ا��

�ل ه�6                        #� �.�د(� را �-� از ���! از ز �ان �� ه�ار �
او(� �*	7b �! ,**� و �_*'� را در او(� ادا�� ���ه*�     209

#0����ن ���*� او در ا(� .�\#� ��ر و                    � �'�	  �� �)�� ��
 ��در �3(�ش را از د�� �! ده�

   ����� �� ا��3Rت yزم را          .  @رام @رام �*�+	, � y��H�
2$ ��+!      .  ��ا6 ز �?! در ز �ان �� �� ��ه�                �.�د(� 

دا�� و در ���Hر6 از �7O�H ر?� ه�6 �*�ش ?7 �!                       
�دن �� ه� د�� @و(�6 ��� ��د، ��ا6 +*��             .  ,�د� !���

� ز �ان +�ب را � �! ا�� و                 .  ����� �H�� ��'ا �ن ه�< ��
ا(� از �*�+� او از ا1	��>�ت و  ��ز ه� ا(� >�ا �ن در                        

ارزش ��د6 در ان �r�5 را +�ب �! دا �H               .ز �ان ��د 
 .��ا6 ا('�د ��د6 و ا(�5د @ن �$6�5 در +�ر دا�� 

�د � ه� روز �*	;� +$� (� ا�
�ق ��ز� � 2=�� د��7 �� ��
�(! \�ا(� ,**� و ��رد             -ا6 ��د �� دو ��ر� �� ��ز                  <

روز6 ��ا(� از  $�(�ن و ا(H	�د?!          .�_*'� %�ارش ده*�   
                    !� �
� ��1ر ��?�ن ��ا6 او �1ف زدم و در���1_U�

�H)�? ! 
�
�د       «:  ?� �b�.ر �)�	Q� ن�� ,�H          .  ر1(�رو (�ور و ه
�د�«. 

�د @زادا � ٦٠در ��ل . ��ز6 ��د ����� ��ن� !��I	 ا(� ا .
� ���, �Q @ د(� و ��ز را�� 6�U)د �Q @ 6ا��ا6 �� . �� ��

 �Q @ 6«ه��U)د � »د��د و د(6�U  »=� ا Rbب«(_! . ��
���ا(� ر�� در @ن ز��ن ,	� ,H! را @زار . ��.�ار 1_

 . �! داد
  �ا(� ��زه� در �-Z! �*�ه� ��%�ار �� �، 1	! ز�� ! ,

 ��  ;� �! ر��� ,� ز �ا $� �ن و �_*'� !Q)�� ���ا6 ه
� @ن دوره� و در @ن ��ف   �?�ان ��	�v هH	*� و د�
� و �! ��زد 	H�  د��ن�+ � �+ ��� در ه_#� ،�Q��ا%�� 

� ��ن��زه� و �
�� ه� >�ا?� � ��%! �� � 1	! . �� ه
ز�� ! ,� ر.	�ر و ��+�رده��Q @ 6 در ز �ان ����h ,�د و 

�ق ز �ا !، از ��زه�6 b1 6ا��د?! �	H)و @ن  »��«ا
»6�U)د« ��Y? . ���زه� و د(�اره� ��%! �� � � و �

�ت �$�(7 �� �_)�� . 2�ن و >�ت �*�Q >�ا ,�دن ,_)��
�د$  v�	�� 6ق @ن . ه��b1 �	.�? ��)ت،  �د�_)��

»6�U)د »د�� �Q @ ه����ت =� . و ���b5 و �_)��
 �د��,�ا�! ا�� �Vا ,� �� ا�_� �� در ا,|�(� ��دن �
�*, !� !Q� �� �H ق و ا�b1 �5ظ �-�اد، ا%#�� را از� .

� د(�U ��زه� , ،��@ �*� �3
� ��ه$�ز ز�� ! �� ز �ان و �
�د � و او �� @ن $  !��I	 6«ا�U)ادران. »د�� ���*� 

�� از ا�
*� ��� )ا,|�(�  -زه�� �*_��*! (در ا(� ز��*,
1360  ��1371�H)� :در ز �ان ��د �!  

 
"  ... ��O�� در �, ! �H, دت�Q�� ��-%در او(�  ١٣�٠وا

�د � V*�� ا��� : 
 ��O�� �+6 او(� ز �ا !  ���٠ اوا�Q �ز �ا ��ن در @��ر�

�ت ���I! ���ن @ �ن و>�د _)�� � �Uwد � و ه���
� ��%�ار �� .  �ا����و%	! �� �*�ه� �*	7b �� � و ��Hط �

 �و از ��.! �-�اد د�	����U?�ن ?�و� ه��V 6 رو �
 !�, r+ ا('�د ��، ز���Q� �+ا�� (-*! اواY? �)ا.�ا

ه� از ��ف ?�و� ه��V 6 در ��b�7 ا,|�(� و ��د� ا6 ه� 
1	! در �*� . �� >�ا��ز6 روزه�6 ,�ر6 و �
�� ��وع ��

�ر دا��، او را �'$�ر  ٠¦٢Z1 !	)�|,ا �
  M) rb. �,
� ا6 از ا��ق ��در �_� ! �� و�-� (M  �,�د � ,� در ?

�	� در (M �	� �*��*� و  ;�.� ا(� �_�ن را +�د او ��(� 
ا '�م داد� و  �� ��(� Yaا6 +�د را از ���� ���*� %$7 از 

�)�� ا��%�Q در(�.�  � �QU)اوردن د. ��د ,� ��*V �)ا
��! ���IH ��وع ��_)�� . ��YUر(� از ا�
�ظ ز�	! ,

� در ��رد �� �_�ر ��د� �� ������ . 
�رد �-! ,�دم ا(� >�ا��ز6 ��ه�� @��� � �*V د در�+ ��

�ا� (M دو�� ��ز�  ١٣�١در ���H	�ن . را ����h ده�Q�
� ا(� ���IH ��ز6 � �<�� !� ��	.�? ��وارد ��د� ا6 ��
�ر �� ��3 Z1 �� �, ��*��*� �U)ه�6 د �V ��
ه� �� �

� �� �*#� ��
�� دو �� روز6 . ا�a 6و�*� ,*�ن از �� �
دوام @ورد(� و�! ��+�رده� @ �bر �� ��د ,� ��>�/ داد(� 

��O�*  7��� ورود (M +� � ���ن  �٣در ��ل . +�د را �5
� ا6 ,� ���I{ ا(� و=-�� ��د دو��ر� �-! #����ل ,

,�دم �� او �� �� �
�� �V ه� �*��*� ا�� ا(��ن ��رد 
��Q>� د(�Uان %�ار ?�.� و �-� از V*� روز دو��ر� 


�� ه� ?�و� ه�(� ��ز ?�دم� ��ر ��م �$'� . 
ا�$	� �� �Q @ q1 را ��ا6 +��\! دا�	� +$�ه� و �7�#5 

ه�(��ن %$�ل دا�	� و�! �
�� >�ا، روز ,�ر6 ?�وه! 
3! ��ه�� �! ��ردم>�ا?� � را �  ��. 

 
 " r+ ف����ره� از +�د ������ ام @(� ا?� �� ه� @ن 

�دم، در �� ه�ن ���	� �! �V+�� و �� ه� >�و ��5(� �
�دم؟� �Q @از �	Q� �� �)@ ؟�	ن %�ار �! ?�.�?�**, " 

 " k� ز�� ا(�ان ���! ?�دا � ,� ه*-��< �ا(� ���� را �
از �! ��ل �� �
�� ه�6 >�ا >�ا �1ف و �1(|��ن را �! 

