
 

 

 

 


 آذر��ی��ن ��� 
 ���ی

 ��ب ������ ��ر��ی ای�ان 

  ��از آزادی: ��د���

 در ای" !�ره

 ,+�" ا��اھ�* -در�)�ی ���'� ھ%� $#

��زی ھ� و $�01ت آن در ز�.�* ,�دم *3�45 ����� ��از آزادی -
��زی ��� و �073 ,�6ن *3�45 �� 
 ��5* از 9��,)�ی دری���* از ,�دم در را�8

�����ده �'�,�* را آ:� ��د 
 ,+�" ا��اھ�* -ی; ��,
�<�= �>�* در��ره !'�7
 و آزارھ�ی دوره ��زدا!��
 ا,�� 

 ��از آزادی -�5د��* ی; دا�B آ,�ز د5�� در ,8A@ ا��.ا?*
 !)C �15ززاده -9.ی.ه �5د��* در ای�ان ا,�وز


�5�� !)C �15ززاده -$C!)�ی �* ��ی.ه، �'�,� 
EF�, ی7.ه�� :�� ,��7 ا�.ی -$��وز ��دم، �5ب ��دم، دGH �5ا

Gی�I� "<�  ,��7 ا�.ی-از <�M $�ی" دردھ� ��G�L و رو�JI� !Gار 
�ره !  
�>C7اطGی�I� "<�#�" �JIار �  ! 

�����ده �
 آE�H !�ار$�ر در ,�رد ,�گ زھ�ا ��ی.�9ر 
 ,��7 ا�.ی -��,
 !)C �15ززاده -١٣٩٧ آذر��ی��ن در دی�ه  ا<��ا�Rت و ا$%��Qت ��ر��ی در !)�ھ�یا�15ری از


 آذر��ی��ن��
 از ��>C7. اط: 

 آزادی، ��ا��ی، ��
	� ��ر��ی

" 14دوره دوم !�ره (� ،1397 
 2019، ژا��ی
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در�)�ی ���'� ھ%� $#

��ای ��ر��ان ��� و 

 !�073 ,�6ن

 *�%��I �� ,+�" ا��اھ�


 آذر��ی��ن ��ب ��د��� �

����� ��ر��ی ای�ان� 

 
��ر��ان :  F5�= ���ان

@ ��� و �073 ��,

 
�F> ه�,�6ن از ��م دی

��زی ای" وا�.  *3�45


 ا<��اض � ��$�H�.ی د

در ھ%� $#
 ھG .  زده ا�.


 ��ر��ان � Gھ. ��دی�!

���'� ا<��اض ����ده ای 

��زی  *3�45 
�F>

دا!�7. و ����ن �� ای" 

�5ا�� �5د �9���ری ,* 

.77�  . .���, �`� 
�

!�1ھ�)�ی زی�دی ��" ای" 

. دو وا�. $�H�.ی و�Lد دارد

� در ای" ,�رد ! �`�

 :���؟ 

* ����� :,+�" ا��اھ�
ا���	 ھ��ن ��ی	 را 
����اھ� �� ��� و ���� 
 �� �� ��� �� �ن ���ورد �
��� و ���� ھ%� $#� آورده 

� ای+ ا*(��ر ا*(�ا)�ت .  ا���
 ��)� ���� و ���� ھ%� $#
در�.�ی زی�دی ��ای ��ر��ان 

 .  ��� و ���� � �ن دارد
  ،��01 ��� و ���� ھ%� $#
ای��5 ھ4 ����اھ�� �� �3م 

9�67(	 "��67	 ��زی 
����� و �;�6ل ��ر و "  ��زی

��� و $�ش ھ=اران ��ر>� �7
 ���� و ���� � �ن را �
 �آ��زاده ای وا>?ار ���� $� �
*��ان ��A9 @�ی� و $;� 
���ی� ��3وھ�ی ا���(	 و 
ا��D)3	 �CB و B��� ���(�ی 
را �� ��ر>�ان $;��0 ���؛  $� 
ز���.� و ���Fت و ��ر�53�7ت و 
و��0H $���9 و ا����3ت و �Gوت 

�4�D*–   01 ای+ ���5*� را 
 ���K   -ا����3ت ����3 ھ%� $#

��L Mل و �Gوت �� ����� و �
 ���ی0 ���؛ $� �$ 	6�N

"  ��ر آ�Bی+ ��67	"*��ان 
�;�6ل ��ر و $�ش ����9ن 
 �� را �CO�� �<دراز ھ=اران ��ر
��	 ��ای ا3���G �Nوت ��

��ی0 ���$ 	6�N . 

 ،��01 ��� و ���� ھ%� $#
 Aو ���� � �ن ھ4 ی ���
� *4�D ���(	 ا�� *��5�

 0��N � ھ�(�ر ز��+، �63000
���Fت ���ه، دا�#�وری و ھ=اران 
��� و ��Fه  �راس دام، ��ر3�7
ا�� �� ز�3>	 $��اد زی�دی 
��ر>� و �3�7اده �Nن در �Lرس 
 �� ���C)T� ن� � �CO�� آ��د و
 �)T�وا �و)��� ای+ ���5*

*�وه �� ای+، ز�3>	 .  ا��
� N.� و ��زار و �T� �6دی)�ا
ا���ر دی�U ��دم N.� و 
� �(��G از و)��� ای+ CO��

 . ���N ا��
در ھ��+ دوره ای �� دو�9 
��A9 ای+ ���N ��ده ا��، 

 ��ر>� 15000���(�ی+ $��اد از  
 �.3�X�� Y� �� ���N +ای
 �CB Z�N ا�3 و �)���L ر����
�XO] و ����3��3	 ���0 
ز�3>	 ا��1ی(��ن را $.�ی� 

��ار ا�� �� ��67	 .  �����
� ����ری� �� �CB و �C� زی��
 M%3 �B��� ����3ن ��ر>�ان �

 . آ��زاده ھ� �N 0���$د
� ��ز��ن � ���.$��
��67	 ��زی ����اھ� 
 ���� و ���� � �ن را �
*��ان ی���N A زی�ن ده در 

ھ���O3ر   –ی��X�* Aت ����Bی	 
 �� در ��� و ���� ھ%� $#�
 	X�* �.زی�� 	و ��ی� ��67

� آ��زاده ھ�   -��ده ا�� �
ا�� �� دKی0 زی�دی .  وا>?ار ���

� $�س از �O7ات ا���(	 X�@ از
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 .7(� 
 �5ا�7.��ن <�ی� ���ی

 �� \�� ��ھ%�4�9 �� دو��ره ��� از و�;N�7
4�3���� ��N ع�را ��ط ��� �Nوع .  ا3(��ر ��3ی

100 �� ��` از 96����.�ی N.�ی در دی��ه  
 �3��Xط 	3�U3�� `��@ ،���� 0��N را �.N
 ���دم ���Lوی.�ی �.�	 را �Nھ� ��د و در ادا�
ان $� ���ن، @��` ��ر>�ی، ���Lوی.�ی 

او)�ع و ا��ال .  \����Uی را ���� اورد

����	 در ای�ان �� ��*� $ ��� ی��B و $�ازن 
در دل ای+ .  ��ای ����	 �(%�و$	 ���� آ��

� ھ� و )N�3 �� 4�3�3=�(�ا �� ��Nایa ا��� �
�` ��ر>�ی  و �@ 	���� [Bارزش، ا�� b9�O�
\d و �����T�9(	 را در آذر��ی�5ن ��3ی��>	 

4���  . ��N 	ھ��اھ �در ای+ راه ��3ز �
� �D3ات OC3 �Hارا �� ��7ا��3>�ن *=ی= ا�� �

 . ا�C)3دی �7د �� را ی�ری ��3ی��
��د��� -��از آزادی  
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 �)Nل دا��3�� �T3ا�)�� ��
� ��د ای+ )T3ن 3(�ا��� �$ �N��

��� 	X�* ھ�ف را . 
��ز��ن ��67	 ��زی در 

 2700، 7�3	 ���دل ��95ل 
����Xرد $���ن ��ای �Bوش 
��� و ���� � �ن $���+ 

در ��داد ھ��+ .  ��ده ��د
ا��Tل ی���ره ��ر>�ان و ��دم 
 �� �3�N دار��7 �CO��

 ���N" �� ��زار ����ی���$
، زی� ���5*� "$.�ان

�Bو�UNھ.�ی ز��53ه ای ر�Bه 
�Nه ا�� و "  ���3ه �=ای�ه"

 ���� �1700��ار ا�� � 
ی��X�� Aرد (����Xرد $���ن 

$���ن ��(� از ���� دو ��ل 
`�L  (د�N وا>?ار ،���N +ای .

� ��اج >?اN(+ ای+ � ����
�Gوت در ���ن ��دم �� @�ک 
 	)� ��)%U�� ه ��د و�N 0ی��$
 �ا>� ھ�� ا����3ت و ��ر3�7
ھ�ی و و��ی���N 0 ���ر 
� �Nد و aCB ز��+ )Nا?<
� �Nد، ھ� )B�< �D3 در ���N

 ���� � M��� �)�2800 ز��+ �
���� ��(� از  �$���ن ی��	 �
� A%L ��3	 ��اج )T� دو

 !�Nه ا��
 	)� �آش آ�C3ر �Nر ��د �
�7د 3.�دھ� و ���C.�ی 
����(	 �� دی�ن �3ر)�ی(	 
 b��Bری ��دم �U3ان *�ا
ا���(	 �3�N و �� ���ھ�ه 
�K�� ZOی �3ر)�ی(	 ��ر>�ان 
و ��دم �� @�ن ھ4 اB(�د�3 و 

"��Xاھ" زی� ��nال "  ���3ه" 
ر�B و ���7Kه @��H ��3د�3 
� را �� ��ا�53م ������3 X����

��)T�3  bC* وه .  و�* �)�ا9
�� $�س از �O7ات ا���(	 

ی��	 ا*(�ا)�ت ��ر>�ان و (
، ���MB ���3ھ�ی درون )��دم

 +)B�U3 �� ھ4 در 	)����
�Nدا ��G�$ �X���� . 

N` ��ه ��� از ای+ ��@�ا �� 
ای+ $�6ر �� آن �O7 ر�N MBه 
ا��، ھ��+ ھ%(� ��5دا 
 �� ���N دو��ره �� �N م�ا*

� �Nه ا�� و "  �=ای�ه")Nا?<
ای+ ��ر ����ی� داری �� �3م 

 �XHژا p3ه "  ���3ه"ی��N
 .ا��

 A؟ او ی�T�� �XHژا p3ی�
����Xردر ���b ��ر3�7� �=رگ 
��Nی+ *0T ا�� و در ��ل 

 ��ر>� را ا�(��1ر ��15000)� 
�����  . �ای��ن در ھ��+ ��ر3�7

�Lو�3ه ����ب ��ر>�ان �� 
� ی3�U.�ی )��Nرش  � 0��$

��ر>�ا3	 .   را دارد95در ��ل 
� د�(�=دھ�ی �Lی�+ و � ��
�Nایa ��� ��ر ا*(�اض 

��)Nار ا�� ای��ن �� .  دا��
 ���� ����Xرد 1700ھ��ن 

 ����Xرد 1000ی��	 ($���ن 
) 95$���ن ��(� از ���� ��ل 

����G bوت و ��ر و ز�3>	 
ھ=اران ��ر>� ��� و ���� 
� �ن �Nد و ای+ ���� را در 
 �ا��Tط N` ��ھ� در ط�ل 3
 aT���ل �Lدا�7 ��� و ��ای 
اول ھ4 دو ��ل و�� داده ا�3 
��دا ��Bر ��9	 �� ای+ � ��

 !  ����Xردر $;���N 0د
ای" ا$%�ق :
 :  F5�= ���ان

$�c��ی �� ز�.�* ��ر��ان و 

 B7دارد؟ وا� 
A87, دم�,

 
� 
A87, ر��ان و ,�دم��

ای" 3�45* ��زی $���7ن 


 ��ده ا��؟ : 

* :,+�" ا��اھ�
�3� >%(4 در ��9.�ی ��uھ�
� $��اد زی�دی در ای+ )N?<
 �� �� �ل ��ر ��د�3 �*��5�

 �)T�N�6د ور)�� �7ط� ا�
@�.�ری ا���	 ا��1ی(��ن 
� �L �.3����7$�ب �Nه ا�3 و در �
�Nای��T� aر و��7	 ز�3>	 

وا>?اری ا��7 ز�3>	 .   ������
� را ھ4، �� ھ��+ اKن �C�
 �O7 در ���C)T� ،��9� ��

���N�3 ای+ .  ��ار داده ا��
��ر>�ان �� د�� ی��X�� Aردر 
�#�ده �Nه ا�� �� ���Xم 
 ��T�3 ��ای �Lرو ��دن ��د \

����اھ� .  �7ا�	 در �� دارد
و "  $��ی0 ��3وی ��ر"$;� �3م 

��دآور ��دن ���N $��اد 
���(�ی را ����ر ���؟ ����اھ� 
 aای�N �)��� ای ��د��
��((� و د�(�=د ��(� و ��Bر 
��ر ���(�ی �� ��ر>�ن $;��0 
 bXF؟ ����اھ� �01 ا���
 ���N �3م �9�67(	 ��زی.� �
 	�3�� M���� از 	9.�ی ��53�L
��K ���� و 3.�ی(� ز��+ و 
ا����3ت ���N را �� ��اج 
 ���C)T� �.ای� ��U?ارد؟ و ھ�

�Nایa ا�(�6دی و �����  
��ر>�ان و �3�7اده ھ�ی��ن را 

��ار �7اھ� داد ��G�$ �;$ . 
 �� ��ی� $���� ��د �X�@ ��\ در
��67	 ��زی.� در ��ھ� 
���N دی�U در ��9.�ی 
� و)��� را ��ای ��ر>�ان )N?<
� �� ا*(�اض )�و4�7 $� ��ده و ا9
 YX)�� =ر>�ان در ��ا��� Mو��
� ���ن ��K�B ،[Bد X�@ از
 �� ��ا@#$ �اھ�از و ����3 ھ%(

��@�ای ��� و .  �Nه ا��
���� � �ن ھ4 د���C در 
 �ھ��+ @.� ا�� و دی�ی4 �

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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� ��� از ا*�م X��B�� �3�U\
� �� �� ��� و ���� X����
� �ن ���ن ����Bھ�ی ا���	، 
�3ر)�ی(	 ��ر>�ان و ��دم 
� ھ4 در ر��3� ھ�ی CO��
ا@(��*	 و ھ4 در ��7��ن آ�Fز 
�N و �(�� >T(�ش �7اھ� 

�Bی�  . 
� ر��3� ھ�ی ا@(��*	 � 	)�و
� �U3ه CO�� و ��ف ��دم
������ ای+ ��nاKت ��دم �Bرا 

����� bX@ ن را�$�D3  : ای�ه=�
�	 ا�53م �N؟ ��5 ا*�م 
 ���N 	3�T� ��N؟ \

�X	 "  ���3ه"��د�3؟ ا>� �
"��Xم "  اھ�X�� �5� از ،�N�3ا

اھ��X دارد؟ \�ا "  ���3ه"ای+ 
� �7د ��ر>�ان وا>?ار � ���N

  �����3د �� در وا�M  ھ�
ا����3ت ای+ ���N �;�6ل ��ر 
و ز��� �7د�Nن ا��؟ \�ا 
 aای�N �� �����Cت ����(	 �
وا>?اری ��داد ��ه ا*(�اض 

 ��Bد Aی ��)N180دا � در@
\��3��7 و در ��ره وا>?اری 
ا��وز �� ھ��ن �NایN�7 a;�ل 

ا�Nره �Nن �� (ھT(��؟ 
��ا)M ا��م @��� و داد�(�ن 
ارد��0 و ��ی� ����Cت ا�(�3	 
 	X��و ا���(	 در ��ره وا>?اری 

� �����$	 ��L ).  ا��\
�Lده ھ�T؟ \�ا N%�ف ��زی 

 ����3د؟ 

�3ر)��$	 و ا*(�اض �Bا$� از 
 	X�7 	*��)@ھ�ی ا �ر��3

�N 	3ا��� Mم و .  ��ی��
 3%� از 500\.�رم دی��ه ��` از 

 �.N ر>�ان و  ��دم ��(�ض��
 0��C� ک � �ن در�.N در
�.���T3ای ویwه ��ی�ان 
 0��C� و ���ا در ���N
 M�5$ ���N 7(��ن ���=ی��

� .  ا*(�ا)	 را �Nوع ��د�3)�ا9
� ��ر>�ان � �T�3 ای+ او�9+ ��ر
ای+ ���5*� ا*(�6ب و ا*(�اض 

�� ھ4 در ��9.�ی .  �������95 
� 96و ��.�ی ����C� �7ط� �� 

9� ��67	 ��زی �T� و
��)Nا�� .   ا*(�اض دا b9�@

� ھ��+ �ZO ا*(�اض ھ4 �
���3ھ�ی ����(	 را آ�C3ر 
�U3ان ��ده ا�� �� دار�3 در 
 ���ره �O7ات @�ی ا���(	 �

 . ھ4 ھ��ار ���ھ��
او�Rع :  F5�= ���ان


 ای ��� 
�* ���ر ����


 ھ� ���� � ��ا

ا<��اR* ��ر��ان ��را 

�* ,���د و �9ی ���

,�A,�ت �'�,� را �
 ,��ن 

,�اردی ,e= ھ%� .  ,�'�.


 و ��fد اھ�از از #$

. ,���5$�ی" آ�)� ھ��7.

���5رد ,.ی�ی�، ,�A,�ت 

�'�,�* و ���وھ�ی 

 �� 
����ب در را�8

��زی ��� و  *3�45

�073 ,�6ن و ��ر�Rی�* و 

ا<��اض ��ر��ان :
 ��ده 


 آ�)� در ا��؟ آی� ھ

 
,��A= ��ر��ان �Qار ����

ا�. ی� !'��* در ��" آ�)� 

 و�Lد دارد؟ 

* دو د�(� :,+�" ا��اھ�
ا7(�ف ���ن ����Cت ����� 

 . �Bرا ��وز ��Lا ��د
 �یA د�(� ا)7��Bت ����ط �
ای+ ا�� �� از ای+ �7ان ی �� 
 �� �T	 و \� ���3ی \\
 p�*�� ده ا�� ی��� 	�.�
� ���3ی د�(` ��$�ه ���3ه \

ای+ ا7(�ف و ��Nف .  ا��
@�Xه ای  از ���3 ��زی.�ی ����ل 
در ���ن ����(��ن �� �� \#�ول 
�Gوت @���� $;� *��ان 
��67	 ��زی ا�� �� در 
اbXF ��67	 ��زی.� و@�د 

 .دار�3
ھ��+ اKن ا�(��3ار و �3���Bار 
 ��CB 	9و داد�(�ن و ��3ی��ه و
و ا��م @��� و رp�H ��ز��ن 
��67	 ��زی و و��0 
�pX5 و �����Tن ا�0 �3د و 
��Fه �� @�ن ھ4 اB(�ده ا�3 و 
�Lو�3ه ھ�ی ھ��ی�U را رو 
� �1� \�ا در وا>?اری � ������

 ���� ��1700داد ��ه �� ھ��ن 
����Xرد 3���$	 ����%9 

�7ی�ار زی� "  اھ��X"����د�3 و 
 �n�180ال ����د�3  و9	 ا��وز 

در@� $ ��� ��)M داده ا�3 و �� 
ھ��ن ���� ��L ����ی� دار 
� ا�3؟ \�ا )B0 رT* +ی��N

" اھ��X"داد�(�ن ارد��0 
�X	 را زی� ��nال ��د و ��7ی�ار 
���B M3وش �� �Bو�UNھ.�ی 

ز��53ه ای ر�Bه  �N و9	  
 MBا��"��Xاھ  " ��� ��ر3�7���

 ��Nی+ *�N 0T؟ 
 �����	 از ای+ ����Cت �01 ا�
ا*�X	 از ��3ی��>�ن ���] 
��N pX5رای ا���	 
� ��A9 @�ی� را زی� C���

 ���` "��nال ��ده ا�� �
���0 $�@.	 از �Gوت 

  اش از �;0 را�3 و ویwه ��53	
�7اری و زد و ��� �� ��7	 
�K�nTن و ��3ی��>�ن ���] 
� د�� آ��ه و در � pX5�

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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 �pX5 ھ4 ��T���٩٠ن ا�0 
 ."  ���N دارای �Lو�3ه �	

ھ� روز و ھ� ��*� �� ��U?رد 
 �Uو�3ه ھ�ی @�ی�ی از ھ��ی�L
رو ������ �� ��3ن ���ھ� ای+ 
��ر ھ4 د�� \#�و�U9 ���3ھ�ی 
 �درون ����(	 در ��ر ا�� �
$;� �3م ��67	 ��زی 

������ 4�TC$ 4.� . 
 �د�(� دی�U ا)7��Bت ����ط �
�U3ا�3.�ی ا���(	 از ا*(�ا)�ت 

 . ا��
9� ��67	 ��زی �T� ھ� ��ر
 `�L و ���� � �ن ���
� ذھ+ � 	X��� +�9ی� او���
ھ�� ����Cت ����(	 را 
�� �ل ����� *�ا�b ا���(	 

ھ4 در .  ای+ \��+ ا��ا�	 ا��
وا>?اری ��داد ��ه و ھ4 ای+ ��ر 
ھ�� ����Cت، �����6 آ3.�ی	 
 �� د�� را �X���� +در ای ��
� ا��D�� �3 از )7�� �Uی دی���ر
� در ای+ � ������ ��ای+ �;
و>?اری آ�Gر و *�ا�b ا���(	 در 

� ��3ه ا��)B�< �D3. 
 �C�����Dر از *�ا�b ا���(	 د
ھ��ن ا$%���$	 ا�� �� در 
��� و ���� ھ%� $#� رخ 

وا���� ای+ ا�� �� .  داد
��ان ����� ھ��ز در ����س 
ا*(�ا)�ت و��M ��ر>�ان ھ%� 
� در �Nش و K�Bد اھ�از #$

�3���� �T�  . ��7ب ���ا��3 �
��ھ(.�ی ���Tر زی�د N �7ط� ��
���ن دو ��� و ���� ا���ن 
 Aی ���ی�N 0ن �Lرس آ��د �$
�Nش دی��T� �Uر ����K و 

��ر>�ان ��� و ���� � �ن 
��(�ا��3 از �5$�� >�ا3�.�ی 
��ر>�ان ��� و ���� ھ%� 

� �����ز�3#$ . 
��� و :  F5�= ���ان

�073 ,�6ن ی'* از ,�ا�� 

 
� ��073�* و ��ر��ی ا

 gی�Q 
��ل Q50.,� آن � 

.�
 .  ,* ر���ا,� اfن ر

ھ� ا<��ا�Rت ��ر��ان ای" 

 
A87, ی���> 
@ را ���,

.77'�, g��7,  . �(ھ.ف آ�

 از ای" ��ع F1$��6ت :���؟  

*�، در :,+�" ا��اھ�X� 
ر��3� ھ�ی ��(��D�� YX از 

" *��ی�"M�5$ و ا*(�اض 
������ ��از *��ی� ��Fر .  �;

 �� ������ ���Nھ�Tن �;
��3.� در ��ا�� ���U3�Uن ایT(�ده 

��3ی��ه !  ا�3 و 3�7.� داده ا�3
� در ا�(�ن ��رھ� در �CB 	9و
� ھ�ی ��3ز @��� �(	 از �O7
 ��ا���د �����9 *��ی� �;
��د و در ��رد �}�وت و *�ا�9 
ا���	 ورا@	 ��د �� ��ی� 

���0 ���ر)�+ �0 >�دد و "
 �ھ��p ���ی دارد او9	 �
ز��+ ا�� و�9 ��� ��ی�	 
 ،�N�� +از ای��F �<و ا �N��

وا>?اری �N*� در�� 
�T�3.  !" +وت ای�{� [��� ط

آ�N �3�7رK$�ن، ��ر>�ان ��ی� 
9� از 4�3 ��ن �L` رو ������ و 
���� $� �1� ���Xم �Nد 
�	 در ��� و ���� �C�
� �ن دار�3 و در ��F ای��6رت 
����د �;�6ل ��ر و 

 ! ز�3>���ن را \�ب ��اج زد
ا�� وا���� \��T و ای+ $�6ی� 

 ��زی در �T�\ ���7؟ 
 63000��` �.�	 از آن 

ھ�(�ر ز��+ �� ا��وز �9��B(.�ی 
��� و ���� � �ن در آن 

 ��ل �L` 50ا�53م ����Uد، 
ز���.�ی	 ��د�3 �� ���ورزان و 
 �� �CO�� دا��اران و *��ی�
*��ان ���ق  و �;0 \�ای 
دا�.�ی��ن و $���+ 
. ����(��ن ا�(%�ده ����د�3

ای+ ارا)	 ���� دو�9 و �=ور 
���3=ه ژا�3ا��ی آن ز��ن از ای+ 
 �� �N و �)B�< ����@ `��
ارا)	 دو9(	 و ���ا �;0 راه 
ا�3ا7(+ ��� و ���� � �ن 

�N 0ی��$ . 
� 50ا�� از آن ز��ن )N?< ل�� 

ا�� و ای+ ��د�	 �� ا��م 
� ھ��ز دو�� دارد *��ی� ��@

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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�O7ب ��� ��` �=ر>	 از آ3.� 
��$.��� ��ر>� �Nه ا�3 و 
$��اد زی�د�Nن  ��ر>� �7د 
ھ��+ ��� و ���� ��ده ا�3 
� اKن ����ر و ������3ن �
ھT(�� و در �Y ���9 ����ران 
� در �Nای��T� aر CO��
 �)����3، و ا9�� �T� 	���%ا�
$��اد زی�دی ھ4 ھ��ز ��ر>� 

��)Tھ ���N +ھ�� . 
 ��� Aای��5 �� �� ����` ی
� �D3م *bC ���3ه و � [X�)�
�������Lی� داری �� �D3م 
� $� ����ی� داری در )B���L
 �����ی ����A آن ��ا@

4�)T�3  . ف�ا7( �� �� �9�T�
و ����` ���ن *��ی� و 
��ی0 در �رو��ی *��ی� و 
��C�0 ��3ی��>�ن ����ی� داری 

�T�3  . ن� � �CO�� در �7د
 	X�7 ط] ای�ان��� 	X�7 01�
��ت *�ض ���� �و�� ا�� �
��ت ���� �Uه ا�� و دی�N
� ای و@�د X���*���ه ای و 

��ت .  �3ارد���� p�*��
 �C�����ی� داری �� �}�ر دو ط
����ی� دار و ��ر>� و ����` 
� در ��C�0 ھ4 C�ای+ دو ط

 .و@�د دارد
����اھ�U� 4ی4 �� ای+ ��د�	 
� ����Cت *��ی� �O7ب �
������، ا3�T3.�ی ز���(` و 
� \�� ��ر � ��)Tھ 	ی%�N
$��a دو ����� ����3	 �Nه 

