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./0�34�5 2�1ری ا/ 
 /��8ل �6�
 ����+ ا 


�ز ��� درد و ر�� و ���ا�� 
�دم در ا�����ی 
	��� ���ر  ��
�دھ� �)� در ا�����ی ' �&� و .  $��# "! �� ر���ه ا�

/�ز���ن و در '��از و �� .# ذھ�ب +����ن را از د�� داده 
ھ5اران /��� وی�ان '�ه، .  2�ھ� �)� 
�1وح '�ه ا��.  ا��

/�دروھ�ی ��8�ری از 
�دم از ��7 ر��6 و ���ا�� از ادا
� ��# و '7�89 ��ھ�ی ���6ده و 
�
����ن ھ� �)� را �6ا:���6 ا� #�� ;<�=

��� دزد و 
)�	�ر در �Aض ?# ��ل �51 .  ��ی� 

� و B�Cط �� �+�" ���E 51$��ی و  ،�
!�F زی8 7�&�B6 ا�� ��دن�و ز� �"	�ی; 
!�F زی8
��G+ 51# /�اری و ����زی ھ�ی �����ر'G�����، ��ری ��9ده ا�� ،�B
�� ا$�ام .�����ا�� .  +�


�I�ت 
�دم  Jای ��ھ���# ��# و ز&5&� ا�1�م داده ا�� و �� ���C�ل ای�L 7ادث ��ری �I
ای در 

�ت ری5 و در'� آ��ا .  ��ده ا���I

� و Nر ا�E�م دزد��O� و P��L ���6 ش��
�دم ��ر�� او

�Gا���
�	�� ھ�ی /�د ��
�R8ل ھ �  . 
�8�� �
�A #9�م 
�ی�ی  .�� ای7 
I�م و آن 
I�م ��8+�" �� #9�

�/=� ای7 .   #9�


�
� ا�� �� .  ا�����ار و آن �6
���ار ��8Nو رذل ا� ��S� و PL���� و �O�م 
�9L #� 7ای
�
# ���� ای7 
=�>; ا��A . 


�دم  ���A �����+ �9 و'�

� 2�ھ� 
����رد دEر �2ف "�G9&�ژی ا" � و Nری ا�� +

5اده ھ� و 
�CIه / ��G و :�� ھ�ی آ/��� و ا
�م �
��ده ا��، 2�ھ� 
����رد دEر �2ف 
8�+� و ا
� ھ� ��ده ا��، 2�ھ� 
����رد دEر �2ف �V�ه و ���8 و ����زان ����م ا
�م ز
�ن و ی� �2ف A� +
 ،�
� در ی 7 و �Aاق و اX6���8�ن و ��ری� و 7�W8�6 ��ده ا�Nا� Z1"�
+�ی���ت "�وری8� و 

�N9"� �� /�د 
C8; آن  ��� را �2ف .�����ی از /�Wات و �2ف ر���:� Gم ای�ی] 2 �
ا

�ھ�Gز .\ از '��5ده 
�ه "B�اد زی�دی از ز&5&� زد:�ن �� .# ذھ�ب در ?�در و .  ��ده ا�� ��9ده ا�
� . ���9\ ز��:� 
�GG9� و ��# 
1�دا �� ھ �7 �� اNW2ح ز��:� آ�� آ��; ر����ه ا�

�� ا��Aاض زد ��# ار:�ن ھ�ی دو&�� "Z 1 ��د و /�اھ�ن .  در ��ا�� ���ر ��ی� د��I
��ی� در 
� را �	�ط� +��:��ی از � ] ھ�ی .  ر���:� �6ری �� ��# زد:�ن در ��ا�� ���ر '�
�9L �ی��


�7 '�د.  
�د
� '�ی�ا 
!�9م ��د�" ���ی� /�ا�� �� ���� /8�رات 
�دم " �
� از /5ا�� دو& .
�6 ا&!�ل 
�دم در �I�ط .  ھ 5
�ن ��ی� '�9C ھ�ی ھ ��ری در ��ا�� ���ر را :��8ش داد

�� ا�9�ن دادن �� آوار:�ن ��# و $�ار دادن 
�اد /�را�� و .�'�ک و ���ه �� ی�ری ھ A�G�ن  ���	

�� ا����N داد���ن ���ر ��^ا'�� ا�� �B$د '����6 و و�/  . �����ای7 ھ ��ری ھ� را ��ی� ھ�?� 

 . ��ز
�ن داد و :��8ش داد
 �5Lب � ���8� ��ر:�ی �� /���اده ھ�ی� �� 5Aی5ا���ن را از د�� داده ا�� ��8" ��� � 2

���ی� و ���� ��ر:�ان، 
�B �ن و دا���1ی�ن، ��ز����8�ن و ���� "�9# ھ�ی 
�د
� را 

 ���A اض��Aھ� ا���
��ای ��ز ��E�B6 �� �ا��	�
�6ا
� و ��ز
���ھ� � ] ر���� �� ��# زد:�ن .��I�م 
�9L
�GG� P�9!" ن /�د��
. '��� و ھ ���8C و ا"!�د را در 

 �
�9L ������� ای��
�دم را  ،���8C ھ�در+� ا"!�د و ھ
�G9�

� آ
�ده "� Nا� ��S� . 

./0� /�گ �� 2�1ری ا

 ز�=ه ��د ا������ و ھ;��:. ا����.

 5Lب � ���8� ��ر:�ی ای�ان

�رس ٢۵، ١٣٩٨ �6وردی7 ۶ ٢٠١٩ 
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 ی�د ��ن ?�ری<�! 
 �AB اول

 . /�C& ا��اھ�

ebrahimi1917@gmail.com 

 �;��D/ 
 ا/�& �148
��F:�د ��ن ?�ری<  

 !روای��1ی /��Hوت

��ای 
�دم ا86��� " �� �8�
 ،�G9�
 #I� ��NIھ�ی ا�
��8 �� آ�� را �� دا�����ی 
ا8L��� ��:�م 
� ��زد، 
�� ا��ازه آن +�Xا�6 دا�� 
��ای دری���ردان  �� �
�1م ا�
 P���" 7ھ�ی درو�� ��I�

�G9�
   ". x8� :�ره، "�ری�&
 � �ن .�ری\


�رس 26 ��ل .�J، در 148 
، در .�ری\ "!� �1871�ل 


!��2ه دو ار"J .�وس و 
�6ا��8، '�و��ان و در راس 
 J9� Lر:�ان و ز��ن ز�� �آ�

ی� "  دو&�"��ع +�ی�ی از 
"�
�9L  " ��را /�~ ��د�� �� 
�ر '�"  � �ن .�ری\"�
 .

آ�� از 
��ن /�د �8��� را 
 �
ا��	�ب ��د�� "�  
I�و
�و��ان $!�W زده و '
 #��I
:���G را ھP در 


!��2ه ار"J .�وس و ھP در 
�# "�Bض �I
دو&� د6�ع "

��
 !"�Gن دھ�
 .  /�دی ��ز

�ن + xر در "�ری��ای7 او&�7 

�رن ��
�ی� داری ��د �� 
��ر:�ان و "�ده ھ�ی 
!�وم 

���G�6� و  ����$�رت را 
ز��:� /�د'�ن را /�د اداره 


��9د�� . 

 �����A � � �ن .�ری\ دو 
�ه 
دو 
�ھ� �� ی�9 از .  ��Cد

 ���ی در/��ن و :��
ی�د
����� در "Nش ��ر:�ان و 
� و زی� .� &� ���"�ده ھ�ی "
 7�6�: ����'�ه ��ای  
 �B
ا/���ر ����'� /�د و +�

� �ن .�ری\ و � ���ردھ� .  ��د
�� /�ط� "���Xات '���6 �� 
در ز��:� 
�دم .�ری\ ��+�د 
آورد�� ھ ��� 
�رد ا��Lام 

��د �Gه  "=�ی�ی .  /�اھ�
ای7 دو
� داد �� I�IL 7ر از ای�:���

 �� �B
ا:� ��ز
���ھ� +�
د�� ط�IC ��ر:� و .���وان 
 �'�� JCی ط���آزادی	�اه و ��ا
��I ای 
���ان �8��?� "���Xات 
در ز��:� ھ � '�و��ان 

��+�د آورد . 

�، روای��ی �NIھ � ا� #S


��A�G از ای7 وا$�B "�ری	� 

رو'7 ا�� �� .  و+�د دارد
7�!"�6 �آ��ی� ��    -روای

ھ)�� ".�ری\ ��ر:�ان را در 

�ه 
� در /�ن ��ق "  /���7
?�5ی +5 ا��از ���G و   -��د�� 

�)�ت و دروغ و &71 .�'� 
 �ICن ط��=A 7�&ای7 او ���A

�'��A=���� .  ��ر:� � ���ا�� 
��ای 
�ت ��8�ر ��"�ھ�  ��
 �ھP �� '�ه "�ا�8� د�
?V�و&��ان ��
�ی� دار را از &� 
� و ا�8���� و آزادی 
�L دن��
طIC�ت 
!�وم +�
�B ��"�ه 

�G�  . N
�� ��� � �"�ا�8

+�ی�ی از 
C��G�ت 
��ن 
ا�8��� در ھ � �2�A و ھ � 

�G� ~�/ �:�ه ھ�ی ز���+ . 


