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  ��#������� ،�%!

  ����� 
و ����!

 ��ر��ى
��م ;Y�: 

 
ا����������#��  و !��#

Z%! 

در 	����ى ��
 	� ا�� ���� 
�د�� �� ����ت و � �����
�ى ھ��" �� ! �� در  �$���%
����� ھ�ى �)���'�" در ���ل 	
�(* و �'�$� �(" 	��ر ر%�� 
ا��، �� %�- ,�ا	+�ى �'�$� 
�، 	(�� 	�1ر ,�ى 0)�اه  �'��

�ح5 " .�  �ه و ��ھ� آ%��� ا�
 *7���! ���
 در �8)�

9��:"  
	�� 
�� %�- �> ا;
 �� ،*'�� "�'���(� ��(8�
 ،*'�%�- $<و�� آزاد���اھ��� �
 �()� 5�	(�� 	� �8 " د�


 %�� ا!*	�� ���ا%" و ?:. 
���$� �@�رى در ا�� %���ل، 
�8 " ���$� �(*، از ا!�س 
د$���اھ" ا!*، ا���C$�ژ�> و 

�ى ا!*�7�ط  .ا!�ط
�'�" در ��(� EF�� *�%�G7
���ل �(
 و �'�$� �("، در 
در,� اول ا� '* �� :�د را از 

�� .ا�� %���ل :Iص � 

 
�ى ���J� K1! در
ا!�!" ا�� %���ل ا� '* �� 
او�، �(* را 	8 �ان �> ���$� 

�د�+��وض �G� " �N و ���8�. 
 �O��� <� ھ��* �(" را

� ���دم %�ض �� ����Q	ا.  ،����R
�ورت F رت�O	 را �$�'�
�* 7 �!" �� ا�Nده (!�	

ح��ق N(" ا$�Jھ� ط��8" و 
��  (�(*)ذا�" ا�� ��,�د ���

� ���. " ���ح5 �(
 در �8
*7���!"  �	 W���	� ا�� �

 X�'��Y <� K1! �	 *!در��
 ��ا�'��" و آزاد���اھ��� ?

 ا���ر و ,����)�ل ار���ء 	��

� ���ا ��Y.  ��(�" او$�� ھ
�'�" �� 	� ا�� %���ل 	�ر ��(�
 
آ��ه 	�7� ا� '* �� ح5 �(
 " 8� ،*7���! ���در �8
 

 دو$���ى �'������

 -!��"
���(]، ا;("  "�(
�ا	�ى زن و 	 ��J� �ا!* ��8�
�د، آزادى 	��ن و ���
 و �

ا�� �>  .ا�O�Nب �� ح5 طIق
��دى ا!* ��  	 ��!�ء �8�
 "(�� "����N وى���Y �0اه

�'� ا!*$����در  .	�اى ��!
!N K1)("، ا��7ل ا�� 
 �?��)N ،ل ا� '* �� او����%
ھ)� ,� و ,��ھ� ��� �ن 

 ا!��Gده اى از �(* 	�� [��8�
�!* داده ���ه ا!* �� 	

را در  "ح5"	��ان ;�ح��ن ا�� 
دوره ھ�ى ���(] ,���8 
 ،����R ز7 �:* و�	 �;�8�
 W���� ت و������> از ,]�ھ
�ا%E ا�� %���ل، ^� �
�'* و ^� $��!�!
 �Fن ح�� ��� ،*'�$����!��
�ه ا!* ا�� 	@_ را �� ��
�N �a)(" � �1" اش ��
ا���اد 	�ھ� و از دو$* دار 
7�ن ھ)� �(
، 	� ھ)�ن 
 *!�8��G" �� :�د از �(* 	�

��ھ�، د%�ع � �اد	��ت  .�
�ا%�8ن %���ل ح5 �(
 در �

���7* ��@�ن از ! ���8�
�ه ھ� و �Iح�J�" ا!* O��


"�� 	� 	���� ھ�ى ���(] )�" 
8�د را از دا��ه 7)�ل ا�� ��

�ون ��+cارد "ح5"�	.  

�'�" در ���ل ��(� �����	
� از ا!�رت ا�� ��	 ")� �$�'�
�'�" رھ� 	��د $����!�� �����
و �'���� و 	�ون 0�d زدن و 
 ،
e8� اغ�ا	��م ��ا7" !

 .آ��1ر �� وا��8 ھ'*، 	�ود
 �
 از ھ�� "�'���(� �����	
� ;�رت �'�$� را ��	 >�^

�� رو�7  .در!* ط�ح � ��	
�ا 	� ���$� �(* و ^ �� �7�	
0�ا�" و �'�$� �("  ")�
 ����اھ� >��دازد و 	� ^� ^h��

��ھ	 i!�Y.  در ���	 �����	
�� :�د 	� ����ت و ���
 �� �7�	 "��� "(���Gھ
 ،� 7�	 [��8� 
وا�8" و ��	
�O" در ,��ن ��� 
��	�زاء ��	

��  .��دى دا ��7	�7 ��	 �����	
رو�7 � � �� ا!� ��,��9 در 
���ل �'�$� ��رد 	@_ �� ^� 
ح� ا;�$" و ,��ن 7)�ل و �� 
��!" و ���وط 	� ! �^� ح
 ��ز��ن و ���ن و 7�ا�- �8
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 .ا!*

 از ا�Pل :� ا���ا:]ى

	�9 ا�JN 	@_ �(* و 
�'�$� �(" در اد	��ت 
�'�" ��(�ط در ھ� ��(�
��" از ��N 7" از ا;�ل�,
��'� و �Iح�Jت ������" و 
 �ا!��ا���Q" از !�ى د�+

ا� �� در آ�Rر ���(] $<و��  .ا!*
�ه �� <��G� د�* از ھ� �	

��> ح���"  .ا��G� ا�� ا��
� رو�7 ��د �� از  .ا!*��	

��ن اح��م ���(] �
��ر�'�'�" در ���ل �(* و 
�'� و �'�$� �(" و $����!��
�ه، اح���" �ح5 ,�ا�" و ?
 j�� � و7 " در��� �0ه 	
 ،��ار دار�� �+��;�رى 	� ��
 j�� 
	�� ���ام ���� ا;�ل ?�
�و$��ى و ��ام Y و "�'���(�
��" و ���� K$�O� ا���8!" از

���رزا�" دوره اى , �9 
  ا!*؟

 �'��اى ��ر�'�'� و �)��	
 
��ر0�ى در 	�:�رد 	� �
�و	()���> �(* و �'�$� Y
 "����N 
� ا; ^ ،")�
��دى و,�د دارد ��  	
 j�� 
	�� ��,����)�ل و ?
ا!* و از ز��ن و ���ن و دوره 
��ر��" و ��ح(� ����(" ,���8 
 
��'� I��� "����9 ط�و , 

  :ا� �� N��ر� � از .ا!*

١- ��ار�� ��� .��ر0�ان �
�'� و $����!��
�'� ��ر0�ى در $����!���ا��
��eدى آ��7ر و �1(5 	� ھ� 
�5 و G)� 
	�� ��? ،��ار دار��

���+�� .!�زش 	� ��
�'� �> ا���C$�ژى $����!��
 E��� �� *!رژوا�" ا�	
:�دآ�0ھ" ط����" و 
 ��'�" ط��� ��ر0$����!���ا��

  .ا!*

�اى از ���ن  -٢	 �'���(�

 �m$ زھ�ى �(" و��دن �	
� �� .ھ�����ى �(" �Iش �

�8 �)���'�" ,���8 اى ��,
�> �(" و ���رى �G� ���%

  .ا�'����!*

� �� �ى  -٣	 j�8�� ،")� ��!
ا��'�ب ا�'���� 	� �(����ى 
���(]، ��" از ,(�ه ھ� و 
ا��7ل ��� ��	�ا	�ى ا�'���� 
 �در ,���8 ط����" ا!* و 	��

�ه �7د�^��@� !�� �(" و  .	
�ا	�ى ھ)� ا�'���� 	 ��(e�

 از �8(��ت �(" �> ��'�
 9� , ��ھ�ف �'��

�'�" ط��� ��ر0� ا!*��(�. 

���" ا!* �� ھ)� ا�� 	
 ������ا در 	��� �ا;�ل 	��

���7 ��� "�'�ا� ��  .�)��
�'� در ��(� EF�� ا!�س
���ل �(* و �(" 0�ا�" و !�� 

��ھ �� 
�  .�(" را ���

� اول رو�7 ا!* J� در ھ)�ن
�� ح�� ح5 ,�ا�"، �� 	� 
 ���ا;I1ح ح5 �(
 در �8

 
�����#��  و ����!�� ،�%!
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 J` 
%Z و :����'Z !�ر����  در >Z��2 �ـ
 �ـZ ا#ـ1ـ�ل �ـA @Pا

���رھ� و !%�8I  ��7: �2ه ا��، :�>�b دادن /�#ـC ھـ�ى ��ـ�رى 

��ر��� �
 ��E'�� و !�Y#?� �� �4د 8Iن و :��`ـ
 /ـ�#ـ+ـ2ـ�ى ��ـ�رى 

���9ـ+ـ�رت د`ـ<ـ� .  ��رگ �
 آ��د ��E'��، اA  از /�!Z و Z!�/ ��c، ا

 "Z`8ا< H� " ـ�ى: Z��� در �4د /%�و :����J ��� �� ا�Pل �Aم :� و ا


 ا`(�2 �
 ا`Z)9! 0 ا�� �ـ
 �ـH !ـ%ـ@ در .  در :��7@ /�ار !�<��دھ

�4`;، `� �
 !Z)9 د/�7�� �H >8ا`Z !%@ و :�'ـ�ـ@  �I���� 0��9:

 
� Z#او H`ط� 
���رھ�ى !��7@، �
 !(�g از ا�Pل !�ر�����Z و �

 .�� ا`0 ا�Pل ا�� ا��Z`�<Z=�)h از ا`0 ا�Pل، �%'
 !�ھ���
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�اى �)���'� در 	 ،*7���!
*'� .رد�] ا�� اح��م 	 ��دى �

و �� %�- ا��، 	(�� ا�� ا;�ل را 
� ��� "G�.  �	 *�@; �a ا�

� ا��aد �> ��ز	 �ى �(" و !
 ����> ���رى ,�G� <�
 �� "���G� ى و�ا!*، ��ز	 
 �'�$����!����'� و ا����(�
��دى  	 
��ر0�ى 	8 �ان �> ا;
:�اھ�ن ا�@�ء ھ)� ,���� آن 

	� ا�� و;] ^�ا  .ا!*
 *�(!��'��� از 	��(�
7 �!" ح5 ,�ا�" و �0ه 
��!" آن ! *�ح�" از �1(�	
در ا�� �� آن 7�ا�- :�ص 
 EF�� ؟ ا��� ��+�� ��!
^+��� 	� آن ا;�ل و%5 داده 

���د؟� 

i!�Y ا� '* �� ح5 ,�ا�" 
 
�اى �)���'��� �� �> ا;	
�ى، 	(�� �> ا	<ار در �()�و J�

��!* ا!*!.  *�(!�	
 �� ،
7 �!" ح5 ,�ا�" �(
7�ا�- و �@�ود����ى آن را در 
 �� ��C�Y "�'�د���0ه ��ر�'
	@_ :�اھ� ��د، از ا;�ل 
 
���د، 	(�� ح�;(� "7��
 *!��ا,��رھ�ى �()�و !
ا!*، ا�� ��" از اھ�م ھ�ى 
�د ا!��ا�Qى ���Y اى�	 ")(N
ا��Iب ��ر0�ى در او�Fع و 
����� دارى ! o��� اح�ال

� ا!*;�8�.  


 و (N و���زه ح�" در �()
�< 	I%�;(� و � "!�����رزه !
 ������ 	� ���$� ح 5�8�� "	

��!��(� *7���!.  
�> ا;
 �'�N)(" و ������" ��ر�'
در ,���" �� %" ا$@�ل 	� 
7�ه  �����رھ� و �(��� ��'
�K دادن ��$W ھ�ى ,�ا!*، �
� و ��^�� �	 ����رى 	<ر�0
 ��>a� ن و��د 7: �	 *G$���
��$���ى ���رى 	<رگ 	� آح�د 
 ���، ا�N از ���" و ?��^��

	8��رت د�+�  .���"، ا!*
در :�د �()�و  «ح5 ,�ا�"»

�< 	� ا;�ل �Nم �� و � <�����
�ار � 
ا!�!" ��ى در ���	

�د�+�ھ)� ا� �� 	� ا�� �8 "  .�
 ���ا!* �� ح5 �(
 در �8
 " 8� �	 �� ،9��: *7���!
� ح5 ,�ا�" �(
 و ���د�
 �� ،

 ���رھ�ى �'������
� �d از ا;�ل ��ر�'�'�" و 
	� ط��5 او$" �� ,<�" از ا�� 

����  ا!�C� s"ا;�ل، 	(�� ��ھ	
7�ا�-  
ا�� ا;�ل ا!*، ح�;
 "N�(�,و ا "!���ت !� �
اى ا!* �� �)���'��� را 	� 
�ى و J� از ا;�ل " ��� W�N
��از�� !��!" �Nم :�د 

� ��� �رد �'�$� ح0��.  5<�
���7* 	8 �ان �> ! ���8�
�'�" از ��'� و ��(� 
ا;
���ل ���وط آن 	8 �ان �> 
7�ا�-  *@� "��ا,��ر ����
 �1�� �� �J 	 ا�� ،��8�
EF�� <� *(�>N ا;�$" 

	@_ ,��+�ه  .�)���'�" ا!*

���7* در �+�ش ! ���ح 5�8
�ا�� 	� 	 "�'�و 	����� ��ر�'
 �� dش را���:Iف �+	 ،���	
 "���Rا 
ا�� را �> ا;
 ،� ���اد �()� �'���ر�'
 >��ا��G�� روى ا�� ���� ��)
�7د �� 7�ا�- و �@�ود���� و 
8����ى ا!�s ��" �� د%�ع ���
 ��از ا�� ح5 و �0ه ح�" ��;

��ا� � ،� ��  .آن را ا��aب �

�ا از ر�0 ھ��" �� 	8�ھ� در ,
�� ا$)(
 دوم و 	��Qه در ���ل 	
�'� را در $����, t اول، ��!
 9��: �'�$����دھ�ى !�! 	
 �'�وارد ��د��، و �� �)��
 �� ��رو!" uY از ا!��$
�(* ھ� و :(��� را در � �ر 
�!���ژھ�ى ��8�� و Y �	 ت���ط
 iر��� ����C 	� ذا�" در رو�
 * ! 
ار���ء داد، �
��ر�'�'�" در ���ل �'�$� 
 *�(!�	 �$�'� �	 ")�
 *7���! ���7 �!" ح 5�8
�ى، 	(�� J� 
�� 	8 �ان �> ا;
�> روش !��!" در 
 9� , ")(N ىQ�ا�ا!�

� ���'�" �+�ه �$��!�!. 
�?� ھ)� !��� رو7 �� و �)N
ح�" ��رو7 " ھ� و ا	�����" 
�� در 7��ه 	�:�رد :�د 
���ان !�اغ � �� $ �� uر���
�د، ا�� �'�$� در 	�:�رد �
 �� *'�� ��د�� 
	�� <�]�ھ
 ��cY�� "�7د آ�e�
�'� و $����!��
 
�'� �> ا;$����!���ا��
��" ا!*، ح�ل آ��� ��N
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�* 7 �!" ح5 �(
 در (!�	
 9��: *7���! ���8�
 ")(N ىQ�ا�:��" در ا!�

  ., �9 ا!*

� ���I در �� �J� ل �� از���%
ا�� ! * ��ار دارد، ا�� 
��ر	'* N)(" و دا� � 
�ود�� از آ�" دارد @� "$�(7

�� ^� ��ر�u و ^� $ �� در 
�� دا�7 J� �	�  .دوران :�د �


 �� او�، ^��ه �(" �ا�� د$
,��ن و ,��+�ه �(* و �(* 
 �	 uزى در دوران ��ر��!

دوران $ �� و ھ� �> 	� دوران �� 
7�ت ���Gوت ا!* �	.  ،����R

�'� و $����!�� *�8���
�و!� ��ر��" در Y ھ9 در�+��,
ھ� دوره 	� 7�ت ���Gوت 
 
ا!*، �s$�R، را	�1 ����	
 ،�'�$�����'� و ��!$��!�!
 "�I� اى آ��� و ��ع�� W!� �
 "N�(�,ھ� در ;@ � ا �	�7ن 
ا��وز 	� 7�ت ���Gوت ا!* و 
ا$<ا��ت ������" ا��وز �� 
��Gو���ى ,�ى اى 	� ھ� دو 

دوره ��
 دارد و 	��:�ه را	�8، 
� 	�دن :��� [1$ �	 �� �J 	
��ن، �� ا�� ا���ن را دار�� �� 
� ���" را 	� 	@_ �����ت و ��
 EF�� �	 �� �� � �%�Fا

�'�" د�* و ظ�ا%* ��(�
 �� و ��7�����ى ����	

� ��� E%ت را ر����	ا ":�	. 
	�1ر ���o رو7" �� �� 
دا� � ا�� 7)�ل ا�� %���ل را 
 uروش ��ر� �	 �� ��� [��8�

� ��  .و $ �� ھ� دو ��Gوت �

ZY`ر�: 
 زاو`

 �ON اى���ر�u در ا	�
�د��� "0��'� ز�$����ا��  .��!

�'� ا��وز و �� $����ا��، ��!
�'� دوران $ �� ���د$����!��. 

�'� در $����� ا;(" ��!�'	
ا�� دوره �� %�- ���" ���د، 
	(�� اد?�م ا��ام ��8�د در 
 �^��ر^�	��ى �(" واح

�اد�� 
� .�e)�ن آن را ���
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رو�� �(* !�زى و ���ر 
 �!�زى دوران ��ر�u �� رو�
 �� 
���ردار 7�ن ھ)� �(
�ى �0 
ا��ام، 	(�� �7
 "�'�$���Y�� ")� دھ�ى�O��ا

 دوام در ارو�Y و در ھ� 	��

	�e8  .ر���� ��J �� � 	�د
ا! �دى و,�د دارد �� در آ��� 

 u)+و ا� uر���"*�)� 
 "ا;
و �� 	8��ر�" �� 	8�ھ� رواج 

 ،*%��"*7���! ���، "ح 5�8
 .دا�'�� ا�� "ھ)� �(
"را ح5 

 o:�7 و �� ��',�	 EF�� ا��
 <��G� u)+و ا� uر��� ��

�*"از  "�(*")�"  
و �(
� »از �(
  «��ر��"»�?

ا!*، �8 " �(("  «��ر��"
� " در N -ا���� 	� ح�� 7
 Eا��, "Y در "Y وج�N �!و�Y
 u��7 دارى �����! "�8 ;
وا�8" ا��aد ���ر :��9 را 

�7)�ل ��EF ��ر�u و  .دار�
��ر '	 �ا�+(u در وا�8�* ا�

�ود�� از @�"
 .ا!* "ھ)� �(
 
�7 " �N �� رو�! �	 *�@;
 ��%��ى و ��ام 0�0

���رى  -!�:��رھ�ى �(" 
�'�" در $���Y�� دوام 
	��
ارو�Y!* و �� ح5 ھ)� 
����ى �(" و ���" ,��ن ���

��ر�u  .	� ا��aد ���ر :��9
���"  -و ا�+(u �8(��ت �(" 

 
�را 	8 �ان �� �ى ���

��@� رد ; 
���رھ�ى �'��
�  ��در ��ارد �8�ودى ��  .�

��ر��O��� u 	� ح)��* از 
� و � <^�� 
ا!��Iل �(

� و � "N�� ��ر��"»%�?»  ��J�
 ��!�:�� و $�'��ن 	 $�ا�
��!" ا�� ! *�ا!*، :�;
 *%���Y اى��ى 	�+8F��
�'�" ط��� $��!�! 9� ,

��@� رو�7 	�ده ا!*; � .��ر0
ا!��Iل $�'��ن 	� ار��aع 
� و ا!��Iل �>�� �	�F ارى>�
�� را ������ارى 	<رگ 	 �� ز� $�ا�
 >�� و �	���� 9G�8F ��)در ح
 ��
 ��ر��" ��Gق 	��N <�
ط��� ��ر0� در ا�+('��ن و 

�د��  .آ����� را از ���ن �

 .دوران $ �� دوران د�+�ى ا!*
 
و��" $ �� از ح5 ,�ا�" �(
�، ا!�!� �(���ى ��+�� ��!
�اط�رى �<ارى hدر ا� ��! *@�
و �'�8)�ات و ���رھ�ى 
�'� ,(�ى $���h�1 ا�)! *@�

� ���� 9(�^.  �	 �� $ �,��
 �F رزات��� *�s� 9��
ا!�8)�رى �(
 ��^> در 
�	� زدن 	� F ات در�(8�'�

�رت 	�رژوازى ,���" ا!*�. 
 <� �	 �ا� �a ھ� 	� �8 ��" د�+
 ��� ��� �(* !�زى 	��Q	ا �رو�
�> ��J �� � و ار�N�a"، در 
را!��ى �@�ل � �!��ت 
����� دارى ! �ا���Oدى و ر7
در ����س ,���"، رو	�و 

���'�  .ھ'�$����!�� "N�� �	
 ��%� در 	�ا	; �� �� ��Cو�رو	
�و$��ر�� و , �9 ��ر0�ى، 	(�� Y

ھ)[ �� در 	�ا	� ا!�8)�ر، 
 �'�ار��aع !��!" و %�yدا$

� ���ا ��Y " 8�.  �	 �� $ �,��
��ان !��!" ا�� ,���ن و ��ع 
و �@�ه �I�" و ���	
 آن 	� 
�'�" ط��� $��!�! 9� ,

��  .��ر0� ا!*��'�$� ح 5�8
�اى $ �� در ا�� 	 *7���!
�ا �Y " 8� "!��^��ر^�ب !

� ���� ھ� دا� � 7)�ل  .� $
� �� .ا�� ح5 را �@�ود �

���7* در ! ������ل ح 5�8%
روا�* $ �� از %���ل ��ر�u و 
 �J� ا!*، ا�� از �ا�+(�N uم �
��ن � �� "���G� �	 ")(N

	� ;Iح »و  «ح5 ,�ا�"»
���د،  «	�دن ,�ا�"� 
C��

I(N ح)��* , �9 
�'�" از ,�ا�" �(��� را ��(�
	� ��ارد �8�ودى �@�ود 

� ���.  *�	�)1� o����
 ���م ��;N و ���ا�" و �� ��;,
 ���ى $  �$����ا�" در %, �	
 o��� -ا��7 
�)@� �	 I���

  .����ل ����د

دوران �� دوران ����G�� Iو�" 

 از %�و7�Y" 	(�ک  .ا!*�� ��

� و �� ��ا0% �7�ق ھ�} رو�
�ه �(* !�زى در   � ���8�
!K1 ,���" و �� در ����س 

��ارد  .� ��1 اى در ,���ن ���د
�ا� �ه اى �� و,�د دا7*، Y
���ا�'* آرا�9 �(" � �sا��ح
��ت �� C>, را در �,��ن ��8;

� � 
��8� "��از ا��  .اھ)
 ��، ح�����ى �(" %���(��
�@��اى ا���Oدى و�Qه اى 

 
�����#��  و ����!�� ،�%!

����  ��ر��ى� 
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��  .	�د�J� ت ��رد��@�
, ����ى �(" ا!�!� 

���!" و %�ھ +" 	�د�!. 
� ��ء ا�� , ���� �� �@��ت 
 ��J� ،"���, "!��ا���Oد !
 ��)	 ،��دوران ��ر�u و $ 
ا!�!� !�� �(" و %�ھ +" و 
 �	 "�'�$������ ���;)�ت ��!

�رت 	�ده ا!*� �ا���Oد  .!
�ى  	 W1� ن و��, "!��!
ھ�ى ا���Oدى و !��!" آن از 
 ���ا�� ��)���� ��^��

�د�ch��ى �)�R��.  �!�!آ�[� ا
در ا�� دوره در �()�و 	@_ ح5 
���7* و,�د دارد، ! ���8�
�ه �(" �� 
8�ادى �'�$� ح�
 ،��1')% �$�'� �ا!*، ��� 
� و  $��د، �'�$� ا�� �$�'�
 E��� [)��� ر,�ت��ه �� 	�?
� ���8رف ا���Oد �!
�'�" در � ��1 :��9 $���Y��
 "���R "	 
��N �	 �� و �ھ'� 
و � 9 !��!" در ����س 
 
��� ��1 اى و ,���" ��

�7�ه ا�.  �	 �e8	 
C�'� ا��
;@ � ھ��" از �> ,�ال 
��ن ?�ب و 7�ق � ��8�و!
7�ه 	�د�� و 	� ا��  
����

� از � j��? "ر �@��ا����Nا
��ارد ���8رف ��)�9 �(" 

�!��ط 	(�ک 7�ق 	�  .��%�� ا�
 *)� ��ى �> رو����8 �ى ,
�، �� ح�"  ��!�زى را آ?�ز �
� ا���Oدى ھ� �@��ا�" J� از

�ه دارد  � �������� دارى  .�8!
�)" از ,��ن JN 9�	 زار در�	
; �8" و ��)� ; �8"، در ��� 
�� !�:��ر ھ�ى )� "+���'0
�� و ���د ��Y م�J� "!��!
 ��%��cY "ژ���$�C��> ��$W ا�
�ود �� ،*�7�ه 	�اى ح��)
�ه �,�ى ��ل 	� 	� 	'* ر!