ی���ر در دھ� آ�7 ����� .  ا�3

 ���OX(	 و �� ا�(�Cار ����ی
 M���� و ز���.� و M$داری از ��ا
��ر و ����(��ن �;�وم 

�3�N  . �Gدر ا �Uر دی��
����(.�ی )� ��ر>�ی 
����� ا���	 و ا�(�6د 
 M�� اش از ھ��+ ��)T�Nور
@�ی� ��ر و ����(��ن �;�وم 
�3�N و �� 0�7 ����ران 
���L(��، و ���7Kه ا��وز ��ای 
��ر ��م �� ��67	 ��زی 

) M���� وت و�G ل�C)3ا�4 ر�= ا
��ل  �از دو�9 �� آ��زاده ھ� ی� �

و)M )  ��.�ر 9�67(	 ��زی
 �)N?< $� از�� 	ز�3>���ن �(

�N ر .  �7اھ���و  �� ای+ ا*(
 �� ��)Tھ 	ای�.� ��ر>�ا3
 ���9.� در ������ت ����ی
داری ���M ارزش اB=ای	 
��ر���Bی�ن ��� و ���� ��ده 
ا�3  و �� ای+ ا*(��ر $��م 
ا����3ت و ����M ��� و ���� 
� آX�$ �.3] دار�3 \� �(�ا��3 �

�9� ای رو ���� ی� 3��� . 
ا�� \�ا ����(��ن $�ش ������ 
*���ه *���ه ���� و ای+ 
ز��(���ن را �� �3م وا�����ن 
� ��ر>�ان ھT(�� ��رد �O7ب �
��ار ���3ھ��؟ �� یA د0�9 

+Nده ا�.�م .  رو�L اھ������
روی �X67 و �}��ن ��ر>�ی 

����اھ�� .  ای+ ا*(�اض �����
��ھ(.�ی ���ن ا*(�اض N �C��د
در ��� و ���� � �ن و 
ا*(�اض در ��� و���� 
ھ%� $#� و ��ی� ا*(�ا)�ت 
 ���ر>�ی را ���وش ���� �
��ای ����� ���Tر �3�O7ک 

 .  ا��
)���، ����K و�(	 از *��ی� 
�;� ����د، �Bرا رو��ی �
��ی0 و *��ی� و ������ت �

*���ه ای ��ی�	 $�ا*	  
����د �� در $�ری{ ����	 
 �)Nدا 	ار$�5* `C3 K����
 �C� ی��N b�$�$ +ای �ا�3 و �
��زان ����(	 ����اھ�� �� 
*���ه *���ه >%(�.� ���ی� 
 Y��{$ را ����@ 	U)T�و ھ�

���� . 
 0�����ھ� N �@�b9 ا�� �
� ����Cت nن $�ط��� 	.@�$
����(	 و ا���(	 در @�ی�ن 
ا*(�6��ت K�Bد در اھ�از و ھ%� 
� در �Nش و ا��وز در �Lرس #$

در .  آ��د ���0 ���ھ�ه ا��
اھ�از و �Nش ھX�7 4	 $�ش 
��د�3 د�� �� ا3��ن ������ت 
*���$	 ���Tخ �Nه ����3 و 
�1� ���ن ��ر>�ان K�Bد اھ�از و 
 �� �ھ���u+ ����3 ھ%� $#
 	���� ھ�ی(.�ی � 0��$
*���ه ای �9 و ��(��ری و *�ب 
و ��Fه ا7(�ف ����3از�3،  ���رزه 
�(;� ط��C$	 ��ر>�ان را 
 ��O9 آن ����وش ���� و �
��3 �� �� ھ���ری رھ��ان =�
آ>�ھ	 �01 ا���*�0 ���	 
� ھ�ی��ن nو ��ر>�ان آ>�ه $�ط

�N �Gا 	و � 	1�7 . 
��ر>�ان آ>�ه ��� و ���� 
� �ن و ��دم آ>�ه �Lرس آ��د و 
� ھ� nن ھ4 ای+ $�ط� � �CO��
. را ��(�ا��3 و ��ی� 1�7	 ����

��ر>�ان ��� و ���� � �ن 
��رزه � Aدن ی�� `�L ھ4 ��ای

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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��Lوز��� در ��C�0 ��ر���Bھ� و 
����(��ن از �L` ��ی� در 
� ای ھ���ر n0 ھ� �3ع $�ط��C�

��N��  . 
در ای" ,��ن :  F5�= ���ان  

 ���H������� =0Hا E'>

��
 اL�$ =��Q ھ�ی $�ک .

 
� @آ�)� از ای7'
 ای" ,��

ی; ��,�ی
 دار ��Aل 

�5د!�ن ��,* وا�Jار !.ه 

ا�� 7H�+!�5. و �
 ای" 

$�$�g در ,��A= ��ر��ان 

در ای" ,�رد .  �Qار ����
 ا�.


 ,* ��ی�.؟: 

* ای+ ھ4 :,+�" ا��اھ�
3��3� ���~ و روN+ از  Aی
��ت Gا �ای+ ��C�C ��رھ� �
 �ر���ه ا�� �

�T�9�3����3) 01(.�ی $�ک 
�Uی دی�.)T�9�3����3 �3� )  ھ�

 �$�.� ��\�(�ی+ اھ��(	 �
����� و ���دت ��ر>�ان 
 	��� ����ی وا� ��X� ���3ھ��
� و �� ط�ر ��یZ )� ��ر>� �X�

��)Tھ  . �3��3 Aای+ ھ4 ی
دی�U ا�� �� ��3ن ���ھ� 
 	)TL در 	ھ� ��ا�( ���B +ای
و رذا�9 و )�ی(��ن �� ���دت 
 �و ر�Bه ا��1ی� ��دم ای+ @���
ی��	 ��ر>�ان ھ�� $%�و$	 �� 
����� ا���	 ����ی� داران 

3��3� دی�U ا�� �� .  �3ار�3 Aی
 ���B +ز*4 ای ���3ن ���ھ� �
ھ�ی �.�5ر ا>�  ���ت و 
 Aی a��$ �<ر�� �����
����ی� دار ���	 \#�ول �Nد، 

 . ای�.� �� آرزوھ�ی��ن ر���ه ا�3
@�b9 ا�� ��ا��3 �� وا>?اری 
 ���� و ���� � �ن �
 p3�3م ی� �����Xردر $��ی=ی �
�، ���b ��ر3�7� �=رگ XHژا

"0T* +ی��N" از 	�3ھ�ی�� ،
����� ا���	 و 
 Aی �T�9�3����3(.�ی $�ک را �

ھ� .  ا�3ازه N�7;�ل ��ده ا��
ای+ ����Xردر را $�ی�� "  اھ��X"دو 

آی� ھ��+ �� ا�3ازه !  ��ده ا�3
��B	 ��3ن ���3ھ� �� ای�.� 
 �C�در )�ی(��ن �� ز�3>	 ط
 �C���ر>� و U)��7=اری �� ط
��ار  �;%� Aدار در ی �����ی

 دار�3؟ 
 ��� �ی�	 از ��ر>�ا3	 �

 ���Nی+ "����ا�(� در ��ر3�7
0T*  " د�N ا�(��ام

� اذر��ی�5ن )��� �� 	Nار=<
��B(�ده ا�� �� ���Tر 

� ای از ای+ .  >�ی���N�<
 :>=ارش را ��ھ4 ���ا4�3

" �Nد ���� �� p3ای+ ی�
� �ن را �7ی�ه، ��ر3�7� ��Nی+ 
*0T وا�M در N.�ک 
���X	، ط�ف آذر N.� را 

یA �7ط�ه از ��ر3�7� .  دارد
 ���Nی+ *0T دارم ای�K �5ز�

 . ��ای(�ن  ذ�� ��4
��ود ���T ��ل 
�T� `�L�	 ����ر 

از ی�	 از .  ��دم
آ��Nی�ن ���Nم 
 �� 0T* +ی��N
دی#4X ��ر>� ا�(��ام 
 ���7 ،��� 	�
رB(4 ��ر3�7�، اول 
 �<�� Aدرب، ی

��� .  ورودی �	 داد
4�)Bی�ش ر?L �� .

X�7	 ھ�ی دی�U ��د�3 �� ��ای 
 .  ��ر ا��ه ��د�3

در L?ی�ش، @�B +� �Xم 
��)Nم .  ا�(��ام >?ا�B +ای

�Bم .  ��ای �+ X�7	 b9�@ ��د
�� �3م و �3م �3�7اد>	 و آدرس 
�;0 ا���� و ��=ان $;�6�ت و 
� �(�ب \ 0������ ��ا9.�ی از 
 	$K�C� �ھ�ی �7ا�3ی�، \
9� \�پ �Nه �C� ای� ،��)N�3
داN(��، ا�4 �(�ب ھ�ی	 را 
 K�� �$ ،ی���� �7ا�3ی� �3م ��
 	���� �C��� ،��)Bز�3ان ر

 . داری� و از ای+ >�3� ��ا9.�
 ��N 4)%< ی�ش?L ل�nT� ��
��ر>� ا�(��ام �	 ���� ی� 
�3ی��Tه؟  در @�ا�4 >%� ای+ 

� از L?ی�ش .  روال ������7
رد �Nی4 \�ن زی�دی ��ف زده 

� ��ا��3 ای+ ��ر3�7� .  ��دی4�9�@
 ... ��زدا�U)Nه داره و 

�� ��ر>� �01 ��ده ���7رد 
ی�دم �	 آی� و�(	 ی�	 .  ����

از ����ر>�ھ�ی a7 $���9 ��ای 
>=ی�` 3.�ی	 آ��ه ��د، 
 0�� ����7ردش �01 ای+ ��د �
���X(�ن �� ��خ �%�� وارد 

ا�� ���7رد ���Tر .  ����د
�(	 �+ اون 4�3 .  ز��3ه ��د

 0�;$ 	)�� ���*� را �
 ". ��دم

��ر��ان ��� :  F5�= ���ان

 
و �073 ھ%� $#

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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 ،.7ا<��ا�Rت ,�+.، Q.ر$

�� و 3.ا و ,��cی را  �9

�� �Jا!�7. و  ��9

$�����ت ارز�.ه ای ��ای 

��ر��ان �
 �lA ای" وا�.، 


 ��ر�� ای�ان ��1ر A1ط 
'F�

ھ%� $#
 و ��fد .  آورد�.

اھ�از از �`� ��ز,��.ھ* و 

�,* و > @�, 
ا$'� �

!�را، از �`� ���m $�ده 

ای و !��� ���5اده ھ�ی 

��ر��ی و ز��ن در 

 *Hاھ� m��� ،ت�Rا��ا<

�ی� � g�� *�� و �(!


 ھ�ی ����زاری�ن از �5ا

 *��I! �5د، ��رھ�ی

�3رت داد�. و ��ی� 

����ده ای در ای�ان و �5رج 

. ���ر را �>�د gFL ��د�.

��ر��ان ��� و �073 


 ,* $�ا�7. ��I: �6ن,

$��رب ھ%� $#
 را �'�ر 

 
���1. و ,�1رزه �5د را �

B�9 ���1.؟ ھ%� $#
 و 

��fد :
 در�)�ی* ��ای 

 ��� و �073 ,�6ن دار�.؟

* یA :,+�" ا��اھ�
p3�N ��ر>�ان ��� و ���� 
 ��� �� �ن ای+ ا�� �
� ای��ن در C�ھ���ران و ھ4 ط
 ���� و ���� ھ%� $#
 �� �X��C� �5���ت ارز�3ه ای در$
$��ض ����� ا���	 �� ��ر 

��)Nو ����(�ن دا . 
 �ا��وز دی�U ھ�� ���ا��3 �

��ر>�ان ��� و ���� ھ%� 
� ی�	 از ����Nھ(�ی+ #$
��رازات ��ر>�ی در $�ری{ �
��رزات ��ر>�ی ای�ان و �(	 �

� را �L` ��د�3CO��  . رزه���
 	U)T�ای+ ��ر>�ان ھ�
��3��X.� ا�T3ن در ای�ان و @.�ن 

��ر>�ان .  را �� �7د @bX ��د
 bX�ھ%� $#� و رھ��ا��3ن در 
��3��X.� ا�T3ن در ای�ان و 
��)B�< و @.�ن @�ی �CO�� .

��دم ھ�>= ����ی ای+ 
ا3�T3.�ی ز��(�` و �NیY و 
آ>�ه و ���رز و رھ��ان @�Tر و 
��ردا��3ن را �Bا��ش ��3اھ�� 

ا3�T3.�ی	 �� �� \�� و .  ��د
د�3ان ��ای �53ت �3ن و 
 0��C� و ���(��ن در �����
� ����ی� دار و یA ��ز��ن C�ط
����Bی	 �� �3م ����� 
ا���	 ��Cو�� ��د�3 و 3.�ی(� 
5��ر�Nن ��د�3 �� ���	 از �
� �Nن )Bی �� ر �د�(�=دھ�ی �

*bC ���3	 .  را pL ��ھ��
 0��C� در ���ر>�ان ھ%� $#
� ھ� و Tای از د�� �*��5�
� ھ� و ��زداN(.� و nط�$
 Aی aCB 	)���� ب����

�� ا���� 	���3 bC*  . +ای
��ر>�ان و رھ��ا��3ن ای+ ��ر �� 
ا�3و7(� ای از $�5���ت ارز�3ه 

در ای+ .  ��ز �7ھ�� >��
�T�3 دی�ی�$  . 

��ر>�ان ��� و ���� ھ%�  
� یA د��3 �5$�� و رھ���د و #$
 ���Nر ارز���N دار�3 �
��ر>�ان ��� و ���� � �ن 

��ھ(.�ی .  ��(�ا��3 �����ز�3N

���Tر زی�د ��ر و ز�3>	 ��ر>�ان 
ای+ ��� و ����، آ��7(+ از 
 �$���Nارز 	را �( �ای+ �5$�

����� . 
ای��5 ����اھ4 �� �.�(�ی+ ای+ 
$�5���ت و رھ���دھ� ا�Nره ��4 
� در ��nال ��N ھ4 �� آ3.� �

 : ا�Nره �Nه ا��
�ی� ,�دم !)�� gFL: 

او�9+ \�=ی �� در ا*(�ا)�ت 
 ���ر>�ن ����3 ھ%� $#
� ��د و ��ی� آ���7 ای+ )T@��
ا�� �� �� ��ردا3	 ���ی� 

 . و��bX@ M ��د�3
 ���ر>�ان ����3 ھ%� $#
$�اT3(�� در ����C	 ھ=اران 
3%�ه، ھ��اه �3�7اده ھ�ی��ن، 
ھ��اه ��دم N.�، ھ��اه 
 ��T� ن و دا�5�3ی�ن و��X��
و ��ی� ��دم N.� در 
 0��C� ش و در�N ��7��3.�ی
ا�(��3اری ��� >�ه ��ده و 
�7ا�(� ھ�ی �����Cن را 

ا*(�ا)��ن را در .  ا*�م ����
 �U3 �\.�ردی�اری ��ر3�7

��)N0 .  �3ا��C� و �.N ��
3.�دھ�ی ����(	 �01 
�3���Bاری و ا�(��3اری 

�3�7اده ھ�ی��ن را .  ����3�3
 �د0�7 ��د�3 و در 5�)3
�N �$���$ر��. ا*(�ا)��ن 

�Bا$� از �3�7اده، ����Xن، 
� و ��ی� �T� ،دا�5�3ی�ن
��دم N.� را �� ���ی� 
�Bا�7ا�3�3 و ���ی� >�B(�� و 
در 3(�5� $�اT3(�� یN A.� را 
� $�X�O	 ������3 و �
ھ��U)T	 دا�5�3ی�ن و 

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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 YX)�� ن و ���.�ی��X��
��دم در ��ا�� ���ر را ھ4 

ھ�� ای�.� ��*� .  @bX ��د�3
��رزه ای+ ��ر>�ان ا���د � �N
ا@(��*	 �=ر>	 �� �7د ���Uد 
و ���(� ر��3� ای �Nد و 
ا���3س ���(�ی ��Lا ��� و  در 
3(�5� ا���ن ����ب ����� 

�N �)�� و �)��   . �����ی
 �داران و ����(��ن ای+ ��ر 3
 �.N Aی �� ��X� ر>�ان�� �� aCB

�3�N ر>�ان ��3ن .  رو��و��
داد�3 �� آ3.� و��M ا�3 و 
��ر$��� و ����� $�.� ا�� و 

Y��( . 
�,*، !�رای > @�,

�ی7.��ن و اداره !�رای*� : 

 �#$ ���ر>�ان ����3 ھ%(
$�اT3(�� یA ا*(�6ب و ا*(�اض 
 `�L را �� ا$;�د $��م 	3Kط�

�3��ا*(�ا)��ن آ��u3ن �(;� .  �
 �� ھ�� �Bر `�L ���$ر��و 
����Cت ����(	 �;X	 و 
��ا��ی از ��3وھ�ی ا���(	 
 ��T� و �� $� ا����ن @��)B�<
و ��3وی ا��D)3	 را �� $�س 

 . ا�3ا�7
ر�= �L` ��دن \��+ ا*(�اض 
ادا�� دار و ��ر$��� \� ��د؟ 
ای+ ��د �� رھ��ان و �9��B+ و 
���Lوان ا*(�ا)��ن �� ��3وی 
. ھ�� ��ر>�ان ��Tب ��د�3

ای+ ��د �� ا*(�6���ن �� �}�ر 
و د��B �9�7ل $�ده ��ر>�ان در 

�Bر `�L �.4��6 >��ی$ . 

ای+ ��ر \� ط�ر ا�53م �N؟ از 
ط�ی] �M�5 *���	 ��ر>�ان و 
 ��Nرای ��3ی��>���3ن �
$��M�5� a *���	 ا3(��ب 
 ��3�N، ��3ی��>�3	 �
 M�5� دا$��ن را در�.���L
*���	 ��ر>�ان �� اط�ع 
��ر>�ان ر���3�3، �?ا��ا$��ن 
را �� �M�5 *���	 ��ر>�ان 
>=ارش داد�3، �� �D3 و د�9�7 
��ر>�ان اھ��� داد�3 و �}�ر و 
 ��L ی� �0 ��ر>�ان را���

��)N����6ت دا$  . 
�M�5 *���	 و �Nرای 
 	$�C���(�b آن ���X ا$;�د ط
��ر>�ن و �}�ر $�ده ھ�ی 

در .  و��M در ا*(�ا).� ��د
��� و ���� � �ن ھ4 ��ی� 
 	���* M�5� از ھ��ن اول
$���0 داد، �Nرای ��3ی��>�ن 
را ا3(��ب ��د $� ا*(�6ب و 

 .ا*(�ا)�$��ن را رھ��ی ���
 =��A, در 
� *Rا��ا< 

�ن ,�دم ای�ان و L)�ن �:

 : B�9 ر��

��$.�ی ���$	  �OC3 از 	ی�
ا*(�اض ��ر>�ان ��� و 
���� ����3 ھ%� $#� ای+ ��د 
� $�اT3(�� ای+ ���رزه را در �
��C�0 \���ن ��3��X.� ��ر>� و 
��دم �;�وم در ای�ان و @.�ن 

�3��� `�L  . ا�� 	ای+ ���$
 �� ای+ �7ط� �� ���6��
ر��3� ھ�ی ر��	 @�.�ری 
7��ی از ای+  �.�$ �ا���	 3
 ��X� ������3 `�L ا*(�ا)�ت
 ������ `�L ی��و�(	 ھ7 4
$��م دروغ و وارو3� ��زی 

 . ا��
� از #$ ���ر>�ان ����3 ھ%(
�D;9ت ا*(�6ب و ا*(�اض 
��7�����3ن، از ����ا�3.�ی 
 ��رھ��ا��3ن، از ����ا3	 رھ
�����ن ا���*�0 ���	، ;�
از �}�ر و د��B �9�7ل ھ=اران 
��ر>� در �M�5 *���	 و 
ا*(�6ب و $�Dھ�ات ��7��3	 و 
 0��C� ر$��� در��$���5ت 
�3���Bاری و ا�(��3اری، از 
��Nرھ�ی	 �� در ��7��3.�ی 
�Nش �Bی�د زد�3، از ��Cو�� و 
 0��C� ن در�N �� @�Tرا3X��C�
 ��)B�< ��3وھ�ی ����ب وی�ی�
و �Bرا در ا7(��ر $��اد زی�دی از 
ا3�T3.� در ای�ان و @.�ن ��ار 
 �N�3�� ان�U3 �داد�3 �

��رزه ای+ ��ر>�ان ��د�3� . 
 �3(�5� ای+ ��ردا3	 و ا�(��ر \

 ��د؟ 
 �� �3(�5� اش ای+ ��د �
����� )� ��ر>�ی @�.�ری 
ا���	 ا@�زه �3اد�3 �� �(�ا�3 
ای+ ���رزه �Nرا��U3 را در 
���ت ر��3� ای ای�ان و @.�ن 
����ب ��� و ���7ش ��� و 
�T	 ھ4 �(�@� ��3د �� در 
� د��3 ھ=اران ��ر>� N�< Aی
$�اT3(�� در ��C�0 ی�	 از )� 
 ���ر>�$�ی+ ����(.�ی ����ی
داری ��ن ���T و ���T و 
��رزه ای ���Tر $�ا���3 � Aی

�3��� `�L. 
 	X�� �� �N +اش ای �5�)3
از ھ��U)T	 و ���ی� و اظ.�ر 
 ��� از ��ا�� @.�ن �;�
 ���ی ��ر>�ان ���رز ھ%� $#

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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�N ازی���  . �در ���ر دھ.� ��3
 �ھ��U)T	 �� ��ر>�ان ھ%(
� و ا*(�اض �� ��ان #$

 aCB ،�����82 در یA ��رد 
 �ا$;�دی� ��ر>�ی در @.�ن �
��3ی��>	 از ��3��X.� ��ر>� در 
���7� ای ای+  �@.�ن �
�Lر�7ا�3ه ����Bی ����ی� داری 
 ��)N�3 	(ا�)*ا �در ای�ان ��3
 �و �7اھ�ن ��L{ دادن �
9��ت �;] ��ر>�ان و آزادی �O�

�3�N ن ��ر>�ی�<�N ��U)د� . 
���ا4�3 �� در ����9� ��3وھ�ی 
ا���(	 د�� �� ����ب 
��ر>�ان ��=د�3 و رھ��ا��3ن را 
 �د�(��U ����د�3، ا��م @��
ھ� و ��5�T.� و ��3ی��>�ن 
�pX5 در ھ��ھ�U	 �� ھ��ن 
� ����د�3 n��3وھ�ی ا���� $�ط
 ��� در �Y ��ر>�ان $%��

ای��� ��ر>�ن .  ����3از�3
$�اT3(�� ��رھ� و ��رھ� ای+ 
� ھ� را 1�7	 ���� و nط�$
��ھ.� �� ا$;�د ���0 ���رزه 

���3 و � `�L ن را�N
 �CO�� Aو ی �.N Aی
و ���ا ای�ان و@.�ن را 
 �)N�7د دا �� ��L
� ای+ �7ط� � ��N��
��د �� �Nرای رھ��ی 
��)Nا*(�ا)�ت دا .

 	���* M�5�
��)Nھ�%��ی و .  دا

 	Uی و ھ��ھ��Dھ��
��)N4 داD��  . ی��رھ

��رد ا*(��د ��ر>�ان و ��ر>�ان 
��)Nی دا��. ��رد ا*(��د رھ

 �nط�$ �� ��)Nی ای دا��رھ
ھ�ی ��ر���B و 3.�دھ�ی 
� اط�ع � 4D�� را 	)����
 Aر>�ان ������3�3 و �� ی��
آ>�ھ	 @��	 و 4��6$ @��	 
 �X��C� ھ� �nای+ $�ط ��

 .����د�3
�5ا�� ادراه !�رای* 


 :ھ%� $#

4 �� �Nایa ��ر و )%< ���
��9��B ��� و ���� ھ%� 
� و ��� و ���� � �ن #$

��)Tھ ���N ر��T�  . ھ� دو
����ط �� ز�3>	 ھ=اران ��ر>� و 

��)Tھ� .  �3�7اده ھ�ی��ن ھ
دو ز�3>	 @���� و���	 در 
��ار  ��G�$ �;$ را �CO�� و �.N

در ا$%���ت ھ� دو .  ���ھ��
ز�3>	 ا�(�6دی و ����� 
 �uزی�� 	و��� ����@
 ����دKت و �����$	 ا�� �
در ���ن ����Bی ا�(�6دی ���4 

� ای+ .  در ای�ان در @�ی�ن ا���
ا*(��ر �7ا�(.�ی ��ر>�ان ای+ 
���N  و $�ش و ���رزه �Nن 

��)Tھ ���N 4ھ � . ���Tر �
��ر>�ان ھ%� $#� ���Uی��  
�، ز���.� و #$ �����3 ھ%(
و��ی0 $���9 و ھ�� ا���$�3` 
�Lران و ��درا��3ن X7] ��ده 
 [X�)� ای+ ا����3ت �ا�3 و ھ�

��ر>�ان .  �� �7د�Nن ا��
ھ%� $#� ���Uی�� �;�6ل 
��9.�ی دراز ��ر و ز��� 
 Aرا��3ن را ا��وز ی�L دران و��
��� ����ی� دار ا���	 
� ا�3 و )Nاج >?ا�� ��%(��ر �
$;� �3م ��67	 ��زی در 
ا7(��ر آ��زاده ھ�ی ا���	 
����ی� دار �01 ا�� ��U	 و 
� ا�3 $� ای+ )N>?ا  	ر�(�
 A9�� ان��* ��%(��رھ� �
��67	 @�ی� �� >�ده ��ر>�ان 

 .�Gوت �Lرو ����
� ���Uی�� #$ ���ر>�ان ھ%(
آ��زاده ھ�ی را�3 �7ار ا���	 
��9�� ادراه ای+ �M�)5 �=رگ را 
�3ار�3 و ��ی� ���ر ��و�3 $� �7د 

 .  ��ر>�ان ���N را اداره ����
ا���*�0 ���	، ��3ی��ه 
� از ط�ف ای+ #$ ���ر>�ان ھ%(
 �� ���ر>�ان ا*�م ��د �
�7د��ن ھ%� $#� را �� ��رت 

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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�� .  �Nرای	 اداره �����4
�7د��ن $���9 و $�زیM ای+ 
. �M)�5 را ��ز��ن ���ھ�4

� ��� و ���� ھ%� � �%<
� ��ی� در ا7(��ر ��ر>�ا��3ن #$
��ار ���Uد �� �� ��ر و ز��(��ن 
 �U3 را ز�3ه ��0 ای+ ���5*

� ا�3)Nا>� .  دا 	)� �� �%<
� �����9 دو�9 � �ای+ ���5*
��>�دد ��ی� $;� �D3رت و ��(�ل 
��ر>�ان و اداره �Nرای	 

�N�� ر>�ان�� . 
��ر>�ان ��� و ���� � �ن 
ھ4 �����ن وا��	 و �;] $��م 
ا����3ت ای+ ���N ھT(�� و 
 ���ی� از ط�ی] �Nرای��ن �
 �دو�9 و ��ر���B ا*�م ���� �
���ر ��وی� و �M�)5 را �7د��ن 

�(	 ا>� ��� و .  اداره �����4
���� در د�� دو�9 ����3 
ھ��ز اداره اش ��ی� $;� ��(�ل 

�N�� رای��ن�Nر>�ان و��. 
 ��I��,�1رزه ��ای آزادی د

 : !.��ن
یA درس �.4 ���رزه ��ر>�ان 
��� و ���� ھ%� $#� ای+ 
ا�� �� ��ر>�ان ھ�>= 

��)Nا?U3 �.�$ ا��3ن را��از .  رھ
�7ا�� آزادی ���0 رھ��ان و 
�9��B+ د�(�N ��Uه ��$�ه 

�3����3  . �.N ھ=اران 3%� در
 0��C� د�3، در�� 	راھ#���ی
ا�(��3اری M�5$ ��د�3 و ��Nر 

��ر>� ز�3ا3	 آزاد ��ی� "داد�3 
و ���7Kه $�اT3(�� ."  >�دد

*=ی=ا��3ن را از \�� ����� 
 . ����ی� داران �53ت دھ��

��ر��ان ھ%�
 :  F5�= ���ان

 !�0رھ�ی* را در #$

ا<����4ت و ا<��ا�R$��ن 
!�45��ی" .  ��ی�د زد�.