)�8ی7 و ��یG8�:�ن �2 
ار"1�ع از "=�ی�.�دازی 
G)� و 
درو��7 و 
	�ب ���A � �ن و 
� ���ردھ� ھ�:5 /��8 ���ه 

�B� از .  ا�� �� �و +�&; ا�
$�ی; ی] و ��P $�ن از ای7 
ا")�ق ھ�Gز 
���ان ھ �ن در+� 
��� و �)�ت و /� � را در 
اظ�ر ��Oھ�ی ای7 
)�8ی7 و 
��یG8�:�ن 
��ھ�ه ��د �� 
���ان � �ن .�ری\ و ����
$�"��7 � ���ردھ� در ھ �ن 

 .  دا'�G��1871�ل 

در اظ�ر ��O �2 ای�>�&�:� و 

�ر/�7 و ژور��&��8� و 

)�8ی7 طIC�ت P��L در �� 

، ی] /F 21 و 20 و 19$�ن 
"�ری] و ?���7 
���ک و+�د 

آ�� "Nش ا�8��� .  دارد
��ر:�ان .�ری\ ��ای �1�ت +�ن 
� ا�8�����ن 
�L :� و�و ز�
از ی�غ ا$��� ھ ��� 
)�	�ر 

��رژوا را  "��� �� ری�� " �ن "
�GG9�
آ�� ���ی� "Nش !  اNAم 

'�م و "�!~ ��ر:�ان .�ری\ را 

��ا�G� ?�ن ظ�ھ�ا ای7 "  زی��C�ر

$��م FI6 در ط�ل ی] ھ)�� 
ھ5اران ا�8�ن را $����� ��ده 

� !ا�

 �I�IL "=�ی�ی �اھ��	�
ا:� 
از � �ن .�ری\، از /�
�"J، از 
 J�����
"���Xات '��ف و ���د 
در ز��:� '�و��ان، از 
6�ا��ری� و ا�8���� ��ر:�ان و 
 ��L \ان '�ی� .�ری�و��'
�# د' G�ن $8�وت �I
در 
���وری�،  ����.��� '�ن 
��ی8� "�ریx � �ن را از  �

ز��ن ھ ���ی� ���Gی� �� 

� �ن .�ری\ را /�~ "  ا��Wره"
��ی� .�ی روای� /�د .  ��د��
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� ���ردھ� ��8� "� دی� �� 
� �ن .�ری\ ��ر:�ان ?� ?�5ی 
�ی "�WB# ��.^ی� 'N" ��

	=�2� ��ر:�ان و  ،�ا�8��
"�ده ھ�ی 
!�وم ��ای ر���ن 
�� ز��:� ا�8��� ��ای ھ � 

��� ار
X�ن :^ا'�� ا�. 

ی�9 از ای7 � ���ردھ�، &�8� 
"�ریx ":�ره ��د �� �� ���ب 

، � �ن "�1871 �ن .�ری\ 
 . .�ری\ را +�ودا�� ��د

&�8�:�ره، ای7 � ���رد '�ی� و 

�  را  �آ:�ه در ای7 ���ب د�

����د و �� ��?� ھ� و 

�ی .�ری\ 
��Cد�����/  . ��
�� .  ���Gھ�ی � ���ردھ� 
��Cد

 �
� ھ�ی 
��Gع 
I�وC+
 #��I
�و��ان .�ری\ در '

��8 �رک 
��Cد J"ار  . ��
���Gھ�ی ط�IC ��ر:� و 
�# ���وھ�ی �I
� ���ردھ� در 
����ب ��ز
�ن ی���6 "!� ��م 

�ری ��م" +  " ��در ور��ی 
�ر �
رھ�Cی آدو&� "� ی� 

��Cد �� ھ � ارازل ��.��Rن 
�G�.�رت، ا
�Vاط�ر "P��8 '�ه 

��8 �رک  #��I
2�ر اPOA (در 
 7�Gه را در )  آھ�' F$�� و

 ���A �" د��ور��ی + Z ��ده 
 �Rرت ��ر:�ی "�ط�او&�7 $

�G���  . 

 P9�ن را �6اھ
&�8� :�ره ای7 ا

� در L 7�A�ل در  �� �G9�

ھ � ��?� .\ ��?� ھ�ی 
.�ری\، در ھ � ���Gھ�، در 
�ی ��ر:�ی، در W�!
ھ � 
�ی $�رت ��رژوازی و �Eھ � دا
د���8 ھ�ی��ن، در ھ � 

Nت و "�ط�R ھ�ی دا/�� �B


Nت و "�ط�R ھ� �B
��رژوای و 


��ن 2�راPOA آ& �ن و ��ز
���ه 
 �ھ�ی ا
�Vاط�ری '89
/�رده ��.��Rن ��م ���A � �ن 
P�'��. .�ری\ ��Lر دا'�� 

 �
 �� �G9�
 P9�ن را �6اھ
ای7 ا
�� ?�P /�د ھ � &!O�ت ی] 
��Cد ����� و روا�� 
��ن 
ط�IC ��ر:� .�ری\ از ی�W9ف و 
�5ر:� از ار"1�ع  �C+
����� .�وس و �6ا��8 از 

P�G�C�� ای .  ط�ف دی�� را C+
 �GW�� از �
��9# ا� ��
� از د�� داده، GW�� ن�Cط�
ط�6�اران ا
�Vاط�ر ��$F '�ه، 
�ری	�اھ��� �� از "�س  +
A=��ن ��ر:�ان + �ری	�اه 
'�ه ا��، و �N ھ � ���وھ�ی� 
�� در .��9 ط�IC ��ر:� .�ری\ 
 �
د' 7 
������ن را 

�GG�� . 

&�8� :�ره در ای7 ���ب ھ �ن 
��ری را در ��ره  � �ن .�ری\ 
ا�1�م 
��ھ� �� +�ن ری�، در 

ده روزی �� د��� را "���ب 
��ای ا�NIب ا���C در "  &�زا��


S# روای� .  رو��� ا�1�م داد
ده روزی "&�8� :�ره، �� ���ب 


� در ھ � "  �� د��� را &�زا��
� و "Nش و
C�رزه 
&!O�ت 
I�و
��ر:�ان و "�ده ھ�ی 
!�وم 

 P��L ت�ICط #��I
رو��� در 
Pی���
 �G'از �5دی] آ � . و$

�� ای7  J�&�8� :�ره در ���
 ��� �
اI�A�دش I� A� و6�دار 

��"  : �A�6ی!� ی دE 7ی���
 ���ن ھ �ن روای��X
��ای 
 ���ده و 2�د$��� ��:^'

���او وا$B� روای�� ".   آ�
��ده و 2�د$��� و 
7 ا���6 
��8�ر A �~ از ای7  PG9�

 �
روی�اد "�ری	� در ا/���ر 


��^ارد  . �9��G� "ھ�ن ری�+ "
ده روزی �� د��� را "�� ���ب 

روای�� ��ده و 2�د$��� "  &�زا��
و A �~ از ا�NIب ا���C در 

&�8� .  ا/���ر 
� :^ا'�� ��د
���I ھ�ی ":�ره، �� +�ی 

، "درو��7 ��ای +�Xا�6 دا��ن
 ��
� را 
����د و  �د�
+�Xا�6�ی� �� ��م .�ری\، 
�6ا��8، .�وس و ارو.�ی دھ� 

1870 P�? ��
��Cد "� /�د  
/�د ��C� �? �� P�G�Cد 
 �ICن دو ط��
"�ری	8�زی 
ھ ��� در +�G، ط�IC ��ر:� و 

�ی� دار در +�ی�ن �� �ICط
 J�. د�C� 7و ?���� ای �ا�

��ود و ?� ��ا�1�
� .��ا 

�G9� و ?�ا �� ای7 ��ا�1�م 

����
 . 
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 �G�
� ��I� A ز/�G' ای�� �
ا
-"�ری	�، ���8 ا$�=�دی

����� ای �� � �ن .�ری\ 
در آن '#9 :�6�، دی�� &�8� 

�G9� � ���ی� ��اغ .  :�ره �)�ی
���اغ �� ا�� .  
�ر�\ ر6


���:�ر 
�ر�\ ر6� �� در 
 �� ���W/ �� #9'" رای�'


� ا����������ل اول� A  " �<ارا
�� ھ�ی اول و دوم در .   '��W/

"!��# +�G .�وس و �6ا��8 
 ��� ��م "!�W/ و �ا�

+�G دا/�� در "�GAان 
"!��# /�د � �ن "  �6ا��8

 �� �W�  از �� �.�ری\ ا�
��W ���ب &�8�:�ره 
���ان 
 ����" �!" �I� A او �� �� 6

� . ای7 "!��# 
�ر�\ ا�


�ر�\ د$�I� در روزھ�ی $�# 
 J"ار F��" �م � ���ردھ�A
 �
�ی� داری �6ا��8 �� "!��

در "  دو&� د6�ع 
��"�GAان 
ور��ی 
�I�8 '�ه ��د، روی 

او .  ا")�$�ت .�ری\ ��ر 
��9د
����1 ��رش را در�� دو روز 
�B� از آ/�یA #�$ 7�م 
 5'E�. ردھ� در :�ر���ن��� �

 ��
� "/W�ب � A رای�'
� �GAان "  ا����������ل اول!"