�د������ دارى دو$�" را 	+!. 
�'�، ا!�!� $������N" از ��!
�'� ���"، 	8 �ان $����!��
�اى 	 � ��دن �7$�ده 	 "$������
 W'� ژ��" ح���* و�$�C�ا�
�اى 	 "!��! *�Nو���
� در ��� ��دو$���ى 	�رژوا�" ,
 
@(e� اط�رى�hره ھ�ى ا��Y
7�ه 	� ,(�ى ;@ � را��ه 

ھ� روز �'�$� �("  .����د
�ى !�:�� ����د��,.  _@	

 �	 �8����7* و!! ���ح 5�8
 .	��ى د!��ر را��ه ����د

,�$W ا� �a!* ھ)�ن رو��ى 
� را 	� ��, ")� 
C�'� ��
 ")� 
C�'� 
�، ح�����ن ��

� ��� �� 
��� را �@�)�. 

ا�� 7�ا�- ز��� �� آ!)�ن 	� 

�ق دارد% �
  .دوره ھ�ى د�+�
�ا�" +'Yوا <� ��� �	 �$�'�
��!" و ! ،"N�(�,ا ��JN

�ھ +" ,���ن دارد%. 
�'� ���" در � @- $����!��
��� ا��7ل آن ����� و %�!�

�ار �'�$� �(" ا!*(^�Y. 
 ،���:Iف دوران ��ر�u و $ 	
�(* !�زى ا��وز و ھ�����ى 
�(" در ح�ل ح�ادى 7�ن، 
 iر���,(� ر%�� ��دى  �	1" 	ر

��ار�� "��s� *�, {� .در ھ
 �'�$������ک ��< ا�� ��!
�� ��ر0� و )N �(���'�
�'� و ح�" ر%�م و ��(�

�ا$�'� ا!*���ار !�ده  .$��
���ل $ �� در ���ل ا!��Iل %
�ات و %���ل ��ر�u در (8�'�
���ل �(* !�زى 	�رژوا�" ��ن 

 ا��وز C�'� زدھ� ,�اب��

*'��.  ��'* و ��ر0��(�
ا��وز 	��� ,�اب �'�$� �(" 
ا��وز را، آ��1ر �� ھ'*، 

��ھ	.  �� �J 	 شI� در ا��
 �	 �� ��� " ر!����ان 	� ���
 
	�� >�� ��7c0 دوره ھ�ى
7� و ,�ھ� ا��I	" و �	 ��(8�
 ���:�رد ��ر�u و $ 	 �a' �
�ى ���	 *�%�G7 �	 >�را �

� .���ن 	�ھ

■ 

 
�����#��  و ����!�� ،�%!

����  ��ر��ى� 

 �رای �وا�دن، ���دن و د�دن آ��ر ���ور ���ت � ���ت ز�ر �را�� ���د

http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 
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 -.����زی !-ھ+* 
 !/�!* در !����ر

 J�2و�8ی یI H� از
!�%��ن ا���ن ��ی8 د��ع 

 �)�! 

* !0�1 ا��اھ�

 

 �	 Wی�� }��8(, �Fدر ح�ل ح�
 ��� در ای�$* را:G� ن��)�ی> �

��� !�	5(در ���ر����)�ر 	 (
�  ��� }0�آ��� �7�و�� .  ز�

ھ�} ,�ی{ از ,��ن �@'�ب 
���������{ ای� .  �)Y �	

�ی 	� ��م �� E�8�* و!(,
"��+ �" ا�(�* �'()�ن روھ

�ه 7�ه ا!*��د�{ �� .  ��	�
!�	�� ح�eر�7ن در � ��1 	� 
�دد، ��ر0�ان +����ھ� !�ل 	;
�ی �� ا!�8)�ر ا�+('��ن ,���
از � �ط5 ���(] ھ � و 
	 +Iدش ا��وز 	� ای� � �ط5 
��چ داده 	�د و ا�'����ی{ �� 
 -!�� ���8� از ا!��Iل 		
������{ اINم �? �دو$* ,�ی

� و���9 	� ی> 7٣٥Y ل�! 
��ن ح��� ��J� �)� 9:�^
7� و  �m$ ی��ن�ر!)� �7�و�
N( � از ا	��ای{ ��ی� ح��ق 

��� . ا�'��{ �@�وم 7

"��+ �" ا�(�* �'()�ن روھ
!�$��ی ط���{ ا!* �� 
 K)'� د!�� ھ�ی -!��
�وھ�ی ��cھ�{ 	�دای{ و �
���)�ر ��رد ��8�W و � }��ا� 

�ا:��ر و �N'�� و .  آزار ھ'� 
 K1! ی{ �� در��h�وی�ی� �(
7�ه ا!*  �,��ن � ��
�وھ�ی �ح��{ از ای� ا!* �� �
 K)'� ن����J� ��7 و }��ا� 
 <���(�'�	�دی'* 	� ط�ر !

ای� ��دم را �{ �� �، 	� ز��ن 
 �)s� ن را����	�� ،�  ����aوز �
� و ح�{ 	� ��د��ن ھ�   ���

�  ��در ���	
 ��ح9 .  رح� �)
��ن و 	�دی'���، :�ش ��J�
��7'��ی� ای� ��دم :��� ھ� و 
�<ارع و دا���ی 	� آ�9 
�ه 7�ه �7ن را رھ� ���
�ھ� ; }!��� و در ��  ���
�ه 	� !)* 	 +Iدش G� ھ<ار
� و در � ��1 ای   ���ار �%

��ن ����)�ر و 	 +Iدش  در  �
 }+ !���م ��گ از 	�)�ری و 0

����� . رھ� �

 �� *!��$�! ��در ای�$* را:
���{   -ی> ��Y'�زی �cھ�{ 

�� ھ)�ن .  در ,�ی�ن ا!*�7
��Y'�زی��ی{ �� در روا��ا و 
�اق و !�ری� در N وی وI'0ی�

ای� 	�ر آد����ن .  ,�ی�ن ا!*
 ��!��ن 	�دای{ ھ'� 	 �(�
��ن �� د��ان ��J� *��� در �8
�'(K  ا�'����ی{ را	� ,�م 
7�ن در :���اده ای  �$���

��ی{"+ �� "  �'()�ن و روھ!
�  ��� *'�� �	 . 

� �� ای� ��
 �Nم ��ا��ش �� %
�cھ�{ زی� �+�ه   -���{ 

 <���h(!"}^�! ن�! tآ� "
 
	�� K); ی<ه�, �� ��ھ�رخ �

 دارد و دول !���ی� m	 �را زی
داری ?�ب !�$�� زی� 	m(9 را 
� �� 	� ��م ح��ق 	�� و  �%�0
د���ا!{ 	@�ان !��!{ و 
ح����{ در ����)�ر را 	� !� و 

���!��'{ �� 	� .  !���ن 	
��م Y"5�N ،�J� ،@�د�ا  " ��

(N د���Nا از ا��ظ�ھ �	 9�
آی�� 	�دا ا$��م 0�%�� ا!*، 
�دم را �Iه c0ا7* و 	� � �!
��م �)�ی �0{ آ��ن ,�ی{ در 
�ا ��د �� ط��� �Y ن����J� ر� �
��ر0� و ��دم �@�وم ����)�ر را 

د���ا!{ و ح��ق "	� ��م 
��	  " *Fه ری��+��	�� �	

ا���Oدی 	��> ,���{ و 
�وق 	�� ا$)(({ �Yل ھ�ای*  ;

� � . 

%�- در د���ی{ �� !���ی� 
�ه در :�داری ,���{ �� :
�ان ا!*، و W7 و روز @	
�وھ�ی �� }!����mل �� 
در��ه ا!�I{ و �({ و ���{ 

و ا��ا:� ��ن 	� ,�ن ��دم  
,��ن ا!*، ����ان ا���Jر 
 ��!�! 
دا0 �� *7

"�در "  د���ا!{ و ح��ق 	�

 را 	��  K); ی دور ,�ی<ه��آ!
�د و 	�ون ��^���ی� �+	 
m	 �زی
�ازد و ���اح'�!{ ���7 	�� 	
��ن و ��J� ل , �ی���را���(Nا
	�دی'��� را 	� ی> $�Gظ{ 

� � ��	� :�ط���ن .  ح���{ ��,
��ورم �� ای� �" �	 
	���ی 0

�دول ?�ب �� ��ار 	�د "  !
د���ا!{ و ح��ق "�����ن 

 ز�ده ��د ا�56ب ا����3 �رای ���� ا����3
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�در ����)�ر 	�7� 	{ آ��� "  	�
ذره ای 7�م � � ^�� در 
��+�ران دو:* و �: ��^

*G0": زی�'��Y رت��N م�J� �	
���{ ��ی �� از آن ا!* �� 
 W!� � �aآ� Eو��ی K�F�� ای�	

�و !� +�ی ح<ب �@* "!  	�7
رھ��ی9 ھ� :�1ب 	� ,�����ن 

�ارد �� �ای� ا��G��ت "اINم �
ی> ���Fع دا:({ ا!* و 

��	 }N�F�� *'� ."ا$)(({ �

��ن ��	����)�ر �� ���دم آر:�
���{   -��حc� 9ھ�{ 

 ��ھ'� � �� در ھ)� ,�ی د�

!�ز�����ی �cھ�{ و ���{ و 
 ��)N ن��������Y ح������ی
	����ی ���(] 	��ی* ا��وز 

�ای� ����ر .  راه ا��ا:�� ا�
ادا�� ��
 �Nم در روا��ا و 

�اق N ن و��'��m%وی و اI'0ی�
ھ)���1ر �� در .  و !�ری� ا!*

 �����)�ی> !��ت ,���{ �
�ه �ا�'�ن در روا��ا 	� :�ن ��
 }0��؛ ھ)���1ر �� ز���7
�دم ی�I'0وی را 	� ����ر �
�cھ�{  و ���{ وی�ان ��د�� و 
�� ای� !�ا$��� 	8�ا، �� 
����ر، در ��9 ��,{ 
�؛ ��7 ������ن ظ�ھ��	��
ھ)���1ر �� دا9N در !��ت 
�9 را ��J� ا$)(({، ��روان ��	
�د و � ��ازی! 
�اق و ��;N �	
 W���, �ی�ت �� !�	�� ای �

ا�(�* �'()�ن "7�؛ ����ر
��+�ھ� ,(�ه ای دی+� از "  روھ 

ھ)�� !('(� ��ح9 

���{ ا!* �� ا��وز   -�cھ�{
در !��ت دول !���ی� داری 
 tآ� 
,��ن و 	� ��Jرت ���
!�ن !�^{ ح��ق 	��ی و 

�وھ�ی �� *!���ن ح��� 	��J�
 9�Y Ea��ا� ��{ و �cھ���ن �

�ود�� . 

�دم �@* !�� آر:�� در �
��ن ھ)�ن , �ی��{ ��	����)�ر ��
ھ'� � �� �)��� ھ�ی آن در 
ھ)� ���ط ,��ن ��!- د!�� 

���{ ا��Gق   -ھ�ی �cھ�{ 
��%���  . 
s� ر ھ��(���در �

ھ)� د��� !�ز����ھ +�ن و 
 }�� 
�� ای� �'!� ��
 �G�ح������ی{ ھ'� � �� وظ
���ن !�ز����ھ{ (��'�
�وت R و �^�hول ط��� ��ر0
��ردر ا!*)�� *�. ا��وزی ا�(

ح������ی{ �� 	� ی)� 
 ��JN *ی�sت ا��Fا��Nا

��ر0�ان و ��ده ھ�ی !�)�9 
�ق 	@�ان ھ'� � و 	�ای ?
رھ�ی{ از آن، 	� �� �!{ و 
�ی� و � }N�a�ز��ن دادن ار�!
�وھ�ی �cھ�{ و ��ی<��ی� ���:

/�!* -.����زی !-ھ+*
 در !����ر
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� . ���{ Y �ه 	�ده ا�

ط��� ح��� ����)�ر !�$�� 	�د 
�ا�Fت 0'��ده �Nا 
��� 	� د$
�د�{ ?�ق 	@�ان ط����{ و �

آ�t !�ن .  !��!{ 	�د
 *@� ���(N �0ی� �� }^�!

��م Y ��R��"دا�	5 �N و K); "
ھ'*، در 	�1 ای� 	@�ان 

ح����{ 	�د �� 	�   -ط����{ 
�)> دول ?�ب 	�ای ر%E ای� 
 ��ان ح�ادی 7� و 	� ی> 	 @	
7�ی> ��رت  }!��و 	'* !

�7  . *�و ا��وز ھ� در �8
دی�����رھ�ی ���J{ !�	5 و 
د���ا���ی ا��وز 	� ھ)�ن ��ری 
���mل ا!* �� 	� :�ط�ش 
7�ه  }!��7�ی> ��رت !

ا�(�* "ای� و!-، .  ا!*
��+ ���ن "  �'()�ن روھ��	��

�ان ح����{ @	 E%وژه ر�Y
 }�!�ھ'� � �� 	� ھ)

��ن و ��J�"�! �	 
" 	���ی 0
 9�Y 
	�� K); ی<ه�, Wح�;

�ود�� . 


 ھ)� ,�ی د���، ��ھ� s�
 �� �ا!* ا0� �'{ ��Oر � 
دو$���ی !���ی� داری ,��ن 
�� :�د�7ن ��9 ا;({ در راه 

 -ا��ا:�� وح�ش �cھ�{ 
�دم !�)�ی�ه � ،����{ را دار�
ای�$* را:�� را از , �ی�ت د!�� 
 }���وھ�ی ا� �ھ�ی 	�دای{ و �

�
 ھ)� .  ����)�ر ��aت دھ s�
د��� رھ�ی{ از ای� ��ح9 %�- و 
%�- ز���{ و 	� در,� ای 
ا����chی� ا!* �� ��ر0�ان و 
 �	 Eو ای� ,�ا����Y وھ�ی���

�^� آزادی و 	�ا	�ی 	�ای ھ)� Y
 ��ان 	+cار��� �	 �Y ان��7�و�
و ;@ � !��!{ را از ھ)� 
�وھ�ی ��ون و!�1ی{ �ای� �

� . ��aت دھ 

 �G�ا�� در ����ه ��ت ای� وظ
ھ)� ا�'����ی آزادی��اه، ھ)� 
ا�'����ی 	�ا	�ی ط(W، ھ)� 
 K1! و!* در�N�� ا�'����ی
,��ن ا!* �� 	� , �ی* و 
�اض �Nر ا�(���
 ��{ در �'�
�؛ 	� ��9 �'���� و   �
 �N���� دو$���ی ����'���?
�اض �N�7ن در ای� , �ی* ا
� و ای� دو$��� را در ���ل   �
 �	 }!��� و 	'* ! 	 ���0�ھ

��ن :���ی< ����)�ر و ��J�" ی���	
5�N و K);  " ه ,�ی<ه���و 	

�
 �@��م �  	�� K); .
!�ز����� و ���دھ�ی 	�� ا$)({ 
�اض و!���8ن �Nر ا��% �را زی
�a��ر �  � �� 	� د:�$* %�8ل 

 �� ���7 E���" ن�()'� *�ا�(
��+ ��	��{ د!* و �Y "  روھ�

 -	'�� ی> ��Y'�زی ���{ 
� . *�cھ�{ ��7

8  -1396 �7�ی�ر 17 �����h! 
2017 

����ل !���7�ه در ا�� ��� �
 7728)�ره 

K�F��  : ��� ر، در�(���در �
 W)1� ای1{ �� در ای��7
� 	� آن ا�7ره O��� })�:
7�ه ا!*، 0�وھ{ 	� ��م 

��ی  ار�9 رھ�ی{"+ �	�9 روھ
%�8ل 7�ه )"  ARSA(آرا��ن 

�ده اش %�دی 	� ��ا!* �� !

" �1Nهللا ا	� N)�ر ,����{"��م 
ای��ن را 	e8{ ر!��� .  ا!*

 �	 �ھ� ���O;� ر!��� ھ�ی !
ی> "ح���* ا!�I{ ای�ان 

��ی{ ���$� ��Y'��ن + �روھ
� �� در ��� 	<رگ   ��� }%�8�
 *�7�ه ا!* و دارای �(

�� �0ی� "  !�8دی ا!*
�	'��ن !�8دی 	� ح)�ی* از N

���9 از ح�ادث  او و 7����J�
آر:�� در ,�* � �%E :�د 

�داری �{ 	��ه	 � �. 

�ا از ;@* و !�� ای� ,
 �, ���Oی�، رو�7 ا!* �� ھ

" �'()�ن"��د�{ � '�ب 	� 
�وھ�ی{ �� آ��� ھ� �� -!��

 � -ر�c� tھ�{  و���{ دار�
 -ای �a د!�� ھ�ی 	�دی'* 

�، ح�)� ���+���رد �8�ض ��ار �
�وھ�ی �cھ�{ و �� و�(� �!
���{ دی+� و دو$���ی 
�ا ����د�Y ن ھ����. ح��

�وھ�ی �� �� *'��دی�ی ��
�وری'* ا!�I{ روی 7�ای- �
���)�ر ح'�ب 	�ز ��ده ا�� و �
�د ^���7ن را � ��Iش :�اھ 

روی درد و ر�d ای� ��دم  
�رو�7 ا!* .  �@�وم 	�ز �  

 }8��� �7:� ھ�ی ! { و 7
�وری'� ا!�I{ �� در ,��ن �
 ��
 ھ)� ,�ی د�s� � $�8%
���اھ � در ای� ��)�9 �
�� ,�ی{ 	�ای ���� ھ�ی ��:

��ا �  �Y آ�[� ��� .  ����7ن
ا!* 	�ی� ح'�ب ��ده ھ�ی 

 �	 W'� � E�ا�(�* "و!
��ی{+ �را از ای� "  �'()�ن روھ

�ا , }�I!دار و د!�� ھ�ی ا
��ن ای� ��)�9 .  ��د��	�آ��� �

ار�N�a{ و :���� ھ'� � و 
�اح* از ح��ق ; �	 �	�ی

 . ا�'�����ن د%�ع ��د

■ 
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!(��5 !%* و �4ک "
02�! " 

�* ا�'�ر ���ا��ار 
 !(��5 ط+�7:*

�9�8 !8ا�%�  

  ٢٠١٧اوت 

 

�ی و ���Gم J� [ی�8�
 }!��!"})� E%� �  " رت��N

ا!* از �� � �N�(a	E و 
ا�����ت ��دی ��,�د 	I8وه 
� �%E و ا�����ت ��دی 
ا��'�	{ ی> ح���* در ط�ل 

���ی�د ز���{ �8Y <ی  . �	
�وت و R ���0�N��رت !�ده �� ھ
ا�����ت ��دی �� ی> ح���* 
در ا:���ر دارد و ھ� آ�[� از 
�وت ��دی �� در ��ت ز��ِن R
�ض ی�'�$� 	� آن ا%<وده G	

���د را ����ان �"})� E%� � "
. ی> �)(�* �@'�ب دا7*

8�ی] �"})� E%� �  " و ً� �N
�ود و ��ا�� از ای� �)% ًI(N
��!{ و ! �;�N ���+]�ھ
ا���Oدی دی+�ی از ی> �)(�* 
���د(� 
. و ��د�9 را ��7

 {�ا$��� ی> �({ 0�ا ھ
 ���ارد �� ��ام ���� })���

 �� � �"})� E%� �  " ون�	
ھ�} �� و ��!�{ ��8(5 	� 
ھ)� ��دم ا!* و ھ� ی> از 

" � �%E �({"در "  آح�د �(*"
�
 .  !�){ دار�s� *!در

!�� دا��7 !����اران در 
ی�{ از ��!'�ت !���ی� 
. c0اری ��J8 وال ا!��ی*

�ی�ی* ��!'� � �� �+�ان �
 �!�د ا!* �� �+�ان !�� ھ

!�� .  ی> از !����ارن
�اران 	�ا!�س �8�اد ���!

 *�!���{ �� ھ�ی> در ��$�
�وض G� ا�:�د دار�� از ا	�

�ا�{ ای از ای� 	�	* .  ا!*+�
 .و,�د ��ارد

" � �%E �({"�� آ��aی{ �� 	� 
و ��G)�م !��!{ آن ��	�ط 
�{ �7د ای �� ھ��u در 
ح���* ی> �)(�* 	)�s	� ی> 
��!'� ��J8 !�دآوری 

� واح� !�� دارد 	�  ^" E%� �
و ��ا%�8ن آن ����	�ط "  �({
در ای �a !�د آوری .  ا!*

ھ�ف ا!* �� ^+��+{ 
�� !�د'��"  .})� E%� � "

�ار ��'* �Yی9 را از آن �
�ای9 	 �� }!���وده !@�

�وض ا!* %�ا�� 	+cاردG�  . �ا0
 ِE%ا�	� "  � �%E �({"ی> �

�Nد��� ���دن !�� ��دم در 
�اض � � از �Nرداری از آن ا�:�	

" � �%E �({"^��ر^�ب �8�ی] 
. �Yی9 را %�ا�� c0ا��7 ا!*

	� N��رت دی+�، او از :- 
��<ھ�ی �"})� E%� �  " ر��N

��N �1<ی)* .  ��ده ا!*
 ِE%ا��"})� E%� �  " از آ?�ز

 }!���ودی* !@� �+���	
� �%E "ط�5 �8�ی]، .  او!*

ھ�[+��� ا;�${ در "  �({
7�ن :�د  ����رد ^+��� ��'
�د�0 }(� �. در ,���8 را در 	

8�ی] � ،*��� �%E "در ح�

�ا	�ی !�� ا�'���� "  �({	 �	
در 	�:�رداری از ��اھW ��دی 
�ا	* و را	�1 � ���+]�,���8 ھ

ا;�ار 	� ا$��ی .  ای ��ارد
"})� E%� �  " E%� � ان� N �	

اح�د ��دِم ,���J � ،�8ری 
 E%� � ن دا��7 و ا���ر�� Y >a	

� �� . ط�������ن را د���ل �)

ھ���ع ح����{ در ��Jم 
���ی� داری �0ی{ ح���* !
�ون 	 ،�ا	(�u ھ� �� 	�7

"})� E%� �  " و ا��رش *'��
*7c0 ��ون آن، ھ�0<���اھ	 .

	 � 	� ا��ری� :�د ;�ح�) �Oن 
 *�دای�ٔه ��رت !��!{ ح��)
ا!�I{، دو$* اح)�ی �Qاد 
��رد د�ر 	(�� )�� �O�Gھ
� از آن در آ�� ارزی ���	 }'	

. داE%� �   (*7 �({:  	��ان(
ای �� دو$* اح)�ی �Qاد 	� 

^� ��ر "  � �%E �({"ای �)� 
 ��'* �� 	�ی� }�!�Y ،د��

 E%ا�" � �%E �({"از ی> �
�ا%E .  ا���Jر دا7*� �	�s(	 او

"})� E%� �  " ���+]�ھ
�ای i!�Y دادن 	 }��$�y'�
	� آن !�ال را در :�د 

� ��د%�عِ  ��ا%Eِ .  اح'�س �)
"})� ِE%� �  " د����N ��! از

�دم از آن، ز���{ ا��Gق �
 �� �� ��1$��ت ,���8 ھ�%���
روز 	� �@� �()�س ��ی !)* 
و !�ی ط����{ 	��دش �{ 

�د����ت و ��1$��ت .  0@�
 ����ط����{ ,���8 ھ� روز 	
�9 ر�t و 	�ی9 را 	� Y از روز

� و �>�� >�" � �%)� E{"ھ�( ^
��� را ��< از ,�ی+�ه راح���ن ^

� ��آ��� � �� 	�ای .  :�رج �
�ن از ��%(ٔ� ��1$��ت ��(� W�N
ط����{ , �9 ��دم ا!* 
7�ن !�){  
C�� �	 �� ��

�ٔه G! دم از��ای �	" E%� �
})�  "�آ��� �� .   �{ دھ 
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ز���{ �� در ,�ی+�ه راح* 
"})� E%� �  " �:�د �'��

���ا� � آ��ا 	<رگ و � �� �ھ'� 
�%�ً 	� ای� ; ،�  ��آذی� 	 �ی �
:�ط� �� � �%E ط����{ و 
 ��! �ِ! �د�Nای{ �� ھ� روز 	
�دم از �
 �@��ای ��<ن �

"})� E%� �  " ��:و�دا?�� و ا%
����د را ا���ر ��ده 	�7 � �� . 

