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ا&��ا%�ت در 
#�ز���ن و +*�ک 
�����)��' &�ب��! 
 �� 578� 
�B��Uی ���ی
0*�" ا��اھ�.، د��� 

 آذر��ی��ن ��ب ���

����� ��ر��ی� 

578�  : 
#�ز���ن ص*7
ا&��ا%�ت و��H. !5ه 

��
 ا+4�B. .  اW �2F�0
4
 ای" ا&��ا%�ت را زده �:

 ا��؟ 

.���� :  0*�" ا��اھ�
دوم ��ا و���	 در �
ی	ن ی� 
��د�	ن ��� ���ان  ��	�
�

�"ی"
�'&� ای
ان را "  �%ه #
 �&'��&	ن ���ھ�؛ در روی 

و��, �	 +�	س � �'-�� 
ھ
 	���/, آن ��	ی	ن ��&�د ا
��-'� �2ز�0	ن �	 �
و��, 
 ,3
4��	 +�	س ��05	ری 
��&�د و ای8 �
#� ا�0
ا7	ت 
و��4, ��&�د �� ھ��ز ھ9 


د در .  ادا�� دارد�ھ"اران زن و 
������ و  ��
ای8 ا�0
اض �
 ��ط�? ���4ل �	 ھ=�م و>&�	
 ,�	A0�
وھ	ی ا���0, و ا��
��ا��  ,��� ا�%��<

���&�� . 

ای8 ھ9 ا+��0 ی�, از�Bی�ه ھ	ی 

�	+D ���� در���Cری 
ا�%�, ا�� �� ھ
 از E	ھ, 
��د�	ن ای8 ی	 آن  ��	�
در �
 

دم در ای
ان را ��'���F5 از 
������ و �� ��
ی�	ت 

���"���	+�0G, د�� ���	� !
��د�	ن �1385	ل  ��Mدر� ،


دم ��� دو+0, ای
ان 	�روز
آذر�	ی=	ن را �� ���� �&��� 

������ در ���� �1394	ل.  
دوم ��ا و ���	ی ���Cری 
�� ای 2-	ب 	�
ا�%�, در �
 �� �/�03 S0م ھ	���د�	ن ��  ��
 �� ���	�
����	ن 	C� اط%ع
3
ق ��Gاک و  	C�
ک ز�	�

���
وز .  3
�W ��ا+� را ����ا�و ا
��د�	ن ��  ��	�
�	ز ھ9 در �
 ��/� ,0G�+	����	�
ی� ��
 �4�
و�� در �	C� ن��/�� ��W

���"�� . د�� 

578�
 ھ�ی :  ���در ر
 
� Y?H�0 .&�ا:�
 ���(�����د����ت ��
 
� 57��D�0 "ب روی ای�&

در ا&��اض "  &���8"

�ن ھ�ی� 0�4. "���


 0�5ان آ50ه ا�5؟ "  &���8�

 �U�0ی�5؟W در ای" �0رد 

.ای8 د#�'	 :  0*�" ا��اھ�
ھ�	ن ا�� �� ���Cری 

�����ای�=	   .ا�%�, د��	ل 
 	C0G�+	����	�
 و �%ش �GM�

و  �2ا�� و ھ�ف ���Cری 
ا�%�, �	 ھ9 ��-�? ��ه 

��S/2 :  ھ
 دو ی� ھ�ف دار��.  ا

دن �� ا�0
ا7	ت رادی�	ل �وارد 
�, و �
ا�
ی 	G�و ��رن و ا

 از 96ط/�	�� ای �� در #�	م دی 

�3 و E ن اوج	در �2ز�0 �/��

ان Eر	��	 ا�0
اض #�ر���� 

ان Eر	�
 ھ�0M �[� و �&��

 . ��	ی_ �3^د ادا�� دارد

���Cری ا�%�, و 
9 �
ب �%ش G�+	����	�
 �������� ا�0
اض >? ط/�	
 ,�
دم �/�� ���Cری ا�%�
در �
ا�
 ای
ان و ای�=	 
�&a5	 �2ز�0	ن را �� ��`, 

د و �
ک و �
ب و �/�چ و ���	ن 
 	a5&�
ه و ای�=	 �c رس و	3

��	ن "	Cر�	و 3 	C�
�  " Sی���
���� . 

�4/�م  ,�ھ�ف ���Cری ا�%
���Cری ا�%�, از .  ا��

�	��س #�	م دی�	ه رھ	 �&�ه 
��	ی&, .  ا�� �� ,�	�#

 ��#�ر���� از ا�0
اض ���0ا

 ��د100�"دی� C�   . 9ھ ��

زدن ای8 ا��	د �
ای ���Cری 
���2 .  ا�%�, >�	�, ا��

 	Cو��
�D �	زی ���_ �	 �
 ����د�	ن ���0ا ��	�
در ی� �
 �C� 8در ای ���0, آE	ھ	
<

��	�. 

در ای" +�دی5ی �5ارم �
 ا�\�ی� �0د0. �
 در 
 �0�D� ]ی 
#�ز���ن �
 #����ن آ50ه ا�5 دار�5 &?�

& ،.0J�
 �_� و 0*�و0�� و ا��Hد +H1�^ �� ا�?
�دھ�ی دزدی5ه !5ه و ��و��` ���Dری، &?�
 د


 #�[ !5ن رود#��
 ھ� و �?& ،
4�H0 �84ی�_�
 

 +�FیI و وی�ان ��دن a�*0 زی��، &?��?& ،�8�b�+

 
�+�[ در �0رد ز��ن، &?����� ^�H1+ و ��_*+
 .� 
�?& J� ز��ن �0دری و 
0*�و0�� از +*3�2 �
�8ری ا�0J. �� ا�\�ی� : 
�_��B0 .4ط. �

577D�0 اض��ا& �� . �0دم +*�3 ��ده ا
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�	+�C0G	 ھ9 ���	�ھ�ف 
�	+�C0G	 از .  رو�8 ا�����	�

���F ھ��&� روی  
ھ
 	C0/���4 �� ا#�ام  و 	� 9�G'�
 9�G'� 8ای ��ی� دادن "�
�و 

������ھ
 W'�ر .  ���ی >G	ب 
��4اد ��&0
ی در �	��4 �2د را 
 eی
4� ,/��	 ھ�ی� #��, و
 9G�+	����	����� ھ�	�'�ر 

������� ای8 .  ا>G	س #�رت 
 
�	+�C0G	 ھ���	�ا��0	ر 
 ���ا�M	#, را �� �� ای8 ھ�ف 

��B	'��در .  ��� روی ھ�ا 
ا�M	#	ت �2ز�0	ن ھ9 
�	+�C0G	 ھ��8 ھ�ف را ���	�

������ .  د��	ل 

��ا و ���	ی ���Cری 
ا�%�, آن �W"ی را �� 

ب � ��
B 9 #�مG�+	����	�
 F+	��
ده ا�� �� د�ھ�ی� 

�Sf ھ��&� ای�=	 ھ9 .  ��د
����� ��. ار�=	ع �� ار�=	ع �2

ار�=	ع ا�%�, ار�=	ع 
������	+�0G, را �ghی� ���	� . 

04
ض W-�ر؟ �S'0G از �
دم �
�4	رھ	ی �e/05 در ای8 
. ا�0
اض ی� �W" رو�8 ا��


و��C	 در � ��	C� �� دم
�

ت CW	ر دھ� M��'&� ای
ان، 
ای �	ن از >���0, را ا�
از 
 	C���/�� ,E���� ز ������

ه �ا�G	ن در ای8 �'&� را ��	ه 

ا�0
اض در �2ز�0	ن .  ا��
ا�M=	ر �&�� �	روت 2&9 و 

دم �
ت �/��	ر��ه در ��	ن M�

 ی� �
#� ��دA0�� ��. ا�� 

���j ��ا و ���	 �	  Fی	��
�'F ای8 �
#� را  	Cو��
�


د� . �	زی 

578�  : 
و4�7�� .0 .�' �

 .D���8
 �4ار دادن &�و�
 
�� )�1س �F���ری در 670_
#�ز���ن �0دم در 0_��س 
ھ�اران ��Bه �
 #����ن 
0��ی57، آی� ای" �
 ا�5ازه 
 
���. ��اه ای" ���� �
ا&��%�ت �0دم ر�c و ��ی 

 0�4. دارد؟ 

.در :  0*�" ا��اھ�

ای-, ��/�h	ت 3	��0G, و �
���8 ا��  ,0G�+	����	�

دم ��� �90 را د��	ل �2د �
 F��� وی ی�
����&� و �� 

��� S, ���ی�	ار�=  . kری	�
�� ھ	ی ������^ت ��	�, 
زی	دی �
ای ا�l	ت ای8 وا��4# 

در ا�M	#	ت ا�2
 �2ز�0	ن .  دارد
 
>�0	 ��ه ای ھ9 �� 2	ط
���	ی  
� ,0���Cj�h	ی >��
 
��� و �/�� و ھ9 �� 2	ط�#

�0	ن ]��# ,�	h�/�� ی	j3

ب ���0ا��� ا��
 �/'�	ت �

�� ��ه �	���	0�
]�ا�	 در .  #�

ی� f�ای8 �
دی�ی ��ارم �� ا
�� در �2ز�0	ن ��  ,�
د�
�2	�	ن آ��ه ا�� دار�� �/�� ی� 
 ،,�
 ا�%E m�4�� ����<


و��� و ا�4	د ���
 و '3 ��/
و��_ ���	ری، �/�� 
د��0"دھ	ی دزدی�ه ��ه و 
 �&2 ��/� ،�#�4�>'�#C	ی 
 ،	C�^	� و 	ھ ����ن رود2	

دن �5
یD و وی
ان � ��/�

 و �'�� ��/� ،�Gزی n���
���0G�� m�4	��� در ��رد 
 S�a�� از ���
و��ز�	ن، �/�� 
 ,� ��/� %��� ز�	ن �	دری و 

ط, �� ���Cری M� ,#�'<

دم �
ی� f�
 ا� ,�ا�%

ده ا�� ا�0
اض � S����

������ . 

578��0 "در ��ره !�Hر :  

 &�ب ھ���'در "  ھ

+�Cھ�ات ��C+�ن W���؟ 

آی� ھ�" !�Hر ���. 

 ای" را ی[ ���� � ����
�����)���. دا��� و از ��

 آن د��ع ��Dد؟ 

.8 �
ب  ":0*�" ا��اھ��
90G�0 "  ھME ,3ھ� 
�	 ھ

��د �4	ر ��	�, در�0, 

د����G و �	ی� از آن ا��0	ب  .

ای8  �4	ر ی�=�ری ا03	دن �� 
ھ�	ن دا�, ا�� �� ���Cری 

ده ا�� و � 8CB ,�ا�%
 �� ��
B 9 #�مG�+	����	�
����� ���
دن ای8 دام � 8CB .

 ?<
ای8 �4	ر ا��ا �-	+�	ت �

دم ��� �90 در �2ز�0	ن �

������ o�4�� . را 


م �� ای8 �4	ر �	ی� از A� �� 	�ا

د��`	ه  ,M/05� .���� ھ	ی 

 ,�
 ���Cری ا�%A� �-'�از 
راه ا03	دن 8��W �4	ری در 
�80 ی� ا�0
اض �/�� ی� 
ارE	ن >��� ,0��G	ر ���2	ل 

آ�9C در �'-� ای .  ����ه ا��
از ای
ان �� �	ھ� ا�0
ا7	ت 

و &�B ده و
0GE ر	�G�


ی ا��Eر	�  . ���	ی, 
0
و���, ھ	، ��	ی_ B ان
Eر	�
 ��
دی �=	�	�� 
�&���3^د و 
�	ی� داران >	�9 و 
� ��/�
��
��� F�B ن را	0&���< .

�	ھ	 و 
�	ر3 	#	Mا� ���	ی, 
��	ن >����0&	ن �2/, 	<

ان Eر	���	ن  ��
د��%ش 
 �#
M� ,���
�c و ,���

���&� ?3����از�� و 	�� . 

9 �
ب G�+	����	� 
A� �-'�از 
. ای8 �4	ر ��G	ر �gاب ا��

 9�G'� Fی	���
ا؟ �Wن W
 ���
 ا�	س #�� 	C�	G����ی ا

�C	 .  ا��	G�و �'9�G ���ی ا
 8�
 ا�	س #���� ی� ر�
 
ای�و+�ژی� و ھ�ی0, �
ای ھ
�	+�0G, ا�����	�
ی	ن � .

ا&��ا%�ت در #�ز���ن و 
 !+*�ک �������)��' &�ب
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ا�% د�	ن ای8 �
ی	�	ت 

د �`�� ?��, رو	�ار�=	�, ز
�� در �2دآE	ھ, ا��0	�, 
 9�G'� دم
�
ی� f�و��	�, ا
���ی #��, و �/, �	ی 
�'9�G ���ی ط�'	�,، �	ی 
ھ�ی� ط�'	�, و �	ی ھ�ی� 

�, را �`�
د	G� . ا

04
ض W-�ر؟ �
دم � در ��	ن 


م �
ای �2/, از A� ��
04
8�7 >0, ای8 �4	ر �

ای ا�0
اض �
 ��m�4 و � ,�+	#
�90 �	ری5, �/�� �2د�	ن 

�� .  ا�� �G�����Aرم ای8 
 �� ,�
د�ھ�q �5&, از آن 

 از l	0� ��ای8 �4	ر را داد
ر���	ت و��/�h	ت 

��0G�� ,0G�+	����	�  . �� 	�ا
��C, از  F5� 8� 
A�
04
8�7 �	 ای8 �4	ر �� �
 F�����0G�� m�4	���, وا
�&	ن ���ھ�� �/�� �	ن ھ9 
در دوران �/-�� CB/�ی و ھ9 
در ���Cری ا�%�, ا��	ل 

 .  ��ه ا��

 m�4�� و ��ھ�8 و 
�'�� ��
 �7 ���	�0G�� ری5, و	�
 9G�+	����	� n��� ,�
�

�����`	ه  ,��� اد��	ت .  ای
ا
0, �7 �
�, ای8 G��	3

�����`	ه  9G�+	����	�
ی�	 .  '�
 �� �G�� ,M�f� �M� qھ�
�	+�9G �/�� ای8 ���	�ای8 


ه �	����
�	ب B دم
�ی	د�	ن .  
�� آزار 	C� �� ,0#و �Gھ
��G, دو ��ان ای
ا�, در 

ط� � n��� r< 
M� ن	ی
�
ھ	ی �
�0G	ن، وزارت اط%�	ت 

 ,� –ی� ��	یF ا�%
 S�	'��	+�0G, در ���	�
�M	رت �
�0G	ن راه ا��ا�2 و 

�W �4	رھ	ی,  داد��؟ ی	د�	ن  

ود �  	� Fی	��ھ�G در آن 

"
CE
B ز
�4
ه "  ای ای
ان ای �و 

ی�ن "  >��ر >��ر"�
در �	ره  �

��رش ر�"  

�C	 در ��	ر #��

د��؟ � ,� �2ا

در �8��W 80 ز���� �	ری5, و 
 �G�� "�`�
 ا� D=4� ,�	��
 ��j� ��	�
�� ی� �	C� �� ��
�� ای �� ی� 	�
� ،��	0�
Bادt�
��ری ����دی� ی� ����4 

و��ان �	��4 را C� از ,Eر"�

دم ��� �90 � ،�����ا��	ر 
 ��
ی"�� و �� >������ �2	�	ن 
 
`j�4�� ,�3	���G ا�%
ا�0
اض ������ و در ای8 
 Sf�ا�0
ا7&	ن �� �4	ری 

"90Gب ھ
� 8�  " S��0�ھ9 
���&��. 