ار>� "  +�G دا/�� در �6ا��8"
 . داد

 �� +�ی��ه و اھ �/�G' ای��
"!���� آ��ر 
�ر�\ در ��ره 
 �G�
� �ن .�ری\ و .�J ز
��ی� از ا���\ ای7  Jھ�ی
ھ �زم و6�دار 
�ر�\ � ] 
8� ��ل �B� از �� �� �6�:

� اش �I
� �ن .�ری\، در 

+�G دا/�� در "��?�پ آ& ��� 

�ر�\ "�6ا��8 ���W/ دو �� ،

در ��ره +�G �6ا��8 و .�وس 

 �� �G9�
ا'�ره 
�G9� و "���� 
�� ای7  7�
ا����ر 
1�د ای7 دو 

 �� �از � ��� ھ�ی "/�ط� ا�
��+��8 ا��B�اد '�)� ا���5 

�ر�\،  �GBی ،�
�&� آ�
��ای �	7��8 ��ر  �� �G�8ھ
 �<�& �
در "!��# ھ1�م ��و
�G�.�رت آ'9�ر :�دی�، 

�ر�\ ا+�زه  ��ا��B�ادی �� 
��د و ���ی�  ،�داد "� /=�
ا&5ا
� روی�ادھ�ی �5رگ 
"�ری	� را، در ھ �ن &!�O ای 
�� +��ی ?� �ن 
� +�ی�ن 

� �� از رخ ��Gدارد ی� در ھ
داد���ن ھ�Gز 
�ت ز
�ن زی�دی 

�G� درک �G'رو �� ." � ��^رد، 

�� ای7 آ��ر  ;�W
در ادا
� ای7 
��: Pز/�اھ���
�ر�\   . �
ا

 �� PG� ی�د آوری Pی��
 �1Gای
 P�'دا �/��� دو�
ی�ددا'��یP در ��ره � �ن 

PG� ���G
ا
� .  .�ری\ را ی19� 
�� دو د&�#، ھ � 
���X ��ری 
����� در  #
�" ��و ھP ���ز 
�ی ای7 (WA �WI� ت و�O!&
ا")�ق "�ری	� و "�ری	8�ز و 
 �
'�را���5 "�+�� 
��ھP ادا
 ���	
�ی �	�
�W; را در 
ارا>� دھP و در ھ� �	J روی 
ی] ی� ?G� �O!& و ?G� +��ه از 
 P
ای7 ا")�ق "�ری	� ��8�ر 

PG� 5�� ". 

ا+�زه ��ھ�� �	J اول و 
 ������ ��
�"� ای7 
�W; را �I


�ر�\  �� P�����ای �� .�ی�ن 

+�G دا/�� در "در ���ب 
�� ای7 �2رت آورده "  �6ا��8

� :ا�


�رس، 18در ��V�ه دم " 
.�ری\ �� '�G�ن �6ی�د 
رA�آ��ی ز��ه ��د � �ن از 

�P�G�C ای7 .  /�اب ���ار '�
� �ن ?���� ?�5ی ا��، ای7 
ا��ا&�&� �� '�G�ن ��م آن 
/�ط� ��رژواھ� را آ')�� 


�8�زد، ?�8�؟ 

 ������
�رس � ��� 18در  

��5ی ?7�G آ
�ه ��د : 

.�و&��ھ�ی .�ی�	�، �� '�ھ� 
��"�ا��� و /�����ی طIC�ت 

  �� �G�6�، دری�د��� P��L

��Aد، ��ای آن �� آ��ن  �A��
�� د�� :�7�6 ز
�م ا
�ر،  ��
 ،�G��ھ�� ��B6 Zر را از و����

�.�و&��ری� .  �6ا ر���ه ا�
دری�6� �� وظ�)� ا+�G�ب ��.^ی� 
 �� �
�W~ او� ~L و
 ��� /�یJ را /�د '����
د�� :��د و �� " �] $�رت 
.��وزی ای7 ����'� را 

�G� 7� �"." 

 �� �/�ب، رو'7 ا�
 �G? 7� ت زی�دی در ھEا�R�


�Wح 
���د �W�  :18 رس�
 
?� روزی ا�� و ?� اھ ��� 
دارد؟ � ��� 
��5ی دی�� ?� 
 �IC؟ ط�ار:�ن و ?� ��دی ا�
 ����� #9' �? P��L
دا'� و /�����ی طIC�ت 
 ��B6 Z؟ و��د���P��L ?� ھ� 
��د؟ ط�IC ��ر:� ?����  �?
 ����� /�یJ را '����
6�؟ ����'� ایN" 7ش �:

 ط�IC ��ر:� ?� ��د؟ 

 �G�8ھ �"Eا�R� �Gھ � ای

# در .��	�ی��ن � ] �" ��

�G9� "=�ی� ز��ه و رو'�G از 
� �ن .�ری\ و +�ی��ه "�ری	� و 
 �ICرزه ط�C
��ای  Jی�در�
 �B
��ر:� ��ای رھ�ی� /�د و +�
و اھ �� ����� و "�ری	� 

P�'�� ■. � �ن .�ری\ دا'� 

 ادا/
 دارد 
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 ی�د ��ن ?�ری<� ! 
 �AB دوم

 . /�C& ا��اھ�

ebrahimi1917@gmail.com 

 �;��D/ 
 ا/�& �148
��F:�د ��ن ?�ری<  

 

 .I�J;ط LD2 Mی&  ی�NI
.6/ LD2 M& ی�در /! 

� �ن .�ری\ رA�ی در آ� �ن 

S# /��� از .  �� ا�� ��Cد

� � �ن .�ری\ ھP در �NIا�
 �G+  [7 ی�
"��
-�G�
 "

 P��L ت�ICط �� �6�: #9'

�اری �
در .�وس �� ز

 �� ;I�
2�ر "��8 �رک 
7�Gآھ POAا  " ��و در �6ا��8 

� ��.��Rن ��م راه 
�Aز
 . ا��ا/�� ��د��

در 
ZWI � �ن .�ری\، ا:� ?� 

 � از "���;  J	�
 �� ~�B�
+ ���B �6ا��8 
دھI���ن و ا$��ر /�ده .�ی 
.��� ور و د����ار و ���ه ��د، 
� $�ی; دو �B + ��ا
� .�ری\ 

����ن �)� ی�9 از ��BG2 "�ی7 
 #!
�ھ�ی ای7 
ZWI  و '
��ر و ز��:� و ا&��C ا��Aا��ت 
2�ھ� ھ5ار ��ر:� 
� ��5 در 

��د ��BG2 5ا��
��ر:�ا�� �� .  
��ر  �I�
 Fای�' P����A
 ���Gدھ�� �I6 ر'�ن در��


��Cد�� �8���ر:�ا�� �� ?� .  
� &�ی� ����6 GW�� در دوره

  ،�&�
 ��� ����د:� ا'�ا�6
?� در دوره + �ری�ی �B�ی و 
� ا
�Vاط�ری 
�Aز ��B�ا "!
��.��Rن ��م $��
�ی �5ر:� را 
 �
راه ا��ا/�� ��د�� و در ادا
ھ � ای7 $��
� ای7 '�/� 

�ی� داری �� ���	
ھ�ی 

� و C&�$ در �� �د����6ا��8 
 #S
 ����� ���	
ا'9�ل 
�ری و  + ،�GW��

�������
 . ا
�Vاط�ری �� $�رت 

Eزم ��8� در +5>��ت وارد 
 �� Pی���.��x ای�R� 7ال 
ز
��G ھ�ی ا$�=�دی و 

��ن .�وس و  �G+ �����

ھ �IG�ر Eزم .  �6ا��8 ?� ��د
ا�� "���� �P�G �� ھ� دو 
�G�'ز دا��� �G+ 7ای ��. ط�ف 

 ����ای ط�ف .�وس  NAوه 
  �� �G+ ،��/ت داN9�


2�ر اPOA "�6ا�E �8زم ��د "� 
7�Gر:��ی� و "  آھ��� ��

ا&!�ق دو 
�IWG از �6ا��8 
و "�
�7 ا"!�د )  آ&5اس و &�رن(

.�وس و ا"!�دی� آ& �ن ' �&� 
�� ���ز "��9# ا
�Vاط�ری آ& �ن 
.��x دھ� و �6ا��8 �� ای7 
+�G ���ز دا'� "� ا
�Vاط�ر 
��.��Rن �G�.�رت در راس ��
�ی� 

7 "داری �6ا��8 �� �Nح �

��� +�G ��ر:�ان "  در /�W ا�

7"ھ �ن �
��ر:�ا�� .  ��ود"  

	=�2� در �� � $�ن ��زده  ��

�ی و��Z ��ر:�ی ��$ ��

��ت NIک 1848وا��G6�/ �C' 
$�رت :��ی ط�IC ��ر:� را 
��Eی �� ا$��� P��L �6ا��8 

 . و ھ �7�G ارو.� ?�/���ه ��د��

�ی �G+ ;ا�� #S
 P1� ھGای
"�G�

8�&� ھ�� "  
�� و 

7 .����ن"��ام از �
  " P��L
 Z6�G
 �G+ 7در دو ط�ف ای
�و��ان .�وس ی� �6ا��8 '

