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 4'5
 �� 2���3�������

�� ز��ن! 
ایـ� �ـ�ـ �ـ�م از :  ����ـ�

� ����ت �ـ�ـ� �ـ�ـ�ان ����
��@ .<2 در آذر��یـ�ـ�ن و "

�ـ� �ـ�ـ�ـ�   " راه �J آن  ��
ا�)اھ�&* د��) '&�%� آذر��ی!ـ�ن 
01ب '&�.��� '�ر-)ی ا�ـ� 

 �ـ8ـ�ـ7 5'�  45 در 3ـ&ـ�ره 
� آذر��ی!�ن ��%9ـ) %�&' �.9)ی

� ��ـ��ـ5ـ� ;ـ)ا  .73ه ا���
ر��7ن روز >�8.* ز��ن �ـ�دری 

 )21�ای� �� را �ـ!ـ7دا )   ;�ری
���B�� (9%��. 

 2 .1�8 ا��اھ�

ebrahimi1917@gmail.com 

 �در �� دوم ایـ� �ـ�ـ�ـ�ـ
 �ــ ــ�ــ� � �ــ�ــ��ت �ــ�ــ�ــ�ا�ــ%
EFــــ�Dــــ�ــــ�ت �9ــــ%ــــ)ک 
ــ)ا.ــ* و  ــ�ــ�ــ� ای Gــ� ــ�. ــ��ــ� .

�� �)ک �H)دازیـ��G�.����.  . ـ��
� روز >�8.* ز�ـ�ن Bای� �� �<��
��دری را �� ��ز-* 9Iـ� �ـ) 
 �-Jا3%�� ایـ�  �ـ&ـ� را �ـ
�� و ��ـ�Gـ� ز�ـ�ن �G�.����.

�ـ�ـEـ�Dـ�  .ا�E%Fص ��7ھـ�ـ�
� یL و>� �8� D�EFـ�ـ�ت Bای�

 – �9%)ک .���ـ�.ـ�Gـ�ـ�ـ%ـ8ـ�
� در 1ـ�'ـ&ـ�ـ� Bاز ای� N�%��

 – ھ�%�7 یـ� در اIـ�زی�ـ�ـ�ن
 �ا�%�Oده ����* از ز�ـ�ن �ـ
���ان و>� �8ـ&ـ* از ھـ�یـ� 

  .��زی ��* ا��

�زم ا�� در ھ&�� آ�Pز �!7دا 
� .���ـ�.ـ�Gـ�ـ�ـ� ' ���' 7�'��

ایـ� �ـ)دم  .��� �%� .ـ7اریـ�
� ��� �%� ھ�%�ـ7 ' 7�%�ھ
و .����.ـ�Gـ�ـ�ـ� 'ـ�رش ایـ� 
� �%� �ـ) � �R<ا(� �� �ا�� '
��م .&�ی* '�7 S� *��R� دم(�
 و �ــ)ای اھــ7اف ار�ــ!ــ��ــ�ــ
 Uـ��9)و��� و �1ـ�.ـ�ـ� '

ای� اد�� در ��رد ز��ن ھـ�  .'�7
ای� �ـ)دم �ـ�ـ�  .�Dدق ا��

� در را�ـWـ� �ـ� ' 7�%��%� ھ
 Xـ�ـRز��ن ��دری�9ن �ـ�رد �ـ5ـ

ایـ� �ـ)دم �ـ)ک  . )ار ���Y).ـ7
� ھـ� در .ـSـ�م ' 7�%�ز��ن ھ
�ـ�ـWـ�ــ%ـ* و ھــ� در .ـSــ�م 
>&�8ری ا��4* از ���EـN و 
آ��زش و ;��G�R ;ـ)ھـ�ـYـ* و 
ھ�)ی �� ز��ن �ـ�دری �ـ�ـ)وم 

�� �)ک  .��ده ا.7�G�.����. ر�'
�)��ی� -Jاری روی ای� �ـ%ـ� 
��ده �� اھ7اف ����* �Fدش 

 �5)د�I در �ـ�رد اھـ7اف ) .را
 �� �ـ)ک �ـ� �ـ�ـ�G�.����.
� ����ت  �ـ�ـ� ���اول ای� �

�ـ� و " ���ان�G�.����. ی��R�
 "�ـ%ــ� �ــ�ــ* در آذر�ــ�یــ!ـ�ن

7��' �R<ا(�.)  

ز��ن �ـhـg یـf ا�ـ�ار �ـ2 
���� ��i�D!  

ز��ن �ـ� Fـ�دی Fـ�د و �ـ7ون 
ــ\  ــ� در روا� ــ8 ــ�ط ا.�ــ�. ــ5 ار�
ا>%&���ـ9ـ�ن و>ـ�د Fـ�ر>ـ* 

��Eر ا�3ره ھ� و ��Eوی) و  ..7ارد
�4ی� و 'ـ�ـ&ـ�ت و واژه ھـ� و 
>&4ت �ـ7ون ا;ـ)اد در روا�ـ\ 

 .ا>%&����9ن �B&� (�P ا��
 �ز��ن ھ&)اه و �� ��ازات را�ـWـ

ا.��ن �� ط�R�5 و ا.�ـ�.ـ8ـ�ی 
 ��، �N��B ی�;ـ%ـ%;(- NB3 (Yدی
و .�8ی%� �ـ� �ـ)1ـ�ـ� Iـ�ـ`ـ�ـ7ه 

��Eر ز��ن  .'��.* ر��7ه ا��
ــ*،  ــ�� ــ& ــ% ــ�ن ا> �ــ7ون ا. �
ھ&�.ـYـ�.ـ� 'ـ� �Eـ�ر ا.�ـ�ن 
ا>%ـ&ـ��ـ* �ـ7ون ز�ـ�ن، Pـ�ـ) 

   .�&�B ا��

ا-) ز��ن �7ون ا.��ن ا>%&��ـ* 
و>�د �Fر>* .ـ7ارد Iـa ز�ـ�ن 
ا0Gا�� ھ&)اه ھـ&ـ�ـ� ا.�ـ�ن و 
�B; N��Bـ)ی و ا>ـ%ـ&ـ��ـ* و 
�ــ�ــ��ــ* اش 'ــ�ر'ــ)دھــ�ی 
�%��ع و �I`�7ه �ـ)ی را �ـ8ـ7ه 

ز��ن ا�0ار ;B) 'ـ)دن  .دار ���9د
ا�ــ�، و�ــ�ــ�ــ� ا�ــ)از و>ــ�د 
��طO*، ا>%&��* و ����ـ* 

ا�0ار �d��8 و �ـ5ـ�ـ�ـc و  .ا��
ــ� ــ)دن ا� ' dــ ــ� �ــ0ار  .� ا�

ا�ــ0ار ار�ــ�ب  .�9ــ!ــ�ــe ا�ــ�
 .ا�0ار ا;9ـ�-ـ)ی ا�ـ� .ا��

ا�ـ0ار  .ا�0ار Iـ�ـ8ـ�.ـBـ�ری ا�ـ�
ا�ـ0ار  .�1ـ�ـ�ـ� -ـ�یـ* ا�ـ�
�ـ*  .وارو.� ')دن ��1یf ا��

� ز��ن یL ا�0ار ;)دی در ' �����
 .�Fد و  �* �D�Fـ� .ـ�ـ�ـ�

 Lـ);ـ� یـD ���Eر ز��ن �� ���gـ
 Lیـ ���g� �ا�0ار >�ی�Yه ز��ن را �
��>�دی� ��ده ��I *B�.�Bی�ـ� 

ز��ن '�ر')د ا>%&ـ��ـ*،  .���ورد
����* و ایG�h7ـ�ژیـL دارد و 
 �� ایـ�ـBـ� از طـ)ف iـ� �%��
 �� اھ7ا;* �ـi و �)ای *.��'
 '�ر �)ده ���9د ��%�ا.7 .ـ�ـ

7�' �Oدی ای�j%� 4��'. 

ھ&�� ا�)وز در >)یـ�ن �ـ�ـ��ت 
ا')ای��، .�ـ ایـh7ـ�Gـ�ژیـL و 
 �����* ز�ـ�ن را �ـ�ـ%ـ�ان �ـ

در ا')ای�ـ�  .و��ح ��9ھ7ه ')د
7�%�� .�)و در ����N ھ� ھ�. 

 eــ ــ�رژوازی �ــ7ا; ــ� و � رو�ــ�
رو��� از یـBـWـ)ف و Pـ)ب و 
ــ�رژوزی  ــ� و � Iارو �ــ ــ�دی ــ� ا�
 از طـ)ف دیـYـ) و در R;7ا�
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����N ھ&� ای��8 .�)وی ���* 
� �Fاھ�ن ز.ـ7-ـ* �ـ8ـ%ـ) ' �'

 ھ�%�7 و ا���� در ا�%)ا�ـ�ت
 1ـ0ب .�5��ر ی�;%� ا.ـ7 "��7ان"
;�ق .����.ـ�Gـ�ـ�ـ%ـ*  "آزادی"

� ��9ـ* ��g� �P)ب او')ای�� �
از �5���lت ����* اش �5%ـBـ) 
'��ر -Jا3%� ز�ـ�ن رو�ـ* از 

در  . �&)و ز�ـ�ن ر�ـ&ـ* 3ـ7
N���� "ـ)انBO�3ا�ـ4م  (؟) "رو

')د.7 '� یL روز را �ـ� �ـ�ـ�ان 
� ز��ن رو�* � ،N���%� ا�%)اض

ای� ��ـ��ـ�F ��5D.  Nاھ�7 ')د
یo�< L ����* ا�� '� از 
��) ا�%Oـ�ده �ـ�ـ��ـ* از �

 ��)ود�I ز��ن.  *R وا �G���
ھ�p 'ـ7ام از  ـWـ5ـ8ـ�ی ایـ� 
 �Fد ز��ن رو�ـ* یـ� B&9'

��ھ&ـ� ایـ�ـ8ـ�  .او')ای��* .�
دار.7 از .����.�Gـ�ـ�ـ� ز�ـ�.ـ* 
 Lـ)>ـ�م ر�ـ�.ـ7ن یـ; ��)ای �
 ����ـ* Iـ�یـ� ای &B9'

7��B�� *���� ده�O%�ا.  

 @�������3��@ ای�ا�2 و ��
 !ز���2 در آذر��ی��ن

�� ای� ��5ـ�ـ� از >ـ�یـYـ�ه ز�ـ�ن 
��%ـ�ان �ـ� ھـ7ف �ـ�ـ��ـ* 
�� ای)ا.* در �ـRـ)ض �G�.����.
� ز��.�8ی دیY) از >&ـ�ـ� ز�ـ�ن �

  .�)'* I* �)د

�ـ� ایـ)ا.ـ* �ـ�ـ)اث �G�.����.
����* دوران ر���3ه ا�ـ� 
 ����* اش ای� �ـ�د �. �'
� >l)ا;��ی ای)ان را �� �ـ�ـ�ان '
یL ��زار '�ر و �)��ی� �0رگ در 

یـL '9ـ�ر و یـ�8i " Lرiـ�ب
�ـ�ز�ـ�ن  "��ـ� و یـL دوGـ�

ر�� �3ه �� .&�ی�7-ـ* از  .دھ7
��رژوازی .�Iـ�ی ایـ)ان و �ـ)ای 
 ����5g  7رت ط���5* ای� ط�5ـ

� ��7ان -ـJا3ـ�� �I.  ـ�7ـ�F

 ��* ر�� 3ـ�ه �ـ� �ـ)�ـ�یـDا
 �داری ای)ان ای� ��د '� ای� ط�5

 .را U1�D وط� و دوGـ� 'ـ)د
در  "ایـ)ان" �� "��l� "��3(I) .�م
�ــ��ــ\  (١٩٣٣) ١٣١٣�ــ�ل  

ر�� �3ه �� �9ـ�یـf �ـOـ�رت 
 �ای)ان در �)Gـ�ـ� ;ـ�ـ\ .ـ%ـ�ـ!ـ
  .�&�ی4ت ;��3�ـ%ـ* او .ـ5ـ�د

ظ�ھ)ا  در ;jـ�ی �ـ�ـ��ـ* 
�)وج .wاد I)�ـ%ـ* آریـ�یـ* در 

،�Iـ)3ـ�ـ�" �8%) از "ای)ان" اروI" 
 U�i Lان ی��� �� ����%�ا.
�� ای)ا.ـ* در �G�.����. *.درو

ــ7 ــ� ' N1ــ�ل �ــ)وج  �ــ&ــ. 
.����.�Gـ�ـ�ـ� ایـ)ا.ـ* در آن 
دوره، �� ���R5 از ;ـ�3ـ�ـ�ـ� 

یـL دوGـ�، " دھ� �*، R3ـ�ر
 Lیـ ،oـ)ھـ�ـ; Lیـ ،��� Lی

 "�9�Iا، یL د'%)ی�، یL 1ـ0ب
  .را �)��F f9د  )ار داد

ز��ن ;�ر�* �ـ� �ـgـ��ـ� ز�ـ�ن 
 �دوG%* ا>�5ری �)ا�ـ)ی و>ـ
�8&* از ���ـ�ـ� یـBـHـ�رiـBـ* 
����ـ* �ـ�رد .ـ�ـ�ز در ایـ� 

روی دیـYـ) ا>ـ5ـ�ری  .��eW ��د
')دن ز��ن ;�ر�*، �&�ـ��ـ�ـ� 
��N�E و آ�ـ�زش و ;ـRـ�Gـ�ـ� 
اد�* و ;)ھ�Y* �ـ� ز�ـ�.ـ8ـ�ی 

� ز��ن �)'ـ* �ـ�د� .دیY) از >&
�ز�ـ�ن  "�ـ)ویـUG�< "d ا�� 'ـ

���Rـ� " ;�ر�* در آذر��ی!�ن و
�) �78ه �R�"  (B9Gرف ;�ر�*

 �3&�ل  P)ب -Jا%3� 73 و �ـ
7  1�ـ�ـ� &�� U��(� ن��(;

ا.!&ـ� �ـ)ویـd ز�ـ�ن " �Fن آی)م
 از '%�ب) .�N�B9 73 ";�ر�*

، 'ـ�وه "�Iن �)'��ـ� و ایـ)ان"
 .���ت

در دوره �ـ�ـWـ�ـ�، در 'ـ�ـ�ر ( 
 Nـ�ـF ،ـ�رھـ���).ـ�ـ0ه �ـ�ـ&ـ
و��R* از ���;N اھـN ادب و 
;)ھـ�ـo .ـ�ـ Iـ�ـ�ده .ـSـ�م 
;)ھ�Y* ای� �R)ض �ـ� 1ـ�ـ�ق 

�ـ� �ـ�ـ�ان  .ز��.* را ای�O ')د.7

�.�&. 7�i \�;:  آیـ�ـ7ه ��ـ!ـ�ـ
 �;�\ یL ��رد از دھ8ـ� .9ـ)یـ
� �ـ�ـ�ان ار-ـ�ن -ـ)وه � ���د '

ا.ـ!ـ&ـ� " اوG%)ا.����.ـ�Gـ�ـ�ـ�
�ـ�ـ� �ـ5ـ�ـc "ای)ان >�ان� " Lیـ

 .��د "���، یL '�9ر، یL ز��ن
��* رa�h ;)ھ�o ا�ـ%ـ�د ��
آذر��ی!�ن در ز�ـ�ن ر�ـ� 3ـ�ه 

�ھ) 'a �ـ)'ـ* " ا�4م ')د '
1)ف ��7.0 ا;��ر ا�غ �ـ� �ـ) 

 ."او �7�.0 و او را �� آ�Fر �7�5یـ7
 ���5س ا �5ل آ3%��.* در �!�ـ
 N3ـ7ت �ـ&ـ �ی�د-�ر دو�G را �

�.�5یJY� 7ار.7 " ��9یB�� f)د '
 �� ھ�p روز.��� و '%�ب و �!�ـ'

� ای� ز��.�8� �از >ـ&ـ�ـ� (  ای '
در Fـــ�رج ایـــ)ان )  �ـــ)'ـــ*

داNF '9ـ�ر و  ... ��%9)73ه
در ��� �)دم ��ـEـ�ص اطـOـ�ل 

�ـ�ل ) ".�7ارس ��%9ـ) -ـ)دد
، ۶ و ٣�ــ�م 3ــ&ــ�ره ھــ�ی 

د'%) ��&�د ا;�9ر ایـ�  .(١٣٢۴
�یـ� " ��fW را �)ویd �ـ�ـBـ)د 'ـ

آذر��ی!�ن ایـ)ا.ـ* ھ�ـ�، یـ� 
ــ�ــ� ــ� ــ)ک  .. ــ) ھ�ــ� � ا-

آزر��یـ!ـ�.ـ�ـ�ن  ... .&�%�ا.7 ��73
��ی�F 7د�3ن 7�9�Iم 3ـ7ه و 
ز��ن ��* �Fد را رواج دھ�ـ7 �ـ� 
� �Fر>* ا�ـ� ' *'(� �' �'

یY.�Y* ای)ا.��ن و ز�ـ�ن ") ".�)ود
�ـ� آیـ�ـ7ه، �ـ�ل ";�ر�*!� ،

١٣٧٧( 

@��3������� �.&D ز��ن در! 

 �ای� یL و>� �9%)ک �)>�ـ%ـ
���ن ھ&� >)ی�.�ت و >��895ی 

�%* ا�� '� �ـ)ای�G�.����. 
"*%��"  � ��7* .&�ی�7-�ـ'

ھ�%ـ�ـ7 �ـ�ریـ� ا�ـWـ�ره ای 
�ـ8ـ�  – ایـ� �ـ�ریـ� .���ـ�ز.ـ7

�� 7�iر �%B* �) وا Rـ�ـ�ت �.
را �� ای�  "���" ��ی7 آن – ��73

�%) از �ـ�یـ) �Dا ���ور �)��.7 '
���8%��8��Gـ%ـ)  .�' ��ری�

 ..ـwادش Iـ�'ـ%ـ) ا�ـ� .ا��


و���
�	� �ر �ر ز��ن��� ���! 
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 ری9� دار�) ا�ـ�Yو  .;)ھ�
 � ��� ایـ� �ـ�ـ� ��� آ.!� '
�)��ط ا��، ز��.  7ی&* �ـ) 

�%) ا���Dـ�وم  .و ا�اریL ھـ��
از  �ل ار.�� ر.�ن .�B�� Nـ�ـ7 
� ��Eی) وارو.� ار �ـ�ریـ� Fـ�د، '

Lـ�" ��9ـ* از یـ��ـ�دن  "�ـ
ــــ7ه  .ا�ــــ� ــــ)�ــــ8 ــــ� � ای

�� ا�� '� ای� �G�.�������.
Lاز ��ری� ی ���" ��Eی) وارو.�" 

7�' 7�G�� را.  ���ی7 ا��;� ')د 'ـ
��Eی) وارو.� در�ـ� 'ـ)دن از 

ــ)ان Yــ ــ� دی ــ�ری ــ)وه  - � ــ) - ھ
��" ا>%&��* '� ��9* از�" 

��و>� دیـYـ)ی از  - �Fدی .�
 .I)و�� �ـ�ـ� �ـ�زی ا�ـ�

�� �H��Iی �ـ�Fـ%ـ� �G�.����.
Fـ�د،  "�ـ�ـ�" ��ری� '�ذب �)ای

 ���ی7 در ��� �1ل از ط)یf وارو.
��زی ��ری� دیY)ان ���ـ� 'ـ�ـ7 

��Dآ.�8 ی� ا �' "���%�ـ7  "��.
�G�1 و ی� در �8%)ی� "���"  *�

ری9� و �* ��ری� و �* اDـ�Gـ� 
7�%�   .ھ

 در �� �7Rی �ـ�ـ� �ـ�ـ�ان
�� ای)ا.ـ* "�G�.����. �8��9ت�

� ای� �ـ��ـ�ع  "و �)ک� (%�EO�
ای�!� ا3ـ�ره  .��ز �Fاھ�� -�9

��%E)ی �� �ـ�ریـ� �ـ�زی در 
 ���G�.����. \��� ز��ن �ز���
ـــ)ف و  Wـــ Bـــ ـــ* از ی ـــ)ا. ای
 (Yک از ط)ف دی(� ���G�.����.

   .��H)دازی�

در '��ر �ـ).ـ�ـ0ه �ـ�ـWـ�ـ� و 
5�ـ�ـlـ�ت اد�ـ�، یـL ;ـRـ�Gـ�ـ� �
ــ\  ــ�� � Lــ ــ� ــ�� ــ& ــ% �ــ ــ� �
ای�G�h7-�8ی اد�* و ;ـ)ھـ�ـYـ* 
� �D .����.ـ�Gـ�ـ�ـ� � f�R%�
ای)ا.* ای� �ـ�ده ا�ـ� 'ـ� �ـ� 
ا��Wره ��زی از ز��ن ;�ر�ـ* 
�ــ� �ــ)'ــ�ب ز�ــ�.ــ8ــ�ی دیــYــ) 

  .9I%�ا.� ��ری�* �7ھ7

� .S) .ـ��ـ�ـ�.ـ�Gـ�ـ�ـ� W�. از
ای)ا.*، اھ&�� ز��ن ;�ر�* از 
� �4g �ـ�ـ� �ـ) ' ��ای� �) .�
 و و��R '�ر�)دش ��E�9�
7�iر ��%�ا.7 �)دم ایـ)ان را �ـ� 
9�I);%�8ی ��&* و ا>%&��ـ* 

  اھ&�%ـ در .>�8ن �)�5\ '�7
 ��ری�* ای� ز��ن در �7اوم�. 