و &�B 8�+	43 	Cھ�� ای� 	�
 
ا�0
ا7	ت �	ی� �%ش ���� از ھ
�4	ری �� د�� �
ی	�	ت 
�	+�0G, را �
ای ���	�
 �����ا�M0	ده ��	�, �	ز 
 Fی	� ��ب ��د و 	�0�ا

دم �� در ��2ا�C0	ی وا4#, 
 D+	# دم در
��	^ �� آ�C	 ا�	ره 
. �4	رھ	ی رو�8 ا�%م ��د

���	ی 
� m�4�� ا��gE ی�	��
 �4���� �	�u ��د �	�#
 
04
ض �� ایm�4�� 8 �� ھ�
 ,��� ر�v و ��ی #� ,�+	#

���ھ� �B	ه ��
د  . 

578������)����8ی :  ��
 
+�ک �����
 داده ا�5 �
ظ�ھ�ا ��ی� از ای" 

����C+�ن در .  ا&��اض ا
 ای" �0رد W���؟ 

.از :  0*�" ا��اھ�

دم �2ز�0	ن �/�� �ا�0
اض 
�tادی و �/, �	ی�  m4���


د��	+�9G .  >�	ی� ���	� 	�ا

دم >�	ی� �
ک از ا�0
اض �


ده ا����از ��aی
 ار�=	�, .  

�2دش از ای8 ا�0
اض >�	ی� 

ده ا��� . 

�� ای8 ��%ت از ��	��� >�	ی0, 
����
ک �`	ه � 	C0G�+	����	� : 

�� دارای �	ریk و " ,�
� �/�

ا503	ر ھ"اران �	+� B ,����
 ,�c ,`ھ�
��ده و از 3

�� ز�	ن .   �
�2ردار ا�� ,0/�

ی9 �
ی�F ز�	ن #
آن ��

�� <�03	�F در .  ا�� ,0/�
��E	ر ا��	� kری	�. " 

 ��
�� 
A�او^ �� 

دم �9 �
ک G�+	����	�
 
��h�B 	� ن را	�2ز�0 F�0�<ز
ا�%م و �&�ر E&	ی�C	 و 

�03 ا��E ,7�� F�	ی	�� .

 %f� 
Eا �� ���
B ی�	� 	��	l و
 ،��	�� ,�

دم ��ز�	ن ای8 
�&�رE&	ی, ھ9  qر ھ�	ا503
�&�د، از آی�  ��l ن	&�	� ��

ت M�
ان ھ9 # o��ھ	ی 
دا��0 �	���، آ�`	ه 
ا�0
ا7&	ن �	ی�0G >�	ی� 
���G؟ �"اوار >'�ق �
ا�
 و 

����0G؟  ,�	G� ا

ا�	زه ��ھ�� در آ2
 روی ای8 
�� رو�8 ا�� آن  9�� ���	�
��� و 	G��� و ا
< ��
وی, ��
 	B 

دم را زی� ,�	G�>'�ق ا
 ,��� ا�%��< ����� �+
 
ا�� و �
ای ر���ن �� ھ
در�� ای از آزادی و �
ا�
ی و 
�, �	ی� از �
 ای8 	G��� ا
<

ا�	 ی� �	ر .  >���� رھ	 ��
 S�	'��"رگ دی`
ی ھ9 در 


و #
اردارد&�B ی	C&���  . 8ای
�	ت 
�	ر �'	�/� �	 �%�C	 و ��
�	+�C0G	 در ���	�5
ب ا��اع �

دم ا�����	رزه ��?  S�	'� .


دن ����	�, ا�� � �&2
 �4�ای8 �
ی	�	ت ���A	 در �	

������ F5B .■ 

ا&��ا%�ت در #�ز���ن و 
 !+*�ک �������)��' &�ب
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 ��ب �����
����� ��ر��ی �

در�0رد �5ا34 
�د ��ل �� ٩٧د

�د ��#�ا�� �5ا34 د
 0�?��ن +��0ن را �
 b��۵ی 

=�W' ا&��اض #�د +51ی3 
'�7� 

ا3"ایF >�ا#S د��0"د >�ود 
���G در�� ���n ��رای4	+, 

ان Eر	��	ر ��&� 2&9 ھ�� 
 o�x�05 و ا+��0 ھ��`�را �
ا
 8��ا�A0	ر د��0"دی �
ای �	
 ���� از دو+� و  ,E��>�ا#S ز
 ,�B	دوھ	ی ��راھ	ی ا�%

آ�C	 ھ
 �	ل در .  �	ن ��ا��
���&���� و  �0G�ی در	ق ھ	اط
 ��
ه و ��ا3? در��	ور�ادای �gا
و �9��a ��	ی�0	را�� �	ن را در 
��/��ن ھ	 2	��اده  S�	'�
 S�	� ,`��
E �� ��
ی Eر	�
������. ��ق داده ا��، ا�%م 

آ�C	 >0, ھ��8 د��0"دھ	ی 

وار ��ن B ای

م آور را ھ9 ��
0
 و ا3"ودن �
 >'�#C	ی &��
�, �	ن �	^ ���&�� و �=�
 k�	B ان��
 را �	 زEر	�ا�0
اض 

���ھ��  . nای
ا�	 ا�G	ل �

ان �	 دو+� و Eر	� �/�	'�
ای �

 از ھ��&� ���	G��	ی	ن 
�	ر3

�� .  ا�� �� 9����	ی� �"م 
 n2 
n'3 ای8 د��0"دھ	ی زی
�90G�� S و  ��/� 
'3

 را Eر	� �� ,0���<

ای-, � �� ��	C+	�

ده ا��، از �����م  ,��C�

9���ر3	ه و .  ���� �	��4 �	رو 

 ,E��آزادی و ��ا+� و ی� ز

ای W ن و�W ,� ?< ,�	G�ا

��	�3
د 3
د . 

�	ت در و>&� 	'� �� ��

ان Eر	� 
0E"ر�د و �=��2"ش 

��
��� 
ای�
ا ھ�� آ�C	 از .  �� �
��ھ	ن 	�
�	ت دو+� ,0	 3	'�

 و `���
او�	ش �
�	ر��	�	�&	ن ط, دو �	ه 

ده �ا�2
 �	رھ	 و �	رھ	 ا�0
اف 

��آ�C	 ا�a0	�	ت و �=�4	ت .  ا
 
�	gBی ,`0G2 ر و��
B
 ,04�� 9C� "�
ا�
ان در Eر	�

,��&�ر را  
�����   در �
ا�
��. و ��ان �'	�/� �	 آ�C	 را ��ار

 9�A� ی�
f�2&9 ���? ا

دم را، �� از دی�	ه �/�� �A	م �

>/� �	زه ����� ا�%�, وارد 
ای ��ه ا��، ھ
 +��A و در 
 9c
ھ�� �	 �, ����� و �/�

ی �W	ق ���0	ن و #�� �Eر	��
�&	ن و ز��ان و �
ی�� ��ان 
��
دم را ��ار�
دن � ��	� .

ا�0
اض و��_ ز�	ن و ��ا�	ن را 
 _�	� �������0ا 	��, �����، ا

��0
ش آن ��GE  . 	C�آ

ا�, �2د را، اa0#	د ����4# ��
ور���0G و ��Mف �9C ری�05 
�2د را �, ����� و ��ام �� ھ9 
ھ&�ار ���ھ��، ا�	 ھ�q راه 

��
ای �	ھF آن ��ار� ,/<. 

���0
 و �
ان �3�M&	ن Eر	� 	�ا
9��0 �
 ��ه ا��G�در .  

ط�ل �	+�	ن �0�gE �=	رب 
 ،��
ده ا� DG�ارز��ه ای 

ی در 2%ل Eر	� 
ھ"اران رھ�
 �� 	B ان
Eر	� �M#, و�رزات 	��
 ,2
���� gEا��0 ا��، در �
 �� ?3��
�� ھ	 �
��ھ, ا�a0	�	ت و 	��	ز
 ،���=�4	ت �
ا�
ی ��ه ا

ی �� Eر	���اده ھ	ی 	2
 ،���=�4	ت ا�0
ا�0���B ,7 ا
�	 راھ[��	ی, ھ	ی �2د و 
�4	رھ	ی �����ه �/�� 

��50Mران و >'�ق ھ	ی 
�, �	ن ���� و��_ �=�

ده � D/� �2د ���4 را �	�
��ی	ی ا��0	�, را ��  ،��ا

�03 ا�� و ���� ھ	ی E ���2

ا�
ی �2د را �	ز�	ن داده �
 ،S�ا�� و �� ��ازات ای8 ��ا

ان Eر	���4 در ��	ر 	� S�
وز �ا
�� ا�%�, و ��< S�	'�و در 

ان دزد و ��	ی�0	ر آن #� �/9 �
�G	��ی �
ای  ��4#��
ده و �
�	ی� داران و 
� 	� �/�	'�
�� ا�%�, �	ن و �/�� ��<
�9��a ��	ی�0	را�� آ�C	 در��رد 

 .د��0"د 3
اھ9 ��ه ا��

 	C�0 دھ�gE ی	�0 ھMدر ھ

ی در ��	��� ھ	ی Eر	� S�&�

��/��ن �2۵د �2اھ	ن د��0"د  
 ���	ن ��ه ا�� و ای8 ���0ا��

ان و �4/�	ن و Eر	� ��/� 9W
B
�&�ر  
�	ز�&0G`	ن در �
ا�


ی .  �	���Eا
ای8 �2ا�� 3
�S ا��	د 	� �����0ا ��ا�� 

ی، �4/�	ن و Eر	� "�
ا� ��/�
�&�ر  
�	ز�&0G`	ن در �
ا�

��	�  . ��0�>�ل ای8 �2ا�� 
 
��ی�M� ،9ف �	ن را 3&
ده �
0
ش GE ای
�	زی9 و �2د را �
 9��a� ��/� اض
ا�a0	ب و ا�0
��رای4	+, �	ر و �	 �2ا�� 

��/��ن ���	ن ۵>�ا#S د��0"د  
�[	�2"ی9 و ا�	زه .  آ�	ده �	زی9

��ھ�9 �&0, دزد و ��50Mر و 
��	ن را، 	�
 ا�G	ن، �	 را، ��د�c
 "�W ن را از ھ��	��	E�5رد+	�

����
وم ��
ای .  � nای
�

وی �	 و ����S �2ا�� &�B
 F�� ن	�ھ	ی�	ن �� د���	ن 

 .از ھ��&� آ�	ده ا��

 

 ��ب ������ ��ر��ی ای�ان

 ،١٣٩٧��وردی"  ١

 ٢٠١٨ �0رس ٢١ 
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 �� 578�0����د 
 �n17: "�(�H ز��ن

 

578�  :  '� �0رس �0٨ا

 ����ار !5؟ ��UW ا��0ل

 �0رس ا��0ل �� ٨+�Bوت 
 
��UW 
�!o� �8ی(��

 ��د؟
 


ا�J8!  : 9 #�1ززاده�٨ 
0
ده GE ر	�G� ل	G��	رس ا

 روی�ادھ	ی C�
E"ار �� و � 
�
 
�	ه ا�2
 را � ��W ,�	��


 ای8 .  �2د دا��A�از ای8 

ا�9 ��	�, �
 و رادی�	ل �

 از �	+C	ی �0�gE ��د� .

���ود �� �2ا��0  n'3 ,�4ی
ھ	ی �&5} ز�	ن ���د، �/�� 
 F+	W �� را ,����Cری ا�%

�&��ه ��د  . F��� ھ�	� 	�
د02
ان �2	�	ن ا�'%ب و >=	ب 


ان آ�C	 ��دی9�E

ای او+�8 .  ��

ا�o ھ	 M���	ر در ����	رھ	 و 
 ,�ز�	ن ��ون >=	ب ��5
ا
0
و ز�	ن ��ون � S2در دا ،��
د�
�� و ��>=	ب �
ود �
ا�
ی �2ا

د�� و ��رد �&�ی? � ,��5
ا�
�� 9/�3 آن از ط
ی?  ��03
E ار
#
 
��ی	ی ا��0	�, در �
ا�

�� F5B ن	C�  . _�=� ٨در 
�	رس در �'	�S وزارت �	ر در 
 ��
� 
M�
ان ��ھ	 C�

 ��
 د�0`�
 ٨۴دا���0 M� 
��ا�	 >0, �� ز��ان .  ��

ا03	دن ھ9 ���D و>&� ز�	ن 
�&�زن �	+�5رده ای .  ��	رز 

 
� 
رو�
ی �2د را درآورد و �

ا �	^ �
د�. �a	ی �2د زد و آ

ای8 رو>�� �	^ و �4
7, ز�	ن �� 
 ���0, را �&	ن ���ھ� ��<

 �	ل �	 ���=� و ٣٩��F از 
 "��B و ,�	B ان و ا�����ز

ده ا�� >=	ب را �� ��%ش 

��� S���� ن	� .ز

�	رس ا�G	ل را ���0ان ٨   
�� ھ	ی 
�'-� آc	زی �
ای >

�G�0
 آی��ه داEر"�  . F���

ده �
زھ	ی, ���ر �ز�	ن از 

 ��G	ری �	 ی�, A�� ��ا�� 

#	�S ���ر �c 
دو �	ل ا�2

�&���	رس ا�G	ل و ٨.  ��aر  

وی ھ	ی ��رادی�	+�9G آن، 
�gھ�, و ا�%ح ط/D و  ,/�

ی8 �� 
�A����a5 ھ	ی آن 
��	دی را در ا�"وا #
ار داد، 
�-�ری �� ا��	ن ھ
 اظC	ر 
0
ی8 و#	ی_ �C�
ی در�	ره A�

٨�3
E 	C��	رس ا�G	ل را از آ. 
 

.���	رس ٨  :���80ش ر 

 از #�	م دی �	ه l	0�ا�G	ل 
�� د02
ان ا�'%ب، >	ل 
و>
وھ�ای دی`
ی دا�� و�	 ��ر 

دان �و��ق ��&0
 ز�	ن و

ا�
ی ط/D و�2اھ	ن ر3_ �
 �4��� m�4��0�G,، در �	

د��، �	 �	ی, �� در ����د ��Bا 
 F����o ا+S�4 �� آن، وا
�	ت 	'�ھ	ی ��ی�ی از ط
ف 
دو+0, وا��� ی ���4 را �	ھ� 

��	��� ای8 روز �9C .  ��دی9 ��
و�	ری5,، از ط
ف �&�S ھ	ی 
 ,����e/05 ز�	ن ��	��� ھ	ی, 
 	� ,0�G�� 90� _3ر 
�

���0ای �4	رھ	ی, >�ل ���ر  
�`�ن 
�� �7 زن، ���<

�`�ن

دی�!  �E F5Bدر و	� .