+�ا از ���زھ�ی .  ��Cد
���ر:��ی��� �� ھ� 
ا
�Vاط�ری �� آن ���ز دارد، 

8�&� ا���� و 
������ن 
ای7 ��د �� در 
�7 ھ�1���ت و 
 ��
ا8L���ت و �)�ت 

G��� '�ه، 'C!� را 
 �2�=	
 �� �Gدھ �89'

��ت NI�6از �� ھ � 1848ا� �� 
���رھ�ی ارو.�ی� �� :�دش در 
 �آورده ��د و و ھ� آن 
���ا�8
در .�وس و �6ا��8 طIC�ت 
�!�ان  ��P��L را �� ط�ر +�ی 


�ا+� ��زد ��
�9L   . 7�
در 
�G"ای7 �
 �G+  " ���ی8 �


�� ط�IC ��ر:� و  �G+ ���9"
7""�ده ھ�ی 
!�وم �
  " ���A


�ی� دار �� �IC7"ط�
 "
 . رو'7 '�د

��د ��  �W7 '�ای�G? در در

�ه 8در��  (E�+ 1870ی 19 

.�J از اNAم 
�+�دی� � �ن 
،  ��.��Rن ��م ���A ).�ری\

. .�وس اNAن +�G ��د
��8 �رک ای7 اNAن +�G را در 
 7�G? �� P?�ن او ھ �ھ�ا $�.�

� .  +��G ���ز دا'

در ز
�ن ��"�ھ� 
!��C�ت 

� ��.��Rن ��F از آب در �O�

�
. ار"J .�وس .���وی ��د.  آ
 Jی�/�د ��.��Rن ھ �اه ژ��ا&

 4و$�� در .  ا��� '�
�C
��V�1870 ن�R�.�� P��8" 

��8 �رک �� :�ش ��ر:�ان  ��
در .�ری\ ر���، ��ر:�ان و 
��ی� '�و��ان 
��Bض .�ری\ 
� ری	�G� و $�ه �����/ ��
$�����^اری و$� را 
�C1ر ��د�� 
.�ی�ن ا
�Vاط�ری را اNAم �G� و 

"��
"��9# "  دو&� د6�ع 
در وا$Z ط�IC ��ر:� .  دھ�

.�ری\ �� :�'� دم "�پ 

�ی� داری �6ا��8 '�ه ��د ��
���A ای7 ط�IC و ��د��� اش 
ی�R�.�� �GBن �G�.�رت $��م ��د و 

N A"�G ای7 �
 �G+  " از
ط�ف ��.��Rن �� '��B ور '�ن 
+�G ط���A �"�IC /�د ��.��Rن 
و طC" � ��L �IC�ی# '� �� 

�$J��B را  �او 
�	�ا�

�G� �� 9!�8
 . 

در ای7 
ZWI ھ � .�ری�8 



 

 

ھ�ی $�در �� N� # Lح در ی] 
�� ��م  �

�د ��8
���وی 

"��

��9# '�ه "  :�رد 
��د��  . �را "  :�رد 
��"ا��Sی

/��� .  ��ر:�ان "�#�9 
��اد��
زود "��د 
Z6�G ��ر:�ان و :�رد 

� و 
�9L ��
�8!��ن " �دو&
��
. اش آ'9�ر '�"  د6�ع 

�5ودی 
��Bم '� �� ھ�ف 
"��
�� "دو&� د6�ع  ،

ھ �ن   –����د:� "� ی� 
�B�ا $�# A�م .�ری\  �� �8�

ا/�اج .�وس از   –را ��ز
�ن داد 
�"د6�ع از "  �6ا��8 و �
 "

���J9A ھ�J6 ای8��  . 7
 �89' �ا�� �� ر��&
/�رده ��.��Rن ���A ��ر:�ان را 
 ���ری  + P?�. ر زی���ای7 

������ .��ا�1�م 

 �Cو ا�� �C
��V� ی�در 
�ھ
 و �B� از '�89�ی 1871

.��.� ار"J �6ا��8 �� رھ�Cی 
"��

!��2ه "دو&� د6�ع  ،

'J .  ط���E .�ری\ آ��ز '�

�ه " �م .�ری\ ��ر:�ان، 
.�ری\ "�����ن �� $!�W و 
:����G د�� و .�1G ��م 

��د ط�ری �� 
�دم 
�C1ر 
 ����ای رھ�ی� از 
�گ  ���'
/�ردن :�'� ا�; و �� و 
�� و 
�ش و ��Lا��ت ��غ �:

���C� . وG. JL�ه 

در ?7�G '�ای�W ��ر:�ان 
�ی رادی9�ل �	�.�ری\ و 

"��

1�دا '�رش "  :�رد 
�داری را ا'X�ل ' ،�GG9�



�GG9� و "��
را  "  دو&� د6�ع 
�GG9�
�� اC�A�ر اNAم  .

ھ ���Wر �� $NC /�اھ�ن .�ی�ن 
ا
�Vاط�ری '�ه ��د��، ای7 ��ر 

دو&� د6�ع "/�اھ�ن .�ی�ن �L�ت 
��
 "�����
 . 

" د6�ع 
��"دو&�� �� �� ��م 
در ��ره L)� ھ� و+; از 
 ��G� [" 7 و ھ��
 7�
��ز

7�
ر+5ا�� "  از ���Gھ�ی 
  �� ����I
��ده ��د، ��ای 
'�رش :���G�ن و /�5ش 
 �� J(�S� تN
�B
 ����ر:�ان 
��8 �رک ���A ��ر:�ان .�ری\ 

��	C�
 �A��  . 

�� � ��ار�� و  ���ر:�ان د�
دو&� را 
�C1ر 
�GG9� �G�ره 
:��ی �G� و ��ای ا��	���ت 

�G� ری5ی �
����ا
� .  � �ن 
دو&�� �� ���ان $�رت :��ی 

��5�؛  J&�$ زی� ���ر:�ان ا�

 ����/ ���داری 
��5ی را '
 �' �� �" �G9�
" �م ا'X�ل 
.�ری\ 
F�8 '�د؛ ��ر:�ان 
�� �Nح را ����ر 
�G9� و 
 ����ای "P��8 .�ری\  N A

�� ��ر 
���د �و .  .�وس د�
��E/�ه "��
�� "  دو&� د6�ع 


�� در ژا��ی� �B
 1871ی] 
 ��Eت ط��
.�ری\ را �B� از 
 P+�" #��I
� در 

I�و
 �G9�
��8 �رک  P��8" ،وس�.

وظ�)� 
�� و "و �� ای7 "�"�; 
�G�
اش را �� �6+�م "  

������
 . 

در ای7 '�ایF .�ری\ ��ر:�ان 
�"  :�رد 
��. "ھ�Gز 
��8 ا�

�ی /�د را در ا/���ر LN�
� در .  دارد
ھ ���ی� �� 
I�و

��8 �رک را  J"ار #��I

��ز
�ن داده ��د��، $=� دار�� 
 ��# د���8 ھ�ی دو&�I
در 

"��
� �GG�" د6�ع 

I�و Pھ . 

� $C# از 
���# '�ن 
�9L
�8!��� ��ی� اش 
�� ی�رش 
 �B� ،\ر:�ان .�ری�� ��
�� راه ا��ا/�7 ی]  �G9�


"��
 \�1
  " ��+�ی� 
��8 �رک  �� J"N
�B


"��
 ��Aو��
�C	�� و "  
ی�رش ��ی����A J ��ر:�ان را 
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 �AB دوم



 

 

ای7 ��ر �� ��م �6ا��8 و 
�دم 
��Cد J�. �8�6رری� 8در .  �6ا� 

��	�Cی �# ���ر  Fدر '�ای
��:5ار 
���د و "  ا��	���ت"
"��
 \�1
+�ی�ی ا��6�ح "  


���د  . ��ای7 ��ر آدو&� "� ی� 
 ���GAان 
�G	; ای7 
�1\ و 
�GAان ر>�\ $�ه 
�1ی� ز
�م 


����د ���� .  ا
�ر را 


B�ھ�ه ��2 
��ن "� ی� و 

��ود  J�. 8 �رک ط�ری��
�� ھ� دو ط�ف �� اھ�ا�6�ن از 

�G"ای7 �
 �G+  "�G��� .
آ&5اس و &�رن �� .�وس وا:^ار 

����رد  �G. �
�����؛ $�ار ا�
� +��G از +�; 
�6ا�] ��ا
 ;�+ ��
�دم �6ا��8 
��8 �رک ری	�� '�د و در 
 �� �
� ای7 ا����� ،#��I

��8 �رک $�ی; 2�ھ5ار ����ز 
ار"J �6ا��8  ا��� را "!�ی# 

��زا�� �� .  دو&� "� ی� دھ���
7"$�ار ��د �
را از "1�وز "  

��8 �رک �1�ت دھG�، ا��Gن 
 ��ر:�ان ھ �ن  ا��$�ار

"7�
را �� � ] د' 7 "  
 ����8 �رک  �GBر+� ی�/

�G�9� . /�ک و /�ن 

 ��
�B

�� "در 
�7 ای7 
�G�
از ی�W9ف و د���8 "  