!�0رھ� :
 ��د�.؟ آی� ای" 
!�0رھ� ,���ا�7. !�0رھ�ی 
��ر��ان ��� و �073 

 ,�6ن ھG ��!7.؟ 
*ای�ان :  ,+�" ا��اھ�

��رزه ��گ و ز�3>	 � Aی ��;�
� ����ی� دار و C����ن ط
����(` �� ��ر>�ان و  ��ی� 

 . ��دم *�ا�9 طbX ا��
��� و ���� � �ن �01 
 ���� و ���� ھ%� $#
� ����	 و ��N Aی a��$
ا�(�6دی ����Bی	 �� ری��� 
����� ا���	 ��رد $��ض 

� ا��)B�< ار��  . �ای+ ���5*
د���C �01 ��� و ���� 
ھ%� $#� $�Cی�� �%� در ا7(��ر 
� �Nه )Nردر >?ا��X�� Aی
ا�� $� �� *��ان ���b ��ر 
@�ی� $��اد زی�دی را ����ر ��� و 
�Nایa @�ی� ��ر ��ده وار را 
��ای ��ر>�ان �������3ه $;��0 

���. 
�� ای+ ��Tب ھ�N 4ایa ��ر و 
ز�3>	 ای+ دو ��� و ���� 
� ھ4 ا�� و ھ4 ��N
� ����� ای+ � �� 	)����
��ر>�ان $��ض ����� ی�	 
 �ا�� و �� ای+ ا*(��ر �7ا�(
 	X�7 4رھ�ی��ن ھ��N ھ� و

��ھ� دار�3N. 
ای+ را ھ�U� 4ی4 �� ھ�=��ن �� 
ا*(�6ب و ا*(�اض ��ر>�ان 
�، ��ر>�ان K�Bد اھ�از #$ �ھ%(
ھ4 ا*(�6ب و ا*(�اض ���Tر 
��ر$���ی را �L` ��د�3 
 �و��Nرھ�ی	 را �Bی�د زد�3 �

>�ی�ی درد و ر�3 و �7ا�� و 
اھ�اف ��ر>�ان ��� و ���� 
ھ%� $#� و ��� و ���� 

 . � �ن ا��
ا@�زه ��ھ�� ای��5 $��ادی از 
 �� را �)T@�� رھ�ی��N
��ر>�ان در ا*(�اض ھ%� $#� ی� 
 �K�Bد �Bی�د زد�O� �3ح ���4 �
�	 $�دی� ��ف دل ��ر>�ان 
��� و ���� � �ن ھ4 

��)Tھ. 
ای+ ھ�� ����ا9(	، ھ�>=  •

	)X� �3ی�ه! 
���ر �� دزد3�7� ا��،  •

 ! $�ی @.�ن 3��3� ا��
•  ���N ،د�� �U�3 �3ار���B

 !��د
درود ����ر>�، ��گ ��  •

�U�)�! 
��ر>� ���ار ا��، از ا�(��1ر  •

 !��=ار ا��
��ر>� �	 ���د، ذ�9 �3	  •

 !L?ی�د
•  ��� ��ر>�ان آھ��4، ری�

4����� ��Xظ . 
د�N+ �� ھ��+ @���،  •

 !دروغ ��U+ آ��ی����
•  �� ��)T�3 ،�9دو �3 4��� �3

�X� ��B! 
K�Bد، ھ%� $#�، ا$;�د،  •

 !ا$;�د
•  �Gا �Uز�3ان دی �3� $.�ی� 3

 !�3اره
 !��ر>� ز�3ا3	 آزاد ��ی� >�دد •

ای+ ��Nرھ� و ��Nرھ�ی 
ا�(��ری دی�Uی �� �7د ��ر>�ان 
 [X7 و ���� � �ن ���
 �� ����� A�� �7اھ�� ��د

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن
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��دم ��ا��3 درد ��ر>�ان 
 ��X* ا*(�اض ��ر>�ان ،�T�\
 A�� +��uو ھ� ،�T�\
����� ��ر>�ان ا*(�ا)��ن را 
�(;� و ی�#�ر\� �� ��Nرھ�ی 

�3��� `�L وا��  . 
� در ��ره )4 \�� �3Xدر آ�7 ��ی
�0 ��67	 ��زی ��Oح ��4 

� ای+ >%(�U ����ط ا��� �� . 
 �دو9(	 ی� ��67	؟ ��ام �
. M%3 ��ر>�ان ا��؟ ھ�� ��ام

 �ای�.� دو 0�N �(%�وت �
��د>	 ����ن ��ر>�ان و 
. ����ن ��Nه @���3ن ا��

 �����ی� دار \� دو9(	 و \
. ��67	 ����ی� دار ا��

���b و��ی0 $���9 ا�� و 
��` ���Tر ��\�	 از 
 ��;�6ل ��ر �7د ��ر>� را �
��رت  د�(�=د �� ��ر>� 
�����Uدا�3 $� ��ر>� ز�3ه ����3 و 
� ارزش ا)�B	 و C���ای ای+ ط
��د $���9 ��� و �Gوت و ��رت 

� را اB=ای` دھ�C�ای+ .  ای+ ط
ر�+ �D3م ����ی� داری ا�� 
 �� دو9(	، \� ��67	 و \\

�	 از ای+ دو���$. 
: در ای+ ��رت ��nال ای+ ا��

 �\�ا ��ر>�ان در ا*(�ض �
 ���67	 ��زی د�� �
ا*(�6ب و ا*(�اض ��=��3؟ \�ا 
��ر>�ان ھ%� $#� و K�Bد ��ھ.� 
در ��7��3.�ی �Nش و اھ�از 
ا*(�اض ������؟ \�ا �(	 در 
ای+ ا*(�ا)�ت در ���ر ��ی� 
 ��X* ن��C��� �7ا�(.�ی
��67	 ��زی ھ��N 4ر 

 ���ھ��؟ 
 :��L{ روN+ ا��

 ��B�$ ���ر>�ان ����	 آ>�ھ�� �

 	�N�L زی�� 	��67
��ای $��ض ���(� ھ��ن دو�9 
� ����ی� دار ��رد C�و ط
���ی(` �� ��Cق ��ر>�ان 

��67	 ��زی ا�4 .   ا��
 0�� ھ��ن ��ا� �X�� =ر�
�	 ا�� �� ��ر>�ان ط	 �C�
����9ن دراز �� دو�9 $;��0 

��67	 ��زی .  ��ده ا�3
��Nه ����� ا���	 و �0 
� ����ی� دار ��ای $;��0 C�ط
 �� �)��� 	��C;�� و �CB

 .  ��ر>�ان ا��
 	)�9� ��ر>�ان �(	 و�T�
� ��67	 ��زی ��Nر �X*
� >�ی� � �T�3 +ھ�� ای���
دو���B�� �9ی �7ب و ��%6	 
. ا�� و �.(� ا�� ����3

 �9� �Nن ای+ ا�� ��T�
����3اھ�� ا@�زه دھ�� �� �3م 
ا�C)3ل �����9 و ��ی�ی� از 
 0� ،	��67 `�� �دو�9 �
� ����ی� دار و دو9(` C�ط
� ھ�ی �N��XLن ��ای �C3
��Bر ���(� و ��;�Cق ��دن 

�3��� `�L ر>�ان را�� �)��� . 
 ��7ا�� ��ر>�ان ھ%� $#
 �\ ���ای اداره �Nرای	 ��ر3�7
 �� �C����67	 و \� دو9(	 د
�7ط� آ>�ھ	 ��ر>�ان از ای+ 

اداره �Nرای	 .  ��C�C ا��
��م اول راھ	 ا��  ���ر3�7
� �B@��` ��ی� �Bا$� رB(+ از �
�T�� 0(4 ��د>	 �=دی و 
 a��$ �ادراه �Nرای	 �0 @���
 ���ر>�ان و N.�و�3ان @���

�N�� . 
� دو9(	، \ 	��67 �\
 ،b���� ر>�ان ��ی� د�(�=د��
� ����b، �.�ا�N و ��� [�
 Zدر��ن و $;0�6 و  $%�ی
�����C� ،bق ����ری ��%	، 
�] $��0، �] ا*(�6ب و 

��N�� �)Nدا M�5$ [�  . �\
��67	 و \� دو9(	، ��ر>�ان 

��ی� �� ا*(�6ب و ا*(�ا)��ن $� 
��(�ا��3 ��` ���(�ی از 
�;�6ل ��ر و 7���� �7د را از 
��CXم ����ی� داران ���ون 
����� و ز�3>	 �7د را �� ر�Bه 
 Aدر �7ر ی Zو آ��ی` و $%�ی
 Aو ی �T�� ن��ا�T3ن در 

 . 3=دی�(� ����
���Uی4 3=دی�(� ���� \�ن 
روN+ ا�� �� $}��+ 3.�ی	 
یA ز�3>	 ا3�T3	 ��ای 
��ر>�ان و ھ�� N.�و�3ان 
 �� در �7د �D3م ����ی���@
� ����دش ��ر � 	��D3 ،داری

�T�3 +��� ر .  �=دی ا����
�=دی ی��	 ��ز>�دا�3ن ��` 
��\�	 از �;�6ل ��ر و 
��� ��ر>�ان �� �7د�Nن و �7
��K ����ن ��` ا*4D آن 
. $��a ا���X ����ی� دار

� در ��� و � 	��D3 ھ��ن
���� ����3 ھ%� $#� و 
��� و ���� � �ن و@�د دارد 
 �� دو)9	 ����N و \\

	)9�67 �� .  ��67	 و \�
 aای�N د آوردن�@�� b�$�$ +ای
 �ز�3>	 ا3�T3	 ��ای ھ�
N.�و�3ان aCB و aCB �� �3��دی 
 �� 	��D3 ،داری ��D3م ����ی
ا���` ��د>	 �=دی ا��1ی� 
4 @���� ا�� ا���3#?ی� �D*

� در آن ��ر>� و .  ا��� 	��D3
� .  ����ی� دار و@�د �3ارد�

@�ی` N.�و�3ان ��ا�� و آزاد 
ا�4 ای+ �D3م 3� .  و@�د دار�3

3� ��67	 .  دو9(	 ا��
ا�4 .  3� 9�67(	 ا��.  ا��

ای+ �D3م در $�ری{ ���رزه ��ای 
 ،��3�T3آزادی و ��ا��ی و ا

 . �D3م �����T�9(	 ا��
28 �� دی 7  –  2018 د���

1397 
��(�� �Nه در ا3(��3����3ل 

796 

در���ی ���ر ھ
ت ��� �رای 

 !��ر�ران �ت و ���ت ���ن

     14141414نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره 



 

 

13 

17
 ھ�?* از L
 *3�45 �����
��زی ھ� و $�01ت 
 ! آن در ز�.�* ,�دم

 �����,>��4ی در ,�رد 
��زی در ای�ان *3�45! 

 ��از آزادی

در ��T(4 ����ی� داری $;� 
������ @�.�ری ا���	 
��67	 ��زی در دوره ای 
� در @.�ن، ای+ � �N ح�O�
�3ع ����� ا�(�6دی از ط�ف 
��3�.@ A3	 �Lل  و ��ز��ن 
$�5رت @.�3	 �� ھ�� دو9(.� 
دی�(� �N و ی�	 از �Nوط 
 	3�.@ 4)T�� م در�Fاد
����ی� داری، *�X	 ��دن ای+ 

در ای�ان، .  ا�� ���Xاد ����د�3
ای+ ����� از ط�ف رژی�	 
� �Nد �� از )B�< ار ��د ���ر��
 �D3 از �@.�ت زی�دی، \
����	 و ا�(�6دی و \� از 
�D3 ا@(��*	 در �;�ان B=ای��ه 
����9 �7دش C� د و���� �T�
. در ���ن ��دم را از د�� ���اد

�;�ان ھ�ی �=�+ ����	 و 
ا�(�6دی و ا@(��*	 

ا*(�ا)�ت ��ی دا�U�3ه $.�ان (
 و ا*(�ا)�ت 1378در  ��ل 

دی�U ��ر>�ی و دا�5�3ی	 و 
ای+ رژی4 را )   ��ی� ا���ر ��دم

در دل .  در $;� ��Bر ��ار ���اد
\��+ �;�ا3.�ی ا�(�6دی ��د 
� �����.�ی دورن �
� ا��ی روز��ه � =�3 	)����
��ی�N 0ه ��د، ��ز��ن $

در (��67	 ��زی 
�N 0���$ و )  ��1380ل

. ا@�ای	 �Nن اش ���X �7رد
ای+ ����� رژی4 در @.� 
 A3�� �� =���3ن دادن \�اغ �
@.�3	 و ��ز��ن $�5رت 
 ����� ���	 ای��� 	3�.@

  �@�.�ری ا���	 ����اھ� �
 �یA ����� �(��رف ����ی
داری دوره ��)� $��ی�N 0د، 

�B�U�� رت�� . 
 

  �����ری�
 ھ�ی 
��زی، �*  *3�45

�%�ی�* �>B دوH�* ی�  
��)�ی ���ا�Lای 

 اQ��4دی �H�o��1اH*؟

��67	 ��زی ری�� اش در 
ای+ �.4 3.%(� ا�� �� دو9(	 
� �7د ��ای دوره ای �� *��ان �
 �����ی� دار *�0 ����د و �
*��ان >�دا��3ه وا��ھ�ی 
 `C3 ��9ی در ا�(��1ر�$
� و ��ای ا3���N ��د )Nدا
$�ش ����د، �� وا>?اری ای+ 
 `�� �وا�� ھ�ی $���9ی �
��67	C3 ،` اش را در ای+ 

��ی+ .  *��� از ا�(�6د �4 ���
$�$�b دو�9 ��ر اداره ��د 
وا��ھ�ی ا�(�6دی را از روی 
 �دوN` ا�3ا7(� و از �D3 ھ=ی�

ی��	 .  ��\�(� و ��\�(� �Nد
� $���9 و �X� ھ�ف وا>?اری
 `�� �$�زیM ا@(��*	 �

�N���(	 ��ر، .  ��67	 ��
� وا��ھ�ی $���9ی � �.�$
� ���7ت �X� ،ود ����3د�;�
ا@(��*	 ����3 �.�ا�N و 
در��ن و آ��زش و �Lورش و 
��0 و 0C3 *���	 و �TL و 
 	��67 `�� ������ات �3= �
وا>?ار ����د و *�� دو�9 
��ل �3� ��9�nT(	 در �Uuھ�
���7ت ا@(��*	 �� N.�و�3ان 

3.�ی(� دو�9 در راس .  اش �3ارد
یA ار>�ن اداره ����ه @���� و 
 �����C)T دادن ���7ت �
����ی� داران ��` ��67	 

ای+ ھ�ف �Fی	 .  *�0 �����
����� ��67	 ��زی 

�N��ای+ ����� ا@�ای .  ��
�9��ا9	 �n3 اھ�اف ����(.�ی

 �در ا�(�6د @.�3	 ا�� و �
ھ�� و@� �3��3ھ��ه *�م 

�T�3 �9دو 	دو9(.� در .  ��رای
د��3 ��� از اC3�ب ا�(�� و $;� 
$���G ای+ اC3�ب در ��ا�� 
��.�ی ا@(��*	 ��ر>�ان و �@
� در ���@ ��U� ق�C� ی�.���
ھ�� ���رھ�ی ارو�Lی	 و 
 +���$ ��9�nT� ل���ا��ی��، �� 
��ر و �.�ا�N و در��ن و 
آ��زش و �Lورش و ���7ت 
ا@(��*	، ����3 ���� ����ری 
 	���3 bC* Aای ����ران، ی��
��ل ��ده ��د�3 و ا���ن �� �را 
ای+ ����� دار�3 ھ�� آن 
�3��U�� pL�9(.� را ��ز�nT� .

 	��� ���	 �.(� یA @.�4 وا�
$;� ���Oه �����ن دوره 
 �@�ی� ����ی� داری در ھ�

 ! د��3
 

$�c��ات 3�45* ��زی  �� 
 ! ز�.�* ��ر��ان

از روز اول �� ا@�ا درآ��ن ای+ 
����� در ای�ان، در ھ� 
وا��ی �� ��67	 �Nه ��د، 
�� ��	 pL و �L`، �� ا�7اج 
��ر>�ان، �4 ��دن ��Cق و 
�=ای� و ��ھ` ���7ت ر�Bھ	 
از ط�ف ��ر���Bھ� رو��و ��دی4 و 

4�)Tزی .  ھ�� 	��67
 ���B و �CB 0��;$ 	ی��

! ���(� و ���(� �� ��ر>�ان
���Xم ا�� �� ��ر���Bھ�ی 
$�زه وا��ھ� ��ای @�X>��ی از 
ا*(�اض ��ر>�ان �� ای+ 
�	 ھ� *�ه ای از ا*�ان و �C;��
ا�63ر�Nن را در وا��ھ� �� ��ر 
���3��U $� ای+ ����� 
)�ا3�T3	 را $�@�� ���� و 
 �).� �X�� �� ��)Tھ���.� ھ
��دن ��67	 ��زی.� در ��ا�� 

��N�� .  دو9(	 ���3ن ��
��T� �T�B	 از ای�.� ��ال 
� O9 ��N%� �%���ی��، �� � ���

     14141414نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره 



 

 

14 

 �� 	X< ���67	 ��زی \
�� ��ر>� @��*� زده ����د؟ 

���O @�ا�	 �3ار�3  . ��ای+ ��6
ا�(�6دی را ھ�� ��ر>�ان وا�� 
 �N�< �� ه�N 	��67 ھ�ی

 !  و �N ���Lن �5$�� ��ده ا�3
 

��زی  *3�45 �� �%H�<,
 *�Hدو M��70ی ,�ا, 
�

 ��دن ا��؟

 K�� در �� 	XHKد ���ر>�ان ��� �
 �$�� �X* �$�)�Z دادم، �

در (�Nن و)��� ز<�3	 �Nن 
� ا@�ا درآ��ن ای+ � �Gا

در ا�G ا@�ای )  �����
 ���67	 ��زی، �] دار�3 �

�3��U� M(�� .  در ��ا�� آن 	و9
�O� ��Nر وا��	 ا>� ����اھ�� 
در ��م اول، ���N �$�� M3ن 
ز�3>	 $�ن ���ی�، �5��ری� 
��Uی�� �� وا�� ���(	 $�ن در 
ا7(��ر دو�9 ����3 و ��� در ��م 
���ی و در �.(�ی+ $�ازن ��ا 
 ��7اھ�ن د�9�7 در اداره ��ر3�7

���O .  و وا��$�ن ���ی�
 �ا�(��1ر، \� دو9(	، \
��67	، ا�(��1ر ا��، و9	 
در ��ا�� ��N در ای+ ا3(��ب، 
ا3(��ب ��+ �� و ��$� �3= ��ار 
 �� ����� �D�� +��\ د و��U��
�����67 �� Y9	 �Nن، 

در .  ط��Bار دو9(	 ���3ن ا��
��ر$��� ��Oر وا��	 در ھ� 
 �� �X��C� رزه ای ��ای���
��67	 ��زی، ���9%� �� آن 
 `�L ،م اول�� A�)��$ ان��* ��

��رزات .  ���ی�� �����K در ھ�
� ��67	 ��زی.�، �X* ر>�ان��
ا$���$�A از ای+ ���T >?ر 

د�9�7 ��ر>�ان در اداره .  �����
��ر�53�7ن و وا�� ھ�ی $���9ی، 

���	 �.(� و ���ی ا��  . ��
� ���Lوی.�ی ��ه � �ویwه �� $�@
ھ�ی ا��7 @��` ��ر>�ی، 
�7ا�� د�9�7 در اداره 
�Nرای	، \� در د�� دو�9 و 
� در ��` ��67	 ��Oح \
����د و ���� �;] و در�� 

 .  ا��
 

 ��آی� اf�3ً در ���
 ،*,C�)�ری اL

  Gاھ��زی �� *3�45
��دن !�ای8* ��ای 
آ�Qزاده ھ�ی �'�,�* 
 ��
 اQ��4د را �.� ����
�I���. و ��د ھ�ی ���,* 
 

 g�L ���7.؟ :
 را�8�
 G(, ای ��" ,)�ه ھ�ی
�'�,�* و 3�45* 

��زی ھ� و�Lد دارد ؟ 

در @���� ای�ان، ����� در>�� 
 �ی�TB Aد *��] ��ده �
���.�ی ��(YX آن، ھ� ��ام 
� �Bا�7ر �����(��ن � ���
�� �ل ��uپ ��uپ و 
� ��دن �Gوت ���0 از T����
 �د�(��3 ��ر>�ان و ھ�
 ����@ ��U� ق�C� ی�.���

��)Tان ��1ل، ارز .  ھ��* ��

���� ا��ه از �Bوش 3%� در 
9� ����� ا���ی 8دوره �� 

 �� �9�� 	�� ����Xرد w3630اد، ر
� 0C3 از ��ی� (دKر ��ده �
درا�� ���0 از   –ا�(�6د ��3ز

)  3%� ای�ان در دوره ا���ی w3اد
� ��` �=ر>	 از ای+ ر�4 از �
ط�ی] را�3 ھ�ی ��$�a �� @��ح 
ھ�ی ��(YX رژی4 �� ��T�.�ی 
6�N	 ��ان رژی4 در �7رج از 

ای+ ر�4 .  ���ر ��(�N 0Cه ��د
 ��ل درا�� ���0 از ���70دل 

از ز��ن (�Bوش 3%� ای�ان 
وی��Xم دار�	 $� ز��ن �Nوع 
ری��� @�.�ری ا���ی w3اد را 

�����ای+ .  ا��)  0��N ����ه
ا@�ای ����� ��67	 
 ،	Oای�N +��\ زی در دل��
� را�(	 ا�=اری � �T3ا�)��
��ای ا7(�س و دزدی.�ی 
����� آی� هللا ھ�ی ����Xردر 

�N�� �U$ر�F ای+ .  دزد و
����� از دو ط�ی] 
��(�ا�T3 ��رد ا�(%�ده 
*�ا�0 رژی4 ��ای �Gوت ا�3وزی 

��ار >��د 	6�N  . اول از
ط�ی] �7ی� ارزان ��N(.� و 
� درا�� ��53	 � 	$�T���

�01 اداره �����ات و .  دار�3
�TL و ی� L(�و��N	 ھ� و 
K�Lی��Uھ.�ی	 �� ��دآوری 

ای+  .  �Nن $}��+ �Nه ��د
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وا��ھ�ی ���(	 و ����Tت 
����9ده ارزان �B ���� �دو9(	 �
و ���� ا��Tط	 �� وا��U)Tن 
 ���Kی ����(	 و در دوره ای �
*�ا�K�� 0ی �#�ه و اط�*�ت 
. وا>?ار ���� و �Nه ا��

دوم وا>?اری وا�� ھ�ی ���(	 
و  ��ر$�53�7	 �� ��دآوری 
�Nن را ���ط� ��ء ��ی�ی� 

)�U��)7ی�ان دزد و ا�� �)�* (
 �از د�� داده و �
ورU)T�N	 ����ه �Nه 

���� .  ��د�3 �ای+ وا��ھ� ھ4 �
����9ده ارزان �� *�ا�0 �B
����(	 و دو9(	 وا>?ار ���� 
و از ای+ ط�ی] راھ.�ی دزدی 

���B  . ����3 ��3اھ�U�� 4دی�
 �� �7ی�ار آن �� �ھ%� $#
 M�)5� +ای +)Nر دا��ا*(
*4�D، ا��ام �� ا7? ارز دو9(	 
��ده و ارز را از ���ر �7رج 

 . ��ده ا��
 

اQ��4د دوH�* در ��5��ر 
 M��, *,C�)�ری اL
��ده ی� �
؟ راه ��ون از ر�� 
��زی ھ� �.ام  *3�45

 ا��؟  

دو9(	 ���3ن ��ر�53�7ت و 
وا��ھ�ی ���(	 و ���7$	 در 
��T(4 ������ @�.�ری 
 �ا���	، �� @= �3��دی و �
� ����3ن ��ر>�ان و ��B و �CB
 �)Nی �3ا�Uدی ���دم 5�)3

*�� ��67	 ��زی .  ا��
راھ	 ��ای ��ون ر�B از ای+ 
��5�ب �TBد و ا7(�س و 
� �7د دور �X� ،�T�3 دزدی
دی�U و 0�N @�ی�ی از *���Xد 
 �ا�(�6دی ��ای ادا�

��ای �0 ��}�ت .  دزدی.���
ا@(��*	 در \�7� ا�(�6دی 
@�.�ری ا���	، راه دی�Uی 
@= �=ی� ����ن رژی4 @�.�ری 

�T�3 (�6ر� 	��ا� . 
 