0
وھ	، � S2دا ،	Cھ	`&�در دا
روی ���ی ھ	ی د02
ان 
ا�'%ب، رو�
وی وزارت �	ر، 
�, ھ	، ادارات، 2	��اده 	�C�
 F��� ر�j< ھ�	، ھ�� �	ھ
 m�4�� ��/� ن	�#�ر���� ز
��0�G, و �/�� رژی9 �7 زن 

��  . ,/�2���Cری ا�%�, ��د
 �� ���
دم در ای�
وز  �	 ا�از 

ای ز�	ن، �� � 
0C� آی��ه ای
ا��	ل �e/05، از دادن ی� 

  	�  �03
E ن	��	SE �2 �� ز
دادن �4	ر ھ	ی �����ه  در 
 ���	��=�_ رو�
وی وزارت �	ر، 


ا�
ی، �	ر�� "� 	� ?<
آزادی ،�
ا�
ی "و"!   ��0`
ی

,0�G�� �+ن، "و"!   ،��ا	�
�	ر، آزادی، F��B ا�02	ری !"

 F��� 8در ای �� ���&	ن داد
��
��ر دارB ر�j<  . ت	�
ای8 ��

در ��ع �2د ��G	�'� ��د و ای8 
�% �	 �	+C	ی M� �0�gE	وت 	�

�	رس ا�G	ل از ٨روز .  دا�� 
 ,M�� �W و ,�� �W 
A� 
ھ
�C	ی 	E د و��و�, 	M0� F���


دا��� F�B �� ی��/�. 
 

 �� :��زی ���D�� از ای�ان
 ،,�
ات ���0ان �ME ز�	ن ای
ا�
�/, ا+��4م و �� در �-� 

وان ���F ز�	ن، �2
 از &�B

روز زن .  ھ�8�x روزی ��ا���0
 803
E ،ط��	+� 3�� ��ا 
a���
ھ�ی�، ��W �&8 آ��,، ی�, 
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�8ری ا�J8! : .0J #�1ززاده: .��U���در ای�ان 

��ز��ن ���F. آ��ه ھ��57 . ھ5ف اص?. :n17 ز��ن ا


 ��ا��ی ��30 زن و �0د و +*_Y #�ا���8ی آ��8 در �


 آزادی ھ�ی �5ون 4�5 و !�ط � ��!�ای6. 0D" ا

5�� آی5 و �0�C. ���4ار !�د �
 ر��ه و � .����

5�F� Y_*+ م �0دم را�& nی��و �_n17: a . آ

 32���
 ای" ھ5��8 را در � ������' ��ر��ی ا�

��0
 #�د �4ار داده ا����. 
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�&���	زھ9 .  دو �
ود ��%2 
�8 در �-�  9���� ���	�

���Aرم ا�� ,�و+, .   ���
ا�G	ل �=
ات �, ��ا�9 �`�ی9 
�� ھ&� �	رس در �-� 
0
ده و ا��0	�, در ای
ان در GE

ار داده ��# �4�	� S�	'� .

ھ
��W �	 ی�, دوروز ا02%ف �	 
��+� 3	ط�� و �%#, �'
ی�	 ای8 
�� ��ه ای  �3
��دوروز �	ھ9 

ی�	ت روز زن را �� B	ی ��+� ��
3	ط�� �`gار��، و+, و0#, 
�-	+�	ت و �2ا��0 ھ	، 
�=�4	ت و �40	#�	 د�0`�
ی ھ	 

M� ،�3	وت ای8 دوروز E رت��

�� {5&�
ای ھ�`	ن �. 

 

578�:n17 ا&��ا%. :  
 �0رس ٨د#��ان ا�_Jب در 


 0�1?�ر !5 و ��UW ا��0ل
� در �0رد +�r�� ای" ! �C�

 �0رس ا��0ل ����٨  در 
 W���؟

 

���J8!  : F #�1ززاده
 ,a2	� ب%'�د02
ان �2	�	ن ا


ای � 9C��	رس ا�G	ل ٨ 

ان در ��S .  ا���E
>=	ب �

 ,���� ��
 ر�3 و آB ی	ھ
�W	ن ���D و>&� رژی9 �� 
�� د�� ا��ر�	ران >���� آن 

آن و # 	� �M+	5�را �� ��4	ی 

��
د� 
�A	م ���4  . ��
ای8 >

د��, ��Bا 	C� س	�4�در .  ا


ھ	ی � e/05�C	ن در C�
 Fی	��>�	ی� از ای8 د02
ان 

��� ز�	ن .  ھ	ی, ا�
ا ��
در �
در >�	ی� از ���F ز�	ن در 

 �Wب � 
ای
ان >=	ب ھ	 را �

��
ده و �	^ �
د���aی
 د02
ی .  

�� آرام و �-��8 �	^ی ی� 
 ��� ����� ای0G	ده در >	+, 

 �Wب زده و � 
B	ر�W ای را �
 S��� ی� �� Sده، ���ی
� ^	�

ای ��	رزه ز�	ن ای
ان �	 � ,�	C�
ی� >���� و>&, �7 زن 

ای�a� 8ی
 در ��S ھ	 و .  ��
 �� �� 
�f�� e/05�ای�ه ھ	ی 

: ھ�� آ�C	 ی� ���jن دا���0
ای8 د02
ان در �'	�S ھ��^ی 
���Cری ا�%�, ای0G	ده و 

ده � ,��&� D'� �� ا وادار
�آ

�� .ا
 

.�� ���F :���80ش ر
ا�0
ا7, د02
ان ا�'%ب �/�� 

�	رس، �	   ٨>=	ب ا��	ری در 

دا��0 ��ن� 
 >=	�C	 در ھ

0
وھ	، ��� ای،  �W در 	���_ ز
ز�	ن .  �W در �2	�	�C	 ادا�� ی	�3

 ��
oB از #�	م دی �	ه و>
 ��4#��د02
ان ا�'%ب، �	 درک 
اa0#	دی، ا��0	�,، ��	�, 
و�	ری5, �2د، آزادی از #�� و��� 

ده و ر3_ � ,'/� 9C�>=	ب را 
�� m�4��0�G, را در راس 

��آ��x .  �2ا�C0	ی&	ن #
ار داد
�G/9 ا�� ھ
�W درک ای8 
 

 رود و���? ��^	� 	Cور�
7

دد، ز�	ن آزاد�
 �2اھ�� ��د E
 ��
< 
ودر ای8 را�0	 ھ
�	ت 
����	ت > ��آزادی�5اھ	

. ��4ی را 3
اھ9 �2اھ� �	�2
��	 ای��� ��
 >�ادث #�	م دی 
 F��� ?��4� �� 
=���	ه، 
�� د02
ان 
ز�	ن �� ��رت >
ا�'%ب وoB از آن ا�0
ا7	ت 

0
ده  GE٨   
�	رس ود�� آ2
 ���� ��ری ��0/�ر در CW	ر


دی� و �� اوج �2د ر���E  . در
 ��CW	ر���� ��ری، دی�ی9 
�� ز�	ن ��ون دا�80 >=	ب �`W

ھ	ی C� 
f�
دان در ا�ھ�
اه 
 Fوھ, دور آ�
E ط�ر ��ان، 
ای
 ���� ,��, ر#��a وB	ی���, 
 

گ ��وھ�"�	ن �	 دادن �4	ر 
 Fرا درآ� 	ی ھ
دی�0	��ر رو�

�, ا����3. 
 

����D�� ان :�زی
 ���F د02
��  در روزھ	ی 	M�	0�ا�'%ب 
اول و ز�	ن �
وع اش، زی	د 
 ،�&�
دا�02 B و ���� FC�
0
ده �
 ��ن ای8 GE 	� ,+و
ا�0
اض، ز�	ن ای
ا�, را �
 آن 
 �� ?/40� ��دا�� �	 در روزی 
�2د�	ن ا��، ��aرت ��4, 
�� ا�0
ا7, �9C را 
ای8 >
 
E, ا����و  ����>�	ی� 
ا�0
اض د02
ان  �2	�	ن ا�'%ب 

�	رس ا�G	ل �� ای8   ٨���د، 
0
ده و ا��0	�, >�GE 

�&���. 

 

 "�(�H� �� 578�0�� ��د 
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578�ا�0وزه �60)�1ت :  
:n17 ز��ن در ای�ان �5ا�80 
� �5ام ! �C� 
ھ��57 و �
:n17 ا:��&. 0. +�ا�5 
ای" #�ا���8 را ��ی�57. 

 �57؟ 

او+�8 و :  !J8 #�1ززاده
0
ی8 �2ا��0 ز�	ن �C�
�, ���Cری ا�%�, و �`�
�
. +�h ھ�� #�ا��8 �7 زن ا��

+�h آB	ر�	ی� ��G, و ���� 

د از ��S زن و 	�آوردن �
ا�
ی 

�	ل ��`gرد	��n'3 8 .  ای8  
A��
ی� ���F ا��0	�, 
 ���"ی�	+��G و رادی�	ل ���0ا	�
�2ا�C0	ی ���F ز�	ن را 

��� ,Eی��	��  . �� ,&���
0
ی8 �	ز�, �	 #�ا��8 و ��
��� ھ	ی �7 زن ��ا��0 
 ��	W ل	���� ���xھ� ��و  ��	�

 >'�ق � 
� �/�	4�ز�, و 
��	��. ط��4, و �G/9 ز�	ن 

ای 8���F ا��0	��W ,"ی 
�G�� 9G�+	���� "=� .

 ����F از دو #
ن ا�� 
���F ز�	ن و �2ا�C0	ی 
 F��� 	� ن	�
ا�
ی ط/�	�� ز�


ه �2رده ا��E �W  . 
Eا
#�ر�`�
ی آر�	ن ھ	ی 
����	+��G و��د ��ا��، 
��aر ���F ز�	ن �� ��S و 


وز ��	ل ��د و >0, در �#�رت ا
اروB	 ھ9 ز�	ن >'�#, ��&0
 از 


دE	ن ��ا���0� . 

�, ���Cری �`�
در ای
ان �
 F��� ,/ھ�ف ا� ,�ا�%

ز�	ن ��5�, آE	ه .  ز�	ن ا��
�S زن و 	�
ا�
ی � �� ��0Gھ

د و ��'? �2ا�C0	ی آ�C	 در �
 ��
ای-, ���8 ا�� �
آزادی ھ	ی ��ون #�� و �
ط 
 ,�	A���	�, ���� آی� و 
 Fی	ه و آ�	ر3 ��
ار ��د #
�


دم را ��'? �5&��و .  ���م 

ی Eر	� 9G����� F��� n'3
ا�� �� ای8 ھ�C3	 را در 
�� �2د #
ار داده 	�
� Sa3
�

�%وه �
 آن n'3 .  ا��
 ��
ی ا�� Eر	� 9G�����
0
ی8 ��ھ�, �� #�ا��8 و ��
��ا��0 و در  ,���8 ا�%
0
ی8 �	ز�, ����ردی  qھ�

 >'�ق ز�	ن ������ و � 
�
0
#, و � F��� ی	C0�2ا�

 ,� ,Eی��	��
و ز�	ن را &�B
���. 

 

.��7
ب :���80ش ر 
 ��ا+�f/, داری9 در 3	ر�, 

�, �Eی� : F�� F�	� �� 
ھ
 
0&�� F3
�. 	�>�	ی� ز�	ن 

آ�'�ر�� .  ھ9 ھ��8 ا��
�&�%ت �	ن ��40د ا�� و 
��W ��4ی، �2ب �	+-�_ 
 "���2ا��0 ھ	 و�-	+�	�&	ن 

ا�	 ���ه �
ی8 .  ��&�	ر ا��
�-	+�	ت ز�	ن در >	ل >	7
 ر3_ 
�� m�4��0�G, ا��، زی
ا 

ی8 و � ,�ایm�4�� 8 ھ	 ���

ی8 ��ع �"��
ی8 و��'�
آ�
�Eا
3
�&�%ت ز�	ن در �	ی �	ی 
�� ز�	ن ��  ��0Gھ 	���4 ی 	�
 �=�Bآن د�� و 	�ه 
�ط�ر روز
 F=����� و �	�u ر ,�
م �

�, ��د 	C����F ز�	ن ��C	 .  آ
 
�	 ا��	د و ھ��0G`, �	 �	ی
���F ھ	ی ����د �/, 
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 "�(�H� �� 578�0�� ��د 
 �_�ق ز��ن

.����F� Y�5ن �
 :n17 ز��ن : ���80ش رH+ ای��

ھ� :� ز��ن ھ�� 57��H)�" ھ' . ی[ د��� راھ�Dر و:�د دارد


 در ادارات و ��ر#����ت وW�� در 
�0 ... ��ی5 ��!57 در #��


 ھ� :� � '�!�� 

 را �C� 50 دا!��D� "اره ��ی5 ای�ھ

ز�. و:�د دارد ��� در آ��� یD. از JD�0ت :�7��. ��� 


 ��6ر ا:��&. در . و:�د داردW دی���6ر � 
W ز��ن


 ی �0 ��30 ای" JD�0ت ھ��57 و ��6ر روز�0ه آن H0�:

 nDJD�0ت را �� دوش 0. ��57 و 50ام در ��

 . درو�. و ���و�. �� ای" �t4ی�ی :�7��. ھ��57
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ا+�a5ص ���F �"رگ ط�'� ی 

 و 80���B �� ا>"اب Eر	�
 ����ا3_ آن �, ��ا ,�	��
�2د را ار�'	 دھ� و �� �-	+�	ت 
>? ط/�	�� ی �2د �
�� و 
ار�h	ن آزادی از #�� و���ھ	ی 
ط�'	�, و ��0�G, را �� ز�	ن 

��� �7
n'3 در �	ی� ی .  �
ا�0'
ار ����	+�9G ا�� 
�� ز�	ن �
ای ھ��&� آزاد و 
رھ	 ��f	�� ی ی� ا�G	ن �9C و 
 ,E���	 ارزش �, ��ا��� ز

����. 
 

578��. و :  ��� aای�!
�. �5H از ���+�ازن �4ای 
ا&��ا%�ت دی�ه در ای�ان 
 
� ،��+u��� =�5ا ��ده ا
ا&�_�د !� ��H)�" و 
 n17: .?رھ�1ان &
 
��UW ا%. ز��ن��ا&
0���ا�57 از ای" او%�ع ��ای 
 n17: ����� وی�8ی���=
 ����ا���Bده �577 و ا

 �DWر ��ی577D� 5؟

.�� ������ :���80ش ر

ای ���4? �5&��ن �� �
���F ز�	ن ی� د��	 راھ�	ر 

ھ
 �	 ز�	ن ھ��0G .و��د دارد 
 ��43	+�8 ھ9 �	ی� �	��� در 2	
در ���W در ادارات و �	ر2	�=	ت 

�	 ھ��اره �	ی� ای8 ���0 را ...و
 

 دا��0 �	��9 �� ھA� ��
 	=��	 ز�, و��د دارد >�0	 در آ
 "�� ,0�G�� ت%�&�ی�, از 

ز�	ن �W �-�ر 3
دی .  و��د دارد
�W �-�ر ا��0	�, در �	��4 ی 
 ��0Gت ھ%�&��S ای8 	< 	�
 

ه آن �&�%ت را ��و�-�ر روز
�&�� و��ام در  ,�دوش 

 	� ,��&��F درو�, و��
و
��0G0, ھ�G�� ی	ی	j# 8ای .

 
Eن ا	�
ی �	 ز�E ط	ای8 ار��
�	��
��	�� ��5 ھ9  ,�
 آ�	�ا

�G��ھ�	�-�ر �� #�% ھ9 .  
 ,Eد	�
دم ز�	ن دارای آ�ا�	ره 

ای ار��	ط � ,��	��رو>, 
9 �
 �&�ت C�
ی واز آن �E
�&�%ت ز��E, �2د  S< 
�`�B

��0Gھ  . 