و  "ھـ�یـ� ایـ)ا.ـ*" و "ای)ا.��"
در -ـJر  "ھ�یـ� �ـ�ـ*" ا��1ی

  .ز��ن ا��

در آذر�ــ�یــ!ــ�ن، �ــ%ــ� �ــ�ــ* 
ا���� از طـ)یـf �ـ�ـ)و�ـ�ـ� 
�)دم �ـ)ک ز�ـ�ن از آ�ـ�زش و 
� ز��ن � *Yاد�* و ;)ھ� ��G�R;
�)'* ا�ـ&ـ�ل 3ـ7ه ا�ـ� و 

 ��N ;ـ8ـ� ا�ـ� 'ـ�  .���9د
 Lیـ ��� �)ک 'ـ�G�.����. ا(i
>)ی�ن ����* ا�� �ـ� ایـ� 

5� اھ&�� ��9%)ی ��7ھـ7�<. 
��Eرش �) ایـ� ا�ـ� 'ـ� �ـ� 
�&)'0 �ـ) ایـ� �ـ%ـ� وا ـRـ* 
�ــ�ــ%ــ�ا.ــ7 .ــ�ــ)و �ــ)ای اھــ7اف 

7�' d��  .����* اش �

�� �ـ)ک �G�.����. (S. �W�. از
ا��5ت  ��7 ز��ن �)'* .�ـ5ـ� 
� ز��ن ;�ر�* یL ا�) �1ـ��ـ* �

�ـgـN ھـ&ـ�  .����ـ* ا�ـ�
>)ی�.�ت .����.��Gـ�ـ� دیـYـ)، 
�� �)ک ھ� ��%ـ�ا.ـ7 �G�.����.
ـــ�ـــ�ت  �ـــ� Fـــ�ـــN �ـــ�ـــ�ـــ�
 ����%�.��9�* و �ـ�ریـ�ـ* �ـ
� �3اھ7 ��ری�* ��ـ%ـ�ـ7 ��g�

7�' �R<ـ)ت  !�)اIا ��4g ایـ�ـBـ
���%ـ�ن 3ـ�ـ�س 
ـــ)  ;ـــ)ا.�ـــ�ي �

��(� (� �E%Gا) 
آG%��� ��دن ز�ـ�ن 
��دھ� ا�3ره ')ده 
ــ�ن  ا�ــ� و .9
 �ــ ــ� ' داده ا�
 ��7 ز��ن �)'ـ* 
� دوره ��دھ� �ـ) �

� د����.�ف ���ـ�  .��Y)ددBی� ای�
')ده ا�� '� ز��ن ا3ـ�ـ�.ـ�ـ�ن 
.�0 ھ&�.ـ�ـ7 ز�ـ�ن �ـ�دھـ� و از 
�F.�اده ز��.ـ8ـ�ي اGـ%ـEـ� ـ� و 

و �ـ��Fـ)ه  .�)'* �ـ�ده ا�ـ�
ای�ـBـ� �ـ�ـ��ـ) اد�ـ�ی ھـ&ـ�ـ� 
���%�.��9��ن و �ـ�رFـ�ـ�، از 

 ��ل  ـ5ـN ٢۵٠٠ ��ل �� ٧٠٠٠
 �ـ�ل در R�۴۵٠٠ـ�ـ� �ـ7ت 

� >l)ا;�ـ��ـ� آذر�ـ��ـ!ـ�ن �W��
 ���8 و ���8 ا �ام ا�E%G � ز�ـ�ن

ز.ـ7-ـ� و 1ـ�ـ��ـ�  (�)ك ھ�)
  !ا.7 �)ده

 "ز��ن �Fر3ـ�ـ7" ���ری 'Jای*
 ��  1ـ&ـ�یـ� ١٩٣۶'� در ��ل 

آ����رک راه ا;%�د ���)ه �ـ)یـ� 
5��ر ���i ا�Wـ�ره �ـ�زی از �

طـ5ـf ایـ�  .ز��ن �)'ـ* ا�ـ�
  ��ــ�ــ�ری، ز�ــ�ن �ــ)'ــ* ری9ــ
�&ـ��ـ* ز�ـ�.ـ8ـ�ی ;ـ)ھـ�ـYـ* 
>�8.* ا�� و .ـwاد �ـ)ک ھـ� 
�ـ�ز.ــ7ه �ــ&ــ��ـ* �ــ&ــ7.ــ8ــ�ی 
>�8.* ا�� و ��e5%G وا��ـ)یـ� 

   !.wاد ا��

���ال ای� ا�� '� iـ)ا �ـ�یـ7 
 ���E�� f1 4gـN 'ـ�د'ـ�ن �ـ
ز��ن ��دری را �� ��ری� و  �7ـ� 
و ا��Wره و �7Rاد �ـ)ک ز�ـ�.ـ�ن 
���ط ')د؟ ا-) �4g  ��7 ز�ـ�ن 

 ھـ0ار �ـ�ل �٧)'* �� >ـ�ی 
ھ0ار ��ل ��79 ����)ی در ایـ� 
f1 دا�3؟  ا-) �R&< 4gـ�ـ� 
�)دم �)ک ز��ن '&%) از اد�ـ�ی 
.����.�Gـ�ـ�ـ%ـ8ـ�ی �ـ)ک �ـ�د 
����)ی در f1 آ��زش 'ـ�د'ـ�ن 

� ز��ن �)'* دا�3؟� 


و���
�	� �ر �ر ز��ن��� ���! 
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��@ ز���2 j�راه ر!    

ــ7ه  ــ7ی I Lــ ــ� ی i (ــ ــ�ن ا- ز�
ای�G�.7ژیL و ����*  و ;ـ)ا�ـ) 
از D);� ا�ـ0ار ار�ـ5ـ�ط ا.�ـ�.ـ* 
 �ا�� ا�� و>� �9ـ%ـ)ک ھـ&ـ
ز�ــ�.ــ8ــ� ایــ� ا�ــ� 'ــ� ا�ــ0ار 
�%��ـ� ار�ـ5ـ�ط �ـ�ـ9ـ* از �
ا.��.�8 ھ�%�7 و د ��� �� ایـ� 
دN�G ھ�p دوGـ%ـ* 1ـf .ـ7ارد 
 p9* از �)دم را �� ھ�ـ�� pھ�
� و ��>�8* از �� '�ر �ـ)دن .�8�
ایــ� ا�ــ0ار اوGــ�ــ� و طــ5ــ�ــRــ* 
ا.��.* �)ای ار��5ط و 3ـ)'ـ� 
� ;�G�R%8ـ� �ـ�ـ��ـ* و ��در '
ا1%&��* و آ�ـ�ز3ـ* �ـ�ـ)وم 

آن >)ی�ن .����.��Gـ�ـ%ـ*  .'�7
'ــ� �ــ�ــ�ــ�اھــ7 1ــf آ�ــ�زش 
'�د'�ن �ـ� ز�ـ�ن �ـ)'ـ* را از 

� و ی� �ـRـ7اد ٧ ��7 G�� ھ0ار 
�ــ%ــBــ�ــ&ــ�ــ� �ــ� ز�ــ�ن �ــ)'ــ* 
 ا�%�)اج '�7 ریY* در 'ـOـ

�  ��7  .دارد' ��ای� �8� .�
ز��ن �)'* �� 7�i ھـ0ار �ـ�ل 

 �* ر�7�I.  ��ای� ا �8�
� ��9* از >��Rـ� در ایـ)ان '
ز��ن ��دری�9ن �)'ـ* ا�ـ� و 
ھ&�� �)ای �)�&�� F��3%ـ� 
و �j&�� یBـ* از Iـ�یـ� �ـ)یـ� 
 fـ�ـ* 1ـR��1ق 83)و.7ی یـ
�5�D و ���EـN و آ�ـ�زش و 
� ز��ن � *Yاد�* و ;)ھ� ��G�R;

  .�)'* '�;* ا��

 ��� �)ک ��ـ�Gـ�G�.����. ا��
اش f1 83)و.7ی �%Bـ�ـ&ـ�ـ� 

� ز��ن �)'* .�ـ�ـ��.  ��ـ�Gـ�
اش �8� �Fاھ* �ـ�ـ9ـ%ـ) از 
 � 7رت ����* �)ای �ـ)�ـ�یـ
 Nدی و ا-) �%�ا.7 �ـ5ـ7یـ�F داری
73ن ��  ـ7رت �ـ�ـ��ـ* در 
>l)ا;��ی ����* آذر�ـ�یـ!ـ�ن 

و �)ای ���f ای� ھـ7ف  .ا��
�)��یـ� -ـJاری  ..�)و �زم دارد

;ـ�ـ\ یـL  "ھ�ی� �)'ـ*" روی

 dـ�ـ���'%�L ����* �ـ)ای �
ی���i.  L�%'�� L .�)وی* ا��

 oـ�ـ< Lدر �ـ%ـ� یـ *����
ایــh7ــ�Gــ�ژیــL و �ــ�ــ��ــ* �ــ� 
�ـ� ایـ)ا.ـ* ا�ـ��G�.����..  

و %* .����.�Gـ�ـ�ـ� �ـ)ک �ـ) 
 "ھ�رای ھ�رای �� �)'�" �H�3ر

��7�7 1%* ذره ای ھ� در ;Bـ) 
� �7Rاد از i 4g� �' ��ای� .�
'�ر-)ان �)ک ز��ن �Oـ)ه 3ـ�ن 

iــ� �ــRــ7اد از  .Fــ�Gــ* ا�ــ�
'�د'�ن �)ک ز��ن -)��� ا.ـ7 و 

� �) �) ز.�ن �)ک ز��ن ���ی7i.  

 ��ــ)ای ر;ــe �ــ%ــ� ز�ــ�.ــ* .ــ
ا��Wره ��F%ـ� از یـL ز�ـ�ن 
�زم ا�� و .� ����) ز�ـ�.ـ8ـ�ی 
دیY) و .� ��� و �Iی�� �)دن آ�ـ�ر 

� ز��.�8ی ��ـ%ـ�ـ�� ��&�B%�. 
 N5 از ھ) 0�i ��ی��B1 7%ـ* را 
� ����دش �) ا.�اع �5ـRـ�ـX از '
� �X�R5 �ـ�ـ* و ز�ـ�.ـ* �&<

وایـ�  .ا�%ـ�ار ا�ـ� 'ـ�ـ�ر زد
4F(� ،���B1ف �5��ـlـ�ت Iـ�چ 

 .ــ��ــ�ــ�.ــ�Gــ�ــ�ــ%ــ8ــ�ی �ــ)ک،
ــ)ان" ــ� ای ــ�� Bــ ــ�ــ�،  "1 ــ� .

���B1 "�8%��ـ�،  ";�ر���.
� >&�8ری ا�ـ�4ـ* ایـ)ان B��

1ــBــ��ــ%ــ* ا�ــ� 'ــ�  .ا�ــ�
�ــ5ــRــ�ــX یــL و>ــ� ذا�ــ* از 
ای�G�h7ژی ر�&* اش یـRـ�ـ* 

  .ا�4م ا��

 �در آF)ی� �� ای� �ـ�ـ�ـ�ـ
����ت �� ���ـ�ع ر;ـe �ـ%ـ� 

ایـ�ـ!ـ�  .��* ��ز �Fاھ�� -�9
� �ـ�ـ9ـ* از �ـ).ـ��ـ� 1ـ0ب �
'&�.ـ�ـ�ـ� 'ـ�ر-ـ)ی در �ـ�ره 
ا�%�5ر ز��.�8ی رایـd در '9ـ�ر 
� در آن �ـ� طـ�ر ' ���B�� �O%'ا
��>�E� 0ی) رو�3* از �� �Rـ� 
 �ز��.�8ی ��%�� در یL >ـ��ـRـ
 �� ��* �X�R5 و f1 �)د�* '
ز�ـ�.ـ* Pـ�ـ) از ز�ـ�ن �ـ%ــ7وال 
آ�ــ�ز3ــ* و اداری Dــ�ــ5ــ� 

� 3ـ7ه ا�ـ�h7 ارا��B��.  ایـ�
�  )ار زی) ا��� ���.(� ��:   

�ــ&ــ�ــ��ــ�ــ� ز�ــ�ن ر�ــ&ــ* "
دو�G ��%�ا.7 یL ز�ـ�ن  .ا>�5ری

از ز��ن ھ�ی رایـd در '9ـ�ر را 
���Rان ز��ن اداری و آ�ـ�ز3ـ* 
�* ����R .&�ی7، �9)وط �ـ) Dا
� ا��B.�ت و ���8ـ4ت �زم Bای�
� ��ی) ز�ـ�.ـ8ـ�، � ��&�B%� ای(�
در ز���� ھ�ی ز.7-* ����* 
و ا>%&��* و آ��ز3ـ*، و>ـ�د 
 �دا%3� ��73 و f1 ھ) 'a �ـ
� �%ـ�ا.ـ7 �ـ� ز�ـ�ن �ـ�دری Bای�
� ;Rـ�Gـ�ـ� ھـ�ی ���Fی در '
 �ا>%&��* 3)'� '�7 و از '��ـ
ــ�ت ا>ــ%ــ&ــ��ــ* �ــ�رد  ا�ــBــ�.
ا�%�Oده ھ&�Yن �8)ه ��7 �3د 

  .���Oظ ��73

� �ـ� Wدر را� X�R5� و �%� e;ر
ز��ن ��دری ���ط �� ای� ا�ـ� 
� �7R از �).�Y.* >ـ&ـ8ـ�ری '
ا��4*، و %* '� �ـ)دم اداره 
� را �) �78ه ��Y).7، و %* R��<
� �)دم �� ���ان 3ـ8ـ)و.ـ7ان '
ــ� در  Rــ ــ�� < fــ 1 Uــ ــ�1 D
�3راھ�ی ��%��F Uد در �ـ�ره 
 ��).��3 �ـ�ـ��ـ* >ـ��ـRـ
 ���&E� ���Y).7، .�)وھ�یـ* 'ـ
��1ق �)ا�) ھـ&ـ� 3ـ8ـ)و.ـ7ان 
� را �)�&�� ����9�ـ�ـ7 R��<
7�iر در ار-�.�8ی ��%�U �ـ)دم 
د�� ��� دار.7 و ��%�ا.�ـ7 ایـ� 
�ـ�ـ� � fـ�ان 1ـ�� �f1 را �
� ز��.ـ* � �83)و.7ی �)د�* '
ــd اداری و  ــ�ن رای ــ) از ز� Pــ�
آ��ز3* �ـBـ�ـ� �ـ�ـBـ�ـ�ـ7 در 
 �ا.�� '�9ر >�ی دھ�7 و ا>ـ)ا 

7��' .■ 

 ادا�� دارد 

 ا�ـOـ�ـ7 ١۴، ٢٠١۴ �ـ�رس ۵
١٣٩٢ 

��%9) 73ه در �7�8 3ـ&ـ�ره 
، .9)ی� 'ـ&ـ�ـ%ـ� آذر�ـ�یـ!ـ�ن ۵

 01ب '&�.��� '�ر-)ی ای)ان 
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 ����ن ��ی�'&��ن، ������
�:� روز 2��95 ز��ن .�دری �'. 

 ����ن ��ی�'&��ن ای�ان

ھ�ی �%��ع '�9ر  '�.�ن ر73 و �B3;�ی* ز��ن"
را از ار'�ن ا�%4ی ;)ھ�Y* و ��I.7 و ��Oھ� �)دم 

دا.7 و �� ھ)-�.� �X�R5 و J1ف در  ای)ان �*
�D(� � آ��ر �� ھ&�I پ و .9) و�i ی  ی

 ”ھ�ی ��>�د ����G ا�� ز��ن

 اND ��م ���9ر '�.�ن .�ی��7-�ن ای)ان 

ھ�ی ��>�د در >�8ن ا�)وز، ھ)'7ام  ز��ن(
��)ی را �I&�ده� o�< ا.7 و از ��B3 ،ھ� و  ھ�

%3� �I)وزیJ- ری���ا.7 �� �� روش ھ�ی  ھ�ی �
�� ھ�) و '%��� �� ز��.�ی ��  ��%��، از >&

7��(�(. 

 U<�� \�; ��8� ا�� �7ا.�� ���ع ز��.* .
� ��� ا.��ن (O�  *Y%�� ���� ھ&5' ��ھ� .�

و .�0 �8� ا�� �7ا.�� ھ�p ز��.* �0ا1� .  ��
ز��ن �&��* .���، ز��ن �&��* .�0 �0ا1&%* 

� آ.�8  ھ� ای!�د .&* �)ای دیY) ز��نB�� ،7�'
��ا.�7 �� ��Pی ی7Bیi ،7��' L&' (Y)ا '� ھ)  �*

ھ�  ای� ���B1.  ز��.* زای�7ه ا�� .� زا7hه
����� �� �' 7�%�� یL  ھ� ،�ھ�ی ��-�)ا.

 .دھ�7 ز��ن B1� i&�ق �*

و %* '�د'* را �!�5ر '��� �� در ا�%7ای راه، 
���3�7  ی ز��.* '� .&* ز.7-* را از دری`

7��5، �� .��* راه ����) �Fی9%� و دیY)ی را �
 ای�؛  �� او آ��زش داده

�� ;)ھ�Y* �)د�* �- Nاز د�ی *Bای� ی
� ھ0اران ��ل در '��ر ھ� B�ا�� '� 7Dھ� �

�%���N�E و آ��زش �� ز��ن ��دری f1 .  ا.7 زی
طR�5* ھ) ا.��ن ا�� و '���ھ* در ا��1ق 

��* و دوری  ای� f1 '&%)ی� .%�!�E�� �;اش ا
 . از ��اد و ;)ھ�o ا��

در ����N، آ��زش �� ز��ن ��دری در دوران 
�0ای* در ���4 روا.* و � '�د'* .�

� داردR��< �;(9�I. 

�ی  ��)اث ;)ھ�Y* �9) ا�)وز �)آی�7 ھ&
oای!�د ��7ودی� و .  ھ��� ھ� و ز��ن ;)ھ�

 *�Rای ھ) ز��ن در ھ) >�ی >�8ن ی(� �����&�
�Y%O- راه L73ن ی �%�� . 

� از �j1ر ز��ن ����)ای� �� >�ی ای�'  (Yھ�ی دی
�ی  ھ)اس دا%3� ���3� ��ی7 �4ش '��� �� ھ&

آ.�O1 �8 7.�3؛ �4ش '��� �� ھ�p ز��.* در  �7 
 . و ��7 .73�5 و .&�.7

در را�%�ی ���i �34* ا�� '� '�Y9)ان 
�D(� 9)و�I 4ق وF  (9. و f�F �� oی ;)ھ�

ھ�ی -�.�-�ن، �4وه �)  آ��ر اد�* و ;B)ی �� ز��ن
 N���%� درک U<�� ،*د و زی�5ی(F آ;)ی�

 . 7.�3 ھ� از ی7BیY) �* ا.��ن

'�.�ن .�ی��7-�ن ای)ان �4ش .�ی��7-�.* از ای� 
د�� را ارج �* .78 و روز >�8.* ز��ن ��دری را 

 .دارد -)ا�* �*

7�O�ا �B١٣٩٧  ی 


د را 	� ز��ن 	�دری و����� ��
��زد ای ا�� �� �
دک �� آن ھ   
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رژی@ ?�در �
5<����ی از 

=���وی 5':��9ی 
 !ا>��ا;2 ����
د��G��ی�9 و ���ر �� 

�3�U�1 5':��9، �5ا�k و 
 !�U:Tت

 2G��:
 ھ.���� 
:��C.
ا����2 �� ��از آزادی در 
 
��
 T<�ی�ی��2 �.����

 2019ژا��ی
   -آذر��ی��ن

� ا�)وز �� ا�E%Fص داده ��.(�
73ه ا�� �) د�%�Y)ی�8 و 
;�9رھ�ی* '� رژی� >&�8ری 
 �� (�Fھ�ی ا �%Oا��4* در ھ
;��G�R >��895ی ا�%)ا�* 
 �' 7�B�� وارد آورده و �4ش
� در �)را�) 9�I)وی�8ی ��7ی����
>��895ی ا>%&��* ��.e ای!�د 

در ط�ل .  ')ده و �)'�ب '�7
 �%3J- ه�� Lاز ی ��
 �>&�8ری ا��4* ا 7ام �
 N���&�ی �!7د ا(�Y%�د

در (  ��9* و �7�Hه  ���ن 
 � ای� �).���I 7 ازR� و �ادا�
 ��S� (OR< وی� ��&7ی و(I ،

و )  زاده .�0 د�%�Y) 73ه ا.7
�7Rاد دیY)ی از ;��G�R را 

ای��8 را در .  د�%�Y) ')ده ا��
� ')ده و دو��ره !�B3 ز.7ان
��� ;�9ر  )ار ��7ھ7 و 
����اھ7 �� ��%�7 ��ز آ.�8 را 

��&7 .  وادار �� ��Bت '��7
��ز ز.7ا.��ن Gد N�'و ،*O!.
����* و ;��G�R ا>%&��* را 
د�%�Y) و �� ز.7ان ���Bم 

���8م ا�)اھ�� زاده .  ')ده ا��
�  �I *3)و.7ه Bرا �� و>�د ای�
 �اش ا�4م ')ده '� ��  �7 و���
 �Y. ا.7 ازاد �3د، در ز.7ان�%��

7�B�&. و آزاد �'4 �� ای� .  دا%3
ا 7ا��ت رژی� ����اھ7 >��ی 

9�I)وی >��895ی ا�%)ا�* 
� را ��Y)د و �)'�ب R��< در

7�' . 

 

� :  ھ:��2G ا����2<�� ��
 NDدر ا ، ���.(� ��7�� ��
>&�8ری ا��4* وارد ;�ز 
>7ی7ی از ��ازن  �ا 73ه 
ا��، >�895�a ا>%&��* و 
� رژی� �� 71ت و ��ا�%)ا�* �
 �� �5�73ن ��9%)ی .
%3� 9�I)وی ��7��B و رژی� J-

7�5�W�� ف�E� �رزی� .�0 .  را �
� �� ای� ��)'�ت ' 7�B�� 4ش�

�  �)'�ب '�7�����  . (. ��
3&� رژی� �� �F ��Rد را 

 �Wiر ��7��5 و ارزی��* ��7�B؟

 

رژی� در ط�ل :  ��از آزادی
%3� ی�R* از J- ل��Bی

� ای�W)ف 96ا�%)ا��ت دی&�ه � 
روز �)وز ��9%) و ��%9) ��� 
;�9ر ��)ک >��895ی 
ا>%&��* و ا�%)ا�*  )ار 

>��895ی .  -);%� ا��
�&�� و R� ،ر-)ی�'
��ز.9�%�Yن، >�ا.�ن ، ز.�ن و 
را.�7-�ن ھ) روز 9�I)وی ھ�ی 

7��B�� �رژی� .  >7ی7ی را �!)�
در �)ا�) ;�9ر ای� >��895، 
 *��9. U�� ����9 د�� �

ای� یL ;�ز >7ی7 و . ھ�ی* ��7.0
ی� �8%) یL ��ازن  �ای ����* 
� ای)ان ��� �)دم R��< 7ی7 در<

U�3 ز��� .  و رژی� ا��
��5رزه �� .eO �)دم ا�� و 
 Ng� ��رژی� دیY)  �در .�
%3� �� �)'�ب و ر.7ان و J-

� �)'�ب '�7!�B3  . �� (-ا
�)وری �� ��)'�ت ا>%&��* 
 �%3J- ل�� L�895 در ی�<
 �%B. ای� �<�%� ،��3�� �دا%3

ا�%)ا��ت دی&�ه .  �8� ���9ی�

� در آن ا�%)ا��ت دھ�8 96' 
ھ0اران .O)ه �)دم در  �� از 
�D (83 7Dرت -);�، �)دم 
� ����F.�8 ری��%�7 و �� �
 7���R3رھ�ی�9ن �� 7Dای �

�)گ �) دیB%���ر، :  ا�4م ')د.7
� ای، اYG�D)ا، ���F (� گ(�
� ��>)ا، ��&� �Yدی ،U�ا4Dح ط
ز.7ا.* ����* آزاد ��ی7 -)دد، 
� دیY) ��ض 73R��< او��ع .