�(*� وه*�ز �� ا(� +���*� ,� �Q	�(� و @+�(� �7�#5 ?
� @ ���Q و ه*�ز ���� ره$�(� \�ر6 +�د -�	� q#


�ت �! .�و�*�  " 
وا%-�� ا(*_� ا �Hن ا(�ا ! ��(� درو � ����h (��� و %�� " 

 �� و د�*! ���	� ا�� �#_%�
�� از  �Uرش  � ا('�د �
 ... "@(*�?�ن ��ا *� و ��*��*� +�د را
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 و$
 �� و"�ا ��ه
د�، ��(� و ��2,�  $:-

 اي بنويس تنم به خاك سپار و ترانه

Q"زاد& ا"�ج اد 
 
 

 @(� %�ار �! ه�ر� و%� �aل �!
� �� �� ز �� (�د?�ر �!, !H, �)@ 

 ه*�ز ��0*� از ��5 ��,�� ���ا��
�ار �!� �Oدا ���� ��ل و�� �)@ 

� ژر.�6 @رزو دارد� � ه�ا6 ر+*
� >�H و >�6  �� ! (�ر �!� �)@ 

	! از �aل          H% �)ا»    q�3 �U*#�«        ،6د�، از و(�ا .�ه
�ت، ا?�  «اش    q�3 6 و @زاد6 از ,	�ب ��ز�            ��ا(*��_�

�*_�� � .، از ا 	��رات ?�دون ا��»,
    ���ه�6 د�H	�ن و د����	�ن را       دور�  �١٣٣و(�ا .�ه�د6 �	

� ز��ن در ��Qان �� ��(�ن ر�� ��              H در (_! از ��ارس .�ا
      �6 �7��5 داد�؛ ا��              6 #3�م ����! ادا��             و در ر�	

�د� ا��� �-� �����! او هh�  .د�
�� ,	�ب �-� ��,*�ن از .�ه�د6 �*	�� ��� و  ��                           

  �
� ,�د� ا��             @+�(� ?و(�ا .  و?�ه�6 ��ر+k را ��>
.�ه�د6 �� ��ز?! �c �-�6 دا�� در (_! از                                     

�� ��                          ا ', k)دار6 دوازده� ��ر�Q� �� �	H�ه�6 وا
�6     ا�	b$�ل ?�م ?�وه! از ا(�ا !      H ه� و .�ا    �*%R3 6ه�

� .رو �� �� �-� و ادب رو�
�ا ! ���3 ه�   +�-�     ��6 @ن ه�ا�       ز��ن �� ��>H 6 .�ا

        �h  !اه��ش �*	�ر     ��د، هw*�� در ا(� �� ���، ه+ 6
�� ! ا(� ��ز               روز�*, �#H� ان و����0، (_! از ا�	�دان >

� ��ز?! از ا(�ان �� ��ر(k @��� ا�� ���Hر >Yاب ��د� �,. 
    �
6 ا(�    زاد� در��ر�   و?� �� ا(�ج اد(c      و(�ا .�ه�د6 در ?

            �ه� ��      ز��ن �aل     6 ه�     �c �-� و و(X?! @ن، و ��>
!� �H ن .�ا��ز �)�?: 

 :و"�ا ��ه
د�، ��(� و ��2,� 
                      6�� ا(� ���*�Qد @#3 6�%, ���5�� �� را        اyن +�#! +

�	.�)Y� .    �ا6   ا(��ن ���*�Qد ,�د� ��د � (c� M �-� دوز�� 
 ��*�$� vار��  .      ��د��ن ��>+ �, �*	
ه� را ��وع      ا(��ن ?

�      ,**� و �� ه� ا?� ?��         �!�ا�	�، ا(� ��>+ ��?     M) ه� را
 .��ز��*! ,*�

�    �� %$7 از ا(� ._� �!       <�� ���!       ,�دم ,+ ��V �-� 6
   !اyن ه� ا�$	� ه*�ز ه�� ._� را دارم،            .  @(�  از ,�ر در 

� وا%-ً� ��م ا�H1س و ����b! را  !           ا(�,     ��د در ��>�
   !�ر6 �� ز��ن               @ورد، و�!  �, M) ن در�H ا ��د ه� ,�

�I	#{ ز �?! ,*�، و  	�ا � ا�H1س +�دش را �� ��دم @ن             
   �*, 7b	*� ر�� ز �?! �!        .  ,�H ن �� در .�ا�V    k� ،��*,

�رت ?��د\ � .yزم ا�� ,� ا(� ��>
. �*��*�  ه�(� �!   ه� از ��(�a qل       و(�ا .�ه�د6 را +�#!    

اش ا(�ان    ه�6 ا+�� ه�?�� رو(�اد6 در ��ز���  ا�� در ��ل
         �اش را ���xl� �5 %�ار داد�،               ���ا ��� ,� روح ���3ا 

�د ?�.	�   �aل+ �� دل    .  ا �  ه�(� ر 8 روز �, ����3 ز�� 
اش در      اش را از درده� و @رزوه�6 ��دم ���U                    �Qا !

 :�-�ه�(� ا��از دا�	� ا��
                   M) از �, �#u)-� از د�ا ! �<��دم د��7 ا(� ,� در  + ��

��  ����م و از                          ��ر�H ا�. ��دم، �� �	.�? 6�H 6 .�ا
� دل  �Uا ! ��ا6        ��ر�! ,� دا�	� ا�	
�د�  _�دم؛ �Vا        ,

>� ����، و در ا Rbب ��,�            +�ا�	� @ن    �!.  ا(�ان دا�	� 
�ا�	� @زاد6 ,��رم را �$�*� ,*�، �!+. 

�، �� @ '�(!           �-� از @ن �-! �!     .�
,�دم در �-�ه�(� و در �
 !� ���   از @ '�(! ,� �	�ر(� .�Z �*8      .  �� �1.� را �� �      ,
�ر ��م +�v ا(�ان را ره� ,*� و از                        و �*8  $'� ،�� ��

 .ا(�ان ���ون ���(�
           �� !U	H�وا ���+ �در وا%2 �� ا(�ان را ره�  _�دم، �� �

�ا � ا(*'� �1.� را �� �	� � .ا(�ان ا(� ,�ر را ,�دم ,
ه�6 ا+�� ���3، ����ر از ا �و�          ه� و �-�ه�6 ��ل      �aل

�� �، و    اش �!   ا �و� از ر '! ,� ��دم ���Q       .  و ا��� ا��  
               �� ره�(! از ه� �و(�ا .  ه� دارد       6 ا(� ر �          ا���6 ,

اش ا��ر�    .�ه�د6 �� دو د ��6 �	
�وت ��I! و �-�6            
 :دارد

 �از او، +�دم را �! +�ا�	� ��y �_�� ؟ ا(� ا\R  ��ز6 �
 ا(� ,�ر دارم؟

 
 �_	H*)ا �)�U� ��ا � �� ا(� .�د ��رد  ;� �� !� �w @ ا��

� او � � � ���Q� م و�*I� �)رو �� ��y ��� �ازم و � �� �,
� >��H1 6دت، ر%��� ,*! ��ه� � �, !-� �)�U�

 k)�� �! دا ! �*�(R_�� �)�� kت ر.2 .�*, � �U �ه
� � ��(� �1ا%7 ��	��ن را��ز ,*! و �	�ا ! دروغ �

 �را�� @ه�(��ن را @�_�ر ,*! و�1ا%7 از  ;� .�د6 �
 !���. !� �� �-��< P)ر�� �� M, ���� �V ه� �� �	�� 

�*,. 
� در ,	�ب  �� ام در ز �ان " .�ا���� �_�"ه�ن ?	�� 

?�ه� ا+	R.��! ��� ا.�اد �I	#{ ��وز �! ,�د ا(� 
�ص �-� از ,�	�ر ���H	�ن �I� ع�=���ت  �1367

�رد ��  .��	�6 ?�.�+�� !U �UVدر ا(� در ?��6 ه� و
 !U	H� ه*8 ا.�اد�. ��6 و +�#� ه� و �+ �� 7O�H�

 !��� ز � ! ��د ,� .�ه*8 +#ز(�د6 دا�� .�د(� از >
 ! ���Q� و v�در �*� و روش �� ا.�اد دا�� و �� �#

�رد �! ,�د ���د  �ارم �� ,H! در?�� ��� +�� ��b� �� ر��H�
 ��� !|5� !	1 ��Uwه�،�� ��� q�� دو�	! 3� �<�� �� ����

�.�U  در ��.�� ر�� �V... 

 

 جراي كنسرت در مادريدا
 


د ��Cر� و ,�و"� ا���� راد C�� 7�21� ت���B
 در��در"� 

 
 
 
 
 
 

� ��ر و � �	H<�� �� از��د �-�ر6  -H� v�	�� ت�H*,
>�و(� ا.6�H راد �*	�ر  �از ارز �� �*$� �c در��رد(� 

 .��?�ار ��
 ��� �� k���u��� !U*ن .�ه� �, r��� �در ا(� ,*�Hت ,

 Nirajر(�6 ��� ��د ، ��*� �-�ر6 �� 3�د و  ��اج ,���ر 
Kumar  !اه��$R زن ه*�6  �� �� ��ر و�*	�ر را ه

 .,�د �
�د �-�ر6 از ا����� -H� ر��ا6 او��� ��ت ��در(� �H*, در
�*�م �� ��ر ا(�ان و >�و(� ا.6�H راد @ه*�HUز ���b  �وژ 

6��U دا�	� ، در �V 6ه� ��b.�� در ���6�Q ا+�� �,
 .,*�ر (_�?�� %�ار ?�.	*�

 �	H)و �*O�� !U*ه�. �,��Buenavista  �� �	H�وا
��Qدار6 ��در(� �����ن ا(� ,*�Hت ��د و ���� @ن را 

*�ان �� .�ه*8 ا(�ان %R3 در(� و +�ر>��ن�� �b� ا(�ا ��ن
 .�� ,�د� ��د �

 �*V 6�Q�b���� ��د �-�ر6 �� ا>�ا و �3=-H� �)ا�?
.�ه*U! و �'��� ا.6�H راد در @�xر �#
�c$� !b �� �� در 

3� (! د�*��� از ����b! ا(�ا !، ه*�6 و ���در(� �'
�د � � .@���6 ��,�6 ارا�

�-�ر6  � �*�Q ا>�ا6 �	-�د6 را ه�ا�  �از �?�ن ه*�6 
� ��ره� ه�ا� �� ��ز �?�ن و _#� �و@���6 ��,�6 دا�	
� رو6 � !��a رن�� �Hرن و��� !b����از �?�ن � 

� ر.	� (� @�xر6 را =$r ,�د� ا��*5\. 
�ازد� از %�ر� ه�6  ��11ل ���  10ا.6�H راد  �� �1ود  

�I	#{ را در  �وژ ?�ده� @ورد و دو ��ل ���  �� ?�و� 
 � y�� !##را ��,c از V*� �� از ه*��*�ان ) رو�!(��� ا�

� ا(�ا ! و ارو��(! �*��ن  �QدH	<��. 
�د �-�ر6 در �I*�ن ,���ه! -H� �در ا�	�ا6 ا(� �� ��

� روخ ��� � .�ه*�QU �� %0-�ت , �
?÷ ��� !*�� �)
و6 ���(/ ,�د ,� در . ��ا�H*, 6ت ا��c �1,� ا��

�ن در ,*�ر (_�(�U %�ار �! ?� �د �� ه*� ه*��*�ان �7# ?
�ن ه*� ��ز  ! �*��� و ه*��*�ان �� ��زه� از V � ��?

� ��? !  �#\�. �U)�_). 
 

�ا�� �� 6��V ��*V �� ده�                 + !. .�د(� د��ار ��د و  
ا �>�ر از   .  آ�د   ه� ه� ��>�ا را د��ار�� ��             ا(� �R%�ت  
�ا�� ز �?� آ�دن را  او ��. ي ا(�ان (� ��گ �1ب ��د�+

��ا6 ا�3ام    �-� از ���!   .  ��?�(*�، ا��  � �� دادن ا �>�ر         
 .ا 	�Iب ��

 
(_$�ر در ��دن و @وردن ه� �'	$! >#�ا(! او را �� ا��ق                     
�ص ا�3ام ��د و در @ '� ��ا(� ��=�/ داد � ,� ا(�         �I�
�ر6 ��+	� ا � ,� \�ا6 ?#���Q از ���ون �*���             �ا��ق را 

�د      � ! !....                    ���در ��?�� �� ���P) 6 زد� اش �
                  ��د � و او �� �	H� ر?$�ر �� ��ره� او را � �U*)و ا �)� �� 


� و ��درد �� �$I*� ��ز �! ?��? !� �  �Q @ . 
�ز �! ��د � در ���1_� در               �ز�� ! ,� �� را ��ا6 �_*'

           �
�د ?� ��� 2< Mا� � ��V:        �از ا(� �! ���� ه
� را �� ��  ��H ,**� و �� ز �� ���� �! ���� ��گ                   �

وا%-�� ��د ,� اورا ��ه� ا�3ام     .�M� M ��ن را ��ه� ���� 
� .'�(2 در ز �ان             � (�ران و  �د(�U � ,�د� ��د � او هه
ه� را �*�� در �3ا6 (�را �  ��H و ��ا '�م  ��� او �� 

�د          1368��ا6 ا�3ام او در ��ل        � !uV زن �Q*� ان�Q� در
�*! ا�3ام ��+ pا �)@ �X)1_� و �� �,. 

. .�د(� را \�ا ,�د �         1368در ���� روز ��3 ��ل            
           � ��@ �%��� ا� �� ��ن �� ه� ه�6 ,w�  .   ��a و �a

�U*�     .  و درد در ��QV ه� ���ا ��دa 6ه� ��V�� �)ا�� .�د
�)�*+  . �
� ه�    «:  و ?w� 6ا6 وا  !      ���'+ ��� از رو6 �

�ر �'$�ر(� ه� ��ر �� �� +�ا�1.;!                    �� ا(� , ��, !�
��! در ذه� دارم؛                 »,*��+ �ه*�ز ���6 @ �وز(� را �

�ان >�ا ! ���u ��� ، @ن                 
@ن ��  �5{، @ن ��ه� 6 در 3*
 ��Ua و �Q��� 6ه� ��V  .       �� ه� �Q� در .دل ����ر از

! ر�� �� ��د؟ .  ز �?! ه�� ?�� �� ,H! @زار6  ��� �� ��د          
�د          � ��� ���b3 اش ,�	�+ ����b3 اش ,�   !  او �! ر.� �� �

�د          � ��� �'*_� ���ش @ن ه�+ �رو6 ��ه�(� �� از      .  �
���              .>�6 ز+� �Rق ��د      a@ دم در، در �در @+�(� �5;

���,  .                   �
? !+�� �� ����ر    «:  و +*�ان در ?��� ��
    �*, !�د6      .  �_�(	� رو  � !��ر.�   ».�! ?� ,� د+	� +

��U �� �U)و د. 
 