�� از ی��ی`� ��

دان ��, آ��ز�� و �
2%ف 
آ���02 ھ	 واط%�	ت �2د را �� 
 ,� S'0��ھ 9��G	ن �2د 

����از ویEt, ھ	ی دی`
 ز�	ن .  
�, �	��� و  
`�ای��� آی��ه 
�� ری"ی �
ای 	�
��ام در >	ل �
آی��ه ی �"دی� و دور �2د و 

��0Gن ھ	&��	 ھ��8 .  اط
ا�3	
 ,�a2 ��W/� ویtه در ز�	ن 
 ��
د ���ان ��5�, درک 
43	+�8 د�� �	ن �
ای 
 S�&� ن در	��	ز�	ن دھ, ز
ھ	ی �e/05 ز�	ن W'�ر �	ز 

ایS�&� 8 ھ	 �2/, .ا�� 
 ,E��ط��4, و�=�8 ��ه �	 ز

ه ی ز�	ن، در 2	�� و �روز
 ���	ر �, ��ا n���ا��0	ع و 


د �`� S��. ی	ھ S�&�
ھ�
ی، ورز�,، ��Cا�� و 
�ghی�، ��	ی_ د�0,، آ�["ی و 
��%ت،  ،,E���C	رت ھ	ی ز

. ��رت �`�
د...�0	��5ا�, و
��S �	+, ایS�&� 8 ھ	 
�	ز�	ن ز�	ن ا>"اب ��	�, 
ا�� �� از ط
ی? ��_ ھ	ی 


ا��� ز�	ن �, _��ده ای ���د

ی	ت >"�, &� 	� �����ا

آE	ه ��ن و آ��زش ھ	ی ......و
^زم �
ای ار�'	ی آ�	ن را 3
اھ9 

�� .�	ز

 ,�0
 ز��در �	��4 ی �	 �	ی� 
 m�4�� از �� ����را ��Bا 
��0�G, ز�2, ��5رده �	�� 

ی �و ی	 از �x`, ا43	ل ا


و، »ود��0ری � ،��5� ،
]�
. را �&���ه �	�� «...�[�ش و

 

ی� �� ا�M	ق ز�	ن در ھf�ا
��#��4 ا��0	�,، از رو�0	ی, 

ی، از �, ��اد ی	 C� 	� �03
E
 �x� 

ده، از د02� S�a��
 8��� 
�c 8G�
�03 �	 ز�	ن E

 ایj�4�� 8	ت �E در ��ا�� 

���	��
ای8 �	ی�  در ھ
 رده .  �	��
ای از ھ��j�4�� 8	ت �
وع 


د�
 �	ز�	ن دھ, و ار��	ط .  �ا

ی دو روی ��� ی رھ�
ی �E

 ���	� ,�. ��	��
 ار��	ط, Eا
�, �� �	ز�	ن دھ, ھ9 
 

 ھE�5اھ� دا�� و ا�و��د 
��, ��ان  ���	�� 	Cدوی ای�


د�
وی, را رھ�
ی ��. 
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578�  : n17: n_�
���7��' ��ر��ی و 
 ������2F�0 ��ب �
��ر��ی ای�ان در 
=���وی�8ی +� ���7. 
:n17 ز��ن در ای�ان را 


 ارزی��. 7D�0�5؟ ��UW 
 

.��
وز در :���80ش ر� ا
 ,�
ا f�ای
ان 05���2	�� ا
�	ی� 
� 90G�� �� ���دا
داری از ��ع ���^ر ی	 �gھ�, 
اش ��, ��ا�� ��ا�`�ی 
. �2ا�� ھ	ی ز�	ن �	��

 m�4�� , �90 و�	ا�%م ��
0
ی را �� ز�	ن &�� �W 
ھ
 �4�	3 rی	0� ��
د � S����

��C	 .  �	ری را �� د��	ل دا��

وی, �, ��ا�� ز�	ن ��
ی	ن و �
را �-�ر �/, �W در �
�� ی 
�, �W در �
�� ی دا2/, 	C�

 ,0�G�� ت	j�4�� ��� ��� از
 F��� 	�رھ	 �	زد، ھ�	
 �W وی
��
ی و Eر	� 9G�����

��0G, ا�����  . F��� 8ای
��ا�_ ا�	�,  ��ھ9 �, ��ا

 راه � 
�  �4�����د در �	

�&a5	 ج ��ا .رھ	ی, ز�	ن 
ا�� را �
دارد و ھ9 ای��� �	 
 �� ,�%'��� ھ	ی ���0ع و ا	�
�
در آی��ه �	 ا�0'
ار 

����	+�9G در �	��B �4	ده 
�, ��ا�� ز�	ن را در  ��� ,�
�,  �2د 	G��	ی`	ه ا�/, ا

از �/�	ت �� �`gری9 .  #
ار دھ�
�&a5	 در ای
ان >"ب 

ی ای
ان �	 �	ور Eر	� �G�����
�S�G ز�	ن و �2د 	0B رت و�#
�� E	م 	����3	ی, ا�'%ب ز

د اھ�اف �&�B را در ,�C�

در .  ���F ز�	ن �
دا��0 ا��
 ,0G����� �W ت	���	ن �
ی	
 	C�� ی
Eر	� �G�����>"ب 
�G	+� ی  �� ��
ی	�, ا�� �
ز�	ن و �&�%�F اھ��� ویtه 
 ��0��0
ا در �	G�ای داده و 
 
A� ��
ه اش آن را �ھ	ی روز


دن �4	ر �� �� .  دارد����ه 
>=	ب و�� �� ��`G	ر و 
 �� ,/�#a	ص ا�%�, و �-�ر
�� #�ا��8 �7 زن ا�%�, از 

ی، Eر	� �G�����ط
ف >"ب 
ای=	د ��[�8 ھ	ی ��40د 

�, �/�� #�ا��8 �7 زن ج	C�. ا
 
���	 ا>�ی و دی` n���
 �G�����ا�j	ی >"ب 


ی ای
ان ،وEر	�در �-� ....  

�, و �	رھ	ی ��/, در 	C�
 ��
�Sf >�	ی� از > S2دا
 ��<	a�د02
ان ا�'%ب و ا�=	م 
ھ	 �	 ای8 د02
ان، ا��4	س 
اھ�اف وا#4, ای8 د02
ان، 
�4	ر ��یG, ھ	، دی�ار 
��� ھ	 �� 	�� F5B ،	ھ ,Gی��

�, زن 	C� روز ���	��)
، رھ���دھ	 و �B	م ھ	 )�	رس 8

�	ل ��ی�، 	�از ط
ی? �/�ی"ی�ن 

 k�	B و F�
B و 	ھ o�
اM��

وھC	ی �=	زی، ھ�� و E در 	ھ

وی ھ	، ���4? &�B ھ�� در
 ��
 ��ده اl�� ,/���	رزات �-�ر

ده � 	Mای, را ای"G� F'�و 

���8 از ھ��8 �	 از �/�� ی .  ا
 �G�����ا�j	 و رھ�
ی >"ب 
 9�� ,� 

ی ای
ان �&�Eر	�
 ���5	ط
 �%ش �, و3'� ای 
 ���E 

ای رھ	ی, �	��4 از ھ�
 ,�
ا�
ی ا�=	م �	���m�4 و 

�8 ا�0'	د دارم �� >"ب .  دھ��

و�� ��3? �2اھ� B 8در ای

 #�رت B وی
��
ای ای��� � ��

 .ز�	ن را �	ور دارد
 

���D�� ان و :��زی
 ز�	ن در ای
��یtه ز�	ن  �	Sc، ھ��اره 
دW	ر �90 �j	�e ��ده و از 
�	ی� 

ایn ر#�0	ر �A	م ��
 ����داری و ��یtه �	 ای8 >	
 m�4�� رد���	ی� 
� ,�ا�%
��. وا#_ ��ه و �� ��v آ��ه ا

0
ی &�� ,Eد	����F ز�	ن آ

ش رھ	�, `�
ای gBی
ش �
 ��
ی دارEر	� 9G����� F5�
و ��	�
ای8 ا�j	 و 43	+�8 >"ب 

ی در ای
ان �	ی� Eر	� �G�����
��9G را �� ���در ��8 ز�	ن، 

�8 .  ز�	ن �	ده آ��زش دھ��
����9 در ای8 را�0	  
�3
 ���	ل ��ی�، ���0ا	��/�ی"ی�ن 
�� ھ	�, دا��0 �	��	�
� .

 �G�����
وزه �'F >"ب �ا

ی در ���&C	ی ا�0
ا7, Eر	�
 F��� ی و
Eر	� F��� ���	�
�&�Cد  �0�gE از 
ز�	ن ��&0

����9 >"ب .  ا�� 
�3

ی �	 �	ی�=	ی Eر	� �G�����
��C, در ای8  F'��	ر، 

ویC	 دا��0 و+,  �	ی� &�B
ھ��x	ن �� 43	+�� �2د 
0
ی داده و  �� &�� ��
�
0
ده �
ی د�� GE ت	h�/��

��"� .■ 

���D�� ی�ش : ��زیo= ی ��ای��ز��ن آ�0د�. ��� n17:

����' ��ر��ی دار�5 و ����7ای" � nF� .@ش رھ��U�

ا&�t و ��H)�" ��ب ������ ��ر��ی در ای�ان ��ی5 در 

0" . ��" ز��ن، �����' را �
 ز��ن ��ده آ�0زش دھ57

�7D�0 �D' در ای" را��� +?�ی�ی�ن ����ل :5ی5، 0���ا�5 

5!�� 
0
 ھ�@. دا!����� . 

 "�(�H� �� 578�0�� ��د 
 �_�ق ز��ن
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 –در��8ی ��ن
ا����������)��' در 
 '��(����� ��ا�� ��

��)�Uد ��ن  �1��70 
�
=�ری>، او)�" ا�_Jب 

 ��ر��ی :�8ن

 

 ��از آزادی 

�	رس، �	+`
د ���ن 18 
ی��a وSCW و .  B	ریo ا��

 ،oری	B ن��� S�# ل	� �Mھ

ی در �C	ن Eر	�او+�8 ا�'%ب 
�[gی
ی 	��ا�M	ق ا03	د �� ا
 ،
Eر	�ا�'%ب ���n ط�'� 
 
a� , در�	�0�ی8 ا��ط�'� 
 DG��	ی� داری، را ا�l	ت و 
�
#�رت ��	�, ���� ای8 

���د ?'��ای��� ای8 .  ط�'� را 
 �/�	3%� F5� ,�	ب رھ%'�ا
 	Bژوازی در ارو��د ط�'� 	ا�� 	�
�� 2	ک و �2ن �&��ه ��، �� 
ھ�q ���ان از >'	��� ای8 
ا�'%ب و آر�	ن رھ	�, �F5 ان 
����	ھ�، �/�� �	 �%��  	C�� ��
��	م در�C	ی �"رE, را �� 


وزی دارد�
 ا&� . 


و+0	ری	ی B "رگ�ان 

 رھ�A�از 
 ،8��+ ،o/`��C	ن، �	ر�o، ا
���G ھ	 و ��� ,�	�� 
A�و از 
 ،,�%'��	ر��G�G ھ	ی ا
���ن B	ریo ی�, از در2&��ه 

ی8 و �	 اھ��� �
ی8 �
 
&� kری	� S�روی�ادھ	ی 

�	ر�o در .  ���Gب ��&�د
�ME ن��� Fی	0�  :» �W

ھ�	ھ�`, ای، �W ا��0	ر 
. �	ری5, ای، �W �3ا�	ری ای

�	ری0�A� k, ���� ای8 �
اغ 
��ارد.« �����ن B	ریo در ھ�`	 

(ای �� ���a ی ظ�Cر ر��� 
��%دی1871   ( 9/� ��

 9G�G��	ر) 9G�+	���� 	ی

,�/�  ( S�ھ�[	ی ر�� و ��	
��	رزه ی  
�G� F�2ی

و+0	رھ	 �&	ن B �� , را�	ط�'
���اد و آ�	ن را �
ای 

ی، Eر	���ھ, ا�'%ب 	��	ز

ی، ���	د Eر	� ��ای=	د >��
 ،9G�+	���� ن	�02	دن �	C�
و در ی� �%م رھ	ی, �&
ی� از 

 �90 و ا��f0	ر ط�'	�,، �

�2	G�� .آ�	ده 

ط�? ا��	د �	ری5, ����د، 
 oری	B ن�����W دھ� F�B از 
و �
ا3
ا��0 ��ن ��
ق �
خ 
 	Bارو ،
C� 8ان در ای
Eر	�
 F��� �� ی
�E S��
 	�
ی ھ�	Eر	� 9�A� �0 وG�
�

ان Eر	��� ی 	�/G�#�	م 

در "  +��ن"ا�
ی&9 �	3, 
3
ا� ،�G���W F	ر���G ھ	 
در ا�`/0G	ن و ��رش 
 ,�	G�
ان Eر	��� ی 	�/G�

ھ
 ی� از ای8 .  آ+�	ن را دی�ه ��د

ی �
�/�� و Eر	����F ھ	ی 

ورآ3
یD�� 8 داغ ��ن c
 	Bرژوازی ارو��ی 	B 
ز��8 در زی

����ام از .  ��ه ��د 

�W ھEا

ی Eر	�ای �� 8���F �"رگ 

ن ��زدھ9 # SCW در دھ� ی
 �G�� و ,�	�	���%دی �	 
��ا�� ����، +��8 ای8 درس و 

�� ی �o �	 ارزش و �9C را =�
در B, دا���0، و آن ای��� 


ان در آن دوران Eر	�) �W و

وی در )  ای��وره&�B ای
�

�	ی� داری و �� 
� �7 
��	رزه �
�&��ن ای8 �A	م  
زی
�� ��C	 �� >"ب  
Eر	�f0ا�

 F�2ی)�G�����) >"ب 
��، �/�� ��C درک و �����	ز

ا3, و ��
ات اA� {�5&�
 ����	3_ �	+�� ی �2د  	� 
�h	ی
در #	+���� D	9G�+ ار�=	�, 

����	+�9G ��3دا+,، (
9 2
ده ��رژوای,، G�+	����

,'�'< 9G�+	����( ،

����	+�9G ��رژوای,، 

ه �c 9 ��5/,، وG�+	���
 �� ،���&���� و �&����	ی	ن 

����	ز دار ,�%'� .���ری ا

در �W	ن او7	ع و ا>�ا+, �	رل 
 �� o/`��	ر�o و 3
دریF ا
�0G'��	ً در ��	رزه ی ط�'	�, 
�� دا���0، ���ری 
�
����	+�9G �/�, را ��وی8 

��
د�
ی� آ3
ی�ه .  A�و#0, ای8 
�� و �[ o�	 ���F ھ	ی 
�� ��ش �2رد، 	�
ی زEر	�
0
 ��G	ر ��	��, در G�
را�0	ی ��/�� و �
ویr و ا�	�� 
ی ����	+�9G �/�,، و 

��0G, «ای=	د ���ا>"اب 

انEر	�«�� .  �Bی� آ

در ھ�	ن �
ھ� ی �	ری5,، 
�-�M ھ	ی راه ا��ازی ��ن 
���ن B	ریo، و دھ� ھ	 ��4 

�0
 در �
ی اEر	� 1917ا�'%ب 
��%دی در رو���، 3
اھ9 

������`�ی� �� .  آ 	� �� kری	�
���ن  80G&�3
ای�� �� �	ر 
 �G5�B	ریo از دھ� ھ	ی 

ن ��زدھ9 ��%دی آc	ز #


دی�ه ��دE . 