در ادا�� ای� ا�%)ا��ت ا�� 
 ��&�R� را.�7-�ن و ����5�� �'
 �در دھ�8 و 7Dھ� 83) د�� �
ا�%)اض و ا�%�Eب �)���)ی 
زد.7 و در ادا�� ای��8 ا�%�Eب 

  ��)���)ی �)دم ')د�%�ن �
ا�7ام �� ز.7ا.* ����* و 
�  ��)ھ�ی .�)وھ�ی � ��&1
ا�Iزی���ن در �Fک �)اق را 

در ای� ا�%�Eب .  �3ھ7 ��دی�
�)���)ی �)دم ')د�%�ن 
���.O. �8) در ھ&� 83)ھ�ی ��
')د�%�ن 3)'� ')د.7 '� در 

ای��8 .   .�ع �Fد ����S) ��د
� ھ�ی ��رزی از ان ��ازن .�9.
 �ای ����* >7ی7ی ا�� 

� ان ا�3ره ')دی�� �'  . �W� در
 ����i 3)ایW* ا�� '
ا�%)ا��ت �� ��W 83)ھ� 

'�ر-)ان ھ�BH .  '7�9ه ���9د
� �&�م ا�%)ا����9ن را %Oھ Lی
7�.�9B�� 83) اراک �W� �� .

�)دم �� �D ای� ا�%)ا��ت 
� و �� �R3رھ�ی�9ن %���I

7��B�� در .  '�ر-)ان را 1&�ی�
ادا�� ای� ا�%)ا��ت '�ر-)ان 
� و اھ�از �� '7.�9ن H� �Oھ
 �W� �ا�%)ا����9ن �
83)ھ�ی �3ش و اھ�از و 
��I�%� �)دم �� آ.NB3 �8 و 
 �'���O دیY)ی از ا�%)ا��ت را �

در ا�%)ا��ت .  .&�ی ��JYار.7
� رھ5) '�ر-)ی ھ&`�ن H� �Oھ
ا�&���N ��9* در >��ی 
�D  )ار ���Y)د و �� ;)ا�Fا.7ن 
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� '�ر-)ان، �� � �%���I ��)دم �
;)ا�Fا.7ن �F.�اده ھ� و ز.�ن و 
دا.9!�ی�ن �� ھ&)اھ* از 
ا�%)ا��ت، ط)ح اداره �3رای* 
 �W� ،�H� �Oھ e&%!�
���G%)ی از ��5رزات '�ر-)ی و 
ا�&�ل اراده ��ده ھ� در 
 �I �3 �3ن را�.(�

79B��  . در ای� ا�%)ا��ت ز.�ن
و >�ا.�ن .� �8&* دار.7 و 
.�9ن از �G�� NB3%)ی از 

 . ��5رزه در >�5 '�ر-)ی ا��

 �ای��8 ھ&� .�9ن ��7ھ7 '
رژی� ھ) روز �Fدش را ��9%) و 
��9%) در �)ا�) ای� >��895 
 N���� �9ر ��7��5 و در; ���
� �� ای ����� �� �' 7�B�� 4ش�

� �Wiر .  9�I)وی0�F(� �8دBای�
� >�اب B7، ای��' ����%�ا.7 ����
در �Fر �Fاھ7 -);� ی� .�؟ 
�)ای رزی� ھ�`7Bام دیW� (Y)ح 

���.  . *;�' 4R; ������ aO.
.�5ی7 د�� رو د�� .  ا��
� ھ) JY�  . �B&� NB3ارد�

����اھ7 >��ی 9�I)وی را 
در ای� او��ع و ا�1ا�Y�  . *G)د

د�%�Y)ی و ز.7ا.* ')دن 
;��G�R >��895، ���8 راھ* 

 . ا�� '� �)ای ��.7ه ا��

� .O) از ا��j '�.�ن �
 (�Y%�7-�ن ای)ان را د��.�ی
� .O) از ا��jی � ،7��B��
ھ��� ��)ی)ی� .9)ی� -�م را 

7��B�� (�Y%�ای� .  د
د�%�Y)ی4R� ،�8وه ��ی) 
 45  �د�%�Y)ی�8ی* '
�)3&)دی�، �!&��� ا 7ا���* 
ا�� '� رژی� در �)ا�) 7Dھ� 
ا�%)اض ����F.* از ط)ف 

�&�� و R� ر-)ان و�'
��ز.9�%�Yن و ز.�ن و >�ا.�ن 
�Dرت داده ا�� و �� ھ&��!� 
�Iچ و ��5 ��دن ا.�8 را �� ���ن 

 . .�9ن ��7ھ7

%3� >&�ری ��40ری� J- ل�� 
 �R��< �ا��4* .�9ن داده '
� ���8 �� ای� .�ع ��g59ت . (Yدی
.&�8)ا�7 و ����)ی .&��Y)د، 
� ��9%) و ��9%) >)ی%) B��

7�B�� 9)وی�I .  73ه و �رژی
�&4 در �� '�d ;�9ر 
ا�%)ا��ت  )ار -);%� و �� آF)ی� 
 �روز ��1ت اش،  �در �
��-�)ی از �).��3 ��%�م <
 *.�Y.(� ط و��� *�Rاش، ی

 . .��اھ7 ��د

 f�&� ان(�� Lدر ی �رژی
ا %�Eدی، ا>%&��* و ����* 
 �i 7.0 و دو�� و�� �I د�� و
 �د3&� �� ان اذ��ن دار.7 '
 �در �� N1 ��)ان �Fد�3ن 

7�%�'�ر �!�ی* ر��7ه .  .�
ا�� '� دیY) .0دیB%)ی� �Fدی 
 �' 7��B�� ا�%)اف �ھ�ی�9ن ھ

 دیY) '�ر�3ن �&�م ا��، 

 ��)ای ��gل ;�0hه ھ�3&* '
 a�!� aری� Uh�. *.د ز���F
�3رای ا��4* رژی� ��د، در 

 �� ا�� '%O- ای �51�E�
;)و3�I* ��ھ�ی رژی� �Dرت 
 *B3* ;�0ی�Iو(; \�; ،�%;(-

 . ان ا��Oق ��.7ه ا��

ای� .�ع ا�%)ا;�ت از درون .�Sم 
.�9ن از �7م ��ا.�ی* رژی� در 
�)'�ب >��895ی ا�%)ا�* 

73�5�� . 

 �در ���i 3)ایW* ا�� '
 �8� ��(� *9�� N���&�ا
دیY)ی �) ���%�  �jی* رژی� 
. >��ی� و '9%�ر ��7.0

ا�&���aI N از آزادی از 
ز.7ان، �� دادن .��� '���ھ* در 
� ھ�ی* '� در !�B3 رد��
� وزی) Bز.7ان 73ه و ا�4م ای�
اط��4ت رژی� را �� ���ظ)ه در 
� ز.7ه ��7�B و �7ی� ��.(� Lی
 (Yدی �' 7�B�� ری�' U��(�

� ز.7ا.��ن از �Fف و  !�B3
در '��ر ای� .  ا��8 ���;7%

�7�Hه  ���ن و ��N ��&7ی 
 7��� N���&�1&�ی� از ا ��
��7.�9 و از ��9ھ7ات 
� ���Yی�7 و !�B� د�3ن از�F
 ���� 7�i 7ه�H� ان �در ادا�
 N5 از د�%�Y)ی  دوم اش 

�7ی� .  '�ری ��7�B '�ر�%�ن
 (�- 0&iآ �G�1 در �رژی U��(�

7�B�� . 
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 Lای��8 .�9ن از ی �ھ&
3* ���%� ز.7ان و �Iر�;
 �R��< و �)��.7ن �!�B3

رژی� �&4 در ����N یL .  دارد
 �'�ر-) ز.7ا.* '� ���ورد و  �;�

�� ای� ��9ھ7ات .  را ���5زد
 (Yدی �' �O- ان�%�&.
د�%�Y)ی و ز.7ا.* ')دن و 
� ;��G�R و رھ5)ان !�B3
�* >��895 دیY) '�رای* &�

 اش را از د�� داده ا��؟ 

� راھ* >0 ' ���%G�1 در �رژی
ادا�� د�%�Y)ی�8 و ز.7ا.* 
 * �� ')دن �R%)��� �)ای

 .  .&�.7ه ا��

 

 ا-) :ھ:��2G ا����2
رژی� ���Oی7ه ��دن ای� ا 7ا��ت 
اش را ��7ا.i ،7)ا ھ&`��ن �) 
ادا�� ���i ����%�8ی* اD)ار 
دارد؟ و ���ری�ی ط)ا1* 
� در�� ��7�B؟ ای� راه %F��
دیY)ی �)ای �%�Eر .���؟ 

� 0�iی ا��؟i � ای��9. �8.

 

رژی�  �)ای �O1 :  ��از آزادی
 ��ODف �Fدش �!�5ر ا�� '
 ،7���5� ����i '�7 و ��Yی7 '
�� ھ&`��ن �)�I ھ�%� و 
 7رت د�%�Y)ی و ز.7ا.* ')دن 

ا>�زه .��اھ� داد '� .  دارم
5 �).�Y.* ط�5* �)دم �<

���F)ه آد��8ی* !  9�I)وی '�7
� در �ODف �Fد�3ن، در '
اط��4ت، ار� و ��Hه و 
�&* ھ�%�7، را ��ی7 S%.وی ا(�.
� �4ش S�G ی�(F7، �� ا�' �O1

�Fاھ7 ')د '� ��Yی7، .%)�*، 
�� ھ&`��ن ای�%�دم و دارم در 
�)ا�) 9�I)وی�8ی �)دم ���و�� 

��B��  . �8�� (ط�F ��&ھ ��
1)�� اش د�%�Y)ی و ز.7ا.* 

 ��G�R; دن('  ) �%F��3 هwو ��ی
آن .ا��)  73ه �)ی� ھ�ی�9ن 

'�ر-) ز.7ا.* '� �7R از ازادی 
� 73ن اش !�B3 اش در ��رد
� ����ی�7 و ����)ی� ���م ��.
ا���%* ���B1 را �� ���ظ)ه 
د��ت ��7�B، �)ای رژی� راھ* 
 �� او را �' 7.�&�&. * ��
 ��ا�Iزی���ن �)ا.7از و '&�.�
��5 دھ7 و .��Fا�%� �i و .
 ���� و 01ب '&�.��.�&'

 . '�ر-)ی را �W)ح '�7

 �� ای '%F�� *1ط)ا ���.(�
�8� و از ���ی0ی�ن ر�&* اش �
 *R وا *�R� �� ،7�B�� �I
� اش را در %F�� *1ط)ا �&�'
 � .&�ی� *.����� �W�

� ھ&�� د�JY��  ! Nhارد� ���
 �رو�3 �).��� ھ�ی �)'��Y)ا.
رژی� .%�!� .&�7ھ7 و �� از 
 eر �&��* ��ی�B;در ا �I

 . ���9د

از .&�دھ�ی رو�3 ای� �* 
� ��دن ��4ھ�ی رژی�، !�%.
� و ��.(� �I در�� در ;)دای
� از %F�� *1ری�س ط)ا���
�&�� و R� ���ی0ی�ن ��د '�
��ز.9�%�Yن در �!&e �0رگ 
 N���� ا�%)ا�* �3ن در

 ���R3 aر داد.7 '!� :
�%�7، دیY) ا�) "� ،�!�B3

 ���� 24ی�R* �&4 ".  .7ارد
� �)دم >�اب ' 79B�&. ط�ل
� رژی� را در %F�� *1ط)ا

� .  ����Fن ��7ھ�7Bای� *�Rای� ی
ھ) -�.� ��4ی رژی� �)ای 
� ای !�%. (Yدم دی(� �� ������

ا�)وز �7R از N8i !  در �) .7ارد

� و ا�7ام !�B3 ل، ز.7ان و��
رژی� .  رژی�، دیY) >�اب .&�7ھ7

�&4 دارد ��o �) ��7ان 
7��B��  . 4&� �1)'%�8ی رژی

���8ده .  �Iچ  �* .%�!� ا��
 (Yاز ط)ف دی *G7 و�B�� 4ش�
��.�7 ھ&� دیB%���رھ�ی ��ری� 
راھ* >0 د�%�Y)ی و ز.7ان �� 
 �5B. *-7.از ز �S�G ی�(Fآ

 . ��رش .7ارد

�)دم ا-) ا�%)ا����9ن �8� 
� �3د و �)���)ی �3د، %Fدو
 �رژی� 7�i روز ��9%)  �در �
دوام آوردن .��اھ7 ��د و ���ط 

 . �Fاھ7 ')د

 

3&� :  ھ:��2G ا����2
�W)ح ')دی7 '� رزی� �iره ای 
 �� ��>0 ای� .7ارد '� �)ای ����
ا�%)ا��ت، �7.0، ز.7ا.* '�7 و 
;�9ر ���ورد و �)'�ب '�7 و 
ای�)ا �� روزھ�ی اF) �&)ش 

� .S) 3&� !  ادا�� �Fاھ7 داد�
 �Oر '��7؟ وظ��Bi 7دم ��ی(�
;��G�R و رھ5)ان >��895ی 
� ��ی7 .�Yi ؟���i *��&%<ا
 N���� در ��&N ')د '
�);�7ھ�ی رژی� ��;f 73 و در 
� رژی� در �)ا5�3* B�G�1
���ط  )ار -);%� ا��، 
 eی(��).�Y.* و ���ط ا.)ا �

 ')د؟

 

در >�اب �� ��ال :  ��از آزادی
3&� ی�g� Lل از ا�%)ا��ت 

در .  ا>%&��* را ی�داور ���9م
 �&8� �!�I �� روزھ�ی ��م
�&�� و ��ز.9�%�Yن R� ،ه��
آ��زش و I)ورش در ا��Rد 
�)���)ی د�� �� �!&�Rت 
در �)ا�) ادارات آ��زش و I)ورش 
 a�!� N���� و در �8)ان در

15151515نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره   

رژی@ ?�در �
 5<����ی از 
=���وی 5':��9ی ا>��ا;2 

����! 



 

 

10 

� راه .  زد.7�O. *; د�F ��&ھ
� ��ی7 i 7ی�Y�� �9ن ��7ھ7 و.

 ')د؟ 

 ،�در 83)ھ�ی ارد��N، ارو��
')��.�9ه، �8)ان، ا�%�ن ا5G)ز و 
 (Yم ا��د و 83)ھ�ی دی(F
�&�� �!&�Rت ا�%)اض �3ن R�
را �)�I دا�R3 ،7�%3ر داد.7، 
�Fا�%� ھ�ی�9ن را �W)ح 

رژی� ھ�p '�ری .  ')د.7
 . .%�ا.�� ا.!�م دھ7

��9� ھ&�� � �Bر���D در
�!&�Rت �8iر ��ه  N5 در 
�8)��ه، �7Rای د�%�Y)ی 
 �%Oھ Lاز ی aI 7�i (داد.7، ھ
ده روز د�%�Y)73-�ن آزاد 

7.73  . (Yدی �Bای� *�Rی
 (�Y%�د f��� Ng� 7.ا�%�&.

7�' . 

در ط�ل �8iر ��ه 9�I)وی 
5 و ��U .��9* رژی� �<
.�9ن از ای� دارد '� ��%�ان �� 
 7رت �)اغ ��ز��.7ھ* 
ا�%)ا��ت �)���)ی ر;� و 

ز��ن .  ا�JH.�Bی)ی ا.)ا ��)��.7
 ،��G�R; �ان ;)ا ر��7ه ا�� '
رھ5)ان �&�* و 9�I)وان 
ا�%)ا��ت و ھ&� آن اد��8ی* 
�� �D  )ار دار.7 و دار.7 < �'
 ای7��B�� �O،  �در.7 �.
�3راھ�ی ��ز��.7ھ* 

ھ) .  ا�%)ا��ت را �N�B9 دھ�7
O. 7�i)ی '� در ھ) ا�%)ا�* 
9�I)و ھ�%�7 و �� '��ن 

د�%* در ��ز��.7ھ* 
دا3%�7، ��%�ا.��I 7ی� ھ�ی 
�3راھ�ی ��ز��.7ھ* 

�3راھ� .  ا�%)ا��ت ��7�3
��%�ا.�7 �� ھ&7-�) در ار��5ط 
 *Y7�3 و '�ر ھ&�ھ���
ا�%)ا��ت �)���)ی �7ی� 

�* �Fاھ7 73&� NB3 . 

ای��Bر �� 71 زی�دی در ا�%)ا��ت  
�&�� و ��ز.9�%�Yن، R�
را.�7-�ن '����.�8 و  '�ر-)ان راه 
اھ� و ����)ات �� �� ا�)وز 
�* 73ه ا�� و ��%�ان از &�
�!�رب ��'��.* �8)ه �)د و ار��� 

 . داد

 �� ای ��Eر '��� 'S�G (-ا
�&�� و '�ر-)ان روزی R� \�;
 (83 7E�� ���%�ا.�7 در دوی
 ��)ای یL ا�%)اض �)���)ی �
 �8.����F ������ ��8 و -)ا.��8 �
�)ی7.0 و 7�i روزی ای��Bر را 
ادا�� دھ�7، رژی� 7�i روز 

 ��%�ا.7 دوام ���ورد؟ 

 �او��G ا��Oق ای� �Fاھ7 ��د '
.�)وھ�ی ا.%��S*، ار� و 
��Hه از درون از ھ� 7�3�Iه و 

����I 7اھ��F دم(� �'�ری .  �
� �)دم در و.0و4h ')د.7، '�ری '
� در ا.�4ب �E) ا��Oق ا;%�د و '

! در ��ی) ا.���4ت ��8ر �)�*
 (%Rق در ای)ان �)ی�Oای� ا�
 ��G�R; �B7، �9)وط �) ای�%;���
و رھ5)ان �&�* و 9�I)وان 
ا�%)ا��ت اھ&�� ا�%)ا��ت 
�)���)ی را دری���7 و �8&%) از 
� دیY) ز��ن ا.%��ب رھ5) Bان ای�
��4�B9* و �01* ;)ا ر��7ه 

 . ا��

ای� ;��G�R و رھ5)ان ��ی7 01ب 

�� '�ر-)ی را �� ���ان �.�&'
. 01ب ا.��9�4ن ا.%��ب '��7

7.7.��H� 01ب �01ب در ط�ل .  �
 ��ل در ��5رزات ��35 از 

����* و ا>%&��* ای)ان در 
>��895ی ��%�� دN�F ��ده و 
 *���� ���G�Bرادی
>��895ی ا�%)ا�* در ای)ان، 
J-(���� ND�1اری .S)ات 01ب 
 �R��< ا�)وزی ���)'�ت �� �

 . ا��

�3راھ�ی* '� ا�)وز ا�%���Eت و 
ا�%)ا���7 را ��ز��ن ��7ھ�7، 
در ;)دای �).�Y.* >&�8ری 
� �3راھ�ی � Nا��4*، �75ی
�)دم، �3راھ�ی ا�&�ل اراده 
��ده ھ�ی �����.* در �)���) 

ای� 01ب �� .  ای)ان �Fاھ�7 ��د
رھ��دھ�ی >�ی�Yھ* را 
�U ')ده ا�� '� >�ی '
;��G�R و 9�I)وان >��895ی 

��%�ان .  ا�%)اض ��%�� ا��
د�� در د�� 01ب -Jا�3 
��� .�8ی* �� B� ���R� و �)ای

 . رژی� آ��ده 73

 f�� ا�%�8ی�F �01ب ھ&
�)دم را .&�ی�7�B�� *-7 و 
��%�ا.7 ای�7ه ای آزاد و �)ا�)، 
� ای R��<و *.��د.��ی* ا.
�)ی از ھ)-�.� �X�R5 و ظ�� و 
.��)ا�)ی �)ای �����.�8 ا.��ن 

 . ��ر��lن ���ورد

�j&�� اش �Fد �)دم و 
�1'&�� �3راھ� و 01ب 
�� '�ر-)ی ای)ان ا���.�&' .

■ 
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��F.� ا�E.2 را 
@����D 2ا� �.! 

 

 !D E9:�ززاده

 ۵٧ �8&� ١٩ )ار ��د در روز 
��Sھ)ا�* �� �����5 روز 
���ھNB، از ط)ف i)ی�8Bی 

�f �)-0ار �3دF *7ای;  . ��
ھ� �� ا3%��ق  7E 3)'� در 

وG* .  ای� ��Sھ)ات را دا%3�
�* زی�دی �F 7ادR� �و %* '
در��N دا.�Y9ه >&e 73ه 
��دی�، ا�4م ')د.7 '� ��Sھ)ات 

� .  �lG �* �3د' N�Gای� د ��
.�)وھ�ی ا��4* در ای� روز 
;)ا�Fان ��Sھ)ات در 1&�ی� از 
�7�8س ��زر-�ن و ا.%�Eب او 
���Rان .��� وزی) از ط)ف 

��Sھ)ات .  F&��* داد.7
 7R� روز �� NBد ���ھ(YG��

 . ��'�ل 73

 �8&� دو��ره �)ای ٢٠روز 
 �3)'� در ای� ��Sھ)ات �

یL ط)ف  4I'�رد .  ����Fن آ�7م
�0ر-*  را در د��  -);%� و در 

'&* .  �D اول B�� �'(1)دم
� از دا.�Y9ه �8)ان دور 73ی� '
از ���7-� ا�4م ')د.7 ھ&�;)ھ� 
�� -�رد ویwه ار� در-�) 7.73 
و ا1%��ج �� '&L دار.7 و ھ) 
'a �* ��ا.�F 7دش را �� آ.�8 

7.��(�  . *.��ا�4م 73 '

 7�� را ���� '�ر �� ا�' �� Ng�
7�% �� دا.�Y9ه �)و.7 و ��.
� را ی�د ��آ��زش '�ر �� ا�

7.(�Y� . 