"})� E%� �  " ت��در ��1$
�دم � }N�(�,و ا }!��!
 }%�زح)��9 و ط��� ��ر0�، ح
 *'�� 9��Yچ  و 	{ ا!�س 	
0�اھ�ی آن �)(�* 	�  })� ��
ا��Gق 	�:{ ;�ح�) O��ن 
 �G�و }	 }�I!ری ا��(,
��ای :�د�7ن دم 0�%�� ا�	 .

���ت ط��� @� 
O%I	 ف�ھ
��ر0� و ��دم زح)��9 آن 
�)(�*، ار���ء !K1 د!�)<د 
 5	�1� ��� !�1ح 	��ی :- %�
8�ی] 7�ه، � �Nا;�ل و ��ا
7�ه و ,����)�ل  ��%�cYی
ھ�,���8 ای ا!* �� ا��وزه 	� 
��Jم !���ی� داری اداره 

��ر0�ی �� در آن .  ����د
�اوم و � �	 ��)(�* 	��ا�
0'��ش ���رزه اش د!�)<د 
 �:�د را در ح� 	��ی :- %�
�، ��ر0�ی ا!* ��  � *��s�
�د0{ 	 *�:�د را از ���8

او دی+� .  ا!�I{ رھ���ه ا!*
آن ��ر0�ی ���اھ� 	�د �� 
�  � 9G���� �a��(ھ �. 	��ا� 

�'��� در ازای د!* ی�	{ ��(�
ط��� ��ر0� ای�ان 	� د!�)<د 
�، 	�  ا5% �% K1! ی��	
�* ی�%��  �N و ���ر رو7 �'	

�� دار�J� ی��" .})� E%� �  " در
ھ��)(��{، ھ� ��ع ح���* 
 ����ی� داری �� در آن �'��!

از .  	�7�، ھ)��� و,�د دارد 
 ��� ،���'���(� �J� �1��

�و��� و R �N�(a� دم از�� ��!
ا�����ت ��دی ��,�د ,���8 و 
ھ�آ�[� 	� آن ا%<وده ����د 

ری�� ھ)� د�Nاھ�ی .  ا!*
�دم ھ� �)(��{ 	� ح���* �
	��ی !��7ن، ھ)�� ا!* و 

u	   . و �از دی+� ا	<ارھ�ی ا?�ا0
د!�)�ی� !��!{ ح������ی 
���ی� داری از ھ� �)�س !

  �N�(a� و � 7�	 �� }!��!
ا�Yزی'��ن را!* ح������ی 

:�ک "!���ی� داری، ���س 
���ا!* و ای �� ���د آ��وز "  �

ط)E "�� �7�0 ای از آن ��رد 
�د" 	�+��+�ن��ار 	+� . 

�، ا0� !�Gر����� ی> ��ض � %
���ر ارو�Yی{ در ���ان اINم 
8�اد �8� { از ��دم � �	 �� � �
 �ای�ان وی<ای ��ر و ا���* :�اھ

��Oر ای �� ^� ,)8�* .  داد
�){ از ��دم �1Nی JN" ک�:

����E داده "  �,�را 	� $��ی9 �
� ی> ز��0{ ح�{ ی> �و 	� ا�
اY<ی(�ن 	���، �Y* در !�Gرت 
 ��وض 	O] :�اھ G� ر���
*'�. ای'��د، ^ �ان د�7ار �

�د�{ �� ��^���ی� !�){ �
 �� �%E "از %�ای� آن :�ک و �Nای

})�  " })�آن ��ار��، ھ�} د$
 �Gر ح�J (	 }���G��, ای�	
آن 	�ای ;�ح��ن ح�ل و آی �ٔه آن 

�  �	 }(� . 

ا�@�د !�ا!�ی ��ر0�ان در 

رأس , �9 آزادی :�اھ��� و 
�ا	�ی ط(���� ��دم در ای�ان 	
 ��ی� ا��G�{ ا!* �� ����ا���	
 �$�! �; iری�� �در !�ا!
 tن ر�� � �� ������7c0 :�ور�

�د�� ��� .  وا�8�* 	��د 	+
"})� E%� �  " س :�ک "و���

����� � �� د:({ 	� اھ�اف "  �
ای� , �9 ��ارد 	(�� ��ھ� 
�'�{ ا!* $�����ی� �ه و ��!%
 *��� از دو,��W، ^� ح��)
���ی� ا!�I{ در ! }�I!ا
آن �)(�* و ^� �@(� ھ�ی 
��!{ را!* و !
�'�{ در ا�Yزی'��ن $����!��
آن 	�1ر �'�)� ���mل 
ا�N�7 آن در ���ن , �9 ��دم 

�ری�� ا;({ د�Nای .  ھ'� 
�ھ)�ن 	� ِ!��دم 	� ح���*، 	�

� �%E �({ و :�ک "ا;I1ح 
���ا!* �� �)���ً در ا:���ر "  �

�ار دار�� و � }�I!ری ا��(,
 9m��ام د!�� ای �� ���ھ
�د، 	�9 	<ر�0�ی از ٌ�	 ����	

� �� . آن را ا:�Iس �

 �R�� و � (%��ای ی> ���رزه ھ	
�ده دارا��  	 *��� ح��))N
 �,)��ری ا!�I{ �� رھ�
��ر0�ی را ,(�ی ^�� ھ)� 
�ی* در ط(�ع ��ن 	�'* و �	
 �	 ،����ی�� 	� I7ق �
����� ی> د���ی 	��� و ح<ب 	
�'* ��ر0�ی ای�ان ��(�

�ی����h	 .■ 
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در !�رد >(+; ”/�ار 
“ :�'%���* ��ر��ی

 ��ب ١٠!)�ب �(<�ه 

 !�<�ی8؟ E 

�8 :�7ا=*�?�<� �� � 

ی�{ از  :����������لا
�ارھ�ی ��Oب � +�ه دھ� در �


ی�	{  ��رد , �9 ���
	� ��,� 	� .  ��ر0�ی ا!*

ای ��  ���رزه 0'��ده
����!* در , �9 ��ر0�ی �
 
�ای 	�:�رداری از ح5 ���	


ھ�ی ��ر0�ی در  و ای�aد ���
 Wی�O� *)N *!ی�ن ا�,
 }	���اری در ��رد ���(�
�'*؟ ای� ��ار ^� %�ا:�ان ^

ای :�1ب 	� $�8%��  ویQه
, �9    ��ر0�ی و ا!�!�

 ��ر0�ی دارد؟

�� � و ھ�ف  :��8 :�7ا=*
ای� ��ار �7
 دادن 	� , �9 
��	{ ��ر0�ان ا!*)��� .

واKF ا!* �� ���رزه و �Iش 
7�ن و ای�aد  
�ای ����	
�ن ��� 
!�ز��ن 	�ای ����
ھ)<اد ط��� ��ر0� ا!* و در 
ای�ان ��< ای� ا�� ,<C{ از 
���رزات ھ)��+{ ��ر0�ان 

ا�� در ای� ��ار 	@_ .  	�ده ا!*
� !�ز����ھ{ ی> ! �	

”9� ,  “ }	���ای ���(	 ��8�
� , �9 ا!*. ا!*	 �����. 

 
��� ��ار ��+�ی� � 	 ��او$
 ��)	 *'��%� ا	<ار ���رزه �;
 }N�(�,{ و ا����<ار ھ�ی* ط	ا

ھ�ی* .  ط��� ��ر0� ھ� ھ'*
 
ط����{ ��ر0� در ���

���د� })a�� ان���ر0� .  ��ر0
	�1ر ,)8{ و در ���
 	8 �ان 
� را!* � }N�(�,ا ���ی> ط
� و در 	�ا	� ��ر%��� و دو$*  ���

�د�+�در .  !���ی� داری ��ار �
 ��ای�ان و در ھ)� ,�ی د�

 .ھ)� �1ر ا!*

 ��در ای�ان 	�یQه در ^ � !�ل ا:
�7ھ� 	�ده ای� �� �Iش 	�ای 
ای�aد ���(��ی ��ر0�ی در دل 
0'��ده  })����رزات ,�ری :
7�ه ا!* و INوه  ����+�Y و ��
$�8%�� ��ر0�ی  �� }Cدھ���� �	
 �	 �� }Cدھ���� ،�ای�aد ��ده ا�
ا!� و ر!� 	� ^��ه ھ�ی 
 �����N( { و !�7 �س و 	� 	
�ی��ی��ن ���{ �+8F�� ھ� و
 ،���){ در , �9 ��ر0�ی دار�
 ����(��ی !�ا!�ی ای ��� 
 
�7 >�����ن ; G{ �8()�ن �

0�%�� ا!*  . 
�و ی� ���
�N E��a)��{ در دل 
�ا�Fت و ���رزات ��ر0�ان در �Nا
�ی �واح�ھ� و ر��7 ھ�ی ��$
���(] و!8* 0�%�� و ����ان 
G0* 	� ی> ! * در , �9 

7�ه ا!* 
ای �� .  ��ر0�ی ���ی
 ���ت ذی��)�{ ھ'� 	�a� �(ھ
 ���� 	�یQه در ^ � !�ل ا:
, �9 ��ر0�ی 	�!* آورده 

ی�{ از د�ی({ �� در .  ا!*
�� ��81{ ای� ��ار را � +�ه  ^
7�ای-  ���د ھ)� Wی�O� ح<ب

���ا!��� .  ھ'*� �� ��� ا0
�وی��ی ��Y ت و��	�a� �%�;
�� ی� آ��� را  � ���,�د را ��Oی
 �� ^ �	 },���� اح� � ��C��

در دل ای� 7�ای- .  ��اری ���د
 ��ه ح<ب ا�+�* ��+cارد 	+ �

“}	��)��� 9� ,  “ �%�و �� ;
7�ن در  
�Iش 	�ای ����

�ار ��+�ی� 	� ��,� .  دل ���رزات�
� ای� Fح� �N�'� -ای�7 �	
 �	 �� �� *!����I ا����chی
�ای 	 o��� 9� , <ی
�ن ��� 
7�ن و ���� 
����

���ھ	 
, ��{ .  ��ر0�ان �7
� ھ� , �9 دی+�ی،  ��� ��
�Is , �9 ا%<ای9 
د!�)<دھ�، $�8%�� و ^��ه 
 ،�ھ�ی :�دش را دا ��7	�7
 �� ��وا�{ دا ��7	�7��Y
�دن و � 
ا���7ن ����
�ا��7 ��ر0�ان �+� 
����
 �;�N در ھ)� !�1ح و �7�	

K1! ھ�ی    ھ�، ^� در�واح
�ی، و ^� ��ر0�ان 	���� و �$��
 ��J� ی��ر��7 ھ�ی ��$
�و7�){ و ��7�� !�زی ھ� �Y
و ^� ��ر0�ان 	����ی 
�ی �����{ �� در ��ا�< ��$:

 	����ی s� � �'�� E(a��
 
s� ،ران��!�Y ،}���� 9�آ
 ���ر0�ان 7��* واح� و ��Jی

� ای�aد .  آنFای- ح��در 7

 در ���ن 	�ز��'�+�ن ���

در .  ��< ���I ا����chی� ا!*
�;� ھ� N ھ)� ای� ر��7 ھ� و
 ��م ,(� 	+cار�� } �$�8% �	�ی
�� ا�� و ھ�ف در :�د�7ن 

��دن ��ر0�ان 	�7� 
����. 

� ��ر0�ان در دل Fای- ح��در 7
������ 
� .  ���رزه ����sا�

}��(N E(a� ق�G��	 Wی�ھ�  �
�ا�Fت ��ر0�ی �Nدر دل ا

���د� 
�ای� �0م 	'��ر .  ���
�s��{ 	� ,(� ا!* و 	�ی� ای� 
! * را ���ی* ��د و${ ای� 

*'�� }%��  . �	 ��(8�
�و�9 ��دن آن ���رزه و %
 E(a� }C�Y�	 o��� اض��Nا
 
N)��{ و ی� ھ� ��ع ���
 
�اض �7�Nی �� در آن ا�دی+
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� ���ا �)�Y ادا�� ��%�0  . }C�0

 و��{ ���رزه��� �ای در  ا�

�* و N�F�� *'��ی�ن �,
�* :�د را از د!* 	�)1�
�ھ� و � �ر c0ا��7 ����د و ��
ی� �� ���رزه 	8�ی 	� ا��ی 

���د� 
�8)ـ�� .  ,���{ ���ی
�وی ��Y ی�$�8%�� , �9 ��ر0
���رزات را 	� :�ا!��� و 
��1$��ت و ای �� ^��ر ��ر0�ان 

	� :�ا!�� ھ� و ��1$�����ن 
�  ���ه ا�� ارزی�	{ ��ای� .  ر!

o:�7 در!�{ ا!* و${ 
*'�� o:�7 �� �  . <ی

��� o:�7    در دل �� �دی+
 �� �ھ)� ���رزات $�8%�� 	�ی
�ار 	�ھ � ای� ا!* �� از � �J�
ھ� ���رزه ��ر0�ان ^��ر 
�ون �{ آی � و �	 �� 
����

� ��(�� 
ای� ی> .  ^��ر ����

�وی ��Y ��� o:�7 ر و��8�
ح�{ در .  ط��� ��ر0� ا!*

��اردی ��)�� از آن :�ا!�{ 
ا!* �� ��ر0�ان �1�ح 

�  ��ی> %�8ل , �9 .  �
��	{ از ای� زاوی� 	� )���
�وی ��Y و � �����رزات �+�ه �
و د!��وردھ�ی :�دش را 	� ای� 
� �� در دل  ���� � ارزی�	{ �
�ر �^ o��� رزه��� �ھ
 ،�7�ه ا� �� 
��ر0�ان ����
�ی
 	� ی> �� 
�ر ����^
7�ه ا!*، و ^��ر  * !
�اض و �Nا ���ر0�ان 	����ل ھ

 }��	 
���� ،o��� رزه���
��ه ا����  . �� ��� ��% ��

 ��, �9 ��ر0�ی 	� ^ 
ھ� ا� �ن .  $�8%� { اح���ج دارد

$�8%� { ھ'� � �� ا���7ن 
�دن ��ر0�ان ا!*، � 
����
 �و${ 	�ی� ای� ا�� را 0'��ده �
 ���د، 	�ی� ای� , �9 را ��8�
�^)9 را 	�ا%�ا7* و 	� Y د و��

, �9 ”ھ)�� ا!� 

}	��. 	� آن ر,�ع ��د“  ���(
ھ)���1ر �� �� , �9 	�ای 
 �ا%<ای9 د!�)<د داری� 	�ی
�دن � 
�ای ����	 }�� ,

��� .  ��ر0�ان دا ��7	�7J 	
��	{ 	�ی� 	� ی> ھ�ف )��� ��
 9� , ��و ی> ا�� در :�د $�8%

ھ)���1ر .  ��ر0�ی ���ی
 	��د
� اول ��ار ��+�ی� ا	�از  	 ��
�ض ا��ام N حI1;ا �	و,�د و 
 �	 �ط����{ ط��� ��ر0

��ر0� .  ���(9 وا	'�� ا!*
�د �)���ا�� 	8 �ان ی> ط��� G �
ا,�)�N{ ا	�از و,�د � � و 

 ��ای ط��� ��ر0	 
��� د$(�	

 ی> ا�� و ھ�ف در :�د و ���

 .ح���{ ا!*

 ��ای 	����ی دی+	 
���
,���8 �)�� ا!* ای� ,�ی+�ه 
را ��ا��7 	�7� و${ 	�ای 

 %�- ی> ��� �ط��� ��ر0
ا	<ار ���رزه ��'*، 	(�� ا��ی 
 *�ا!* �� %{ ا$ G'� اھ)


 	� ط��� ��ر0� .  دارد���

 
�?�<�ی ���ی
 ا����������ل �� 

�8 :�7ا=*� 
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�ھ� و ا,�زه �ھ�ی* و ��رت �
�ھ� ��ر0� 	8 �ان ی> ط��� ��
� و J� و � � � )	 �! }N�(�,ا
��,� ��ده ��دم، ��د و �� 
در;�ی��ی ,���8 را 	��دش 
� و 	8 �ان �)�ی �ه و  � W),

 ,���8 از � }Cرھ� ��J�
 ��:� 7 �'�$���Y�� �1)!

ھ)� ای �� در 0�و .  	��د
7�ن ط���  
����

*!�$�8%�� ھ� ^� .  ��ر0 �	 ��
 ���ی ���ز داری� �� 	� ھ)���	
دی� 	� ا�� !�ز����ھ{ و 
 ،�
 ی�	{ ��ر0�ان �+�ه �  ���
 �;�N و در ای� � �>	 ��	 ��آ!�

� .%�8ل 	���

���G0 ��(8  :ا����������ل
���د !���ب و ��8�W و �
	�زدا7* $�8%�� ��ر0�ی ی> 
 �! ����E ا!�!{ 	

��	{ ��ر0�ان ا!*)���  . �J�
7)� در ای� ��رد ^�'*؟ در 
 �� �� ^� حFای- ح��7

��	{ ا���ن cYی� ا!*؟)��� 

���ب و  :��8 :�7ا=*!
�ا7{ � E��� ل %��ر و�(Nا
ھ�ی ح���* ی> وا�8�* ا!* 
ا�� ای� ,<C{ از �8�ی] 

�8(�م ا!* �� .  ا!*   ���رزه
ح���* ط��� !���ی� دار، آن 


 ای�ان    ھ� درs� }Cرھ����
�� دی�����ری و ا!���اد ! * 
!�	�� داری ا!*، ���رزات 

� ��ا�� .  ��ر0�ی را !���ب �
 � �����8{ �� د7)� ای�aد �
را �)���ان 7�ای- ���1(�ب و ی� 
� ���رزه �@'�ب N�'���?

���	(� 	� %��رھ�ی .  ��د
ح���* ,<C{ از ���د �� ا!* 
. و �� 7�ای- �@�ود �  �ه آن

,)��ری ا!�I{ ی> ح���* 
� ا!* و${ در ���	(� +	���!
	� ھ)�� ح���* , �9 
�ی ��وی��ی ^�)+��Y ی���ر0

� .  دا��7 ا!*����ی'� � 
8�* ا��وز ط��� ��ر0� را �� Fو
 ��7c0 دوران رژی� �	ح�{ 
 d Y }ده !�ل و ح� �	 ��)	


, �9 ��ر0�ی در .  !�ل ��
�;�N }F��  ھ�ی ���(] �8�

ھ�ی  7�ه، از ���دھ� و ^��ه
%�8ل و 7 �:�� 7�ه ای 

ھ� و  	�:�ردار ا!*، :�ا!��
�����ھ�ی ��ر0�ی رادی��${  	

ح�{ از ز��ا��� از !�ی 
�8  ^��ه��a	 ی رو�ھ�ی ��ر0

ھ�ی  اINم ����د، , �9

 , �9 د!�)<د s� } �8�
0�%�� ا!*، ھ)�ھ +{  
�7
 ��و وح�ت 	�'�	�� ای 	
�!��ران و Y 8()�ن و�
	�ز��'�+�ن و دی+� 	����ی 
0�%�� ا!*،  
�7 �ط��� ��ر0

9� , ��$�8%  ��J� �ھ�ی دی+
�ام و آزادی Nا ��)N 9� ,
 ��$�8% �	 }!��ز��ا���ن !

�  , �9 ��ر0�ی �<دی>�
ا�� و 	� آ��ن ا	�از  7�ه

�، و !�ھ�   ��ھ)�'�+{ �
1�ف , �9 	 ����	 �^ �ھ

�ه ا!*�:�در .  ��ر0�ی ^
را	�1 	� ا��G�{ �� در 
 �!�:�)�ن IY!�� ا%��د دی�ی
^+��� ,���8 از ��ر0�ان آ�9 
�د و آ��� را در � 
�)a� }����

*%�ی� در �)��� .  آ?�ش 0
�)�C{ ��ر0�ان ھ��h دی�ی� hراھ
^�1ر ��ر0�ان ��8�ض 
1�ح � }!���87رھ�ی !
� �� در وا�E ح�ف دل   ���

�)�م ای �� .  ھ)� ��دم ا!*
�?� ا!���اد و دی�����ری �)N
,)��ری ا!�I{ و رو در رو 	� 

	� ��ازات .  ا%�� آن ا��Gق �{
�وی�� ��Y رزات و��ھ)� ای� �

 ���	{ ھ� ����ا�)��� 9� ,
 ،� � � )	 ���ی� و !	 �),
�د و 	� ای�aد �+	 �Y ����ا��

�  ���(��ی ��دهa � ی�ای ��ر0
 .	��د

���ب ! }�I!ری ا��(,
� و${ 7�ای- ا��وز  ���

 ���7 �,�]��0ر!��ن ”	�
� دوره ح' { “  آری����یO� ی�

 })N �	 در دوره u��� رک و���
*'��  . �,���8 دارد �{ ,�7

و 	��Oص , �9 ��ر0�ی در 
�اF{ و ی> �Nی ا����راس , 
� و 0�دن ,(��� از آ��� 	'��ر !

ا0� ده !�ل ��
 .  %�8ل ا!*
7)� ��+G* 	�ی� ی>  �	 }'�
, �9 د!�)<د 	�اه ا��ا:* و 
�اد �� ��ازن ��ا ��'{ ,�اب �
�ھ� و ,)��ری �ا,�زه �)
�+cارد و ای� 	� 	�ور (� }�I!ا
 ،���� 
�ی�� ��$�8% }��(N
ا��وز , �9 د!�)<د 	� 

 و ٣:�ا!* ح�ا�
 د!�)<د 
��ن و ط���ر ^�
 ھ<ار )�� ���

�� زاده JN ����� –ا��e و 	
�م G�IY E�ی �� در وا��N
وح�ت ��ر0� و �8(� از ,)(� 
ح�ل ا%�ای9 د!�)<دھ� و 

�� .ح�����!* را �){ دا�7

	8 �ان ی> �)��� دی+� و��{ �� 
8�� 	��{ را �1�ح � _@	
 ���دی� �� { 	� ای �� $�8%�
 } )N ���ر0�ی ����ا� � و 	�ی
� و , �9 ��ر0�ی   � *�$�8%
�ه ھ�ی N( { و �^ �	�ی
 �	 ��7 �س دا ��7	�7 !
	@_ �� 	� ای� ا!���ل 
� �� ای� از $@�ظ ��� *G$���
ا� ��{ در!* ��'*، ��ازن 
 ��ھ� و 7)� داری���ا ا,�زه �)
�ازی� و ���� ���ر0�ان را 	�1

�ه�ا��وز :�7������ .  ?
ھ�ی زی�دی از , �9  ^��ه

��ر0�ی $�8% �، �@��ب و 

 
�?�<�ی ���ی
 ا����������ل �� 

�8 :�7ا=*� 
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�� و NIاط ،��7 �س ھ'� !
�ھ � و :�ا!���ی ��ا:�ان �%

ھ�ی ��دم را  ��ر0�ان و ��ده
�  ��ھ)� ای �� در .  	��ن �

 �?��)N و }�I!ری ا��(,
 E��� �?��)N ی�� و�+	���!
 }�I!ی ,)��ری ا����ا7�

	@_ �� .  ا��aم 7�ه ا!*
 }	��ای '* �� , �9 ���(
�د و %�8ل �+	 
�7 ����ا�� >��

ھ� و  �7د و $�8%�� و ^��ه
���دھ�ی !�7 �س :�دش را 

� .دا ��7	�7

�ی ح���* +	���0�ه ��ر !
*'�ھ)���1ر �� ��G0 ای� .  �

� .  ;�رت �'�$� ��!*J� �	
�� ی�{ از ��G8F ای '* �� 
 9� , ����ری از $�8%'	
��ر0�ی ���(��	{ را در ای� 
 K�F�� �� }	�^ر��^

�   دادم  ���(�  . �	 ����	

 	8 �ان ا	<ار ���رزه 	�ای ���
:�ا!���ی دی+� ��ر0�ان 

در ح�${ �� .  �+�ی'�� ����د
ی�{ از ا!�!{ ��ی� و �@�ری 
�ی� :�ا!��� ح5 ���
 و �
ای�aد ���(��ی ��ده ای 


 �� .  ��ر0�ی ا!*��� د$(�	
 } �	� ا����ی'��� و $�8%
 �)a	 م�اح���ج داری� �� �
 
	+cار�� و ح�ل :�ا!* ���
�ی را �+�Y 9 %�8ل و� ,

� .!�ز��ن 	�ھ 

	8 �ان آ:�ی� ���� در ��رد 
ا����chی�ی ���(��	{ ��ر0�ان 
 9�� �	 �در 7�ای- ا��وز 	�ی
�د� ����� }N�(�,ی�ی ا�� .