ان 3
ا��G در �
آ��ھ	 و Eر	�
��%دی �	 1869ا�a0	�	ت �	ل  

درس آ��زی از ��B	رھ	ی 
�0�gE ی �2د، ای��	ر �2ا�0	ر 
�, رژی9 ار�=	�, �`�
�

���� �G�3
ا  . _-'�در آن 
���Aر "  �	B/��ن ��م" ��

 ,�
دن ا�3	ر �����&�hل 
��ده ھ	ی ��� �90 و 
 ���=	ت >�� �C� ر	�f0ا�
اش از 3
وB	�,، در ژو��� ی 

1870 
� 
��%دی �	 آ+�	ن � 
وارد ��v "  رای8"��-'� ی 

در آن ��v ار�=	�,، .  ��
3
ا��G از آ+�	ن  Fار�
�� ای �2رد و 	�j0M� �G��
��	ل �� "���	B/��ن ��م 
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��C0G	ی ��0ا+,، �=��ر 

دی� �	 E"ان��  " ,�را �� آ+�	

��� 9�/G� 	ی .  ھ��W
 Fار� n��� ن��/B	� ،��g`�

د�0`�
 و روا�� ی "  ���G	رک"
�� o�< . 

�2
 �'�ط  F5B 	�"در "  ��ان

ت M�B	ریo، �4/� ی 2&9 و 

دم �
ان و ��دھC	ی Eر	�
 ��
 ز�	C� 8ود�� ای
3

��&�
و+0	ری	ی .  B ��W
ھ

ای&	ت E دارای �G�3
ا
 eای8 و� 	� ،���, ��د�E	��E
 �G��������0ا��، ھ�
اه �	 
ھ	 و �	 در د�� دا�80 �%ح 
�C	 ھ=�م �
د�� و ط, 	�	�2 ��
 ��
د �=	�	��دو روز ��رش و 

وھ	ی ار�=	�, >	�3 �� 	�

وزی د�� �B �� ،ی�	�
�
 80G�� 9درھ 	���03 و 	ی
��	A3	ن �	خ  ���'	و
�/-�0, و آ�`	ه ا�h	ل �	خ، و 

ف درآوردن a� �� 	� 8��xھ�


داری، C� و o/=�» 
 را �=	ی »���Cری ��م 

 
'0G�
اط�ری دوم ]�ا
دی
ی �[	��� >"ب .  �	��02

 	Bا
�	ھ�0, � �����Cری�5اه 
 ��ار�=	�, و �	ز��	را
 ��

دی� از 3E در	دا��، #
F�B آ��ه ا�M0	ده ی ^زم را 
 Dac , را�	د و #�رت ��
��

��	ی� . 

در ھ=�ھ9 �	رس "  �, ی
ز"
��%دی �� ار�F �2د 1871 


ان را 2/_ Eر	�د��0ر داد �	 
����
د�, .  �%ح � �7 Fار�


 وارد �ھ9 �
ای ا�
اء ای8 ا
�� S��  . �'د، ط���ای8 و 	�

 �� oری	B دم
�
 و Eر	�ی 
 ��	��'	و�� و �'	�/� ای �	

دا��02 و ار�F را 3
اری B
داد��، و �2%
ه �'	ط ا�0
ا�tی� 

ف �2د در a� �� را oری	B 
C�

���� .  آورد	�	�
C# S�	'� 8ای 	�
0
ی8 ا�'%ب ا��0	�, Eر"�

ی� &� kری	در � 
Eر	�ط�'� ی 


وزی ر����B ��  . ب%'�ای8 ا

ی ��0ن ھ	ی و�� ��+�� Eر	�
 9&W و ���	ی� داری را +
زا
�
ا��از 2%�, از �A	م 
�	ی� داری، و 
� 
Eر	�f0ا�
�C	، را 	G�آزادی و �
ا�
ی ��	ن ا

��	ن E&�د	C� 

ان .  در �
ا�Eر	�
��m ای��� #�رت را ازآن  ��
�2د �	��02، �	 �
E"اری 

ا���، ���ن ���ا�50	�	�, د
 ����< 8�0G5�B	ریo ی	 

ی �C	ن را B	ی� ری"ی Eر	�

��
د��	ی� داران �	 دی�ن .  
�
S��� ,�^��� 8��W ا�	ن را 
از د�� داد�� و ��ی8 �	ن �� 
��
ان ا03	دEر	��3
 ا�0'	م از  .

��ی8 ���، روز ���G و ی�9 �	ه 
 ����%دی، ار�F و 1871 


وھ	ی ��
ه �2ار ��رژواھ	 �� ��
���	ردھ	 .  B	ریo ی�رش �
د���

 	� ��در �
ا�
 آن �C	�9 و>&�	
 ��	�	�
C# ھ�� ی ��ان

��
د� ,Eد	0Gای  . oری	B ن���
�	ردھ	 در ی�, از ���
�	ران �� 	�
آ2
ی8 ��`
ھ	ی&	ن ی�4, در 
4
وف �B	ی دی�ار �Eر�0	ن 

""�^
B  "�� ق در �2ن
c  . از
 
��	ر �	��	02`	ن، د�0`�
 ��4�� ����E	ن، و آ�C	ی, 
�� آ�	ر د#�', و��د ��ارد�� .

 
M�
2, از CW	رده ھ"ار �

 ز��ا�,، و M��&r�B ،�0 ھ"ار 
 

 ����4ی �2M��B=	ه ھ"ار 

�����ن .  داد 
�� D��
�� ای8 �
 
3
ا��G را ��` �� oری	B
 S���B	ر و ��ال ھ	ی 

و+0	ری	ی �C	ن ا�%م دا��، B

 . n'3 ھ0M	د و دو روز ��د

 �� »درس ھ	ی ���ن«+��8 در 
����+���I «:  در�0, 

وظ�ی0 w��tد 0�8" 
'��(�������. و �= ،

 �G�+	���� �/C�ا��0	ه 
�	ر�o در .  ھ	ی 3
ا��G ��د

 
����%دی �� 0]�1870	 
 �� ��G� �G�
و+0	ری	ی 3
اB

n��� ,اھ
�E 
 ای5ه ی 2-
ھ�ی� ��ذب 0?. ھ�5ار 

در>	+��� در آن ز�	ن داده ��د، 

، �5	��	ت ���در ا�'%ب 

دی�ه ��د، E , �&�ی��	ط�'
��	رزه �/�� �S ار�=	ع اروB	ی,، 
 ��0��/� ا�'%�, را  ,�	��
 

و+0	ری	 دی`B وز
�
ده ��د، ا�
��	3_ �2د را �	  �G���, ��ا
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 9�	50���	3_ �	ی
 ط�'	ت 
درھ9 آ��"د؛ ا�	زه ��ھ� 
 ,/� �M2 �ّ�+��G���رژوازی 

وظ��M ی .  را �S��0 ��د

د �
ای رھ	ی, ��
و+0	ری	، B
�	ر از ی�غ  ,0G�+	����

  «.��رژوازی ��د

 ��
دی� ���ن B	ریo در #	� ,�

ی �	رھ	ی Eر	� ��او+�8 >��

�� .  �"رE, ا�=	م داد��<

ان �� #�رت Eر	���رای, 
��	�, را از v�W ��رژوازی 

ا از اری�� ی #�رت �
�3 و آE
 ���+	� �h+ 	� ،��&� 8��	B
��a2,، ز��8 ھ	 را �� 
دھ'	�	ن �[
د و ا�"ار �	ر و 

ان Eر	���+�� را �� ��/� 

�� ��رای, .  درآورد��<
�	ر��� دو+�  

ان >'�ق ھEر	�
 
Eر	�را �G	وی �	 >'�ق ی� 


د� 8��4� n��0�  . ����<
 �3
< Fان ار�
Eر	���رای, 
ای و ادارات o�/B را ���S، و 
��ب، 
�=	ی دم و د�0`	ه �
 F�0�<و ز 
Eر	���ده ھ	ی 
 ,�
د، و ��	� �/G���4 را 	�
>'�ق و �	ی�/� �/�G	ھ	 و 
�gھ�, ��  _=�
��C	دھ	ی 
 
��� و �gھD �� ا���a	دره درآ

دی�E Sی��� 	C�	G�. ��a2, ا

�&	ر�� ز�	ن در  oری	B ن���
 ,E��
�� ھ	ی �e/05 ز�
0
ش داد و GE , را�	�0�ا

�3 >'�ق و &�B u�	�

���ن .  �2ا��0 ھ	ی ز�	ن ��
 ��8 3
و�, را � ،oری	B
��/, از ا��f0	ر ا�� از 

��	ن �
دا��  . oری	B ن���
>? ط%ق �
ا�
، و ��" آزادی 
0
ک را �� ر���� &� ,E��ز

�� د��0ر ���ن .  ��	�2

ا�"ی �B	ریo، درب ��	�, آن 

ان را در Eر	� ,E���� و�	�S ز
 ،��03
`��
و E دا�2 وام
B ازای


م ��د��ی, و W[	ول � ��
 ،����C� دم
�
ان و Eر	�

���� �0G�  . oری	B ن���

و��ان را از C� ھ�� ی
�4	ف  ��
دا�2 ا�	ره 2	B

���ن B	ریo �� ا�l	ت .  �	�2

و+0	رھ	 در ھ
 �	ی B �� ��ر�	
 ����, ��ا ,�
ه ی 2	�ای8 

ا�� و ظ	+�	�� ی E	�f0م ا�	A�
�	ی� داری را �
����W و �A	م 
�
���� 
'0G��, �2د را 	G�. ا

���ن B	ریo ای8 >'�'� را 

ان ای8 Eر	� ،��آ��	ر �	�2 
 ����< 	� ����ان را دار
�2د�	ن را ����o، و در �'	م 

ی، &� _��	>�	ن ا�/, ��ا
آزادی، �
ا�
ی، ا����، ر3	ه، و 
 8���� 	C�	G�آ�	یF را �
ای ا

��	ی�� . 


و+0	رھ	ی ای
ان و �C	ن ��ون B
��	رزه ای ا�'%�,، ��ون 
 �7 
� �����ا+, ھ�� �	
�	ی�، و ��ون ا��	د و 
�
�, و��_ 	��0&B 0`, وGھ��
��, ��ا��� ای8  
از ھ��ی`
 ,�	G�و��47 ��+9 �	ر و �7 ا


 دھ����h� ن .  را	C� ی	رھ	و+0
B
�, �	ی� �	 ��B	رھ	ی #	ط4	�� و 

ی� �
��ون ا�'-	ع �2د �/�� �

وز، و �/�� �
 ��ا�_ ا� 9�	<
 �� ،,�������� �	ر  9A�
�	ی� داران و ��	ی��E	ن 
�
 ،�� ���	�CM� 	C���	�, آ
�A	م  ��/�ز�	ن �4
ض �� 
�	ی� داری، و از ��	ن �
دن 
�

 . آن دی
 ی	 زود 3
ا�2اھ� ر���

 9C�0
ی8 در�C	ی �C�ی�, از 
 	C�	G����ن، >? �
ا�
 ھ�� ا
 ,/���ون ���� �� ھ�ی� ھ	ی 

ای8 �9C ��یtه .  و #��, ��د
	�
ای ���  kری	در دوره ای از � 

 9�������-'� و �C	ن ��	رزه 
�� ��رژوازی �	 ا��	 �� ای8 ��ع 
��	�C0	ی �e�f، �4, در 

 ,/��, و �# �#
M� ده از	M0ا�

ان دارد، اھ��� �� Eر	� 8��


ای �	 .  ��Wا�, دارد�

یC	ی آذر�	ی=	ن Eر	� �G�����

ان و Eر	��� �%ش داری9 ��	رزه 

دم �	ن �� +D ر���ه از �
���� دا�&�	ن ا�%�, در 	<

 را ھ�ای� و �� ذر�	ی=	نا
 ،9��	�
� ,'3��
ا�=	م �
در�C	ی ���ن از �C	�, 2	ص 

����� . اھ��� �� ��Wان ��Bا 

0
ی8 در�C	ی �C�ی�, از 

و��ان ���ن، C� ن��	#

�G0	وی ا+�'�ق ��ون ���� �� 

و��ان ��دC� ��/�و0#, .  


 آ+�	�, را �� Eر	����ن ی� 
وزارت �	ر �
E"ی�، #	��ن 
�G0	وی ا+�'�ق ��ون  ��
وC�
�/�� را ��/, ���د و  �� ����
رھ���دی �	ری5, و ا�
ا�, را 

وزی ����0ن ا 
&� 
در �
ا�


ار داد#  . %�	�ای8 درس ���ن 

ش ��رژوا�, `� 	� S�	'� در

�	+�0G, ا�����	�  . 	�
ای �

وز ��4 از ی� و ���C0G	، ا���
 �� 
�
ن، ای8 ا# 9��
 �7 ,�
`� ،9G�+	����	�
 8�� n��4 و روا�	� �� ,�	G�ا
 ����زد 	�����ن  ،��	C�	G�ا
�, و 	G�
 ای8 �	ور ا�
 ����0G, �2د B	�M&	ری9 ���
��4 ای �� در آن ھ�� 	� 	C��
�C	 ��ون ���� �� �/�� و 	G�ا

و��ان C� Dھg��tاد و 
�G0	وی ا+�'�ق �� >G	ب 

ای��، �	��4 ای  
�	 ای����  . 8	0G�+, ا��

 ��"E �4 را از�
ش ���0ان �	`�
 �� ,0G�+	����	��	ت ���
���	ی ز�	ن و  
�C	 را �	G�ا
�/�� از ھ��ی`
 ��ا ��G	زد و 
آ�C	 را در �
ا�
 ھ9 #
ار ���ھ�، 

��aن دا�� .■ 

5 S2018 اوری 
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 �xد ����4��ن �
 yx���1ران !��


�1?� 

.?�?: 3�?: 

 ��� ��� از �١١	�� 
، ١٣٦٦روزھ	ى ز�0G	ن �	ل 


ا�
 �	 CW٢٦	ر���� � ��Mا� 
 ��x اى �� �	 ١٩٨٨ �	رس ١٦

^^�� دا�� در >	ل �2اب ر803 
�	درش ��د، 3
�	د زد Sh� در :

0
ه �	ن ھ	�8“B�� ،در، ‟دا��	� 
����0
 ھ	 آB�� �/درش .  ھ	�


�� او را در �Sh �2د G�
0
س د02
م� �ME د و
&3 .