B17L ��ر��ی در 
 ��.� 
9���وی)�ی* �
اورده ا��، �5اھ�ن 
,��ر�� در ,.ی�ی� !.ه و 
�7��ل و �`�رت ��ر��ی را از 
ط�یM !�رای ��ر��ان 

F* ,�.ا�7.>  . 
از ای" زاوی
 
Fo�, 

 ,���ان ���I:

 ��ر��ان �� 3�45* F��A,

��زی)� ��Iه ��د؟ 

��رزات ��Nھ��� ��ر>�ان �
 Aدر ��ت ی �#$ �����3ھ%(
��ھ	 �� در @�ی�ن ��د، �3ع 
��رزه، ��%�� و ���� ���رزه، �
 �����3ن ��دم �Nش �
���م  A��7��3.�، �����3 ی
N.�ی و �}�ر �3�7اده ھ�ی 
��ر>�ان و ز�3ن در ای+ ا*(�ا)�ت 
 Aر>�ی ای�ان را در ی�� `��@

و@�د .  �Bز ��K$�ی ��ار داد
� و در �3ع �7د )T@�� ان��رھ
�����D ����3 ا���*�0 ���	 
در �L���L` و رھ��ی ای+ 
 +)B�< رزات �;� در ا7(��ر���
 	)��� 4�D* ی�ی� وا����
� در�.�ی زی�دی #$ �����3 ھ%(
��ای @��` ��ر>�ی ای�ان 

�=ب ����T�3 .  ��ر� �ن اورد
��ر>�ی ای�ان، \.0 ��ل ا�� 

�� ا�(�Tب ز��ن $���0 او�9+ (
$��0 و ��ز��ن و �=ب 
 �� �5�� �� 	)T�3���
 �T�3��� 0 �=ب���$

� روی )  ��ر>�ی �Nه ا���
 ��M�5 *���	 و �Nرا �
 0�N +ان �.(�ی��*
 	���X��$ و 	ز����3���
 ���ر>�ان در ای�ان، ������ و �

ای+ �.4 در �L  . ����3` ���ود

ھ%� $#� ��Oر وا��	 ا@�ا 
�N  . 	���* M��5� 0���$

 �در ���.�ی ��(YX ھ%� $#
 �و M�5� 0���$ ��3ی��>�ن، �
*��ان �Nرای ��ر>�ان ھ%� 
� و ا*�م ای��� �� �7اھ�ن #$
9 � ��67	 ��زی ھT(�4 و 
� در ���9 ��67	 و \� در \
���9 ���3ن د�� دو�9، 
�Nرای ��ر>�ان ��ی� �� ��ی�ی� 
��� و ���� ����3 ھ%� 
� �D3رت ����، یA د�(�ورد #$
�.4 در @��` ��ر>�ی 

�N����  . 	��ای+ �� ����ی وا
�، ی��	 ا*��ل اراده $�ده �X�
ای �� یA وا�� ���(	، 
0 ���رزه ��ر>�ان �N +�9(�ی�*
را در ��C�0 دی� ھ�� ��ر>�ان 
. ای�ان و @��` ��ر>�ی ��ار داد

���O ��ی.	 ��د �� دو�9 و 
رژی4 @�.�ری ا���	 در ��ا�� 
��ر ��ر$	 ��ر>�ان  +��\
 	T� �3����3 و ھ�� ����
� �� �bT ای+ � �N�3ا AN
د�(�ورد، رژی4 ھ�ر و ا���	 
���	 ��T(4 ����ی� داری، 
��(�ل ��ر>�ی *�X	 �Nن 
اش، ��� ا��، و9	 
 ���T$ ای�� ���ر>�ان ھ%� $#
ای+ ���U �.4، ی��	 ��Oح 
��دن ��(�ل ��ر>�ی، ارزش 
ط�ح ای+ �7ا�� و �L` ��دن 
��رزات �Nن در ای+ @.� را �
�7ب ���اT3(�� و در�� 

���Uی .  $���~ داده ��د�3
� دی�U ��ز ��UTLی اش از �
�` ��ر>�ی ��ای رژی4 آ��ن �@

����� ای+ ھ�� ��ر>�ان .  3��د
ای�ان و @��` ��ر>�ی، 
$��X.�ی �9��B+ ��ر>�ی، ��ی� 
از ای+ �5$�� >�ا3�.� ا�(%�ده 
����، \�ا �� ا�(%�ده از ای+ 
� �� را در $�ازن ��ای ا$	 ��5$
�` ��3�U3	، ی�ری �7اھ� �@

� ا*��ل .  ر���3�X� Aدر ی
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اراده $�ده ھ� ��ای دK�7ت در 
 	���� �N�3�� +���$
�، ھ�B	 �.4 در ��7(+ ���@
�(�	 �� د�9�7 � ����@ Aی

� ��دم �� ���N �N�3ن��*  . 
 

��Iش �����G ��ر��ی و 
 
�F> ه ,�1رزه�Iی�L

��زی)�  *3�45 

 	)T�3��� ش�U3 Aی �D3 از- 
 	��67 ��X*  رزه����ر>�ی، �
� از ���رزه و X��� Aزی، ی��
� �3*	 راھ	 ��ای ����3ن �
��ر>�ان وا�� ھ�ی در �Nف 
 ��;� ��67ی ��زی �Nه ، �
ا*(�اض �� و)M ��@�د 

�N����  . ����O ھ�� ���ا4�3 �
�� و@�د رژی4 @�.�ری 
 �ا���	، \� دو9(	 و \
��67	، و)��� ��ر>�ان روز 
��وز ��$� و ��$� ����د و 
�����ای+ راه �0، ���رزه ��ای 
�=ی� ����ن @�.�ری ا���	 
 �� 	�)�� ����� Aی 	ی�L�� و
��Cق ا�T3ن و ��ی از 
� در آن � 	�)T�� ،ا�(��1ر
���ی � �ر�Bه ھ�� آ��د @���
����(.�ی ا�(�6دی و 
��ار >��د،  �D3 �� 	*��)@ا

�N��� ��(�ان .  ��O�در ای+ را
� ��ر>�ان �1�  وا��ی � �%<
����3 ��� و ���� � �ن، 
ھ��+ ا��وز در ��ا�� وا>?اری 
��� و ���� � �ن �.(�ی+ 
 ��X* رزه��$��(��N Aن، �
�TBد و ا7(�س ا�(�6دی ای 
 `N�L �;$ �� �Tھ
��67	 ��زی �� @�ی�ن 

�N����ی� ای+ �Fرت  .  اB(�ده، ��
 ��Bی� را ا�@ b��� ی���.���

ای+ .  و �� ان ا*(�اض ��د
ا*(�اض �� ����ی $�ی�� دو9(	 

�T�3 ن�N  ! ای+ ا*(�اض
��رزه ا@(��*	 � Aزی از ی�B

���O ��ر>�ان ��� و !  ا��
���� ���ا��3 �� ��ی�ان 
دو9(	 ��� و ���� در ط�ل 
� ��uپ �L�u	 را در \ �� دھ�

�.(�ی+ .  ای+ وا�� ا�53م داده ا�3
>=ی��، ا*(�اض و ���رزه ای 
 �� ��ر>�ان ��(�ا��3 �� �Tھ

��Cر ��B	 .  آن د�� �=��3
��رک و �T(��ات و@�د دارد 
� ��3ن داد، \�ا ��ر>�ان ��ی� �
3� از ��$� �U\ ا*(�اض ���� و
�Nن و)��� ز<�3	 �Nن 

���O در ھ%(� .  @�X>��ی ����
ھ�ی آ$	 ��3دھ�ی *��	 
آ��Nری از ای+ �Fرت و \#�ول 
در ��� و ���� � �ن در ��ا�� 

�B�< ار �7اھ��� �3��ی� .  ھ�
 .  ���Oف ���3 و �D3ر>� ��د

 

�Lی���ت �������H���* و 
��زی)�  *3�45 ����� 

 �از T�9�3����3 �D3(.�، ����ی
دار $�ک �.(� از ����ی� دار 

ا�� ����B  ! 0رس ا��
. �Bرس و $�ک ��دن آد�.���

����� �� ا��، ظ�49 ا��، 
 ��)Tر�.� ھ�B ����� ن�\

������ 0�* �.��$ ��X* �� !
ری�� ��}�ت و ����ت در 
 ������� �Bر�.��� و 3
���ی` � �� 	�)T��

���.3�T3ا>� $��.� .  ا�(��1ر ا
� ای ��ی از ���@ ،���� �����
�N4 و �(4 �7اھ�4 داXظ .

 ،�.)T�9�3����3 ای+ ��ای �����
 �ای+ �.�(�ی+ ا$%�ق ا�� �
یA ����ی� دار $�ک $��ی=ی 

��K ھ� @��ی(��ر و دزد و (
�T�3 4.� ،�N�� ی�U$ر�F (

��5ی یA ����ی� دار �Bرس 
��� و ���� را �7ی�ه ا��، 

���0 .  ��ی� N�7;�ل ��د
��ر>�ان و ��دم � �ن �0 

�N ل .  �7اھ�K�)در ای+ ا�
 �@�ی دزدی.� و ا7(��.�ی	 �
�X	 در ��� و ���ی�ان $�ک 
 bH�F ،�3ا$�5م داده ا ����

�3���Bار $�ک، ا�(��3ار .  ا��
$�ک، ری�p اداره $�ک و ��Fه، 

�T�3 4.� �0 !  ا�HKای+ د ��
��ای �B �.)T�9�3����3ق ��+ 
����ی� دار �Bرس و $�ک، ی��	 
���X و ز��ن ��دری ����ی� دار 

ا�� ا��Nل و .  �.4 ا��
ری�� ھ�� \�= در ���X ا�� 

p� ھ��  .  و �در ��ر$��
$%�و$	 ��+ ����ی� دار $�ک و 

ھ� دو .  �Bرس و@�د �3ارد
 �N��ا�(��1ر ������ و ��ای ا3
. ��د ����ی� �Nن ا��ه ا�3

ای+ �����3�3ی ��T(4 ��د>	 
 .   �=دی ����ی� داری ا��

ا���T�9�3����3 ًK ھ� در 
��C�0 ��67	 ��زی، ای+ 
 ����� �$��ض آ��Nر �
 a��$ ر>�ان و  ��دم � �ن��
����ی� داران و دو�9 ���	 

از �N  . �D3ن، ا*(�ا)	 �3ار�3
 Aی �� �Tای� �ای��ن، �3(
����ی� دار $�ک ای��5 را �7ی�ه 
و ��ی� ��(�D �.�� ��ی�	 
��ار ا�� ای�5د  �� ��N��

در ��ر$��� ز��ن زی�دی .  �Nد
ط�ل ��3اھ� ���� �� ای+ 
����ی� دار $�ک $��ی=ی، ا��u3ن 
ای+ ���5*� را �Fرت و \#�ول 
� ھ�� �7اھ�� >%� �� � ،���

! ر��� �� آن ��ای�ان دو9(	
$�ھ4 ��7	 از ��ر>�ان و ��دم 

��ی� !  X�7	 ��یM �7اھ� ری��
� $�ارک روزھ�ی آ$	 و �
��رزا$	 �� در راه ا��، �

 ■! �Lدا�7
 �B2019/01/13از آزادی 
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��5* 9��,)�ی 
دری���* از ,�دم در 
 *3�45 �� 
را�8

��زی ��� و �073 
 ,�6ن

اظ)�ر �`�ھ�ی زیـ�، اHـ�ا,ـ� 
 
�ــ`ــ� ��ــ�یــ
 و �ــــ�ــ�ــ
اذر��ی��ن ��ب ���ـ�ـ�ـ� 

 !��ر��ی ����

�bXO ار��9	 ی�	 ��ر��ان   •
� �3م �Bزی+ ا���وار � 

 �� �O�در را 	دو�(�ن، ��3$
 �ای��� \�ا دو�9 د�� �

 : ��67	 ��زی ��=�3

١-   	� �� �وا�� ھ�ی ���(	 �
�%�ی(	 ��ی�ی(	 و  ی� �.(� 

ھ�ی  ھ� و ا7(�س ��Uی�4 دزدی
 �� ورط� �)B�< رت��
ورU)T�N	 ����ه �Nه ا�3، 
*�� از �D3 ھ=ی�� ��ری �� 

��67	  دوش دو�9 دار�3 و
��زی ����(	 در @.� 
��ھ` ھ=ی�� ھ�ی دو�9 

در ��C�C دو�9 �� ای���ر .  ا��
 `Nرا از دو 	�9(�nT�

از ط�ف دی�U �� ای���ر .  ����3ازد
یA وا�� را  �� ���3ھ�ی �7دش 

�����3ه  وا>?ار �	�� �� ���
�Gوت آن وا�� را ی�	 از  ا*�ان 

��� b��6$ و ا�63ر �7دش. 

در ��7	 ��ارد از ��67	   -٢
 `�� Aی ���C)T� ،زی��

Aی �$����ت  ��دده را �
� ����� وا>?ار � �)T�وا

�01 وا>?اری .  �Nد �	
و در دا07 .  �����ات �� �#�ه

 0T3وا>?اری ای�ا �ای+ ���5*
�� ای���ر یA ��ز��ن !   �� �#�ه

 �و $����ت ��د ده دو9(	 �
�� ��د@� دو9(	 ا��اث �Nه و 
 	X�7 	)���درآ��زا��، �� 
 	��D3 ت����$ Aی �� 4�

�Nد و �� ای���ر  �.4 وا>?ار �	
@�b *�ه ای از *�ا�0 

	� �L ن را�N�7د ����. 

��Lم ار��9	 در ��رد  •
��67	 ��زی ��� 

 ���� $��a ��دق ر)�ی	 

��67	 ��زی ذا$� ھ��+ 
 �Tھ 

 �7ب و �� �3ارد

 ارزان و >�ان �3ارد

 ای�ان و �7رج �3ارد

 �3(�5� ��67	 ��زی در $���
�	 و �N ی�Lو ارو Aو ��=ی
ارو�Lی �F�	 و آ���ی @��ب 

�	 ھ��+ ��ده ا���N 

��@b ��ددھ	 ���(� ��ای 
�Gو$���ان و �CB و ����ری ��ای 

 ��ر>�ان

��Lم ار��9	 از �Bزی+ ا���وار  •
 در ��رد ��� ���� � �ن 

40 �CO�� دم�� 	ل ز�3>�� 
� �ن را  $��ه و $�ر ��ده ا�3 و 
� ��ده ا�3��N ��3�7ن را در .

 15000روزی در ��� و ���� 
� .  3%� ��ر ����د�3� 	)Nد

 �وا��� ��(�ا�T3 �� ا$�� �
ا�7ی+ د�(�وردھ�ی 
$����9ژی�	 ��ن ��)� ��اد 

 ����Xن ا�T3ن را F15?ای	 
 ���ی0 ��د�3 �$ ،��� +���$
 `9�� �� ای �� ��ی� �*��5�

�Tھ=ار 3%� از ��ر>�ان 10.  >�ی 
اش را ا�7اج ��د�3 و �������3ه 

�.�ی �C� �� 5را a7 ا�� زی��� 
� ��د>	 ����ه ا�3� �CB  . +ای

���06 وزرا و ��ی�ا3	 ا�� 
� ا��وز ز�3>	 $�ام �� �CB و �
� را ���� CO�� دم�� ���B
 p3م ی���� 	ن ��1%�$Kر�N Aی
� ��ھ�� �� اB(��رش  راه Xژای
ا�3ازی �Nی�$�ی+ ا�(��1ر 
�.�ی �3\�= و �C� �� ر>�ان��
����ب ��ر>�ان ��(�ض در 
دا07 ��ر3�7� و ی�  �#�دن 

 �.�+ ��13ر>�ان ��(�ض در 
 ���� دژ���7ن ی�Uن ویwه 95

در ��C�0 ا�(��3اری $��ی= 
�N����. 

��Lم ار��9	  �;�� در ��رد   •
  ���� � �ن  و���
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 ���۶٣ ���� � �ن ��` 
 �ھ=ار ھ�(�ر ارا)	 دارد �

در�� ای+ ارا)	 ۶٠��` 
� *���� ا�� ا�� � [X�)�
دو�9 @�.�ری ا���	 ای+ 
� را �� \�ب ��اج زده CO��

 .ا�� 

��Lم ار��9	 از آ�7ن اراز در  •
 ��رد ��� ���� 

���ه ھ4 ��ر4���N، ھ4 
$�6~ دارم و ھ�D3 4 �7ن 
 aCB 43و��� �C���9#(�ن رو د
ای�� ���و43 �� ��دم �7ن 

ھ��ن ز��+ !!!  ����3ن 
 �دوھ�(�ری اKن ��(�3

 ���دم !!  دو�3�7اده رو $���+ ��
� �ن ���ورز ھT(�� و 6�$~ 
 ��N��ھ4 دار�U3 ��N �3ان 3
 �����ز��+ $;�ی0 ��دم �Nد، �
3� از ای+ ز��+ �;K�6ت �U\

 +���� �Nدا�� 	از !!  *�9
 �� �� ����ی+ یXHی ژا��آ
 ���Tزی+ �.���ل ای��ن ����ی
دارن و ���ن $� ��+ �7ن 

�� ای+ $%���� ��ی� !!!  � �ن 
� �7ن � �ا�4 � �ن $��ی0 ��

�XHم. ژا�T9وا 

ی��L Aم ار��9	 �Bھ�د  از  •
� در ��رد ��� CO�� دم��

 ���� � �ن 

���Uی�� )�رده ھ�T ا>� 
را�� ���Uی�� و ����اھ�� 
)�رده 3���N، ���ی�� ��ای 
 b9��ا�(;�ن ی�	 دو ��ل در 
���T ھ�(�ری �� ��ر>�ان و 
��ر���ان و *��م ��دم � �ن 
ا@�ره ��ھ�� $� �7د�Nن ا��ام 

���� ��9�$ ��! 

��X \.�ر � �ا>� ھ� ھ�(�ر رو �
����Xن $���ن ا@�ره ��ھ�� 
�7د$�ن ��Tب ���� \�Cر �Lل 
�;�Tب ���N و ی� دو�9 واری= 

 ����د

 ��� ی� ��Tب و )���ر ��ده ا>
 ھ�(�ر رو �� \.�ر 60000

 �X� ��X��240ن )�ب ���4 �
����Xرد $���ن ��ای یA ��ل 
�Lل واری= ����د و ��ای ده 

  ����Xرد ��2400ل ����د 

ا�� �(��3�%� ھ�� ���N رو 
 �X�� � ����Xر و ��ای 1700�

�3��� �Fرت ��� � .ھ���

 0�����K دی�U ا��ال ���N از 
��ر�53�7ت و ادوات ���ورزی و 
دا��اری @�ی �7د دارد و 

�T����. 

 ��Lم  $��a �.�ی  •

���� ���Xم ��د ا*�X	 زی� 
 ��N ،�3=�� ���� �XH4 ژا\�L
 �� ای��ن و ��ی� $����ک ��

$� دی�وز �� .  ھ���Bن ر���ن
 ����ھ� �(� ��� و ���� 

��K ک �� ی� .  A%L ��3	 ��د
 ������ی=ی ر��� ھ��ن $

 !ز��+ ���� در و >�ھ�

 ,��Lم ار��9	 a��$  ا���ی •

� دوران �7ن و در��ر )%< 	�
�؟؟؟ �0 � �ن ���+ )N?<
 �ر*�� آ��ی ژا9� �7ن \

 ■!!!��ز>�� �	 ��Nھ	 


 ی; د���ی �)��,���� 
ا*(�6ب . آزادی ���0 و �	 ��� و �Nط ا*(�6ب

��ر>�ی ��3ز��� ھ�� ��5زی از @�b3 دو�9 و 
�T�3 	)9ت دو���C� . ق ���0 در�C� �7دا�L

�] ��ا�� ��ای ا*(�6���ن ��ای . ای�م ا*(�6ب
 �$�)�0X* Z ا��ام �7ی` و �U���Lی	 �
اظ.�رات دو�9 و ��ر���Bی�ن از ر��3� ھ�ی 

��3�3	 ��دن ��ردی . *���	 ��F ��*����
 ��D3 ،����X� MB	 و "ا*(�6��ت �� ھ� �.�3

و " �NایU�@ a	�N" ،"ایa ا)�Oاری"، " ��.�	
 . ��Fه

 * ** * 
�] د�� از ��ر ����ن ��ای ��ر>�ا3	 �� در 
ا*(�اض �� ���7رد و *���Xد ��ر���B و *�ا�0 او، 

 	��� `�L ت�و ی� ��وز ��� 	0 ای��H�T�
 ������ Y���3ه در �;�a ��ر، ���(� ��ر را �(�

� ا*(�اض آ3.� ر���>	 �Nد� �$.  

* ** * 

٣.����اری �Bری ��ا��1  � ٥( ��*� ��ر در ھ%(
�)*�� `N در ��رھ�ی ٢٥، ) روز �*�� 

9����٥ و ��ھ` ��4D آن در �Bا�0 ��  .
ا�(�Tب ز��ن ��ف F?ا، ���B ����	 ��ای 
ر�B و آ��، ز��ن ا�(;��م ��� از ��ر، ��س 
ھ�ی ��ادآ��زی و آ��زش �B	 و ز��ن 0���$ 

  .�M�5 *���	 @=و ��*�ت ��ر


 ��ب ������ ��ر��ی ای�ان �#���.ی.�! 



 

 

�����ده  
ی; ��,
 �ی; �'�,� را آ:

 !��د
 

 * ,+�" ا��اھ�

com.gmail@1917ebrahimi 

 

آ��Nی�ن �� �3�ON �7ب 
���ا��3 �� ا>� �.�ه ای از 
د�N+ در و)��� آ\�= ��ار 
>��د، آن �.�ه دی�U �3(��ا�3 
 �.�@ �$��ن ���رد ��U ای��
�7دش را در �O7@�ی و 
�Nھ` را در ���ض ��ت 

   .�Nن ��ار دھ�

��3� ��>��ده ا���*�0 
� وزی� اط�*�ت، � 	���
����� ا���	 را در \��+ 

�.�ه .  و)��(	 ��ار داده ا��
ھ�ی وزارت اط�*�ت ���3ا��3 

 �" �Nه"\�Oر ���� ���� �
در �+ ��N  . �Tن ��ت ��3د

��)Tای .  ھ�� 	و ��( 	ی�@
� ھ��+ .  ���� �3ار�3� �C��و د

. د0�9 �� ھ?ی�ن >�ی	 اB(�ده ا�3
اظ.�رات ا��7 ر��T��� p�Hن 
ا���� �pX5 ا���	 در ��ره 
ا���*�0 ���	 را ��ی� در ای+ 

 . \.�\�ب ��ار داد

��Cط�	 در ���ت ����	 
� >%(�ر و � �Tھ �.)����
رB(�ر �7د ����(�.� ��` از 
 �ھ=ار $;0�X ��3ن ���ھ� �
����� ��رد �;� در ��$�ق 
����	 >�� ��ده ا�� و �� 
ھ� $��3	، وا��� ھ� 3��$	 
���(� در ای+ ��$�ق �7د 

� �Bو ���ود)7�� . 

@�.�ری ا���	 \��+ 
��OC	 از ���ت �����` را 
 �� �*�T� ار�3 و?U�� �� از

��(	 ���ود �� �� �� در 
� .  ھ��+ ��$�ق %7� �Nد)�ا9

@�b9 ا�� �� رB(�ر و ��دار 
�7دش ���(� ای+ ����� را 

� ای+ ��� ����د� . 

��� از ��3� ��>��ده 
 �ا���*���� 0	 �O7ب �
 `9�\ �وزی� اط�*�ت و �
����ن او، ��3ی` �};�	 در 
�pX5 ا���	 راه ا�3ا7(�� $� 
5� ا���*�0 ��N اد*�ی �1�

*�ا�9 "را ��ر�	 ���� و 
� !  ر*�ی� �Nد"  ا���	)�و ا9

*�ا�9 "ھ�� ���ا��3 �� ای+ 
ھ�� \�= �T�3 @= "  ا���	

3� و از �� �;��$�ش و
ا�(��6ل ��ای ��ھ` 4�7 و 
3%�ت و ا3=@�ر و��M از 
� @�ن و ز�3>	 و � �� 	)����
$�ش یA رھ�� ��ر>�ی در د�Bع 
از ���MB ��ر>�ان و N.�و�3ان 

� $��ض ��ده ا�����@. 

 ���L ���B A;{� اظ.�رات
 	X� ن ا������T��� p�Hر
�pX5، ی�	 دی�U از 

����� "  �Nھ��رھ�ی"
 ��X* ،ر>�ان�� ��X* 	��ا�
�` ��ای *�ا�9 و ��ا��ی و �@

3��3� ای دی�U از .  آزادی ا��
و)��� ���ت و��7	 ا�� 
� ����� ا���	 در آن �Bو �

� ا��)Bر . 

@��ب ر��T��� p�Hن ا���� 
 pX5� 	ر��� �TX@ از 	X�
ا���	 ���ون آ�� و اظ.�ر 

   :��د

ا���*�0 ���	 در "    -1
���T ��زدا�N و ا�C)3ل، 
ھ��Uم د�(��Uی �� ����ران 
 �در>�� �Nه ا�� و \�=ی �
 �)B�U3 رت�� �5��N �3م

 "! ا��

 	)� �� ����� �3ز��3	 �\

ھ��Uم ا�C)3ل یA رھ�� ��ر>�ی، 
 �� �ای+ رھ�� ��ر>�ی ا�� �
����ران ا���(	 ���Tر ��دب و 
ا�3�T3و�� و ر�Hف ����� 
ا���	 در>��ی �B=ی�	 راه 

 !ط��Bن ��7ه ھ�. ����3ازد

ا�� آی� ھ��+ �� ی�C� Aم 
 �< �5��N ����� Aی 	ا���(
� ھ� دX�9	 �3>=ی� ����د �
5� ��دن یA رھ�� ��ر>�ی ��N
در ����� ا���	 را ا��3ر 
���، دX�9	 وا)Y�( �� Z و 
5� >�ان ��N ����� ا�(��6ل
��رت و  �� Z(وا 	X�9؟ د�T�3
 ��X* ر>�ی�� `����Lوی @�
����� )� ��ر>� �T�3؟ آی� 
ای+ ��3ن ���3ھ� �� �� داری4 
 �� ��OC	 3=دیA ����ی4 ��
5� >�ان �� @�ی ا��3ر ��N
5� ��ی� راه �Bاری ��Lا ��N

 ����؟

2-" آ��ی ���	 ا*(�اف ��ده  
ا�� �� *}� یA �=ب 
�����B ،�T�3 ����4 �=ب 
. ����T�3 ��ر>�ی ��ده ا��

� ����(` >T(�ش � 	�=�
 "!ا*(�ا)�ت ا��

3� aCB اوج ا�(��6ل  �Uای+ دی
� اوج �%�ھ� ا���X� .ا؟�\ 

 

 : ا����4ل

 �)��=ب ����T�3 ��ر>�ی ا9
 ��9��B ظ�ف 	���� ط�ر ط�
�9+ 3� aCB ��ر>�ی ��Bان و��رھ
 �� ھ�� ��9��B	 ا�� ��X�
��ای آزادی، ��ای ��ا��ی، ��ای 
 aCB �ر�Bه و ���دت و ���� 3
� ھ�� N.�و�3ان �X� ر>�ان��

� ای+ .  در ای�ان $�ش �������
 +�9��B ان و������ ھ�� رھ
 ���ر>�ی و ھ�� N.�و�3ا3	 �
����اھ�� �01 ا�T3ن ز�3>	 
 ����� و ��ای` $�ش ������ �
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ط�ر ط���	 در �Y ای+ �=ب 
��)Tھ  . ��)Tھ 	3�T� �.ای�

� آر��3.� و آرزوھ� و �
 �$�N.�ی��ن ��ای ر���ن �

��  ای+ آر��3.� و آرزوھ� 
 �T�3��� ی �=ب�.N�$

�n�O+ .  ��ر>�ی \%� ا��
 0N +ی�)�\�� �� �� ��N��
�Nن ����N ا���(	 ����� 
ا���	 ھ=اران ��Bل ����	 
و ا@(��*	 و ھ=اران ��Bل و 
رھ�� ��ر>�ی @�ی��ن را در 
�=ب ����T�3 ��ر>�ی 

�Bدر ای+ $�دی�ی .  �7اھ�� ی�
�T�3. 