ھ�ی دو&� ���A ��ر:�ان 
'�رش "  :�رد 
��".�ری\، 


��5ی"
�G9�، ی]  ��� � "
��ای د6�ع از .�ری\ ھP در 
�# ار"J .�وس و ھP در �I

� "� ی� 
�9L ض�B" #��I


دو&� "� ی� .  "�#�9 
��ھ�
�ی Cا��: ��?� ��ر 
�G9�؟ "�1
ھ � طIC�ت ���G� �" P��L را 

/�N� Zح :  �� ��ر 
��Cد

:�رد "��ر:�ان، /�N� Zح 
��
  " ��8
�� N A ���وی 

 . ��ر:�ان و 
7����B .�ری\ ��د


�رس، 18و �� ای7 "�"�;،  
��WA �WI "�ری	� � �ن 

����
 . .�ری\ �6ا 


�رس، آدو&� "� ی�، 18در  
ھ �ن ��8 �� �� ��م 
�ری ر��&� ا
�Vاط�ری  +

��Cد،  J�. ه را�' F$��
 �V" ��
POG را  J"زان ار����

 �" �G9�

�ر"� ا5Aام  ���
400 
 �� ~�B�
�Aاده "�پ 

"��
را �� �� ھ5ی�G "  :�رد
زL ��9�ن .�ری\ "�� '�ه 
 J"دره و در ا/���ر ار�=
��د 

 . "� ی� $�ار دھ�

دو ژ��ال ���PL ار"J، ژ��ال 
� و &��R�رد �� �ن G9& 7"ر�


  ��
� رھ�Cی A ���ت را �"
�ه دار��A  . J9 �Lدم ز�


.�ری\ و در .���.�\ آ��ن ز��ن 
��ر:� و زJ9� L +����� در 
�G�8ای �
��زان �� #��I
 .


��ھ�  J"ن آ�
�6 �G9& ژ��ال
و از ����زان 
�	�اھ� ز��ن و 
���GC�
�دان 
�اZ6 را �� ر:C�ر  .

 �� �Gاھ�	�
ز��ن از ����زان 
���G /�اھ�ان و ��ادران و 
ھ ��ی� '�ن "��ا��ازی 

�GG9�  . زان &�&� ھ�ی����
 7�
�ی��ن را رو �� ز�G("
 J"ن آ�

������، از ا+�ای �6
/�دداری 
�GG9� و �� +�ی 
��ران ��ر:�ان و ز��ن و 
�دان ��"
� و G9& د ژ��ال�/ ،Z6ا�

�# دی�ار �I
�� �ن "� را 

�GG9�

��^ار�� و "����ران  . 

 ،Z$د 18در وا��
�رس آ��زی  
��ای "C�ی# ��دن " �G+

�G�

�ی� داران .�وس و "  ��
�6ا��8 �� +�G دا/�� 

�ی� �� ���ر:�ان .�ری\ �� دو&

 �GBش ی�!�
داری /�دی و 
 .  .�وس

�9
�� �� از L ،ای7 روز ;$�B�

 #��I
" �د ����زا�J در 
 ��ژ��ا&�یJ و .�����G�ن 
� زده '�ه ��د؛ �Lر:�ان و��
�9
�� �� +8�رت ��ر:�ان L
�ی��ن را ����� LN� �(L در
ای از 5Aم ��ر:�ان در راه 
 ���A �"�ICد ط�C� [ا/�7 ی�ا�

�ی� داری P��L در 
��ن ��


��ن ��
�ی� "ی]  �G�
 �G+
را دی�ه ��د؛ "= �P "  دارھ�

�  /�د را + Z و A�8� �6�:
+�ر �G� و ھ �اه و ھ ��م و در 
ا"!�د �� ���وھ�ی .�وس .�ری\ 

 . ��ر:�ان را �� زا�� در ���ورد

�، ور��ی را �� �GAان 
�9L

��5 ��ز
���ھ� ار"1�ع در 
�# .�ری\ A=����� ا��	�ب �I


ھ � ���وھ�یJ، ار"J و .  ��د
.��\ و ژا��ار
�ی و و�N و وزرا 
و +�����ن و '�1G9 :�ان و 

5دورا�J را �� ور��ی ��د "� 
�� "=�ر /�دش .�ری\ را در ی] 
/Nء ����� و اداری و 
ا
���G و ا$�=�دی رھ� �G� و در 
�� ی] ی�رش  ;��G
 �2�6
 ���A �� ر .�ری\ را�� �
�O�
�P��L PO $��م ��ده ��د 

�G� ی�89ه. 

�B�، ور��ی 18از  ��
�رس  
 ��
�ی� داری در ا"!�د ��
��8 �رک از ی�W9ف و ��ر:�ان 

'�ن از "  :�رد 
��".�ری\ و 
 �G�A �G+ [ط�ف دی�� وارد ی

�����
��ر:�ان .�ری\ ای7 .   
�# دو د' 7 �I
��ر ر� � در 

�� در $�&; "  /�ر+� و دا/��"
ی] د' 7 
�!� طIC�"� ظ�ھ� 

�G�G+ �
�6ا��8 .   '�ه ا�� 
و .�وس ��
�ی� داری 
�!�ا در 
�# .�ری\ ��ر:�ی و "Nش و �I


C�رزه '�ن ��ای ی] ز��:� 
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ا�8��� �2 ����ه ا�� و 
.�ری\ ��ر:�ی 5Aم را�x دارد 
 �"�ICای7 د' 7 ط #��I
در 

�G� �

I�و �!�
. 

 ���ی �B�ی �	�در 
ا����������&�P8 ��ر:�ی و 
 #��I
ا�8��� � �ن .�ری\ در 
�������&�P8 دو دو&� در L�ل 
+�G و ا"!�د ای7 دو 
 �ICط #��I
�������&�P8 در 
� و 
��ر:� �6ا��8 و 
I�و

C�رزه �� '�9ه ��ر:�ان .�ری\ 
 Pز /�اھ����� ای7 دو د' 7 

��� ی] ا'�ره .  :� Pی��
 �1Gای
�� ��و��&�ژی � �ن .�ری\ ای7 

Pھ���	J را /�" �  . 


�رس، .�ری\ ��ر:�ان 18در  
آ�I�ر ھ���ر ��د �� ا+�زه ��اد 
 Z�/ �
�9L PL���ژ��ا&�ی 

�G� ن��LN�  . ز � �ن�Gھ �
ا
 ���S
 ����ر:�ان "  دو&�".�ری\ 

. و '�و��ان ا��	�ب ���ه ��د
ھ�Gز � �ن .�ری\ ر� � اNAم 


�+�دی� ��9ده ��د . 

� �ن   
�رس 26 روز �B�، در 8
.�ری\ ا��	�ب 
���د و دو روز 


�رس � �ن .�ری\ 28�B� در  
�G9�
 �. ر� � اNAم 
�+�دی

 �ICط  ،xر در "�ری����ای او&�7 
ا:�?� در ی]   -��ر:� 
���ا��

� و ��ای 
�ت ��8�ر '
$�رت ����� را   –��"�ھ� 

����د و ر� �  ���� � �I�8

�G� مNAآن را ا   . 

  7�A د در��� �ن .�ری\ ��:5ی� 

!��2ه و  �� ����I
 Pل ھ�L
��8 �رک  F��" \ل .�ری�X'ا
�� ���وھ�ی ار"1�ع  ����I
 Pو ھ
�6ا��8 
�I�8 در ور��ی و 
ھP اداره '� در 
!��2ه را 

��Cد J�. ن�
 . ھ 5

 �����ا:�?� A � � �ن .�ری\ 
از دو 
�ه ��Cد، ا
� در ھ �7 

�ت ��"�ه "�ا�8� "���Xات 
'���6 در ز��:� ی] '� دو 

��+�د ���ورد ������
"���Xا"� .  
�� از �5ر:��ی7، '�9ھ G�"�ی7 
و 
���:�ر"�یE�!" 7ت $���ی 
:^'�� ا�� و �� /�ط�ش 
���ی� آزادی	�اه و ��ا��ی 
ط�;، ھ � ا�8���ی� �� ��ای 
� و �B�دت و 
� و ��ا
�L
 �/�'C	�� ھ � ا�8��
��ی� در  �G�8ھ #<�$ �
ا��Lا
�# ایN" 7ش و ا��9�ر و �I

��ردا�� و 6�ا��ری ��ر:�ان 

���' �G�� . .�ری\ �� ا��Lام 

ای���X" 7ات ?� ھ� ��د�� �� 
ھ � ادA�ھ�ی ���دو����� 
"�ری���G� �" x در 
I�ی�8 �� آن 
��ز��؟ ھ� G $NA�ی  �
ر�� 
 ���� ی] 
�ا+�B ��ده و ��"�ه 
 �8�& ��وی�9 .��ی� 
���ا�� 
 �G'ت � �ن .�ری\ آ�
ا$�ا

ا
� ا$�ا
�ت � �ن .�ری\ .  '�د
�. FI6 ی] &�8� ��ده ��8

ھ� "] "���Xی �� � �ن .�ری\ 

�9�Cش ��د، +��ه ای از ای7 

��د �� ا:� د���  �I�IL–   ��L
��ای 
�"� ��"�ه -   �از د�

?V�و&��ان ��
�ی� /�رج '�د و 
 �� ��6���� ط�IC ای ���
ھ � ا��ر"� و "!��Iھ� و 
 5�� �
� را ی19� در /�د  ��
��ده ا��، ?� ���ی� '��ف و 
 �
'�9ھ G� و �5اوار ا��Lام 