 
0�	��
c	S3 از ا���� او7	ع �
از آن ��د �� او ��0ا�� آرا�F را 

��
داEز	��2د  ����اى .  �� 3
ز
���ن و 3
�	د از ھ�� �	 �`�ش 

����ا��G �� .  ر��� �G�
E	ھ	 .  ��ام ط
ف �	�� 3
ار ���

 �� ���
����اھ	�� �`�ش 
 .>�	�� از 3	��4 �"ر�E دا��

. آرى ا�8 ���	ران ����	ی� ��د
 �x� `�ش آن�و ��ا�� �� 
�2ده ��د در وا#_ ��اى 
ھ�ا��B	ھ	ى ��`� و ا�M=	ر 

�B=	ه 3
و�� ھ�ا��B	ى .  ��D ��د
 ��D ٤��`� ھ
 ��ام >	وى 

 2/�	ن �� ����٥٠	�� و 
 
GB 8 و�G< د��0ر ��ام
����8G< �/� ،F ا+�=��، 
4
وف �� �/� ����	��، �
 
C� ���E ���E را در 	C���


ى >/�=� و ٧٠M� ھ"ار 
. رو�0	ھ	ى اط
اف 3
و ر���05

د#	�'� ��4 از ھ
 ا�M=	ر، ده ھ	 
 	� 
�B د و ��دك و
�زن و 

ھ	ى ���د و �	ول زده �� ��B

��در �
ض ��W .  ز��8 ا03	د
 ��D در �٢٠٠	�� >�ود 
�� 
=M�� 
C�. 

���	ران ����	ی, >/��x و��_ 
  v�� ده از	M0رد ا���
ی8 �

ا3"ارھ	ی ����	ی, از ز�	ن 
 kر�	آن � 	دوم � ,�	C� v��

در ا¥
 ا�S�� 8 .   ��ده ا��

 ٥٠٠٠��	��0	را�� ��F از M� 

 F�� و ��ا�G	ن S0# �	م ��

 ز��2 و �	 آ2
 ٧٠٠٠از M� 

 �j4+ا {#	�
�	ن r/3 و ��
����	ن .��	�
 �� CW	رم ا�8 #

�� . ز�	ن و ��د�	ن ��ده ا

>�ود ��G	ل ��4 از ا�8 3	��4 
 �G�درد�	ك، �2
E"اری 3
ا


د�
ی از “:  ا�%م C� �x�/<

ف a� �� ��
د�0	ن �
اق �

 ٢٧ای
ان در آ��ه و ط, روزھ	ی 

اق ٢٨و � n��� ه	� ��Mا� 

���	ران ����	ی, ��ه، 
��=��  و �	�8 در �2ا�, 

 و ‟.���? 3
و ر�03 ا��
����
ی� ����ی�رک �	ی�" آ :

“ 
ایS�� 8 از ھ
 ��C و �� ھ
��CMم ی� ��	ی� ��`, ا�� 
�� �	 ا��	رھ	ی ��G و 
 ��	C� ر وg� اق و
ر��, �

ر��, در ��رد �c ی	ھ
ا�M0	ده از ی� �%ح 


دا�� در آ���05 ا�����	��ا.‟ 

����S دھ��ه ��اد 2	م 

 	C��� 8ا� ��	ت ����^�a��
�� دو+� �
اق �¦ �	�
 ھ/��ى 


ات“�� ا�9 �3
ا�o 3	ن آ‟ 
 .��ده ا��

 
&0��
ا�	س E"ارش ھ	ی �
��ه، دو+� �
اق �	 2
ی� ��اد 

ی�	، �����	ی, از دو+C0	ى آ
 ���
�,، ھ/�� و �	 c ن	آ+�
 ?3�� ,��	ر��	�	ن آ+�	
��ه ��د ��WیE 8� 8	ز ا�a	ب 

��� ��+�� �0Mھ 

ای8، .  در ھ�	��

ات، �3
ا�o 3	ن آ �� ��W 
ھ
 ����< ,��`�
oB از �
 �&E
��ام از �
اق �� ھ/�� �
و در�	ره �G/�� ���	ی, �
اق 

�3 و E ار
# ���	����رد 

دی�، ا�	، در ای8 ��رد E م����
 �� ،
و ��G	رى از ��ارد دی`
ویtه در �
�� ��+�� �%ح ھ	ی 
5
ب و �G/�� دو+� ھ	ی �
دی�0	��ری ���n دو+� ھ	ی �� 
 �03
&�B ا��� و
��ا�-%ح د
 
A��C	ن، ھ�q دادE	ھ, اظC	ر

��� ,��. 

���G و CW	ر �	ل ��4 از ا�8 
���	ران، �2
E"ارى �� �� 

ا>� � 
�� از #�ل �¦ د�0

د ���
 >/�=� �	ر C� در ��

��ه ھ	ى ��اد “:  E"ارش داد	��	ز
����	�� ھ��ز در آب و در ھ�ا 

 و ‟.و داgc S2ا د��ه ��&�د
��اھ� �&	ن داده ا�� �� 
��4 از ���	ران ����	�� ا��اع 
 	���� ،8��� n'� ،ن	ط
�
 	� �j4+ا {#	�آ��ن ��x ھ	ى 

ده �� ��S �3ق ا+4	ده اى �

 .ا3"ا�F �	�03 ا��

�� �	ل ��4 از 3	��4 
�	 �	ھ� 3	��4 د�`
ى  ،�=�/<

9�0G8 ھ�
M� ى �� .  در
C�
 Fف ار�
�-�ر و>&�	�� اى ازط

�/G��03 �
�8 �%ح 
&�B �� 
 دو+� 3	���G ھ	ى ��`�

��رد >�/� و ���	ران  ���
�
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�3
E ار
# ���� �� در ��0=� آن ھ�ا�� و ز

 ا�G	ن �	ن �2د را از د�� داد�� و M�ھ"اران 

 و ��ان و ��دك آواره و �B د و
�ده ھ	 ھ"ار زن و 

��	ن	2 ��. 

د��	�� �� �� د�� ��ه اى ا�`S و ��50Mر و 
��	�D و ^�?  ��	���� و��ان اداره ��&�د، د

�G�� ��
ا�8 د��	 را �	�� ز�
 و رو .  �
اى �&
��	�� �� و��/� ��د و .  �
د 	��
دم د��'�رات 


ان �8��4 ��دEر	وت ��ه #/�/� از ا�0§�
¥ .
 
Eر	و در راس آن، ط�'� � ���	G����C ا

�S�&0 �	�� �[	 �2"د ود��	 را از ��=%�� �� در 
�=	ت دھ� ��"�� 	B آن د�� و .■ 

 ٢٠١٨+��ن �	رس 
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 .@��
 ی�د ����4��ن ��1ران !�� 
د��1)

>1?� 

 .0�C� ��D!
&�Bی" و ر��ای. 

�. دو)� ���

���+ .���!��! 

 ��" ص�)*.


یoB 8 از M� ,�	A� �G��
 ��>�ود دو �	ه >�/� ��	ی�0	را
��� و 
� ,0G��	3 �+دو


ا�`�" در  � 8�G�� ,0��'	و

ا�
 ا�M	ق ا03	د�	�
ی8 .  ��`, M�

�� ای از �2د �� 	�	�
C# ���'	و

ھ	ی .  ��	یgE Fا��C� در


دم �� >�	ی� از آن � ،	���e/05 د
��0�	2

د .  ���
وزی در ی� �B 	�ا

�� ی� ط
ف آن �� ��پ و  ,�	A�
�� و ھ�ا��B	ی ��`, و ھ"ار و 	�
 
�, دی`	A�ی� �	ز و �
گ 
�G/� ا�� و ط
ف دی`
 آن از 

�G���	ت �
�2رد 	����G	ر   ای8 ا
ا�	 ار�F .  ��5 و د��ار ا��


وزی �B 8ای �� ����� ھ9 �, دا
�
�, �&�ت �����ه ا��	A� .

 ,�
ا �� �� v�� ��B S	ر��"اW

وھ	ی ��
ای از B	ی در آوردن �
��� و ���0ی�F ادا�� �2اھ� 
�

وھ	ی �� v�� ع��ی	�3 و در ای8 

��
د �=
�� زی	دی دار� �/G�. 

 �G�� ,�	A� ����
ی8 در زM�
 ���
� ,0G��	3 �+�2رد و+, دو

وز �B ,�	�� ظ	+� ��د 
��از ای8 

��ه ا��	��
ون ��  . ���
دو+� �
���4ان دو+0, �� >'�ق �G/9 و 
��ب 

د�0	ن را ��
دم �B	ی� ای 

دم �C	ن و � 9&W در ��� ,�
ا�A	ر ��8 ا+�//, ���4ان ��	ی�0	ر 


803 .  ر��ا�
 ��ه ا��E ار
#

وھ	ی ��� ����� در ��	ر 
دو+� �
803 �2��	ر 
E ای
دا�&, �
0
 ای8 دو+� را &�� �W 

ی8 ھM�

د�. �	 دا�F ��ا�, �2اھ� 

��� ای8 �	�o و ا#�	ل را 
دو+� �
دا�� �� در���4 ���ت و ی	 

�, و c ش دول��ھ�
اھ, 2	

�,   رو���	A� ��'3��
ی8 M� در
و+, ای8 دو+� در �"د .  ���� آورد

 ,�
c ی	رھ�&�
دم �	دی �

ی8 M� ع	, د3�دم 
� S�	# ��4ان�
 ,&� SG��&0	ر و  S�و �	

د�0	ن ��	�02 ��ه �
دم �

�� .  ا�� ,&'� 
از ��ی دی`
 oB ان ��ری�
��� در ��
دو+� �

ی�	، ���Cری ا�%�, و �از ا
 	� ,0< ��� ,� 	Mرو��� ای

ی8 ھ��ز >	��� ای M� ل	hا�

��5اھ� �� �03
E ی��ا�� و . 


ی8 ا�	 n'3 �� د+��M� Sق M�
 ���
� ,0G��	3 �+دو ,�	A�


د��
ی8 در ا��� واھ, .  �'�ط M�
 ,� 
�3 �� ,0G�+	����	�ا>"اب 

ی�	 و �
د�� �	 ��� �	زی ��	ن آ�

 را C� 8ای ���رو��� �, ��ا

د� �&B �2دش �� ���� �M< .


ی8 ��	د #�رت M� ��
ار ��د #

دم �	���
ی8 .  M� ��
ار ��د #


دم �	�����	د ا��	 ��   . 	�ا
CW	ر�Wب و ا3? ��0, 
�	+�0G, ی�4, ا��	ی �� ���	�
 �'-��
�, و c ,�	=ی ار�	C0+دو
 �=�0�
وزی �B DG�ای �
ای 


اه دا���C� o��. 


ی8 M� در 
Eا �� 9���, دا 8�
ا3? و ��	��� دی`
ی >	�9 ��د 
 �� �G�
 W'�ر �, ��اC� 8ای
 �� 	� Fار� S�	'��, در 	A�+�	ظ 
��� از �2د د3	ع 
� �/G�د��ان 


وزی ���� آورد�B 	و ی ���و+, .  
�G/9 ا�� "�W د��8 را .  ی�

 	C��� راه ��, داد و �� آ	2 ��

د� ,�� ■. ا��0	د 
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. &�Bی" ز#

 ��ظ' ���FDاه
 9c ن دھ��ه و	�� 	ھ ����


دان و .  ا�`�" ا�����د�	ن و 
. ز�	ن آواره و ���	ر و �, �
�B	ه

 ��0
و�5
و�� و �� ��� ھ	ی 	2
و �� ��پ ��0G ��ه، �	��C	ی, 
5
و�� ��� در ��	ن 2	�� ھ	ی 

�	زان � ،������
ش c
�� دی�ا�� وار �� در  ,#	�x�/#

ی8 �/�� ������ و M� و دی�ار
�� ھ	ی 	2 �� ,�/G�او�	ش 

������در .  رھ	 ��ه را �	راج 
آ��G �	ھ� �&8 
#/�ر�	^ری ا�%�, ھ	 و 
 ��/� ���
�	+�C0G	 در ����	�
�� �	 ��	ی	ت  9�0Gھ ,�
د�
ار�&, �	 د��ان �G/� در ��ه 
�&��ه  ,Eآوار ��ن 	�	��و 

���� .  ��ه ا ,�
د�
���E	ھ&	ن �G�W؟ .  �E	ھ�	ر

 803
E د�� ��ای 
�%ش �
���� �2د
�  . ,E"ر�ه 	�E �W

 �� ,�
ا�� ای8 �%ش در #

وھ	ی ��د��	 ھ��ز در د�� 


�=_ و �8M40 ا���در ای
ان .  
�	ر 
� ,����Cری ا�%

در رو��� 8���B در .  ا��
��
ی�	 �
ا���� اردوc	ن .  آ
در �


ی8 �	ی� .  …وM� در ای8 دوره


د�E ار
�	م .  ��رد ی�رش #

ی8 در ��	ر #	ر�	 و #%�	ن و M�

ای � 8��>/�=� و ����ج �2

�� ��l kری	ھ��&� در دل �. 

د�0	ن �
وھ	ی ��	�, ��

ای � �� 	=���ری� �	 آ
 ،��
ی�	 ���M ��د���	�� آ
>? دا���0 در �4	�, �� 

 و C� ��W و ,�	���ا��ازه 
رو�0	 ��^ن ���� و �	 از 
�2د�0�gE, ھ"اران �8 از 

�� ا503	ر آ3
ی8 =� �/G�
دم �

�, را 2/? ��	ی��	���در وا#_ .  

دم و �
وزی �B ,�	��� v��
 ,��� ا�%��< �G��

�, .  اردوc	ن ��د	��� ��روزی 
 
�3، �
س و �
م �
E 8&�
�	خ >����0	ن �	ی� ا��ا�02 

�� .  ��د �G��, دا 	��د
��� و �
�0G	ن و 
� 8���	<
 ��ار�	�	�&	ن 2	+'�8 دا�F ��د
و ا���ن �	 �
م و 

��0G`, �	ھ� B	ی	ن �

وژه ز�� و �e�f و �7 B
���, �2یF ��د	G� .ا


ی8 ا�0'	م از M� �� ی�رش
�, ��د	���  . ,�
د�ا�0'	م از 

 Fدادن دا� �G�� 	� ����د 

ده � ��/�
� ،��ا��� ی	�03 ��د
��د�� و ��ق رھ	ی, در 
�&��ه ��د ��. #/�C	ی&	ن ز�	


اغ W ��ای8 ی�ر�, ��د 
��"ش را وا��`80 �	 ری	�	ری 

ی داده ��د، �	 �2درا E و ��ط��
���0ی8 ��#� �2یF در  
از �


د�0	ن ��ری� 2%ص ���، و �
8���B و 2	��� ای و ا�� ��ون 
ای��� ھ���xام �� �2د �
ات 
دھ�� آ��	را از ای8 
 ،�����&, >�	ی� 
�&+
د�	ی �2
�	ن را �f	ر اردوc	ن 

��
ده ��د�  . D��
�� ای8 �

وزی او�	ش اردوc	ن در �B


ی# 8	�F�B S ���, ��دM�. 

وزی او�	ش �B ه��
� kری	� 	�ا

 روی 2	�� ھ	ی وی
ان � �/G�
��ی�ه ا�� 9�
دم را �. ��ه 

در .  ای8 �=
�� �/k �	ریk ا��

دم ھ��&� از ای8 ���8 >	ل 

�03 ا�� و E درس k/� ت	��
=�
�`	ن و 	�دی�0	��رھ	 و �2د

وھ	ی 3	���G و ���Mر را ��
��ه 	&�دی
 ی	 زود �
�	ی �2د 

ده �
�	ب B +� دان	�ز ��و  ��ا

������ اردوc	ن و .  ا
�
دی�0	��رھ	ی 3	���G و 

 او ��" از ای8 �	4� _=�
�

��5اھ� ��د 	�f0G�رو�� .  #	��ه 
 ���, او7	ع و C�"�2	ی, ���
 
��� و دی`
ھ
روز در ای
ان و �
 ��/�
� �'-���&�رھ	ی 
0
ش �, ی	��، GE و �����
���ی �
 ای8 >'�'� ا��	� .