� ط)ف دا.�Y9ه � ��D�;4� ��
راه ا;%�دم، '&* �� دا.�Y9ه 
��.7ه ��د '� ����3 وا.%* را 
 %9I �در �1ل 1)'� دی7م '
 7.�Fآ L7ادی ھ&)اه �� یR�

� ��د.7%�9.  . �' 7.�Fآن آ
 U�(� �37-� در د�� دا���
 �B1 دم ا��م(� �' �OY��
� 1)ف � *�' *G�8د .7اده و<

� دا.�Y9ه .  او ��>� ای .&�B)د�
 �ر��7م آ.!� �7Rادی ��د.7 '
 (Yو دی �B��34' ���'�ر �� ا�
� ھ� را ی�د ��7اد.7 �� ��ا�
�&�م آن U3 را در دا.�Y9ه در 

� ��دم�� . �1ل آ��زش ا�

� ٢١روز .���� �8&� در-�)ی �
� اوج � *%Gدم �� .�)وھ�ی دو(�

در ای� روز 7�iی� .  �Fد ر��7
 (���'4.%)ی ���\ �)دم �
 �� ���73 وا.�5رھ�ی ا�

 .د�� �)دم ا;%�د

 �8&� ھ&� �Iد-�.�8 و ٢٢روز 
� �E)ف �)دم � *%Gا'0 دو(�
درآ�7، ار� ا�4م ��W);* ')د 
و ھ&5�%�F *Yد را از رادی� 

در .�8ی� رادی� و .  ا�4م .&�د
��ی0ی�ن .�0 �� د�� .�)وھ�ی �
ا.��4* ����) و 5F) ���ط 

 ..�Sم �3ھ��9ھ* ا�4م 73

ی�دم ھ�� 7�i ��ل  N5 از 
 �� �' *��F �� �ا.�4ب '
 ����دم، .0دیL ا���0اده 1

 *�Wن ا�����F (�) ��ا-) در
.�)وھ�ی )  ی�دم ��.7ه ��73

 �8Bی(i �� واک��
� در-�)73ه .������Wر�
��د.7، و �� در ر;� و آ�7 راه 
� ھ� را روی G���7ر�� >�ی -
دی�ار �* دی7م و �� د � .�Yه 

��B)دم و �)ای�  وا �R ��ال 
73ه ��د ای��8 '* ھ�%�7؟ در 
� �* 73، آ.�8 %O- 5)ھ�F

7�%�U3 و %* .  F)ا��Bر ھ
� آ�7 از او I)��7م، .�F �7Iرم �
آ.F �8)ا��Bر ھ�%�7؟ >�اب داد 
� آ.F �8)ا��Bر .��%�7 و �3ی7 .
 ����� �� �' �� N�Gد ��
 ���9%)ی .7اد و �� ھ� �%�>

آری .  73م و دیY) ��ال .B)دم
� آ.�8 ' 7�%��)دم ��7ا.

7�%� .F)ا��Bر .�

ای��8 �� '�Li و �8&* از 
. �Fط)ات �� از آن دوران ا��

�� .ا�� ای� ھ&� دا�%�ن .�

 ۵٧ھ) ��ل در آ�%�.� ا.�4ب 
��� �) �) در�� ��دن ی� 
 �* ای7 و �I �5دن ا.�4ب.
 7��B�� �7ه ای �� را �)ز.
� i)ا ا.�4ب ')دی� و ھ���ی '
ا�4م را �) ز.7-* �)دم �1'� 

 ؟.')دی�

�� در ای�!� �� ا;%��ر ا�4م 
� �� در ا.�4ب ' ��B��۵٧ 

 ���� ،*%�W�� .�Sم ����
� ز.7ان ��.�Sم �)��ی� داری، �
 ���� و ��وا' و�!�B3 و

 .;�) و .��)ا�)ی ��دم

� آ.�8 را ' *.��' ��� و ھ&
��F��9%� و در ��Sھ)ات ھ� 
3)'� دا�F 7�%3ا�%&�ن 

در آن ����l�  . �� �8G) ��د
 ��D�; و (�; *Gان ��دم و�<�.
� را �� �&�م R��< ط���5* در
. و>�د �Fد ا1��س �* ')دم

و��F ��R.�اده �Fدم را �* 
دی7م '� در >��ب 83) �8)ان 
� ���) ز.7-* �* .�F Lدر ی
')دی�، ی� �3ھ7 ز.7-* 
���ری از �)دم در1�5* آ��دھ� �
� .���9ن �Fرج از ��7وده Pو زا
 �.�F (� ف(W.دم و '&* آ��
ھ�ی �53�  E)، وی4ھ� و 
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ا���N�5 ھ�ی -)ا.�85ی آ.�8 را 
از �O)ھ�ی �Fرج و .  �* دی7م

وی4ھ�ی '��ر دری� و �)وت ھ�ی 
� ای ��7��9م و ی� در .��ا;

� ھ� ����ا.7م�!�  . ���� ��
 �!�B3 ا�)ی و ز.7ان و(��. ،(�;

 .��دی�

دF%)ان ھ&�� و ��ل و ی� 
 �'�Bi%) از �Fدم را �* دی7م '
���ط) ;�) �F.�اده و �� ا>�5ر 
� ازدواج ھ�ی ا>�5ری داده � ��
��د.7، �`� دار 73ه ��د.7 و �) 
 e�W� 7ا��س  �.�ن ��ی
�3ھ)ان �Fد ��ده و �� �� ھ) 

� OF%* �* داد.7.�-. 

��7ی7م '� �Fا.7ن ����ری از 
���ری .  '%�ب ھ� >)م ��د�

� رد و �7ل ��79.��O�� �8��%' .
��ی� ��واک %1* �) �) �� 
دا. آ��زان در �7ر�� ھ� 

 .����Y* �* ')د

�� و ا'g)ی� �)دم ای� 0�iھ� را 
�* �Fا�%�� .  .&* �Fا�%��

7�' (��l� \ای� 3)ای �ھ) .  '
7�i 01ب ����* '� �%�ا.7 
�� �Rت و �Fا�� ھ�ی �� را 
� '�7 و راھ�&�ی �� G��(;
��73، و>�د .7ا�3 وG* �� در 
 Lا�%�ر ی�F د�F ا�&�ق و>�د

�Fا�%�ر .  ز.7-* ا.��.* ��دی�
�� .  آزادی، ر;�ه و �)ا�)ی ��دی�

�� ای� ���Nh در ز.�F *-7دم 
. آ��3 73م و آ.)ا �!)�� ')دم

� �)ای ھ) B�� ;�\ �)ای �� �.
� آن روز R��< در آن �' *�'
ای)ان ز.7-* �* ')د، ای� 
 7&8O� ��و���R را �* ��ا.

� ��Yی� .  و درک '�7D4F ر�W�
 (��l� ��ا�F �� ا.�4ب �)ای

�)ای 4Fص 73ن از .  ��د

>�8&* ��د '� ا'g)ی� �)دم 
  .-);%�ر آن ��دی�

ھ&�.�Wر '� -%O� �Fا�� 
�)دم ���l) ��د، ���l) 3)ای\ 
�  �ا.�� �Jھ5* ' �'�1

�)دم �7ر�� .  ��9* از آن ��د
و ��&�ر�%�ن ����ا�%�7، آزادی 
و �)ا�)ی و ر;�ه و یL ز.7-* 
� ا.��ن �* �Fا�7�%%�. �3ی

�* �Fا�� در�� ')دن '
�!7 و ا���0اده را .7ا�3� .

�* �Fا�%�ر �) )اری ا�B1م '
ا�0R� *�4ی) و  �Eص و 
��ر و د�� �)ی7ن و Y��

�* .  9i� در آوردن .�5د'
�) )اری ای� ا�B1م و ی� ا>�5ری 
73ن 1!�ب و .&�ز و روزه  را 

���W ط��F *&.  . �85ا���
 �و رژی� ا��Y�� *�4ی�7 '
�)دم ا.�4ب ')د.�i 7ن 
. ���B1 ا��4* ����ا�7�%

 �ای� یL دروغ �0رگ ا�� '
 . �* -�ی�7

 ا.�4ب �i* ��د، ۵٧ا.�4ب 
 ا��4* .�5د، ا���4

�)دم �� ھ�`�>� .  ')د.7
J� ���B1ھ5* .&* 

� .  �Fا�7�%' N�Gھ&�� د ��
N8i ��ل ا�� �)دم �� 
7�Y�!�� *�4�ا ���B1 .

N8i ��ل ا�� '� >&�8ری 
ا��4* ر��ی�  �ا.�� 
ا��4* را ا>�5ری ')ده 
���.O. �8) را ���ط) ر��ی� ��
.B)دن ای�  �ا.�� 43ق زده، 
��ر و ا�7ام Y�� ،ز.7ا.* ')ده

 .')ده ا��

 L&' � ا�7R� �8��4ا آ�7.7 و �
P)ب و آ�)ی�B ��ا.�%�7 ا.�4ب 

���B1 .  را �)'�ب '��7
ا��E�� *�4ل �I)وزی 
ا.�4ب .���، ���Eل 
 \��� ��� آن ا�� 'B3
�Fد >&�8ری ا��4* ا.!�م 

�;(- . 

�i ��دن ا.�4ب را از 
�R3رھ�ی اوایN 3)وع 

در .  ا�%)ا��ت �* ��ان ;8&�7
آ.��0ن �R3رھ�ی ا��4* 

aI از .  �10&� 7��3ه ��79
 7رت -);%� .�)وھ�ی ا��4* 
� '&L ا.�5ه آ�F.7ھ� و �
��>�R3 7رھ�ی ا��4* �

�i ��دن ا.�4ب را .  ��� -);�
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در ا�%���Eت '�ر-)ی و 
در .  ا�%���Eت .�O  ��79 دی7

�3راھ� ��79 دی7 '� در 
'�ر�F.!�ت ��F �� 73 N�B9د 
� را �7�� .�Fر-)ان اداره '�ر�'

7.(�Y�  . دن ا.�4ب را از�� �i
  ۵٧ ��رس ٨ا�%)ا��ت ز.�ن در 

در ا�%)اض �� 1!�ب �* ��ان 
 .دی7

در ����1 >)ی�ن ا��4* آ�7ه 
. ��د '� ا.�4ب را �)'�ب '�7

 83)ی�ر و ١٧'�ری '� �3ه �� 
 .%�ا.�� ان ���S. ���B1
 �� *��&F ،7�' را �)'�ب

 . '&P L)ب آن را �)'�ب ')د

 ۵٧ا.�4ب �I ی�  *��F 
� �Fا�� Bای ای�(� �;(��
ھ�ی وا R* �)دم، �i ��د و 
 ����R '��7ه �. ����%�ا.
 �ای در .%�!� ا.�4ب دا%3

� ھ&�� دN�G آ�)ی�B و .  ��73�
 �� و �)��ی���a و ;)ا.Y.ا
داران �� ای� .%�!� ر��7.7 
�  7رت �� د�� Bای ای�(�
�%�8 .��;%7 �8%)ی� راه، �.�&'

 . ا.%��ل  7رت �� F&��* ا��

 �ژ.)ال ھ�ی0ه ����ری� ی�;� '
 �5�D � ای)ان ���ی7 و �� ار��
 �'�7، ��  7رت را از �3ه �
F&��* ���یN دھ7 و ��%��ر 
� ای� ا.%��ل W�)ار ��د وا  �ھ

ژ.)ال ھ�ی0ر .   7رت ��73
 �ھ&`��� ����ا�� '
��F%�رھ�ی  7رت د�� 
.��رده  ���یF N&��* داده 
�3د و در ای� ا.%��ل  7رت 

7%;��. * �O٢٢ا��  ��م .  ا� 
� �)دم در ' 8&� ���� 73�
 7.�9� ���� �Iد-�.�8 �� ��&1
 NB9� و ای� '�ر �)'�ب را

�)دم �� ����Fن آ�7.7 و �� .  ')د
 N��' ب�'(� N�Gھ&�� د

 ط�ل ۶٠ا.�4ب �� ��ل F)داد 
7�9' . 

ا�� ا�%)ا��ت و ��5رزات �)دم 
 ��)ای ر��7ن ��  �Fا�%
 Lر;�ه و آزادی و ی �ھ�ی�9ن '
ز.7-* �8%) ا�� روز �)وز 
�%) 73ه و B9%� ده �) و(%�-
0�iی .&�.7ه '� ای� .�Sم را 
ھ� ��S. Ngم ���W%* ا�� 
ای��5ر �� ھ&� د�%�Yھ�8ی 
� دان ��ری� Gز�� �� ��'(�

 .�)ی0د

 �آری N8i ��ل ا�� '
���B1 ا.�اع .�)وھ�ی 
�)'���H� ،(Yه و '&�%� و 
-�9 و ار�3د و او��ش �5Gس 
�F *E�3د را ��ز��ن داده 
 �ا�� ��  �ا.�� ا��4* را �

7�' N�&�� ای��8 �8%)ی� .  �)دم
 ���B1 دم(� �دN�G ا�� '
�Jھ�F *&. *5ا�%�7 و .&* 

ا-) �)دم �F  . ���B1اھ�7
 ��Jھ�F *� *5ا�%�7 .��زی �

 ■. ای� ��Y) و �7�5 ھ� .�5د

 � ٢٠١٩;�ری
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 2��F.� ا�E.2 را .� �
@��� !�Dا


 یf د���ی �9��.���� 


 ?�ا��1 و .�hرات و �>� �l3
راه و ر�@ ھ�ى د�� و 
 ،N?EDه ا&��. kh< و ����=
 
� N���ھ'NG و ��.�
���N ا��Ehل و اراده 
.��Jh زن و !CL�� او 

 >'�ان fK !�9و�& �
 
U.�5 ق در�h83وى ا���.

���l3 ھ� ��ع .  ا
�)� و  p� �� �K8&ود.
��F. Jhن ز��ن، ا>@ از 
.��د و .��ھJ، در داJD و 
�Dرج ���ر، �
 .�J و اراده 


 ?�ا��1 و .  �Dد�>� �l3

 آزادى ز��ن در � NTرا�h.
 ،Q!�= ب 3:�س و�L�ا�
ا���Lب !Jl و .�U!�ت را 

&'F�. و .8&ود &�h. .

'�>�� ھ� ��ع .
5&ا��زى ز��ن و .�دان در 
���ت و .��.j و �.
 Jr��ا5��>�ت و .���U و و

N.�< 
�>h�  . آ.�زش و
�م T در g>�L. ورش�=

'�>�� ا��)�ده .  ��uح.
از >'�وv� N'K�� دو!��ه، 
 
� N:h3 اھ� و ھ��D ،����
 Q��U?�. :�ر�ا> 
زن را �
 ،&'F�. wK�UT در ?:�ل .�د
3�ت �F. ت و�:T�F. در
��h. g.�ت و �T N�ر
 N�3ه ھ�ى دو�G'� �9دھ� و�

Ni�CD ھ� .  و ��<�'.
��ع د�3�D از k��5 ھ� 
.�NU5 ا>@ از ����Gن و 
 j5�9دھ� و .�ا� �K ن���اط�ا
 N�&در ز� N�ر
 NCL! gو روا� Ni�CD

. و >�ط)N و N�'5 ز��ن
'�>�� ھ� ��ع ���Dرد .
 ،
h8T��آ.��، .�د��xرا�
=&ر��xرا�
 و ����ا�� �� ز��ن 
در ��9دھ� و .����ت 

N<�'�>�� ?�& .  ا5�.
5'��� در آ�N9 ھ�ى 

N>l!  . ا!�رات 
�zف �<�
U:T�} آ.�� و h8T�� آ.�� 

 ز��ن از ��k و � �:��
 E��h�. و N�.'��j در
�'���&ن .�اد در�x Nزم 
��اى T)9�@ ��ا��ى زن و 
 w>�L. ل�F!ا &h� د و�.


U.�5 زن در N�F�� .
 ،N�ا��Kد ��9دھ�ى ��زر
L�T�| �5م و وا�&ھ�ى 
 
ا��N.�v وK{ه ���Dرد �
 �:�� {�U:T ارد آزار و�.


 ز��ن�.  
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�&را3��� ھ�ی 

 .��Gی'&؟I 2ای�ا� 

 

 �� &'9� 

 ���ی:��C.
8& آ�'�Gان. 

 ;�ری�، ��G)وز 3)وع 24روز 
 f��� در ی�-��4وی o�<

� ���BGن(�W�� o�<  (��در .  ا
ط* ای� >�o ھ�ی  ��* و 
�Jھ5*، >��ی��* �Dرت -);� 
� �9) �%&7ن ا�)وز، 1%* از '
. ���ط) آوردن آن �)�Fد ���)زد

 1991ای� >�o ھ� '� از ��ل 
ط�ل '7�9، در .�8ی� ��1998 

 N�B9� ی�-��4وی و �� �!0ی�
.  '�9ر ��%�N ا.!���77

.Y)ش رھ5)ان >)ی�.�ت 
 fدر ���ط ���G�.����.
�� ی�-��4وی ���f در %��

 –�)�Fرد �� او��ع ����*
ا>%&��* د.��ی aI از ;)و�Iی 
 o�< وز(� ��3ری ����I ،fی
���  ���%�8 و ;) � ھ�ی 
 ��W�� ھ5* ا��4* درJ�

 . ����* ھ)ز-�ی� ��د

�� ای)ا.* �Gا�)وز >)ی�.�ت ;7را
از .�Yھ*  ��* �� ����ت 
� و ط)ح %Fدا(I ای)ان *����
;7راG* ')دن �) ا��س  ���� 
 *.�Y.(� از aI  �R��< را در
>&�8ری ا��4* ا�4م ')ده 

>)ی�.�ت �N�B9 دھ�7ه .  ا.7
" '�Y)ه ���%�8ی ای)ان ;7رال"

ا�F)ا .9�%* در ھ�.�;) آG&�ن 
 �دا3%�7 و �NB9 >7ی7ی �

ھ&5�%Y* �)ای آزادی و "ا�� 
 .  �N�B9 داد.7" �)ا�)ی در ا�)ان

در ��رد ��1�5 و ���.�� ای� 
 �51�E� 7�8� �'�Y)ه، .9)ی
 �jان، از ا�(Y��ای �� ��&7 آ
رھ5)ی 01ب '&�.��� '�ر-)ی 

 . ای)ان �)��U داده ا��

&'9���&7 ا��Y)ان، �&� :  
�B9) از 3)'� ��ن در ای� 
 �51�، �)ای �� ��Yی�7 '�E�

" '�Y)ه ���%�8ی ای)ان ;7رال"
� ا�� �Fدش را ا�F)ا '

ھ&5�%Y* �)ای آزادی و "
-Jا%3� ا�� "   �)ا�)ی در ای)ان

� ��4�B9* ا��؟ .�Yi
� -)وه و د�%� ھ�ی i N��3

 ����* ا��؟

 &ای� >)ی�ن :  آ�'�Gان.8
 e;د را >&�8ری��اه و �7ا�F
د�B)ا�* و ای)ان ;7رال ��7ا.7 
و در ���.�� �Iی�.* �N�B9 ای� 
اh%4ف ا�4م ')ده ا.7 '� �)ای 
�).�Y.* >&�8ری ا��4* و 
�� ��5رزه �Gا�%�)ار ;7را

7��B��  . ا�%�5ر �� �<�� �� �%5Gا
 �R��< ر آزادی و �)ا�)ی در�R3
ای)ان '� �R3ر >)ی�.�ت �i و از 
� 01ب �� ��ده و او��G ��ر �&<
 N��' NB3 �ای� �R3ر را �� �

آزادی �)ا�)ی ���B1 "آن 
� ا�4م "  '�ر-)یR��< �رو �

')دی�، آ.�8 ��9* از ھ&�� 
�R3ر را ���8ی ���B1 '�ر-)ی 
� ���ان ا�� �Fد ا.%��ب �

� .&�.7  45 .  ')ده ا.7%O-�.
 ��.�)وھ�ی �i و '&�.�
ھ&�� �R3ر آزادی و �)ا�)ی را 
� ���ان �R3ر ری%&�L در �

�!&�Rت ا�%)ا�* ��Bر �)د.7 و 
� ��9* از ;)ھ�o ا�%)ا�* �
5� �)دم �75یN 73ه ��دG�W� و .

ک و wIاک ھ� ;)�D .ک.پ
� در ')د�%�ن ای)ان ای� .�5�ط
�R3ر را �)دا3%�7 و '�* از 

 . آ.�8 .�)ی7

وا�� ا�� �)دم �� ای� 
. �);�7ھ� د�iر ا3%�5ه .&�7.�9

 ��G�R; ن ��ل��G�� �زی)ا �!)�
و �����، ای� >)ی�.�ت  ��* 
�� .�9ن داده �G�.����. و
 pآ.�8 ھ� ����� �ا�� '
� آزادی و �)ا�)ی .7ارد� *Wر� .

 �� ھ&' �در ����1 آ.`
�� و �G�.����. ی�.�ت(<
 NB9� ای� �� ��H)�� از >&
��زه ��ز ����اھ�7 از ای� �R3ر 
 ���ی�37ن ��9د، ای� ا�� '
 ��8� آ.�8 در  7رت �)ا�) �� ���

ا-) .�، ھ�p .  ر �5ی�9ن ��73
��)ی از ای� �R3ر O� و �����
� د�� .7اده ا.7 '� آزادی و �
�)ا�)ی �)ای �)دم و 83)و.7ان 

� ���Rی* ا��i �� . 