�'�� . "�ا�� دا'�� 

�� ای7  ;�W
در ادا
� ای7 
ا$�ا
�ت و "���Xات �� ی�د 

����� و $��# ا��Lام � �ن 

� ■.  .�ری\ /�اھ�P .�دا/

 ...ادا
� دارد 


�رس 26 2019 
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 یM د���ی �1��/���� 

 /�OF��P &�C65داز Q�� �/ر��ی ا�� R�����

. و �1Q/���ن /���ق ���ت ���ی� ����

 و �P��
 ای B�� و �:Fا .������ 
U/�2

���� Aا�=ی��P .ا�=D/د�P &ذھ 
�Pدا�? .
 &V� از 
� ������R ��ر��ی D2;�. ا�
��/�ی
 داری /B�/�� �W�U��د و  
U/�2 د�P
. از �XY AB� اض��Y] و آر/���1 و ا�ا

=DN�/ >NUD/ را 
U/�2 &�  .ھ
 

�Iری\ �6�
 �2ا/[ �I .��D��Iری\ /;�رزه و 
��AN ط;I�J. ا��  . ،
HQو .� .F2=ا

�ر�� ^����ه آ!�Nر و ��ه ?�1Dن، /��ن ط;�Jت ا

��R در  �CI و �:���ر !��=ه، ^��و ا
��. ادوار و �2ا/[ /B�6_ در �2ی�ن ��ده ا

 .6Wء ا��D/ 
� ��ای& 2=ال ط;I�J. ا
��
 اU/�2 در ���aI ل و�CI.   

 
6�6� �� �/�Y 
��0Pف �2ا/[ ?���& �
 �D� ه ای=�c�? ی ھ�ی=D���Q و .I�J;3 طIا�/

 /=رن ��/�ی
 داری U/�2 ،=ه ��د�=!

��. R��JI ط;I�J. را ����ر ��ده ��ده ا

 /�DI Rd��6Y ،�W�Uع و��[ /��d+ و U/�2
R��JI ��ر ����ده، ��Vر ��C/ �� .6ر دو 
6. �
 رودرروی یN=ی:� Wا .I�J;اردو��ه ط

����ر��ان و :  �Qار ����
 ا�= ��ز/�ن ی���
 ا
��/�ی
 داران، ?�وF��ری� و ��رژوازی.   
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راھ�ی ��ز	���ھ� ا���ا��ت� ��
ی  ��� !� "�#  

���Fوز  �;��D/ 
�
;�ران !���ی. �


c;6� 
 


 !P 01;�ززاده �� ;��5/
 .6U��g/ی& ر��� 

 

 روزھـ�ی  در:  !P 01ـ;ـ�ززاده
�9
ـ�  ١٣٦٦  ��ل  آ/�L  ـ�اقA 

 از  
ـGـ�طـIـ�  و  Lـ�ـCـ�ـ�  'ـ�
 Lـ ـ�ـ�  
ـ�رد  را �Aاق  ��د���ن


ـ�+ـ;  �ـ�  داد  $ـ�ار  '� ��یـ� 
 ھـ5اران  'ـ�ن  
ـ1ـ�وح  و  ����

 ?ـ�  �� �B+�6 ای7 ا�B�د .'�  �)�
��د؟ 
�5ان 

  ا�ـ�ـ�ا : ���ی& ر/U��gـ6ـ.

ـBـ ـ�E ایـ7  Pـ��ا+�زه ��ی7 
روزھ�ی .�ی��� ��ل �ـ�ای 
ـ7 
��8�ر �	ـ� ا�ـ� و یـ�دآور 
 ��� :ـ^'ـ �� ��B+�6 ای ا�

ــ�ن Aــ�ــ7 ٣١ Gــ�ل ھــ ــ�ــ� 
���� و��LـGـ�ک /ـ�اب از ��


����د P�� �?   ! ش �ـ�دمN"
 x��. � ' تEا�� �� Z$�
 ��

�6~ ��ـ�م ���(���
 Pھ�� .

ا
� از ا�B�د ای�B+�6 7 �ـ�'ـ�ـ7 
�یــ] 6ــ�+ــBــ� .  آ�ــ�ن �ــ�ــ8ــ

ا�8��� �� در �ـ ـ�ـ�یـ7 
ـ�ت 
 Jـ�ـ�ز
�ن �� ا��س :5ار'�ت 

ــ�ع ٥از  ــ�6 ــ� � ھــ5ار ا�8ــ�ن 
���7�G ی] '� زن و 
ـ�د و ( 

$ـ�ـ# Aـ�م )  ��دک و �ـ�&ـ ـGـ�
ا�8���ی� +��Cـ�/ـ�ـGـ� .  '���

ــ� +ــGــ� را از آن /ــ�د  �
�G�8ا��از .  � � J��ھ5ار �)ـ� ٥

���� +�G ار"�A�1 ایـ�ان و �$
 �
�� و �Gـ� و �8ـ�B
�Aاق و 

در � �� از .  ا5Lاب ُ��دی '���
� ویـ�ان 'ـ�ه، ' �A�� [ی
ھ � +� +ـGـ�زه �ـ�د و +ـGـ�زه 
 #C$ �A�� �G? �� ی��ا�8��
�ـ� ز�ـ�:ـ�، �ـ�  �B+�6 7از ای
��زی در .�رک 'ــ�  �� ،#�=!"
ــ�  ــ�: ــ�ن ز� ــ�ی� ــ� آرزوھ �و 

��ی� "���� �PG در .  
��9د�� ��C&ا

�زی �ـ�رھـ� 
ـ�دم  �IWG
ای7 
��&�# �6�ر �ـ ـCـ�ران و +ـGـ� 
و&��9 ��� ار"J و ���وھ�ی 
��A �Bاق و ار"J و  �8�'�6
 �ــ��ــ�اران Lــ9ــ�
ــ ــ�ه . Vــ�


ـ� 
ـ1ـCـ�ر �ـ�  Nی�9�ر ا��G+
��چ و دوری از /ـ��ـ� و 
ـ!ـ# 


����98�ن 'ـ�ه  �ـ�د�ـ� و  
��رھ� 
G�ط~ را "ـ	ـ�ـ�ـ� �ـ�ده 

��C�L در 
ـ�ز ایـ�ان و .  ��د��
�Aاق ا��، در ای7 ��&ـ� �ـ� 
+�G دو دو&ـ� +ـGـ�یـ�ـ9ـ�ر و 
6�'�ـ8ـ�ـ� در +ـ�یـ�ن �ـ�د، 
�����ن '�و��ا��  ��د�� �ـ� �$
��	�C از ��Iـ� ھـ�ی 'ـ�م و 
+G�ی�9�را�� دو&�� و اLـ5اب در 

��ی� ایـ7 .  ��د���ن �Aاق ��د��
 Jھ� دو ار"ـ ،PG� را ��5 ا'�ره
ای�ان و �Aاق و ھP .�� ـ�:ـ�ن 
ا5Lاب ��د���ن Aـ�اق 
ـ1ــ5 
9ـ�ی �ـ� 
ـ�اد ��
 ����د�� 
�� ای7 و+ـ�د �ـ�ز در  ،�<�� �'
���ـ�ـ�ن �ـ��ـ�زا�ـ� �$ �G+ 7ای
��د�� �� �ـ� ا+ـCـ�ر �ـ� +ـGـ� 
 �� L در ھ� ،�����
���6�ده 

ای ھ5اران  ����ز از ھـ� طـ�ف 

��9د��، ?�ا �ـ�  P��8" د را�/
ــ�ــ# ایــ7 +ــGــ� را  Lــ�ــ� د&
� ��ا��8ـGـ�، آ�ــ� �ـ� ا
ـ�ـ� 

�9ـ�د�ـ�  P��8" :� /�د را�ز�
ــP و  ــ� ــ7 "8ــ� ــ� ای ــ� 'ــ�ی "
ا��ر"��ن .�ی��� �ـ�'ـ� �ـ�ای 
ای�G+ 7 /�� �ن ��ز و B+�6ـ� 

��ر! 
�� :ـ�دم �ـ� �ـ�ال 'ـ ـ�  �
ا
ھ ��Wـ�ری �ـ� ا'ـ�ره �ـ�دم 
. ا�B�د ای�B+�6 7 وG��L�ک �ـ�د

7 /���� ای7 16�یZ را �ـ� �G� ھ
ــ�  Bــ ــ�+ ــ�"6 ــ  ــ� ــ�و' ــ� و   "ھ

. ھ �Wاز 
ـ�ـ�یـ��ـ� "����زا��"

7 در ��&�ی ا/�� 
1�دا �ـ� 
ــ�طــ~ �ــ)ــ� �ــ�دم،  Gــ
ایــ7 

���)��� ھ �G�ن "B�اد زیـ�دی 
از ��د��ن �B� از ای7 6�+ـBـ� �ـ� 

ـ�ـ�ـ��ـ�، یـ�  �&��
 ��&��B

ھ �G�ن ��د���ـ� �ـ� از ایـ7 
�ـ�ر �ـ�د�ـ�  Pن �ـ�&ـ�+ �B+�6
ــ�ن و  
ــ� دارو و در Gــ 
ــ�ز ــ� �
�ی .5'�9 �� ا
ـ9ـ��ـ�ت �C$ا�

ر6�ھ� و در
��� ھ�8ـGـ�، �ـ� 
د&�# � �Cد ا
9���ت .5'9ـ� و 
�ا'�ـ� ��ی در
��� و �C$ا�

"B�ادی از ��ز
��ـ�:ـ�ن 6ـ�+ـBـ� 

�ور و در �ـGــ�ی  �� ��C�L

�� &ـ!ـ�ظ .  +�ا�� در:^'�� ا��
�ـ�  �I� A P/ــ روا�� ز �Lرو
 �ـ�ی�ـ�ن ��ـ8ـ�ـ� ا�ـC�$
 �و$�� از ای7 6ـ�+ـBـ� 2ـ!ـCـ
�� ا/���ر ا'9ـ�ی�ـ�ن  �GG9�


  .��ازی� 
���د
ا:� ھ� ��ام از ایـ7 "=ـ�ویـ� را 
 P/�اھ� �ھ�' Pاری^�� Pر ھ�G�

 ��ـ� :ـ^'ـ �B+�6 7د ای��٣١ 
��ل "����ات 
	�ب ا�8ـ��ـ� و 
 F�!
 ��L و ��� ا�8�� �Lرو

زی8ــ� �ــ�ــ5ھــ ــ�ــGــ�ن �ــ�$ــ�  
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�  .:^ا'�� ا�
/�د ' � ?� :  !P 01;�ززاده


��ھ�ا"� از ایL 7 �� داری�؟  
�ـ5اریـ7 : ���ی& ر/6U��gـ. 

Pـ�ـ�! او&�7 
��ھ�ه /�دم رو 

��8ی را ��ی� ط� 
ـ�ـ9ـ�دم .

��8ی "�IیC� ��ھ�8��� ��د .

�ر �ـ�د و $ـ�ـ� ھـ� �آ��ز 6=# 
ھ �G�ن ��ف ��ویJ ��ـ8ـ�ـ� 

دا
�G ��ھ� �ـCـ5 �ـ�د و .  ��د
� روی�ه ��د��، در 
ـ�ـ�ن Iی�I'
ای5C� 7ی و ��/� 'I�یIــ� 
+G�زه ��د�� را دی�م، "ـ7 ایـ7 
��دک ���ه 'ـ�ه �ـ�د، ا
ـ�وز 
�ـ��ـ��ـ�س "ـ7  �ھP /��� و$�
��1�ن و ���ه '�ه ای7 �ـ�دک 

�ـ ـ�ـ�ا�ـP ?ـ�  .از /�اب 
�Vـ�م

�"� ط�ل ���� "ـ� "ـ ـ�
ـ� 
 Zطـ~ +ـ ـ�G
ایG+ 7�زه ھ� در 

'�ھـ� �ـ�چ 
ـ�دم �ـ� .  '�د
'ـ�ھـ� اردو:ـ�ه .  /�� �ن �ـ�دم

ـــ�دم �ـــ�س  ـــ�ن �ـــ�ی . آوار:
?�درھ�ی� �� ھ�� ا
ـ9ـ��ـ�"ـ� 
 Jی ?�درھـ� آ"ـ�ـ��+ ،���ا'

�ـ�ران 
ـ�ـCـ�ریـ� و .  رو'7 �ـ�د
2�ای :�ی� �ـ�د�ـ�ن و 6ـ�یـ�د 

از ی] طـ�ف .  .�ران و 
�دران ��د

�دم .��ده 
�C1ر �� "�ک 'ـ� 
��د�� و از � � دی�� ���وھـ�ی 

ـ� و اLـ5اب Nی�ـ9ـ�ر ا�ـ�G+
����ـ��ـ�&ـ�ـ8ـ� و �ـ�ـ�وھـ�ی 

� +ـGـ�یـ�ـ9ـ�رNری ا�� + .

'�ھ� ��دم ����زان �Aا$� �� 

Gـ)ـ1ـ� �ـ�دن  �� 7�8L ام�2
.# ار"C�ط� در�G�ی /�ن +�ی و 
ا
ــ9ــ�ن ار"ــCــ�طــ� �ــ�ای 6ــ�ار 
���وھ�ی /�دش ھP ��^ا'ـ�ـ� 
��د، در
ـ��ـ�ه و ز�ـ�ن �ـ� 
ـ� 

�ا+�B �ـ�د�ـ� �ـ�ای 
ـ�اوای 
ز/ ��ی��ن و � ��ا�ـP ?ـIـ�ر 
�ــ�ــ�وی ار"ــA Jــ�اق در ایــ7 

�ـ�د ھـ ـ� $ـ�ـ# Aـ�م  �IWG

در ایـ7 +ـGـ� ھـ ـ� .  '���د

��د�� �����$  . ��9��ھ� ��ام 
���� ����ـ�ــ�ی !  و �G!�ی�$

� !+�G ط�C��� دو&�
�:  !P 01;�ززاده ��O�  �ـ ـ' 

 ایـ7  �ـ�  د�ـ�  Aـ�اق  دو&�  ?�ا
 زد؟ ا$�ام

 +ـGـ� : ���ی& ر/��gـUـ6ـ.
ای�ان و �Aاق ا�ـBـ�د و�ـ�ـBـ� 

�دو&� 6�'���8 2�ام .  دا'
7�8L و ار"ـA Jـ�اق �ـ�ای 
+��:��ی از Lـ ـNت ار"ـJ و 
���وھ�ی Lـ9ـ�
ـ� +ـGـ�یـ�ـ9ـ�ر 
�� ای7 
L �IWGـ ـ�ـ�  �
Nا�

ھ 9�ری ���وھ�ی ا5Lاب .  ��د��
+ـNل ( ُ��د ا"!�دیـ� 
ـ�ــGـ� 

و Lــ5ب د
ــ9ــ�ات )  طــ�&ــCــ��ــ�
ــ�ن Aــ�اق  
8ــBــ�د ( �ــ�د�ــ�

دو ط��6 ��د ایـGــ� �ـ� )  ��رزا��

ـ� Nا�ـ �2�ام و �� Lـ9ـ�
ـ

در �ـ ـCـ�ران .  ھ 9�ری دا'�Gـ�
��C�L ا"ـ!ـ�دیـ� 
ـ�ــGـ� �ـ� 

ـ� ھـ ـ9ـ�ری Nا�ـ ��9
ـL

�
8ــ�&ــ� دو دو&ــ� .  دا'ــ
2ـ�ام 8Lـ�ـ7 .  �ـ�د"  .�ـ�وزی"


�1ی� و .�����ی از �Iای ا����
N Lت ار"J و �V�ه .��ـ�اران 
� C�ران '� ��ی� زد �� �. د�

��ای دو&� 6�'�8ـ�ـ�  �&�8

�� ای�ان و �ـ��ـ�ب  �G+ اق�A

�دم �ـ�د�ـ�ـ�ن �ـ�د، �ـ� در 

�ی  &�٨٨ "� �١٩٨٦ �� � د�
����ر 
�دم �ـ�د�ـ�ـ�ن Aـ�اق 

N Lت +ـGـ�یـ�ـ9ـ�را�ـ� .  زده ��د
2�ام �� �8ـ# ��ـ� Aـ�ـ�ـ� 

�دم ��د���ن 'G�/�ـ� 'ـ�ه 
ا�ـ�، در ایــ7 �8ــ# ��ــ� 
طــCــ~ آ
ــ�ری �ــ� از +ــ��ــ; 
 ،���ز
�ن 
�# داده '�ه ا�ـ

 ھ5ار ا�8�ن $�# A�م '�ه ١٨٠

���)��� در ای7 ��ـ�ـ�ر .  ��د��

�ـ� 
ـGـ�زل و Lـ�ـ�ا�ـ�ت  ��L

�دم ��د�ـ�ـ�ن Aـ�اق  ����/

ھ�� :�'� ای .  رPL ���ه ��د

 �از ��د��ـ�ن Aـ�اق در د�ـ
ــ5اب  Lــ� ا ــ� 8
ــ�ی  ــ�وھ ــ� �


ـ^ا�ـ�ات .  ��د���ن �Aاق ��Cد
ا5Lاب ��د���ن Aـ�اق در ایـ7 
�ـBـ�  �
ZWI "�ری	� �ـ� دو&ـ

اLــ5اب .  �ــ1ــ�ی �ــ��ــ�ــ�ه �ــ�د
�ـ1ـ�ی 
ـ�ـ9ـ�  �8�&�������

ـ�دم ھـ ـ�ـ�ـ� �ـ�  ����دن 
�ـ�د�ـ�  �9�
دو&��ی ھ 8�ی� 
و ای7 ا"9� ھ ��� د&��� �ـ�ای 
��ـ�ده ا�ـ P��89�ن ھ' .


^ا��ه �� دو&ـ� 2ـ�ام �ـ��ـ�م 
���
ای7 �ـ�ر اLـ5اب ا"ـ!ـ�دیـ� .  


ــ�ــــGــ� و .ــ�ر"ــ� د
ــ9ــ�ات 
ھ 9�ری را �ـ� Lـ9ـ�
ـ� ھـ�ر 
ـــ� ـــ�د� ـــ�ز � ـــ� آ� 
Nا�ـــ .