ی8 ھ��&� M� ن از	C� دم
�

د و ��	 ا503	ر ی	د �2اھ�� 
��5اھ� ��د �� ا�h	ل 
دی

ت و ا�"�	ر از M��F را �	 	E����
����. ���� ��ا�_ �	رو 


دی�ی در ای8 ��	ی� دا��� .■ 
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 a��+ 
3 و�����&
 -او��ش !�8داری

+�FیD�0 I" ی[ 
#���اده H0?�ل در 


 ارو0�

 !J8 #�1ززاده

��ران ١٨روز ���4 	� ��Mا� 
 S�� ���
داری اروC�
�, ی� 2	��اده �4/�ل را ��G�
در �2	�	ن ا��	��S زاده �� 

 ��	C�"ز	=� 
�c �2	� "
��
د� Dی
5�  . 
ا�0&	ر �a	وی

ای8 2	��اده در ��	ر �	�02	ن 

ت و 2&9 M�وی
ان، ���, از 

دم ����د آورد �-�ری �در ��8 
 ,��	ت ���Cری ا�%	'� ��
 ,�	��B^ و F��را �	W	ر �� وا


د� �/�G� . 
 802	� ��
دار ارو��� و#��	C�

د ��, ا�%م ��	#
�c را 	��ای8 

آن را ���n "  #/_ و #�_"و 

د�
داری �	��� C� 8ری��	� .

 ��و+, در ��8 >	ل �	W	ر �� 
���
دم �gر�2اھ, ��	در .  از 

 o/=� �j� ر�B ,7	#
ا�%�, از ارو��� �E	ه را �� 
 �G�
دن 2	��اده �4/�ل داE

ا ��ون اط%ع �	ز�	ن W ��
�C"ی0G, ا#�ام �� �	802 ای8 

د �� ��

ده ا�� و+, �� 	��

داری C� ,�	G�
 ا�c S��

��� و  ���	� S�	�ارو��� را �-�ر 
�ME" 
داری از : C� از 	�و+, 

�C� 8ای 
داری9 �� �	ی�  �Jی
 ,0Gی"C� �� ,�#�S از ھ
 ا#�ا

,�داد�� �	 ای8 �	ز�	ن  اط%ع 
�� ���ان #�9 ای8 2	��اده B	ی 

,�آ�� و �5
یD ای8 ��	 �	  �	ر 
ھ�	ھ�`, �C"ی0G, ا�=	م 

,���، 8�7 ای��� روز ��G	ر  

ای ا�=	م ای8 � "����ی را 

��
د���ری� ا�50	ب 	�". 
Dی
5� S�� ده����"ل 2	 

 ���4/�ل در روزی ا�=	م ��ه 
 ,���� n���Cری ا�%
. ���4ان روز �	در ا�%م ��ه


 ای8 �	ر Eر ا�B ,7	# در	� 
A��
 ،�&��روز دی`
ی ا�=	م 

 .ا��	+, ��ا��

داری ھ	C� ری�C�� در 

�C	ی 	Eار %�� ,�ا�%
��0Gول ھ	]W ی و
ھ
 .  c	ر�`


داری ھ	 در ا�02	ر C� ام از��
 ��
وه �	�3	ی, #
ار دارد E ی�
�	 ز��8 �2اری، ��ور �=�ز 

ار دادن # ،,���	# 
�c ی	ھ

ی در ا�02	ر د�� C� ت	�	��ا
 �� �M`ی ھ�	ل ھ�B ران	�ا��ر

����, ز D��  . 	� 	داری ھ
C�
 	C�
دم آ� ,E��ای=	د ��ا�_ در ز
�=��ر  e/05��� ھ	ی 	C� �� را

دا�2 ��ارض و �
ی�� B ��

���� ,�و .  ھ	ی ��`�8 


دا�2 B �� در	# �� ,�	G�

 و � ���	��ر��ه و �	ج 
�	ر�	ن �	 د��0 ھ	ی �W	#�ار 
 ���, ا�03  ,�/G�و او�	ش 

دم از ط
ف �
ای >�/� �� �

داری ھ	 �	ز�	ن داده C�

������ ھ	ی 3=�_ .  ��ه ا
 Dی

و�	ن و �5M0د� �� �/�<
 
'�� ,���G���S ھ	ی 

دم �� �	رھ	 و �	رھ	 در ��ی	ی �

 ��ه ��5�, &0��ا��0	�, 

داری C� ھ��	��&	ن دھ��ه 

 .ھ	 ا��
���
دم ارو�
ا W ���, �Eی��  

 	C�
و��ه ھ	ی آB �� ,�c	ر�`
ا
ا3&	 ��ه، در �	ی� ���Cری 
 ,� ���	ر �2د ادا �� ,�ا�%
 �� ,+�/4�دھ�� و+, 2	��اده 
0
ی8 ���� را ^زم دارد، &��
��رد  ،8�G�
م ���C ی� =�


د�`��
ار # �/�<  . ���
دم ارو�

و��ه دزدی �%ن B ا
W ���
]��
 �3
ر��o دا�&��ه �3, و >
ای ارو��� از دا�&=�ی	ن 

 �2ا�`	ھ,، ���Gت �`	ه 

��� .  دا��0 ��B ,�
دم �

�	ن ا�/, ا02%س 
=�۴١ 
�, در ی�, از 	���/��ن ��

ا W ،,�
c ن	ی=	�ی آذر	C��	�

���&�ه ا 
B	�k ای8 .  د�0`�

دم ���ا��� و ���ا+C	 را 
���	�&��. c	ر�`
ان را ��5�, 
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B	� k���Cری ا�%�, در 
�'	�S ای8 ��ا+C	 د�� �
دن 

��ب ا��
 . �� �W	ق و �
8�G���	�D و ا�8 دا�80  


دم ا�����یtه .  >? ھ�� 
�4/�+�8 �	ی� �-�ر ویtه  8�G�
�	ت ر3	ھ, �	 	���� ا�E از ھ��
 ,�G� ��47و �� ����

���8 آن �
�2ردار �	��	� .
��0ا�� ای8 >?  �� ,0���<
��	ی�،  8��
دم را �	�ط��4, 

��� 9E رش را�E ی�	�  . ��
 ��
داری ھ	 و �	C� F<��
ھ	ی �	�3	ی, آن �	ی� ا�0
اض 


د�  . ��و��47 2	��اده ای 

داری C� n��� 	C��8�G آ
5
یD ��ه، �	ی� در � ���ارو

ار �`�
د# ���� "�
� .

�	ت 	'�
داری ارو��� و C�

 �� ��
د ��0, را �	ی� وادار ��<

دا�2 B رت	G2 اده��ای2 8	
 8�G� 

ده و ھ
 �W زود��

��� 8��	� 	C�
ای آ� D�	�� . 
�8�G را S�&� در c	ر�`
ی 

 ,��	ی� داری ا�%
� ����<

د� �=0G� ی�	� . S�&�ای8 

�, ای8 >���� و �`�
� 	� n'3
 S�	# ,�
د����� ��راھ	ی 

 ■. >S ا��
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 a��+ 
3 و�����& 
د��1)

 او��ش !�8داری ارو0�

ا#�1ر ا&��ا%�ت 

��ر��ی آذر��ی��ن 

١٣٩۶  

 !J8 #�1ززاده
 

۵57B� ا


ان �	ر2	�� �3^د Eر	���4, از 
ارو��� درا�0
اض �� ��م 


دا�2 �	ه ھ	 >'�قB S�	'� 
 ,�
c ن	ی=	�اری آذر��ا�0	

��
د� _�=�  . ��
ان �	ر2	Eر	�
�	ه �	 ی� �3٨^د ارو��� >'�ق  

 ��
�	ل �2د را از ای8 �
���-	+�� دار. 

٧ 57B�  ا

 ����	ر��	ن ا��	ر ��M ��ی� ارو

دا�2 �&�ن B �� اض
در ا�0

�	ه >'�ق و ���� �2د در ٨
,/� ��
�'	�S �	�02	ن � 

3
اورده ھ	ی �0M, در  F5B
��
ان د�� �� �=�_ زدC�. 

١٣ 57B�  ا


ان راه آھ8 آذر�ـ	یـ=ـ	نEر	� در 
ا�0
اض �� >'�ق ��4#ـ� 2ـ�د 

��
د� _�=�. 

 

٢٠ 57B�  ا


ان �	Sc و ا2
ا�, �3^د Eر	�
ارو��� در ا�0
اض �� ا2
ا�C	 و 

دا�2 ی�G	ل B ?�4ی�

ان ���	ر Eر	�د��0"د�	ن و 
��ه در �'	�S ا�0	��اری 

��
د��	ت ���Gل .  �=�_ 	'�
 90G�� 	� �� ��و��ه داده ��د
 	C����, از >'�ق آ ��Mا�


دا�2 �2اھ� ��B  . 8در ای 	�ا
�&� .روز �2
ی از >'�ق 

 

٢٣57B� ا

 ��4, از راھ�اران ا�0	ن
آذر�	ی=	ن �
#, در ا�0
اض �� 

دا�2 ���ی و �"ای	�	ن B م��

�'	�S ا�0	��اری در ��
ی" �=�_ 
��
د�. 

 

٢٦ 57B�  ا


ان ٢٦از ��� روز Eر	� ��Mا� 
�� ط�? 3
ا�2ان 	��راه آھ8 
#�/, د�� از �	ر �&��ه و 

دا�2 B ی	ر د��0"دھ	�2ا�0
�&�ه و ���ی و ���ات و ��� 

��در را�-� �	 .  �	^ی �2د ��

ان راه آھ8 در Eر	�ای8 ���7ع 

ا�
ی از ��/� در � ,�-�
 ،
C&�
ج، ا�%�
ھ	ی C�

ی"، �� ،�C&�
س +
�0	ن، Eزا
دا�h	ن، ���	ن، 3
ا�2ان �� 

�� ■. ا�a0	ب داده ��د
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0
 ��ر�� �D*0م �| ��

 n��5ز�5ان �| !�ی[ ز�

 �1��0رس روز �٨| �70

 ��ا0�5ا!� زن

 ��

 �"ی"م �	 ���� �� �=Gھ�
ای �� در ای� 8	C+	 �� د�� 
آورده ای از��	 ���5اھ9 و0#, 
�8 �� ز��ان ر903 ���5ی�  ��
�	ی� داری 
���5ی� ���5ی� �	 �
�8 �	 ز��ان ر803  �� ���� 
�3

9&��� .د�� از �	ورم 

 eی

واری� ���9 �"ی"م، 	2
�Bر، ��x ھ	ی �"ی"م، �8 از 
��	 ھ	 �[	�`"ارم �� در 
 ,E����	م 3
از و �&��C	ی ز

دی� و � S��� 8 را� ،,�	��
��0Gدی� وھ��8 �. ی	رو ی	ور 

ا���وارم در �
�� ی ز��0�E	ن 

�C	ی �2�, 	G��	د و��3? و ا
�4���	ھ	 آزاد .  �	��� �
ای �	

ھ��0G ھ
 �	وری را ا�50	ب 
 9������0ا o� q8 و ھ�� ،����
 S���� 	�� ��ن را	ی�	ورھ	�

9����� �	ور .   ��0Gھ 	ای8 ��
 ���, ا�50	ب ������ و�2	G�ا

ی ��&�ی�&� �4�. E"ار �	


واری� �	ن��8 از ��	 !  
 �� 9�����g4رت �2اھ, 
در>'�ق �
ا�
ی �� ���	ھ, 


دم��8 �[	�`"ارم �� در .  
 �	ل ز��E, ٣٤ط, ای8 

0
ک ��	 �� 2	ط
 �	ور &�
�8، ����4 و ز��ان �8 را �	�	ن 

دی و �	 دار و��ار � S��� و دل

�8 ھ9 ��	م .  �8 �	�02 ای�

ای � n'3 را 	ای8 �05, ھ
 ��05���2, ��	 و ھ����	


ده ام� S���  . 9������

ا�
 و �» � ،,�	G���4 ای ا	�
�� ��m�4 ط�'	�,، �E
دور از ھ
�/, و �tادی را  ،,0�G��

�, .  �G	زی9��و�2اھ	ن #	

ه ��C	ی 	G��� ��	م ا 90Gھ
�, �� ویtه ای
ان �» ��ان �	ر 	2
�	ر ���� و ھ�� ھ9 ��  ��دار
ا��ازه ی ��	ز�	ن �
دا�� 

������	م ای8 �2ا��0 ھ	 .  
 .��ون ھ"ی�� �� د�� ��, آی�

9/E ی	ھ

 �"ی"م و د02Gھ� !
 F�B	&�B٨ ,�	C� رس روز	� 

زن را �� ��	 و ��	م ز�	ن ای
ان 
9���� .و �C	ن ��
ی� �
ض 

 ز�5ه ��د ��ا��ی زن و �0د

.?�&�� CW	ر &\�ن ا
����٩٦/١٢/٩ 

 ا&��1ر ز��ن ھ�ى راx{ در ���ر

دو+� ���0ا�� �� ز�	ن از ز�	ن ھ	ى را�r در �&�ر را ���4ان ز�	ن .  ������� ز�	ن ر��� ا��	رى
 �� 8��/�0��	ت و ��CG%ت ^زم �
اى 	��
وط �
 ا���� ا&� ،��	��ادارى و آ��ز�� ا�/� �8��4 
 

 ز�	�C	، در ز���� ھ	ى ز���E ��	�� و ا��0	�� و آ��ز��، و��د دا��0 �	�� و >? ھ�	�
 ��/���� و از  ��
�o �� ا���� ��0ا�� �� ز�	ن �	درى F��2 در �/�� 43	+�� ھ	ى ا��0	�� �


ه ��� ��د ���Mظ �	��C� ن	ده ھ�`	M0رد ا����	ت ا��0	�� 	�� .ا

y� +u��� ا)�1Bى ��ر


�3 �/�� و ���04 و &�B م�'� e� �4 از�	� �E��	� D'� �� ن دادن	�	B �� ������Aر  ��

�3 ھ	 &�B 8ا� Dاھ��
دم ا�
ان از �
ه ��� ��ن ��ده C� �� ���
وز و �
اى �3
ھ�`� در �C	ن ا

، ا+�M	ى �	4�
 آ�C	 در >�	ت �/�� و 3
ھ�`� �C	ن � ��0'�9 �
 و 43	^G� ��
و ا��	ن �

��� 
��h� 8��^ ى	�M+ا ��ه ��=�� ��	�
 .ر��� ز�	ن 3	ر�� �	�� ط� �� �

  	� ،�G�/`��� ز�	ن ا �G�
ى ھ�8��x �2اھ	ن آEر	� �G������4%وه، در ھ��8 را�0	 >"ب 
ھ�ف ����E S	م �� E	م آن �� �� ز�	ن آ��ز�� و ادارى ��0اول در �&�ر، از ���B 8	��8 در ��ارس 

 .آ��زش داده ��د


وز �'��9 ر��� در �-� ��8 ا+�//� ا��، ر���� ���%دى، �� ا 9��'� ،�/��در ��	ر �'��9 

 ��د��� ��Bا ��� و در ا��	د ر��� �&�ر ذ��	#. 