 �' 7�%��4g آی� �)دم آزاد ھ
� ط��5ت �1'� '� ا�%g&�ر ���
و '�ر �0دی ����د و>�د�3ن را 
�N�B9 ��7ھ7  ��م '��7 و 
ا�%g&�ر را �) ���7از.7؟ آی� �)دم 
 (S. ،UھJ� 7�. 7 در�%�آزاد ھ
 ��Fد را ���ن '��7 و از ر��.
 �ھ�ی ر�&* .��37ن را �
 �B�G�1 ا�4م '��7؟ در �R��<
ھ&� آ.�8 ����5%�8ی �Jھ5* 
را �5)ی�Y�� Lی�7 و 1%* در 
رادی� 01ب د�B)ات ھ) روز �� 
آی��* از  )آن �).��� اش آ�Pز 
��Y)دد و �� �����5 �)گ 
آ�F.7ھ� ی7R� *B از دیY)ی ��Iم 
� ��رد ' 7�%�(O�� �����
�)گ ��%S)ی ا;%1�j* �)ای 

آی� �)دم آزاد .  آ.�8 ��5ر آورد
ھ�%�7 در .�7 ��* -)ای* و 
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� ای R��< و �)ای *%�(H�� 
 UھJ� و ���ا.��.* و �7ون �
� ��7ان ���ی�7؟ آی� �)دم آزاد �
5��8ی ��* و �� ���� 7�%�ھ
�Jھ5* ا�)از و>�د '��7؟ آی� 
�)دم f1 دار.7 از �X�R5 و 
.��)ا�)ی ا %�Eدی رھ� �7.�9 و 
� ھ) .�ع .��)ا�)ی ا %�Eدی ���

در ��رد �)ا�)ی ....   ��م '��7؟ و
ا %�Eدی و ����* و 
ا>%&��* ای� >)ی�.�ت ��ھ�%� 

7�%�����) ای� .  ����G ��ده و ھ
آزادی و �)ا�)ی 83)و.7ان در 
� ����� و ا %�Eد ���Sر D(�

��زی)ا .� در .  ای� >)ی�.�ت .�
 ����� ���ھ�%�9ن ھ�� و .
آ.�8 ای�)ا .�9ن ��7ھ7 و .� در 
� و O�4I)م ����* آ.�8 ��.(�

ای� .  >�ی* دا%3� ا��
� �)ا�)ی D(� ی�.�ت در(<
ا %�Eدی و ����* و 
ا>%&��* 83)و.7ان، �� '��ن 
'�ر.��� ���ھ* در I)و.7ه دار.7 
��� در �).��� و W� و
����%�9ن ھ� دی7ه .&��9د 
� �7ا;e آزادی و �)ا�)ی ��ده '

�)ای ��D و ���  .  ��7�3
ای� اد��ھ� �4 � ��7ان 
 ���%�ا.�7 �� ����� و �).��
.�)وھ�ی زی) '� �N�B9 دھ�7ه 

 . ای� اh%4ف ھ��Y. 7�%ه '��7

) N�B9� ا01اب و ��ز��.�8ی
ا���د :  دھ�7ه ای)ان ;7رال 

��)L�G،   –د�B)ا��L آذر���!�ن 
5 >&�8ر���ھ�ن د��')ات �<
 ���j� ا�)ان، 01ب L�h� و
د�B)ا��L اھ�از، 01ب د�B)ات 
')د�%�ن ا�)ان، 01ب د�B)ات 
 �G �')د�%�ن، 01ب '��
')د�%�ن ا�)ان، 01ب �)دم 
�%�ن، ��ز��ن ا���د i���

�f ا�)ان، �3رای F ن��h7ا;
 �i �8ی%��G����� � ��
� ز�9B%&1ن G �ا�)ان، '��

 )')د�%�ن

&'9�در ای� ھ&�ی ھ�.�;) :  
 �� �W�8ی* در را�%���� �i
ای�7ه ����* ای)ان �)��� 

 73؟ 

 &در ���.�� آ.�8 :  آ�'�Gان.8
 *E�9� ��ا�F pھ� ���W�
� ز.7-* �)دم ای)ان را ��58د '

1);* از .  �79�5، .���7ه ا��
آزادی �*  �7 و 3)ط ���ن 
��، 1);* از �lG ا�%g&�ر و �.
 *;(1 ،���X�R5 ط���5* .�
 ،��از �)ا�)ی زن و �)د .�
 ،��1);* از ��1ق '�دک .�
1);* از ��&� ���Bری و 
 *;(1 ،���. *OB� د�%&0د
از ��&� ھ�ی ا>%&��* و 
 ��در��.* و ��N�E رای�Yن .�
1);* از ��U���� �B �)ای 
83)و.7ان .���، 1);* از 
.�F 7)ا;� و �5��c روY�3)ی 

�� و�.  .... NB3 Lا�� در ی
�* از >&�8ری، د�B)ا�* و '
�).�Y.* >&�8ری ا��4* 

�)دم ای)ان �!)�� .  1)ف زده ا.7
ای� '�* -�ی��8 و �);�7ھ�ی 
>)ی�.�ت .�ع F&��* و �3ه و 
.�اد-�ن آ.�8 را دار.7 و �� ای� 

�� . >)ی�.�ت دN�F .��اھ�7 �

&'9�  : �� �.Y)ش ای� �!&��
��5رزات �)دم، �� ��ز��.7ھ* 

 �R��< و ا�%)ا��ت >�ری  در
5 �).�Y.* ط�5* �)دم �<

��؟ �i 

 & �7ون L3 :آ�'�Gان.8
ھ&� ای� >)ی�.�ت ی�  45 
�).�Y.* ط�U ��ده و ی� ا�)وز 

آ.�Y.(�  . �8.* ط�U 73ه ا.7
� �)دم ' 7�%��4 &�7 ھ
>&�8ری ا��4* را �).�Yن 

� ا.7 '� از ا�%)اض %O- 7 و��'
� >&�8ری ا��4* 1&�ی� ���

7��B��  . ای�)ا ا�)وز ��9* از
. دوم F)دادی�8 ھ� ���Yی�7

8��ی I ��W��7ا;�Rن ا��1ی �
. ھ� ای�)ا ���Yی�7

>&�8ری��اھ�ن و ���� >)ی�.�ت 
�� دی)وز �3�1� ���B1 ھ� 

aI ��ی7 .  ا�)وز ای��8 را ���Yی�7
یL ����ع رو�3 ��73 و آن 
 *5�� در �Y.(� �D.* طBای�
 L�BO� ری �)ای��R� دن ا�)وز��
.�)وھ� و >)ی�.�ت �)ه از .��)ه 

��� ٩٦از دی&�ه ��ل .  .�� 
� �)دم ا�4م ')د.7 ' 7R�

" �Yل -)ا دی�Dا U�ا4Dح ط
� ��>)ا��&�  " *.�Y.(� ر��R�

اھ&�� �Fدش را �� ���Rی 
�L�BO .�)وھ�ی ����* از 

� �����5� .  د�� دادB.��`&ھ
%3� �� '��ن J- ل�� Lاز ی
ا;)اد زی�دی از >85� دوم F)داد 
 *.�Y.(� ���B1 �و �3�1

ا�� �).�Y.* .  ط�U 73ه ا.7
 o�� 5* آ.�8 �� ھ7ف�ط
 N' *.�Y.(� ا.7ازی در راه
. .�Sم و ���%� �1'� ا��

���wاد � ����3)ی� ��5دی و �
�).�Y.* ط�U ....  و ��ز-�را و 

73ه ا.7 '� �%�ا.�7 �� >�ی 
>&�8ری ا��4* رژی� د�� 
. را�%* دیY)ی را ���ی� '��7

ای� ط�� ��9%) از ای��8 
�).�Y.* ط��F Uاھ�7 73 و 
�4ش ���F 7��B')ی0ھ� را  7م 
 ��  7م ط�ری در�� '��7 '�
�)دم �� 'N دم و د�%�Yه رژی� 
 \�; �B�� ،7�3�� �'�ری .7ا%3
. ���B1 د�� �� د�� ��9د

����) ای� >)ی�.�ت ;�ق '� ��رد 
��� ھ�%�7 ھ� ����اھ�7 در 
ھ&�� را�%� ھ� 3)یL  7رت 
 �%��7.�9 و ھ� .�Sم و ��
 �%��� Lان ی��� �� �'�1
��B1%* د�� �� د�� 
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ا�� ھ&� ای��8 در ی0�i L .  ��9د
�%fO ا��Gل ھ�%�7 و آ.8� 
���B1 >&�8ری ا��4* �)ود 
و ���%� و ���B1 دیY)ی از 
��� و �7ون د�G�F �)دم د�� 

'&L دوG%�8 و .  �� د�� ��9د
 7ر��8ی >�8.* ھ� در ای� 
� -�ه آ.�8 �B� �8�� �%�را
��ب ���9د �� �)دم از ��
�Iی�� .%�ا.�7 �1'&�� و اداره 

� را از آن �Fد '��7R��< . 

&'9�  : �Wرا� �i ای� >)ی�.�ت
ای �� >)ی�.�ت را�� I)وP)ب، 
���W ط��5ن و ی� � 7�.��
 >)ی�.��* ��.�7 �!�ھ7ی� دار.7؟

 &��9* از :  آ�'�Gان.8
ای� >)ی�.�ت ��.�7 ا01ب 
�  7ی&* و Wات، را�(Bد�
دو�%�.� ای �� ��ز��ن 
�f دا%3� ا.7 و در F ھ7ی��!�
 (�دوره ھ�ی* در یL اh%4ف �
��5)د.7 و ھ&`��ن ��%�ا.�7 در 
 �� دو�%�.Wو را� *Yھ&�ھ� Lی
 �`.��i 7�3�� � )ار دا%3
��ز��ن ا��5F *�4ت در 
')د�%�ن �%�7 �!�ھ7ی� و 
 ���G�.����. ا01اب �����

��ز��ن .  ')د در ')د�%�ن ��د
ز�9B%&1ن �� رھ5)ی �8%7ی و 
ا01اب د�B)ات ')د�%�ن ھ� 
��رھ� �4 �ت و دو�%��9ن �� 
8��ی و ����W ط��5ن I ر��
 �' 7��B�� دی7ه 73ه و �4ش
وز.� ای ��7�3 �� �8� 
��9%)ی از '�L  7رت را ��ی7 

7��B� د�F  . ای� NB9� ا��
 �>)ی�.�ت از آ.!� آ�Pز ���9د '
 ���R� � ای)ان و .�R��<
 ��'��7ه >��895ی �Iی7ار از >&
5 '�ر-)ی را زی�دی د�� �<

'� -);%� و ;4R �&�م ��� 
 �B�8ی�9ن را در �75 آ�)یP(�
7.7�i و ;7��B�� (B از ای� راه 

� .�ن و .�ای* �Fاھ�7 ر��7� . 

&'9�  : �� �O3&� وظ� (S. ��
�%�8 در �)�Fرد �� ای� �.�&'

� ��ی7 ��73؟ .�Yi ی�ن(< 

 & او��G :آ�'�Gان.8
�%�8 ��ی7 �.�&' �� ای '����
�� درای� و دی7ی رو�3 �� آن 
�H)داز.7 ای� ا�� '� ا�)وز  )ار 
-);%� >)ی�.�ت و �E�3%�8ی 
 *.�Y.(� ����* در >�5
���Rر �Fب و �7 ��دن آ.�8 

���.  . ����l) >�8 آ.�8 �
� �)ای . *.�Y.(� ط)ف >�5
� �)ای B�� ���ی� ای� >�5
در�� ')دن �F')ی0ھ�ی ��زه 
 Lی �� ای ا�� '� ای� >�5
ا.�4ب �75یN .�9د و 'N ای� 
� �1'� را �8� .�&Gظ� �%���

����ع دیY)ی '� در .  .)ی0د
او�Gی� .�)وھ�ی �i و 
�� ��ی7 ��73 ای� ا�� �.�&'
� �Fدآ-�ه ��دن دو <�%� �'
5 ط���5* و ����* �<

ا�)وز .  �i و را�� ��7�3
 �B)ار �٥٧)4Fف دوران ��ل 

� ھ&� .�)وھ� و >��895ی Bای�
 �9I *��&%<و ا *����
 7.(�Y� د ی� >)ی�ن  )ار(; Lی (�
 �' *��B&� (�P ا�� و '
ای�)ا .7ا.7، ی� >7ی .�Y)د د�iر 
��ھ� و �53�Fوری ����* 

5 .  73ه ا���< ��R� ای� ��
 5�< Lا.7 ی�%�� *.�Y.(�
 a' (73 و ھ�� *.�Y&ھ
 ��I اھ7 در او��ع����
 (S. رد�� ����.(%Gآ *.�Y.(�

ا�� .  �Fدش را ��  7رت �)��.7
 0�F �� ���م ا�� 'R�
 ����.(%Gدا3%� �)ای  7رت و آ(�
ط��5ت �%�Oوت، '�* د�iر 
� ا�� %F�� ،73�� 73ه �ھ��

و را�� و ��رژوازی ا�)وز ای)ان 
 . ای� ��ھ� را .7ار.7

����) ای� ا�)وز از .S) �� روز 
 UW  و و  �ی 73ن(�. d���
�i و '&�.��%* ا�� و ھ) 
>)ی�ن >7ی ����* را�� ی� 
 �' 7�B�� د را آ��ده�F دارد �i
 eO. �>7ال آG%).����ھ� را �

����) ای� .  �Fدش �&�م '�7
 ��%�8 و �8Hi ��ی7 ��.�&'
ا�%��5ل ای� >7ال �).��3 

ھ) 'a �%�ا.7 در .  ��ز �)و.7
>)ی�ن �).�Y.*  7رت اول 
��7R� 7��B. L3 73 از 
�).G�!� *.�Y* �)ای ر �5 

�� .�5ی7 .  �� * .��اھJ- 7ا�3
� ای� ' ��3�� �B3* دا%3
>7ال آ�Pز 73ه ا�� و در 
 5�< *.�Y&ھ �I)و�
 ����.(%Gھ�ی دو آ ��).�I *.�Yی
ا.��4* و �7 ا.��4* دارد 

� ���9د%F��  . را�� و
... .�)وھ�ی ��رژوای* و  ��* و

����اھ��Y.(� 7.* و د�� 
� د�� 73ن  7رت، آF)ی� �

آ�� .  ای�%�Yه ���ل '��.* ��73
�8Hi و '&�.��%�8 ��ی7 ای� 
 ��8� را از .S) دور .7ار.7 '
�%* ا.��4* �G����� ا.�4ب
� ھ&� .�)وھ�ی ' ���.
�).�Y.* ط�U ا�)وز .�)وی 

ای� .  ��)'� اش ��7�3
 �8%��8&%)ی� �7% �� '&�.�
 *.�Y.(� N1ی7 �)ا�� �ا�� '
و ا.�4ب و '�U  7رت �%�Oوت 
را ����5� و ���* �)ر�* '��� 
� آن، �).��� و �و �)ای ھ) �)1

��3�� � ■. ����� دا%3
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دو���ن و د!'�ن 
 .�دم

2>�>5 J�>5 

�R!�.* از F)ا;�ت، �UER و 
 UER� ،*�4�ا;�ت ا(F ت؛(O.

آذری و .O)ت از ;�رس و _ ��*
')د و ار��* ��� ���ان 

*� �%�I آذری o�3د ��  ;)ھ�
در ;)دای �).�Y.* >&�8ری 
ا��4*، از آن ���Rان ا�0اری 
 �D Lای ��ز��ن دادن ی(�
 N���� در ���)�!e و ;��3
�) * �Fاھ*، آزادی �Fاھ* و 

 . �)ا�)ی ط�5* ا�%�Oده �3د

��)ا��ارھ� و ���.�8ى ��7�G ا�� 
�R!�ن ا�%O)اغ آور -)دھ&��  
ھ� و �!&��R  ��� ���ا.��8  
�Ng �)ر�  ��ر�� آذر���!�ن و 
 o7و��و در ز��ن و ;)ھ��� ��
  .��0���آذرى و �� ��.��8Gى �

 . �Ng -�.�ز �  وى ا��

 *%��G�.����. 5�< Lای� ی
>�95* .  و ;��3�%* ا��

 ھ�ى ���5* اش ‟دان“'� ��ر�� 
 � �)ایG�� ری� ده ھ0ار��

*�  �)ا7�E  ،7�3ه �)ای�.

 7�G�� ت(O. و �ا�R3ر '��
'��7، .�از.7-�ن و  �*

 fت �0ری(�1 �Fا.�7-�.
 .�%�7� ��  ،7��B�� �R��<
��1یf را وارو.� ����ی��7 و 
����%&7ارا. از و71ت 
�)'�ن و ای!�د ا�H)ا��ری �0رگ 

. -�ی�7 �)ک داد ��� �*
� ای7هR��<  ���&< آل ای�

� ای ا�� '� در آن ز.�8 R��<
� آ0H3ی ��7��B و �)دان .�F در

� در  �8ه.�F  �� و �%�ھ� .9
7��B�� ھ� -�ش f3�� ز�� . 

 8)��ن �D�R) ای� >&��� 
��7 �3ن �� e<(� ،*��14�
3)یR%&7اری، ����%&7ار 
.��* �3ن .�در  ��* �Iر، 
���3 ���ی0ی�.* �3ن ا1&7 
او��G*، ��3)ان و �)��زان 
 ��3ن �`� �I�7ارھ� و �`

7�%���!* ھ� ھ� . 

��7�G د�%� >&R* ای� 
>&��� ;)ھ�U�� o ��.7ه ای 
ا�� '� >�ی* در ���ن �)دم 

وG* ای� >&��� .  �%) * .7ارد
ای  ھ�ی I)ا'�7ه �Ng وی)وس

 U���� \در 3)ای �' 7�%�ھ
*�  �R��< (� د را�F �� 7�.ا��

 . �)ی7.0

 Lای��8 �4وه �) دا3%� ی
�&�م '��7ه، �Fد � N��.�%I
� آ;� زده R��< Lل ی�E��

� ای '� �&7ت R��< 7؛�%� ۴ھ
 *%��3�; ���B1 (زی �دھ
�iن ���B1 ا��4* 

�دارن اداره 73ه و از  �)��ی
� �)ی� ��1ق �Gی� و او(%Bi�'

 . ا.��.* ��)وم 73ه ا��

ای� >&��� ھ&0اد �Fد 
 �' 7�%�>&�8ری ا��4* ھ
�� ا.J- �9Yا�%3 �� �)F* از 

�5�<  ��ھ�ی �%� ��*، از >&
��)و��� �)دم �)ک ز��ن از 

N�E�� f1 ���0ن ��دری در 
آذر��ی!�ن و ا.�Bر ')دن و 
7.�3�Iن ��%�8ی وا R* و>�د 
و ادا�� ای� �%� ھ�، �4ش 

7 �� 9i� �)دم  �*��'
آذر��ی!�ن �Fک �7�3�H و آ.�8 را 
� �ODف ا�%)ا��ت � �%���I از
� >&�8ری ���)ا�)ی �

 . ا��4* ��ز �7ار.7

ا-) �Nh�  X�R5 73ن و اF%4ف 
ا.7اF%� ��� �)دم یB* از 
 ���3�; ���B1 ��3ه ھ�ی
ا��4* ��ده ا��، ای� 
�� ھ� �� �B)ار ھ&�ن �G�.����.
ر;%�ر و �� �4ش �)ای ای!�د 
����7* و .O)ت از ;�رس ز��.�8 و 
')د ز��.�8 در آذر��ی!�ن، .�ک 
� >&�8ری ��ا�%)ا��ت �)دم �
ا��4* ای)ان را ���)ف ')ده و 
 ����� �75یN آن �� ا�%)اض �
;�رس و ')د، آب �� آ���ب 

 . ری7.0 >&�8ری ا��4* �*

 �� ،�ای��F ،�8ا�%� ی� .��Fا�%
ادا�� ��1ت >&�8ری ا��4* 
%1* �� دوام  fو از ای� ط)ی

*� L&' *�و .  '��7 �%� �
�8&�� دN�G ای��8 .� دو�%�ن 
� د3&��ن �)دم B��)دم �

7�%� .  ■ھ

 

 ���< N��< 

  ٢٠١٩ ;�ر�� 7�G٧ن 
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��M �� N'Lر��ان و 
.�دم آزاد�LKاه 

 ا�Kان
 

2>�>5 J�>5 

 ۵٧ط�5� '�ر-) ای)ان در ا.�4ب 
.&�ی�7-* .79 و �&�م �4ش 
 �� NB9%� (�P ا��7ه و(I ھ�ی
�)ی B��5 یg� �� (!�� �.
ا�14Dت در 3)ای\ '�ر و 
زی�� '�ر-)ان و �)دم 
� اھ)�  � �B�� B%&1ز
�N�75 73 �)اى >��!�ی*  7رت 
8��ی �� �F.7ان I 7ان.�F از

*��&F  . 5%�ً ��ز�در ;�jی .
� در >)ی�ن آن ' *����
ا.�4ب و 1%* �� دو ��ل �7R از 

  ��م �8&� ��ه و>�د دا�3، 

� �� .%�ا.�%�� �Fد را i (-ا
�ھ�ی  �NB9% '��� و �Fا�%

�Fد را زی) ی4�B9� Lت وا71 
 ��%��Y�I)ی '���، وG  ��ا.

�داری  �9)و��� .�Sم �)��ی
را در ا;��ر و ا.�Sر �&��* �* 
 ���B1 �ا�%�5ر '���، ط�ری '
 ���زه ��7رت ر��7ه �)��ی
داران، .� ���8 >)أت .B)د �Fد را 
آ�B3را �7ا;�S. eم ط���5* 
� �Fد را B�� 7�' *;(R� 7 و����
�%�ORjن .���7، �) � ���B1
د�� '�ر-) ���� زد و 7Fا را 

 .ھ� '�ر-) �R);* ')د

 ��ل �7R از ا.�4ب ۴٠ا'��ن، 
 �ا.�4ب ,  �۵٧�) � ر;%

دیY)ی در ای)ان 3)وع 73ه 
ا���5ر �� ��R و 3)ای\ .  ا��

� در ' �� �� آ.`��� در ����
 دا�%3� ��Oو��8ی ۵٧��ل 

 . ا���* �)ده ا��

��Oو��8ی* '� د��G �)  7رت 
 �ط�5� �� و ��ان و ا��Bن ط�5
'�ر-) در رھ5)ی ا.�4ب >�ری، 

�7�� -);%�  7رت ����  و 
ا�!�د ��58دھ�ى ا���  در 
 ��S� ��(gز.7-  ��ر-)ان و ا�

� داردR��< . 

�� در ای� N8i ��ل، �� و>�د 
3)ای\ ��� و ط� � ;)��ى 
ا %�Eدی و �)'�ب ھ�ی 
 ���B1 از ط)ف �و��91.
ا��4* �)��ی� داران، �)ای 
�  7ر��8 �4ش W�. ای� �%F��
')ده ای� و ��;��%��8  را 

 . �7�� آورده و ���5g �)ده ا��

، رھ5)ان ۵٧ا-) ��، در ا.�4ب 
� 73ه در %F��3 ردان و��
� .7ا3%��، ا�)وز R��< �W�

 . ا�� 8i)ه ھ� را دار��

 �� ا���ن ۵٧ا-) در ا.�4ب 
ظ�ھ) 73ن �N�9 �¦ ط�5� را 
.7ا3%��، ا�)وز ط�5� ��ر-) در 
 ��� رھ5) ا.�4ب و ��7  
 �R��< 7رت و ��7  اداره 

 . ظ�8ر �)ده ا��

 �� .%�ا.�%�� ۵٧ا-) در ا.�4ب 
 ��01  را N�3 �7ھ�� �� ط�5
�� را در ����� .&���7-  
 N�3  �01 ���i 7، ا�)وز��

� ا��%;(- . 

01ب �&�.��� ��ر-)ى �� 
 �ا;%��ر i(I� .&���7-  ط�5
��ر-) را �)ا;)ا%3� و در �4ش 
 �R��< f��� روزى �)اى �.�53
اى آزاد و �)ا�) و ا.��.  ا�� 
 �� �R��< ����� �� در آن ��
ط��5ت و �� ا�%g&�ر ا.��ن از 

 . ا.��ن ���Iن داده �Fاھ7 73

ا���5ر ا���ن و ا1%&�ل �I)وزى �� 
و>�د دارد �9)ط  �� از ا�� 
ا���ن �� .�� ا1�� ا�%�Oده 

���ر -�)ى رھ��د ھ�ى .  ����
01ب �&�.��� ��ر-)ى از 
ط)ف ھ&� ;��Rن و رھ5)ان 
5 ��ر-)ى و ھ&���Wر �<
 ;��Rن و رھ5)ان ���) >�5

� ا>%&��  .�5�ھ�ى f1 ط
�I a.�3)وزى �� را �7ر>�ت 

 . ز��دى ��� ��5)د

در�`�  7رت در ا�)ان �)وى 
�� ��%�ا.�� .  ط�5� �� ��ز ا��

�� �7�� -);%�  7رت 
����  و �� �� ا>)ا -Jا�%3 
�)ى ا 7ا�� ;�رى >�8 ��
���Iن دادن �� ;�) و .��)ا�)ى 
 ��S� را �)اى �¦ ���ل �R��<
 �ا>%&��  >���I �8ن دادن �
 ����� �ا�%g&�ر و ���Iن دادن �

 .ط���5  رھ�&�ن ��3�

�� ��ر-)ان �N�9% در 01ب 
 ��� ��ر-)ى از ھ&�.�&�
 ���ر-)ان و ھ&� �)د�  �
�Fاھ�ن آزادى و �)ا�)ى در آن 
 �� ھ�%�7 ����اھ�� �R��<
� 01ب �&�.��� ��ر-)ى �

7.�3 f��� . 