 �� ��ھ��	� �8()�ن ���ن �a�
^�1ر ����ان از ��ی�ی 
7�ن  
�ای ����	 }N�(�,ا

7�ن �� .  ا!��Gده ��د 
����
%�- در 7��� ھ�ی ��ی�ی 
ا,�)�N{ 	(�� 	�1ر وا�8{ در 

ا��وزه �� � �� در ای�ان .  ,���8
�د�{ �� � ��	(�� در �)�م د�
�اض �  � از �Nا ����اھ �
 }N�(�,ی�ی ا�ط�ی5 �
��ھ �. :�د�7ن را !�ز��ن �

, �9 ا�m7ل در ?�ب و 
�ب N ر��	 �	ت ��!�م �	Iا��
ا!�!� 	� �)> ��ی�ی 

*%�0 
�7 }N�(�,ا  . �	
ط�ی5 او${ در ای�ان ھ� ��ی�ی 
 <(� �	 ����ا�� }N�(�,ا
 �$�8%�� , �9 ��ر0�ی و دی+
�. , ����ی ح5 ط(���� 	��ی

 }G ; 8()�ن و ����ن� �	�a�
�ای 	 �7�	 }C�+$ا ����ا��
�!��ران، Y ای�	�ز��'�+�ن، 	
�ای ��ر0�ان آ�9 ����{، 	
 ���ر0�ان �7�داری�� و !�ی
 ��	����ی :����{ و ھ)[ 

�ی  ��ر0�ان ر��7�ھ�ی ��$
[)���  .�;�N ھ�  در ھ)� ای�

���ا�� ی> � }N�(�,ی�ی ا��
 �R�� و �ا	<ار ��رآ�
 9� , ��$�8%
�7�	 }	��)��� .

 }N�(�,ی�ی ا��
 ��ھ�	��Oص ا���ن �
$�8%�� ��ر0�ی از  ��
�ی �$�� �!K1 واح
:�د و ح�{ ر��7 و 

��7   ��و�	 �. :�د %�ا�
 �	�a� �� ھ)���1ر
 �����دھ�ی $�8%
 ��ھ���ر0�ی ���ن �
�ی�ی � ���7
ا,�)�N{ و 7��� 
 �� }N�(�,ط�ت ا���ار
	� �)> آن ای�aد 
���د در !K1 ی> �
��ر:��� و ر��7 
 ��)	 ���(��ود �)@�
�7�ھ� را 	� 

�ھ� و I(N    ھ��� ����Y
�د�+��ا!�ی 	��د �! })�7 .

ا��وز 	'��ری از ا����ی'��� و 
$�8%�� , �9 ��ر0�ی 	� 
 -���;�رت !�ا!�ی �

����دھ�C{ �� از .  ھ'� 
7�ه ا!*  
���� ��$�8%

�� ��ھ���	{    ���ن �)���
�8�ی ����ا�� در ی> !K1 و!�
�ی 7�وع �$�� �از ی> واح

ھ�ی9 را در  	��د و 	8� �Yی�
�ی، از  واح�ھ� و ر��7�ھ�ی ��$

 E��a� 
,)(� و 	�یQه 	� ���
� � ��@�'� ،}��(N  . �� ای

 }G)��� ھ�ی �G$�� �(ھ
 9� , ��ا!* �� $�8%
� دا��7 J� �� ���	{ 	�ی)���

� 7�	 .■ 

�داد ��24
 از !�ی* روز�� � 
1396� : 	� آدرس زی

https://rowzane.com/
interview/article=98279 

 
�?�<�ی ���ی
 ا����������ل �� 

�8 :�7ا=*� 
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%* در A ا/8ا!�ت
>(+; :�'@ ی��* 

 ��ر��ان، 

@<�A ورت�G Jی! 
 

 ��از آزادی

 �ا��وز �Yی ;@�* ھ� رھ�
 �N)({ ��ر0�ی ، �Yی 	@_ ھ
%�8ل ��ر0�ی و ھ� ��ر0�ی �� 
�ی� ح��ق اش � }Cا�	� ا	�
 *�@; ،�� �اC� 7{ دارد، 	 �
�م ����
 	�دن ��ر0�ان، N از
�م و,�د ���(��ی ��ده ای N

�ا ای �1ر ا!* .  ��ر0�ی ا!*^
���Fع ھ)��� ��رد 	@_  ?

 9� ,  }!��! ��$�8%
��ر0�ی ��< 	�ده ا!* و${ ^�ا 
�ط�ف 	 
e8� ای�

�ھ�!*؟�� 

 ��7c0 ده !�ل>��Y در ط�ل ده 
�وی ھ�ی :�	{ ��Y ��� �7ھ
در , �9 ��ر0�ی در را	�1 	� 
. دا��7 ح5 ���
 	�دی�

�ی��ی ��ر0�ان  ! 
����
7��* واح� �� وا� �8	� �Iش 
 �a �7 ن و�و ز��ا�{ 7
 W�N ان �7ن�7�ن رھ�
� و ا��وزه 	�Oرت دو  �'� �
%���� ای� ���
 را 	� رژی� ھ�ر 
�ده � 
����ی� �@)! }�I!ا

�	� ز��ا�{ 7�ن رھ��ا���ن .  ا�
����{ ای� ��Y ھ� د!* از

��ا�7 ��	 
و ی� .  ���
 �h� *Gان ھ��ی��ی ��ر0 !
 �8��{ را �7ھFو ��ھ� ^ 

�ا�Fت 	���7ه ھ<اران .  	�د �Nا
�ه ��ر0�ان ھ *G��h �)�د G�
	�رزی از ای� ��� 	�د �� ای� 
� از G� دوش ھ<اران�	 
���
 9�Y و ���ر0�ان 	 � ���ده 7

���(��C{ دی+� از $�8%�� .  ر%*

 
��ر0�ی ��< د!* 	� ����
�دن :�د�7ن و 	� ھ)�� ھ�ف �

7�ه ا!* 
����(��ی .  ���
�ی �+�Y ���$�8%��، ھ)[�ن �)
�ای ای�aد  ���(��ی ��ر0�ی ، 	
��� ھ)�ھ +{ 	�ای ای�aد (�
���(��ی ��ر0�ی، ا�@�دی� آزاد 
��ر0�ان ای�ان و ^ �ی� ���د 
$�8%�� دی+�، �C��7I{ ا!* 
�� در ای� را!�� ;�رت 0�%�� و 
�ام ��رھ�ی ��){ را � �ھ

�در 	@_ ا%<ای9 .  ;�رت داده ا�
د!�)<دھ� ، ���	(� 	� ا:�ا,�� 
، در ���رزه 	�ای د!�)<دھ�ی 
�ه ���7Iی ارز��ه ���8�� و ?
ای از ط�ف ای� ���(�� ;�رت 
0�%�� ا!* �� در ,�ی :�د 	� 
�ام ��0{ در � �ارزش 	�ده و ھ
�وی��ی , �9 ��ر0�ی ��Y

�7���و${ وا�8�* .  	�ده و �
ا��وز , �9 ��ر0�ی ���ن 

 ھ)[ �ن e8� ای�  �� ��ھ��

0�ی��ن , �9 را 0�%�� ا!*  !
�ا ��ر0�ان 	� و,�د ای �)� ^
�وی��ی در:��ن، ھ �ز از ��Y
���(��ی ��ده ای 	�:�ردار 

� �'��? *!�a� ا��7ل ��ر? 

� از ��	  ،
��� ��ای درک 	��	
 iری��از    ����ان  و 	�ی� >�^ �ھ

 iری����7 c0 ر دھ���^ �!
ای� .  , �9 ��ر0�ی 7�وع ��د

9 ��ام ! +� ھ�ی{ را � ,
�ده ا!*� K�%? ی���(�� 

�ی �� ط��� ��ر0� ای�ان + !
�ده ا!*، ! +� دا��7 � K�%

 }�'���ر0�ی   –ح<ب �)��
ح<ب �)���'* ��ر0�ی .  ا!*

ای�ان ح�;
 �Iش :'�+{ 
 ���cYی� رھ��ان 	<ر0{ ��� 
� ���اC{ و �� �Oر ح�)* و ح)
 �,�����G{ ھ� و ���رزات ھ
روزه ا�eN و ��درھ�C{ در 
, �9 ��ر0�ی ای�ان ا!* �� 

�وز 38از ��	 �� 
  !�ل ��
 [8F �1�� ای� ، ��ه ا��+ ,
 o�ط��� ��ر0� ای�ان را ���
داده و N<م :�د را 	�ای !�:�� 
ح<ب ,<م ��ده و ح<ب را �� 
�وز در ;@ � !��!* ای�ان ��	

��ده ا�� �G.  ح ���وز ط�ا�
��ر0� ای�ان ح<ب اش را دارد، 
�وی ��Y وز در�ح<	{ �� �� 	��
�ی� ���ھ�ی �� 	���وزش 	

ھ)�� .  ��9 را دا��7 ا!*
  �	 *O7 ح<ب  در  دھ�

 ح�زه ھ�ی ح<	{ �Yی ����
	� د:�$* در !���7* ���رزات 
��ر0�ی ای�ان c0ا7* و �� 
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�ات %���$�8ده �R�� ��وز �7ھ��	
��!���ی9  در  , �9 !

���ح_ .  ��ر0�ی 	�ده ای�
 ����){ ^�ن ح<ب و ��رت !
!{  و ح<ب و ,���8 و در 
�* رھ��ان N)({ و  )N ،ادا��
 ��1�ح 7�ن رھ��ان و $�8%�
N)({ , �9 ��ر0�ی در ���* 
 
رھ��ان ا,�)�N{، ح�;
�ش ��ر�'�'�{ و +�
�'�{ ��ر0�ی در ���رزه ��(�

�� .  ط����{ در ای�ان 	�ده ا!*
در ��ریi , �9 ��ر0�ی ای� 
 ��8�اد رھ��ان N)({ و $�8%�

رھ��ان و .  ��ر0�ی ��ا��7 ای� 
$�8%� { ��  در !��!* ھ�ی 
روز��ه �7ن  	� اد	��ت  ح<ب 

 }�'���ر0�ی ح�ف   –�)��
�
 �)�ی (N و ��ای .  	<� ;

, �9 ��ر0�ی از ز	�ن رھ��ان 
�7ن ح�{ از درون ز��ا���ی 
� ،  ای �� !��رژی� 	+�ش �
�د ح<	{ ��� � ح<ب �� 
ح�;
�'* ��ر0�ی ا!*��(�  .

�+�ھ{ ����ه 	� اد	��ت 
 ��$�8%��  ھ) }!��!
 ����(��C{ �� در 	�� ذ�
 �,��� �� ��ازی����دی�، 	�
�ات ح<ب در , �9 ��ر0�ی �R��

�دھ�� %�8ل و رھ�� .  	��ی
N)({  ��ر0�ی د!* 	� �(� 
دار�� ھ� روزه در ��ی�ی 
ا,�)�N{ رو 	�  ,���8 ح�ف 
� و در ^��ر^�ب ��ازن  �>��
��ای 8%({ 	� ��دم و ��ر0�ان 

�ح�ف .  ط�ف ;@�* ھ'� 
�7ن 	�ای !�:�� ای �ه 
ا�'��{ 	�ای ھ)� ,���8 

و ای� ی8 { اھ�اف .  ا!*
 uو راه و روش ��ر� *'G����

 . و $ �� و � �Oر ح�)*

 ��� 
e8� �	 وزه  در ,�اب�ا�
��	{ ��ده ای ، ح<ب )���
�'* ��ر0�ی در � +�ه ��(�
دھ� :�د، ,�اب در :�ری 	� 

�81 ��� .  ای� ��� داده ا!*
 
در را	 �1	�  ,�9 ���
ی�	{، ح�;
 ���ح_ درون ای� 
 
e8� ای� �	ه در ,�اب  �+ �

�ی در .  	�د�ای� ھ)�ن ���1 �(
�ی� �0م , �9 �(�� 
ح
��+��{ ط(�{ ��دم ای�ان !

�� 88در ا��Iب .  ا!* ^ � ، ا0
��Y 9ی , �9 Y از })e8�
��ر0�ی 	�دا��7 7�ه 	�د ، �� 
 �����81 �7ھ� ح�eر ��ر�) 
ای� , �9 در  �@���ت 
ا,�)�N{ ,���8  و در ,�ی�ن 
 ���8� I(�@�  ب وIآن ا��
�رت !��!{ در � [�)��
�ه و   � ���روزھ�ی �8

ی�{ .  !���7* !�ز آن 	�دی� 

 �7'* ان ا��Iب، )N از
���دن , �9 ط��� ��ر0� در 
 
�رت 	� ���� }N�� *���
ھ�ی ��ده ای اش در :��	�ن 

 . 	�د


 ��ی8 ��د؟E 

. ,�اب در �81 ��� � +�ه ا!*
 � ��� ، }	��)��� 9� ,
, �9 ا%<ای9 د!�)<دھ�، 
� , �9 دری�%* ح��ق  ���
 ��)N 9� , ، ���8� ھ�ی
 �ا:�اج !�زی�� ����د و 	�ی
 ��8
 �7د ، ����د ھ)G$�	
9 ��< 	� رھ��ان :�د 	� در � ,
 *� �N �8��, }!��! � @;

��ای� .  ی�		� 	 uY ، ب�:
 ا��ا��ت N)({ ان ��ام ا��؟

 

�* >8ی8 ���:�ازن /�ای 
و ا!'��o-ی�ی ا/8ا!�ت 

*%A 

7�ای- !��!{ ���رزه !�ل 
 ��7c0 ل در ط�ل ده !�ل�'	
 d Y ه در ط�لQی�	ی�%�� و  ���m�
�ی �!�ل ��7c0 	� 	��ر 0
�ی�ی ا,�)�N{ در ���رزات �
�اF{ در �Nی ا���� , [)���
ای�ان، , �9 ���رزا�{ ��دم و 
��ر '	 *�	�یQه ��ر0�ان در ���8

ای� .  	���ی ��ار 0�%�� ا!*
ی8 { و,�د ��ازن ��ای 
 W�7 ���m�  و ��ی, }!��!
�دم و � EG� �	 رزه��� ��ز�

7�ای1{ .  ��ر0�ان ���� در ^ 
ا!* �� ا���Jرات ��ن از 
:�د��ن ، از رھ��ان N)({ و 
�ود و �� ��	 9� , ��$�8%
�دن � })(N ر�Jان ا������

 ���(��ی ��ده ای را ����


 .  دا7*(�@� ��? I;ا
�'* ، � �� ا���Jر 	� ای� �
ا!* �� ای� :�ا!* 	� �@�ر 
�ی
 �7د�� 9� , ��. ��ر $�8%

u	 و ���� راه ��� � !  ھ)�	
 9�Y ��!�ی� ����0ی او$

 .  :�اھ� ر%*

 � ای�aد ���
 %{ �G'� 	�ی
 
��د و �� �����@�ر ��ر ��ار 0
 �G�{ و	ده ای  ��ی ��)���

�	����Nد �� ای� .  ادا�� ی�	
:�ا!* و 7�وع د!* زدن 	� 
 �ی> , �9 ح�ل آن �)���ا�
�ان ا��ن رھ��ان �� �	 �J� �
�� ح�ل �� N در ،���(	 ��ی,
�ان �� �	 �Y �	�ی� رھ��ان ,�ی
 }% ��	+cار�� ، و${  $�8%
ا$@�ل ��,�د در , �9 ��ر0�ی 
 9�Y �h�!ح�ل ای� :�ا ��< 	�ی�
 
(N @�د�ا �	و د!*  �	+cار�

�	� ��,� 	� 7 �ح�{ �� .  	<� 
,���8 از ای� $�8%�� دارد، ��9 
�ه   � ���8� W�ا��7ن 	)

ھ)���1ر �� 	� ط�ح .   ا!*
:�ا!* ا%<ای9 د!�)<د از 
ط�ف 	�:{ از $�8%�� و ���(�� 
و 7�وع �@�ک در ای� , �9 ، 

%* در >(+; A ا/8ا!�ت
 :�'@ ی��* ��ر��ان 
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ح)�ی��� 	�ون ��,� 	� ��Gو���ی 
 ��0�ای�{  درون ای� $�8%
 })(N @�د�و ا *%�;�رت 0
�وی��ی ��Y و �ای�aد 7

�ی را �7ھ� 	�دی�،  �+(�^
ح�ل ای�aد ���(��ی ��ده ای 
 
(N �� ^ ����ا�� >���ر0�ی �

��%{ .  �7د و ح��* آ?�ز 0�دد
� ح��* زده �7د�. ا!* �� �(

 �� ���%{ ا!* �� از ط�ف ^ 
از $�8%�� ���Fع �1�ح و  ا��ام 

	� و,�د .  N)({ ا?�ز �7د
ای �)� ا���ن ار���ط{، 	�اح�{ 

	� ا!� �د .  ����د 7�وع ��د
��ت دھ�� !�$� :�دم ، 	�a� �	
�� � ای� ��ر N)({ ا!* � ��%
�ط{ �� $�8%�� ح{ و �	 ،
� و 7 �:�� 7�ه ، �){ Fح�
از :�د �@�ری ���({ �7ن 

����(��ی $�8%�� .د!* 	�دار�
 }!��� در ;@ � !Fح�
, �9 و ���(��ی �Yی� ای 
�ی��ی ��ر0�ان  ! ��J� ی���ر0
 �	  �h� ��Gی��ی ھ�واح� و ! 
 ��$�8%�� در �( ��ھ)* ھ)
���ت , ���� ح)�ی* @� 
�اح�
 ،��ری¶ �7ن را ا��aم داده ا��	
:�د  ای ��ر در ,�ی�ن , �9 
ا%<ای9 د!�)<د و , �9 
�اض 	� 	�دا��7 7�ن �Nا
�و��ه ھ�ی Y از }��ا�����ت ا� 
$�8%�� ; G{ ا��Gق ا%��د و 

��ا 	� .  I(N دی�ه 7^ uY
و,�د ای �)� �7ر و �7ق، 
ا�@�د ح�ل ^ �� :�ا!�{ �Yی� 
 �ای در , �9 ��ر0�ی ، ���ی
 }���د؟ ��81 ای ��ر 7�;�رت 0
� دا7* �� �ا!* و ����ان ا�
�ای ھ)��� از ای� 	 9� ,

�ا� �0{ درا��ه و�0م ��){ Y
�وی , �9 	�دا��7 ��Y در

$�8%�� و .  �7د <� <� �G�وظ
��Fت ��ر0�ی �Nا })(N ان�رھ�
و ح�{ !�ی� , �9 ھ�ی 
�� و ()8� ��J� ،}Fا��Nا
 ��ه ھ� 	�ی��!��ران و  ?Y

�7�	 ��ای ی> .  ھ)�� 	�ی	
� �� ��ر0�ان �$@ �J��Oر � 
; �یE %��د و ی� ; G� *8* و 
�و7�){ ھ� ، دارای �Y ی�
 �^ ،����Iت ��ده ای 	�7 
ا����{ 	�ای د:�$* در 
���7* ���رزات در د!��س !

�د�+��ار ��  . ���%{ ا!* %�
 }C�e% ���� �� در ^  �
ح)�ی* از ی> ��ر0� ز��ا�{ و ی� 
در د%�ع از ح��ق ��ر0�ان %Iن 
 �	 ���ر:���، ^� ��ر�{ ����ا�
�<د و آ���* دو$* :�ح)�ی* 	
��در 	� ,�اب !�	�� دادن 	� 

N)({ .  ��ر0� را ���اھ� دا7*
7�ن ^ �� :�ا!�{ 	� ��,� 
	� ا�����ت %8({ در ��ی�ی 
*'��ور از ذھ� �	 }N�(�,ا  .

7�ن ^ �� ��){ در  })(N
 �0�و درک اھ)�* آن از ط�ف ھ
�ام از رھ��ان N)({ ��ر0�ی �
� و Fان ح{ وح��و 	�یQه رھ�
7 �:�� 7�ه , �9 ��ر0�ی 

�ای ی> $@�J .   در ای�ان ا!*	
��د آوری� �� �Yر!�ل در ,�ی�ن 	
 ��JN ی و��N ک���� �����	
 }F��N9 ا�زاده  ح�ل , 

�ای 	�دا��7 7�ن ا�����ت 	
 ���و��ه ھ�ی $�8%Y از }��ا� 
��{ ;�رت @� �^ ،}G ;

 *%�در ای� �@�ک ��� .  0
�ون ��,� 	� 	 ��،ھ)� $�8%
�8(5 ���({ و ا!� و ر!� 
 �,)E �7ن،  �Y* آن ��@

���ھ)�� ��ر در , �7  . 9
ای�aد ���(��ی ��ده ای ���ور 

�- .  ا!*@� �ھ� %�8${، در ھ
�ورت ای�aد F ���ری ����ا�
���(��ی ��ده ای 	� ا��� 	� 
 9�Y ح و��N E��a)��{ را �1

�ام از $�8%�� %8({ در .  	�د� �ھ
 }0�ھ� ��aی ,���8 ای�ان ز�
�، 	�ی� ھ)�� ا�� را ���م  ���
$�8%�* روز��ه اش  �� ھ	

�!� �	 *�(!�ھ)�� �0م .  	
ا!* �� در آی �ه �Yی� ای�aد 
�7را ھ�ی !�ا!�ی 	�ای 
�ی و اداره ,���8 ��رت 0�

�ورت ان .  :�اھ� 	�دF ای��	� 	
را از ای� زاوی� ھ� 	�ی� دی� و 	� 
 ������ ,���8 ��ر0�ی و 		
 }Fا��Nی ا���� , �!�ی
 ��!��Y �	 ت�Nداده و د K�F��

 . 	� ای� , �9 ��د

 ھ)� ای� �@���ت ز���{ 
 �7�ه � ��(e� وزی �7ن��Y
:�اھ� 	�د �� $�8%�� ان  	� 
ح<ب �)���'* ��ر0�ی ای�ان 

���!�� و ��@<ب 0�د�Y  . ���ط
 }�'��ون ح<ب �)��	 ���ر0

%* در >(+; A ا/8ا!�ت
 :�'@ ی��* ��ر��ان 
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�د��(� }C�a	 ای� .  اش، ��ر

 ا���ر در 	�� ��? 
��� ی> ا;
�7���.  ��ریi , �9 ��ر0�ی �

�وی��ی �� � ��{ ح<ب ��Y
 ��$�8% ��!��Y �a����
�ی از ای� , �9 	� ح<ب ���	

$�8%�� .  	�ده ا!* �^ �ھ
�ی 	� ح<ب ا7 � 7�ه و ���	
�، 	� ھ)�ن �����h�	� ح<ب �
 E%دن ح�ل ر�ا��ازه ��ر �
��Y 9ی , �9 Y تIe8�

�ود�� 9�Y �. ��ر0�ی راح* �
 
���� �;�N در *�$�8%
 �	 >����(��ی ��ده ای �
$�8%�� 	� ح<ب ای�  ��!��Y
 ��9 :�اھY �� 
�Iش !�

���ی'�{ .  ر%*� >�ای� را �
 })(N ان�$�8%�� , �9 و رھ�
�و!� ��ر و $�8%����ن  	� Y در
��� ,���8 ��ر0�ی ی�دآور 	

���7  . �ا��� 	� ی> ح<	{ ��� 
ح<ب �)���'* ��ر0�ی ��81 
�وی ای� , �9 را ��Y ر��
�د� ��یE :�اھ'� �. دھ�� 	�ا	

�وز ح<ب �� � �� در ای� ��	 ��
 })(N ده ، در�	و ���Y �;�N

����{ از ��Y دن و  ح)�ی* و��
ای� , �9 ��< 	� �)�م ��ا ��ر 
�ده ا!* ، ھ)���1ر �� 	� �
 }���ه اش ��)�+ � �	�O�
�0م را در ای� ��رد 	�دا��7 

 . ا!*

� �� ای� ����7 ��,�  �ا�
$�8%��، رھ��ان N)({ و 
���(��ی ��,�د در , �9 
��ر0�ی را 	��د ,(W �)�ی� و 
�ی 	�7� در 	�دا��7 Rا �� �
 
��ای ���	 })(N ����0ی

 ■. ���(��ی ��ده ای

�از آزادی %– 12 �����h! 2017 

ای��د :�'@ �* �?�
 ��ی8 !�1ر ��ر /�ار ���د و :� :�'�@ :�'%�2ی 

 . :�ده ای  �* و/?
 ادا!
 ی��8

%* در >(+; A ا/8ا!�ت
 :�'@ ی��* ��ر��ان 
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 J��� از C%D! 8)E
H?I 

/�ZG .�ر .�دوى 
 �!�p� ھ�ى �����

Z!F� ا

!� �ن ���Y "Fر �)�� �ه 
ارو��� در �u)a ار��aع  
ا!�I" در ��رد ��ك ز	���ن، 


 ا!*��� 
	�� "'	   . "F��
�Yر در ;@�  u)a� " )N از 
�� و  ^ �¸ � ¹��¸�� د%�ع ��

�ك ھ� ،  � Is� ،�^ �ن ¸�د�
 ، ��ى 	�¸�ى ھ� دا�7 ��

  �� ر!���ه ا�(R �	  ب راIا��
ودر دوران ���وط� ح)�!� ھ� 
 t , ھ�ی ���در , ،��ه ا���آ%

 ��ه ا���اق  , +N ان و� .ا�

 �� �7 _N�	 I(N ا�� !� �ن
 "�'������ت ��!����ل 7�%,
�ا�9 	� 	� 	 ،��ك، ھ�را 	�¹ �
و ^� ^� ��sر ¸  �، ا�� ط�ح 
 " )N �@; در "����� اد	 ^
 �¸ *'�� "��G�ا ،u)a�
 º� 7" از اح'�س و درك��
 *�8Fو �	* �ه �'� ��(�

  "�¸���,�د 	�7�، 	(�¹ ح
7�ه  "!�ح'�ب 7�ه و �� 

  " �ا!* ¸� اھ�اف �8
� ،اھ�ا%" ¸�   ¹�راد���ل �
 �	 ����'� ���� و ?��'�
 "�I!ھ�ى  رژ�� ا *!��!

