
 
  
 

 �! ٧١٣٧  آذر��ه در .���� ٧٧  ��ی�� ����� ھ�ی �� از ��ل ����
 �.وا+! ھ�0.ش و $.وھ. داری&ش ی�دان ز+*ه ھ(، از '&%�ھ� $�#"!

�56�4 ����� ھ�ی ���34 از ا�12*ری، ،���ح0* �89 و  27& 
 وزارت %&�< ای.ان +&ی�1*��ن =��>! از �&ی1*ه �ح0*=>;. و �4��ری
�� =C0&ری اطA@�تAا� !� �� .ر��*+* 

 '�+&ن در *ه�&ی1 و �4��ری ھ�20ر �"�E.ی، ھ&�D1 ی�د ز+*ه
.��+��ن، ��ر�*ا�� �.دھ�0ی� یF در ای.ان، +&ی�1*��ن �� '! را ���

�� دو در ر��+* ����� �6�4;�ن و د�.ا+*ی�Eن �! ھ� �� آن �� 27&
�� H;!« :'.د AH#! واژه )�1'!« 
�� =�1ی� ا+�Pم +&ع در ھ( و .��+��ن ��یM1 در ھ( ،٧٧  ��ی�� ھ�ی 

�"3H Qح0* .دا�� +�0دی� �4� @1&ان �! را �&ی1*ه �ح0*=>;. و �ری
"( اھ� �.=��! CR.ه دو !;H *+ی1* %� '.د&S� �1*ن %�ب� Q4� 

 �.وا+! و $.وھ. داری&ش H&ن .+*ار+* را »H.�U&دی« اردوی از �.آ�*ه
 @"5 ھ.زه �S&ی٧۶  *1  'E��ر از �8 ��ل ده %� ری4�1* را ا�12*ری

  .�&د �� ��.اب �6�4;�ن H&ن �� ھ1&ز *ر%�Eن
%�C1 *1R ه�� M�� از ���31&ب #;&ی، ر�7( یح�� '! �&د ٧٧  ��ی�� ھ�ی  ��1! و�H ھ� �! ای*+��.$ 

�� =C0&ری 27&�� .+Y&د �&��*ه '8 ھ�X �. او 7.ف �>�1 .'.د ھ� ز��ن �.ی*ن �! %C*ی* ��9ه،Aاز ا� 
 �. @Aوه .دا�� اش �!'�ر+� در را �56�4 ھ�اران 'E��ر ���]! ٠۶  دھ! ��ی�ن %� آ�*ن '�ر روی �*و ھ�0ن

�+�;6�4��� �! ز+*ان در '!  ���%Aن ر��*+*،  �� H&د در و '.د+* %.ور 'E&ر از �Hرج در را +;. ھ� ده 27&
 .دا��1* ط&[ی� ی* +*ا�� را H&د �! آن رو�Q ا+���ب 3* د[ی"� �! 27&�� '! ھ�ی� �� در +�� ای.ان
�C1% Fظ( د'�.  +0&+!، ی�' �� .�* 'E�! اش �H+! در ٧١٣۶  آذر در '! �&د ��زر��ن '���C��� !1*ا وزی. ��
��.@Aی� ا07* .ی�$� ادا�! ز+*ان از �Hرج در �6�4;�ن �� +�� ٠۶  Q�+&H دھ! از �8 )=.�� در 
�*ی. زاده زال ا�.اھ�( .ر��* �� �! ا+�&Q�6 %�ری` �� و ر�&ده ا#;�Cن در  ۴١٣٧ آ��ن !��a� .E+ در ا���2ر 

 و +&ی�1*ه زاده �7=� �07* .ی�$�1*  ۶١٣٧  $.وردیQ در را اش �*ه '�ردآ=�Q =�* و �* ��*ی*+  ۵١٣٧ ا�;1*
 ھ� ده ��ی*  �&ارد، ایQ �. .ر��*+* �� �! ��&ه ھQ�0 �!  ٧١٣٧  �C.ی&ر در زاده �7=� '�رون او ��6! ٩  ��.
�� .Sا$�ود را دی !' M�� ن و �.$�! #&رت ٧١٣٧  ��ی�� از �8 و��+��.  .ا+* �&ده �6�4;�ن و .ا+*ی�Eند� از آن 