 (Yھ&`��� از د�
 ���8% ، �� ھ��ز ���.�&�
ا���ن �I)وزى ط�5� ��ر-) در 
 (�ا.�4ب >�رى در 3¦ �
��5).7، ����اھ�� �� �)س �  

��ز -�9 ����1 “>�8 از 
را از �) ��)ون ���7، و  ‟�3ه

�)اى ���&%) �)دن �7 در 
 o.ر�Y.ھ�ى ر ������N د��
 ����رژوازى �� 01ب �&�.�

7.7.��H� ر-)ى��. 

 !ز�&ه ��د آزادى

 !ز�&ه ��د ��ا��ى

 !ز�&ه ��د �~�.� �Mر��ى

 �����M ز�&ه ��د ��ب
 !�Mر��ى

 

  ���< N��<١۵ � ٢٠١٩ ;�ر�
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۴٠ Q:'5 ل�� 
 ز��ن و ھ�� .�رس

 

 !D E9:�ززاده

� ز.�ن  N5 از � �� �ـ�رس 1٨&
 آ�Pز 3ـ7ه ١٣۵٧در اواF) ��ل 

ھــ�ــ�ز یــL �ــ�ه از �ــ&ــ) .  �ـ�د
%3� �ـ�د JY. *�4��8ری ا&<
و او��G ھ7ف 1&4ت 1ـBـ��ـ� 
ز.�ن ��د.7 '� ھ) روز 3ـ7ت و 
. و��R �ـ�ـ9ـ%ـ)ی �ـ�ـYـ);ـ�

ھ&�Hی ای� 1&4ت ا�ـ%ـ)ا�ـ�ت 
�  �ا.�� �7 زن ا��4ـ* ھـ) �

 ٨روز -�%)ش 7�Iا �* ')د و 
� اوج آن �ـ�د��١٣۵٧رس W�.  .

�)ای �� '� در �� .ـ�>ـ�ا.ـ* 
��دم �!&e �0رگ ز.�ن در آن روز 
 �ھ�!�ن ا.ـYـ�ـ0 �ـ�د، روزی 'ـ
��ری�* 3ـ7 و �ـ� یـBـ* از 
 �ھ0اران �3ھ7 1&4ت و��91.
.�)وھ�ی ا�ـ�4ـ* �ـ� ز.ـ�.ـ* 
��دم '� �ـ)ا�ـ)ی زن و �ـ)د را 

 .ط�U �* ')د.7

;)ھ�o �1'� �4ش �* ')د �ـ� 
;)ود�%* زن را ا�)ی طR�5* و 

ا-) iـ� .   ��JI Nی)ش >��ه دھ7
رژی� ����W ���ط) را�ـWـ� �ـ� 
P)ب و اGـ0ام �ـ� ا�ـ%ـOـ�ده از 
.�)وی ز.�ن ���Rان .ـ�ـ)وی 'ـ�ر 
ارزان دا�3، ر;ـ)م ھـ�یـ* در 

ا�� .  و���R ز.�ن ��>�د آورد ��د
در .�8ی� ھ&�  �ا.�� �1'� �ـ) 
'�9ر ��ی7 �� ��ی�d�I 7 �!%ـ8ـ7 
>��e ا9G)ای\ ��)��ـ7 و ایـ� 
زن �%�0ی را ا�)ی .8ـ�دیـ�ـ� و 

�F���� *.�.�   . NـDا �i)ا '
دوم �ـ%ـ&ـ�  ـ�.ـ�ن ا�ـ��ـ* 

: �9)وط�� �ـ�ـ)ر �ـ* 'ـ�ـ7
ر�ــ&ــ�ً �ــ�ــ)ر ا�ــ� در ھــ) " 

 ��E)ی از ا�Eـ�ر، ھـ�ـ��ـ* 'ـ
'&%) از Iـ�ـd .ـOـ) .ـ5ـ�3ـ7 از 
 ��!%78ی� و ;��8ی �%ـ7یـ� 'ـ
�e از ��%ـjـ�ـ�ت ز�ـ�ن ھـ� W�

�&ـ�ی � �' fای� ط)ی �� 7�3��
 eا�ـ4م �ـ)>ـ dا�4م و 1ـ!ـ
�، ا���* �ـ�ـ�ـ� R�3 7����
.O) از ��&� 'ـ� دارای DـOـ�ت 
 ��J'�ره �ـ�3ـ�ـ7 �ـRـ);ـ* �ـ
�a �3رای ��* ��&ـ�یـ�ـ7، !�

ھ� را ی� ��9%ـ) �ـ�  O. d�I) از آن
 aـ���%�jی �E)، ا��jی �!ـ
 ��3رای ��* �ـ���ـOـ�ق یـ� �ـ
 �� �Rـ�ـ�ـ� .ـ&ـ�ده �ـ�(  �B1
�&� ��jی� �9ـ�ـ��ـ�ـ7 �ـ� 
��ادی '� در �ـ!ـ�ـa �ـ�ـ�ان 

�3د �� د � �Jا')ه و Pـ�ر  �*
ھ)یL از آن �ـ�اد .  ر�* .&�ده

� ���OGـ� �ـ�  ـ�ا�ـ7 ' �.��R�
� ا�4م دا3ـ%ـ� �ـ�3ـ7 �7��
ط)ح ی� رد .&ـ�یـ�ـ7 'ـ� �ـ�ـ�ان 
 �.�.�� 7�Iا .Bـ�ـ7 و رأی ایـ� 
ھ��� ��&� در ای� ��ب �Wـ�ع و 
��F e5%اھ7 ��د و ایـ� �ـ�ده �ـ� 
ز��ن ظ�8ر j1)ت 1ـ!ـ§ �Eـ) 
�!N هللا ;ـ)>ـ� �ـlـ�ـ�ـ)IـJیـ) 

و �) ا�ـ�س ایـ� ".  .��اھ7 ��د
 ���7 از  �.�ن ا���* �9)وطـ
 �دJ� �G�FھU در ا��ر >ـ��ـRـ
ا�)ی ر�&* و  �.ـ�.ـ* �ـ�د و 
د3&�* >��ن آ��0 ا�ـ4م �ـ� 
ز.�ن و ��1ق ز.�ن را ھ&� �� در 

%3� 3ـ�ھـ7 �ـ�ده ۴٠J- ل�� 
 .ای�

 �� �� و >�د �� 'ـ� ا�ـ� �ـ� 
7Iی7ه ای .�F L%' (�Sدن ز.ـ�ن 
از ھ&�)ان و 7Iرا.9ـ�ن آ3ـ�ـ� 

��رھـ� و �ـ�رھـ� 'ـ5ـ�دی .   ��دم
ھ�ی ��زه ای در �Dرت ����ری 
از ھ� �7ر�ـ� ای ھـ�ی Fـ�د 

��رھ� �3ھ7 �ـ�دم 'ـ� .  ��7ی7م
ھ&4B�* ھ�ی� ���ط) ازدواج، 
ــ7 ــ)اج 3ــ7. Fا �ــ7ر�ــ . از �

�  �.�ن ز.ـ�ن را از ' �%���7ا.
��;)ت �ـ7ون ا>ـ�زه 3ـ�ھـ) �

�ـ�ھـ�ـ� �ـ� .  ��e 'ـ)ده ا�ـ�
� ھـ) دGـ�ـN طـ4ق � �ز.�.* '
 �ــ7 در >ــ��ــRــ ــ�د. � �ــ ــ% ــ); -
��7��9م و در اد�ـ�ـ�ت رایـd و 

ازدواج .   ر�&* �ـ* Fـ�ا.ـ7م
�)ای �� و ����ری از ھ� دوره 
ای ھ�ی �� ���Rیـ* .ـ7ا3ـ� 
�!0 ��رد ا�%�Oده >��*  ـ)ار 
-);%�، '%�F Lردن از 3ـ�ھـ)، 
 ،�.�F آوردن، ا.!�م '�رھ�ی �`�
اط��� از 3ـ�ھـ) و Fـ�.ـ�اده 

� ایـ� . .7ا�3' �%F7 ھ� آ��R�
 ����.�8 دF%) �ـ�� �.�ع ازدواج '
آن �!�5ر 73ه ��د.0�i ،7ی >0 

���. *� .�)د-* >�

�� ا.�4ب .B)دی� �� �ـ� " و �R3ر 
 �ـ�رس ٨، '� در " ��U �)-)دی�

 در ����F.�8 ط��� ا.7از 3ـ7، ۵٧
� از B�� از �1!)ه و -��ی �� �.
�U �ـ� ;ـ)یـ�د زده �ـ�ـ9ـ7  .

ا.�4ب �)ای �� و �����.ـ8ـ� زن 
 �� �I *�Rـ�یـ�ن دادن �ـ� (Yدی
ر.!�8 و آزارھ�ی* ��د '� ز.7-* 

�ــ� .  �ــ� را در �ــ) -ــ);ــ%ــ� �ــ�د
�Fا�%�ر �ـlـ�ـ�ـ) �ـ�دیـ� وGـ* 
�* زود �ـ� و �ـ�یـ) ز.ـ�ن �F
� 73ی� ��B1%* 'ـ� �ـ) <�%�
 ��).�I �� �3ـ�ـ!ـ� ا.ـ7اFـ%ـ
� و R��< را.7ن U�� ��Fاھ�ن �
��یwه و�Rـ�ـ� ز.ـ�ن �ـ�  ـ)ون 

%3� ا��J- . 

�)'�ب >�5 ز.ـ�ن در �ـ�ل 
 ��>U�� U .��9* ز.�ن و ۵٧

�� دادن آ.�8 ��  �ا.�� ا��4* 
��5رزات ز.�ن در ھ&� >ـ� .  .79

 �.�Fدر '�ر ��در 83)ھ�ی ��%
و اداره و ��&�ر�%�ن و دا.Y9ـ�ه 
و در ���Fـ�.ـ8ـ� ادا�ـ� یـ�;ـ� و 
>&�8ری ا��4* �ـ�ـ9ـ* از 
ــ)وھــ�ی �ــ)'ــ�ب Fــ�د و  ــ� .
�8&%)یـ�ـ -9ـ� ار3ـ�د را 
;�\ �� ھـ7ف �ـ5ـ�رزه �ـ� ز.ـ�ن 

و>�د ای� .ـ�ـ)وھـ� .  ��ز��ن داد
ی �)'�ب ز.�ن �7R از -ـ3Jـ� 

 ��ل از ��B1ـ� ا�ـ�4ـ* ۴٠
دB3 N�Gـ�ـ� FـOـ� �ـ�ر آن 
ا�� '� ��;f .79ه  ـ�ا.ـ�ـ� 
��U ��.7ه و �7 ا.��.* Fـ�د 
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� و ��یwه ز.�ن R��< را ��رد  �5ل
7�' . 

 ٨ �ـ�ل ھـ) ۴٠در ط�ل ایـ� 
��رس �3ھI 7ـ�ـ9ـ)وی ھـ�ی 
>7ی7 >�5 ز.�ن در ای)ان �ـ�ده 

� 1!�ب، ��ـ�ـ� .  ای���� 5�<
آ�Iر��ی7 >��*، �ـ�ـ�ـ� ازدواج 
�  �ا.�� ا��4ـ* ��'�د'�ن و �
 �ھ) روز -�%)ش ��9%)ی ی�;%ـ

 ��رس �ـ�ل  ـ5ـN ٨در .  ا��
�3ھ7 ��دی� '� ;�G�Rـ� زن در 
-)وھ�8ی 7�i .ـOـ)ه در �ـ�ـ�ن 
�ــ)دم 1ــ!ــ�ب ھــ�ی Fــ�د را 
�)دا3%ـ� و در�ـ�ره ایـ� روز و 
��1ق ز.�ن ���)ا.ـ* 'ـ)ده و 

>ـ�ـ5ـ ز.ـ�ن .  �)ود �Fا.7.ـ7
���.�8 ;ـRـ�ل �� �B�7Dھ� ھ0ار �
� NB3 ا.O)ادی و � �i �دارد '
یــ� >ــ&ــRــ* در �ــ�ــN ھــ�ی 
�&��* ��ـ�GـOـ� Fـ�د را �ـ� 
 �ا.�� ا�ـ�4ـ* .9ـ�ن �ـ* 
 �دھ�7 و ا�ـ%ـ)اض Fـ�د را �ـ
����%�8ی �7 زن رژی� ا�ـ4م 

1%* دF%)ان .�>ـ�ان . �* '��7
�� �)دا3%ـ� 1ـ!ـ�ب و ا>ـ)ای 
� ھ�ی ر © و ���ـ�ـ�ـ* ��D
در �7ارس و در 'ـ�ـ�ر �Eـ�ویـ) 
رھ5)ان >ـ&ـ8ـ�ری ا�ـ�4ـ*، 
.�9ن ��7ھ�7 '� �)'�ب ھ�ی 
 ����B1 ����)ی در آ.�ن .7ا3%ـ

ــ0اران .  ا�ــ� ــ�اردھ ــ� � در ای
�aB و و یh7ـ� از 1ـ)'ـ%ـ8ـ�ی 
ا�%)ا�* ز.�ن در ر��.ـ� ھـ�ی 

 .ا>%&��* �* ��ان دی7

 �j1ر ز.�ن در ا�%�دی�م ھـ� و 
 ���D 7ان ھ�ی ورز3* ، در��
ھ�ی ھ�) و در �!��ـe �ـ�ـ&ـ* 
 �� ای از ��B1%* ا�� 'ـ.�&.
�)ان آن 1%* �3ـ�ـ7ه 3ـ7ن 
7Dای ز.�ن در �j1ر .���ـ)�ـ�ن 

�ـ)ای .  را -��ه '�5)ه �* دا.ـ�ـ7
 دی7ن 9�I)وی ھـ�ی >ـ�ـ5ـ
ز.�ن ای)ان '�;* ا�� '� iـ�ـ7 
د ��� را در ����F.�8ی یـBـ* از 

ز.�ن از ھـ) .  83)ھ�   7م �0.��
;)D%* �ـ)ای 'ـ�ـ�ر -ـJا3ـ%ـ� 
 N�8 و ��ـ.����F 1!�ب 1%* در
ھ�ی I) �ـ)دد، ا�ـ%ـOـ�ده �ـ* 

�ـ0ا1ـ&ـ� ھـ�ی او�ـ�ش .  '��7
 ا��4* �ـ� ز.ـ�ن �ـ� وا'ـ�ـ
73ی7 آ.�8 و 1&ـ�یـ� �ـ)دم از 

1ــ)'ــ� .  ز.ــ�ن رو�ــ)و �ــ�ــ9ــ�د
دFــ%ــ)ان Fــ�ــ��ــ�ن ا.ــ�ــ4ب در 
�)دا3%� 1!�ب �ـ� ا�ـ%ـ�ـ5ـ�ل 
�)دم رو�)و 73 و ���Rان یB* از 
 �.&�د ھ�ی ��5رزات ز.ـ�ن �ـ�ـ�ـ
>&�8ری ا��4ـ* در �ـWـ� 

 . >�8ن ا.�BRس ی�;�

�j1ر ز.ـ�ن در Dـ�ـ�ـ� ھـ�ی 
�� �ـ5ـ�رزات �ـ�ـ��ـ* و %��
ا>%&��* را �* ��ان از ا.ـ5ـ�ه 
ز.7ا.��ن ����* زن دریـ�;ـ�، 
� ���ط) �j1ر در >�5 ھ�ی '
 �� ا>%&ـ��ـ* از >ـ�ـ5ـ%��
'�ر-)ی -);%� �� >�5ـ 1ـOـ� 
���\ زی�ـ�، د;ـ�ع از آزادی 
���ن، د;�ع از ��1ق 'ـ�د'ـ�ن و 
 از ھ&� >ـ�ـ5ـ ز.ـ�ن در ��
ز.7ا.�8ی >ـ&ـ8ـ�ری ا�ـ�4ـ* 

ز.�ن .�)وی �&ـ7ه ای .  -);%�ر.7

در ا�ــ%ــEــ��ــ�ت و ا�ــ%ــ)ا�ــ�ت 
ز.ـ�.ـ* iـ�ن .  '�ر-)ی ھ�%�ـ7

I)وی� ��&7ی و �7�Hه  ـ�ـ�ـ�ن 
 � 8i)ه ھ�ی F�3© >ـ�ـ5ـ�
'�ر-)ی �75یN 73ه و ھ) �iـ7ر 
رژی� آ.�8 را ��9%) ��ـ� ;9ـ�ر 
 )ار ��7ھ7 ����5ـ�ـ� آ.ـ8ـ� در 
� �ـ�ـ9ـ%ـ) R��< دم و در(� ���

��E�3 ھ�یـ* iـ�ن .  ���9د
��در �%�ر �98%*، ��در I)ویـ� 
�ــ�ــ&ــ7ی، �ــ�دران Fــ�وران و 
���ری از �ـ�دران  ـ)�ـ�.ـ�ـ�ن �
>��ی�ت >&�8ری ا��4* '� از 
�ــ�ــ� �ــ)دم �ــ�دی و -ــ&ــ�ــ�م 
� ا.7 ھ) '7ام �� iـ8ـ)ه %��F(�
ھ�ی �)>�ـ%ـ� ای در �ـ5ـ�رزه 
� رژی� >��ی%ـBـ�ر ا�ـ�4ـ* ���

ایـ� ز.ـ�ن در .  �75یN 73ه ا.ـ7
�!&e ھ�ی ا�%)ا��ت '�ر-)ی از 
� ا�%)ا��ت ;ـ��د اھـ�از و �&<
ــHــ� 3ــ)'ــ� 'ــ)ده،  ھــ�ــ� �
���)ا.* 'ـ)ده و در رھـ5ـ)ی 
��5رزات -)وھ�8ی ��%�� �)دم 

 ���) دا%3� و دار.7�.. 

ھ) روز �) �ـRـ7اد iـ8ـ)ه ھـ�ی 
;�Rل و ���) >ـ�ـ5ـ ز.ـ�ن در 
. ای)ان و >�8ن ا;ـ0وده �ـ�ـ9ـ�د

iــ8ــ)ه ھــ�یــ* .ــSــ�ــ) Iــ)ویــ� 
 Nـ���&7ی، �7�Hه  ���ن، �
��&ـ7ی، آ�ـ�ـ� داhـ&ـ*، ویـ7ا 
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�)خ ای)ای*، و ی� ز.ـ�.ـ* - ،71��
.�S) ��در I)وی� ��&7ی و ��در 
 Nدر �ـ�ـ��ـ ��%�ر �98%* 'ـ
>��ی�ت >&�8ری ا�ـ�4ـ*  ـ7 
�� ')ده ا.7 و ��E�3 ھ�ی* �
.ــSــ�ــ) �ــ�ــ�ــ� ا1ــ7ی، 3ــ8ــ4 
دا.O9)، �3)ی� a&3 ;ـ)یـ7ه 
آر��ن '� iـ8ـ)ھـ�ی 3ـ�Fـ© 
��5رزات ز.�ن در �Fرج از '9ـ�ر 

7�%� . ھ

و ھ��ز اول 'ـ�ر >ـ�ـ5ـ ز.ـ�ن 
ای� >�5 �� �).�Y.ـ* .  ا��

>&8ـ�ری ا�ـ�4ـ* Fـ��ـ�ش 
.��اھ7 73 و ا>�زه .��اھ7 داد 
�  �ا.�� ا��4* و  ـ�ا.ـ�ـ� '

در ���1ـ� .  �7 زن �� * �&�.�7
5 ز.ـ�ن �ـ8ـ) Fـ�د را �ـ) �<
3ــ)ایــ\ �ــRــ7 از �ــ).ــYــ�.ــ* 
>&�8ری ا��4* ھ� Fـ�اھـ7 

ز.ــ�ن ا>ــ�زه دFــ�Gــ� .  'ــ��ــ�ــ7
�ــJھــU در ا�ــ�ر >ــ��ــRــ� را 

ایــ)ان >ــ�یــ* .  .ــ�ــ�اھــ�ــ7 داد
 �.��اھ7 ��د '� ���اھ�7 .��ـ
ا4Dح و �7RیـN 3ـ7ه  ـ�ا.ـ�ـ� 
 Nـ�ـ&ـ�ـ� �R��< �ا��4* را �

ز.�ن ای)ان ا>ـ�زه iـ�ـ�ـ� .  '��7
0�iی را .ـ�ـ�اھـ�ـ7 داد iـ�ن 

����* ��7ا.�7 '� زن �ـ%ـ�ـ0ی 
 >7ای* .ـ�IـJیـ)  ـ�ا.ـ�ـ� ��

 .ا��4* ا��

5 ز.�ن �� 71ی از آ-ـ�ھـ* �<
 �و ��ا.�یـ* ر�ـ�ـ7ه ا�ـ� 'ـ
ا>�زه .7ھ7 ز.�ن ���Rان .ـ�ـ)وی 
 eــ�7ــ� �ــ�ــ�;ــF ــ�ر ارزان در'

�N�G7 ایـ� .  �)��ی� داری درآی�7
ویw-* ھ� >�5 ز.ـ�ن .ـ�ـ)وی 
�8� >�5ـ iـ� و �ـBـ��ر 
ا�� '� در ����R �ـ).ـ�3ـ� 
آ�* �)دم ای)ان .�ـ �ـRـ�ـ�ـ� 

ای� >ـ�ـ5ـ �ـ� .  '��7ه ای دارد
ــ0ب  ــ* 1 ــ� Rــ ــ�د ی F ــ0ب 1
 ��� '�ر-ـ)ی 3ـ�ـ�Fـ%ـ�.�&'

 �ـ�ل �9��٢٧د '� در طـ�ل 
��1ت �Fد در ط)ح �Fا�%� ھـ� 
و ��5G�Wت �Iیـ� ای و رادیـBـ�ل 
>ــ�ــ5ــ ھــ�ی �ــ�ــ��ــ* و 
 ا>%&��* و از >&ـ�ـ� >ـ�ـ5ـ
ز.�ن در ای)ان و �Rـ�ـ�ـ� راھـBـ�ر 
 �ھ�ی آن .� �&7ه ای دا3%ـ

 . ا��

 ��رس ���8 روز ی�دآوری �)ا�)ی ٨
��1ق زن و �ـ)د و �ـ5ـ�رزه �ـ� 

�ـ)ای .   �ا.�� �7 زن .ـ�ـ�ـ�
ز.�ن ای)ان ای� روز ی�دآور >��یـ�ت 
���B1 ا��4* �ـ�ـ�ـ� ز.ـ�ن 

'7ام زن ای)ا.* ��ـ�ـ�ـ)، .  ا��
��ھ�� و ز>)ھـ�یـ* 'ـ� �ـWـ�ر 
 ��%&���L و  �.�.ـ* �ـ�ـ�ـ��

ز.�ن ا�&�ل ���9د را، �� �ـ&ـ�م 
ا�ـ�؟ -و>�د �Fد �!)�� .B)ده 

در ای)ان �ـ&ـ�م ز.ـ�ن .ـ� ;ـ�ـ\ 
� �Fد  )�ـ�.ـ�ـ�ن و B��3ھ7ان �
�3'��ن >ـ&ـ8ـ�ری ا�ـ�4ـ* 

7�%�ای� �ـ�7ـ�ـ�ن .ـ�ـ .  ھ
�8&* در �)-0اری �ـ�ـ�'ـ&ـ�ت 
د�� ا.7ر'�ران رژی� Fـ�اھـ�ـ7 

� ��Rـ�ان 3ـ�'ـ* و .  دا�3i
� ��Rـ�ان  ـ��ـ* و i �3ھ7 و

� زیـ5ـ�یـ* .  داد�%�ن��D �i و
�Fاھ7 ��د و %* 'ـ�  ـ��ـ�ـ�ن 
�* 1!�ب ا�B1م �Fد را در�ـ�ره 
آیــ� اGــ� ھــ� و آFــ�.ــ7ھــ�ی 

 .>��ی%�Bر ا�4م �* '��7

ــ) ٨ ــ�ط ــ� ــ�ل � �ــ�رس ا� � 
د�%�وردھـ�ی �ـ0ر-ـ* 'ـ� در 
 �ط�ل یL �ـ�ل اFـ�ـ) دا3ـ%ـ
ا��، اھ&�� و >�ی�Yه ویwه ای 

 �ــ�رس ٨>9ــ� ھــ�ی .  دارد
 �ـ�ل �ـ5ـ�رزه ۴٠ا���ل ی�دآور 

� زن �ـ%ـ�ـ0ی و >ـ�ـ�یـ� ���
.�)وھ�ی ا��4* �ـ�ـ�ـ� ز.ـ�ن 

 �ـ�رس را �ـ� ٨ر��7ن .  ا��
ھ&� ز.�ن �� ھ&� '�3ـ�ـ7-ـ�ن 
راه �)ا�)ی زن و �ـ)د �ـ� 1ـ0ب 
 Lـ� 'ـ�ر-ـ)ی �ـ5ـ)یـ�'&�.ـ�ـ

 . ���Yی�

�� ا��7 �� ��;��� ھ�ی �0ر-ـ%ـ) 
 .  �)ای ز.�ن ای)ان و >�8ن
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��ل Q:'5 ز��ن و ھ�� 40 
 .�رس


 یf د���ی .����
��9� 

��ا��ى ��.J زن و .�د در 
�و ا?��Cدى و ا!��lل >?