� از درد، ?�(�ن،             #� در ���� زدم و         >�      ه�ن�� %#$! ��
 QU$�ن در را ��ز آ�د و ا(� ��ر و��(7           .  دم�k ز ��Zh را   

� ��ر�� ��Qا � را ��د       ��.  .   �
�{ ه+ �@  .  !*�U*� �a
�ز���U +�         .  �*� را در +�د .�و ��د        �@ �*� �� ���� �)�?

�د� ��� .��	H�  �)�? �?�(H	*� و ��     1	! د(�اره� ه� ��   . �
�ش آ���(�          a@ دو ه� را در �و از او ?
	��     را� ر.	��   .  دو �

  ��  آ��ه�   ا�3ام  روزه�6از  .  +*�ا �  در ?�(� �� را ��       ه
.  �Uان ز �� �� �ن     .   �Uان  �دن  .  ?
	�� آ�  �Uان ��د       

�ه�  @ن �? �(-*! دادن ا �>�ر از    .  +�ا�	*�  ه� �!   ا6 ,� @ن    �
.�د(� .  دا �H   ��از ��گ �!       �1ب ��د� ,� او @ن را ه�            

آ�د � از ��ت     ��ز>�(� \�ا(� ��    �3(� آ� ه�?�� ��ا6   
�د ��                درد �!       ا=�0اب د�Vر دل      + �����w و        �� و �

��   �
?  :»        �U� �  � ��"او �� @+��� @ �Q            ».د�3 آ� �	  "
�
?. 

 
� ��& ا	-��C� ��� ��)��� �2بBا$� ��)� . ��د"� در

�"
� *��ا �
د و �+�B ": �� در ز��ان ,�ن ��د"� را 
5

��2 ا�؟. @Q ر	����� �L ا"� دروغ ه� را ��ا�"  �L

� ده��؟� �
ا�, 
 

 ...c�'3 و c)�a �! @(� و�! 	�ن��  ;�م ��ا�
 

�, 6��V ر �!  او�����-� از �*��ن ا(� ��ال  �� ذه*� +0
� ,*� ا(� ا��,  �	
�ع را �! ��ا � ?=�� ,H! ا(� �V
 ���� و �Vا ؟

�د� ا �، � ���Hر6 �� @ن ��,��  , ���	, 6�Q�?X)و �#از >
\�ا%� @ن ا�� در وا%2 �-! ,�دم �� �$*�6 وا%-��ت 

�H)�� ����؟. �*	��و (�  �Vا ��(� در ��رد .�د(� دروغ  
�� داد� ���� ا\�y @دم #< 6�U)ر6 د��را�0� ��ن را 

� ��ا �! �*��*� ��د?! روح ��ا  �� �! �*��*�  ه�(!, .
 ��*V �)ا }�\�
-! از ا(� ,�ر ��	�ا � �$�م؟ @(� �� �  �V 
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� �Vپ ر�� �� »�Q	�ب �-� « �م � . 7H  او >�و ���3ان
� و ��0{ �� �� pن 3$�اRH  ن �3اق و از ه��	دوم ,�د�

�ران«ه#� ا�� و �-� از ? pر �-� �-�\�  »3$�ا�� �,
,�د�	�ن ا��، =�ورت �5�ل در �-� ,�د6 را 

�ا�	�ر �� و ه�ا� �� ه�  RHن +�د �-� را وارد +
 .>�(�ن  �?�ا(! و (� �� �-$��6 ��ر ��H ,�د

� >�و ���3ان ��ّ.q ا(� V*� ده� ا+�� ��د� و از ,���
�ردار ا��+�� ! �Q< ت�Q� . از دوازد� ���ن �*,��

�<�� �*V پ ر�� ��� و�V �� �-� �3�6 اد�!  �� در  �'
�د دارد+ �ه� ,� در �a��  ه� ا,*�ن �k از ��ل. ,�ر ��

!� �� �� �� ��#� �Q� ،د�. ��د ز �?! ,�د، در زاد?�� +
 �� در ���  ,�د ز�� �ن �,���» ��ر  »���#Q�� 6 ,�ده�

 . ا�� 
 

� ه�*!       
 

� ودوا � �� �� �	�O �U  ر� 
� د� �� � �� م  �, �� �� �% " �� " 
� و �� >�! �� ��-� دا ! O 
� ودوا � �� �� �	�O !U  ر� 

 �Q  � " �� " ه� ر �
 :  �و ��� ! 

� .�و � 
 ��ران و 
 6 �H�#� 

 !b��3! ��ز� م �! ��ا ! 
 
 

 راز 
 

 ��(� آ� د(k� �U از ا(�
 »��د «%#� را ��uHرم �� د�� 

�)�U��-� �)�< � او �
 ��(� آ� د(k� �U از ا(�

  �Q*�» د��« 
 : �م و  ��ن  
  ��ف  و  
 ��ران  و  
� ي  #-�  
 !q�3 ��ز� ام را ��ا � 
 

!)��  �� 
 

� دو(*!   !U  ����  M�� �, 
�ا ! 3� ��b ��و(*! 	�)� . 

� و� 6 �� �Vو O " �� " !*�� �  
 !*�$� �V��ا ! ,	�)� . 

 !H�� �� رد  �  !U  و� 6 د� �O 
 !H�$� �U  ا ! د��	�)� . 

� و � ��و�! �$�) �  �, M�� �, 
� ?�ت؟O �� !)�*� ��ن �V! 

 
 

�)�Q*� 
 

�ت دم +�ر  ��د�� �� � ا �H � آ
 �)�U� �I� �� q�3 �� � ا�� � . 

 ��V �� � را  $�*� »��د «آ�H آ
�ا � آ�چ ��ا درك آ*� � �  

� \�اي �*8 ?�ش  �uHرد � � آ�H آ
�اد \�اي �� را ��*�د� �  

���� �	H)�  �#z در � آ�H آ
� �*�Q(� �� ا(�ن �� @ورد؟� � �UV! 

 ... و<�-
 

�� +��u� vر و ��ا � �*� k)� ا6 �*
�� ر�� ژا�� ��ا �� >�ا � k)� ا6 �*

�   ��H��Qر6 ��+�ان �b)�b� 
� و ��>�ا6 ��ا �! �Q� k)� ا6 �*

c)�. زد� ز�� v���+ و k+ س از�	� 
� ا6 �*�(k ��ا6 رو(� �$�م  �� 

��y ن را ���م�.� �$�ران اه7 �
�� ��ل ��ج  ��ن �� ,�ا � k)� ا6 �*

!� !#-�� c� �;#a �aر � ا.�وزان �
� ا6 �*�(k و ��ق ��V ��ا �� ز�� 

�ع ��ا �!#� 7QV 6����� ار�% 
� �H. ن  �ا6 ��ا در�*, k)� ا6 �*

� �H. ه� وه�� ا6 ,� ?��(�  �bب �
� واژ�� � ا6 �*�(k ه� ��uHر و ��ا 
▪ ▪ ▪  

V1) �+��5... 
 