�� =C0&ری 27&�� ���ه '�ر+��! ایQ ی�دآوریAه �! ا�dوی Qروزھ� ای !' Qای �� =�0ل �.ای ظ�ھ.اً  27&
،�f[��H  �+��. .ا�� g.وری �&زا+*، �� دل ای.ان �27م �>&دی ھ0��ی�ن 

���&ارد %.یQ �*ه �H�1�! @1&ان �! رو ازایQ  ٧٧ ��ی�� ھ�ی  ���+&+� ا#Aiح �! �&ازیQ از �Hرج �����  
�� H&د&27 !�H�1� د '! ا�� �*ه&H �� را آن در @&ا�"M د�6�H �* +���ی. ا���1jی� �.ای�i در 27&
 در ای.ان �*+� و ����� =��>! از ��ر�� �M4 �*ن $>�ل �7#� ا���1jی�، �.ای< آن .'k% *1ی�*
 .�&د ا#�7Aت @1&ان %ح� آن ھ�ی &ا��H �! دادن ���l �.ای 27&�� از ��E4 اد@�ی و ٠١٣٧  دھ!

 .�* %2.ار ازآن �8 +! و دا�� ���]! آن از ��M +!  ٧٧ ��ی�� ھ�ی �� از �A� 8$�#"! ا���1jی� �.ای<
��ھ�� در ا���� %��m. ھ�X �! +��  ٧٧ ��ی�� ھ�ی �� ا+�Pم �! 27&�� ا@�.اف .S�&'.� �� =C0&ری 27&

��Aا� *���P+��+. �C1% Fاز +;. ی k� .�*+* آزاد ز+*ان از ���]� و '.د+* +��� �! �. ز+*ان در را H&د �&ران
�ح��Q و اطA@�ت و� وزی. آ��دی +5P دری ا'1&نAU �1ح�� او +�م ��M ��ل ���� ھ�0ن '! ای اژه 

�P&ز #�در'11*ه @1&ان �! �Yھ�� ���n31 و �]�م 27&�� د���Sه در '�0'�ن �&د، ھ� ز��ن �. �. ھ�  ]�� 
  .*دار+

 ����� ھ�ی �� ای.ان، 27&�� آ�*ن '�ر روی از �8 ��ل CR� �! +�دیF  ھ1&ز، '! +��� �S;�� =�ی
��o&[ن '! ا�� ھ�2 $.��* د'�. �� +0&+!، آH.یQ .��.د �� #&رت ای.ان در ���&رد در ���ب �� 27& 
�1r اد@�ھ�ی و دروغ ھ� �! آن�� ��&�� *+*�.  

!��� C0&ری= در ����� ھ�ی �� ھ0! '�ر+�Aده ا�&E� �� *+�� �% �+�� دادر�� رو+*  یF '! ز
�&رد در 5E' �[�[7 �! @�د[+!، Qای ��  .'F0' *1 ھ� 

 و ����� $>�[ن +&ی�1*��ن، �� ھ�S0م دی*ه، داغ ھ�ی �H+&اده  �� ھ0.اه )H"` $*ا��uن( ای.ان sR �7ب
!<��= �+*��&رد در H 5E' �[�[7&ا���ر ای.ان  Qای ��  .ا�� ھ� آن @��Aن و آ�.ان �'0!�ح و ھ� 

  
�oا=.ا ـ ����� ھ�u� �7ب sR ن( ای.ان��uا*$ `"H(  

 )٢٠١٨  +&ا�Y. ۴٢( ١٣٩٧  آذر ٣

 !ای، ھ��ز �	ز ا�� ��و��ه �� ھ	ی ز����ه

���د �� ھ	ی ز����ه	� ��� ای �" !�	� � ���
 