�ل ��FKن .  ���
 اى!

 ھ�ى ?�ا��1 ��ر و ��
ا5��>N �� زن و .�د �&ون 

{�U:T د ��ا�� در .  ھ�� ��ع�.
ازاء ��ر .���
 ��اى ز��ن و 

�l3 ھ� ��ع .8&ود�K .  .�دان
 
�� CT&ى .���J و ���

�g ز��ن�T w>�L. ھ�ى .

 
��ا��ى ��.J زن و .�د در �<�
 
�د، ����ا.�ر .���ط �
 د
ھ�، .�NCD ھ�، ��>�ت و 
 
h:ر و ط�� @��hT ،ر�� w�!
 ،N>l! ء�hTار ،J���. ى&'�
�N�&'K ��ر��ان در ��uح �

w>�L.  . و ا�5اى kK�CT
.�hرات و .�از1K وK{ه در 
 
�1 ادا.�T ه ھ� ��اى�G'�
��رى ���
 اى و !N>l ز��ن، 
'�>�� ا�Dاج ز��ن . ��v�
���دن ��ر  ��<�'��ردار، .
1 �
 ز��ن ��ردار و و�5د �G'�

E�9�Tت وK{ه .�رد ���ز ز��ن 
 . در .J8 ��ر

 ھ)�
 .�NCD دوران ١٦
�ن و ��FKل Kردارى و زا��
.�NCD ��اى �9G&ارى ��زاد 

 ���T �� &Kا�p ط���1 �
�g زن و !�ھ� ھ� دو �T

. .�رد ا��)�ده ?�ار �G��د
J�F�T ھ��ت ھ�ى ��زر�N و 
�'��ل، �� وظ�)
 ��vرت �� 
 g��T ق��9&ات UT ا�5اى

  .�'�Gه ھ�
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د��G��ی و 
 1�3�U� 
��8.

E�F�Tت �&ا 
�� !.�F8م ا

 �Gدو �%3J- �8یG�� در
>&�8ری آذر��ی!�ن �� رھ5)ی 
ا�8Gم ��* اف،  '� اد��ی 
د��')ا�* و ر��ی� ��1ق 
�  آذر��ی!�ن R��< 83)و.7ی در
را دارد، ;4�B9� ��G�Rت .7ا  را 
� و �� ز.7ا.�8ی &'��� ،(�Y%�د
ط��.* �7ت ���Bم ')ده 

� ای� ;��G�R .  ا���از >&
ا>%&��*،  ��س   -����* 

 ��B�ا�)اھ�� اف �� ده ��ل، ای
ر�%� زاده �� ھ�9 ��ل، 

  �� *�Pت ;)ا�)ز او(B;7 ،ل��
 ���ل 8�2&�ن  1��� اف �

�7R از �H)ی ')دن a51 آزاد (  
73( �� *Gن ��%�ر�l;6، ا 

 � 9��ل، ر7�3 ر��j.0اده �
  � ��ل، 5��ل، ��&�ر ھ0ی �

 � ��ل، 10.!�ت ��* اف �
 �  ��ل، ��10ی)ام ��&7 اف �

  � 8آراز  �* اف، ا0�YG 8)��ن �
. ��ل ز.7ان ���Bم 73ه ا.7

�4�B9ت .7ا �)ای آزادی�8ی 
����* و ا>%&��* و ��1ق 
83)و.7ی در اذر��ی!�ن ��5رزه 

7�B��  . *.��ای� f1 ھ) ا.
� ای ا�)از R��< (در ھ �ا�� '
7�B� *���� ا>%&��* و (S. .

ای� f1 ا�%7ای* از ای� 
 U�ا.��.�8ی 3)ی� و ��5رز �

� .  73ه ا��' ���. *�'
 e;��� �;�1 ���B1 از ای�
�)��ی� داران و �HiوYG)ان 
'�ر-)ان و ز�9B%&1ن >&�8ری 
 �i �� �' 7�(H� آذر��ی!�ن
 ،(�Y%��8 د.���1* ای� ا.
� و ز.7ا.* 73ه ا.7؟ &'���
�� ا�%)اض ��در یB* از ای� �;
 *Oن 3)ی��ز.7ا.��ن، دل ھ) ا.

;)ی�دھ�ی .  را �7رد ���ورد
 *�دا�Fاھ* ای� ��در را '

در .  .��� >�اب  �7ھ7
83)ھ�ی آذر��ی!�ن ای)ان .�0 
ا�)وز �)دم، '�ر-)ان و ز.�ن و 
 5�< Lا.�ن زی�دی در ی�<
و��e ا>%&��* �)ای آزادی�8ی 

ا>%&��* و �)ای   –����* 
� ای آزاد و �)ا�) R��< f���

7��B�� �5رزه� . 

�� در '&�%� آذر��ی!�ن 01ب 
�� '�ر-)ی ای)ان، �Fد �.�&'
را در'��ر �4�B9ت .7ا ��7ا.�� 
و از ��5رزات ��f ای� �4�B9ت 
1&�ی� ����B� و در ای� را�%� 
 �� ����%�8ی �)'��Y)ا.�

دو�G >&�8ری آذر��ی!�ن 
ا�%)اض داری� و �� �&�م   �ا و 
�7D �B&� NB3 (8ای 
 *5�ازادی��اھ* و �)ا�)ی ط
ا��j و ;4�B9� ��G�Rت .7ا 

�� �Fاھ�ن ازادی .  �Fاھ�� ��د
�7ون  �7 و 3)ط ھ&� ای� 

��%� .  د�%�Y)73-�ن ھ

 7�8� �;)از   –�)د��) .9)ی
 آزادی
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 اD:�ری از آذر��ی��ن
 

 !D E9:�ززاده
 
  دی .�ه٢
 

 @� �� ��ر�� وا�1 ۶٠د
��زی ای�ی�F ا��9 ا�Dاج 

 !&ه ا�&
 �.�Fدر '�ر»�Bدر »ای)ی e وا 

 83٣٠٠)�%�ن ا�8) �� از 
'�ر-) ��l9ل �� '�ر ��د.7 ا�� 
 N�Gد �از ا�%7ای ��ل >�ری �

 � ���ان »�4B9ت ��G*«آ.`
 .O) از ۶٠'�  73ه ا��، د��

'�ر-)ان  )اردادی �� ا�&�م 
 .ا.7  )ارداد، اF)اج 73ه

��� �) اظ�8رات ای� '�ر-)ان در 
��زی ای)ی�B، '�ر;)�� ��  وا-�

 ��&��* '�ر-)ان  )ارداد �
��ھ� ��7�R ')ده ا�� �� 
اF)اج  '�ر-)ان �� ��G�8 ا.!�م 

 .�3د
'�ر;)�� در :  آ.�8 اظ�8ر دا7�%3

 ���. �� ٣۵)   ;)وردی�1(�)۴
.O)از '�ر-)ان را اF)اج ')د و در 

 �� دوم '� آذر ��ه ا.!�م �٢٧)1
 .O) از '�ر'��ن اداری 73۶، 

��F%&�ن �)'0ی �� د�%�ر 
� اF)اج 7.73 و .�F7ی)ی� '�ر�

 �%3J- از ٢٣روز (Yدی (O. 
 .ھ&�Bرا.&�ن از '�ر ���Bر 7.73

 ��Rص و��EFر-)ان در�'
ا�l%3ل �Fد �7R از ای�م ���Bری 

7�%O-  : �� از �I �ھ&�Bرا.* '
ا.7 در >�%!�ی '�ر  اF)اج 73ه

 *���7F و *%R�D وا71ھ�ی ��
� ')دهR<زی�دی �)ا  �ا.7 ا�� �

دN�G 3)ای\ ��* '� دار.7 �� 
� ھ�p '�ری �)ای آ.�8 S�G ای�

 .7�Iا .79ه ا��
� آ.�ن، �&��* '�ر-)ان %O- ��
� دN�G ��ھ�� � �Bاردادی ای)ی( 

ی�9ن ھ) ��ه aI از   )ارداد '�ر
�  )ارداد '�ر �Fد .Y)ان &��F

7�%� .���Bری ھ
: ای� '�ر-)ان اظ�8ر دا7�%3

'�ر-)ا.* '� ا�F)ا ���Bر 
ا.7 �4وه �) ��Rیf ��1ق  73ه

 �%3�، در ز���J- دو ��ه
دری�;� f1 ���ات .�0 �� 

�از .   ھ��4B9� 7�%* ��ا>
 ���م، f1 ���ات ھ&R� ار( 
 �'�ر-)ان ���Bر 73ه �� �Iی

5� 73ه ��1٩۵ق ��ل ���� 
 .ا��

 
j ��ر��ان �<:�ی'4 �T
��زی T:�ی� ��ای .�U?�ت 

 .�دی
 �.�F3&�ری از '�ر-)ان '�ر

»o5)ی�� در »��زی �5)ی0 �
ا�%)اض �� I)دا�F .79ن 
��5G�Wت �0دی �Fد د�� از 
 .'�ر '7�9ه و �!&e ')د.7

'�ر-)ان ��� �)�Iی* ای� 
ا�%)اض �F *O�Dد را �8iر ��ه 

 .ا.�R� 7 �ت �0دی ا�4م ')ده
�� و>�د :  -�ی�7 ای� '�ر-)ان �*

� ای� واR�D 71%* از آ��ن B.آ
 %3� از ��J- ه ��ل��
� ھ��ت 1&�ی� از � *D�EF
��Dیe وا-Jار 73ه، �� ھ��ز 

 ����۴ � �R� ه �0د�� 
 .ط��B5ری�

 ١۴در ط�ل :  -�ی�R�  7%)��ن �*
 �.�Fای� '�ر �' �%3J- ه��
�����G ھ��ت 1&�ی� � ���
از ��Dیe  )ار -);%�، ا��Oق 
 ��G�R; ز�Pدر رو.7 آ *D�F
� ��9ھ7ه .79ه .�F7ی '�ر�G��
 �.�Fر�' *G�� 4تB9� و
ھ&`��ن ��  �ت �Fد �� * 

 .ا��
 از ای� �I آ.�ن؛ �%O- ��

o5)ی���  ���زی �� �7ت یL دھ
 D�EF* وا-Jار 73ه �� ��
��د '� در ای� �7ت ��5G�Wت 

 ��ه �� ���F) ٨ '�ر-)ان ��  �0دی
 .ا;%�د

 �.�Fر-)ان '�ر�' �%O- ��
o5)ی����زی �5)ی0، ای� وا71  �
��;f �)ی� وا71ھ�ی    یB* از

R�D%* ا�%�ن آذر��ی!�ن 
3) * ����ب �*  ��3د '

 از ��ل �I ت ��٩١��E�� 
�I رت�D �;)و3*  آن �

*� �73 ا�� در �1ل ��1)  �)�
 .د�iر ر'�د در ��7�G 73ه ا��

 
j ��ھ'G��ن !��J و �T

 ��ز�����Gن T:�ی�
�&�ن NP�3 و R� از *R&<
 �� �5)ی0ی د�� �%���ز.9

�R%)��ن   .�!&e ا�%)ا�* زد.7
�Fا�%�ر��58د ��F �9�Rد 

7�%�ھ� �� :  -�ی�7 آ.�8 �*.ھ
 در7D ا;0ای ��1ق ٢٠

�&�ن R� NP�3%)��� و ھ� R�
��زی  �� �7م ا>)ای ھ&��ن

 (S. ��)ای ��ز.9�%�Yن؛ �
ر�7  )ار .��� در ��ل  �*

آی�7ه ��9�R �� ��58د 7�Iا 
�R%)��ن �Fا�%�ر .  '�7 

 �Y���Iی* �����ن و ا;0ای
� .ھ�ی آ��ز3* 7.73 ��د>

 
  دی .�ه٣
 

��ر��ان �<:�ی'4 ��زی 
 j�T ی���ای دو.�1 روز�:T

 ��د�&
�!&e ا�%)ا�* '�ر-)ان 

o5)ی����زی �5)ی0 '� از روز  �
 �Fدا(I �%3� در ا�%)اض �J-
.79ن ��5G�Wت �0دی �Fد آ�Pز 
 �73ه ��د، ا�)وز .�0 ادا�

'�ر-)ان ����N در .  دا�3
� �!&e ')د.7.�Fورودی '�ر.. 

� '�ر-)ان، آ.�ن �� ٔ%O- ��
 *9�� N 79ن 71ا. �Fدا(I

��3ن، ��  از ��5G�Wت �8iر ��ھ
ا�%)ا��ت �Fد ادا�� �Fاھ�7 

 .داد
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�� و>�د :  '�ر-)ان �E)ی� ')د.7
 �.�F7ی)ی� '�ر� �B.آ

o5)ی�� ��ه ١۴��زی از 71ود  �
� دN�G ا;0ای �4B9ت � �I
 �� *D�EF � از ��.�Fر�'

eی��D ده    ھ��ت 1&�ی� از(H�
73ه ا��، ا�� ھ&`��ن در 
رو.7 آ�Pز ;7�G�� ��G�Rی 
� ا��Oق D�F* ��9ھ7ه .�Fر�'
 *O�D 4تB9� 79ه و.
'�ر-)ان ھ&`��ن ��  �ت �Fد 

 .�� * ا��
 
  دی .�ه۴
 

j ��ر��ان ��� و �T
 �l. �U'iن

 e&%!� از '�ر-)ان *R&<
 �� �5�'�9 و �l� �R�Dن .

*D�EF  N���� e&%!� زی��
 e&!� ن اداره �)'0ی�&%F��

 .ا�%)ا�* �)-0ار ')د.7
 �lG ر�� Lاز ی aI ،م��R� از  )ار
اھ��� F)ی7ار، اواF) آذر 
 �� e&%!� اری �!7دJ-وا
 N�� �3)ی� �.�Fر�' U1�D
�5)ی0 ا.!�م 73، ای� 

*G�1در  �%3J- روز �' ��)٣ 
.�0 اھ��l� *Gن و )  دی ��ه

� در 83)ک .�Fر-)ان ای� '�ر�'
�)ای ویwه .�8� ���lن '
�7ی)ان 3)'� و ��N ز.7-* 
 �'(3 N��(I 9* از��

 .ا.7 ا��، �!&e ')ده
 e&%!� ا�)وز '�ر-)ان e&!� در
'�9 و �l� �R�Dن، 

آ��د  ;)��.7ار 83)�%�ن �Iرس
 ��j1ر ی�;� و  �ل �Y�I)ی �

 .'�ر-)ان داد
�!%&e '�9 و �l� �R�Dن 

��٢ از  N��(I (O. ھ0ار 
 �' ���G�1١٠دارد؛ ای� در 

 از �� �%3J- ھ0ار ۵��ل 
� �Dرت ��%��� در ای� � (O.

 .')د.7 وا7�G�� 71ی '�ر �*

 
  دی .�ه۵
 

j ��ر��ان �T دو.�1 روز از
 ��� و �l. �U'iن

ا�%)اض >&R* از '�ر-)ان 
�!%&e '�9 و �R�D و 
دا�H)وری ��lن '� از روز 

 �%3J-)۴دی ��ه   ( در وا'�
 �� وا-Jاری ای� وا7�G�� 71ی ��
 N���� در *D�EF ��
 e&%!� ن اداره �)'0ی�&%F��
 �آ�Pز 73ه ��د، ا�)وز .�0 ادا�

 .ی�;�
 e&%!� از '�ر-)ان *R&<
'�9 و �l� �R�Dن در 

*D�EF ���زی و  ا�%)اض �
�j1ر '�ر;)��ی >7ی7 در ای� 
�!%&e '�9 و �R�D وا e در 
83)�%�ن �Iرس آ��د ��lن 

��  ای� درe&!�  .*G�1 ')د.7
 �'  �I دی ��ه٣(دو روز  (

�F.�اده و اھ��l� *Gن .�0 در 
�)ای 83)ک .�&8� N��

هللا �OPری '� ��N ا��Bن  آی�
�7ی)ان و �)N��(I *F ای� 
 e&!� ،��7ی ا�G�� 71وا

 .ا�%)اض �)-0ار ')د.7
�!%&e :  -�ی�R� 7%)��ن �*

 e5�� ن�l� �R�D �9 و'
درآ�UG�P 7 ��'��ن �Iرس آ��د 

��ده و ز.7-* ��9ی) �� ای� 
� ا��%�. وا7�G�� 71ی وا�

��B3 7د در  آ.�نR%� ھ�ی
*D�EF  زی وا71ھ�ی��

 ����7�Gی �)ا�) '�9ر از>&
�Oا.*  ھ(Y. 7ه&� ��� را �H�

 �� e&%!� اریJ-د از وا�F
 *D�EF  .دا.�7 �* ��

دو روز ا�� '� �� وا-Jاری 
 ��!%&e '�9 و �l� �R�Dن �
 �'(3 U1�D ا'��ن �;)دی '
�3)ی� ��N �5)ی0 ا��، 
'�ر-)ان ای� وا71 '�9ورزی 

ا.7 '�  �0رگ �� �!&e د�� زده
 . ھ0ار N��(I دارد71٢ود 

 
  دی .�ه٩
 

�)ویa دا. آ��زان 
رو�%�ی* �� ���Dی 
�)ادو�� ارو��� از NI رو�%�ی 
;�)وزی�ن و �!)وح 73ن 

آ��زان و ا.%��ل آ.�ن ��  دا.
 ���&�ر�%�ن ا��م F&��* ارو��

�1ل �® دا. آ��ز   .5F)داد.7
���7 -0ارش 73ە ا����.. 

 
د�:�3
 اD:�ر آذر��ی��ن را در 

8
 آ�L� �Dا��&(i 
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ا>��Cب ��ر��ان =�وژه 
 
ای��ن T:�ی� در ا>��اض �

.�ه   ٧>&م دری��� 

?�U. �9ی?�h�! 