ا� �¹ 	8� از .  0�ه :�رده ا!*
^��ر دھ� ح�¸)�* رژی� 
�ك ھ� و ح��ق �(" � ،"�I!ا
�7ن ��� 7�ه ا!* ، ,�ى 
 KFوا�Y �]ال دارد،  آ��!
ا!*، ای '* �� ح��¹* 
 ��',�	 �	 �7�¸ "� "�I!ا
0�ا�" ، از  *��دن  ���¸

���E .  �¹7ف ��,�د 	��ه 	��د
ا�@�د ��دم 7�ه  و آ��� را از 
�. �'y(� ا;(" دور ¸ 

 ��ا:�I%�ت ���" را در ارو�
 ���ن ¸�دھ� و ��ك ھ� دا�� 	<��
 �و ���E ا�@�د�7ن �7د �� !
 "��+��راه ح�¸* ھ�ى !
�� رژ�� )N �ط(���� و ��@�ا�� 	

 . ا!�I"  �7د

 �Y "F�� ���0ر ¸�$� 	�ان ��زى 
را %�ا��ش ¸�ده ا!* ¸� 
	��ط� $�)� ���" در ¸�ھ�� 
� ھ'� � و ��	��" ��ح9 �ا!
 ��  ������ "�I!رى ا��(,

¸�ر0�ا�" ¸�  در ��ر:��� ھ�ی  
 ��%�آذر	���aن ��ھ�� ح��ق �+
�اض �" �Nب و ا�O�Nو ا �ا�
 ��   و در روز رو�7  	��ط  ¸
ح5 :�اھ"  �7ن I7ق �" 

 � .:�ر�

� و  � ���Y "Fر ا� �� را  �)" 	
در ;@� �u)a از ¸�ر0�ان 
آذر	����a{ �� ��ھ�� ح��ق 

��ن  � �	 " �!،��%�� ا�+�
�� از آ� �ا;�I" ھ� ، .   �)��ورد

 º�����ن ھ� ،از !��!�! W�ح�
�اح" ھ� , ��زا�" ھ�، �@)��
 
��0� و در ���� "(� " �!
� ¸�ر0�ى در F �@�� W��O�
� و${ از  ¹��u)a !�¹ت �
ط�ف دی+� 0(��9 را 	� ��ك 

� ¹��ك �Y  ��G0ره ��، !
�ا!�" ^�ا ؟ آ�� وا��8 �" 	

 :�اھ�  ح�" را �@�5 � �؟

�ه :�ار ��واKF ا!* ¸� او ,Y 
ح���¹" ا!* ��  � �� 
�ی* 	� ��دم F اش *!��!

u	 رى !  ا!* و��(,
ا!�I" از ���Y "Fر ھ� �" 
 �:�اھ� �� %C�e{ ای@�د �  
¸� ا,�ق � 9 ھ�ى ���" را 
	�Oرت ¸ ��ل 7�ه رو�7 �+� 
� آن !�ار 7�ه 	 �دار�� �� 	��ا� 

�و در ����a .  و ھ�ا�* أش ¸  
رو�� ا�@�د ��دم در , �9 

 ���+��"  را 	�� 	<� !. 

:I¸ �;Iم ای �¹ ¸'" ��  
	��" از ��Jم ,)��رى 

ا!�I" ا!* و ��,�د�* اش  
�، وا	'�+"  ¹��  }Nا�	� آن �
���ا�� 	� او (� "��اش 	� �(

��ه .  ا�N��ری ��د�{ دھ�,
 ��ه :�ار ا!* 	� ھ�:�ار ،,

�ح�Gظ .   ز	��" ¸� !�� 	+��
در!* ¸�دن از ز	�ن 	��" از 
 ���� "N�a�ای :�د،  ار��دم 	�
�ى ��ی�  ¸ 9 �	 �F و
��!" ا!* ¸� 7�%�'� را !

در وا�E .  در آ!��� :�د دارد
7�ن در , ���" ا!*  ���!
 *�¸� ,)��رى ا!�I" در ¸(
¹� ا!�I" اش G� �	 9��:

�ى آن  ا!* a� . 

 


 "C�E ھ@ "p` و

 داران و `�!��:�زى 
 /8رت ط+�q Z:�7ر��ان 

�ا ��,�ا ¸�ر:��� �^'W "  ا:
 
� و ;�ا�" ز��دى "ھ! >����

 "G)��� د   و وا¸ 9 ھ�ى�¸
� ا�� ���	  �¸ �7 W,�� را
¸ 9 ھ� �Wa8 آور ��¹ن دھ �ه 
�ت G�  و *����ON �¸  �	�د�

�دم را I(N دا�� زد �. 

����� دار  ! º� در ھ<اره دوم
�¸* ح�¸)�* ا!�I" در  	  �	
روز رو�7 	�اى ¸�ر0�ان ��ده 
ھ�ى  �����" 	��ت ��ون 
 �F، "��'ا� �F ، "��1!و

� ¹�� ����ى ، �8�	. 

�اى د����7" 	 �¸ " � ��ا�
ر%��  ،�)�ز ا,��رى  ،7 �د 
��¹$)�ت �(G " ¸�ر0�ان  را �" 

 .��ان ��م 	�د

��0"  ¸�ر0�ان  ر	�ت ھ'� � و 
 �� �  �ھ�} ارادى از :�د ��ار�

  ��ه ھ�ى 	" اح'�س ا��� {�Y
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ا�� 	�:�رد  اوج  ار��aع و ز��د 
����� دار را ! º� "اھ�:

 � .���ن �" دھ

�ه ;�%� در ¸�ر:��� ��Y ا�� ���ا$
^'X ھ
 :I;� �)" �7د 

�ا ¸�ر:��� ھ�  درا��ان  s¸ا
ا��وزه 	� اردو�0ھ��ى ¸�ر 
 5(N  و ا�� ���ا,��رى 	�ل 7
 �¸ �%�,�8 را ���ن �" دھ
 �	 ������ دارى �� ^� ح!
ح��ق ¸�ر0�ان �8�ض ¸�ده 

 .ا!* 

 ;�حW ا��  ¸�ر:��� ^�ن 
�اض ھ�ى   �Nا �	  �);�%I	

 "N�(�,�¹ ھ�ى ا�دم در 7��
 " ��� W�N E��! ���ا,� 7
¹�د )(N "�����د  در ¸(�X و�¸

�د  و  اد�N �)�د  ¸ ��:�د را ��,
�ا : 5���وت ھ��9 از طR م�(�
�!�" اط�N* از :�ا واح�¹م Y
�ده ا!* ا�� �� ¸ W'¸ اش
 " ���� ��  ر�� ¸�رى و :�د 7
 "7I�   �¹)	 *!ر ا��N م�(�
 E��� �� *!ح��� ا�	c�

ور¹7'�+" ¸�ر:��� اش  
�7د و از ط�%" د�+�  ھ� 
� :�د را 	"  ¹�� 97�¸
 �¸ ���ز,(�ه دھ� و وا�)�د ¸ �
�وام $�8%�* ¸�ر:��� اش %�- �
	��ط� ¸�ر0�ان ا!* ��  	��¹ر 

 � ��(�. 

  ا�� ر��¸�رى و��@��� و 	" 
7�����  و ط(W ¸�را�� ��7" 
8�ض !����� دارى ا��ان 	� �

8��* ¸�ر0�ان ا!*�. 

  ا�� �+�ش !1@" ط����"  
�دن  ¸ tر��Y �	 � ¹�� 97�¸
�cھW ا;
 ���Fع  را �@* 

 � .�87ع ��ار دھ

 Wى ;�ح�J� 
�  ا�� :(
¸�ر:��� :�د را  %��a� ��7ت 
,(�ه �" دھ� ¸�   ��ن ¸�ر0�ان 

� ا�� �+�ه از 	��  ¹�� ��را  ��
�ا� ���� ر��� اش در :�¸
� �� ا�� ا!* ا�� +� *!�a¸
 º� و ,���+�ه ��'	 �8��,
 
����� دار  ا�+! *��
 �� �7�ه ا!* ¸� ¸�ر0 �N���Y
�وم @� "N�(�,از ح��ق ا �� �
�  ح��ق J(�¹ از�	ده ا!* �¸

   � ¹�� ��ل �+$ >���" او را ��
و ��,�د�* ا�'��" ط��� 

�د ا��  �+�¸�ر0� را 	� !��ه �
وا¸ 9 ,���8 و :�O;� ط��� 
�ى ھ� J� 
�¸�ر0� ���ن داد :(
	� �)�م اد�Nھ����ن  ،	� �)�م 
�رت �)��" ھ����ن 	� �)�م �
را�* :�ارى ھ����ن  ح��ب 
 �¸ ��'�� 9�ھ�ى ��:�$" 	
 ��دم و ط��� ¸�ر0� 
در ���	

�8�] ����ان ھ'� F. 

 ا$��� ا�� !����� داران 
�'� ��0" ھ'� � دردوره  ¸��
 ��د�¸ �ح�¸)�* ا!�I" ر7
ا�� ��� از !����� داران از 
ط�	5 را�* :�ارى و �<د�¹" 	� 
�ا¸< ��رت و 	��ه 	�دارى از آن �

8��" 	� ھ� زد�� و	�  ���
ا!�s)�ر ط��� ¸�ر0� 	� ح��ت 
:�د  ادا�� �" دھ � ح�� در 
:��Gن !��!" �7خ ���7 
 �� ا�� ط��� ¸�ر0 �¸ "�
�;� را 	�ا�� !�د N ن داد���
ا��وزى , ��* ¸�را�"  ¸� 
� �1" ,< !�د �)" 
� 	�ز ���اھ� c0ا7*  !� 7
��N ��وه !�ا�" ��Y �� ^

  �  ¸   . �ا�� ح�eر ط��� ¸�ر0
�ر�t 	�د ¸� ¸�ر:��� 	� Y ن� ^

  �آ!���� ور¹7'�+" را��ه 7
 I(N ى�J� 
�ط�ر ¸� :(
�د   �� 	� ¸ 9 �0��Y د!* و
�¸�رى ھ��9 و �8�ض  0 "N��
 �اش 	� ا�'���* و ح��ق ¸�ر0
�رت � ��  ا�� ����+ ¸ ��,��
 ��ط��� ¸�ر¸� ا��ان 	�د ^ 

 �	 �8��, ��ا,�)�N" و %�ا0
 �وا¸ 9 وادا7* ح�� 	��
 
¹�� 
¸�ر0�ان   ^'W ھ
:�د 	�,�د آور�� و ��,�د�* 
ط����" و ��1$���"  و اراده 
�ر�) � :�درا  	� �)��9 �
 �Rاز ا��  ح�د �8	 �� �	+cار�
راھ��ى �8�ض 	� � �%E �7ن را 

�ود ¸  �    ¸� ����رھ�ى  '�
 �������m�" ر!��� ھ� !)��

��ا� 	 �� .دارى را 	� ح�7

 

FIق �� ��ده �qر��ان 
و ا���)�ل رژ`  

 دارى `�!��

 Z!F� ا

ط��� !����� دار ى ا��ان 	� 
ح)��*  ���ه ھ�ى ر�< و 
 �¸ "�I!در7* ,)��رى ا
��  در JN "(�!
 º� ؛ �ا!�s)�ر¸�ر0�ان دار�
�� ط��� )N  ����, �(ض ھ�8�
 �	 �¸ �¸�ر0� ا��ان 7�وع ¸�د�
�)�م ��ان �7ن  �Iش �" 
 "	�� 
�ارى و ��¹�	 �), �  ¸

 � .ط��� ¸�ر0� ! t ا��ازى ¸  

در ���ن � �� اھ�م �7ن  
�¸�ب ، و ز��ا�" ¸�دن  !
 t ^ �	 �� *!ى ا�رھ��ان ¸�ر0
د��ان ���ن دادن ،  ط��� 
 ���0 �¸�ر0� را !�¸* ¸  � و ھ
ح5 :�اھ" و �@�ك را از آ��� 

� ��(� W)!. 

�اض �Nا ���ط Y اى�^�ن ;
ط��� ¸�ر0� و ��G1 ھ�ى 

�ا!�ى  آ��ا  ! "	�� 
¹��
اح'�س ¸�د�� و �)�م وح�* 
�ان آ��ن   ا�� ��7ن از 	� �
ط��� �[�$� 7�ه ،!�¸�ب 
7�ه ،ا!�s)�ر 7�ه ،ز:� 
7�ه و ح��ق  ��:�رده ،�@�
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 .اش $+� ��ل 7�ه ا!* 

  ��د�	 "Y ��¹� ا�� �	ح �Fو �	
�رت در � �	  �¸� ط��� ¸�ر0
�;� ھ�ى ���(] �� � �� ا	�از N
1�ف 	�¹ )	 ���,�د�* �" ¸ 
¹
 ��	" و ;] آرا�" ��
 �� ا�� رو� ¹�� *¸�ط����" ح
�اى ح�¸)�ن !����� و ��^� 	
ھ�ى �(� و 	���م 	�!* �7ن 
 *�ح�¹ ����س ��گ 	� ح�¸)

 .�7ن را  دارد 

�اى , �9  ¸�ر0�ى 	 ��ھ)
ا��ان ��G1N �1" ا!* ¸� 
 �� :�د را 	�� �ط��� ¸�ر0

��>�:�O;� .  �@��ت ,���8  �
o:�7 د�+� ى ¸� آرا�9 
�دا	" ,����ن ا!�I" و �
����� داران ا!�s)�ر0� را !
 9� , ����Y ،��ھ� �" ز�	
�'�" 	�  , �9 ¸�ر0�ى ��(¸
ا!* ¸� ا�� دو, �9 ا¸ �ن 
 �+��در ار���ط" � +�� t از ھ)
� را +��� و ھ)����و �" 0��
 ����Y ؛ ا�� �  ¹�� *����
ط����" �)�م �Nام %���" ھ� و 
8�ض ھ� ى ح���¹" را  ا%�� �
� و ا%5 ���رزه را �G7ف   ¹��

� �" !�زد�. 

 رژ�� ا!�I" درا�� 7�ا�- ،  
	���ازون ��ای ��د 7�ه، ¸�ر0�ان 
�ب و ��7 ��ار �" F را  ��رد
دھ� ^ �ن ¸� ��I  ¸�ر0�ان 
آ��ره  ��¹ب را در  ��N Iم 

I7ق زد ،ح�ل ھ� 	�اى  
�7ھ�hر اح'��" راد  ح�¹ 
I7ق ;�در ¸�ده ا!* ، ا�� 
 
وا¸ 9 رژ�� ا!�I" در ���	
�وى ط��� ¸�ر0� � º�Iش ��Y
�c	�ح��� ، � ��I8G و��7" از 

 .ا!���Oل و در����ه 0" ا!*

 رھ��ان ¸�ر0�ى در روز رو�7 
�ا:�ان �" دھ � و از ح��ق %
�، ا��   ¹�¸�ر0�ان د%�ع �
 
�  !1@" از ��¹+����
 ����	" ط��� ¸�ر0� ا!* و ^ 
 
�! *'�ح�¹ ھ�ى{  ��در �
�� ط��� اى ¸� ا%5 اش JN
 ���ھ�!* ، 	� ح�7s¸ا�ح
 ���G�ا ، ��ا�� و � <وى اش ¸ 	
ا�� ���0 ح�¸* ھ� �8�ض ط��� 
�اى 	 ، � ¸ "� ����¸�ر0� را 	
� 	�  �)�م ��رت در ��	 ��ھ)

 ا��  I7ق زدن ھ� 	���
�اض �)�د، ا%�� ¸�د �Nا

�ى داد واز آن  �: 97�Y
!�¹ی" 	�اى ا	�از��رت ط��� 

�ه ,'*�	 ��ھ t .   ¸�ر0%
 �a ¹7، ب�¸�I7ق ، !
،��aوز ، �@)�5  و :��Gن، 
�ھ t ,)��رى ا!�I" و %
����� دارى  ھ�ر و وح�" !
ا!�I" ا!* ¸�  � �1" ,< 

 � .!�د �)" 7 �!

 º� ده�0 �	 �¸ "�I7 �ھ
8�ض 	� � º� ��ود �" آ�% �¸�ر0
 º� ، ����� º�، �ط��� ¸�ر0
�ه ¸�" 	�N º�، "a¸ دھ�
$)º� ، " h ��ح9 !�ز��ن 
 �����! ������%�� ا%'�ر0'
داران و ح����ن ا!�I" �7ن 

� در ���	
 ا�� .   ا!*��	 uY
��* ا�'��د و 	�	 �ON 9ح��
 �F ھ�ى *¸��� ح ^ *���ھ
 
¸�ر0�ى را  ا%�� ¸�د و ¸
�د و ¸ d��� اش 	')N را ���ط
 �� ¸�ر0�ى را  	F *!��آوار !
�اب : "�I!ا *�� ح�¸)!

�د ¸ .■ 
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��pى  �� Z2� gq

 �cض

H?I J��� 

 ،� �!  ���در 7)�ره ��("  ��
د��$�گ "�1(�" دا��7 	� ��م 

¸�  ا��ج "  ;)�)��� دو ا�'�ن
�زاد در ��� ای� ����7 �1(�{ %

�ده ا!*� �ای� �W1 در .  � ��
 . !�ی* زی� درج 7�ه ا!*

 /com.b-azadi.www://http
html.737_post/07/2017/G  

�  ,�ا	" 	� ����7 F��7 ح���
 . ا��ج %�زاد   ا!*

 


 اول�p�  : ��زاد  N<�<، ا;�ل ��%
ا�� ا!* �� ¸(�* و ,�ھ�ه 
� و �� ا� �¹ � ¸ ��W)1 را ��
�')�" از �W)1 را ا����ب و 
 W$�1� "��	 �	 و �� ¸ ��',�	

�در ا�� ;�رت ����a .  ��,� �¹ ى
��در!* و �º ,���� :�اھ� 	�د و 
ز�� � !�ء��Gھ� ھ� را %�اھ� 

�د¸ � .:�اھ

 ��ك"�Is 7)� ح�ف ھ�ى ¸�ر0� "
0�ا���ت ��!����$�'�" دارد  �¸
 ��7�� 
¸ �� �را �� � ��ار داده ای
�، ا�� ?�%
 ازآی �¹ د��$�گ �را 	�¹	
�)��� دو ا�'�ن، ¸��I رو�¹�د (;
ط����" و ,�ھ�ه 

�'�" دارد$����!���7)� ای� .  ا��
�%�� و ی� آ��ا +� �J� را در ����

��ه ا����  . º� ا�� ،�از ط�%" د�+
�ى و �����7 !�ده 	�اى ار���ط 0
 ���ى !�ء��Gھ� 	! º� E%ر
	�9 ھ�ی{ از ��دم ا!* ¸� 
 �� از زوا�� دی ¹�� 97�¸
:�د�7ن �'�$� را 	� ^�9$ 

���	. 

 


 دوم�p�  :>ی>N زاد�7)� !  ا��ج %
1�ح ��ده ای� �� در ا�� ����7 �
�دازى 7�ه ا!* و Y �!�(ح
 ،���ق !�ز�N و ���ا%m,
�ا$* و 	�ا	�ى N �ان 7�ه Nر��8�

� �� .  ا!*J� �	 >�^ �
 از ھ��
¸()�ت ��Gھ�� :�ص :�د را 
���د ھ� ح�%" را 	�ون (� ،�دار�
ا!� �د 	� ��� ا;({ �Iک ��ار 

��در ¸�aی ا�� د��$�گ، .  دھ
8��ر � ،�'�$�����ا%�� و ��!m,
�ا	�ى N �ان 7�ه ا!*؟ در ��� 	
�<ى و,�د ^ ������7 ام ^ 

ا�� ��7" از ��Oرات ذھ " !  ��ارد
 d¸ 7" از�� ،����" ر!��	 �	 ��

در ,�ى د�+�ی !  %�){ 7)�!*
�اى 	 �� �� �����7 ا�
 ����ف �8O� iر��� �'�$����!��

�!�" و !  ¸�د��Y ك�:
�د��¸ ¶��'� را ��($����ا�� !  ��!

ذھ �* 7)�!* و ر	1" 	� ��� 
ح�%" زد�� ¸� ا;I در ��� !  ��ارد

 . ����7 و,�د ��ارد

 

��م 
�p�  : � �(7�Iش ¸�ده ا�
�� از ����7 �� !�¹ی" در!* 
 *'��� ح<ب �)��)N �	 �� ¸

او� ا�� !  ��ر0�ی ای�ان و رھ��ي آن
�ض ? ����R ،*!ا _@�� -):
ورزى 7)� 	� ح<ب را 	� �)��9 

�< .  �" c0ارد� ��e� > ط
 ��N7)� دا �¸ *!�a ا�
 
%�? ،�� ¹���ر¸'�'* 	�دن �
 "!� 7 �از آی �¹ در ��
 �
 ھ���ر¸'�'�"، در ��� و �@(
�ه ا,�)�N"، ا,<ا و ¸(�* آ��ا ��Y
در ار���ط 	�ھ� 	�ر!{ ¸�ده و 

�  ¹��ى ��0 �a�ا�� در ح�¹ .  ��
*! ��G$ى .  ا� �ا ��� ��7�� �(7

��� ح<ب ��ارداده ا�)N وت�e� .
ا�� ����* ?�ض ورزى 7)� 
�'�* 	� ح<ب را ���ن �" 

�7)� ا0� ��¹({ 	� ح<ب .  دھ
دار�� و 	� ا��ازه !� !�ز�{ 
 �� �J� �	 ،���ا�* دا ��7	�7;
  �ا0� N �ان ����7 ��ن را ��
�ات ح<ب ¸)���'* ¸�ر0�ى J�
�" c0ا�7ى�، ح�ا�
 ا�� �<�* را 
 *�%�G7 ا�* و�دا7* ��  ;

�اد� .7)� را ���ن �

 

� ���ان ��د�� �� ��ب، :  ���� ���رم��

 ��� �� ��*( ھ�ی &$� ���%$#"! و �$*

�4دا3"2 /� ا�2 #1��0 /.- .   %$#"! دارد

  21 �"�7891! ا*( و از �1��ع  %�

�ره ��:�ھ! �3�رج ا*(، ا1� =زم ا*( ا

 )*�/A% �/  B�C"� @�ت ا�2 ��ب در *$

� ��ب ���%$#( .  ا�1وز ا��ان@�ا:9

�0$#( ھ� *( و %�$*�% BDE ر��ر�Gى 3�

 !���ه ا*( ��  % �$Gا�H ن��E ات اش�$J�:

�%�$K/ د��ه اش���( از �LEه .  :�ا%�� %��

 2$0�MH زى از�ھ�ی ��ر�Gى، �LEه *

�ع  از�N0 ا�1$"! ��دن �4و%�ه Hى، د�Gر��

�ى DHو ا O$7.: ،ى�Gر�� 2$0�MH ی�ھ

�$#"!  در �H )#$0�%�$*��ت %%���P

�ل ا:�ر�"� *$�*Q ��ب در ��ن، ا�S��آذر/

VW�P ھ�ى ا�"�ا�!، د3��G )0ى 

��ن اد/$�ت ��ب /�  O��W: ،!���"Pا

�ر $#/ )$M@�1 ب را در�� ،�M1�P ن��"9G

�ده و :�XG �$Jار :�ی @�ا ر داده ا*("Hا �P .