اد*�ھ�ی ا��7 ر��T��� p�Hن 
ا���� �pX5 ا���	 ھ4 
د���C دارد $����ن از \��+ 

����� p���� ای+ .  آی��ه ای را
اظ.�رات ا����3	 از ا�(��6ل 
 	���@ 0��C� ای+ ����� در
� *3��X�� ��D.� ��ر>� و �
��N �.3��X.�و�3 ��ای رھ�ی	 

 . از ای+ ����� ا��

 

�%�ھ�: 

 �ا�(��6ل ����	 ھ���
�%�ھ� ����	 �� ��ر �	 

اظ.�رات ا��7 رp�H .  آورد
�����Tن ا���� �X	 ی�	 از 
 �@�$ b9�@ ر��T� ھ�ی �3��3

 . از ای+ �3ع �%�ھ(.� ا��

���Xم ا�� �� ��� از 
ا*(�6��ت و ا*(�ا)� ��ر$��� 
 ���� و ���� ھ%� $#� و �
��ازات آن ا*(�ا)�ت ��ر>�ان 
K�Bد و ا*(�اض و��M ��ر>�ی 
دی���C� ،�Uت ����� ا���	 
در ا$�ق ��Bھ�ی وزارت اط�*�ت 
و ا���� �X	 �Fر و $%;¢ 
 ��� یA رھ� �X�� �� �$ �3ده ا��
��ر>�ی �;��ب �0 ای+ و)��� 

���� �   .را �1� وارو3

 �� �� ای+ 3(�5� ر���ه ا�3 ��
$�ا*	 ��دن ای+ رھ�� ��ر>�ی 
 �T�3��� ب �� �=ب��;�
��ر>�ی �;��ب �Nی� �(�ا��3 

 !در�� ����" �L�Lش"��ای` 

�7ب ��nال ای+ ا�� و ای+ 
 ���nال ���Tر @�9�	 ا�� �
آی� ����� ا���	 ��ای 
$��ض �� ��ر>�ان و �L�Lش 

رھ��ان ��ای در�� ��دن 
 ���ر>�ی وا��� ��3زی دارد �
 ���ر>�ان و رھ��ا��3ن را �
�=ب ����T�3 ��ر>�ی و�0 

ھ��3.�ی	    ���؟ ��U ای�.�
� ��ر>�ان آق دره را �� � ��)T�3
��Nی� ��ر���Bی	 �� �7ن ای+ 
 ���ر>�ان را ����ه ا�� �
N�ق �;��م ��د�3؟ ��U ��ای 
��(�ر ��ر>�ان �7$�ن آ��د، ��ای 
� ��ر>�ان آذرآب � 	�� ���9
و ھ#�� و K�Bد اھ�از و ھ%� 
� و ��ھ� ا*(�اض ��ر>�ی #$
دی�U ��3زی �� ای+ $�@�.�ت 

 داN(��؟

� ای+ $�$��n� ،bال ای+ ا�� �
� \�ا �;�0B ا���(	 �
����Xردھ�ی ���4 در @�.�ری 
ا���	 �� ای+ ��ا�B اB(�ده 
ا�3 �� ای+ ��ر �Lی �=ب 
����T�3 ��ر>�ی را �� ���ن 
�����؟ روN+ ا�� �� ای+ 
3� $�6ر �.X�ر را ������ \�ن ا��

���3ن رھ��ان T\ �� �� ������
 �T�3��� ب=� ���ر>�ی �
��ر>�ی ��(�ا��3 رذا�9 و @��ی� 
5� و ������Uی��ن را ��N و

���� ��@�$ . 

3� ا���.X�ا�� ای+ $�6ر ا .
 ���.B 	�3 ا��3 \�ا؟ \�ن���

 aCB ای+ ��ر �� ���(�ا��3 دار  �
و د�(� ھ�ی �7د�Nن را 

.  $�@�� و را)	 ���� 	�3
� $�ا*	 ��دن � ���.B
�9��B(.�ی یA رھ�� ��ر>�ی 
��Bل در راه ���� و ��ا�� و 

و ر�Bه ��ر>�ان �� �=ب    ���دت
����T�3 ��ر>�ی �� ��ای 
��ا��ی و آزادی و ر�Bه ��ر>�ان و 
 aCB ،����� رزه��N.�و�3ان �
��ای �;���X�� 4��� 0Bردر @�م 
�;�Tب ����د و 3� ��ای 
 �.3��X�� 3.� ��ر>� و��X��
N.�و�3 �7اھ�ن آزادی و ��ا��ی 

� $�ا*	 .  و ر�Bه� ���.B 	�3
��ب ��ر>�ی ;� ����دن یA رھ
 ���� یA �=ب �;��ب ھ4 آن رھ
��ر>�ی را �;���(� ����� و ھ4 

 .آن �=ب را


 �Cھ� ,�A,�ت Lاز ای" در
�'�,� ا�C,* ��ی. 

 ■.  �5!+�ل ��د
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�����ده  
,��
 *�<� =�>��ا
در��ره !'�7
 و 

آزارھ�ی دوره 
 ��زدا!�

�Cم fد<�ت از ��� ا
<�Fی وزی� اطC<�ت 
 
� *,C�)�ری اL

,�7ظ�ه در ی; ����,
 ز�.ه 
 $�Fی�ی��*

 روزی 25@��ب آ��ی *�Xی در 
3� در ��زدا�N وزارت K�3*�د ��
اط�*�ت ��دم �bH�6 و ر�3 
 �� �N 0��;$ +� �� 	ھ�ی
ھ��ز از �Nّ آ3.� 7�ص ��3م و 
 ���ای رھ�ی	 از آن ھ� �
داروھ�ی ا*�6ب و روان ��Lه 
آورده ام، ا�� در ای+ ��ت دو 
��L` ا���	 �01 �7ُه � = 
 ���ا در>�� �7د ��ده ا�� �
��L{ دھ��ه ی ا�X	 آ3.� 
����N و �� ��N ~�N aCB
 Yی�N �X� ای+ �] ���ه و
ای�ان ا�� �� ��L{ ای+ 

 .��L` ھ� را ��ا4�3

اول ای��� در روزھ�ی اول ��ون 
 �� �� �$ 	B�� د0�9 ی� ھ��
5� و زی� ��� و ��N گ ��ا��

 �$ �� ��)B�< �U972 در �*�� 
$�ا49�X�  4)T3 از @�ی4 �3	

$��ن ���رم و آ�C3ر زده ��د�3 
� �(	 از $�ب درد �7ا���ن �
ھ4 ��ای4 ز@= آور ��د و ا��وز 
pL از >?�C$ �Nی�� دو��ه از 
آن روز ��� در د�3ه ھ�ی 
� ھ�، >�ش �X� ،ام �)T�N
\#4 و ��}� ھ�ی4 ا��Tس درد 
 �5��N �����b9�@ 4 ای��
>�ان �7د را ����ز >���م ا��م 

�3����3 ا�� �� ���ه و  ز��ن �	
 `;B م�T����Xن ا�3اع ا 43�7

ھ�ی ر��T�@ A	 ���اد�3 و 
	� A)� 4زد�3 ا��  ای��ن راھ

 ،�$�� 	�T@ ی �5��N از
5� ھ�ی روا3	 ��د، ��N

	�3  �دا43 \� �� ��م آورد�3 �
�01 ��ش آب ����ه �Nه 
��دم و ھ��ز د�(.�ی�X�� 4زد، 
� ز��+ زی� �Lی�X�� 4زی� � 	��
 ��6�N �$;�N ��Cم و �
دی�Uی ��ل �Nه ��دم و ھ��ز �� 
و@�د ��ص ھ�ی ا*�6ب و روان 
� ھ�ی �Nی� X�� د\�ر 	ھ�<
6�	 رو�	 و روا3	 �	 *
�Nم، ا���ن از @�����9	 ����ان 
 �� 	T� *�ت و�وزی� اط
 	��7دش یA رو��3	 �?ھ

از :  �� ای+ ��L` را دارم 
�D3 ا7��	، ��Cق ���ی و 
���6ص دی+ ا��م ��4 
 	)Nزدا�� Aی ی �5��N
\��T؟ آی� روا��؟ ا>� 

� ��=ان؟\ � روا�� �

� دوم �� ��ای �+ و XnT�
�3�7اده ام ���Tر ���Tر �.�(� 
5� ھ�ی @�T	 و ��N از

 »��Nدِ «رو�	 �� �;� 
�����9ت $X%�	 ���ه و �3�7اده 
ام $��a د�(�Uه اط�*�$	 
 �� �%U�� 4ز@�ی�� ،����N
7�� داری4 �(	  �$ =�\ �از ھ�

دا4�3 ھ��Tت \�� ��ر  �	
���ط� ���رزا$� �� $� د*�ا ��ده 
ا�� >%(4 از ��5 ���ا��3 
>%� ��ت ھ� $��س ھ�ی $� 

� ��*� »��Nد«� �N 	� 
6���N ��3ی� �+ ��+ *
��ز@�ی	 �N ��ل ��L` ���ه 
و �3�7اده ام از ��N ����ان وزی� 
 ��6�N A*�ت و ی�اط
رو��3	 و �?ھ�	 ای+ ا�� 

 � ��67	 ��N«د«آی� :  �
 �D3 3.� از�T3ی+ �����9ت ا�$
ا7��	، ��Cق ���ی و دی+ 
 	C� �\ �ا��م روا��؟ �
�����9ت $X%�	 ��67	 ���ه 
و ھ��T *=ی=م را د�(�Uه 

 »��Nد«اط�*�$	 ��N ��ی� 
 ���؟؟؟

 b3�5ی ای��X* ی��9?ا @��ب آ
ا���*�0 ���	 ��ای ���Nن 
 Aی ���L{ ھ�ی(�ن ��N را �
��3� ز�3ه �� Aظ�ه در ی���

 ■. $�Xی=ی�3	 د*�ت ����4

 ا���*�0 ���	
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�5د ��* ی; د5�� 
 @8A, آ,�ز Bدا�

 ا��.ای*

 ��از آزادی

 �� ا7��ر درج �Nه در ر��3� ���
یA   1397 دی��ه 26ھ�، روز 

آ��ز �45�L MOC  د7(� دا3`
ا�(�ای	 در ��ر�� N.�� ا� � 
 �زاده N.� اور���، ا��ام �

��3د )  �� ��6ف دارو(�7د��	 
	� �ھ�ش،  و در �;�ط� ��ر�

 �و 3.�ی(� در ���T ا�C)3ل �
 .����ر�(�ن @�ن ���7

ھ��Tی�Uن ای+ دا3` آ��ز 
آ��ز  >%(�� �� �Lر ای+ دا3`

���X ��ھ	 @=H	 در ز�3ان 
���N و ��ادر وی �3=  �	

�� �ل ���7 ����زی ��ده و 
��درش �� ��ر>�ی ���رج 

��ده و  �Nن را $���+ �	 ز�3>	
*�X �7د��	 ای+ دا3` 
آ��ز، �CB و �9�� 0H�T	 �Nن 

 .ا��

 �� را �u��)7ن ��7(+ ای+ د�@
 ��3�7اده و دو�(�ن اش و �
 ��XT$ �ھ�� ��دم ارو��

ا��U3 ا$.�م در ای+ .  ���Uی4
� رژی4 ��$0 و @�)� M�5B ی���@
دزد و �Fر$�U @�.�ری ا���	 

 .ا��

 	3�T3دل ھ� ا �����Nن ای+ 7
$�6ر ای��� �+ .  را ��رد ���ورد

 � ��ل �711د��	 در ای�ان، �
�3= ر���ه ا��، 4�7 و 
 ��T3 	C��* 3%�ت ���.�ی�
� رژی�L�$�� 4 @��ی� و \#�ول �
����ی� داری @�.�ری 
ا���	 را در ا�T3ن 

 . ������U3=د

 +)BرK�� ھ��N �� �ا��وزه @���
�D)�� ��Fه آ��ر �7د��	 در 

ری�� .  ��$��� ای�ان ا��
�7د��	 ھ�، ای+ ��}0 �=رگ 
 4)T�� ،	*��)@و دردآور ا
����ی� داری �;�ان زده  $;� 
������ ا���	 آی� هللا ھ�ی 

�N��ای+ .  دزد و ����Xردر ��
رژی4 یA)�� A $��م *��ر و 
 4�.@ Aای�5د ����ه ی

 ����@ Aای ی�� 	80ا@(��* 
� �� .  ��3��X	 ا��X��C� راه

ای+ رژی4 $�.� و $�.� ���رزه 
 �N��� و �(��0 ��)B��3ز����
� ا��وز ��3��X.� ��ر>� و زن و �
� ان د�� � �)T�3ان و ��ز�@

��3=�� . 

��رزه و ا*(�6ب � Aی ��
��$���ی ھ�� ���.�ی 
�، از ��ر>�ان و را��3>�ن و ���@

 �$ �)B�< ن�U)T�3ن و ��ز��X��
 ،�ز�3ن و @��3ن، ھ�� و ھ�
��(�ان ز��ن �=ی� ����ن ای+ 

 . ����� را ھ� \� ��$�ھ(� ��د

ای+ ا���3#?ی� ا�� و راھ	 
 �.3��X�� 	<�3ع از ز�Bای د��
ا�T3ن �� @= ای+ �(�6ر 

�T�3. 

� ای�ان ��ای د�Bع از ���@
ز�3>	 و ��C ا3�T3.� و ��ای 
 �� 	3�T3ای ا ����@ +)7��
 �N�3�� �� �در ان،ھ�
�7د�Nن ���4 >�د�3، راه 
���U3ن ��دن رژی4 را ��>=دی�ه 

ای+ را، ���م ��دم در .  ا��
 N 96.� در دی��ه 100��` از 

و در ادا�� ان، ھ=اران ا*(�اض 
��ر>�ی،  ا*(�6��ت ��$���ی 
را��3>�ن و ����X+  و ��دم 
N.�ھ�ی ��د�(�ن، و ���رزات 
��Nھ��� ��ر>�ان ھ%� $#� و 
K�Bد اھ�از ��Oر وا)Z و 

 !رو�N	 ��3ن داد

� زی� ����ن رژی4 ���� �
�7د ��دم و ��7(+ د��3ی	 
�.(� و �����Lدن @���� ای 
ا3�T3	X�* ،	 و ا���ن L?ی� 

�N���� .■ 
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9.ی.ه �5د��* در 
  ای�ان ا,�وز

 !)C �15ز زاده
 

 
:�ا ی; ��د �
 ای" ����

 �5د��* �7.؟� .���, 

 �� 	XیKاز �.�(�ی+ د 	ی�
ا�Bاد د�� �� �7د��	 
� �CB و ��Bر XnT� ،��3=��

����ری، .  ا�(�6دی ا��
�3اN(+ آی��ه روN+ و �U3ا3	 
 ��Nی� از �	 آی��>	، آ3.� را �
�3 ا���ی ���0 �	 ر���3 و 
��*� ����د ا�Bاد در ز�3>	 
 ��B و ����� �T� +� ��
3� ��ای �7د�Nن  �� ������
 ��%�� ھT(�� و 3� ��ای @���
و $�.� راه را در �7د��	 �	 

�����. 
���XT �7د��	 راه �0 
 �T�3 ن�T3ای ا�� 	در�(
و9	 @���� �NایO	 را ای�5د 
��ده �� یA @�ان �� @�ی 
�Nدی و ا��� �� آی��ه و ��5ی 
 +� ���7(+ آی��ه �7دش، �

��د ی� ز3	 �� .  ��T ��د
 	U���< �7دش و �3�7اده اش
 +���$ ��	 ���� و ��در �
��در  ،�T�3 ھ�ش �u� 	<�3ز
� $���+ ھ=ی�� ��دک ��ی}` �
�T�3 و @���� ھ�� راھ	 در 
��ار �3	 ده، ز�3>	  `X��C�
��اش �	 ���	 ���� و 

� .د�� �� �7د��	 �	 ز3
 �)N?< در ��9.�ی �3�%��)�

�7د��	 در ��+ @�ا�3ن زی�د 
 �� YX)�� ی�.X�N ��Nه و �
ز�3>	 �7د �Lی�ن داده ا�3، �01 
. ا�(%�ده از ��ص ی� �7د��زی

و9	 یA �3ع دی�Uی از 
� ��K ��دن � ��7د��	  �� $�@
ا*�ا�.� ���6ص در ��+ 
��د��ن X�7	 رواج ��Lا ��ده 
 �� �� ا�U9 ��داری از ا*�ام ��

�01 .  ز�3>	 �7د �Lی�ن داده ا�3
9� آ��دا3	 �� ��12دک �� 

و�(	 B.��� ��درش دو\�7� و 
��ای �Lدا�7 ��ای� (����یX` را 

� .�Bو7(� �7دش را دار زد) 3�7
 

 <�ا,= �5د��* و <F= آن

ری�� ھ�� ����ت و ����(	 
ھ�، رژی4 @�.�ری ا���	 

در ای�ان رژی�	 �� ��ر .  ا��
ا�� �� �] ���ت و �] 9?ت 
��دن از ز�3>	 را از @�ا�3ن 

�)B�<. 
 �ا�� *0X �7د��	 �	 3�$
 �� و ���3N�� Mو�� 	X�7
aCB ی�	 از *�ا�0 را �� *��ان 
. *0X �7د��	 >%�

 �CB �6دی و)��3���T��3.�ی ا
��)Tن ھ�N +ی0 .  �.�(�ی�T�

ا@(��*	 �01 �3�7اده، 
ازدوا@.�ی ا@��ری، ازدواج 
��د��ن، ��د��Kری، ��Tی0 
@�T	، ا�TBد>	 و ا)7�Kت 
رو�	 و روا3	، ا*(��د و $+ 
�BوN	 و ای��� در @���� ا@�زه 
���3ھ�� در ��ردش ��ف �=3	 
و از آن $��� در�� ��د�3 و 
� ھ�� ای�.� � �Uھ� *��0 دی��
 �3�N 	� 	�7د�� �� �5��
و9	 �.�(�ی+ د0�9 آن �CB و 

 .����ری ا��
��ز��ن @.�3	 �.�ا�N در 

 آ��ری را ��(�� ��2014ل 
 � در�� ��75د ���	 �� ای��

 ��7د��	 ھ� ����ط �
@�ا��	 ا�� �� درآ�� �4 ی� 

در ای�ان ھ� .  �(��O	 دار�3
\�� آ��ر ر��	 و@�د �3ارد و 
 �دو�9 ھ4 آ��رد��C	 ارای
 ��F آ��رھ�ی 	���3ھ� و9
ر��	 و �Lا���ه ��3ن �	 
 �)N?< در ��9.�ی �دھ� �
�7د��	 رو �� اB=ای` ��ده و 
��3	 از �7د���.� �� ا�Bاد زی� 

30�N���� [X�)� ای�ان .   ��ل
در ���ن ���رھ�ی ا���	 

� را دارد��+ .  ����+ ر$
 	9�T3��� +��� از 	�7د��
 0C)�� 	3�3@�ا �و @�ا3	 �
�Nه و �� �(	 ��دک 

 13روزا3� .  �7د��	 �+ داری4
��رد �7د��	 در ���+ 
@�ا3	 و �3@�ا3	 در ای�ان 

�)Bا 	ان .  ا$%�ق �=��
�7د��	 X�7	 و���(� از 
. ھ��+ آ��ر ��F ر��	 ا��

X�7	 از �7د���.� از ط�ف 
�3�7اده ھ� ا*�م �3	 �Nد و 
� �	 �Nد)Nدا �U3 	%�� .

ا��ام �� �7د ��	 ھ4 @=و 
�T�3 ام .  آ��ر��� ا� 	3�T�

 [B�� و ������ 	�7د�� ��
�3	 �3�N در آ��ر �� ��Tب 

�7د��	 در ��+ .  �3	 ای��
دا�5�3ی�ن زی�د �Nه، در ��+ 

��K�� 	X�7 0در .  ز�3ن �(�ھ
��+ ال @	 �	 $	 

ھ��UT�5اھ�، دو@��UTاھ� (  
آ��ر .  ھX�7 4	 ����K)  و

 YX)�� در ا�(�3.�ی 	�7د��
���ر �(%�وت ا�� و9	 
 �)��� ،��CB ط] �;�وم و���

 . در ���ض �7د��	 ��ار دار�3
��وش دا3` آ��زی �� در 

 ��U9	 �7دش را �17+ 
 .�X] آوی= ��د

 �X* ���ری�� د7(� @�ان �
ا7(�ف �� وا�9ی�` و ����ری و 

 .�CB، د�� �� �7د��	 زد
�Bی� ��ر>� ا�7اج �Nه 
 �����ر�(�ن ���Tج د�� �
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 .�7د��	 زد
یA د7(� از ��Kی 0L زی�>?ر 
 ��7دش را �Lی�+ ا�3ا�7 و �

 . ز�L `�<�3ی�ن داد
یA @�ان اھ0 ����ن �7ددش را 
از روی X��� 0L	 ����ن �Lی�+ 

 .ا�3ا�7 و �7د��	 ��د
� د�CB 0�9 و 25@�ان � �9�� 

 .  ����ری ا��ام �� �7د��	 ��د
 

 =t0, "ای از ��" ��دن ای��

 ��ی. ��د؟ در ��ل : 
0,�L

 ,�دم ,���ا�7. ��I: �R��
�FL �5د��* ��* را 

 �I���.؟

 �او�9+ و ا�X	 $�ی+ \�=ی �
� از ��+ ��دن ای+ ��}0 � �3�)��
�، ��3�U3	 @�.�ری �� A��

\�ن ری�� !  ا���	 ا��
ھ�� ای+ ����ت ������ 

! ����ی� داری ا���	 ا��
ا�� ای��� در ��ل ��)� ��دم 
3� �	 $�ا��3 �7د��	 را �U\

ای+ ا�� �� ��ی� .  ��ھ` دھ��
� .  در ��ردش ��ف زدX�T� +ای

6�N	 ی� �Bدی �T�3، ای+ 
 �یA ���0 ا@(��*	 ا�� �

� ��دX��C� ی� �� آن��. 
3�%� در @���� ای�ان، ط�ر ��)�
� ���7رد X�T� +ای �دی�Uی �

در @���� روی ای+ .  �	 �Nد
 	� �)Nش >?ا�L�� ��{�
 ��Nد و �(	 �3�7اده ھ�ی	 �
*=ی=ا��3ن �7د��	 �	 ����، 
 `��O� و ���� 	ن ��.�L آن را
�3	 ���� و ا��Tس �9�57 

در ���5ع ای�ا�3.� .  ������
دو�� �3ار�L �3` د�(� 
 ��B روا���3س ��و�3، \�ن
 Aان �%.��� ی�Uا>� دی ������
� آ3.� زده �	 �Nد �01 � 	U3ا

*�وه �� ای+، .  دی�ا3� و ��Fه
 	Lد�(� �(�6~ و $�ا �� +)Bر
ھ�ی ��(YX ��ی� �� �3�7اده و ی� 

�� دو�(�ن 3=دیA و ����	 
� در ��رد � �N�� ھ��اه
ا��Tس �7د��	 ��ف زده 

���� `3�.�L ی��� .�Nد و 3
 ���ی� ا��� �� ا���ن �Lی�ن دادن �

��5ی .  ����(	 ھ� را ��K ��د
�7د��	، راه ���رزه را ��3ن 
داد و >%� �� ای+ $�.� راه �53ت 

��ی� ��ز��ن در�� ��د، .  ا��
@�M ھ�ی	 در�� ��د و @�ا�3ن 
 0��$ Aد و ی�� M�@ را
 �.X��$ +در ای �ا*�)ا(	 �
 0C)�� �Uھ��ی �$�5���ت را �
���� و �� ھ��یA�� �U ���� و 
� $�.� T�3(�� و � �����@�ا�3ن �
و�(	 ای+ $��X.� و ��ز��3.� 
����N، راه �X` را ھ��L 4ا 
�	 ���� و �� *��ان ���رزه �� 
ای+ ا�� �� @�ی �7د��	 
 �� و ا*(�اض �7د را �� ری�X��
 �� ��*� �	 �Nد �� 	Xی�T�
��B �7د��	 ���B(�� را از ��+ 

 .��د
�7د��	 در ���ن ال @	 �	 
. $	 ھ� ھ4 زی�د ا��

 �.�$ �ھ��UT�5اھ� ی ای�ا3	 3
� �3�7اده و �X� �3�N 	� ا��3ر
� ھ4 ط�د�Nن �	 ������@ .

���3ن ��5زات ا���	  [�ط
� @�T	 دو ��د O�را
ھ��UT�5ا �	 $�ا�3 ��4 

�N�� �)Nای` .  ا*�ام دا�<
ھ��UT�5اھ� را دو�9، ���3ن و 
�?ھb و @���� �TBد ی� ا3;�اف 

���� 	� Yی��$ . 
*�م �����T دو�9 و �3�7اده 
و ��Bرھ�ی	 �� از ط�ف �3�7اده 
و @���� و@�د دارد، ��*� �	 
 ��Nد �� آ3.� د�� �

��ی� درک .  �7د��	 �=��3
 �)Nاز ای�.� دا 	یK�� 	X�7

درک .  ��4�N و ���ی(��ن ���4
��دن آ3.� �	 $�ا�3 ی�	 از 
راھ.�ی @�X>��ی از �7د��	 

�N�� �3�7اده ھ�، .  آ�3ن �وظ�%
�9��B+ ا@(��*	، 3.�دھ� و 
��ز��3.� و ار>�3.�ی دو9(	 
���ی� از ای�.� ا�� و ��ی� از 
ط�ی] >%(�رھ�ی *���	 و 
�Lدا7(+ �� ری�� ھ� و *0X آن 
��Bر آورد �� ��ز��3.� و 
ار>�3.�ی دو9(	 و از ط�ی] 
�9��B ��9��B+ و �3�7اده ھ�، 
�(�ا�N 4�3ھ� ��N 4ن آن 

4�N��. 
 