 @(� ه�ر� و%� �aل، �! %�ار �!
� �� �� ز�� (�د?�ر، �!, !H, �)@ 

 ه*�ز ��0*� از ��5 ��,�� ���ا ا��
�ار �!� �Oدا ���� ��ل و�� �)@! 

 
� ژر.�6 @رزو دارد� � ه�ا6 ر+ــ*

�6  �� ـ!ِ  (�ر �!'	H< �� �)@ 
� �ـuـ�ن از �#*q�3 �U ا���� د�� ه

� ه� ا��ر�، �� و >�ن  |�ر �!� �)@ 
� د�� او ا�� %#� در �'�ل ��خ �aل� 

 @(� و �! ه�اس ز �ــRّق و دار �!
�  7b از ز�� 

 

 مقدمه اي بر شعر معاصر كردستان عراق

  &�5
B �C� �	 ��,�5 و ���C� &ه��ا ��

 ���H س" از B��� " 

� ���D <%�ا�
رد     : ��$�دان �� ��ر	
 

او��� ��6�3 ,� در ,�د�	�ن �3اق �5��! +�ص و 
�د و �k از  »?�ران «�*��د(� در �-� ,�د6 ا('�د ,�د �

�ن V ! او ���3ا»  /��\ P�� 6ر�  P��«  از �x�	� �,
�ن V ! ��ز v�� و  »اوره�ن و�!  «���3ان»  /�#�

�د �، ,� در �-� �-�\� ,�د�	�ن �5�yت  »>�دت �
 .  ا���! ا('�د ,�د �

 �ا(� و%�(2 ���	� در ده� ��� ��Rد6 رو6 داد و در ده
ه
	�د �� ��ه� �_7 ?��6 دو �_	c �-�6 در ,�د�	�ن 

 ��	H�3اق ه . c	_�»  ��?�)6  «و  »د�
,« . 
 7_� �� ��#� �Q� در �از ا_� �Q� 6�Z3	c د(�?�� ,

�ن  ?�.� �!V ! �3ا�� ��ان ��»  k, !� � «و  »���,
 «ا��ر� ,�د و از ا_� 6�Z3	R<«  cل ���زا ,�(� 

 6�
,« !�  ��ان ��»� ».�ه�د ��,#! «، »��0{ ه#
در ه�� ده� ���3ان �H	7b د(�x@ 6�Uر6 �� . ا��ر� ,�د

 �#�«�Vپ ر�� � � از>�� �� pر %�در «،  »3$�ا�ا 
�5�« ،»���\ q�.زاد ر.-� «و  »ر� « . 

�#1�� �ا6 ��ز� ?Yا�� و در  در ده� ه�	�د �5�ل �-� �� �
�نV 6 از ���3ان�U)7 �3اق ?�و� د��ار �Q�»  د���د

 pل  «، »ه��� ��اج «، »3$�ا��د %��  «، ».�ه�د ������Q�
 !aزا��ار«و  »دا �)�.«  �@�xر6  � و �	
�وت �3=
 . ,�د �

 �C� �	 ��,�5 و ���C�»  GB �� 
B���« 
 
» k, !� �� 6 ,�د�	�ن �3اق  »���,	H<�� از ���3ان

� د �� @�� 1940در ��ل � �� ��#� �Q� د6 درR�� . ر او��
 "k, !� q)�. "د�. از ���3ان  7H اول ,�د�	�ن �3اق �
"��د را ��  1968در ��ل " ���,+ �-� �3� او��� �'

�دم �_� ا�� +�#!                + !�I� !?� ه�    و%�      �� در ز
ه�� ا���  .  و�! در را�0� �� ا(�ان ا��� دارم         .  ا.�Hد� ���� 

      !� �3�� ��اه� �*�(�H         ا�� ,I� c��� د��  .   c��� ��
�(�H دارم �! . 
 !� �� �bVر ز(�د �-� �*	�� �!            ه, �*)�و�! ا(�  .  ,*�  ?

!� ��	*� �ه�(! ا�� ,�    ,*�، (M در\� از @ن �-�ه�(! ,
                  ،�Hا.� ه��� ا(*'� ا, !
#	I� 6ه��	ه� و د.Ya�, 6رو

�	�� .ه� را ��(� ,*� ام و ه*�ز و%�  _�دم ا\Rً @ن  
          �	Hا���وار ه �-� �� �هw*! ��ا6 ا(�ان ه�       .  در را�0

  �	Hا���وار ه  .                    q�3 �(-*! ه�ف �-� �� ��� از ه
� ا(�ان و ا �Hن� q�3 ا��، و. 

ا(� ���3 ا(�ا !، �-� را �Q	�(� و��#� ��ا6 ���ن                              
!� ���H1از ز �?!     .  دا � ا !	H% �	+د ��دا�اش ��    �� و>

�ن  ��b! و +�0�!، @ن          V 6�U)و6 @ن را        ه*�ه�6 د �V
�ا �   ا6 ,� �!     ه� �� د��7 را�0�      ا 	�Iب ,�د �-� ��د، @ن      �

� ا(� و��#� �� ��دم ��%�ار ,*��: 
 ��b! ,�دم و     .  در ز �?! د $�ل ه*�ه�6 د(�U ه� ر.	�              

. ,*�، و�! +�#! ,�         ?�ه! ه� ه*�ز  ��b! �!           هw*�ن ?��  
�دم                     ��b! را ه� ��ل          � �#��a@ �)�)@ 6�%@ ه� ��?�د .

�0�! ,�دم، �� دور�+ ��*w�(�Hن   ه*��+ �6 �	�ز ا '
� ���	� �!            .  ه� ر.	� , 6��V ر���م ��ا �   �-� �� ا(�  	�'�

��� �� و ��دم �#_	�، ��دم ه��� �، را�0� ��%�ار ,*�،            
 .ه�� �-� ا��

از  ;� ا>	�3! ه�     .  از  ;� �� �Q	�(� و��#� �-� ا��        
              ���h� راه� را ���+c �-� ا(�ان �-� از دوران ���و

�د، (� .rb �	�(� و        . داد� ! �.�3 rb. ��-� از @ن ��1	! ,
�رت                      \ ��د در@�� و �� � �b��3 �) ح، �*� و ا �رز، و��

 �6 ا>	�3! در د�� ���3 و ��د�! ,� از @ن                (M و��#
 .,�د � ر��� ��ن ا�	
�د� �! ه�6 ��ا6 ر���ن �� @زاد6

ه� q�3 و @زاد6 در            ه�(! ,� در @ن         �a 6ل     ا(� ��ا(*��  
�     ,*�ره� ��ج �!   6 ا�-�ر ���3ان ��رگ        ز *�، در ��>

� و ا k�#U ه� د�	! دار �        H ا�.  .     �%R3 7د�� �� �X)�ا6   �
                         c)�3 و اد�� ،��*H)�  k+ر�� k�)�� ��ر++ �� �,

ه�(! ه� از او �� 3*�ان                �-�\� @رژا 	�*! دا�	�، ,	�ب       
»             �	���ن ,�دن، رؤ(� د(�ن و  ?«   ،»٣٠   �
?      �� �و?

k+ر�� و �*	�� ,�د�            »+�ر��� +���ش  «و      »�<��
 .ا��

� دا�	�              %R3 !#�+ k+ر�� �� ،��  ;�   .  �� ��ا6 ��>�
       ��*H)���ا6 .  ا6 ا��   ا�-�د�  .�ق    6  �� ��ر+k ���3 و  

ده�   در را�0� �� �-� +c ��>�/ �!        .  ه�� ر.	� د $�ل او    
   �*_  ����� @ن ا�� �     �� ه�ن د��7 ,� �!    .  ز(�د �-� ��>

���� � .ا��H1! ���3 را +�ب  	�ا � 1
� ,*� (� دا�	
                     !H�#U د��، �7 وا��6، ���3ان ا�  �|Rً �-�ه�(! از �

� ,�دم و در               ز�� ! �|7 ��#�(� �Rت و از ا(� %$�7 را ��>
�*�ن  �ارم و  !        .  ه� ?Yا�	�   ��(��� @ �Q ا� !#�+ �دا �   ا�$	

�	H ا� .ام ا�H1س @ن ���3 را ���ن ,*� (�  � وا%-ً� �
� ��ون ا>�ز�                   �
��	� �, �*, �6 ��،      هw*�� ��(� ا=�.