 �G )0��ن د3�E ا�1، ا�2 ��ب )$M@در وا

�ن  �4ر%Y دارد �E رى�Z� و !���"Pو ا

�ر�G %$� ا%�ا � �[Wن ط������ �"! د

�^ .   ا�#�س ��ده ا%�M: !�� )* !H��

B$*�/ !/�3 _��"% �/ �: B$�� .■ 
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��#<�د /�@  �+��)! 
�

  Z��!ھ�خ ز�I 

!�� ��G0 از �7ھ�خ ز���"  
��� دو!��ن اش � º<د�� �	را 
واc0ار�� و$" �� دورادور ا�� 
رھ�� و  %�8ل ¸�ر0�ى را �" 

در ط�ل ح��ت   .7 �:��
¹�د اش،  )(N �	 � 	 رش و�	�Y
�¹" از  ;�دق ����، 	" 	�ك 
 ���� "(���� و ;)�
ا�'����ی" 	�د ¸� 	�اى  , �9 

�;� .  ¸�ر0�ى �Iش ¸�دN در
¹
 ��	" ¸�ر0�ى 	'��ر ��

او روز�� .  ��9 ا!�!" دا7*
ھ�ى{ را  در , �9 ¸�ر0�ی 
��0د ¸� 	�اى $�8%�� ای� 
 ��G� ر��, �9 در آ� �ه 	'

 .:�اھ� 	�د 

�¹" از �+�ش ھ�ى  	'��ر 
�N$" �7ھ�خ ا��  	�د ¸� 
¹
 ��	" ¸�ر0� ى را ;�%� در ��
�د، 	(�¹ ¸ "(� �;I: [ ;
آ��ا در  �+�7" ط����" و 

  ��ی�� "�'�$��!�!. 

�اش در , �9 �R�� ى  و��+�Y
7� ��  د7) �ن  _N�	 ى�¸�ر0

 اش (@� �ط��� ¸�ر0� ���ا� 
�، ز��ا�" اش ¸�د�� �� N<م   ¸
را!i او را 	�اى د!* ��	" 	� 
 [�8e� ،�,���8 ا�'��" و 	�ا	
� و ا�� ���، ا�� ��5% ��  ¸
	�ر د!�+�ه !�¸�ب و :��Gق 

,)��رى ا!�I"، در ا��ق 
�ه :�اران �ھ�ى  ¹%�اش 	� ,

 اش �� �	 ��(O� ف اش���	
 *'�� �	�! t���� و 	� � �%�0

�,)��رى ا!�I" .   اش  ¸�د�
 
!�	�� د��� � در ا�� ��ع ��
 <7>Y 
�ى دارد ،  ��(N ھ�ی
 �	�زدا�7+�ه ���ی<ک ، د��
را��� �Yرارز���a{ �� از �<دی> 
�ھ� �a �7 و ��aوز و ; ��7ھ

 	�د، � �� ی�{ از  ;�ھ� ��
��ردی ا!* �� ����ان ��م 

�د	  . >��اى  �7ھ�خ ز���"  �	
 ���ده ¸�د�Y ر��ى{ را� ! �� ^
 } �+ � �@G; �و  ی���ر 	�ر د�+
در ¸�ر���� !�ا!� , ��* :�د 

 ��د�¸ *�R. 

 ��ر�i �)�م �'���� ا�� , ��* 

� و ��¸ �را 	� �@�¸)�  :�اھ
*'���G1 .  آ��وز ^ �ان دور �

ھ�ى ا����� �7ھ�خ ز���" 	� 
	�ر :�اھ� ��'* و ,����ن و 
 ����aوزان را 	� �@��)� :�اھ

���� .■ 

 ز�ده ��د ا�56ب ا����3 �رای ���� ا����3

 ا��س �و�����8م ا���ن ا�ت
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ا4+�ر اA��ا�Gت  
 ��ر��ی آذر��ی��ن

 
 F2I 4+�ززاده

 
 �4داد 26

���ر �
 رو���=��ن ��ای 
��وش ا>+�ری ز!�0 

 ھ�ی��ن
%��ر 	� ��دم رو!��ی ھ�ی 
�د و ز��آ	�د 	�ای %�وش aا�
ا,��ری ز��� ھ�ی��ن ادا�� 

�����ت ح����{ 	� .  دارد
 �� ���ن %��ر �{ آور�C��!رو
 *(�ز��� ھ�ی��ن را 	� �
8�ن � ����ر ارزان 	� ��$�'	

��و7 G	 u�   . عIاط �	� 	
�داد��ه !�ل ٢۶آراز���ز، روز : 

ھ�ی{ �� { 	� �'W  ,�ری %�م
ر�Fی* ��دم و اھ�${ رو!��ی 

���د از %�وش ز�aھ�ی��ن در  ا�
�7 9�Y }$اھ� ��	.  

 روز �@�;�ه ١٠	8� از ���ی�� 
 E	ا��د از �aرو!��ی ا�
�وھ�ی �� -!�� ��7�!��ن اھ
�وی ����J{ از ,)(� !�hه، �
ا����J{ و ی+�ن ویQه، %����ی{ 
��ن C��!رو ���ای %�وش ز�	

9 7�ه ا!*�Y آ��� ��روز .  	
 �8(,16 �� �����ه :�� ر!�� 
�وی ��h! }��Jه 400ح�ود �� 

�اران ;�K وارد رو!��ی !�Y
 ��7�!��ن اھ E	ا��د از �aا�

��ھ�ی ��دم را 	�  7�ه و ز�
}� ��
 	� زور �'�!�� �  �  .

���د �� در !� ���1 � ��G0
از رو!�� ای'* 	�زر!{ ای�aد 
 �J� ��دم زی� �7�ه و ر%* وآ�

7�ه ا!* ��%� ا�� ��دم .0
��ه ا�����0<اری .  ����ه  ��:


 از 17%�رس روز �� �	 ��� 
 ��ار اھ�����ی %	�N �(@� ��!
�د aا� u� ن�اINم ��د �� �8

 
�در �7�!��ن اھ� دو	�ره �18
� �	E ط��8{ ھ� .  7�ه ا!*

�* ز��� ھ�ی �$�� }N��
���ورزان 7�ه و 	� 	 � و 
8�ن ���ار � ���$�� �	 *'	
زی�دی ز��� 	� آ��� واc0ار ��ده 

 . ا!*
 

21��:  

 ��ر�� :+�ی�ی �� �!�گ 

�!�� ��ز�! �vا 

 !��ری«���ت »,()(N �8ون� 

!�ز��ن آ�9 ����{ ���ی< در 
از ,�ن 	�:��    G0* و �0 	� ای( �

 ��!� ��ر0� ی> ��ر:��� ��$
�ه ��اد ?cای{ وا�E در ,�ده   �
�ی< :��داد و G0* �� آ��� �� �اھ
7�ه  �N�O�� �0زھ�ی *)N �	
از ��<ن %�IFب ; �8{ 

,�ن :�د را )  !���>(��ر:��� 
� از د!* داده�. 

7�ه از ای�  �N�O�� �0زھ�ی
��<ن �')���* آور ھ'� � و 
�ور ز��ن � �Rا �ا���7* آ��� 	
 ��گ ای� !� ��ر0� W,��

	� ��G0 ��8ون .  7�ه ا!*
��ت !�ز��ن آ�9 ����{ )(N

� ای� ��ر0�ان �� ��Yو ٣٩، ٢٣ 
 !�$� 	�د��، uY از :�رج ۴٠

 
7�ن از ��ر:��� �@�ی
� .اورژا�u داده 7

 
25 ��: 

 ��ر�� �
 د#�@ ١٢٠ا�4اج 
 !!8Aم ���ز

��ر0�ان ��ر:��� ذوب آھ� 

 د!*� ��ه ��١١  ارد	

�دا:* ���ه؛ Y �8��ت �<دی�
��� ح�ل ح�ود .  دار�N ١٢٠در 

� از ��ر0�ان ای� ��ر:��� 	� G�
 ����م ���ز از !�ی ��ر%N 
�د$

 .ا�� ا:�اج 7�ه
	� ��G0 ,)8{ از��ر0�ان ای� 
�?� ای �� از آ?�ز �)N ، ���:ر��

 روز ١٢۵ ��� �ن ح�ود ٩۶!�ل 
 �J@$ ای� ����7 ا!* ا�� c0

�دا:* Y ص�O: ھ� ١١در�� 
�ی �N ت �<دی و���1�٢١٨$ 

 ��ه در ای� واح��(���	 ���ر0
 ��%�; �8{ ا��ا�{ ;�رت �+

 .ا!*
 ��ه از ��1$��ت ٩	�ای� ا!�س 

 
���8�� ��ر0�ان ذوب آھ� ارد	
 ٩۴ و �٩٣�	�ط 	� !�$��ی 

�7د �� ��ر:��� 	�ای ��ت  �{

 اINم 7�ه 	�د١٨�.  ��ه �18

ط�5 اظ��رات ای� ��ر0�ان ی> 
 ��ه از د!�)<د 

8�اد � �����روز !�ل ,�ری ��ر%
١٢٠ 
�� از ��ر0�ان را 	� د$G� 

�م ���ز از ��ر ا:�اج ��دN  . ای�
�?� آ��� �� �)N ان�8�اد از ��ر0�
 ����داد ��ه !�ل ,�ری 	� ��ر%:
�ار داد ��ری دا�7 � دارای �

 !�$� ١٣ �� ١٢!�ا	5 ��ری 
���ر0�ان ا:�ا,{ ��< .  	�د�

 
 ١١ھ)'�ن 	� ��ر0�ان �7?
��ه ��1$��ت ��8�� و,�ری از 

��a)�ع .  ��ر%��� ط(���ر ھ'� 
 ���8��ت �<دی ای� �8�اد ��ر0
 �	 
�ای �'�ی� ح'�ب ���	

�٣ح�ود ���رد ����ن �)�� �!. 
8�ادی از ��ر0�ان ا:�ا,{ روز  �

�م ٢٢N �	 اض��Nه در ا�� ��� 
 �a'� ن در�����دا:* ��1$�Y
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 د!* 	� ��زاN({ ا��� ارد	��
��� .  ا�O�Nب ?cا زده 	�د�

8�ادی از آ��� 	��ط� �Nارض �
��7{ از ا�O�Nب ?cا 	� 
���7 
�)�ر!��ن � ��	 .

 �	 ����اض ��ر%�Nل ای� ا����	
�ه ^> 	���{ �% ��ور ^ ;
�دا:* 	��{ از Y ه�Nو
 W�����1$�����ن را داد و	�ی� �
�اض ��ر0�ان �Nا

�ا ��د   ا:�ا,{�Y �(��:����� .

 از ��ر0�ان �� �	 �از !�ی دی+
ای� واح� !�ل ��7c0 ح5 
�)� ��ر0�ان ای� ��ر:��� 	� 	
�دا:* ��ا,� 	�د 	� Y 
���
 �ط�ری �� ^ �ی� ��ه د%�

�^  �ھ�ی در���{ ��ر0�ان %��
 .ا�N��ر �{ �7د

 
27 ��: 

 x)اض ��ر��ان �%+�ی��Aا
��زی :+�ی� 

� 7)�ری از ��ر0�ان 27روز �� 
�اض �Nی< در ا��ی t !�زی ���)	
�دا:* ^��ر ��ه Y م�N �	
��8��ت د!�)<دی :�د، د!* 
�ه و در �@�ط� �از ��ر ��

��د�� E(a� ���:ای� .  ��ر
 ��%���ر0�ان ^��ر ��ه ح��ق �+

�در ��ر:��� 	(��ی t !�زی .  ا�
 ��ر0� ر!){ و 190���ی< ح�ود 

�اردادی $�8%�* دار�� �� از �
 
ز��ن :�O;{ !�زی �@
��ر�7ن 	� ���
 �)��د 

�آ��� .  ���ی +{ ��ا,� ھ'� 
 �	 >��9 از ای� �Y ��{ �0ی 

 	�	* ��8��ت �<دی :�د �د$
�اF{ ���	�{ را �Nا��ت ا�ا�

� .ا��aم داده 	�د�
 

27  ��: 
ا��:�8 و ا�yAی اA��اض 

* و ��ر!(8ان %A ھ��ت

 دا��<�ه ارو!�

در Y{ د!* درازی و  

^�hو$+�ی �'���ن  ا!���{ 
	� اراF{ دا��+�ه ; �8{ 

 �� 7 �! �� 27ارو���، ظ��� 
� و 100 	�9 از 96�� از ا!��G� 

ا�eNی ھ��ت N(){ و ��ر� �ان 
دا��+�ه در �@
 !�ی* ای� 

��د�� E(a� دا��+�ه  . E(a�
��0ن 	� !��!���ی   �
�ی �ا!����اری در :�Oص ,(�0

 ط�ح �از !�:* و !�ز و ��)
,��E دا��+�ه ; �8{ ارو��� و 
�* ای� !�ی* از ای� �$�� W)!

دا��+�ه و واc0اری ای� !�ی* 
 }�7>Y م�)N دا��+�ه �	

��اض ��د��Nا �� .ارو�
 

31 ��: 
ــ�ان  Iــ��ــ� رAــ8 »�ــ�ر�

 در !(<(ـ
 !�ـ'ـFت «:+�ی�
د�ــ�ــــ�دھــ� /  !ـ9ــ�ــ�ــ�ــ*

 �Iد /�D* .�دا�4 !*
 *��د!�)<د ��ر0�ان 7
�ی< 	� �� �Nی ر���1رھ�ی �'�%
;�رت ا�'�ط{ آن ھ� 	� 
�دا:* Y ��ح�ا�
 دو ��ه ��:

��ر0�ان ��+�ی � �� .  �7د �{
�ات و ����ری� �(8� 
 !�Y

ھ�}  !�ل ا!* ��  �5<دی> 
$��س ��ری دری�%* 

ا$��� ز�'��ن  ا��؛  ���ده
!�ل ی>  �Y7ر!�ل 	8� از 

���� داد�Y��  .}]�ا��ھ�  �8)
ھ� ���
 ا	<ار ��ر دار��؛ 
7��* ح�{ در :�ی� ا	<ار ��ر 
ھ� ِ:'�!* 	� :�ج 

}� � .دھ
� �� آی�  !�h���ر0�ان �

}� ��$�y'�  ح��ق �	 ���ا� 
� ھ<ار �����{ O��Y ن و��)�ی> �
�؛ ا$��� آن ھ� 	� دو   � }0�ز�

�؟� ��ه ��:
 

 !�داد 5

 0cرو 
:D9�%* ��ر��4
�+�:* >�2ن ز���ن و 8Aم 

 .�دا�D! �4#+�ت ��ر��ان
8�ادی از ��ر0�ان رو?� ����{ �
,��ن �� در آذر ��ه !�ل 
��7c0 از ��ر:��� ا:�اج 7�ه 
�ای 0�%�� ح5 و ح��ق 	 �	�د�
:�د از ! �ات 0�%�� �� ح5 

!�ی ��ا,�e� Eی{  	�)� راه 	�
� و 	� ا:c ح��  �%�0 9�Y در
�] ا��ال، د!* 	� :�رج ���
�دن ���دی�ی رو?� از ای� �

��'��yن ای� .  ��ر:��� زد�
�دن � 
�18� �	 >���ر:��� �
��ر:��� 	�ز ھ� ��	�س 	���ری 
 
�ی�� *���ر0�ان را 	� وا�8
�وھ�ی ��د�� �� ا��ک ��

}��	 ���: >��ه ����  ����
���7. 
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�ا!�س ا:��ری �� ر!��� ای 	
 u�Cری، ر�Gm% �;��،�7
!�ز��ن ; 8*، �8�ن و ��aرت 
ا!��ن ز��aن ��< در ��رد 
18�({ ��ر:��� رو?� ����{ �

*G0 وز :  ,��ن�8� از ظ�� ا�	
ا!����اری 	�ای 	�ر!{ 
 
�8�* ای� ��ر:��� ���Fو

}� �'),  }81� �a�دھ� و ��
�] آن از ط�ی5 )�� ����ای �8	
�'��yن ا!����اری اINم 

 .�7د �{
�u !�ز��ن Cری، ر�Gm% �;��
8*، �8�ن و ��aرت ا!��ن  ;
 })�18� 
�ز��aن و��@��� د$
��ر:��� را ����] ا��ال ��!- 

��ر0� !�	5 ای� ��ر:���  26
 .N �ان ��د

 
  !�داد  7


 روزی ��ر�ـ�ان ��+I 5�:
آھــ0  در  �ــ�ر4ــ��ــ
 ذوب 

اA�ـ�اض �ـ
 �ـF:ـ'ـ%ـ�ـ?ـ* 
IــOــ%ــ* وAــ8م .ــ�دا4ــ� 
ــ@  ــ�� ــ7 ــ�ن ! ــ�:� ــ+ ــ�# Dــ !

 ا����8اری ارد��@
��ر0�ان ��ر:��� ذوب آھ� 


 	� د���ل ���ه ح��ق  17ارد	
 })m7 8(�م��� *�8F�8��، و�
 W7 ،�(�و واری< ���ن 	
��7c0 در ���	
 ا!����اری 
�اض �Nده و ا�� �O@� 
�ارد	
�م N �	 *�'� د را�:
8�* و Fای� و �	0{ ��ر!
��G{ :�د اINم ��د�)��I	 .

 >�ای� �@; �� �O�K دی�وز �
ادا�� دا��7 از !�ی �'��yن 
�G7 }�!�Yف 	� 

E(a�  ه و���0ن داده ��  �
��ر0�ان 	� �@�O و �E(a :�د 

��� .  ادا�� �{ دھ ��ای� ^ 
	�ر ا!* �� ��ر0�ان ای� 


ھ�ی ���(]  ��ر:��� در �@
 ،
�ا�N از د%�� ا��م ,)�8 ارد	

ا!����اری و اداره �
 ��8ون، 
��ر و ر%�ه ا,�)�N{ ا!��ن 

�  � }� E(a�. 
 

 !�داد 9
5 اA��اG* را�(��8ن �:

  زی+��2I ز���ن  :���* ون
ون  �8�ادی ازرا� ��0ن ���'{

زی���7� ز��aن 	�ای ��7ی* از 
 
8�* �'W و ��ر :�د ���	Fو
 E(a� �!�:�)�ن �7رای �7

�را� ��0ن ���'{ ون 	� .  ��د�
 W!� ��� })m7 *�8Fو 
�د$
 E(, در ای� ���ن ��و درآ�� �Yی

���7 . 
 

 !�داد 10
���ران و �. *Gا��A5 ا�:
دا����ی�ن .����ری ا��2 

 ط�ح :���� � �+��

*�������ر ���ر�. 
�!��ران و ١٠روزY داد�� 

 E(a� �	 ری��!�Y ی�ن�aدا��
 ��یm$ر!��ن ا�(�	 
در ���	
�ا7* 	� �	 �ا	��، ح�eر وزی
ای� �7�!��ن را 	� ;@ � 
�ده و � 
�اض :�د ���ی�Nا
�� ���� ط�ح Cآ �m$ ا!��ر�:
�!��ر 	�)�ر!���{ Y *�	��

�����0ن 	� در .  7  � E(a�
د!* دا��IY ��7ردھ�ی{ 

��ا��Fن را اINم دا�7 �Nا . 
 

  !�داد13
 !�ه ��7ق 8A6م .�دا�4 

��ر��ان ��ر��4
 �Y��ب 
 ���وزان :+�ی�

 ��ه ح��ق ��ر0�ان ��ر:��� 6
 ���وزان ���ی<، ��$�����ب %
�ه �Y i �� ای و ا��اع ح�$�   �

�دا:* ���ه ا!*Y  . ��ی�
�م 	�زار N وزان��
 ����ب %��N
�وش و ���د ����F در 	�زار را %
�م ��ا��ی{ :�د N *)N
�دا:* ح��ق ھ� اINم Yدر

�ده� . 
 

  !�داد21
5 اA��اG* ��ر��ان �:
��زی  x)ی�+%� 
��ر��4

 :+�ی�
�١٩٠�داد ح�ود٢١روز7 �� 

��ر0���ر:��� 	(��ی t !�زی 
�دا:* Y 5�8ی� �	ی< � ��ه ٤��

 }G�)��I	 و �(�ح��ق و ح5 	
�اری ����% 
m7({ :�د ���	

��د�� E(a�. 
 

  !�داد22
 *Gا��A5 ادو!�0 روز :�
 x)ی�+%� 
��ر��ان ��ر��4

��زی :+�ی� 
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�داد ��ر0�ان ��ر:��� ٢٢روز � 
 ���ی t !�زی ���ی< در دو��)	
�ا��Fن �'�* 	� �Nروزا
 ،}����m7 }G({ و�8)��I	

 ا!����اری آذر	�ی�aن 	���

��د�� E(a� }��در ادا�� .  7
�ا�Fت ��ار 7� �� ای� �Nای� ا

 ��ه �@* ��٦ر:��� 	�ای ��ت 
 Eح)�ی* از ; �ی *y�97�Y ھ

�د��� ظ�ھ�ا ��ار ا!* .  ��ار 	+
از �@
 	�د,� ای �� در ا:���ر 

"Eت ح)�ی* از ; �ی���ار "  ھ�
�د، ح��ق ��8�� ��ر0�ان �+��

�دا:* �7دY  . ان ھ)[ �ن���ر0
�� ط(���ی��ن ھ'� �+�Y. 

 
  !�داد30

:�/~ وا�8 ا���Yاج طFی 
.�<�� /  زر�Iران ادا!
 دارد

 و9G�� ��ر��ان ھ��� 

 ��ر ا!��ن آذر	�ی�aن ���ی�
 *��	{ از ادا�� ���] $�8%?

8�ن طIی زر�7ران :�� داد�. 
»}�� �Fد»زاده ر�:  اINم �

$�8%�* واح� ا!���اج 
ھ)[ �ن  طIی زر�7ران �8�ن

� �+�����ن �����] ا!* و 	� ?
�د ١٢٠از �a)�ع % {� ��ر0�، ھ

 }��8� �دی+�ی در ای� واح
�ارد� *�$�8%. 

 
 �2Iی�ر 1

��ر��ان /�اردادی ���د 

 �4ا���ر���! 
#�� Jی  

8Iن /�اردادھ�ی ��ری 
8�8I 

��ر0�ان ��ر:��� %��د آذر	�ی�aن 
)�����اض )  ��Nوز در ا�;�K ا�

�ت ��ارداد ��ر :�د در � �	
 E(a� ���:در ورودی ��ر 
	���

�� از �٣٠٠<دی> .  ��د�G� 
��ر0�ان ��ار دادی �7?
 در 
��ر:��� %��د ����� �� :�ا!��ر 

�ت ��ارداد ��ری :�د    ا%<ای9�

 روزه 	� ی�'�$� ٨٩از ��ت 
 *N�! ��ای ^ 	 ،�ھ'� 

 در ورودی �@
 ��ر :�د 	���

���7 E(,. 
در ��ر:��� %��د �����، ح�ود 

 ��ر0� ���mل ��ر�� �� از ٧٠٠
� را ٣٠٠ای� �8�اد ح�ود G� 

 
���ر0�ان ��اردادی ���
}� � .دھ 

ا�����Jت ��ر:��� 	� 	���� �)�م 
7�ن ��ت ��ارداد از ورود 
��ر0�ان ��اردادی 	� ��ر:��� 

�ی ��د��اردادھ�ی .  ,(�0�
 ��89ر0�ان ��اردادی 	� ��ت 

 *�روز ا!* و ��ر0�ان ا� 
��ار�� })m7  . ان���ر0

7�ن  }(Cا!��ر دا�:
��اردادھ�ی ��ری ھ'� �. 

 
5 اA��اG* ��ر��ان �:

 E ���I'�د P(�9 ا��2
��ر0�ان 7��* ^��د ; 8* 
�م ح��ق N �	 اض��Nدر ا �ا	�
 E(a� �	 *!ھ�ی :�د د

��اF{ زد��Nھ�ی{ .  ا �C�در وی
�اض در ر!��� �Nاز ای� ا ��
7�ه  ��� � }N�(�,ھ�ی ا
ی�{ از ��ر0�ان �� ا�+�* 
 �7�ه ��+�ی E1� 9�!د

��ه 7٧��* ^��د ; 8* «
ا!* �� ح��ق �� را ��اده 
 *�8Fا!* ح�� ای� ھ� و

 ». د!* �� ا!*
 

  !�داد29
��ر��4
 C�E ھ@ :+�ی� 

 ای از ��ده داری ���

*!F� ا
 �F ������ل ا����ر ��ا�	
 
ا�'��{ در ��ر:��� ^'W ھ
 }N�(�,در ر!��� ھ�ی ا
�� ای� )N ی��ا�Fت 7�ی�Nا

7��* 	� راه ا%��د  . �����ر%
 *N�(, ان در �)�ز�7��* ��ر0

. را ا,��ری اINم ��ده ا!*
7�ط ا!���ام در ای�  ��ھ)[ 
�ای آ��ی�ن ���ھ
 	�دن 	 *��7
�د 	�دن a� ای :��� ھ��و 	

^�ن ��ر ز��ن ���ھ
 .  ا!*
�د"����� � }���! ا!*"  	{ ?