�	�ا��G�،  ایـ�ان �ـ� �ـ ـ]  
���وی 
��8 اLـ5اب �ـ�د �ـ� 

) 'ـ�ره زور( 
IWGـ� Lـ�ـCـ�ـ� 
GG� �� L�، و ای7 ط�ح Lـ ـ�ـ� 
�� ھ 9�ری + ـ�ری  �IWG
 ��

� ��ـ�ـ�ه 'ـ�ه �ـ�دNا� .

���وھ�ی .�� ـ�گ �ـ�د�ـ�ـ�ن 
�Aاق +��دار ایL 7 �� 'ـ��ـ� 
زیــ� Lــ ــ�ــ� "ــ�.ــ	ــ��ــ� ھــ�ی 

�
Nری ا�� + ! 
 �ا
� آ��� �O�ھ� 
�R8&�7 و$ـ
ایــ7 اLــ5اب و +ــ ــــ�ر�ــ� 

ـ� ا�ـ�ـOـ�ر �ـ�ا'ـ�ـGـ�، Nا�
� C�ران '� ��>� ای7 
ـGـWـIـ� 
�ـBـ� Aـ�اق  ���د، ا:� ?� دو&
��رھ� � ـCـ�ران 'ـ�ـ ـ�>ـ�  NC$
��ده ��د، �	=�ص در 
ـGـ�طـ~ 
ــ�  ــ�ن و 'ــ ــ�د�ــ� ــ�زی � 

��د'�، یـ9ـCـ�ر 6ـ�+ـBـ� وار 

در ایـ7 .  � C�ران '� ��>� '�
 �B+�6 �	ری�" ZWI
�ـ ـCـ�ران ( 


8ـ9ـ�ت )  '� ��ی� Lـ�ـCـ�ـ�
:^ا'�� 'ـ� و از ا�ـBـ�د ایـ7 
+G�ی� /ـCـ�:ـ5اری ھـ�ی �ـ�ـ7 

آن .  ا&ـ ــ�ــ�ـ� �ــ9ـ�ت �ــ�د�ـ�

S# اEن ��Cد �� 
��ی�ی  �&��
. ا�C/ J'�. �A� �Lی ��ھـ�

ای7 6�+ـBـ� �ـ5رگ در �ـ9ـ�ت 

�:C�ر ر���� ھـ� و دو&ـ�ــ�ی 
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�� د76 '���  . Pھـ Jد&ـ�ـ�ـ
�6وش " �
� ای7 "8ـ�ـ�ـ!ـ�ت 

� و +��G و 'ـ�ـ ـ�>ـ� �O�
"��F دول ��ب �2رت :ـ�6ـ�ـ� 

��د. 
 در���  ای7  آی�:  !P 01;�ززاده

��  �� ر�ـ ـ�  2ـ�ام  ای9Gـ�  و+�د  
 را  Lـ�ـCـ�ـ�  �ـ�  �ـ�د  ��ده  اNAم

 و  �ـ�د  /�اھ�  '� ��ی�  � C�ران
 /ـ�ا�ـ�ـ�  �Oـ�
ـ�  ���  
�دم  از

��د  ��  �IWG
 ا
ـ�  �GGـ�،  "�ک  را  

ـ�دم  "	���  
��Z  ط�&N+  ���Cل 
��ای7  و  '��G� �ـ)ـ�  ھـ5ار  ?G�ی7  


�دم  �� 'ـ��ـ�؟  $����ـ�  د6�ع  
 د&ـ�ـ#  ?ـ�  �ـ�  ا��  در��  ا:�

 ��د؟ را ای9G�ر ط�&N+ ���Cل
 "ــ� : ��ــ�یــ& ر/gــ��ــUــ6ــ.

آ�1�ی� �� 
ـ7 یـ�دم 
ـ�ـ�د و 
�ی� �� �ـ�'ـ�ـ� �/��� از ���
�6
ـ��ـ�ھـ�ن  F��" �'�ه ا�
و$� ا"!�دی� 
ـ�ــGـ� ?ـGـ�ـ7 
?�5ی را ھ�� �8ـ� 
ـ�Aـ� 

�ای�9G دو&� 2ـ�ام .  ���ه ا�
7�8L از ھ�� +Gـ�یـ�ـ� دوری 

� Cـ�ران .  �	�اھ� ��د 
��Bم ��د
'� �>� �LـCـ�ـ� ھـP او&ـ�ـ7 
� C�ران ��Cد، /ـ�ـ�ـ� .ـ�ـ�ـ�ـ� 
ـ� �ـ�د'ـ� و ' �B� �دو&

G�ط�I را � C�ران 'ـ�ـ ـ�>ـ� 

در ��'�� ھ� و :)ـ�ـ� .  ��ده ��د
ھ�ی 
�R8&�7 و$� :)�G� ھ�� 
��8 ا��O�ر ��ا'�� ا�� �ـ� 
� C�ران 'ـ�ـ ـ�>ـ�  �IWG
ای7 

� C�ران '� �>� �Iـ�ـ� .  '�د

ـ� Nری ا�ـ�ھ�ی �B�ی + 
 Pـ� ھـ�و ا"!�دی� 
�ــGـ� را 

���ی7 '	ـ=ـ� +ـ�یـ� .  ری	�G�
� +G�ی�ـ9ـ�ر 
�9L 7م �� ای�ی��
?�Gـ7 ?ـ�ـ5ی را اAـNم �ـ�ده 

�'�� . 
 در ھـGـ�ـ�م : !P 01;ـ�ززاده

L �� '� �ـ�یـ� 'ـ ـ� �Aـ� 
�ـ�ز
ـ�ن ( :�دان '�ان ��
�ـ� 

�) ��د���ن Lـ5ب �ـ ـ��ـ�ـ8ـ
��دی� �� 
�رد L �� �ـ�ـ�وھـ�ی 

�
� $�ار :�6Nری ا��و .  + 
' � ی�9 از دو �)� ا�A�ی ایـ7 
:�دان ��دی� �� از ایـL 7ـ ـ�ـ� 

L �� '� ـ�یـ� .  +�ن ��ر ��دی�
�Aاق در ����ب :�دان 'ـ�ان 

 ?� "����ی دا'�؟
.6U��g/ـ�ـ� : ���ی& رIـ�IL 

ــ ــCــــ�ی   �یــ9ــ8ــ�ی از ایــ7 
'� ��>� ��A P�8=ـCـ� را 

�رد ھ�ف $�ار 
��اد P�I�8
 .

� ای�C� 7د �� :�زھ�ی /ـ)ـ� G"
�ـGـ��ـ�ایـ7، ایـGG�  . 7�ه �ـ�'ـ�

� ـCـ�ران در 
ـGـWـIـ� ای �ـ� 
� C�ران '� ��>� 'ـ�ه �ـ�د و 

� /�د
�ن ا��ا در ایـ7 ز
ـ�ـGـ� 

Pا'��ـ�ای � ��Lـ�ـ� راه .  "�1
�� :�زھ�ی '� �ـ�>ـ� را  ����I


Pـ�دیـC� ���ایـ7 �ـ ـCـ�ران �ـ� .  
 Pـ�ـI8ـ�ـ
:�دان '�ان "��ـ�ـ� 
��Wری �� "B�اد زیـ�دی  ،�دا'
از رL �I6�&��ن ���ت �� '�ه 

��G�ی� .  ��د ��ای7 :�زھ� ���ت 
"�IیC� اون .  
� "���� :^ا'�� ��د

روز و '; "� روز �Bـ�ش ھـGـ�ز 
/��� از رI6� $ـ�رت دیـ�'ـ�ن 

"ـBـ�ادی .  ���ت �ـBـ�ـ� �ـ�د
�ع دا'ـ�ـGـ�" �&�L ن�G� ھ .
. "B�ادی 
�ام ا��)�اغ 
��9د��

ھ �G�ن �� ا'ـ�ره �ـ�دم ایـ7 
:�زھ� ��C=A P�8ـ� را �ـ�ـ5 

'ـ	ـ=ـ� .  
�رد L �� $�ار 
��اد

�PG9 $�رت 
ـ� را 2ـ�ھـ�  �96

��د ����� ��در Aـ�ـL 7ـ�ل .  ��ا
ای7 "���; :�دان 'ـ�ان 2ـ�6ـ� 
رز
� ��Cد، �ـ�ـ9ـ� "ـBـ�ادی از 
�ـ�ای دیـ�ار و  �
رI6�ی ھ �اه 

 ��� آ��L �1ـ�ر دا'ـ�ـGـ� .

�5دی] ��روز �ـ�د و �ـ�ای Aـ�ـ� 
دیــ��ــ� ر6ــIــ�یــ� �ــ�د�ــ� �ــ� 
ھ���ـ�ه در واLـ�ھـ�ی رز
ـ� 

�G�'ا�ر ���L  . در ای7 ایـ�م �
ا

��د�� �

 ���ن ��روزی  . 
�Bـ� از : !P 01;�ززاده ��
�� 

 ���B$�
L �� '� �ی� در ?� 
��د و ?� ا$�ا
�"� ا�1�م داد؟ 

.6U��g/:���ی& ر �ـBـ� 7
 

�"ـ� �8ـCـ�ـ�  ��C�L �B$از وا
ط��