>� دارد  .  ه�(� در ا(�ان �'�(� �Vپ ��� ا��         +�#! از ,	�ب  
�� .>� از  ��� ?#� ,*� ه

و(�ا .�ه�د��U)�< 6 �-� را در ���ن  7H �-	�ض ا��وز           
!� �� :دا � ا(�ان ه� ��اه

 ٨٠.  ه� �-� ه�H       ,*� در ذات ��م ا(�ا !            �� ._� �!    
�%-! در ز �?!              � M) در\� ��دم              �� !0+ �*V ن��

     �	���yً �1.� را >�6 %�@ن در               .  ا �    3*�ان �-�  -�
� .��ن دار � ه�6 +� 

! در ز �?! ��دم دارد و                     Q� �b  !#�+ �-� �در  	�'
      !� �� ز��ن +�#!       +c �-�ره� ه� از �-� ?�.	� ��د، ا�$	�

�ط ,�د، هw*��  $�(�               .  ��  ��د�#I� -�ر� ��را  �-� �)�$ 
?� �7O�H روز ا��، �$�(7 �� �-�ر           �-�ه�6 ��، ا?� ���ن    

�د� .�U)د ��V M) ا��، �-� ه� ��V M) ر�-�. 
! �)�� �I� و: 

� ا��           � �، را ��اQV 6#�  �ا ��ود�             »و\��«�-�6 ,
�دم            .  ��دم� �� ز��ن +�د او، (-*! +�دم را >�6 او ?Yا�	� .

�ان �H1 +	�م و  �� �-� �#*�U را               *3 ���(#� ا(� �-� را �
�ا �I�: 
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 آذر سبز در سراسر دنيا 16

 آذر در هامبورگ 16مراسم 
در دا�1+�& " ��داد٢٢"ا"� ��ا	� از �Sف $�و& 

�
د ه���
رگ ��$6ار ��. 
 �$��*� �@ذر، روز دا �'� در ا(�ان ��ا�! در از  �١�

در دا ���U ه��$�رگ ��?�ار " +�داد٢٢"��ف ?�و� 
�د��� . 

!U	H$� @��� ��دم   ه�ف  ��ن دادن ه��H� رز��$� ��
�c %�ار �I� ��*w� >�Q ��ن، ه� �Q @ ا(�ان و ر�� �ن ���م

�ن و ه�ا� ,�دن @ �Q �� ا(� >*$� ا���@ � .دادن >��-
� ,#��   �� �I*�ا !O�)ز �� و و M)ز�� ،�� �ن �� ��Q�

و در�� از >��-� ا(�ان و   ����د ���(�6 وا%-!  �-!
 P)در ��ر !)�� ا(�  ١٠٠رو � �$�رزات دا �'ٔ	�Y? ل��

�د� �Oارا ��	I� ��ر ��,. 
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 آذر در فرانكفورت 16مراسم 
 � ،  ه�
�S $�ا�

 
 �@ذر روز دا �'� . �١د���$� ��ا�� �� . ٧روز دو�*$

در ا(� روز دا �'� (�ن دا ��Uه6�Q ا(�ان ��ا6 .ا��
د.�ع از >*$� د�_�ا��M ��دم ا(�ان و 1�(� از 

دا �'�(�ن و ز �ا ��ن ����! د�� �� �;�ه�ات +�اه*� 
�رت از ,#��   �� دا �'�(�ن ا(�ا !. زد
��Q� ��b .�ا _

� �� ��,� و��2 +�د در ا(� , ��)��*�ن د3�ت ��*�ه
�ش   ?�د ه�(!  �ا6 @زاد6 +�اه!U� دم ا(�ان را��

 . >�Q ��ن ���� ��
 

  ١٩د���$�، ���3  ٧دو�*$� : ز��ن
 Frankfurt ,Hauptwache: �_�ن

 

 مراسم شانزده آذر در  بلژيك، بروكسل
 
  q.�� M)X#� ه�6 ا(�ا ! در �� ا '	�Y? 6روزه� !�

 ��د ا��5د(+ !U	H$�� � د�� دو�	! �� ه� داد� و �� ه
��ا6 . ا6 را ��ا6 .-���� ه��� 6	�v ��_�7 ��ه*�

 ،M)X#� ر ا,|�(� ��_7 ه�6 ا(�ا ! در�� ��	HI 16  ذر@
 . روز دا �'� را در ��و,7H ��	�,ً� ��?�ار +�اه*� ,�د

� ا(�ا ��ن ��,� ا��5د(� ا '� ه�6 ا(�ا ! در �#M)X از ه
�ِ#M)X د3�ت �! ,*� ��ا6 ?�ا�! دا�� روز دا �'� در 
�ر6 ا��R! ا(�ان در ��و,7H در روز Q7 �
�رت >��b�

 �، ��,� ,**� و از )��ا�� �� ه
	� د���$�(@ذر  16دو�*$
 �� �$H  د را�ا(� ��(q \�ا�� 6	�v و �	�5 +

�ب +�� � @��� .-���� دا �'�(! و ��_7 ه�6 ,��
دا �'�(�ن در ا(�ان، ��ا6 ه$H	U! �� @ �ن، ��ا6 @زاد6 
�م ز �ا ��ن دا �'� و �� ���V ��ن ,��7 ���! ا�3ام ه� �

�ش ��دم >�Qن ���� *�? � . در ا(�ان �
 

�ر6 ا��R!  در  ��و,7H : �_�نQ رو��و6 �
�رت >
  ��١٧،٣٠ �١از ���3  ٢٠٠٩د���$�  ٧دو�*$� : ز��ن

 �در را� ����h و د?�?� ! �*��د6 >��-� و ?H	�ش ا �(�
� �Rش ��_**� �%R+ ز �� و�� ،�در �b  . ��*Vد، ه����را 

!� ��QV د���� و دو�� ,�b. �)yو ���زد و  .�Z(! ا�� ,
� @ �ن @��و �� ��د ���ه� و ا(� درس 3$��! ا�� ��ا6 ه

�ن H.و ا c)�. و � �� و زور و +�b#0� رو(�6 %�رت �,
 .��دم را در �� ���uورا *�

 !دا �'�(�ن و دو�	�ن ه�زم
!� �� �� در دا+7 ,��ر �� �@ذر را  ١٦+��(� و  ا,*�ن ,

دار(� و از ا(� رهYUار ه$H	U! دا �'�(�ن ��  ?�ا�! �!
�ا� و @?�� را �� \�ا6 ر�� و �*�� .�(�ده�6 I)دم @زاد��
�د ��ا6 ازاد6 ز �ا ��ن ����! و ��(�ن دادن �� ا�3ام، +