 *,C�ا,� ���5رد �'�,� ا

 ,t0= �5د��* :�8ره �
و :�ا 3+�1 ��دن در ,�رد 

 آن $��� ا��؟

����� ا���	 ھ���� $�ش 
� �� ا�U9ی �7�	 � �U� ��� 	�
ھT(�4 و در @���� �� ای+ 
ا$%���ت �3	 اB(� و �� ��ون 

4�)Tو ای�اد ھ b�*  . 	�7د��
از �D3 ا��م >��ه �=ر>	 ا�� 
و ����� ھ��+ را �=رگ �	 
���، ��ای ای��� �3�7اده ھ� ھ4 
 `��O� ن ���� و�.�L آن را
. ����3 $� در ��ردش ��ف 3=��3

\�ن ا>� در ��رد ای+ ���0 در 
 �� ��ف زده �Nد، ��ی� ����@
. *0X و ری�� آن �Lدا7(� �Nد

 �در 3(�5� ا��U3 ا�Nره ��دم �
ط�ف ����� �	 رود و ����� 

\�ن �CB، .  ای+ را �3	 �7اھ�
 ،	Nو�B +$ ،ری، ا*(��د����
 �ا�TBد>	 و ھ�� ای+ *�ا�0 �
��*� �7د��	 ��دم �	 
��X�* `)X* ،�3�Nد و و@�د 

��ای .  ����� ا���	 ا��
ری�� �+ ��دن ھ�� ای+ 
��6یb ��ی� اول @�.�ری 
ا���	 را از �� راھ��ن 

 ■. ��داری4
 Aی �}��ن ی���� �� �)N�3 +ای
 	U)T�� $�Xی=ی�3	 ھ����6�

 ا3�T3	 �N 4�D�$ه ا��
 �  2019ژا�3ی
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$C!)�ی ��%�ی.ه 
"
�5�� �,�'�" 

 !)C �15ززاده

ا���*�0 ���	 و �#��ه 
���Xن دو��ره د�(��U و ز�3ا3	 

�3�N  . ض��$ �ای+ ادا�
@�.�ری ا���	 �� ��ر>�ان 

��ر>�ا3	 �� در .  ھ%� $#� ا��
ا*(�اض �� \#�ول و �Fرت 
د�(��3 �7د د�� �� ا*(�6�	 
 �ط�3K	 زد�3 و ����� ����ی

رژی4 .  داران را �T(��0 ��د�3
3(�ا�T3 �� $.�ی� و ار*�ب 
��ر>�ان را وادار �� �Lی�ن ا*(�6ب 

�3\�ر ا��ام �� د�(��Uی .  ���
رھ��ان و �9��B+ ��ر>�ی ��د و 
$�ش ��3د �� آزار و ��Bرھ�ی 
@�T	 و روا3	 آ3.� را ���� 

��� . 

رژی��B �;$  4ر ��ر>�ان و ا��Bر 
*���	 �3\�ر �N $� ا���*�0 
���	 و �#��ه ���Xن را آزاد 
��� و آ3.� از رB(�رھ�ی 
5� ھ�ی ��N و 	3�T3ا��F
 ��و����3� ����ران رژی4 �;

5� $��a .  ��د�3��N ا��3ر
 p�* ���9�nT+ رژی5�)3 4

�Nدا  . �5��N ���ج ا*(�اض �
 YX)�� ھ�ان�N د و�)Bراه ا ��
5� ھ� ���ن ��N روای� �7د را از

� �3ا�3 �� .  ��د�3� �T��
5� یA ا�=ار �.4 و یA ر�+ ��N
ا�X	 ��Cی @�.�ری ا���	 

ا�� ��` از ھ�� ا��ح .  ا��
��ن ����(	 Xھ��ن (ط 	ی��

	X��5� >�ان ��N  ( آ��و 	�
5� �Nن ��N ا��3ر �� �� ،�3�N
 �ز�3ا��3ن ��ر دی�U ��3ن داد�3 �
در و���� د�� ��	 از 
ھ�#��9	 ھ�ی ا���U9ای �7د 

 . �3ار�3

 �رژی4 ��ای $�@�� �7د د�� �

 ���3�� Aو ا3(��ر ی ��.$
$�Xی=ی�3	 زد و در آن ا*(�ا�Bت 
ا���*�0 ���	 و �#��ه 

���Xن را �L` ��د  . 	$�Bا*(�ا
� در آن �	 >�ی�� �� از �
 ��7ا�� ھ�ی ��ر>�ان ھ%� $#
 �د�Bع ��ده ا�3 و �	 >�ی�� �

��)Tھ �T�3���  . ی���< 	�
� �� ھ4 در��ره ظ4X و �(�	 �
 ��� ��ر>�ان ���ود، �;� ��

� @�ای4 �=ر>	. ��ده ا�3\! 

4X�B `�L ا*(�ا�Bت ا���*�0 
���	 و �#��ه ���Xن ��ای 

ا���*�0 .  رژی4 اB(}�ح ���ر آورد
���	 و �#��ه ���Xن در 3=د 
�3�N `�L ب $� از��. ��دم �;

 �� �� ��دم ��` از ھ���@�$
 ��7ا�� ھ�ی ��ر>�ان ھ%� $#
@�N bX؟ ای+ ��ال �=رگ در 
��C�0 @�.�ری ا���	 ��ار 
� \�ا ��ر>�ان ھ%� � �N داده
 �� د�� �� ا*(�6ب زد�3؟ �#$
\�Oر ��ر>�ی �� ���ط� ��Cق 
�3\�=ی ��ی� �� ����� $� د�3ان 
��رزه ���، ��)� ����د � ZXT�
در ��C�0 دور��+ ھ�ی $�Xی=ی�ن 
� �7دش ا*(�اف ���؟ در �X*

 ��*� pL از ا3(��ر ��٢۴ت 
��رت ا���*�0 * �� 4X�B +ای
 �T�3��� ب=� ،	���
��ر>�ی و ���4T�3 ���(�ی+ 
��ارد @T(�5ی ای�ا��3ن در 

��K .  ��ی� >�>0 ��ده ا��
 ����� �ھ�� ��دم ���ا��3 �
ا���	 \� ��ی	 �� �� 
��ر>�ان ھ%� $#� و ��ی� 

دزدی ھ� و .  ��ر>�ان آورده ا��
�Fر$�Uی ھ�ی د�� ا�3ر��ران 
 �رژی4 در ھ%� $#� ��ای ھ�

�N +Nرو . 

 ���K ھ�� ��دم �	 دا��3 �
� �7ا�(�ر � ���ر>�ان ھ%� $#
��Cق ھ�ی *bC اB(�ده �7د 

 ،��)Tن، ھ�N [� ق�Cای ا���

ھ��ن ��B.�ی ���T�3(.� را 
،��3=��  ،�)T�33.� ��ز��X�� ��

��4X، را��3ه �����ن، ��ر>� 
 ،�K�Bد اھ�از، ��ر>� *�XTی

� �7ا�(�ر ...  ��L(�ر و �
 	3�T3و ��=�9 ا �����
ھT(��، ھ���u+ ھ�  ��Bل 
�;�a زی��B ،�Tل د�Bع از 
��Cق ��دک، ھ� ���Y9 ا*�ام، 
ھ� ط��Bار ��ا��ی زن و ��د، ھ� 
ط��Bار آزادی ���ن ھ� ��ام 
��(�ا��3 یA *}� �=ب 

��N�� ر>�ی�� �T�3���. 

ط�ا�	 "����3� $�Xی=ی�3	 
���ای @�.�ری "  ��7(

�Nدا p�* �. ا���	 5�)3
� و��� اB(�ده و � �����

$�س از .  �T(��0 ا��
���4T�3، $�س از �7ا�(.�ی 
 Aی +)Nدم ای�ان ��ای دا��

	3�T3ا 	ھ��+ د0�9 .  ز�3> ��
ا��ام �� د�(��Uی ا���*�0 
��` و �#��ه ���Xن ��ده 

ای+ $�N.�ی �?����3� .  ا��
 Aی"��� .  ا��"  ����� ��7(

T��7(� ای+ ����� ��7(� را 
 �از ای�ان @�رو �	 ���4 و �� ز��9

 . دان �7اھ�4 ری��

ز�3ه ��د ا���*�0 ���	 و 
 �#��ه ���Xن

 ز�3ه ��د ���رزات ��ر>�ان

	3�T3ز�3ه ��د ����� ا 

22 � 2019 ژا�3ی
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EF�, ی7.ه�$��وز ��دم، : �
�� ! �5ب ��دم، دGH �5ا

 ,��7 ا�.ی
���Xن �7ادادی از �.�ه ھ�ی �.4 �#�ه در 
����ب دھ� �6N در آذر��ی�5ن و ��3ی��ه 

در  ��N pX5رای ا���	 از ��X� �.Nن 
داد>�ه ر���>	 �� @�م $�5وز �� زھ�ا �3ی�ی �Lر 

$�5وز ��دم، �7ب ��دم :  >%�١٣٩٧در �.� ��ه 
 !د49 �7ا��

ی�	 از ��3وھ�ی وزارت ”:  ر�3 ��3� زھ�ا �3ی� �Lر
د3��ل ��ر ھT(	، ��(�3	 :  اط�*�ت ��+ >%�

 Aای+ ھ4 ی ،	N�� �)Nدا 	T�@ �O�را �� ��
 +$ ، pی��� +� ��.$ �X��$ Aر ا��، ی� ��و ی��
��ن در 3�7� ات و از ای+ ط�ی] �Lل Tu� وش�B

 . ”در ���ر
ای+ ��L{ ��(	 �9#+ ا���	 �� یA د7(� 

@�ان ا�� �� ��ای ��ر �� د��X� �)Bن 
� و او �� زور �� وی $�5وز ��ده و )B�7ادادی ر
�#p و�(	 دھ�ن ��ز ��د و ��Nی� ��د، او را 

� ��١٣٩٧ دوا�3�3، و ا>� \� در�.� ��ه � 
� داد>�ه ����U�L 0�9ی ھ�ی زھ�ا در $.�ان TX@

 ���N ه و�N 0���$داد>�ه ��%�ی ا�(�ن ١ 
$.�ان �� ری��� ��)	 ����ی	 �� ای+ ��Nی� 
 �TX@ +���� ، در��� 	ه ر���>�N ر��5�
داد>�ه ���Xن �7ادادی �� ��L و��0 آ��ه و زھ�ا 
 	3��6* �TX@ ن �7ادادی در ھ��ن��X� ،�.�$

 �… �Nه و ���Uی� $�5وز ��دم د49 �7ا�(
 �� �7ادادی را آزاد ����� و �C�Gو ��� �� 	(��
زھ�ا ��ل ���ھ�� �Lو�3ه را ��U�Lی ����، ا�� ��� 
7��ی از آ3.� ��3ه و زھ�ا  	)�از \�� ھ%(� و
ھ��اره ��رد $.�ی� ��ده �� او ���Uی�� �0 ��@�ا 

و زھ�ا ��ز !  را �Bا��ش �+ و ��و د3��ل ز�3>	 ات
� ای+ \� .  ��$�ه �3	 آی�)N�3 ���3 Aاو در ی

���X(	 ا��، ا>� ا��م ای��T �+ دی�U آ�3ا 
��ل �3ارم و ���ر وN.�ی �� 3(�ا�3 ا���� و �
آ��ی` یA زن را �BاھpL ،��� 4 ��ی� �3��د 

 …�Nد
او را ��(�� و ����اھ�� B}� را ���� ���� و 

� و @��ی� را �Lده .  ��و�3�@�B +ای �Nی� >?ا��3
���� 	N�L  .���� ع�B�5ع دN ط���ر .  از زھ�ای

 !ا*(�ا)	 را ا�}� ����
TLJbJm2/ly.bit://https 

  


 ی; د���ی �)��,���� 
6� �.4 د��3ى ا��وز ��� A� ز�3ن ��X* ¢���$

در ��` ا*4D ���رھ�ى @.�ن، زن .  ا��
ر��� و ���3�3 از ھ��ن ��Cق و آزادى ھ�ى 
�;�ود و �;�Cى ھ4 �� ��دان از آن ���7ردار�3 

در ���رھ�ى از �D3 ا�(�6دى .  �;�وم ا��
� 3%�ذ �?ھb و � µده $� و در @�ا���)Bا bC*
��� ھ�ى �.�� �� �D3م ����µ و ادارى و 
� *��] $� ا��، �(���µ زن ���@ µUھ��B
�µ و �Bود�(µ او در آ��Nر$��+ و �C;�� و

����� µ���3ل �7د��Nدر .  ز��� $��+ ا
� $� و ��رن $�، و �(µ در )B���L رھ�ى���
�` ھ�ى ��ا�C� MBق �@ YO9 �� �� µا���@
 ¢���ز�3ن و $��)�ت �����µ)T�9 ��ر>�ى $
��ا�3+  4D*ھ� از ��` ا�D9ا µX* µT�@
 4T�3��� +)� ن در��uه ا��، زن ھ��N ف?�
ا�(�6د ������ دارى و ��� ھ� و ��ورھ�ى 

��د��Kرا3� @�رى در @����، *�� از @.�ت 
 .���Tر ��رد $���¢ و �(4 ��ار دارد

µ���)� p%3 و �Bود�(µ زن ا7(�اع 
�T�3 دارى �ا�� ������ دارى ا�+ .  �����

���اث 3%�ت ا�U3= $�ر�{ ���L+ را 0���$ 
�����ه و �� �A ر�+ ������ت ا�(�6دى و 

ر��� �3��ا��ى .  ا@(��*µ ����� ��ل ��ده ا��
�µ ا��وز زن، 3� در ا��Bر �.�� و �C� µ� و
 Mم ھ� و @�ا��D3 µUھ��B ى و��B اث���
 �6* bان و �?اھ�����L ه و�N ض�C��
� دارى ���(µ و ����� �� در @����X� ،��Xھ�@

� $4�TC .  ��رن ا��وز 3.%(� ا��� �� µ��D3
 A� ان��* �@�µT ا�T3ن ھ� در ���Xو ��9�$ �
*��0 �.4 ا�(�6دى و ����µ در $}��+ 

   . ��دآورى ������ ����Uد

26 



 

 

27 
     14141414نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره 

Gی�I� "<�! �JIار 
از <�M $�ی" 

دردھ� ��G�L و 
Gرو�! 

B17L ME TOO  ،در ای�ان

 $��وز� 
� "�#�! 

 
 ,��7 ا�.ی

در ارو�L و ا��ی�� و در �Fب ا>� 
 `� ,* $����	 از @�

� �� $��ض و X��C� ای�� ،�Tھ
$�5وز @�T	 در �;�a ��ر و 
��7��ن و ی� در �3�7اده ا��، در 

��ف �=4�3 ,* $� ای�ان ا>� از 
در ��رد یA ��)�ع ���Tر �Bا$� 

�� در ��رد .از ای�.� ��ف ��=4�3
���ری ��ف ��=43 �� $�5وز 

 .@=و ��ا�3+ آن ���ر ا��
از ازدواج ��د��ن $� ازدواج 
� ���U و C%3 �3ن��ا@��ری،از 
 	N�U3 ه و�U3 �$ ،+� +���$
 �Xو�� Aزن ����ان ی �� ��
@�T	 �U3ه ����� و $�5وز و 
 	T�@ د�� درازی و آزار

 .ز�3ن را �] �7د ���ا�3
�� در ��رد ��3��X.� 3%� ��ف 
����3	 $��ض ، �	  �� 4�3=��
���(	 @��T(	 و $�5وز �Nه 
� ا�3 )T3ه 3(�ا�Uuا�3 و ھ�
 	T� ���B.�ی��ن را �

 .��Uی��
ای+ ی�B Aا�7ان �� ��N ز�3ن 
 �� ��N �در ای�ان ا��، �

 Aای ی�� 	)���رھ� و ��رھ� ، و
��ر اداری �� ادارات دو9(	 
 	)���ا@�� ��ده ای�، و
�7ا�(� ای� ط�ق ���Uی� و ��ر 
��N د�� یA آ�3�7 و ی� ��Cم 
 ����دو9(	 ��ده، از آ3.� �� و
���Nه ای�، در ��ر$	 ��رت را 
 �O�را +� �� �راه �	 ا�3ازم �
� ��N	، ای+ �Bا�7ا3	 )Nدا
ا�� �� د7(�ان @�ا3	 �� در 
 +�9�nT� ھ.� از ط�ف�U�3دا
����(	 و د�� ا�3ر��ران 
 �)B�< ار�� 	T�@ رد $��ض��
 �ا�3، ای+ �Bا�7ا3	 ا�� �
ز3�3	 �� �� 7�ف ��0 �7د �� 
ھ��T و ی� �Lر$�� �7د ، 
ھ���N �)Tه ا�3 و $�5وز در 
\.�ر\�ب �3�7اده ا$%�ق اB(�ده 

ای+ �Bا�7ا3	 ا�� ..  ا��
��ای �	 ��دن ، ھ=اران درد و 
زN�3 47	 از $�5وز در زوای�ی 

��U?ار ��+  .�L.�ن آن @���
�� ا*(��د ��%p و �� .  ��Uی4

�(��3 در ��رد ی�	 از �.�(�ی+ 
 ،�����ت ز�3ن در آن @���
ای+ �Bا�7ا3	 ا�� ��ای 
>�ا���ا�N ی�د زھ�ا �3ی� �Lر 
� $�5وز �X* �3�*�5N ��
ا��B>�ی ��د و @�3` را در 

زھ�ا ��رد .  ای+ راه از د�� داد
$�5وز ���Xن �7ادادی، 
 pX5� 	*��)@ل ا��ر ا�nT�
ا���	 و ��3ی��ه ���Xن در 
 �B�< ار���pX5 ای+ ����� 

 .و ��ا�53م او را ��(��
�U?ار �� ��U�Lی ای+ �Lو�3ه و �� 
�` ��ف �@ Aی �دا�+ زدن �
زدن و ��ر�	 و ����ش در 
 �� ���رد $�5وز و �� ��Nر 3
 	���@ �$�5وز، در *�+ ��ل �
 �L �� ا���ن در ای�ان ��#���3ی4 �

�5��N ��X* `�! ا�� @�
 �5��N �5وز ��6اق ��رز$
ا�� و ����� در ای�ان، 
 +��B�5وزی+ و ��ا)� �����

 .$�5وز �� ز�3ن و ��د��ن ا��
 ��U?ار �� ای+ ��#�+ ی�د ری;�3
 ���ری ھ� را >�ا�	 ��اری4 �@
� د�(�ن � Z��T$ �5وز$ ��X*
ا���	 ایT(�د و در 3.�ی� 
����� $�5وز>�ان ، او را ا*�ام 

 .��د
 �ز�3ن آزاده ای�ان ���ی�� د�� �
د�� ھ4 دھ�4 و ای+ ز47 
*��] را ��ز ��ده و ��ای 

 .��اوای آن ��Bی ����4
 ���� ا��ی

 ژا�3ی� ١١  ١٣٩٧ دی ��ه ٢١
٢٠١٩  


 ی; د���ی �)��,���� 
��µ3�3 زن و �ـ�د  ������ا��ى ����C� 0ق و ��

�ـ�Lـ��ـ� " 9 � ا�(��زات ��د ����ان .  در �3�7اده
و ����ارى ��Cق و وظ��Y ��ا�� ��اى زن "  �3�7اده

� �� ��µ)��L و $���ـ� Bـ�ز3ـ�ان، O�و ��د در را
 µھ� و ا�ـ�ر �ـ�9ـ µا*��ل ��(�ل و ������ دارا�
�3�7اده، ورا�G، ا3(��ب �;0 زµ<�3 و ���3ـ�، 
�ــ�ر7ــ�3ــUــµ و اNــ(ــ ــ�ل �ــ�Bــ� اى، طــ�ق، 

��µ)��L ��د��ن در ��رت @�ا�µ و $4�TC و 
. ����*ـ�ـ� $ـ�ـ�د زو@ـ�ت.  $�AX ا��ال �3�7اده

�� $�.�ات ا3ـCـ�ـ�دآور زن .  ����*�� �� �X� � 9
��ـ�ـ�ـ�*ـ�ـ� .  �� �Nھ� در �Nع و ��+ �ـ.ـ�ـ

� @��N a��$ µTھ� �� زن �ـ�ون O�ارى را����
3� �ـ�ارد .  $���0 او و�9 ��ون ا*��ل �3��7�Uا��

 µـTزن ����ان $�5وز @ـ�ـ ����N در ��رت ����
�3��U� ار�� � . $���N aھ� ��رد �U�Lد و �;���
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�ره !  
�>C7اط 
 "<�#�" �JIار �

Gی�I� ! 


 $��وز� 
� 

Me too - Iran  
ا��.ا �%�7. �5د��* و ای" 
 ! ��ر ,��Iی7. اC3 زھ�ا ��ده

 �Nی� ��زی ز ،	*�B �\��
 ������ ا���	 و دا�+ زدن �
 	3�����	 $%�و$	 در ��رد 

 $�5وز 

آ�7ی+ �Nھ��ر ����� 
ا���	 در ��رد �Lو�3ه زھ�ا 
�(0 ر���ه،  �� ��3ی� �Lر �
� �����Tن �D3رت �� � �Tای�
رB(�ر ��3ی��>�ن ����� 
 �ا���	 �� ��@M ر���>	 �
��)�ع ��Nی� زھ�ا �3ی� �Lر از 
���Xن �7ادادی در ��رد $�5وز 
 0)�� زھ�ا و ھ���u+ ��)�ع �
زھ�ا ا��، ���Uی�، ا�� زھ�ا 
� در � �u3��3ه و ھ� آ �)��
B}�ی ��5زی �N `�Lه، در 

 . �;� آن AN دار�3

ای+ ی��	 ��(��� ا*�م ��دن 
���ر �Nن ����� و Xا و ط�@��

 . �����Tن �?ا¸· ا�Nن

� ��*��ن �	 $� در د�U� ��3ی�� �
� �� در ای�ان در ��رد یA زن �
 Aده، ی�� 	9.� دو�3>�� ��
 ����� pX5� ��3ی��ه
 �ا���	 را $� �Lی ��= �;���
����3ه و �(	 �;��م ��ده، 
��ف ��=4�3 �� �� ��ا و $�6ی� 
�0 از ��(� 3�N`، در ��رد �
$.�ی�ات ����Cت ����(	 و 
�(�5وز �� �7دش ی��	 ���Xن 
 �� p#�7ادادی ��ف زده و�

�(0 ر���ه ا��  . �� �ا���ن �
�� ا*�م یA ��#�+ �7اھ�ن 
��U�Lی ای+ �Lو�3ه ھT(�4 و 
ا��Bر *���	 در ای�ان ���Tر 
��Tس �� ای+ @��ی� �Nه، 
����� ا���	 @� 9�7	 
���ھ� و �Nی�� �Lا��	 ����� 
� ای+ زن ا�7ذی ��ده و ی� $+ �
�Bوش ��ده و در 3.�ی� ھ4 دو 
 �� 	T� آن �� ��)%< `�L روز
 �T�3 	Xر ا��Lده زھ�ا �3ی���
و آن زھ�ای	 �� ��*	 ��ده و 
��Nی� ��ده، ا���ن ازدواج ��ده 

 . و دو �Bز�3 دارد

ای�p�* �5 �=ار زھ�ا را ��(�� 
�����4 و ی���ر دی�U ا*�م 
4 �� ����� ا���	 �����

ای�ان ��3(�ا�3 از زی� ��ر ای+ 
3� 9�7	 ��ده و �N �7ا���%��
�� ا3(��ر ا7��ر دروغ ، ��*��ن را 

��� ���� . 

زھ�ا �3ی� �Lر در روزھ�ی آ�7 
ز�3>�` �� دو 3%� ار$��ط 
 4�C)T� 	�%X$ 4�C)T�
� آ3.� ��)��3 در ھ� � �)Nدا
داد>�ھ	 ����ان �Nھ� ��)� 

�3���  . ��� ای+ ��#�+ را ادا�
�7اھ�4 داد و از ��ز��ن �0X و 
3.�دھ�ی ��+ اXX�9	 �7اھ�ن 
ا*=ام ھ��� �� ای�ان ��ای 

4�)Tھ ��@�B +ای 	ر��� . 

 +��uو�3ه و ھ��L +ی ای��U�L
ادا�� دادن �� ��#�+ �U?ار 
��+ ��Uی4، �3را��B	 ا�� �� 

�Lی�ه $�5وز در ای�ان و��یwه  
$�5وز ر��	 و ��3�3	 و $�5وز  
 �����  �Nت ری= و در���C�
ا���	 �� ز�3ن آ�U3ه �� ��ای 
ا�53م یA �7ا�� اداری �� آ3.� 
 �3�%��)� ���ا@�� ��ده ا�3،  �
���Tر >T(�ده ��ده و ������3ن 
 �)Nدن آ�3ا �3ا�� 	�X* ات�@

 . ا�3

Gی�I� "<�#�" �JIار �! 

١٣٩٧ �.�+ ٥  /  ٢٥ � ژا�3ی
٢٠١٩ 


 ی; د���ی �)��,���� 
��ا�3+ و ��Cرات و راه و ر�4 ھ�ى د�� و  ��X� � 9
 ��L>�� و *bC ���3ه ا7���B ،µھ�µU و µ����3 �ـ
µB�3 ا�(C�ل و اراده �0C)T زن و Nـ�ـ6ـ�ـ� او 
 �����ان �N A.�و�T)� �3وى ا9ـ;ـCـ�ق در @ـ��ـ�ـ

 . ا��
9 � ھ� �3ع �;�ود�� �� �] �%� و 0C3 ���ن ز3ـ�ن، 
 �ا*4 از ��5د و �(�ھ0، در دا07 و 7ـ�رج ��ـ�ر، �ـ

��ا�3ـ+ و �ـCـ�را$ـµ �ـ� .  ��0 و اراده �7د ��X� � 9
آزادى ز�3ن در ا3(��ب 9��س و N�L`، ا3(��ب N ـ0 

���ـ�*ـ�ـ� ھـ� .  و ����Nت را ���C و �;�ود �����
�3ع @�ا��زى ز�3ن و ��دان در ����Tت و �M��5 و 

µ���* ��XC3 0Hآ��زش و .  ا@(��*�ت و ����� و و��
 . �Lورش ��(aX در $��م ��Oح

����*�� ا�(%�ده از *��و����D3 µ دو�Nـ=ه، �ـ�3ـ�، 
� زن را �� ا*(��ر ���ـ�ـ�ـ(ـ` در � µ�C9 �7اھ� و ھ�
��ل ��د $���Y �����، در �ـ�ـ�$ـ�ـ�ت و �ـ�ـ�9ـ�ـ�ت �
 µه ھ�ى دو9(ـ�U�� ت و 3.�دھ� و���C� a��$ µر��

µ��67 ھـ� .  و bھ� �3ع د�9�7 از @ـ�3ـ ��*����
 M@ن �� 3.�دھ� و ��ا��Bن و اط�ا�U)T� ا*4 از µ�@��
ر��µ در زµ<�3 ��67ـµ و روا�ـN aـ�ـ6ـµ و 

����*�� ھ� 3ـ�ع �ـ�7ـ�رد .  *�ط%µ و @�µT ز�3ن
$;��Cآ��=، ��د��Kرا3�، �Lر��Kرا3� و �3��ا�� �� ز3ـ�ن 

µ*��)@ت ا�T��� در 3.�دھ� و .  