 ای�ان، ����0
 ��ب ������ ��ر��ی "ی[ د���ی �8��"از 



 

 

 
��� 
�&Jاط
آذر��ی��ن ��ب 

����� ��ر��ی � 

 .0J�4
 ا�7D. رژی' ا�B+
و �������)����8 در 

�� !#�ز���ن �D*0م ا

 F��� ،ی���ل 	در �

دم ای
ان، � ���, ط/�	�`�
�

. دا�� دارددر ا��	ل �e/05 ا
80 �
ایn  و ��ازن #�ای �در 

دم اھ�از در ���ی� ��	�,، 
B, ا#�ام ��
ی� آ��" ���� دو 
�" اھ�از، 
���ا و ���	ی 
 ,�د�� �� ا�0
ا7	ت �2	�	
��
د�. زده و �� رژی9 ا�0
اض 


ا�3	ی, ای8 (h� �&'�در 
��، از 	�
�e/05 ا�9 "  ا#�ام"�


دم �
ب ز�	ن �
ده ��ه و+, �
 ).از �'&� >gف ��ه ا��


ھ	ی C� ی	j3 ���+	< در

 �2"ش �l	� ��� ن	�2ز�0
ا�'%�, دی�	ه و در ادا�� آن 

ان �3^د Eر	�ا�0
ا7	ت �	���ه 

 ھ�0M �[� و �&��اھ�از و 

دم �/�� �9 آ�, �ا�0
ا7	ت 
 ,Eو �/�� آ+�د �'-���	رون و 
 ��
دھ	 E"ری F5B از ,�	�

�&��ن را  oM� "��
دم �
ای �

ده، �/�	 �/�� � �5�
�� ا�%�, ا��؛ رژی9 ��<
�� د�� 	<��g� ,0�
< ��
�� ای 	�
� F5B 	� و ��"��

دم �
ب �>G	ب ��ه �/�� 
ز�	ن �2ز�0	ن، j3	 را �
ای 
ا�M0	ده ��	�, �
ی	�	ت 
�����3
اھ9  �G�+	����	� .

 ,0�

دم ھ9 �� د��	ل 3�
 ،��0Gرژی9 ھ ��اض 

ای ا�0�

ھ	ی  اھ�از و آ�	دان در C� در

ه �� �2	�	ن M���Mف ھ"اران 
�� و �/�� ��
ی�	ت ��آ
 ,��� رژی9 ا�%	0�
]��#

��
د� . ا�0
اض 


�� و B ی #�م	د��0 ھ
 ��
ب و �
ک � �G�+	����	�
 ��
#� ا��3	M� ت	ی�
�� 
A0��
 S�	'�رژی9 ھ��0G، از ط
ف 

ک ار�=	��&	ن را �
وع ��

دم �
ده ا�� �	 در ��	ن �
 ,�04
ض �� >���� ا�%�

����از	�� �#
M�  . ت	�ای8 �
ی	
�� �%ش ������ ری&�  	�
&��
ا�/, �j4%ت و �&�%ت و 


ھ	 را �� �'��"	Cر�	و "  3

�C	"�	 "  3	ر�C	"�7ی� � "

�Sf ھ��&�  .  ���G دھ��
 ,0G��	3 ,�ار�=	ع ا�%
 9G�+	����	����_ �ghی� 


�� ��ه ا��]��# . 

رژی9 ا�%�, �	 ای8 ��
ک  
�	+�C0G	، ا�`	ر �� ھ�ف ���	�
��م و �e�f اش ر���ه 


�� دا�8 زدن �� .  ا��=�
�, و �/, از ط
ف �# �#
M�
 �'-���[	ه و اط%�	ت در 
. آذر�	ی=	ن ��	�02 ��ه ا��

�� ھ
 روزه  ,����Cری ا�%

دم ا�� و #�رت ���رد �4
ض 
��ب ��ارد �
ای رھ	ی, از 
�
ای 8� 8��G، د�� �� 
 ,�
#� ا��3, #�M� ت و	ی�
��

د و ���
دم ���	ن  ,/�و 
ھ��&� �
ای ر���ن �� ھ�ف 
�FM�f روی �
ی	�	ت 
�	+�G< �G	ب �	ز ���	�

����� . 


دم �
دم �2ز�0	ن، �
 : آذر�	ی=	ن

ری&� ھ�� �j4%ت �	��4 در 

 ,�ای
ان، >���� ا�%
�	ی� داری در ای
ان ا��
� .

ری&� ھ�� ا02%3	ت ط�'	�, و 
 90G�� , در�	�0�ت ا	j�4��
 ���	ی� داری ا�� 
�
���Cری ا�%�, B	��ار آن 

 . ا��


ان، ز�	ن و ��ا�	ن Eر	�
دم، �
n'3 در �	ی� ا��	د ��	رزا�, 
ا�� �� #	در �2اھ�� ��د ای8 
�&��ه و  
رژی9 ����س را �"ی

 وی
ا�� ھ	ی آن �	��4 ای آزاد �

��4 .  و �
ا�
 را �	ز�	ن دھ��	�
 ،	C�	G�ای �� در آن ھ�� ا

و��ان �G0	وی ا+�'�ق C�
 ,E��ھ��0G و از ی� ز


�2ردار �2اھ�� ��� ,�	G� ..ا

����0 آذر�	ی=	ن >"ب 

ی ای
ان 8�7 Eر	� �G�����

دم اھ�از �>�	ی� از ا�0
ا7	ت 
 ��و آ�	دان �/�� >��

  ��ا�%�,، ا�%م ���ارد 

ان آE	ه در Eر	�
دم و  �
 Dی
�2ز�0	ن  و آذر�	ی=	ن، 3
��	�C0	ی �e�f رژی9 را 
��5اھ�� �2رد و �	 ا��	د 
 ,���� �&���	رزا�, �	ن 

 دھ	ن ای8 رژی9 و �

�	+�C0G	 �2اھ�� زد���	�  . 

 
ز�5ه ��د :n17 0�*5ا�
 
��ر��ان و �0دم ای�ان &?�

.0J��8ری ا: 

 .��U��� n17: ز�5ه ��د
 ط?��1
 �0دم ای�ان

����Uن ��د :�8ری 
.0J� ا


 آذر��ی��ن ��ب ���
����� ��ر��ی ای�ان� 

 

2  –  1397 3
وردی8 13 Sآوری 
2018 
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:�7ی� !�8داری 
ارو0�
 را �D*0م 

'�7D�0! 

 Iی�F+ 3��_0 ی5 در��
��=�7ه �0دم ای���د! 


داری ارو��� در ی� ا#�ام C�

زن �B ه ی�	�B
� ،,�	G��7 ا
�	 دو 3
ز�� ���روم داون در 


د� Dی

ک ایf	ر را �5C�  . در
 kری	ران �18��	� ��Mا� 

 Dی
�	ر�	ن �5 ��
داری C�

دم در ��	ط? >	��� ���	زل 

 ارو��� ا��، 2	�� ای8 C�
 Dی

زن و دو 3
ز��ش را �5�B

��
د�ا�0&	ر ای8 �2
 در j3	ی .  
�=	زی و ر�	�� ھ	 ا�"�	ر و 

ت و��4, در �	��4 را M�

در �'	�S ای8 .  ����	ل دا��

دار C� ،دم
� ,�	G�وا��F ا
 S���	E"ی
 �� در  ���ارو
7
 ��د و �	 ر#� و ری	�	ری 	<
�g4رت �2اھ,  ���
دم ارو�از 

��� ! 

 ,��Sh دا�9 >���� ا�%

دن دا��, >'�ق �B	ی�	ل 


دم ا���ای8 .  ا��0ای, 
 ,��	ھ�� رژی 9���Cری ا�%
 
و دوای
 دو+0, اش در �
ا�

  �=�0�
د�, ا�� �� در �
�	ی� 
��90G اa0#	دی �
داری و �A	م W[	ول و c	رت آی� 
هللا ھ	ی ��/�	ردر، �" 3'
 و 
 D�a���اری و ����W ،,05"ی 

 . �	ن �&�ه ا��


دم در ا�4	د � ��در �
ای-, 

 �� 
C��� از F�� ده در
0GE
�2	�	ن آ��ه ا�� �	 �/S و ری&� 
ای8 ����، ی ,�4���Cری 
ا�%�, را از ���� ��	�, 
 ���
دار اروC� ،����ای
ان �	رو 
�� ��u �	 ای8 ��ع �g4رت 
 8�cو #�ل درو 	�2اھ, ھ
ا>�اث �
�B	ه �� ای8 2	��اده، 
 ,�
ت ���M�
دن � 9�در ��د 

داری C� دم از رژی9 و
�

 .ھ	یF ا��


وز از ز�	ن آن �
دم، ا�
ف دل <
 ���`	ری ��	ن ��ه ا�� 
�2
 �0��� ^	� o�� ی	B در


ات داره : "ا��� ,G��2ب 
�2�� ای8 ا�%02`
ھ	 رو �� 
��� ی	 دو �	  Dی
5� ��
ای8 �


ه �2ار رو�� �M/�
دن E"؟ !

دم B	�k ای8 ���ال را �

������ا  . 	Cداری
C� �� ������ا
 �� ��0G0, ھ��5&, از >��
در د�� W[	و+`
ان و 

 . ا�%02`
ھ	 و دزدھ	��

����0 آذر�	ی=	ن >"ب 

ی ای
ان، از Eر	� �G�����
 
C� ���	< ت و%��
دم �

ھ	ی C� 
ارو��� و �	ی
 
آذر�	ی=	ن ���5اھ� �� در �
ا�


وھ	ی �"دور ��ھ=�م 
 ��	2 Dی

داری �
ای �5C�
 ��
دم، د�� �� �'	و�ھ	ی 
���. د��0 ��4, و ا�0
اض �"


وھ	ی ��
وز �در �
ایn ا
 ���'	و 

داری در �
ا�C�

دم ���0، #	در ��  �4
ض و �

دم ��� ھ	ی 	2 Dی
5�

��0G�� . 

�	ت 	'�
دار ارو��� و C�
 �� ����0, �	ی� �2ب ��ا��<
�	ر از �gر�2اھ�C	ی #%�, 

ای8 �A	م �	ی� .  �0�gE ا��
��� 9E رش را�E  . 9ای8 رژی

�&��ه  

دم �� زی� ����
 kری	+� دان �	�ز  ��ه و ��
 ��
ده �2اھ� �� �	 �
 وی
ا]�
 ���, روی �	ر آی� 	A�ھ	ی آن 
�� و �	��8 ر3	ه ھ�� 
< �M<

�C	 وظ��M ا�/�F ا��	G� .  ا

,�
گ �
 ���Cری ا�%�! 

ز�5ه ��د آ�_Jب ا����. 

 ا����.H0�: ای��! 


 اذر��ی��ن ��ب ���
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 �� ,�	��
�03 و �� درج E س	ان، ��

ی ایEر	� �G�����
ی� ����0 آذر�	ی=	ن >"ب &� ،��C� 	� ,�دو�0	
��
 داد�g� ده��در�� 	� ,0�
. �� +�	ظ 3	A�
 دو�0	ن را وارد دا��0G و �	 >gف ��	ت ��رد �g� 	�
ی�   &�


دی9� 
&0��
ی�. �	 �Bزش از ھ�`	ن. را دو�	ره &� 

د��� 

 


 آذر��ی��ن���س �� �+ "B?+ 3 ھ� و� : ای

 www.sahand-azadi.com:                              آدرس ��ی�

 www.facebook.com/sahandazadiwpi:            ��> ��ک


��                               ebrahimi1917@gmail.com: د��� �

��د��� 3�  farazazadi54@gmail.com                          :ای

�&�3 او:.� e.owji49@gmail.com           : ھ�Dر �7.، ا


���س +?7B. �� ���ی
 و �+ : 

    J8!                                      :00491785598886 #�1ز زاده

 

��و�ز�ون ����ل د�د را 	� دو���ن و 
 آ�����ن �ود ��ر�� ���د

����ل د�د �دای ا�����ت، آزادی �واھ� و 
 	را	ری ط�	� ا�ت

����ل د�د �دای �	ش ھ�ی ا!�را � 
 !دا#ت �واھ��� در ا�ران ا�ت

22 

.?0 '�� ر�` 
��ع  
�S ھ	�
ی �
ای ر3_ Eر	� �G�����>"ب 
�/�� در  DG<
� m�4�� ع�� 
�/, و ھ 90�

������&�ر و ��/�
دھ	ی دو+� ��	رزه  8�� . #�ا

 ,/�
ق � ،,/�
ی ھ�ی� Eر	� �G�����>"ب 
 D'� ر	�G� ,�%ی	ر و ��	9 را ا�3G�+	����	�و 
5
ب، و �h	ی
 �	 ا�	+� ا�G	ن و آزادی و ���ه، 	�
 9�G'� ع�� 

ا�
ی ا�G	ن ھ	 ���ا�� و �	 ھ�
 eی
��ع �4 
�&�ر و ھ 8���	� ,/����ی 

�5	e+ ا�� ��
دم #	ط4	�
ای � ,/� .. ھ�ی� 

 ,�	A�
اری #

ی �2اھ	ن �Eر	� �G�����>"ب 
�&�ر �S'0G از  8���	� ��/�ا�� �� در آن 
�/�� ی	 ا>G	س �4/? �/, �2یF، ا�j	ی 
��ع  qو ھ� ���	��4 ��G0	وی ا+�'�ق �	


دم ���M, در #�	ل  �W و ��f� �W ,j�4��
�/�� ھ	ی 2	ص ���4ل دا��0  �� DG0��

�&�د . 


ی �%ش �
ای �	ی`"ی8 Eر	� �G�����>"ب 
 ,�	C� م و	� ,�	G�
دن ھ�ی� ط�'	�, و ا�
 ,�	�< �Mرا ی� وظ� ,/�
ان �=	ی ھ�ی� Eر	�

��   .�2د ���ا

 �G������,، >"ب ��� S��4ان ی� ا��
 ��/� �� DG0��
دم � ,E��
ی �2اھ	ن زEر	�

و��ان آزاد و �G0	وی C� ��4ان� e/05�ھ	ی 
0
 ا�� E"ر�ری �&�ا+�'�ق در CW	ر�Wب ھ	ی 

ی را در Eر	���	�, �e ھ	ی #�ر���� 	��� �	ز

����� S�CG� ,�	'رزه ط�	�� ��
� . 

�/, و  90� ���&�B ���	 ای8 >	ل در ��اردی 
�/�� ھ	ی  �� DG0��
دم ��5	��	ت ��	ن 
��	ن آ�C	 را در CW	ر�Wب  ,0Gھ�"ی e/05�
ھ	ی �&�ری ����د د��ار و �&'� �	ر 

ی >? Eر	� �G������	�02 �	��، >"ب 
 S'0G���ای, �/S ��� �90 و �&��S دو+� 

دم �
ا��4 �0G'�9 �� آراء �2د آن �از ط
ی? 

��	�&�� .را، �� ر���� 

  �_3 از ی[ د���ی �8�� ����0
 ��ب
����� ��ر��ی ای�ان� 
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 ����ل :5ی5 را �1�7�5 

 
KANAL JADID 

 

�� ی�ه 
<����� :12594 

 =Jری�ا���ن &�دی
31 ری��� :27500 

 .�  2/3اف ای 

 ھ�ت ��د
<����� :11471 

 =�bری�ا���ن &�دی
31 ری��� :27500 

  .� 5/6اف ای 

�� ی�+3 
<����� :10721 

 =�bری�ا���ن ا�_.
31 ری��� :22000 

 .� 3/4اف ای 