�، �'�وز >*�Q� ،!H>� و ��,�ب +�� ا>	��3ت '*_�
� @��� اR3م ���ار(���H� . د�� �� و>� �ا,*�ن ,

����� و اR3م  ��� در +���� �Q و � !��;  ���_1
� رو(�رو(! �� دو�� ,�د�� ��+��	� ا(�، +�د � �Qه�U� دا

 �	Hو �ان و ه�اران ه�Q� از �� �Q ��#�� �@?�ه�� ,
��bو�� و ?�و� و ,� �ن و >-��، �� ��ا.*� ��5#�را � و 

��5\�� �� ! ا�	$�اد .�bه	! را در ا(�ان و در ��ا�� 
� و  ��و�*�، 	H$� ����! و ا>	�3! ه_$� M) ن، در�Q<

�**�� !� v�3 و ا -�0ف ��ار�� �� . 
� ��_�ر، ��  ٦>*$� دا �'�(! ا(�ان �� �1ود ��'� �ده

 !Q� 6رو(�اده� �	I�U ا��6 �� ! و �Q	و��b� 6ر�-�
�ن Vب ١٣٣٢@ذر ��ل  ١٦Rb در ا � y�-. �,�� ،١٣٥٧ 

، »١٣٥٩ا Rbب =�.�ه*U! ��ل «و ��bو�� در ��ا�� 
� و ����را � در ز �ا �Q در ��ل  � ���Q% !?د�	H)١٣٦٧ا ،

د.�ع از ا\�1Rن �*��د(� و رو(�رو(! �� %	#6�Q ز '��� ا6 
و ��ا '�م �� �$�رزا���ن در ده� ا+�� و  ���١٣٧٨  ١٨در 

�ف +�د 
� ��ر6 از �'��� و @?�ه!، � �*�Q ا,*�ن \��, ��
 �U)6 د�Q�I� 6ر�) �� �_#� ،�)�را .��د� �� و @?�ه	� ��*

�ف . >*$� ��د�!  �� �! �	���
د+	�ان دا �'� در \
 ��Q-� و .-�ل �	H<�� �b  ه�6 ز �ن ��u>*$� ز �ن و ,

دا �'�(�ن ,��ر از ��ز�� �Uان ه�اران وب . دار �
دا �'�(�ن .  ��	�Q و ��ا�1ن .�Zه�6 ر�� � ا6 ��ر *�

ه���ن در �	�ده�6 ا 	�I��ت، در ��ا1! و د.�ع از 
>*$� ا 	�I��ت @زاد و .�ارو(! @ن �� >*$� �$� در 

� ا 6���Q- دا�	� ا �	H<�� �b  ن�*Q�� . ،ار��@ �ن ه
� �� �6�Q�I د(�U >*$� ��د�! ,��ر در 	H$ه�ا� و ه

ا�� ��	�$� ! .-�ل و +$�ر�� ! ه�ا� �� ,�ر?�ان و 
 6�Q�$*< نy�-. ه$! وY� و !���b3 6�Q	�#%ت، ا��_	ز1

��!  �b ��ز �� ا6 را �� ��Q3 دا�	� و دار �%. 
�ر ز(�د6 از � !O���� �� ن��ر��ن ا,*�, !)�>*$� دا �'

�ن V !Q� 6�Q و ��ز�� !)� �Qده� و ��ز�� 6�Q دا �'
�دن ���I	6�Q ... دا � @��+	�Uن و   �=�3 �� ،

!*��� pن 3$�ا�V 6و ����! �$�ز !U*ه� و  .�ه
ا �، و \�ه� �� از >� $�+	�Uن ,� ��  ه� ,� ا(H	�د� ز(�@��د6


�� !  �Qل @زاد6 و د��,�ا�! را @���ر6 ,�د� ا �، ��  �<
���'�  �اa 6*! و ا H'�م @?�ه! و دا � ����!، �� �$_

�*�H? 6	�د� ��+	�ره��b� 6و�� �� ! و >*$� �$�، 
 !���� 6�Q 6 �#! و ��ز���Q	��I� �� م�Uه�ا� و ه
�ا� و د��,�ات در ا ��Uش و ?H	�ش ر�	�+�� I)زاد@

� �� ! و -��< !)���� �Q� ا�� �� @��� �� ! و �#! ���H�
���, !� � �%R+ ر��, !���� 6�Z. �)��?. 
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دار(� ,�  ,*�� و ?�ا�! �! @ذر را در ��1! ��?�ار �! ١٦

دو و  �� ��#��ن دا �'� و ه�اران  
� از ا�	�دان و 
 ���دا ��Uه��ن ,��ر��ن  �Uان @(*�� +�د و �� 

*� ,��ر��ن �!���6 . �Qرگ در ��ه��ه�6 �Q� ان و�Q�
 ��R� در !)�ا+��  �@رام، دا ��Uه�Q و +�ا��Uه6�Q دا �'

!� !#�0-� �ه�اران �� از دا �'�(�ن . ���*� و (� در @�	� 
 �Qه�U� ر� دار از درس و دا�	ان ��در ��ا�� ,��ر �-*

ا�	�دان و . ا � و (� در ز �ا  �Q��H ��$� � ��5وم ?�د(��
�ا� از ,�ر و +��� ��,*�ر و I)ه��ن @زاذ�U� دا

�ن د,	� �5� �#_! �� ��� از �*'�� ��ل V ! �U	Iه��.
+��� دا ��Uه! ه�ا� �� ه�اران >�ان ��ه�ش و 

� �$�� �H� و .��ر �. ��ا�	-�اد در ز �ا �Q در ز(� �_*'
�ن ,� در ��ه6�Q ا+�� در *Q�� ز �ان�. �)�	Q� اد6 از�-�

� ه�6 رژ(� ��را� @زاد6 و د��,�ا�! ��u +��	*�، @��ج ?#
� و ,�د��?�ان %�ار ?�.	� و >�ن ��+	*��b. �)yو. 

 �-��دا ��Uه�Q در ,��ره�6 ����.	� و در�1ل �
� و 3#� و .*�ور6 ه� و ه�ا(	�Uان و 
H#. �.���� 6�Q � �,

در . ��وژ� ?�اران ا%	��د و \*-� و +���ت ��$��*�
 6R,ر و وز(�ان و و�Q< k�Oو ر ��b. ،ر �� ا����,

 !$�a ت���Q7 و +�ا.�ت و ا�Q< ��'#k و ��(�ان، �� ا��3
_�ان �� >�ن �#� ا.	�د� ا �، �xو�6�Q �#! را < ��V و

� ا6 b0*� و ! �Q< د ���ه*�، در رو(�6 ا�� و %�رت����
�ن و +�� � و >*�(� ��$�**�+ 6�Q�ا�. ��H ��د� و +

(_�وز ���Qان >*8 را در دا ���U د.� ��_**�، روز6 
 �H� و �	6 د+�د(�U د�	�ر �� >�ا(! \�ه� ه�ار دا �'

���ه*� و ����ار و ��H'! و ����ر ا 	;��! و �$�س 
��I! ه� را �� و���1 � ��(� �_7 ��ا6 ��,�ب 

� دا ��Uه�Q و ��دا �'�(�ن �! د.�ع �� دا+5� 7
�*	��
�� �Qه�U�ا���	�$� �ن و ,�ر?�اران وا%-! دا � و . +

 �� !#3 6�Qدن ارز��, PH� �� ف ��_**� وY1 3#� را
+�(� و .�وش ��ر�u�� !#-< !#��5� vداز � و �� ��	� 

>-#! د,	�ا �� ,��! ه� و �*�$6�Q وزارت و و,��� �! 
�**�� . 