28 
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�����ده � 
,��
آE�H !�ار$�ر در 
,�رد ,�گ زھ�ا 
 *����Q ی.�9ر��
 ا�����ی $��وز و

 !در ای�ان ,* $�
 

 ,��7 ا�.ی
 

 ! آp�9 >�ا�	
ھ�� ���ا��3 �� $� یA زن 
����Nس �T����B و ��د��� 

� ا��X5�Emma  ه در ��ردwی�� ،
 `��@MeToo 	)N�3 ر��T� 

و از آن د�Bع ��دی و ا��7ا ھ4 
 �@�ی=ه روز��3� �U3ران را $� �

 Ronan Farrowرو�3ن �Bروو
�5*�3� و N �$�Cی4 ��دی �
�(	 �� ��زی ��دن �� ز�3>�` 
در ��رد وای+ اN(�ی+ و $��)�ت 

ا��وز .  او �� ز�3ن ا��B>�ی ��د
 Aاھ4 �� $� در ��رد ی����

9� ای�ا3	 �;�� ٢٨  زن�� 
 0��4 �� از \.�ر ��ل ��
*�X	 ا*�م ��د �� ی�	 از 
 ����� pX5� ��3ی��>�ن
ا���	 و ی�	 از ����Cت 
��Kی ای+ ����� �� ا�4 
���Xن �7ادادی �� او $�5وز 

زھ�ا p3�T�9 .  ��ده ا��
��Cق دا�N و از یA �3�7اده 

او .  �(�b6 در��X� �.Nن ��د
و�(	 در ��د ��Lا ��دن ��ر 
��د، ��0�9 آ��Nی	 �7ادادی �� 
�Lرش، �� دB(� �7ادادی د*�ت 
�N و در ھ��ن ����ت او ل، 
���Xن �7ادادی در اط�ق را 
��T و �� او $�5وز ��د و 
�#p >%� ا>� ای��ا ���� 
��	، ھ4 �7دت و ھ4 �3�7اده 

زھ�ا ا�� .  ات را ����4
�5*�3� ھ4 در ��C�0 دو�9 N

و�pX5 و ����� ا���	 
ایT(�د و ھ4 در ��C�0 �3�7اده 
�(�b6 �7د �� *�X	 ��دن 
$�5وز را �	 آ��وی	 ��ای 
� و از زھ�ا )T3�3�7اده دا

 .ھ��Uuه د�Bع ��3د�3
 !آp�9 >�ا�	

زھ�ا �� �+ 4�C)T� ��F $��س 
دا�N و ا���ن ھ�� ا���د و 
7���U3ر زن  Aارک از ط�ی] ی��
ای�ا3	 �� �4�C)T �� زھ�ا در 
ار$��ط ��د �� د�� �+ ر���ه 

ھ�� �����9ت و ھ�� .  ا��
$.�ی�ھ�ی	 �� ای+ ��3ی��ه 
�pX5 ��ده و ھ���u+ ا��ار 
 +��u�5وز و ھ�$ �ای+ ��3ی��ه �
 ��(+ ��Nی�ت زھ�ا از ھ�
 ����� a�ار>�3.�ی ذی�
� ھ�ی او )N�3 	)� و 	��ا�
 ��� ��K$�ی+ ����Cت ����(	 �
� در�7ا�� او � 	%�� }��L
��	 �� ��U�Lی ای+ ��@�ا �

 .���ھ��
�7ادادی ���T؟ ���Xن 
 �� pX5� �7ادادی ��3ی��ه
�� ��ی��0 ���] اداره �
اط�*�ت ارد��0 و �3���Bه 
���] �#�ه ���Xن ��ده و 
 pX5� ن در��X� ا���ن ��3ی��ه

 .ا��
او �� ا���ن ر��T��� p�Hن 
ا@(��*	 در �pX5 ا�� در 

� از ���� $�5وز  ��ل)N?< ھ�ی
� ���	 �7د و ی�	 از �
��ا@�� ����>��N 4.)� `3ه 
 �Nرا �3= در ��زدا 	د و ��$��

� �� ��ده ��د�. 
او ا���ن ری��� �����Tن 
ا@(��*	 ��N pX5رای 
ا���	 را �3= �� *.�ه دارد 
� $�5وز و X�@ از 	C�دارای ��ا
آزار @�T	 ا��، ای+ ��3ی��ه 
�L` $� ��$	 را از ای+ ���� در 
� �� ��ده ��د و � �Nزدا��

�(	 دو��ر ����� او ��ای 
���N در ا3(����ت رد �Nه ��د 
��ن .U3 رای�N �9�7د �� ��

�N 	%)��. 
 ���۶(��3�%� روز ی��� � ژا�3ی

@�T زھ�ا در ��=ل ��درش ��Lا 
 �N  . �� �� 0��او �� روز 

� و در ��رد $�س و )B�< س��$
 0)� �و��� �7د از ا���ن �

روز .  ر���ن ��ف زده ��د
� �3�7اده زھ�ا او را ���ک )N?<
� ��د�3 )N�3 ��#�د�3 در ����9
دو�N=ه زھ�ا �3ی� �Lر �� در 
 �ھ��+ �Bا�7ان ھ3��3 ،4
ا*��ل 3%�ذ و ��Bر ����(	 

 .ھ� و �(�5وز *��ن ا��
� ا>� او را � �زھ�ا از �� �7ا�(
��(�� ، ��ای او را �� د��3 
����4�3 و 7���U3ری �� �� او 
 ��، از �+ �7ا�()Nس دا��$
�(�� ای+ 7��را ��Uش @.���3ن 
43 �� �pX5 و �Nرای ����
��ن و �O.�ی ���ون .U3

و   �pX5 ����� ا���	،
�Lوا3� �X;��ری، �� ا�O�ح 
 pX5� ��3ی��ه $.�ان در

���و�3 ز�3ن و �3�7اده   و
و ھ�� و ھ�� از   رو��3	

�(�5وز د�Bع ��د�3 و �� زھ�ا 
>%(�� ��ری از د�� آ3.� 

�T�3 �)7��. 
 Kاھ�4 او���� ��N ل �� از��
در �L` ای+ 7�� و در ��رت 
 �� �9=وم در �L` ا���دی �
داریA�� ��� 4 ���� و ��3�G ا>� 
�(�اA�� ��3 ���� ھ�n(	 از 
آ��9ن ��ای ر���>	 �� ای+ 
� ای�ان ��و�N ،�3ھ�ان � ��@�B
 ،��)Tدر �;0 ھ4 ھ �� ��
 A�� ر��=� �nھ� ���(�ا��3 �

����. 
 �� ا�(�ام ���� ا��ی

٩ � ٢٠١٩ ژا�3ی
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 ا<��ا�Rت و ا�15ری از
ا$%��Qت ��ر��ی در 

 آذر��ی��ن در !)�ھ�ی
 ١٣٩٧دی�ه 

 
 !)C �15ززاده

 
  دی٢

 G� �� ��ر�� وا�" ۶٠د
��زی ای�ی'� ا�)� ا�5اج 

 !.ه ا�.
 � وا�M در »ای�ی��«در ��ر3�7

 N٣٠٠.��(�ن ا�.� ��` از 
��ر>� �� �ل �� ��ر ��د�3 ا�� 
از ا�(�ای ��ل @�ری �� د0�9 

 �u3«آ	ت ��9�ان »�����* 
 3%� از �N  4�۶٠ه ا��، د��

��ر>�ان ��اردادی �� ا$��م 
 .ا�3 ��ارداد، ا�7اج �Nه

��� �� اظ.�رات ای+ ��ر>�ان در 
��زی ای�ی��، ��ر���B ��  وا>+

 �$���	 ��ر>�ان ��ارداد �
��ھ� ����C ��ده ا�� $� 
ا�7اج  ��ر>�ان �� �.��9 ا�53م 

 .�Nد
��)Nدر :  آ3.� اظ.�ر دا ���Bر��

 �T�3 �X���)۴+وردی�B   (٣۵ 
3%�از ��ر>�ان را ا�7اج ��د و در 

 �� دوم �Xآذر ��ه ا�53م ���٢٧ 
 ،�N۶ 3%� از ��ر���ن اداری 

��7(��ن ���=ی �� د�(�ر 
��ی�ی� ��ر3�7� ا�7اج �3�N و 

 �)N?< از ٢٣روز �U3%� دی 
�3�N ھ���را��3ن از ��ر ����ر. 

��ر>�ان در�67ص و)��� 
اN( �ل �7د ��� از ای�م ����ری 

ھ���را3	 �� �L` از �� :  >%(��
ا�3 در @T(�5ی ��ر  ا�7اج �Nه

� وا��ھ�ی ���(	 و $���7	 �
ا�3 ا�� ��  زی�دی ��ا@�� ��ده

� دار�3 $� � 	�� aای�N 0�9د
� ھ�� ��ری ��ای آ3.� D;9 +ای

 .��Lا ��3ه ا��
� آ�3ن، $���	 ��ر>�ان )%< ��

��اردادی ای�ی�� �� د0�9 ��ھ�� 
ی��ن ھ� ��ه pL از  ��ارداد ��ر

��ارداد ��ر �7د �U3ان  ��$�7
��)Tری ھ����. 

��)Nای+ ��ر>�ان اظ.�ر دا :
��ر>�ا3	 �� ا��7ا ����ر 

ا�3 *�وه �� $��ی] ��Cق  �Nه
 ��، در ز���)N?< دو ��ه
دری��B �] ���ات �3= �� 

�از .   ھT(�� ����$	 ��ا@
 ���ار ���Xم، �] ���ات ھ�
 ���ر>�ان ����ر �Nه �� �Lی

� �Nه �C�٩۵ق ��ل ���;� 
 .ا��

 
@ ��ر��ان ��1Fی�7 �$
��زی $�1ی� ��ای ,�Q�0ت 

 ,�دی
 ���Nری از ��ر>�ان ��ر3�7

��ی��«X� =ی�� در »��زی $
ا*(�اض �� �Lدا�7 ��3ن 
9��ت �=دی �7د د�� از �O�
 .��ر ����ه و M�5$ ��د�3

��ر>�ان *�L�� �Xی	 ای+ 
ا*(�اض ��%	 �7د را \.�ر ��ه 

 .ا�3 �����ت �=دی ا*�م ��ده
�� و@�د :  >�ی�� ای+ ��ر>�ان �	

آ�3� ای+ وا�� ���(	 از آ��ن 
� از ��` )N?< ه ��ل��
� ھ��ت ���ی� از � 	��67
���یM وا>?ار �Nه، �� ھ��ز 

 ����۴ �� ��ه �=د ���
���ری4Xط. 

 ١۴در ط�ل :  >�ی��  ��(�)�ن �	

 �� ای+ ��ر3�7� �)N?< ه��
$;� ���9�nT ھ��ت ���ی� 
�، ا$%�ق )B�< ار�� Mاز ���ی
 ��9��B ز�Fدر رو�3 آ 	��7
$���9ی ��ر3�7� ���ھ�ه ��3ه 
 �و ����ت ��9	 ��ر3�7
 	���ت �7د �� �ھ���uن �

 .ا��
� آ�3ن؛ �L` از ای+ )%< ��

��ی��X�  ���زی �� ��ت یA دھ
� ��` ��67	 وا>?ار �Nه �
9��ت �O� در ای+ ��ت ���د �

 ��ه �� $���7 ٨ ��ر>�ان $�  �=دی
 .اB(�د

 �� ��ر>�ان ��ر3�7)%< ��
��ی��X�  ی=، ای+ وا������زی $
��B] $�ی+ وا��ھ�ی    ی�	 از

���(	 ا�(�ن آذر��ی�5ن 
�	 �;�Tب �	�N  ��Nد �

 �;K�6ت ٩١$� �L` از ��ل 
`�L رت�� ��BوN	  آن �

	� ��N ا�� در ��ل ��)�  *�)
 .د\�ر ر��د در �N ��9�$ه ا��

 
@ ��ھI7��ن !��= و �$

 ��ز�����Iن $�1ی�
@��	 از ����Xن 0F�N و 
 ���ی=ی د�� �$ �)T�3ز��

��(�)�ن   .M�5$ ا*(�ا)	 زد�3
�7ا�(�ر�.��د ����� �7د 

��)T.ھ	ی�� آ3.� ��<  : �ھ4 �
 در�� اB=ای` ��Cق ٢٠

����Xن 0F�N ��(�)�4 و ھ4 
��زی  �� *�م ا@�ای ھ��Tن
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 �D3 ���ای ��ز�U)T�3ن؛ �
ر�� ��ار �T�3 در ��ل  �	

آی��ه ����� �� �.��د ��Lا 
��(�)�ن �7ا�(�ر .  ��� 

�U���Lی	 �K�nTن و اB=ای` 
� .ھ�ی آ��زN	 �3�N ��د@

 
  دی٣

��ر��ان ��1Fی�7 ��زی 
 @$�1ی���ای دو,�" روز $�

 ��د�.
M�5$ ا*(�ا)	 ��ر>�ان 

��ی��X�  از روز ���زی $��ی= �
� در ا*(�اض �� �Lدا�7 )N?<
9��ت �=دی �7د آ�Fز �O� ��3ن
 ��Nه ��د، ا��وز �3= ادا�

�N0 در .  دا��C� ر>�ان��
 ..ورودی ��ر3�7� M�5$ ��د�3

� ��ر>�ان، آ�3ن $� ٔ)%< ��
 	��� 0��Lدا�7 ��3ن ��ا

�9��ت \.�ر ��ھ�O� از  ��Nن، �
ا*(�ا)�ت �7د ادا�� �7اھ�� 

 .داد
�� و@�د :  ��ر>�ان $�6یZ ��د�3

 �آ�3� ��ی�ی� ��ر3�7
��ی��X�  ه ��١۴زی از ��ود�� 

� د0�9 اB=ای` ����ت � `�L
 ���ر3�7� از ��` ��67	 �

Mده    ھ��ت ���ی� از ���ی�#�
�Nه ا��، ا�� ھ���uن در 
رو�3 آ�Fز ��9��B $���9ی 
��ر3�7� ا$%�ق ��7	 ���ھ�ه 
��3ه و ����ت ��%	 
��ت �7د  ���ر>�ان ھ���uن �

�	 ا����. 
 
  دی۴

@ ��ر��ان ��� و �$
 �073 ,�6ن

 M�)5� از ��ر>�ان 	��@
 �� ��T3 و ���� � �ن ���

	��67  0��C� M�)5� زی��
 M�5$ 7(��ن اداره ���=ی��

 .ا*(�ا)	 ��>=ار ��د�3

از ��ار ���Xم، pL از یA ��ر 9 � 
اھ��X �7ی�ار، اوا�7 آذر 
 �� M�)5� وا>?اری ��5د
 0T* +ی��N ����b ��ر3�7
��ی= ا�53م �N، ای+ $

�  در��9	)N?< روز �� ��)٣ 
�3= اھ�9	 � �ن و )  دی ��ه

��ر>�ان ای+ ��ر3�7� در N.�ک 
� �ن �� �.��T3ای ویwه 
��ی�ان ���N و �;0 ز�3>	 
 ���N 0���L از 	���

 .ا�3 ا��، M�5$ ��ده
 ��� M�)5� ر>�ان�� M�5$ در
و ���� � �ن، �3���Bار 

آ��د �}�ر  N.��(�ن �Lرس
ی��B و ��ل ��U�Lی �� ��ر>�ان 

 .داد
�M�)5 ��� و ���� � �ن 

 ھ=ار 0���L �%3 دارد؛ ٢��` از 
 �� �T�9ل ١٠ای+ در���� 

� ��` از )N?<۵ � ھ=ار �%3 �
��رت �4�C)T در ای+ وا�� 

 .��د�3 $���9ی ��ر �	
 
  دی۵

دو,�" روز از $�@ ��ر��ان 
 ��� و �073 ,�6ن

ا*(�اض @��	 از ��ر>�ان 
�M�)5 ��� و ���� و 
دا�#�وری � �ن �� از روز 

 �)N?<)۴در وا��` )   دی ��ه
 �� وا>?اری ای+ وا�� $���9ی ��
 0��C� در 	��67 `��
 M�)5� 7(��ن اداره ���=ی��
آ�Fز �Nه ��د، در ای+ روز 

�Bی� � .ھ���uن ادا�
 M�)5� از ��ر>�ان 	��@
��� و ���� � �ن در 

	��67 ���زی و  ا*(�اض �
�}�ر ��ر���Bی @�ی� در ای+ 
�M�)5 ��� و ���� وا�M در 
N.��(�ن �Lرس آ��د � �ن 

��  ای+ در��9	M�5$  . ��د�3
 ��  `�L دی ��ه٣(دو روز  (

�3�7اده و اھ�9	 � �ن �3= در 
�;�T3��.� 0ای N.�ک 

هللا F%�ری �� �;0 ا���ن  آی�
��ی�ان و ��7	 0���L ای+ 
 M�5$ ،وا�� $���9ی ا��

 .ا*(�اض ��>=ار ��د�3
�M�)5 :  >�ی�� ��(�)�ن �	

 M���� و ���� � �ن ��
درآ�� b9�F �����ن �Lرس آ��د 
��ده و ز�3>	 *��ی� �� ای+ 
� ا��)T�وا�� $���9ی وا .

�T�N ھ�ی �(��د در  آ�3ن
��زی وا��ھ�ی  ��67	

 �X�@��9ی ��ا�� ���ر از�$
� را *�X *��ه �U3ا3	  ھ%�#$

 �� M�)5� �7د از وا>?اری
 .دا��3 �	 ��` ��67	 

دو روز ا�� �� �� وا>?اری 
 ��M�)5 ��� و ���� � �ن �
 ���N b��� ا���ن ��Bدی �
��ی= ا��، $ 0T* +ی��N
��ر>�ان ای+ وا�� ���ورزی 

ا�3 ��  �=رگ �� M�5$ د�� زده
 . ھ=ار 0���L دارد��٢ود 

 
  دی ٩

��ویp دا3` آ��زان 
رو�(�ی	 ��` ����ی 
��ادو�� ارو��� از 0L رو�(�ی 
��Bوزی�ن و ��5وح �Nن 

آ��زان و ا�C)3ل آ�3ن ��  دا3`
 �����ر�(�ن ا��م ���7	 ارو��

��ل �Â دا3` آ��ز   .7��داد�3
 .�T��3*� >=ارش �Nە ا��

 
  دی١٧

در�5ا�� ��ر��ان آذری� 
$�1ی� ��ای ��ز���ی* 


  ��ر��5
  �����M ��ر>�ی در ��ر3�7
$�Cی�� از :    >%(��»آذری� $��ی=«

 ��ر3�7� N٩۵.�ی�ر ��ه ��ل 
 ��ر>� ٨٠آذری� $��ی= �� ��ود 

$��N 0�Oه و ھ�� ��ر>�ان 
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 "�t$ ل $�,�" و�o�, �Hدو
ا,7�� و �C,� دا�B آ,�زان 

�� ا
��Cط ��و�p دا3` آ��زان رو�(��µ ���ـ�ى 
�ـ�ـ�ى K ى ا�� از�Uد� �3��3 ���ادو�� ارو��
و Kا��µ9 >�ى ��9�nT+ دو9(ـµ در �ـ�ـ�ل @ـ�ن 

��� �ـ� ا7ـ�ـ�ر، در اGـ� .   N.�و�3ان ��Äر ا��
��Cط ��و�ـp �ـ��ـ0 دا3ـ` آ�ـ�زان از Lـ0 

 � د�ـ�ـ�ه، ٩رو�(�ى ��Bوز��ن در  روز �ـÅـ�ـ�ـ�ـ
دا3` آ��زان دا07 ا�+ ��و�p �(;�0 ����ت 

ا�ـ+ 7ـ�ـ� از .   و روا3� ����ر�(�ن �Nه ا3ـ� �Nه
 �� �3>�ار د��Uى ا�ـ� Äـ� �ـ�ـ� از �ـ�دGـGد��
 �ا$���س ���0 دا���5�3ن دا�U�3ه آزاد $.�ان �ـ

ھ�دوى ا�+ ��ادث و ��ادث ز�ـ�د .  >�ش �����
 �Ä �u3آ �Ä �3از ا�+ دار ���Å� ى از ا�+ �3ع�Uد�
��اى ����Cت دو9ـ(ـµ �ـ.ـ4 ا�ـ� 3ـ� @ـ�ن و 
� Ä �Lـ�دن @ـ�ـb ھـ�ى ÅX� و�3ان�.N ����

 ��Äد�Nن از ��Gه �Äر و $�ش ��دم

�� )�+ ا*�م ھ��ردى �� �3�7اده ھـ�ى دا3ـ` 
� @�ده �ـ��ـ�ى �ـ�ادو�ـ� Gدر ��د �Ä µ3آ��زا
� د��ه ا�3، ا*�م ���Åـ�ـÄ 4ـ� ا�ـ+ دو9ـ� ���
����� اداره @���� را �3ارد و ���� �N 7ـ�د را 

��Ä 4< از �� ��دم ا��ان. 

 ��� ھ���u+ از �7ا�3اده ھ�ى دا3` آ��زان ���
� و ھـ�ـ� �ـ�دم رو�ـ(ـ�ھـ�ى Gد��ه در ا�+ ��د
����ى ��ادو�� و ھ���u+ ھ�� ��دم N.� و 
� در @ـXـ� Ä 4اھ����� �رو�(�ھ�ى اط�اف ارو��
 �ا�(��3ارى و ادارات ����ط� $�5ـÄ Mـ�ـ�ـ� و �ـ
 �ا�(��3ارھ�ى ���L+ @�ده ھ� و و�ـ��ـ0 3ـCـXـ�ـ
 Æـ�ـ0 �ـÅو 7ـ�اھـ�ن $�ـ ���Ä ا*(�اض µ���*
ھ��ت ��زر�0Å�)� µ از �3ـ��ـ�ـ�>ـ�ن دو9ـ� و 
�����3>�ن ��دم، @ـ.ـ� �ـ�زر�ـµ @ـ�ده ھـ� و 
� و در وھـXـ� اول �ـ�و�ـp دا3ـ` �XC3 0و���

��N�� آ��زان . 

� آذر����5ن �=ب �Ä �T�3��Äر>�ى ا��ان)��Ä 
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��ای دری��C� �Bری ���� ����ری �� اداره ��ر 
�3�N 	B���. 

��ر>�ان ����ر �Nه ای+ ��ر3�7� $�������9ه 
ھ�ی ����ن  9�9�، ورق و ��ی� �Bآورده   ا�3اع

� �� ��ز>��ی	 و راه� �T�ا�3ازی ��5د �;0  آز
\��ی+ ��ه ا�� :  >�ی�� ��ر �7د $���� دار�3، �	

��Cری ���� ����ری ��ر>�ان ����ر �Nه �� ا$��م 
� �Nای�T@ a	 و ��	 � �ر���ه و ��$�@

ا���ن در ��زار ��3(��دل ��ر ��ای آ3.� ھ��  ھ4
T3�N	 ��ای ی�X N ���B +)B	 @�ی� و@�د 
 ��3ارد ا�� ا>� دو�9 از ��ز>��ی	 ای+ ��ر3�7

�X	 �7د  ���ی� ���، آ3.� �	�$�ا��3 �� ��ر 
 .��ز>�د�3

��ر>�ان �� ���ن ای��� ای+ وا�� ���(	 �� ��Bر 
3� ا�(%�ده از ��ده �.� ���7	 �K�nTن �

� ا���ن  آز�0�O�$ �T ا*�م �N آ4.3 در��9	�
ا�(%�ده از ��اد دی�U ��ای @�یU=ی�	 ��ده 

ز��3	 :  آز��T و@�د دا�N، در ادا�� اB=ود�3
 3%� ٢٠٠$��اد ��ر>�ان آذری� $��ی= �� ��ود 

�0 از آ�3� ��ر3�7� را  �	� ���Bر��� ا�� ��ر
� �� ٨٠$�0�O ا*�م ���، ��ود � �Nر>� دا�� 

9��$��ن آ3.� را از ��ر ����ر ��د�O� �7دا�L. 
��)Nا��� :  آ3.� اظ.�ر دا �$����ن \��ی+ ��ر �

� 3.�دھ�ی ��%	 و دو9(	 � ���ز>��ی	 ��ر3�7
ای4 ا�� در  ا�(�ن و �(	 �Lی(�� ��ا@�� ��ده

 	���L ھ��ز ���رد ��ز>��ی	 ��ر3�7
�)B�U3 4ای. 

 
  دی٢٢

,�گ ی; را�7.ه ��= ,'���'* در ,0.ن 
��7 ای��ود ز���ن 

 �ری=ش دی�اره ���ن ��� در ای�5ود ز�53ن �
 .��گ یA را��3ه ��0 �����3	 ا����53

 
  دی٢٣

 ,�گ دو ��ر�� ,)���دی در ,��.اری $�1ی�
دو ��ر>� �.���دی 0F�N در ی�F�� Aاری در 

��ی= �� ا�G >�ز>�U)B	 @�ن ��7(��$ .■ 



 

 

ا,�� :7*، ��0ل ��ر��ی 
 !��زدا!� !.

 
 *����
 �H�0�" ��ر��ی و ز�.ا���ن ھ

 !��ی. آزاد !��.
 