�ی ;�حW ��ر:��� 	� J� 
�):
�W و 	�)�ر���0، aN ��وEF ��ا�
�:�رد ھ�ی ا�e��ط{ و 	
�اری ,�ی)� ھ�ی ���ی، 	� ��	
�9 از 	 �� *����ر0�ان ای� 7

٣٠٠ 
�7 �	 ،�� ھ'� G� 
�و .  وح����� ای ر%��ر �{ � 

�ار ���ی< ازای� ��ر:��� 	� ����%
� و�)��� 	�ز ��N �ان ��ر:��� 	

�ده ا!*� � .دی
�ا�Fت و ا0��%�ی �Nل ا��د� �	
 *�Fده در ��رد و�ھ�ی 0'�
��ر0�ان در ^'W ھ
 در روز 


 ��8ون، ��ر و 29� ���داد د	� 
ر%�ه ا,�)�N{ آذر	�ی�aن 
 ��7��{ اINم ��د �� ��ا�
 *��7�ه از ط�ف 7 EFو
������{ 	�ده و �? 
^'W ھ

 .	�ی� 	� آن :��)� داد
 
  �2Iی�ر7

!�گ یJ ��دک ��ر و 
 *>�4�� ��ر�� زن در 2

 ا�?��ر��ره .� ��4
 وای�7ن 
� از ز���{ �� G� در ای� روز ^��ر
  	� N �ان ��ر0� در ی> ��ره

 � »وای��ن«Y<:��� وا�E در �7
در � ��1 7�'�� ا!��ن 
آذر	�ی�aن 7��{ ���mل ��ر 
� ا��aGر �0ز Rا �	 ،�	�د�

<�Y  }+�:�! د^�ر }���
� از آ��� 	� ��م G� <ی �� ���7

 � !�$� 14!�زان �� ی> د:�
}+�:�! �Rا � در ;�ی 73	�د 	

 .  ,�ن :�د را از د!* داد
�'��ن 	�)�ر!��ن !� � در 
�ی< اINم ��د�� �� ح�ل ��

 � !�$� ��ره I�732، ��ر0
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. Y<:��� وای��ن ��< و:�� ا!*
�7�ی�ر ھ)�اه  ��Gاو �� روز ھ
!� ��دک ��ر د^�ر !�:�+{ 
 �! �	 }(�8�* و:Fدر و �7

 در;� 68او 	� .  �{ 	�د
!�:�+{ در 	�)�ر!��ن 
� �ی ���ی< 	'��ی ا!*! .

آ�9 !�زی ��ره Y<:��� وای��ن 
�7�ی�ر رخ  ��Gوب روز ھ�?

 !�$�، !�زان I�732 .  داد
15 � !�$� و %�ط)� و !�را ھ

 !�$�، در �Yی�ن ی> روز 10دو 
 �Rا ���ری ھ +�م ���� ?cا 	
��{ در ا����{ � <�Y ر �0ز�@Gا�

 ا!��ن ��ر0�ان 	�د @� ��
� و 	� ��د^�ر !�:�+{ 7
��)�ر!��ن ا����ل ی�%� 	 .

 در;� !�:�+{ 73!�زان 	� 
�ال 	� ��گ , ��Gاز ی> ھ uY
در 7c0* و ,'� او 	� 

� . :���اده اش �@�ی
 داده 7
%�ط)� و !�را 	� !�:�+{ 
� در 	�)�ر!��ن 	'��ی �(�

�ی�{ از آ��� از 	�)�ر! �ن .  	�د�
7�ه و دی+�ی 	�  o:��

 در;� ھ)[ �ن در 30!�:�+{ 
�)�ر!��ن 	'��ی ا!*	  . 

�7� وای��ن در ا!��ن آذر	�ی�aن 
 �	 ¶$�	 }��7��{ دارای ,)8

� ا!* �� ��ر و ۵G� ھ<ار 
�ی* ��دم آن، sا� *�$�8%

� :���ادهsده و ا��	ی >Y�ھ�  آ,
� .دارای ��ره آ,�Y<ی ھ'� 

 
 �2Iی�ر13 


 ��ر�� �!)8و!�� 8Iی8 
 �vدر >�ده :+�ی� :�2ان �� ا

��7ط از ����� 
!� +�ی اورژا�u ا!��ن 
 *��و�O� از }��آذر	�ی�aن 7
7�ی� !� ��ر0� در ,�ده ���ی< 

�داد�: ��!��ط 	��	Rا��ان 	��. 
 }��(N -	0<ارش روا �	
 ،}��اورژا�u آذر	�ی�aن 7

7�ی ��� 	� اINم ای�  ��وح
� اظ��ر دا7*�:  : �Rای� ح�د

�ه 	� �!�در,�ده ���ی< ���ان �
�u راه روی داد و !� )Y
�وم ��!- !� د!�+�ه O�
�ی< 	� �� uاورژا� u����آ�
�ی< ا����ل �� �Fر!��ن ا��م ر�(�	

 .ی�%*
 

 ��ر�� �� 25در ��ل >�ری 
ا�v ��ادث ��ری در 
آذر��ی��ن �I/* >�ن 

8)�4�� 
در d Y ��ھ� ��'* !�$�aری 

� ح�ادث ��ری در  25Rا �	 �G�
ا!��ن ,�ن :�د را از د!* 
�ت � �	 *�'� �� �داد�
 �G� <��7 یc0 ل�! �	���

 . ��ھ9 ی�%�� ا!*
�  566در ط{ ای� ��ت �8�اد G�

� ح�ادث ��ر 	� ادارات Rا �	 >��
Y<�7{ �����{ ا!��ن ��ا,�8 

�15�د�� �� از ای� �8�اد   �G�
�د 	�د�� 551زن و � �G�  . اد�8�

 d Y ح�ادث ��ری در ���و�O�
 ��7c0 ��572ھ� اول !�ل 

� 	�د �� ای� آ��ر در d Y ��ھ� G�
 �اول !�ل ,�ری ی> در ;

 .��ھ9 ی�%�� ا!*

�داد روا	-  13	� 0<ارش �
 }����� }�7>Y }��(N
آذر	�ی�aن 7��{، ط{ ��داد 

� 	� N(*  7ا�'�ل �8�اد G�
ح�د�R ��ری %�ت ��ده �� ای� 
آ��ر در ��ت ���	� !�ل 

 ��7c038 ��ھ9 ح�ود 
� .در;�ی را ���ن �{ دھ

} �G0 ھ� اول�� d Y ا!* در 
�ی� ��ارد %�ت ���ا�'�ل 	
 W�����7{ از ح�ادث ��ر 	� �

�:�رد  15!��ط از 	( �ی 	 ،�G�
� و  7,'� !�* G�3  �G�

�ق 7�0{ و ? ،}+�%��ق 0	
:G+{ زی� اوار 0<ارش 7�ه و 

�� ! { %�ت 7��0ن +����42 
�
 .  !�ل �{ 	�7@� �J� و از

�ی< 	� �� �Rی{ و��ع ح�د���ا%m,
�ی� %�ت 7�ه را  15���	 �G�
 ■. دارد

 

 از ا�@�دی� ��ر0�ان ای�ان�� �	 

 



 

 

    9999نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره  31

 @:�/ Z!F���p!� ا
Z�FPآ:(� ا Z%Pا 

 

 F2I 4+�ززاده

 �$�! *Gھ �آ� � ا;�I{ د:�
اھ
 �Yرس آ	�د ��mن، در ح�${ 
�و97 G�!ر د�Y 9�Y از ��
	� :��� �{ ر%��، ��!- 
ھ)'�ی� ر�+�ز �7ن ر	�ده 
7�ه و 	8� از ��aوز , '{ 

ھ� �'{ .  ���� �{ �7د
 ��ای� :�� درد��ک را 7 
در��,{ از ا��وه و ��!] %�و 

�گ د$��اش و ?� ا�+�< .  ر%*�
 ��R�� *@� ھ)� را }�I;ا � �آ
�ار داد و :���اده �@��م و N<ی< �
�5 و (N }وھ�او را در ا�
درد��ک %�و 	�د و ��دم �7� را 

�د� }���ON و ��+(? *�!. 

آ� � در :��	�ن ر	�ده 7� و 
� وی ی> ��ه 	8� در ی> ',
�ه ر�+�زی در �7� �Yرس (:
��ا و 7 �!�ی{ 7�Y د�	آ .

�ا!�{ ^� �'{ ا!* �� 	� 	
�ن ای� :�� از :�� و � 7

آری ��دم .  ا��وه 	� :�د �(�زد
�ن ای� :�� در ��Yرس ا	�د 	� 7 
�اض �Nی�د ا�اوج :�� و ا��وه %
 ����� 
:�د را 	� !�ی ���
�ام Nزات ا�a� و :�ا!��ر �ر%� 
�ت و ا�<,�ر G� �� ���7 
���
:�د را �'�* 	� ��
 و 

�آ� �  ا�� آی� .  :���* ا	�از �  
�	��{ ��aوز 	�د؟ !�ل � ��او$

 � !�$� c0۶!�� !��ی9 د:�
 ��ا%��m'���{ ھ� 	� ھ)

��
 ر!�� �	 
آ� � او${ .  ¹7
 ����ده و ح�)� آ:�ی ھ� ���اھ

��aوزھ�ی زی�دی ا��Gق .  	�د
ا%��ده و آزارھ�ی , '{ زی�دی 

ا�� و �'{  �'��ت ����ه
�ای9 را ھ� در ���ورده ;

از 	�� �)�م ��دک ..  ا!*

آزاری��ی ا��aم 7�ه، 
 -�%  I��8�اد 	'��ر �){ 	�

��7� و دی+�ان از  �{
 E)1� 7* درد�����نc0�!

��دم :�)+�� از .  �{ ��7�
 
�ام ���Nی�د ا�ای� ا��Gق ا�� %

��ھ �� �ا�� !�ال .  را !
ای �a!* وا��8 ^� �'��{ 
�ام Nا �	؟ آی� ��ھ'� O��
 *���، ,���8 	� ا� )���
�؟ ی� ای� ��ع ��aزات، !���
 *���: ��:�د ��$

�؟  ���  ��$�y'� و ��)��N
وا�8{ ای� ا��G��ت ^� �'��{ 

در ��ا!�  ھ'� �؟ 
� از G� ھ��:��'�hری آ� � ;
��د�� *���دم �Yرس آ	�د 7� .

�� ,)��ری ا!�I{ از $�y'�
 �aدم در آ���س �7رش ��
 �7�ه و !8{ ��د� �Fح�
!�ز����ھ{ ای� �E(a را 
� و ��ک ح)(� ���+	 *!�	
 ����� 
�دم را 	� !�ی ����
� و ��رو�� �� ��%5 ھ� 7

 	� د!* ���(�� و ���
, �ی���ران ا;({ در ��N Iم 	� 
دار آوی��� 7� و �(�h{ ھ� از 

�7 9�Y ن او��ه 7��ار��	. 


 و :���* را 	� ��
 و ��
:���* ,�اب دادن :�د 
�ی +�� :���* و وح�+����
در زی� ح���* ,� ){ 
,)��ری ا!�I{ در آن ,���8 

�ام راه ح
 ای�  .  ا!*Nا
*'��گ آ� � ھ� و .  , �ی�ت ��

 *�!��ی9 ھ� 	� ح��)
�	�ط �{ � }�I!ری ا��(,

در ,���8 ای �� %�� و .  �7د
�اد ���د و %@�� 	�Nو ا j�8��
� و ��د��ن ��ر و �@�وم از  ���

	� ح�ل :�د  ح��ق ��د�{ 
رھ� 7�ه ا��، در ,���8 اى 

�� � �� ��د��ن و ز��ن  ¸� 
 ��ار�� و ھ)�اره در :1� *�ا� 

��aوز و ����ر ��ار دار��، و 
�)�م ,���8 را :���* و 

�ی +��ا 0�%�� ا!*، در  وح�%
,���8 ای �� %@9 ھ�ی 
 j���{ و ��8' , >�� آ���@�
 j�8�� ��ھ�ی , '{ و ��ا�
� ��دک 	� F زن و �F و >�آ�
 
,<C{ از ز��0{ روزا�� ���ی
�ی +�7�ه ا!*، ای +��� وح�

. ادا�� :�اھ� ی�%* ھ� ھ� 
�ام ���
 �� � �� ا� �* را 	� Nا
,���8 ���اھ� آورد، 	(�� 
 ����, �ی* و :���* را 	

�د� �و,�د ,)��ری  .  :�اھ
ا!�I{ و ^�	� ھ�ی دار آن 
�ای ار�Nب و !���ب ��دم 	

 ا;({ 	�ای ای�aد ای� ��N

�ای دا��7  .  :���* ھ�!*	
ی> ,���8 ا�� و 	�ور از 
:���* و 	�ای ای �� دی+�آ� � 
ھ� و !��ی9 ھ�، در ا� �* و 
� 	�ی� رژی�   � }0�آ!�ی9 ز�
 �� و 	��� �ا!�I{ را 	� زی
وی�ا�� ھ�ی آن ,���8 ای 
!�:* ازاد و رھ� از ھ� ��ع 
 *��:���*، ,���8 ای �� ح

 ��ر و Oو ارزش ا�'�ن ��ح

� ■. �Iش ھ)+��{ 	�7

 ٢٠١7 ,��ى 14
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 ی�د �Iھ�خ ز!��*� 

 F2I 4+�ززاده

) I�7 }ا��:I;� ای از !� 
�ا7* �:��ززاده در 0�ا�

 ا���� �7٢۵ھ�خ ز���{ �� 
� 2015!�ل 	 �)� � �� در�7

 )c0ار 7�ه ا!*

�7ھ�خ ز���{ و ���رزه او را 
 
�ای  ای�aد ���	 �� � �� �	�ی
ھ�ی ��ر0�ی، 	�ای 	�� 	�دن 
 ��)N ،ان�!K1 د!�)<د ��ر0
د!�)<دھ�ی 	� W�N ا%��ده و 
 }!���ای آزادی ز��ا���ن !	
دی� 	(�� او ی�{ از رھ��ان 
�,'�� , ��{ 	�د �� ھ�ف 	
آن 	�!* آوردن �� %�- 
 *$> � W'� ��)	 *��8�
ا�'��{ در ھ)� ا	�8د آن و 

�7ھ�خ .  	�ای ھ)+�ن 	�د
ز���{ ی�{ از رھ��ان , ��{ 
	�د �� �){ ��ا�� 	chی�د ح�{ 
ی> ��دک �a��ر 	� ��ر 	�7� و 
ی� در ���ن ز	�$� ھ� ?cای :�د 
 ��، �){ ��ا� � �a�', را
�ای 	 �G� <د ح�{ ی�	chی
�دن :���اده اش �a��ر 	� ���!
�7�	 9���وش ا�eNی 	% .

� ح�{ ی>  � 
(@� ��){ ��ا�
� از !� ا!���Oل �� G�
�و7{ � �، �){ ��ا�� ���ل %
 �(�� ح�{ ی> زن 	8 �ان � �
 �ا�'�ن 	@'�ب آی�، �){ ��ا�
 �G� <ح�{ ی �� ����ل � 
 ��ی: *N�e	 ��7ا�� �	��ط
 �� و ی� ,�ن 	�ھ��	 dدارو، ر�
 {�و �){ ��ا�'* 	chی�د �� ھ
��ن ا��ی�� 	 �ا�'��{ 	��ط

�د و از �اش ��رد آزار ��ار 	+
 .آزادی �@�وم �7د

�7ھ�خ ز���{ در 	��{ از 
�: ���� اش 	� د:��ش �{ �0ی

�ا ز��ا�{ ��د�� ^�ن د:��م �
. را، %�ز��ا�� را دو!* دارم

^�ن ھ)� ��د��ن و ��,�ا��ن را 
. و ھ)� ا�'���� را دو!* دارم

�ا ز��ا�{ ��د�� ^�ن �{ �
:�اھ� �� ھ)� ا�'���� دارای 
�ا	�ی و ح��ق �Nد��� 	
ا�'��{، ا,�)�N{ و ا���Oدی 

� 7�	 . 

	� ر%�� �7ھ�خ ز���{ ط��� 
��ر0� ای�ان ی> رھ�� ,'�ر 
:�د را از د!* داد و${ 
 ��G0 ان�ھ)���1ر �� ��ر0�ان ای

� :ا�

�گ �7ھ�خ ز���{ را 	� � ��
�ای ا�@�د و 	 }(^�Y
ھ)�'�+{ ��ر0�ی �� او 
 ������زش 	�د ���ی
 :�اھY

�^� ای� , �9 ا�'��{ .  ��دY
 �را ھ<اران �7ھ�خ ز���{ دی+
�وزی �Y �	 ا��د، آ�	 �	�� :�اھ 

 [�s� ه�:�اھ � ر!��� و ^�
�گ زودرس �7ھ�خ � ����'�
 �ز���{ را 	� د��� ���ن :�اھ 

 .داد

 ��گ �7ھ�خ ز���{ 	�9 از ھ�
 }�I!وح�* ,)��ری ا >�^
را از , �9 ��ر0�ی و ���رزه 
��ر0�ان 	�ای 	�!* آوردن ی> 
. ز��0{ ا�'��{ را ���ن داد

رژی� 	�ای :���ش ��دن ;�ای 
��ر0�ان و ای�aد رWN و وح�* 
دھ�� رھ�� و ���رز , �9 
��ر0�ی را 	� ز��ا��� ا��ا:�� و 
�ی� ر%��رھ� را 	� آ��� � ����وح�
 9� , ��دارد و 	�ای $�8%
��و��ه !�زی �{ � Y ی�. ��ر0

 ��9 از ھ	 *!��ا�� ای� !
�س و وح�* و ز	��{ � >�^
 �� ��ھ�ح����{ را ���ن �
 }0�� و ���* را 	� ز��%
� از ��دم G� �����)���ر0�ان و �

�ده ا!*� 
� .ای�ان �@)

ز��ه 	�د ���رزات ��ر0�ان ای�ان، 
درود 	� �7ھ�خ ز���{ و ھ)� 
 9� , �����رزی� و $�8%

 ■! ��ر0�ی
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اA��ا�Gت ��ر��ان 
��ر��4
 ذوب آھ0 

 ارد��@

 F2I 4+�ززاده

2017/09/02 


 در %�وردی� �ذوب آھ� ارد	
1384 E� ھ)�اه 	� ��(��mت و!

ر!��� ھ�ی وا	'�� 	� رژی� در 
��رد ای�aد ��ر و ��7%�ی{ 
 ��7 

 در �@�ا���Oد در ارد	
; �8{ ای� �7� آ?�ز 	� ��ر 

ا�� از ھ)�ن ا	��ا ��ی�ان .  ��د
ای� ��ر:��� �8�ض 	� ح��ق 

� ١٢در .  ��ر0�ان را آ?�ز ��د�
 W�N ���:ای� ��ر *�!�ل $�8%
ا%��دن ^ � ��ھ� ح��ق 
��ر0�ان ا��ی �Nدی 	�ده 

��ر%��� در ��ارد ���ر .  ا!*
�دا:* Y ان را�ح5 	�)� ��ر0
�ده و ����� ا,�)�N{ از ��
 �(��ی� د%��^� ھ�ی 	(�
���ت در���{ ��ر0�ان :

��ر0�ان .  :�دداری ��ده ا!*
 �ای� ��ر:��� ھ)�اره ��رد ���ی
ا:�اج و 	���ر 7�ن 	�ده ا�� و 

��ا��7 ا�� })m7 *�در .  ا� 
�ا�'��{ در �7�ای- ? 
	���
ای� ��ر:���، ��ر0�ان 	�رھ� 
�اض ��ده و د!* از ��ر �Nا

��ه ا����. 

�ا	�9 93در اردی���* : 

 در ��Oح�� ای �ا!����ار ارد	

*G0  : ار�;�حW ای� ��ر:��� �
� ��8�� ��ر0�ان و �N ای�م ��د �	
�دا:* � � ا�� Y ی آ��� را��N
��� �ن 	� ای� ��ر د!* �<ده 
ا!* �� ا0� 	� ��Oر :�د 
�< از ح)�ی* ای� � �� �ادا�� دھ

��$�� �N�(aه ی�� ��7 
�7 �� . :�اھ

ی> !�ل 	8� ای� ��ر:��� 	� 

و,�د دری�%* �)> ھ�ی دو$�{ 
�م !�ددھ{ 	� N ����	 �	

�8�ت �7 
�در Y{ .   ��ه �18
�ا�Fت ��ر0�ان ��ر:��� و �Nا

 ،د:�$* �7رای ����� ا!��ن
��ر%��� ��ل داد �� �<دی> 	� 
ی> !�ل و ��� ح��ق ھ�ی 
�دا:* Y ان را�W�N ا%��ده ��ر0
 �� و 	� ای� ��ل ��ر0�ان 	� ! �

� ��0��ه ��<ا�� ای� .   ��ر 	Nو 
��� })(N  . ان��ا�Fت ��ر0�Nا


 در ��ھ��ی �ذوب آھ� ارد	
�ی ی�%*���0'��ش 	 ��. ا:

در 	�)� ��ه ��7c0 ��ر0�ان 
 
�ت دو روز در ���	� �	
 E(a� �	 *!اری د�ا!���

��اF{ زد��Nا  . �	 E(a� ای�
� رژی� +	����وھ�ی !�%��ر �

 .�Yی�ن ی�%*

� 8روز  G!ان ذوب 95 ا� ��ر0
آھ� در ���	
 اداره �
 ��8ون، 
��ر و ر%�ه ا,�)�N{ ا!��ن 

��د�� E(a� 
��0<اری .  ارد	�:
�� وا	'�� 	� !�hه  '�
�اران از ��ل ��ر0�ان !�Y

*7��" ��ر0�ان ای� ��ر:��� : 
 ��ه ا!* �� ح�{ ی> ری�ل 14

ا�� و در  ح��ق دری�%* ���ده
 ��ن !�ل ,�ی�آ!���� %�ا ر!
ای� ��ر0�ان 	� ���Iت 
��ری ��ا,� '	 }���8�

� ."ھ'� 

�داد ا�'�ل �8�ادی از 2روز : 
��ر0�ان در ���	
 ا!����اری 
 *��م ا� N �	 و ��د�� E(a�

�دا:* ���ن Y و })m713 
�اض �Nه ح��ق ھ�ی :�د ا��

��د�� . 

��ر0�ان 	�رھ� در �@
 ��ر:��� و 
در ���	
 ا!����اری د!* 	� 

�ا�� �'��yن و .  �E(a زد�
�����ت ��eی{ 	�aی اN)�ل 

�ی ��ر%��� 	�%��ر� و د!�+

��ردھ� ����ن )��م دزدی�ن �a	
 �Iش ��د�� ،د!���d ��ر0�ان

� ���E از �Nه و و�Nو �	 ��
�ا�Fت ��ر0�ان �Nش ا��'0

	� ���ا�'� � رژی������ت .  ���
 *�� ودزدی�ه 7�ن ح��ق ح�

�. د!���d ��ر0�ان را ا���ر �  
ھ��7c0 ��G داد!��ن 

*G0 
�: N)��{ و ا��Iب ارد	
��رد 88")��ای !� �	 � ��ر0

����ن ��1$��ت :�د ��8�ض 
�ه ای� ��1$��ت (N و �ھ'� 

 ". ا!*�ح��ق ��8�

�ه و Nو �	ت ھ)[ �ن �����
��ھ ��ھ�ی :�د ادا�� ��Nو .