 ��  ا�5Fر ��7رج در ر��.� ���
ھ�، '�ر-)ان I)وژه آی��ن �5)ی0

�۵٠��B.*   -یL �)ج �!�ری(    
، �8&%)ی� I)وژه درون )ط�5� ای

 �83)ی �5)ی0، �� ا�%�Eب و �
 ��* '7�9ن '�ر-�ه، ��WR�

 �Fدا(I ه ��1ق 7�٧م�� 
 .�Fد�3ن ا�%)اض ')د.7

 ،�%3J- دو ��ل *Bدر ط�ل ی
�* '�ر�F.!�ت و I)وژه �WR�
ھ�ی �&)ا.* �� یL ا�) ��دی 
. در ای)ان، �75یN 73ه ا��

'�ر-)ان ���i وا71ھ�ی* �� 
 �)ا�) 7�5م دری�;� ��1 �8ی 

� -)ا.* � �زی) F\ ;�) و �� ��>
�)��م آور '��ھ�ی ا���* 
ز.4B9� �� ،*-7ت زی�دی 
 ���i �رو�)و ��7.�9 و ادا�
 N�� (�P ای�9ن(� *%�Rو�

 . ��&N -)دی7ه ا��

� آذر��ی!�ن 01ب %�&'
�� '�ر-)ی ای)ان، �&� �.�&'
1&�ی� از ا�%�Eب و ا�%)اض 
 ��)f1 ای� '�ر-)ان، آ.�ن را �
�e&!� N�B9 �&��* و ای!�د 
�3رای '�ر-)ی '�ر-�ه �Fد، 

ای� �3را ��%�ا.7 .  ;)ا����ا.7
'�ر-)ان را در ا�) �%�7 ')دن و 
ھ7ای� و رھ5)ی ای� ا�%�Eب �� 
�E1ل .%�!� و دری�;� ��1 �8 

یB* از راھ�8ی .  ی�ری ر��.7
�8� 59�I)د ای� ��5رزه، 
 �'7.�9ن ا�%)اض و ا�%�Eب �
����N 83)داری و ا�%�.7اری 

� ��5رزات .  �5)ی0 ��73�5�(!�
'�ر-)ان ��ی) ���طf .�9ن 
داده ا�� '� ��5رزات '�ر-)ی 
 �در �Dرت '7.�9ه 73ن �
��W 83)، ��%�ا.7 �&� 
�U 1&�ی� �)دم، '�ر;)�� و <
 �I از �)��ی� داران را ��

 . ��� ;�9ر  )ار دھ7

 !'�ر-)ان و �)دم 83) �5)ی0

ا�%�Eب و ا�%)اض '�ر-)ان 
I)وژه آی��ن �� 1&�ی� 3&� 

� .  .��ز دارد' *�B3 (ھ ��
�&�B ا�� از ��5رزات ای� 

3&� ھ� .  '�ر-)ان 1&�ی� '��7
 � ��ه 8�7%) ��7ا.�7، '�ر-)ی '

��1ق دری�;� .B)ده، �Fد و 
�F.�اده اش زی) 73ی�7)ی� 
;�9رھ�ی ا %�Eدی  )ار دار.7، 

.�5ی7 ای� ا.��.�8 را ���8 
 .-Jا�3

���� و ��.* ���i 3)ای\ 
 �>�8&* �)ای '�ر-)ان  و ھ&
�)دم، رژی� آی� هللا ھ�ی دزد و 

1&�ی� .  �����ردر ��73�5
'�ر-)ان و �)دم از ��5رزات 
ھ&7ی�F ،(Yد -�م �8&* در 
��I.7 و �8� دوF%� ��5رزات و 
�  �ی%) ')دن �ODف �7�% i (ھ
 �>��S� *95� ا�� '
��%�ا.7 �� -�%)ده و �)���)ی 
73ن اش، �).�Y.* ای� رژی� 

 . را �)یR%) .&�ی7

ز�&ه ��د ا>����Cت و 
��ی �T��ا>��ا;�ت 

 ��ر��ان

 J�F�T ی��� Q�=
!�راھ�ی ا>��ا;�ت و 

 ا>����Cت


 اذر��ی��ن ��ب ���
����� ��ر��ی ای�ان� 

;�ری�   ۶   �)ا�) ��8�١٣٩٧&�   ١٧
٢٠١٩ 
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��Dب ��ر��ان در ��ر�C�<ا
�ن �i���ن�� 

 �� ا�5Fر درج 73ه در ر��.� ���
 '�ر-)ان �I روز ھ�، از 3
� ��&�ن �D;��ن �5)ی0 .�Fر�'
 �Fدا(I 7م� �در ا�%)اض �
 �&�� f1 0�. ه ��1ق و�� ��
ھ�ی�9ن، د�� �� ا�%�Eب 

 . زد.7

ای� '�ر-)ان در �)داد ��ه 
ا���ل .�N�G7� 0 �7م دری�;� 
��1 �8ی�9ن د�� �� ا�%�Eب 
زده ��د.7 و ����ران .�)وی 
ا.%e&!� e.�� *��S ا�%)ا�* 
 �.�Fرج از '�ر�F ر-)ان در�'

 . 73ه ��د

  d��� و ;� �� �در .%�!
 �ا %�Eدی ���%� �)��ی
داری ��� �1'&�� ای� هللا 
 (Yر��P ردر و دزد و���ھ�ی ��
ا��4*، ا'g)ی�  )ی�O��� Uق 
 *%R�D ت و وا71 ھ�ی�!.�Fر�'

�* '7�9ه �WR� �در ای)ان، �
� ��&�ن .�F�9د و '�ر��
�D;��ن .�0 ھ) از 7�i -�ھ* �� 
�* و ا�%�Eب '�ر-)ی �WR�

 .��ا>� ا��

� آذر��ی!�ن 01ب %�&'
�� '�ر-)ی ای)ان، �&� �.�&'
1&�ی� از ا�%�Eب ��f '�ر-)ان 
��&�ن �D;��ن، از آ.�ن �* 
 f��� ای(� ��Fاھ7 '
�Fا�%�8ی�9ن �4ش '��7 
 �ا�%)اض و ��5رزه �3ن را �
 (83 �� و �.�Fون از '�ر(��
7�.�9B� 0ن و �5)ی��;�D .

 ��1'&�� ا��4* �)��ی
داران و '�ر;)��ھ� از '7.�9ه 
 �73ن ��5رزه و ا�%)اض �
��W 83)ھ� و ��5F) 73ن 

��ی7 از ای� .  �)دم، ��%)�7
��ازن  �ای >7ی7، ا�%�Oده 
')ده و �8&)اه �F.�اده ھ� در 
����N اداره ��Dیe و ا�%�.7اری 
. �5)ی0 د�� �� �!&e زد

'�ر-)ان 9�I)و ای� ا�%)اض 
 e&!� N�B9� �� 7�.ا�%��
�&��* و ای!�د �3رای 
.&�ی�7-�ن '�ر-)ی، رھ5)ی 

7.(5� �I � .   ا�%�Eب را آ-�ھ�.

 !'�ر-)ان و �)دم �D;��ن و �5)ی0

از ا�%�Eب و ا�%)اض '�ر-)ان 

. ��&�ن �D;��ن 1&�ی� '��7
1&�ی� 3&� ����  �ی%)73ن 
ا�%�Eب و ا�%)اض 

ا�%)اض ای� '�ر-)ان، .ا.�8��
 *&�8< ��Rو� �ا�%)اض �
��>�د، ا�%)اض �� -)ا.*، 
�X�R5 و  ;�) و ;4'%* ا�� 
 �R��< ق�O��� Uی�  )ی(g'ا �'

 !ای)ان �� ان رو�)و��

ز�&ه ��د ا>��Cب و ا>��اض  
�ن �i���ن ����ر��ان 

 T:�ی�

=�Q ���ی ای��د 
!�راھ�ی ��ز.��&ھ2 

 ا>��ا;�ت ��ر��ی

=�Q ���ی ا>����Cت و 
��ی�T�� ا>��ا;�ت 


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

 ١١ �)ا�) �� ١٣٩٧ �8&� ٢٢
 � ٢٠١٩;�ری
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j ا>��ا;2 ��ر��ان �T

 رو�2T�:� 1 �95ن ��Dر��

 در ز���ن

 �� ا�5Fر درج 73ه در ر��.� ���
 �5�9!�I 8&�     ٢۵ھ�، ا�)وز�

 �Pرو �.�Fه، '�ر-)ان '�ر��
 N���� ��5* >�8ن در.
 �ا�%�.7اری ز.!�ن د�� �

ا�%)اض .  ��&e ا�%)ا�* زد.7
 �Fدا(I 7م� �ای� '�ر-)ان �
د�%&0د و ��&� و ��ی) ��R �ت 

� .  �3ن ��73�5%O- �� ���
 �، ھ&�I ل��Bر-)ان، از ی�'
و�7ه و و��7 ھ�ی ������G و 

'�ر-)ان . ا��'�ر;)�� �Iچ ��ده
 ��ه ��1ق و ��&� و ۵ھ��ز 

'�ر-)ان در .  �0ای� ط�U دار.7

آ�%�.� ��7 .�روز .Y)ان �7م 
دری�;� ��1ق و ��R ���9ن 
ھ�%�7 و �79ت �R%)ض و 

 .  ��Y&9F ا.7

� رو�P .��5* >�8ن .�Fر�'
� و وا71 .�F7ھ� '�رD 7�.�&�
��7�Gی دیY) در ای)ان، �� 
 ����� ���4B9ت �7ی7ه از >&
 *G�� 4تB9� و ��Gاد او��
 pھ� ��G���رو�)و ا�� و �
 �7* در >4B9� N1 �8ت 

� و '�ر-)ان �).&�7ار.7.�Fر�' . 

� آذر��ی!�ن 01ب %�&'
�� '�ر-)ی ای)ان، از �.�&'
�)دم ز.!�ن و '�ر-)ان 
'�ر�F.!�ت ای� 83) ����اھ7 

�B&� NB3 (8� � از '
 ای� '�ر-)ن  1&�ی� ا�%)ا��ت

7Dھ� '�ر-) ای� وا71، .  '��7
�8&)اه �F.�اده ھ�ی�9ن و �� 
 �D 1&�ی� ��ی) '�ر-)ان
 7ر�&�7ی را �N�B9 ��7ھ�7 
 �Gا.7 '�ر;)�� و دو�%�� �'

 U�� ���1* �3ن را وادار �
��ی7 در �)ا�) .  .��9* '�7

 *O��B�4� دوا.7ن '�ر-)ان و(�
و .H)دا�R� �%F �ت �0دی 
'�ر-)ان د�� �� ا�%)اض 

 .  7ر�&��7)ی زد

ز�&ه ��د ا>��ا;�ت و 
��ی �T�� ا>����Cت 

 J�F�T ی��� Q�=
!�راھ�ی ��ز.��&ھ2 

 ا>��ا;�ت


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

 �١۴)ا�) ��     8�١٣٩٧&�   ٢۵
 �   ٢٠١٩;�ری
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�ن >U. 2;ا��ت ا>�U�T
در !�9ھ�ی ارو.�
 و 

 J�ارد� 

  ١٣٩٧ �8&� ��ه ٢۵ا�)وز 
�&�� در 83)ھ�ی ارد��N و R�
 *�ارو��� در I* ;)ا�Fان  5
�3ن، در ����N اداره آ��زش و 
 �I)ورش ای� 83)ھ� د�� �

�) روی .  �!&e ا�%)ا�* زد.7
4I'�ردھ�ی* '� در د�� 
�&�� در ای� 83)ھ� ��د، R�

%3� 73ه ��د�.  " �&�ن : R�
، "  ز.7ا.* آزاد ��ی7 -)د.7

" ،  "  ��G0�� ،�9�R،')ا��"
 �I ، از�ی(�Y. د�F f1 ��

����9��&.  " ،  " �D ای�
�3 .���، �D ;)ھ���Yن �-

آ��زش رای�Yن f1 "  ،"  ا��
���� ���" در��ن رای�Yن"، "�

��1 �8 �� ���ی F\ "و  ا;0ای
(�;! " 

 ��&�R� *ت ا�%)ا��R&!�
 �� ��� ھ&%�NP�3 و ��ز.9
ا�%)ا��ت در ��ی) 83)ھ�ی 

در .  ای)ان �Dرت -);%� ا��
%3�  در ا�8ODن .�0 J-  �%Oھ
�&�� �)-0ار R� *ا�%)ا� e&!�
�&�� و R� 0�. 73 و در �8)ان
��ز.9�%�Yن ;)ا�Fان �!&e در 

 N����30 وزارت '�ر در ��ری� 
 . �8&� را داده ا.7

�&�� و R� ا�%)ا��ت
��ز.9�%�Yن �� ;�) و -)ا.*، 
� و ز.7ا.* ')دن !�B3 ��
;��G�R ا>%&��*، و �)ای ر;�ه 
 *.��ھ&�Y.* و یL ز.7-* ا.

ای� �Fا�%�8ی ھ&� .  ا��
�)دم در �)ا�) �HiوYG)ان �1'� 

 . ا��4* ا��

� آذر��ی!�ن 01ب %�&'
�� '�ر-)ی ای)ان از �.�&'

�&�� NP�3 و R� �ھ&
� ای� � �� ����اھ7 '%���ز.9

�&�� و .  ا�%)اض ���H.7ی7R�
 ���ز.9�%�Yن در ھ&
83)ھ�ی اذر��ی!�ن ��%�ا.�7 در 
�)ا�) ادارات آ��زش و I)ورش 
د�� �� �!&e ھ�ی ا�%)ا�* 
��9� زده و از ھ&7-�) 1&�ی� �

7��' . 

ز�&ه ��د ا>��ا;�ت و 
��ی �T�� ا>����Cت 

 


 اذر��ی��ن ��ب ���
����� ��ر��ی ای�ان� 

 ١۴ �)ا�) �� 8�١٣٩٧&� ٢۵
 �  ٢٠١٩;�ری
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 یf د���ی �9��.���� 
 fK ��9� NK��د د���K�95ن و ا ���lT
ا.�& و آر.�ن ھ��NG ا�����9 در 

��
 ���ى ��ده اU.�5 �Kر�T ط�ل .

 و ��Kه ھ�ى ?&ر��ا&Kرواج ا @���><
 N:ھz. ��� و N:ھz. ا>@ از N�ا�D
��N در د���ى �
 اEuiح .&رن 

 ��8ى � fKھ� 
� NKه ھ�&Kا.�وز، ا
 j;ر ��دن و&h. ى و�Kz=�� جE<
 N�&ز� ،&''F�. ��>:T �5د را�.
وا?NU و >J روز.�ه �Tده ھ�ى 
 fK از N��� اره�و��j .�دم ھ

 ا.�Fن =�Kzى و � p�ا.�& و ��ور >
��N ا5�'�ب ��=�Kzى fK آK'&ه �9�� 

��ا1K ا.�& �
 د���ى ��دا .  ا

.���ا�& از .�8و.�� ھ� و .��hت و 
:�دھ� و ز!�N ھ�ى ا.�وز رھ� �
J ا.�وز < 
��!&، ا1K ا>��hد �

 ��دى، I و NU5 
I ،ا���ن ھ�
در I 1��UT'& و �Iن د���ى ��دا .��� 

 دار و �Kش ر�G� fK ،��ا

 ز�&�N و � ��
 اU.�5 در &'Tر&?
���� �Tده ھ�ى و��j .�دم را 

 .�95 .�&ھ&

 
 
� ��I از ھ� J:? ر��ى�� @�����
اp>UT ��'K دارد، �
 ا.�& و ا>��hد 
 N= ر و ��<�9ى�ا���ن ھ�ى ���
��D�fK 1 آK'&ه  
F'Kا 
� N= در
�9��fK ، �95ن �9��، �
 د�� �Dد 

��  8. ا���ن، ;�ورى و .��� ا



 

 

ز�&ه ��د ا>��ا;�ت و 
ا>����Cت �Mر��ى 

در!�9ھ�ى 
 !آذر����Kن

 

ا�� روزھ� ا�%)ا��ت و ا�%���Eت 
��ر-)ى در �°���ت و �)ا�0 
 ����ر و ��7�G در 83)ھ�ى ��%
آذر���!�ن در �1ل -�%)ش 

� ا�� ا�%���Eت و .  ا���از >&
 :ا�%)ا��ت ��5ر��7 از

�!&e ا�%)ا�* '�ر-)ان *  
رو�P .��5* >�8ن �� ھ&)اه 
'�ر'��ن ;�jی �05 83)داری 
ز.!�ن رو�)وی ا�%�.7اری ای� 

(83 

�!&e ا�%)ا�* '�ر-)ان *  
 N���� زی �5)ی0 در�� o5)ی���

 ;)��.7اری ای� 83)

�!&e '�ر-)ان و '�ر'��ن I)وژه *  
در �!%&�S�� 7�i eره آی��ن 

0�(5� 

�!&e ا�%)ا�* >&R* از *  
'�ر-)ان و '�ر'��ن ����)ات 
ا�%�ن آذر��ی!�ن 3) * در 

0�(5� 

�!&e ا�%)ا�* '�ر-)ان *  
 83)داری �Iرس آ��د ��lن

ا�%�Eب ��ر���ن  راه آھ� در *  
0�(5� 

�!&e ا�%)ا�  دو وا71  *  
��زی �5)ی0 و  ��7�Gی ����3

� -)ی �5)ی0 3)'� ری�%

�!&R&< e* از را.�7-�ن *  
 ��Y9� در 83)�%�ن *�'��

(83 

�&�ن *  R�  ا�%)ا� e&!�
� آذر���!�ن P)�  در ارو��

 

ا�� ا�%���Eت و ا�%)ا��ت 
� I)دا�F .79ن ��� ��7&�
 ����&� e د�%&0دھ�، �
I)دا�F .79ن ��1 �8ى 
 �W� دن�� ��h�I ،� �R�
� اF)ا>�8 و ��د�%&0دھ�، �
��F4ر 73ن ��1 �8ى ��ر-)ان 
 �Gر;)����ن و دو�� \���
ا��4  �)���� داران و 
  D�EF 4�9ت .�3  از�

 .��ز��8 ��7�3�5

 e �&� 79ن. �Fدا(I �8�� �.
 (�; \F ��h�I د�%&0دھ�ى
� در ��ارد ز��دى، ��F4ر ���
73ن ��1 �8 در ���ر ��� ر;%� 
ھ) روزه  �&� ا>��س ����%�ج 
 ��&��  ز.7-  را �) ط�5
 (� ��� ��ر-) و �)دم ز1&%�

� ا�� .  و ��� �) �)ده ا���
 .و����I 7��� ��Rن داده �3د

� آذر���!�ن 01ب %�&�
�� ��ر-)ى �&� �.�&�
;)ا�Fا.7ن ��ر-)ان ھ&� ا�� 
 N��9� �وا71ھ�ى ��7�Gى �
�!���F  ��&� eد و ا.%����ب 

ھ�  .&���7-�ن �Fد، از آن
����اھ7 �� ا�%)ا��ت و 
 NDو �ھ �ا�%���Eت �Fد را �
 �W� د را از�F 7، ا�%)ا��ت���
 �� ��7�Gى ��� و �°�.�Fر��
��W 83)ھ� ��7�.�9، 
 ���5G�Wت ر;�ه �&��  را �

��5G�Wت �Fد ا��;� ���7 و 
�Fاھ�ن ��I�%� ھ&� �)دم 
83) �� �¦ 1)��  7ر�&�7 و 
� ;�) و ���  R&< �د�%

7.�3  ��&� ��4;. 

�� ھ&`��� از ھ&� �)دم 
83)ھ�ى ��%�� آذر���!�ن، از 
�&�ن، R� ،دا.9!���ن
 �I)�%�ران، ز.�ن �R%)ض �
��%  و ھ&� �)دم �< X�R5�
>�ن �� UG ر��7ه ����اھ�� 
 �� ��&� f�(از ھ) ط ��
 7.�3 f��ا�%���Eت ��ر-)ان �
 ��Rو� ���و ا�%)ا��ت �Fد �
;�4%�5ر ���.  را �%�7ا.� و 

7.(5� �I 7اE��. 

 

ز�&ه ��د ا>��ا;�ت و 
 !ا>����Cت ���Mان

=�Q ���ى ا>��ا;�ت و 
 !ا>����Cت ��ا��ى

����Gن ��د �~�.� 

 دارانK�.�� N.E� !ا

 

����� �Mر��ى M ب��

 آذر����Kن-ا�Kان��M 

٧ 7�O�٢۶ �)ا�) �� ١٣٩٧ ا 
 � ٢٠١٩;�ر�
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ن ��د .-,
ری ا�+	� /#��- 12�3���
 ز#"ه ��د �

 

&'9� 

 آذر��ی��ن و ���ی���س �� �T 1(>T ھ� و J� : ای

 

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


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

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


 آذر��ی��ن ���9'& و � 
�س T<)'2 �� ھ�Fر ���یT : 

                  D E9!                                             :00491785598886:�ز زاده

&'9� https://t.me/KSahand:                             آدرس �G>Tام 

 

����ل 5&ی& i&ای ا������، آزادی 

�� �Dاھ2 و ��ا��ی ط<:2 ا

����ل 5&ی& i&ای Q:'5 ھ�ی 

ا>��ا;2 >&ا�D �3اھ��
 در ای�ان 

�� ا
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د�:�3
 اD:�ر آذر��ی��ن از 
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  دی .�ه١٧

 
در�Dا�� ��ر��ان آذری� 
T:�ی� ��ای ��ز���ی2 


��Dر��  
 �.�Fر-)ی در '�ر�' e����

��)ی�5 از :    -O%�7»آذری� �5)ی0«
� 83٩۵)ی�ر ��ه ��ل .�Fر�' 

 '�ر-) ٨٠آذری� �5)ی0 �� 71ود 
�N�WR 73ه و ھ&� '�ر-)ان 
 ��)ای دری�;� ��)ری ��&
 *;(R� اداره '�ر ����Bری �

7.73. 
 �.�Fر 73ه ای� '�ر�B�� ر-)ان�'

�، ورق و    ��7�G'��7ه ا.�اعG�G
ھ�ی ��&�ن  ��ی) ;)آورده

� �) ��ز-�9ی* و ' ��آز�
ا.7ازی �!7د ��N '�ر �Fد  راه

7�iی� :  -�ی�7 ��'�7 دار.7، �*
��ه ا�� ��)ری ��&� ���Bری 
'�ر-)ان ���Bر 73ه �� ا�&�م 

� 3)ای\ � �ر��7ه و ����>
ا'��ن در  >�&* و ��* ھ�

 pدل '�ر �)ای آ.�8 ھ��R%��. زار��
 �D(; �%;ای ی�(� *�.�3
�* >7ی7 و>�د .7ارد ا�� ا-) l3
 �.�Fاز ��ز-�9ی* ای� '�ر �Gدو

��ا.�7 ��  1&�ی� '�7، آ.�8 �*
 .'�ر  5�* �Fد ��ز-)د.7

� ای� وا71 Bر-)ان �� ���ن ای��'
 *F(� �9ر; �� *%R�D
� ا�%�Oده از .�8� �����ن ��
��ده آز��� �N�WR ا�4م 73 

*G�1در �ده  آ.8�O%�ن ا�Bا� �'
از ��اد دیY) �)ای >�ی0Yی�* 
��ده آز��� و>�د دا�3، در 

ز��.* �7Rاد :  ادا�� ا;0ود.7
'�ر-)ان آذری� �5)ی0 �� 71ود 

٢٠٠*� (O.   ��(;ر��7 ا�� '�ر
 N�WR� را �.�Fر�' �B.از آ N5 

 '�ر-) ٨٠ا�4م '�7، 71ود 
 �Fدا(I �� �دا�3 '
��9��5G�Wن آ.�8 را از '�ر ���Bر 

 .')د
��'��ن :  آ.�8 اظ�8ر دا7�%3

7�iی� ��ر �� ا��7 ��ز-�9ی* 
� .�8دھ�ی O�D* و � �.�Fر�'
دوG%* ا�%�ن و �I *%1ی%�� 

� ')دهR<ا�� در ��رد  �)ا �ای
� ھ��ز .�Fز-�9ی* '�ر��

�%;(Y. *���I �ای. 
  

  دی .�ه٢٢
 

 J�� را�'&ه fگ ی�.
 4'�.2F���F در .U&ن 

 ای��ود ز���ن
ری0ش دی�اره �7Rن ��o در 
 Lگ ی(� �ای!)ود ز.!�ن �

 .را.�7ه ��B�.�B� N* ا.!���7
 

  دی .�ه٢٣
 

.�گ دو ��ر�� .���9دی در 
 .��&اری T:�ی�

 Lدر ی NP�3 دو '�ر-) ����8دی
�)7Pاری در �5)ی0 �) ا�) 

7�%F�� ن�< *Y%;(-ز�- .■ 
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