>*$� دا �'�(! از ز��ن ز �� (�دان ��رگ  ��، ��(-� 
�ار� ��ا6 @زاد6 و ره�(! ��دم ر=�6 و %*� V! ه
�د�� و ��ا6 , 6�Q	ر6 و دو��در��b�7 ا�	$�اد و د(_	��

ا�	Rbل ���Q در ��b����� 7	6�Q ا�	-�ر6 و 
� و ��Q>� ا(H	�د?! ,�د� ا�� �U�� 6�Q	دو� ����Uا ,�� .
�(*! از دا �'�(�ن ,��ر��ن @?�ه	� از   7H  ��  ا��وز

 6�Q	��+و ا%�ا��ت و د �Q	���� د�� و���� در ��ا�� دو�� ,
�ق =�(2 ��� b1 ا6 د.�ع از�� �Q*� �  ،�دو�� رو��

دا ��Uه��ن، �#_� در د.�ع از را6 �#�، @زاد6 ا 	�I��ت و 
� ا �	��+ �u� 6� و�Q� ق�b1. 

 6�Qص در ��ه��I� ل ا+�� و�� !� !�دا �'�(�ن در 
�ژ6 �*� ?�اY� 6ه$! و ا�	$�اد ��O�)ا r#H� �a�� �	�Y?

�ا� و I)6 �$�رزان @زاد�Q)و .�ا,�ر �Q�R� �xا ��د(*!، 
د��,�ات و +�اه�ن ��ا��6 ا>	�3!، �#�5ظ @?�ه! 
 !U	.�� 3! و ���ان ��ز���.�ه*U! ـ ����! و ا>	

ا,*�ن >�ا �ن و دا �'�(�ن . ��ا�c .�ا�� از ��� ر.	� ا �
�ر��ن k_3 ا��م و ره$�6 را در ���  ! ��**� و �,

 �ا �(�� و را6 +�د را �� را(�Uن در ,{ رهb� 6�$	�ر ,
��� ا�	! را ر��د� ��دام ا�-� q1 وy(� و ,
��� و %�

�ا �ن @?�� و دا �'�(�ن، ره$�ان و . ����،  ! ?Yار �<
 �� ���(�ا ! را ��'�(*� و ��	�$� ! و 1	! ����� ��_**� ,
� ��ور  ��@زاد6 و د��,�ا�! ��ا6 ��د���ن 3��b و \

 .دا�	� و ارج �YUار �
دا �'�(�ن ,��ر��ن ا,*�ن ا�	Rbل ا �(�� و .�د(� +�د 

 ��اه*� ,�د، �#_I  و ره$�6 ذوب �)yدر و �Q*� � را  
!� ���*� �� @ه*8 �1,	��ن را �� ���3 و  ����Uا ,

 �	.�? �� ا��وز� ?�دش ا��3Rت و ا �(�, !)y�� �+�V
ا��وز ا �(�� ه�6 .�د(� ?�ا(!، . ا��، �q�$0 ده*�

+�د?�ا(!، ا �Hن ?�ا(! و ?�	! ?�ا(! در ,��ر��ن ��رد 
�(� ا(�ان %�ار ?�.	� ا �  7H  �<� دا �'�(�ن و >�ا �ن . �
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 فيلترشكنها                             

http://unblockedbebo.info/  

http://x105f.info/  

http://eproxysite.info/  

http://85unblocknow.info/  

http://ipmagick.info/  

http://schoolproxywebsites.cn/  

http://eproxysite.info/  

http://admitfirst.info/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://www.beginquick.info/  

http://unblockedbebo.info/  

http://02012.info/  

http://02013.info/  

http://02014.info/  

http://bestschoolproxy.cn/  

http://enewproxy.info/  

http://blockedfacebookproxy.cn/  

http://google12.net/  

http://www.dartall.info/  

http://vistaproxy.uni.cc/  

http://blockedfacebookproxy.cn/  

http://ta1055.info/  

http://pinkdot.info/  

http://lemonbox.info/  

http://proxify.tv/  

http://proxycros.co.cc/  

http://newfacebookproxy.cn/  

https://fl.mikatammi.com/pn/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://bypassbluecoat.info/  

http://bypasscheat.info/  

http://bypassfool.info/  

http://bluecoatproxy.info/  

http://www.dailyfind.info/  

http://proxyanonym.com/  

http://www.guessed.info/  

http://cashcontest.info/  

http://bypassinternet.info/  

http://anonymousinternetsurfing.info/  

http://66.90.77.3/~pro/  

http://www.mapopen.com/p/  

http://www.fluxa.info/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://internetcloak.com/  

http://www.hashseek.net/  

http://zankaweb.info/bblocked/  

http://79.170.40.54/t5f.co.uk/downloads/  

http://79.170.40.34/dymoon.co.uk/downloads/  

http://79.170.40.230/flummixdemo.co.uk/dow

nloads/  

http://79.170.40.49/only1internet.co.uk/downl

oads/  

http://79.170.40.49/hoolaloops.com/download

s/  

http://fallcan.info/  

http://www.xp6.info/  

http://proxy.diekhoff.eu/  

http://wap.igma.tv.anonadult.com/cgi-bin/nph-

get.cgi  

http://www.perlproxy.com/  

http://www.carlomozetic.net/cgi-bin/nph-

proxy.pl  

http://wap.zed.com.ph.gowingo.com/cgi-

bin/nph-get.cgi  

http://www.nivol.net/  

http://anonymousaccess.info/  

http://cultlegend.com/  

http://hidemyself.co.tv/  

http://www.firstip.info/  

http://www.please-just-come-here.info/  

http://secondip.info/  

http://anonymousschoolproxy.cn/  

http://unblockeddigg.info/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://www.resellersvip.com/  

http://blej.info/  

http://www.unblock101.info/  

http://www.cheesecamera.com/  

http://www.easylinks.info/  

http://www.resellersbasement.info/  

 فيلتر شكن هاي جديد

 

http://blue.xp6.info/  

http://www.badkid.info/  

http://forexmicro.info/  

http://httpsanonymous.info/  

http://www.fallnow.info/  

http://admitsite.info/  

http://easeforyou.info/  

http://penguin-proxy.info/  

http://unblockedtechnorati.info/  

http://tuxproxy.info/  

http://newwebproxy.cn/  

http://www.xp6.info/  

http://xopen21.info/  

http://www.xp5.info/  

http://phproxywebproxy.cn/  

http://www.firstip.info/  

http://schoolproxysites.info/  

http://2009.xp5.info/  

http://itsmine.co.tv/  

http://viewschoolproxy.cn/  

http://www.vistaproxy.uni.cc/  

http://www.masking.uni.cc/  

http://www.badidea.info/  

http://maktoobprox.co.cc/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://webproxyurl.cn/  

http://gumtreeprox.co.cc/  

http://pokerprox.co.cc/  

http://playprox.co.cc/  

http://beboprox.co.cc/  

http://unblockproxyweb.cn/  

http://server4surf.co.cc/  

http://unblockedflickr.info/  

http://forexarbitrage.info/  

http://anonymouslist.info/  

http://prettyteacher.co.tv/  

http://www.helloteacher.info/  