� ا7��ر درج �Nه در ر��3� ھ�، ا��� \�ـ�ـ	 � ���
��Bل ��ر>�ی ���+ $�ـ�یـ= در �ـ;ـ0 �ـ�ر 7ـ�د 

�N 0C)�� =ی����3��ده در .  ��زدا�N و �� ز�3ان $
ا3ـCـ�ب )  )ـ�( N.�ی�ر ��ه ا��Tل $��a داد>�ه 

� �D3م �� N` ��ه �X* ��X�� و �� ا$.�م $���;�
 . ز�3ان �;��م �Nه ��د

 �رژی4 @�.�ری ا���	 در ط�ل ی��Tل >?N(ـ
��` از ��B  �;$ `�Lر ا*(�ا)�ت و ا*(6ـ��ـ�ت 
��ر>�ی و ا@(��*	 ����3 ا*(�ا)�ت ��Xـ�ـ�ـ+ و 
را��3>ـ�ن و دا�3ـ5ـ�یـ�ن و �ـ�ز�3ـTـ(ـUـ�ن و 
 A3ـ=دیـ 	3ـ�U3�� �� �)��� �9���U)7ن ھ� \��

��یwه ا*($���6	 ��D3 ھ%� $#� و Bـ�Kد .  ����د
اھ�از ��3ن داد �� ای+ ��� ���ـ� ا*ـ(ـ�ا)ـ	 
��دم ���ود �� >�Xی ای+ رژی4 را ���(� و ���(ـ� 

رژی4 $�.� راه \ـ�ره را در د�ـ(ـUـ�ـ�ی .  �%��رد
����ای+ راه 3ـ�ـ= �ـ�3ـ�Nـ� .  �9��B+ ��ر>�ی ��

 . �;(�م رژی4 را $ ��� ��3اھ� داد

� آذر��ی�5ن �=ب ����T�3 �ـ�ر>ـ�ی ایـ�ان )���
)�+ �;��م ��دن ��زدا�N ا�ـ�ـ� \ـ�ـ�ـ	، از 
ھ���ران و �3�7اده و ��ی� �ـ�ر>ـ�ان و �ـ�دم در 
��ی= ����اھ� از ھ� راه ���+ �� ��زداNـ� ایـ+ $

�3�7اده ا��� \�ـ�ـ	 .  ��Bل ��ر>�ی ا*(�اض ����
و ھ���را3`  ��(�ا��3 در ��C�0 ز�3ان $5ـ�ـ�ـ�ت 
ا*(�ا)	 ��ز��ن دھـ�ـ� و �ـ� �ـ�ز داNـ� او 

 . ا*(�اض ����
��ی� �� ھ� 0�N ��ـ�ـ+ �ـ�ای آزادی Bـ�ـ�9ـ�ـ+ 

�N 0��)� رای ا*ـ(ـ�اض .  ��ر>�ی�N 4�3ا��)�
� ز�3ا3	 ��دن �Bـ�9ـ�ـ+ �ـ�ر>ـ�ی را $�ـ�ـ�ـ0 �
��ھ�4 و ا*(�)�ت ��ن �� رھ��ی و ھ�ای� \��ـ+ 

��ی4� `�L 	رای�N  . 	ـ��ـ0 ز3ـ�ا3ـCی� در �ـ��3
��3دن �9��B+ ��ر>�ی و ��ی� �9��B+ ا@(ـ�ـ�*ـ	 

�N �< ره�D3 و �T�3 ���� . 
ز�3ا3	 ����	 ! ��ر>� ز�3ا3	 ازاد ��ی� >�دد

 !آزاد  ��ی� >�دد
�T� `�Lی �N 0���$راھ�ی ��ز���3ھ	 

 !ا*(�ا)�ت
 !�T� `�Lی ا*(�ا)�ت و ا*(�6��ت ��$���ی
� آذر��ی�5ن �=ب ����T�3 ��ر>�ی ای�ان)��� 

 2018 د����� 17 ��ا�� �� 1397 آذر��ه 27
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 ی; د���ی �)��,���� 

�ا�C)3ل روزھ�ی .  $�X�O	 دو روز �(�ا9	 در ھ%(
� ��ای �� و ی�����N �� �$�0�O در ھ%(
ھ��ھ�U	 �� ا��1 ���رھ�ی @.�ن و ��یwه 

	)��� �)B���L 0 .  ���رھ�ی� روز ��٣٠ا
�3K�� 	67��  . اری ��ون�O($�ه ا�� 	67��

3�، ��ای K�� 	67�� �� وه�ق، *�C� �T�
ر���>	 �� ����ت �L` ���	 ��3ه 

ا���ن ا�(%�ده ��ر>�ان .  6�N	 و �3�7اد>	

زن، �� $���~ �7د�Nن، از دو روز ��67	 
� .  ��ای دوره *�دت ��ھ�3

� ��ریBد�(�=د *�دی ��ر>�ان .  ����*�� ا)�
� ھ�� ��ر>�ی از �� ��3ز � �N�� ی� در ��ی��
� ��ری B�(ا �ا�(�6دی �3>=ی� �� $+ دادن �

�=دی، ��D3   -����*�� ھ�>�3� ��ر..  ��3د
� ��ری و ��ر ��(�ا$	�O�.  

�  .�=د ��ا�� ��ای ز�3ن و ��دن در ازاء ��ر ����



 

 

ا<��ا�Rت ��ر��ان 
��� و �073 ,�6ن و 

 !  ,�دم !�وع !.
در L	 وا>?اری ��� و ���� 
� �ن �� ی��X�� Aردر �� �3م 
� $;� *��ان XHژا p3ی�
��67	 ��زی، ا*(�ا)�ت 
��ر>�ان ای+ �M�)5 و ��دم در 
�L �.Nرس آ��د � �ن و N.�ھ� 
� ای+ � �CO�� و رو�(�ھ�ی
� ا��)B�<K�� �94��6 دو$ .

��ر>�ان ���N ��� و ���� 
� �ن و ��ی� ��دم �;�وم 
 M�5$ �� د�� �CO��
 ���N �)B0 د��C� در 	ا*(�ا)

� از ای+ .  زد�3CO�� 	9اھ� �ھ�
$4��6 ���ت *6��3	 و 

��)Tض ھ�)��. 
ز���.�ی ��� و ���� � �ن 
� ا��وز $;� �3م ��67	 �
��زی �� ا*�ان و ا�63ر �7د 
ای+ ����� وا>?ار ����د، 
 �CO�� +ز���.�ی ��دم ای
 	)�OX� م�D3 در �ا�� �
�=ور ���3=ه ژا�3ار�.� از 
� �Nه ا�� و )B�< د�(��ن
ا��وز در ا7(��ر ����ی� داران 

 . ����� ا���	 ا��
 ��ر>�ان ���N ��� و 
���� � �ن، ��دم �;�وم 

�CO�� ! 
 �� �T�3 ه��N�L p�uھ� ��

ھ�ف رژی4 ����ی� داران و آی� 
هللا ھ�ی ����Xردر �Fر$�U و 

و (  @��ی(��ر از  ��67	 ��زی 
ی� ��Cل ��ر>�ان ����3 ھ%� 

 �$;��0 ")  9�67(	 ��زی "$#
 ��CB و B��� و ����(	 ھ� \
���(� �� ��ر>�ان ��� و 
 �CO�� و ��دم �;�وم ����

 !ا��
�7د ����Cت ����� ا���	 
از ھ��+ اKن �U3ان آی��ه 

��)Tا��$��ن ھ������ا3	 .  ا
3��3� از  Aی �CO�� ��3ی��ه
$�س رژی4 از ا*(�ا)�ت ��ر>�ان 

او �� ��ا�� از $���ت .  ا��
� دو�9 � pX5� ای+ $4��6 در

 ! ھ��ار ���ھ�
� آذر��ی�5ن �=ب )���
����T�3 ��ر>�ی ای�ان، )�+ 
 ��N ی� از ا*(�ا)�ت���
��ر>�ان ��� و ���� � �ن، 
 �CO�� از ��ی� ��ر>�ان و ��دم
و �Lرس آ��د و N.�ھ� و 
رو�(�ھ� ����اھ� ��ای ھ�ای� 
��د �.(� ا*(�)�ت، ��L و
�Nراھ�ی �7د�Nن را 0���$ 

ا*(�ا)�ت ��ر>�ان ����3 .  دھ��
ھ%� $#� از �3ع ا*(�ا)�ت 

����N  . 0���$ �� �.3ا
�M�5 *���	 در وا��ھ�ی��ن 
و ا3(��ب �M�5 ��3ی��>�ن، 
ا*(�6��ت و ا*(�ا)�ت 
��ر$���ی را �L` ��د�3 و 

 �� >�ا3�.�ی	 ��ای ھ���5$
��ر>�ان و ��دم ای�ان �� ار� �ن 

��)Nر>�ان ��� و .  >?ا��
���� � �ن ��(�ا��3 و ��ی� ای+ 
� را راھ���ی ا*(�ا)�ت ��5$

 . �7د ��ار دھ��
 ! ��ر>�ان ��� و���� � �ن

��N ��(�ا��3 �� 0���$ 
�Nراھ� و د*�ت ��ر>�ان و 
� ا*(�ا)�ت � �CO�� دم��
 ��(;�ا3�، ����� را وادار �

���� 	���3 bC*  ! در
وا��ھ�ی ��� و ���� و در 
N.�ھ� و رو�(�ھ�، �Nراھ�ی 
�0C)T �7د$�ن را 0���$ 
دھ�� و ا*(�ا)�$(�ن را آ>�ھ�3� و 
 `�L ���$ر��� ��� و �C3

��ی�� . 
�T� `�Lی �N 0���$راھ�ی 

 !��ز���3ھ	 ا*(�ا)�ت
�T� `�Lی ا*(�6��ت 

 !��$���ی
� آذر��ی�5ن �=ب  )���
 ����T�3 ��ر>�ی ای�ان

د�����  ٢۵��ا�� ��  ١٣٩٧دی  ۴
٢٠١٨ 

�ره ! 
�>C2اط 
��� 
 آذر��ی��ن

$�0ض �
 ,0��� ��ر��ان 
��� و �073 ,�6ن �
 ��م 

��زی *3�45! 
��ر��ان ��ی. در ,��A= ھ� 


 $�0ض �
 ,0�����ن ���
 !ا<��اض �77.

 ��� �N م�ا* �)N?< �ھ%(
و ���� � �ن $��a ��ز��ن 

 ���67	 ��زی �� ����ی
� و>?ار XHژا p3�3م ی� �داری �
�7اھ� �N و ����Cت ����� 
در �;0 �01 ا�(��3ار و 
 �داد�(�ن و ا��م @��� ھ4 �
ری���ن \�ب �Nه ا�� از 

��)Tھ 	را) �X����! 
 ��، ���b ��ر3�7XHژا p3ی�

"0T* +ی��N" داری �، ����ی
 0��ا�� �� ھ��+ اKن از 

 ��ر>� �Gوت 15000   د�(��3
ای��ن .  ��53	 �.4 زده ا��

�� �Lو�3ه ی�رش �� ا*(�6ب �
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�� "  ��Nی+ *0T"��ر>�ان 
� ��3وھ�ی )��Nرش � 0��$

 . را زی� � 0 دارد
 ���15000 و ���� � �ن 

�Nدر ھ��+ دوره .  ��ر>� دا
�����9 و ��ی�ی� دو�9 �� ای+ 
 ��M�)5 ���(	 و در ��ی
����(.�ی )� ��ر>�ی 
 A، 3=دی	��ری ا��.�@

 از ای+ ��ر>�ان ����ر 10000
�Nه ا�3 و در �Nای��T� aر 

 . ا�%���	 ز�3>	 ������
�� ا�C)3ل �����9 و ��ی�ی� 
 p3ی� ���� و ���� � �ن �
�، ی�	 از آ��زاده ھ�ی XHژا
����� ا���	، $��ض 
���(�ی �� ����� و ��Cق 
��ر>�ان ��� و ���� � �ن 

ھ���O3ر .  $�ارک دی�ه ����د
� در ��ی� وا>?اری.� $;� �3م �
��67	 ��زی.� �01 ��� و 
���� ����3 ھ%� $#� و K�Bد 

 . اھ�از �5$�� �Nه ا��
��ر>�ان ��� و ���� � �ن 
X�7	 ��یM در ��C�0 ای+ 

دو .  ا$%�ق وا��` ��3ن داد�3
 0;� 0��C� در 	روز �(�ا9
 �)Bی @�ی� و د���Bر ��ر�{�
 M�5$ ���� ی ��� و=���
��د�3 �� دو�9 و ��ر���Bی 

�3���Bار .  @�ی� ا*(�اض ��د�3
5��ر �N در ���ن ��ر>�ان �
ظ�ھ� �Nد و و*�ه و و*�� 
� �7ا�� ��ر>�ان � ���ھ� �

 .ر���>	 �7اھ� ��د
��ر>�ان ��(�ض در ای�ان در 
@�ی�ن ��67	 ��زی.� 
ا*(�ا)�ت زی�دی ��ده ا�3 و ھ� 
��ر �Bرا ����Cت ا�(��3اری و 
ا���(	 و ا��م @��� ھ� و �7د 
��ر���Bھ� از $�س >T(�ش 
ا*(�ا).� �� ��ر>�ان و*�ه داده 

و*�ھ�ی	 �� ھ���� .  ا�3
$�9�7	 ��ده ا�� و aCB و 
3�7� ��B(�دن  �aCB ��ای �

 . ��ر>�ان ��ده ا��
��ر>�ان ��� و ���� � �ن 

ای+ �5$�� ھ�  ��(�ا��3 و ��ی� از 
� و*�ه ھ�ی $�9�7	 .  �����ز�3�

����Cت ����(	 3��ی� ا*(��د 
 ��)Tھ ���Bن ��ر����� �� ����

 .و 3� ��ر>�ھ�
 ���ر>�ان در ��C�0 $��ض �
ز�3>���ن aCB و aCB یA راه 

ھ� \� .  ا*(�6ب وا*(�اض.  دار�3
ا*(�6ب وا*(�ا)��ن ��ی(� 
���N ھ���C3ر ��در �7اھ�� 
�N دو�9 و ��ر���B را �5��ر 
���� در ��C�0 �7ا�� ��ر>�ان 

�3�N 4�XT$. 
��ر>�ان ��(�ض ��� و ���� 
� �ن، �5$�� ��ر>�ان دی�U از 
� ����3 ھ%� $#� را دار�3 X�@
� ��ای ��Lوزی��ن در ا*(�اض �
�;��Cن ��(�ا��3 از آن 

 . �����ز�3
�.�(�ی+ ا�(��را$	 �� ��ر>�ان 
��� و ���� ھ%� $#� ���ر 
��د�3 و ��(�ا�3 راھ���ی 
��ر>�ان ��� و ���� � �ن 

��N�� : 
 M�@ ���� در �;0 ��� و
�Nی� و ��3ی��>�ن ��رد ا*(��د 

��3ی��>�3	 .  �7د را ا3(��ب ����
� ا*(�ا)(�ن را ��ز��ن �

 .��ھ��
@��N Mی� و �7ا�(� ھ�ی(�ن را 
���� 4�D�$ +Nرو 	X�7 .

�7ا�(.�ی	 �� د�(�=د 
 ،���G اردادھ�ی�� ،	%��
 �3��3 ��\ aCB 	X N ا����

 .از آ3.���
از �3�7اده ھ�ی(�ن در ا*(�اض 

ھ� .  �;C(�ن ����U� Aی�
$ ���ی در ��� و ���� � �ن 
�Bرا ز�3>	 �3�7اده ھ�ی(�ن را 

��ار ���ھ� ��G�$ �;$  . 01�
ا*(�اض ��ر>�ان ��� و 
���� ھ%� $#�، �3�7اده 
ھ�ی(�ن ��(�ا��3 در ا*(�ا)(�ن 

���N ���� و ا*(�ا)(�ن را 
��ر$���$� ���� . 

از ��دم �L �.Nرس آ��د 
. ���اھ�� از ��N ���ی� ����

ز�3>	 ��دم �Lرس آ��د و 
� � �ن از ا$%���ت ��� و CO��
���� � �ن �(��G ��ده ا�� و 

���ی� ��دم از .  �7اھ� ��د
��N ا*(�ا)(�ن را آ��u3ن 
��ر$��� �7اھ� ��د �� ����Cت 
 �N ر �7اھ����5� 	)����

�3�N 4�XT$ . 
� ا*(�ا)(�ن *�p و D;9 از ھ�
 ��C� �$ ���� ��.$ d�X� وی�ی�
� و ای�ان و د��3 CO�� ر>�ان در��
�3�N ��. از ا*(�ا)(�ن �� 7

 �� ��)T3ا�$ ���ر>�ان ھ%� $#
ای+ ��ر ھ��U)T	 ��ی� 
��ر>�ان، ����Xن و دا�5�3ی�ن 
� در �N �.Nش و ��دم �T� و
 �در ��ی� �C3ط ای�ان و ا$;�دی
 bX@ ھ�ی ��ر>�ی در @.�ن را

���� . 
ھ� ��ر ا*(�اض �;] ��N در 
��C�0 \���ن ��ر>�ان و ��دم 
 `�L ض ای�ان و @.�ن�)��
��ود، ھ���C3ر د�� ����� 
 ��N �� �X��C� در 	��ا�

� $� �7اھ� ��د)T� . 
 ��ر>�ان ��� و ���� � �ن،

� ای ھ�ی(�ن C�$�5���ت ھ4 ط
در ��ی� �C3ط ای�ان را ���ر 
 ����Uی� و در ��C�0 $��ض �

 .و ����((�ن ��ی�C�  ��)Tق
ر�= ��Lوزی ��N ا*(�6ب و 
 	U)T�ا*(�اض و���(� و ھ�
 ،�CO�� Yی�N ر>�ان و ��دم��

 ! ای�ان و @.�ن ا��
ز�.ه ��د ا<��اض �+M ��ر��ان 

 !��� و �073 ,�6ن
� آذر��ی�5ن �=ب )���
 ����T�3 ��ر>�ی ای�ان

 د����� 29 – 1397 دی 8
2018 
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�ره ! 
�>Cآذر��ی��ن 3اط 
���  
 


 ھ�ی دو�H و ��ر��,� در ��� و ���د
G�7� *e75 �073 ,�6ن را ! 

ا<��4ب و ا<��اض $7)� راه <gA را�.ن 
�� !��ر��,� و دو�H ا

4 �� �� $;ـ�یـ0 ��ـ� و �)%< 	X�� �در اط�*�
���� � �ن �� ی�	 از آ�ـ�زاده ھـ�ی �ـ�ـ��ـ� 
� $;� �3م 67ـ��ـ	 XHژا p3�3م ی� �ا���	 �
��زی، $��ض ���(�ی �� ��ـ�ـ�ـ� و �ـCـ�ق 
��ر>�ان ��� و �ـ�ـ�ـ� �ـ ـ�ن $ـ�ارک دیـ�ه 

ھ���O3ر �� در ��ی� وا>?اری.� $;� 3ـ�م .  ����د
��67	 ��زی.� �01 ��� و ���� 3ـ�ـ�ـ�ـ� 

 . ھ%� $#� و K�Bد اھ�از �5$�� �Nه ا��
��� از  وا>?اری ��� و ���� � �ن، ��ر>�ان و 
� �] U3ـ�ان �ـ�ـ�ـ�ر Nـ�ن � ���دم �Lرس آ��د �
���(� و ��$� �Nن و)��(��ن ھT(��، \�ـ�یـ+ 

 . ��ر د�� �� M�5$ ا*(�ا)	 زد�3
�� ا*(�اض ��ر>�ان و ��دم B ،�.Nـ�را �ـCـ��ـ�ت 
����(	 از ا�ـ(ـ�3ـ�ار و Bـ��ـ�3ـ�ار >ـ�Bـ(ـ� $ـ� 

��3ی��>�ن ��ی4 و @ـ�یـ� �ـ5ـXـp ا�ـ��ـ	 و  
داد�(�ن و ا��م @��� و �3\� ھـ�ی �ـ�رBـ��ـ�ی 
 �@�ی� د�� در د�� ھ4 داد�3، �� ا�3اع $�طnـ
� ھ� �(���3�N 0 $ـ� �ـ�ر>ـ�ان را Tھ� و د��
3�7� ھ�ی��ن �%ـ��ـ(ـ�ـ� و �ـ�  �� ،���� ����
��7ل را�� ����3� ھـ�ی�ـ�ن �ـ�ای �ـ� Bـ��ـ� 

 .  ���(� ����ن ��ر>�ان را د3��ل ����
�3���Bار در �;0 ا*(�اض ��)� �N و و*�ه ھ�ی 

ھ��ن ��ری �� در ھ�� ا*ـ(ـ6ـ��ـ�ت ! $�9�7	 داد
 ���ر>�ی ا�53م ���ھ�� $� ��ر>�ان ��(ـ�ض را �ـ

��)��%� �3�7 ! 
���	 از دار و د�(� ھـ�ی �ـ�ـ��ـ(ـ	 �ـ1ـ0 
��3ی��ه �Lرس آ��د $�Dھ� �� �ـ�ـ�9ـ%ـ� 7ـ�ا3ـ	 
��د�3 �� �1� ����اھ�� در �����Tن ا�ـ0 3ـ�د 

 !�pX5 ��)�ع را د3��ل ����
دار و د�(� ��ر���Bی @�ی� $��X �ت راه ا�3ا7(�ـ� 
� ای+ ��ر���B ����اھ� ��� و ���� را رو3ـ] �

 !دھ�
ا��م @��� و دار و د�(� اش ��	 ��د�3 $ـ�راج 
��� و ���� � �ن و $��ض �� ز�3>	 ��ر>�ان 

 !$0�XC دھ��" *��ی� ��Fر"را �� �3ر)�ی(	  
 ��3وھ�ی ا��(ـ	 طـ�Bـ�ار �ـ��ـ�یـ� دار �ـ1ـ0 
ھ���� ��ر>�ان و �9��Bـ+ �ـ�ر>ـ�ی را $ـ.ـ�یـ� 

 ! ��د�3
روN+ ا�� �� ھ�� ای+ $�N.� و $C�ھ�ی�ـ�ن 
��ای ای+ ��د �� @Xـ�ی >Tـ(ـ�ش ا*ـ(ـ6ـ�ب و 

�3��U� ا*(�اض را . 
��ر��ان ��� و �073 ,�6ن، ,�دم �9رس 


A87, آ��د و! 

� �7�	 ��3ن ��ـ�ھـ� � �)N?< �� \�� دھ��5$
� ����� ا���	 �� 3ـ�م 67ـ��ـ	 �ـ�زی �
 ���ر3�7� ھ�، �;�6ل ��ر و ز��� ��ر>�ان را �ـ
آ��زاده ھ�ی` ��(0C �����؛ ��ر���Bھ�ی @ـ�یـ� 
 Kـ�ـ�3ـ� و �ـ�U�� ر وامK3.� د��X�� ���N �3م ��
������؛ $ـ�ـ�اد زیـ�دی از �ـ�ر>ـ�ان را ا7ـ�اج 
������؛ و ���7Kه ز��+ و ���N+ آKت و ا���3ـ�ت 
��N(.� را �� ��اج ��U?ار�3 و از ای+ ط�یـ] Lـ�ل 

در ��� و ���� � �ن ھ4 د�ـ�ـCـ� .  �Lرو ������
�)B��� ھ��+ ا$%�ق دارد . 

��ر��ان ��� و �073 ,�6ن ھ���ر 
.�!��! 

� و*�ه ھ�ی دروغ ���Cـ�ت �ـ�ـ��ـ� ا*ـ(ـ�ـ�د �
� @�ی ا*ـ(ـ6ـ�ب در .  ����3� ��N آ3.� ����اھ��

��ر3�7� و ا*(�اض در N.ـ�، در 7ـ�3ـ� ھـ�یـ(ـ�ن 
�����3 $� �� ��7ل را�� �;�6ل یA *�ـ� ر3ـ� و 
ز��� ��N و �Lران و ��درا3(�ن $�راج ��ـ�ـ� و از 

����� K�� 	��53 و$.�ی�G [ای+ ط�ی . 
��رزات ����Nه و ��ر$��� �ـ�ر>ـ�ان � ���5$ ��N
ھ%� $#� و Bـ�Kد اھـ�از را داریـ� �ـ� \ـOـ�ر 
ھ�=��ن �� ا*(�6ب �� ��7��ن ھ�ی N.� آ�ـ�3ـ�، 
��دم را �MXO ��د�3، 7ـ�3ـ�اده ھـ�ی�ـ�ن را در 
ا*(�اض �;ـCـ�ـ�ن د7ـ�ـ0 �ـ�د3ـ�، و �ـ�7Kـ�ه 
ھ��U)T	 ��دم N.� و ھ��U)Tـ	 �ـ�دم در 
�ZO ���ر و �(	 @.�ن را �ـ� �ـ�ـ�رزه 7ـ�د 

 . @bX ��د�3
� ��67	 ��زی.�ی دی�U �ـ1ـ0 ��ـ� و ��5$
���� ھ%� $#� و K�Bد اھ�از ��3ن داده ا�ـ� 
� ا>� از ھ��ن اول �ـ�ر>ـ�ان �ـCـ�و�ـ� �ـ�ـ�ـ�، �
ا*(�6ب ����، ا*(�اض ���ـ�، از 7ـ�3ـ�اده ھـ�ی 
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 ز�"ه ��د �

 


 آذر��ی��ن���س �� �$ "%F$ ھ� و =� : ای
 

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


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

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

*Lاو =�>�� e.owji49@gmail.com                  :  ھ'�ر �7*، ا


���س $F%7* �� ���ی
 و �$  : 

    C(!                                             :00491785598886 �15ز زاده

.7(� https://t.me/KSahand:                              آدرس $�IFام 

�7د�Nن و از �ـ�دم Nـ.ـ� �ـ�ـ�یـ� �ـUـ�ـ�3ـ�، 
ھ��U)T	 ��ر>�ان و ��دم در ای�ان و @ـ.ـ�ن را 
@bX ����، و ھ� \�Cر ای+ ا*(�ا)�ت را �� $ـ�ـ�اد 
���3 ھ���C3ر ���(ـ� �ـ�ـ(ـ�ا3ـ�ـ� � `�L ی�)���

 . �7ا�(� ھ�ی��ن را �� دو�9 $;��0 ����
 !�H�0�" ��ر��ی ��� و �073 ,�6ن

��N ��(�ا��T� `C3 ��3ر �.�	 در دا�ـ+ زدن 
 �� یA ا*(�اض ��ر$��� *ـXـ�ـ� ایـ+ $ـ�ـ�ض �ـ�

�ـ0 از ایـ�ـ�ـ� دیـ� .  ����� ��ر>�ان ای%� �����
� ھ�ی ��ر���Bی @�ی� و T0 د����C� د، در�N
����Cت دو9(	 ����` ��یT(�� و آ3.� را �7ـ1ـ	 

���� . 
ھ� \� و���(� $�طnـ� ھـ� و د�ـ�ـTـ� ھـ�ی 
��ر���B و �����ن ����(�` را در ���ن ��ر>�ان و 

���� ��B.  ��دم ا 	ھ�ی ا@(��* �از ط�ی] ر��3
��UX$ 01ام و از ط�ی] وی�ی� ��X#.� ��ـDـ�ـ� ایـ+ 
� ھ� را �� �ـ�ر>ـ�ان و �ـ�دم Lـ�رس آ�ـ�د و nط�$
� و ��ر>�ان و ��دم در �ZO ای�ان و @.ـ�ن CO��

 .در ���ن �U?اری�
�7ا�(� ھ�ی(�ن را روN+ ���� و در ا*(6ـ��ـ�ت و 

ا*ـ�م �ـ�ـ�ـ� �ـ� .  ا*(�ا)�$(�ن *��X ا*�م ���ـ�
��67	 ��زی ��� و �ـ�ـ�ـ� �ـ ـ�ن �ـ�یـ� 

��N Yد�)� . 
� ��67	 و \� دو9(ـ	، 7ـ�د \ �ا*�م ���� �
 ���N ��ر>�ان ��(�ا��3 و ��ی� اداره ��ر3�7� را �ـ

 .*.�ه ���Uی�
��رزه �(;� ��N ��ر>�ان ��ـ� و � aCB و aCB
 ،����� � �ن، ھـ�ـ�ـTـ(ـUـ	 �ـ�دم �ـ�ـOـCـ
ھ��U)T	 ��ر>�ان و ��دم �NیـY در ایـ�ان و 
���رھ�ی دی�U ��(�ا�3 د�� ��ر���B و ����� 

 . ا���	 را از ز<�3	 ��N ��$�ه ���
ا<��4ب و ا<��اض $7)� راه <gA را�.ن 

�� !��ر��,� و دوB�,�� �H ا

� آذر��ی�5ن �=ب ����T�3 ��ر>�ی ای�ان)��� 
 2019 ژا�3ی� 13 – 1397 دی 23

 

����ل L.ی. 3.ای ا������، آزادی 
�� �5اھ* و ��ا��ی ط1F* ا

����ل L.ی. 3.ای B17L ھ�ی 
ا<��اR* <.ا�H �5اھ��
 در ای�ان 

�� ا
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