�ی� روا	- ��ر اداره �
 ��8ون، �
��ر و ر%�ه ا,�)�N{ ا!��ن 

� داد�: 
��� �)��{ ..  ارد	
� از ��ر0�ان �1�41$��ت G� 

 در ،ھ�ی ��
 ا:�ا,{ !�ل
 ��ه ا�'�ل  ��ریi اردی���*

�دا:* و �'�ی� 7� او Y
ھ)[ �� ��ل داد �� 	� و;�ل 
 <^ ���ر!! ���'��
دری�%�{ �� �Yی�ن :�داد��ه !�ل 

�دا:* ح5 	�)� ��ه96Y ھ�ی   و
� ��!- ��ر%��� از ا	��ای �ا:

���ه ا�'�ل 	�ای 	��ه��ی  � �
��ر0�ان ا:�ا,{ ��;�ف از 
���ری ا��ام 	 �(��<ای�ی 	

�7 � . :�اھ

�ه ھ�ی Nو �	ان �ا�� ��ر0
��:�${ �����ت ,)��ری 

�آ��� .  ا!�I{ ا�N)�د �){ �  
:�ا!��ر 	�ز�0* 	� ��ر �)�م 
��ر0�ان ا:�ا,{، دری�%* 
 W�N د!�)<دھ�ی }��(�
ا%��ده و ا���ن ا!��Gده از 
د%��^� ھ�ی 	�)� در���{ 

��22از روز .  ھ'� �� ��ه، �; 
� از ��ر0�ان ا:�اج 7�ه  ذوب G�
�ی� ��ه  ^ �� 
�آھ� ارد	

� در ،ا!* ح��ق �+�%�� ا�
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 ��زا N({ ا���� �a'� 
@�
 �aده و در آ��� E(a� 
�ارد	

� . اINم ا�O�Nب ?cا ��د�

����ل ای� ح��* ��ر0�ان، 	
داد!��ن N)��{ و ا��Iب 


 اINم ��د���< ا!��ن ارد	� :
�ی...  �+�Y �	  ه�ھ�ی ا��aم 7

 W)ط �� ��ار 	� ای� 7�
�� و ��3ر0�ان در '�� -'� 

�دا:* �7د �� �'- اول در Y
��ن ����ن از 850ح�ود )�� 

�دا:* Y ان���1$��ت ای� ��ر0
7�ه و ای� ا%�اد 	� ا�O�Nب 

� .?cای :�د �Yی�ن داد�

�ه Nو �	 �ا�� ��ر0�ان ���ی
�ھ�ی ��ر%��� و �)�ی ��0ن �Nو
��ر%��� ی8 { �����ت ,)��ری 

�8�اد .  ا!�I{، ا�N)�د �  �

 از � ��500ر0�ان ذوب آھ� ارد	

 �	 �G�120 ��%ھ9 ی��� �G� 
��ر0�ان ا:�ا,{ 	�ی� 	� .  ا!*

0�د�� و ی� ای �� از �� ��ر 	!
 }G�� ری���	 �(�ح5 	

��)��{ ای� .  	�:�ردار ��7
 ���ر0�ان و :���اده ھ�ی آ��� 	�ی

�)� در���{ � �!W دا��7 	
��)��{ ح��ق ھ�ی .  	�7 

 �%�Fا �	ان �W�N ا%��ده ��ر0
�ه آن�	، �	 �);�%I	 � 	�ی

�دا:* �7د و Y ان���ر0
 �:'�رت ھ�ی{ �� 	��ط
�دا:* ���ن ح��ق ھ� 	� Y
�ان �, ���ر0�ان وارد 7�ه، 	�ی

��ر0�ان 	�ی� 	� �E(a .  �7د
�اF{ :�د ادا�� �Nھ�ی ا

�ھ)�اھ{ :���اده ھ�ی .  دھ 
�ا�Fت در �Nان در ای� ا���ر0
 ��R�� ��وزی ��ر0�ان �{ ��ا��Y

���ر0�ان .  زی�دی دا ��7	�7
 �	�ی� :�اھ�ن ح)�ی* ��دم �7
و ��ر0�ان !�ی� واح�ھ�ی 
 
��ی در �7� ; �8{ ارد	�$��

 � از �7�ھ�ی اط�اف،و !�ی
���ر%��� و .  ���رزات :�د ��7

 
دو$* ��� �ن در ���	
�ا�Fت ��ر0�ان ��^�ر 	� �Nا
� { ھ�ی{ 7�ه �� W�N

در ;�ر�{ �� ای� .  ا!*
 ،����ا�Fت ا��aم �)�Nا
 ����ر0�ان �){ ��ا�'� � ھ)
:�ا!�� ھ�ی ا��ک را 

>�������ای� ��ر0�ان %�- .  	+	� 	
�اض �Nا �	ن و ���	�ن آ�: �	 �	
�{ ��ا� � :�ا!�� ھ�ی 
:�د�7ن را از ح(��م 
���ی� ! Wرھ�ی ;�ح���G�

��ون 	�� ��ا�Fت در .  	�Nای� ا
�دد � �Y و }��(N ھ�ی 
@�
�7� و در ���	
 !�:�)����ی 
�ی �����ر 	'	 ��R�� }�$دو

�!�ی� .  �{ ��ا�� دا ��7	�7
 ���ر0�ان و ��دم ��< �{ ��ا� 
�ده و � *���ا�Fت 7�Nدر ای� ا
�ی 	� �����ت ���%��ر 	

� .دو$�{ 	��ور�

:�ا!* ��ر0�ان ذوب آھ� 

 :�ا!* �)�م ��دم �ارد	

از ای� .  ��ر0�ان �7� ا!*
:�ا!* ھ� 	�ی� ح)�ی* ��د و 
در ���	
 ���,� 	� ح��ق 

 ■. ��ر0�ان 	�ی� ای'��د
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:�#�8ات :%�ی�ی�ن 
 ھ+��<* ا����*

����� ھ)�'�+{ ا�'��{، 	
 �������� ای'* ھ�G+{ از �)	
 *'�آذر	�ی�aن ح<ب �)��
��ر0�ی ای�ان �� 	� دو ز	�ن 

ا!��دی�ی %�ر!{ و���{ در 
 ����  ���ر���ی ����ل ,�ی

�ی ای� 	����� ای�ج .  ����دa�
��� آذر	�ی�aن (� �eN }ی�Fر


 .ا!*C�'� �	 ����� در ای� 	
 
C�'� �)(, از [)���
ا,�)�N{ و ا���Oدی و 
 ���!{ روز ای�ان، :1!
�'� در ای�ان و $����!��
�دا:�� Y  ن�aی�	آذر  �;�O��

���د� . 

���N�F�{ �� �� � �ن در 	�ره  
}(�� �7ن 	� �@'� ا	�اھ� د	

 �������� اذر	�ی�aن در ای� 	(�
�Wھ���7�ه ا!*، 	� *�@;  : 

-)}�I!ده داری ا�	  ( Eی� ;
�ی< ، در �� 
7�)�ی{ ^'W ھ
� ��ر0�ان ، ���رد ��ھ�� و �@�
 ، 
�ده داری 7��* ھ	 ����ا�
 ���)�ز ا,��ری، وی�و  �(�X ��ھ

 و ��N ��ی ��یJ� 
�): >�آ�

�ی< �� 
7��* ^'W ھ Wح�;
	� ��ر0� ا:�ا,{ و 	�ر!{ 
��ا��� و ا!�! ��� 	�ده داری 

*���� ��ر0�ان ای� 7)N . 

-" ���(� 
��ورت ���F
 *'�آذر	�ی�aن ح<ب �)��

در ,�* ���	(� "  ��ر0�ی ای�ان
�'� در ای�ان $����!�� �1:  �	
 
(N  �����و آذر	�ی�aن و 	
��� آذر	�ی�aن ح<ب (�
0�ای ای�ان در ای� �� *'���(�

 . را	�1

:�O;{ !�زی، 	���ر!�زی "-
�ا�Fت ��ر0�ان�Nدر ای� ".  و ا

 *���ا�Fت 7�Nا �	 �����	
�ی > !�زی ���ی<، 	� ح�� �)	
I7ق 	�ای ��ر0�ان ��8�ض و 
�ا�Fت ��ر0�ان �Nدن ا�� }��ا� 

��دا:�� 7Y . 

�اض ��ر0�ان �8�ن آق دره "-�Nا
در ای� 	����� ".  و 	�:�رد رژی� 

�ا�Fت ��ر0�ان �Nری�[� ا�� �	
�دا:�� 7� و  	� Y ن آق دره�8�
��9 د!�+�ه ��eی{ ,)��ری 
��!�� :���اده Y ،ان�ا!�I{ ای
�ا�Fت، �Nا �	ان �ھ�ی ��ر0
��ر0�ان ا!���ام دا�C و ���* 

 ���G� از  ���،  و ھ�ف ��ر%
ا��ا:�� 	�� ��ر0�ان 	��{ و 

�'*؟  ^ }��	 ��? 

-"}�I;ا � �آ 
آزار ��د��ن   -��
}�I!در اَی� ".  در ,)��ری ا

����� 	� ری�� و N(* ��دک 	
 }�I!آزاری در ,)��ری ا
ای�ان و وظ��G دو$* در ���ل 

��ادا:�� 7Y د��ن�� . 

�ی�ن ,)��ری "-N �'�7�%
}�I!"  ا ��� ��	در ��رد 

 ;G@� ای 7�ای- ا!���ام ۵٠
�وش Y8()�ن در اداره آ��زش و�

 . ,)��ری ا!�I{ ای�ان

�ای دی�ن 	����� ھ�ی 	
 ��ھ)�'�+{ ا�'��{ ����ا�
�ا,�8 � �� > ھ�ی زی$ �	

�� :�)�ی

www.youtube.com/watch?
v=aZ6CuYE0XNE 

www.youtube.com/watch?
v=tQt440SJhjI 

www.youtube.com/watch?
v=m4Qsn_OM4no 

 ای�ج ر�Gی*
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��ی8ه ای از ����!
�� ای�ج �. ���.

ر�Gی* در ��وه :%<�ام 
  آزادی ��ا��ی ا������

 ���; و .��. 
�<�ھ* �
 
ھ�ی !�Dح 8Iه در ����!
�; و .��� در ��وه �.
:%<�ا!* آزادی ��ا��ی ، 

 !�داد 24ا������ ���ری� 
96 �yA *=�Gای�ج ر �� 


 آذر��ی��ن ��ب ���
����� ��ر��ی ای�ان و �
!��ی ����!
 :%�ی�ی��* 

 ھ+��<* آذر��ی��ن

 ������- ��ر، "���Fع ای� 	@�
�)�ری��ی m7({ و ����ن ��ر 	

 . 	�د" ,)��ری ا!�I{ ای�ان 

�!�� !�ال ��د-1Y"   : 5�ر%
0�ا�{، در 	�:�رد 	� ���Fع 
!��{ ��ر، د���ات ��ی� ����ن 

�7�	 �� 7)� ^� 	�یJ� ؟"��ر از 

� �� در  :  ای�ج ر�Fی{ J� �	
����ن ��ری �� 	� !��{ ��ر 

اھ)�* داده 	�� وی> ����ن  
��ر ��ر0�ی �(�{ 	��، 	� 
�دا:�� �7دY ��({ ��ارد 	�ی: .

���اھ�  ری< 	� ری< ھ)� (� ��
را 	�)�رم، و${ 	�ی� ����ن ��ر 
 �ط�ری ����7 �7د ��  ��ر0
و��{ 	�� � �� ��رش !�* 
وزی�ن آوره،  	���� از اون ��ر 

د!* 	��� و 	+� �� ای� ��ر،  
�ه ، 	� ,'� و e� �� ای�	
 }(', *�8Fو �	ن �� ، �,

�اره � }Cا���:  ��   !  ���ر0� 	�ی
�I�{ دا��7 	��7 �� ���
ازش ح)�ی* � � و از ��ر ا:�اج 
� ��� و	�زدا7* ����،  د!�+

�اض .  ����Nح5 ا �	�ی
��ر0� .  وا�O�Nب دا��7 	��7

� و e� رش�� � ����و��{ �
زی�ن آوره 	�ی� ح5 دا��7 	��7 

�اض � � �Nا  . �� � �و��{ 	�
�ای َری� اش ، 	 })���
�ای 	��9 	�,�د 	 })���

ی8 { .  ���ره د!* از ��ر 	���
�اض و ا�O�Nب و �Nح5 ا
��	{ ��ر0�ان  	� N �ان )���
�ی� 	�9 ��ی ����ن ��ر �(��
 *�	�ی� درج 	�� و  	� ر!)

� �Jر ای � �� .  7 �:�� 	�� 
	�ی� 	� ا!��Gده ار �� �$�ژی 
 �!�!��{ ��ر، 	� !1@{ 	
��>� W�.  �� 	� ,�ن ��ر0� آ!

در %�;* � �!W دی+�ی 
�)�ری زا 	  
?��� �! ����
 

 ھ�ی{ �� ,<و ���?m7 و
!�* وزی�ن آور ھ'*، 

�د� *�@;  . 
?��� �	�ی
!�* وزی�ن آور ط�ری 	��7 
 ����	 �8� از ی> دوره ��ر0	 ��
��رش را �Nض � �، 	�ون ای �� 
 ��ح��ق و د!�)<د اش �Yی

���ر0� ا0� ��ر دی+�ی 	� .  	��ی

� از اون ��ری �� داره ا��aم �?
�!��ده % ��'*، 	�ی� ��ه 	(��

ازط�ی5 .  	�� 	�ای ��رآ��زی 
 �	 ���ر%��� و 	� �Yل ��ر:��� 	�ی
��رآ��زی %�!��ده 	��  و 
. ��ردی+� ای 	�9 �@�ل 	��

 *N�! �در ��رھ�ی !�*، 	�ی
 *N�! از ��(� })���رش :

	�ی� ی> ھ��G ��ر .   �Nدی 	��7
� و ی> ھ��G ا!��اح*  �

دا��7 	�7�، 	�ی� 	��ا�� و!- 
!�N*  ��ر ا!��اح* دا��7 

��W ��8ی � .  	��7� ���ر0� 	�ی
 �	�� ، ھ� !� ��ه ی> 	�ر 	�ی

	� ��,� 	� .   ��8ی � 	��د
8�* ��ر 	�ی� ھ� !� ��ه  ی� Fو
 5�ھ� 97 ��ه ی���ر د�
 *�8Fو از و ��	�8ی � �
,')��{ اش 	�:�� �7د، اون 
. دی+� 	'�+{ 	� ��ع ��ر داره

 }�7>Y 
C�'� �	  زی�د ��
�ارم، و${ ��8ی � � }C� 7آ

د!�)<د .   ���W ا$<ا�{ ا!*
 ���رھ�ی !�* و زی�ن اور 	�ی
� از د!�)<دھ�ی �Nدی ���	
	��7، ی�{ از ر%�� ا�ن ا�7ره 
�اری �� �	 ��د �� ح��ق 	�ی�
	��7 �� ��ر0� ?cا و وی����� و 
 9����ادی �� اح���ج داره 	� 	

�!�	�ی� ا!��اح* و .  	
18�Iت اش 	� ح�ی 	��7  �
�� از $@�ظ روح{ %�!�ده 

��<ھ�ی دی+� .   ����^ })�:
�د(7 ����� ا�ن 	� ھ)� .  �

� ا�7ره �){ J� رد�� *'�$
 ����� �� �، و${ ��ر0� 	�ی
	��7 �� 	���� ز��0{ در �7ن 


 .  ا�'�ن دا��7 	��7?���
 �	 �!�* وزی�ن آور در ا;
 	�ی

 ��	 ��:� 7 *��){ .  ر!(:
از ���?
 !�* در ای�ان 
 ��:� 7 *�(!�ھ'* �� 	
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��ا��7ری ، .  �){ ��7� Is�
� ا!���ا�{ را ��% �+�� ��
� و 	� !
 و ����اش ��

������ I��� ط�ن ری��!  . ��
�ا��7ر 	�دم، ��!�{ �� ده �
 �� �	 ،��7ھ{ ھ� �)��رزی

��اد��	� ای� ��!> ھ� و��{ .  �
 �%�! K�; �� ���%��� ���: ��

�دی����  . ��
 ��ر0�ان ^ e8�
� .�Ie8�{ ھ'� 

�u !�ال   -2+��دو!�)�ن %
�د  �� 	� ی�د �)�م �8�ن �
��را�{ �� 	� :�ط� ���د 
ا	��ای{ ��ی� ا�����ت ,�ن :�د 
 ��(� �را از د!* داده ا��، ا0
8�* ا�����ت Fھ'* از و
��8دن 	�ای ��ر0�ان ;@�* 

�� .�)�ی

�N u<ی< ، �� ھ� :  ,�اب+��%
	� اح��ام 	� ,�ن 	�:�+�ن 
��8دن و �)�م  ��ر0�ان ,�ن 
 }��	�	�:�� در �@
 ��ر�� �
���ی� !  *!�Y م !�د�J�
7�ه  }�I!داری و ,)��ری ا
ا�� ، ;@�* ام را در ای� را	�1 

�ھ��8�ن �@
 .  ادا�� ��
�ه �� ���ری'* �� و��{ ��ر0
 �� *'�� ��رش،   �8(�م �!
�ون :�اھ� آ�� وی� �از ان �� 	

 ��  ! �����(� u� {�، ای � ھ

�ه، 	� 7�ای- ��ا� { 	 K�F��
��ر در ��8دن ای�ان �� ,)��ری 
ا!�I{ 	�,�د آورده ، !�ده 
��Y 9 ا%��ده ��ی� Y ی� و��
ا�����ت ای) { ��ی ��8دن 

از ��!> ھ�ی .  و,�د ��ارد
���a< 	� ��* �0ز و �?

�<ھ�ی دی+� �� ��ر0� را  ^
0�%�� �� دی�اره  � �����ش �	
� �'�@�� ��8دن، �ھ�ی  ?
ھ)� و ھ)� ح��{ از ی> ,� � 

��ر ا!*N )�م�ای- ��ری .  �7
�� ��8دن ط�ری ھ'* ��  
�ی�8�، زود��، و ! ����اھ �

�� ا!���اج �  ���	  .  ����	
ھ� ا�7ره ��دم، �<دی ��  در 
ازای  ا!���اج ی> وا�0 ز?�ل 

 ����ا:* �Y t !ھ<ار ٢٠ 
����ن ھ'* ��  ��Gف  
��ت ز��0{ را �){ � � و Cا�ا	�
8�ن �a��ر ھ'* �� � ���ر0
� ��ر � �، و ����و 	���	
 ����	 ��  � � ��$�� ����	

��ره	 *!�در ای� .  ح�ا�
 را 	
;�رت  ا!* �� :�ا!�� ای از 

���اھ� .  ��ر%��� ���اھ� دا7*
G0* �� !��ن 	 �ی، و 
	'���ی دی�اره ھ�ی ای� �8�ن 

1���ک ا!* و :1� ری<ش  :

 ا!*(�@�! *G0 �، ���اھ

 �� ���ھ�� �� �	 �� }�!��

 *�� ��� ا!��Gده � � :1
�0ز و ا!� ��ق ��دن �0ز را 

ی8 { :�د ��ر0�ا را .  داره
� �� 	� :�ط� ای ��    ���a��ر�
8��* ز��0{ اش را � 
ح�ا�
�� 	� � 	� :�د اش %��ر ���
��ره وھ�}  :�ا!�� ای از 	
. ��ر%���ی ��8دن ��ا��7 	��7
. ای� 7�ای- ��ری ��8دن ھ'*

 Iای- ��ری ��8د�{ �� ط�7
 ���، ز?�ل ! > ��$ ��� ��$��
 ��َ$�� ��<ھ�ی دی+^ ،� ���
��Y 9 ا%��ده ��ی� Y �	 و � �َ��
��ر داره N )�م�ا�����ت و�� ا� { 
�ه ، ����a اش ای � �� �� 9�Y

�� ����زه ، !  ����8دن %�و �
 ،�������ر0�ان ��ش �@��س �
�ن و �,����7ن را از د!* �
�دا:* Y راح* از })�: �����ر%
�دا:* :'�رت 	� Y ، ای�>�
� 	�ز ! >�	�ز�����0ن آ��� �

��>��  . }N�(�,ا ��!�ز��ن ���
ھ� !� 	�ز ��<��، ^�ن ��ر0�ھ� 

��ده ا��� �(�	 I;را ا  . I�� � ای
��G0 ��  ا�����ت ای) { ��ر در  
��8دن در ای�ان ، ��	
 ���ی'� 
 {�	�  ا�����ت ای) { در ھ
 *'��%�� دی+�ی ���Y ر���
� دا��7 J� در �و ای� را 	�ی

��7�	 .■ 
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 ����ل >8ی8 را �+�(�8 


 !�ھ�اره ای'+I :�� ی�ه 

  
'+I م��Kanal Jadid 

������ :12594 

�دیA ن��� F.:Vری�ا

+@ ری�� :2700 

 �	��
ری ا��
ن ��د �!���- #$%&�%�
� ز�)ه ��د 
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��د��� @�  farazazadi54@gmail.com                          :ای

�A�@ او>*� e.owji49@gmail.com           : ھ'�ر �(*، ا


���س :%?(* �� ���ی
 و �: : 

    F2I                                      :00491785598886 4+�ز زاده
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:>و�ز�ون ����ل �د�د را � دو�:�ن و 

 آ�����ن �ود ��ر=3 ���د

����ل �د�د �دای ا�����ت، آزادی �واھ3 و 

 �را�ری ط>�3 ا�ت

����ل �د�د �دای ���ش ھ�ی اA:را@3 

 Aدا8ت �واھ�� در ا�ران ا�ت
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اA��اض ��ر��ی !* :�ا�8 :�'@ 
8)� @�1: *!F��2ری ا< 
  را �

 

�* از �?��ر �� ا�OP ��ی* �7@ از  �/

��ی� روز� 

� و از ,ـ)ـ(ـ� +	���رو�7 ا!* �� ح���* ھ�ی !
 
$�8%�* ����ـ �	 ����� 	�ر 	; }�I!ری ا��(,

*�$�8% �	 �� �� �ـ�ـ�ـ�ـ
 ح'�!�* دار��و .  ھ�ی ?
ط��8{ ا!* �� �� ,�ی{ �� 	��ا� � ���ـE %ـ8ـ�$ـ�ـ* 

������ 
ھـ�ی !ـ��ـ�	ـ+ـ� ھـ�  ا�� ح���*. ����
� ھ� 	ـ�7ـ�، 	ـ� G� <ی W��, را، از }Fا��Nا����د و ا

�� در ھ� 	��	   ���ح){ �)�م !8{ ���� �ـ ـ�ـ� .  	
اح<اب ^X �� اح<اب و ,�ی���ت را!* ���$ـ] ھـ� 
در ای� �)(�* �) ��N ا��، ح�{ 	'��ری از �����ت 
 ���({ ح���* ھ� ��ام در ح�u و حOـ� 	ـ� !ـ

������@<ب و ���
 ��ر0�ی �� ��(�Gـ9 رو7ـ� .  �
  .ا!*

�دن و ���دن � 
���� ��� ا�� ��ازن ��ا ا!* �� �@)
اح'�س �� از !ـ�ال ایـ� ا!ـ* �ـ� �ـsـI .  رژی�


���  })(N uY � ��(� 
ھ�ی ��ر0�ی را رژی� �@)
*'�ای� ی> :�1ی ���و$�ژی> و !ـ�ـ�!ـ{ .  ھ� �

$�8%�ـ� رایـd .  %�ح�{ ا!* }:�ای� ا!���ل در 	
 
ا!* �� ���
 ��ده ای �ـ�ر0ـ�ی را رژیـ� �ـ@ـ)ـ

� و 	 �	�ای� �)���ان آ��ا ای�aد ��د ��ای� ا!���ل .  �)

� Nـ)ـ(ـ{ J� ر !1@{ ا!* و از���� ح�ل 	'N در
ھ�ی{ �� 	� روی ای�aد ���
 	�ز �ـ�ـ�ـ�د را  دری[�

�� و 	� 	{ N)({ در ���ل آن �ـ�ـ�!ـ ���!ـ�ال .  �)
ھـ�ی 	�ـ�ـ�	ـ{ را  �� ای� ا!ـ* �ـ� �ـ+ـ� آ�ـ�ـ�

�؟ ا��وز در ح�$��� ھـ ـ�ز رژیـ�  � 
���ا!* �@)�
��ن آ��� 	�ـ�ـ�	ـ{ �Yـ* ٢٠-١۵!� ��ر ا!* )�� 

در �ـ�رد 	ـ{ حـaـ�	ـ{ یـ� .  	�م ھ�ی �ـ�دم ا!ـ*
�ه ھ� ایـ� ;ـ�دق ��ح�a	{ و �E(a و ا�O�Nب و ?	

در ��رد %ـ8ـ�$ـ�ـ* �ـ�ی'ـ ـ�ه ھـ�ی ^ـX و .  ا!*
ھ)� ای �� �) ـ�Nـ� ا�ـ� و  .�)���'* ھ� ھ)� �1ر

� و ��دم �(ـ{ �ـ�	ـ��ـ{  � 
ح���* ���ا!�� �@)
��ده ا�� 
��ه 	� او �@):��	 �� �	8 �ان ��sل .  داده ا�

ط�5 آ��ر :�د ح���* !���� 	��ی ھ<ار ا�O�Nب و 
�د �� ھ)� �) ��N ا!ـ* �+��E(a ��ر0�ی ;�رت �

� � 
ز��ا���ن !��!ـ{ .  و ح���* �)���ا!�� �@)
�ھ � و I(N ای �ا ��� ھ�ی 7�اد و ?Iظ ����ھ� روز 	

��ده ا�ـ� 
�ز�ـ��ـ{ 	ـ� ,ـ�م .  ھ� 	� ح���* �@)
�� از ی> ,�ی�ن ا�Yزی'��ن NIاط �@G; <اری ی��+�
 ��د�� ا��وز ح�{ :�د�7ن ھ)�ی+ـ���ام �Nدم را ا��
�یـ� �ـ�ع %'ـ�د و ��	 �	 }��(N را در ر!��� ھ�ی

�  �� ■ .دزدی و , �ی* �@��م �

���ا,�8 � � ��ای :�ا��ن ھ)� �G0+� 	� آدرس زی	 

h�ps://rowzane.com/content/

asqar_karimi/ar�cle=92585 


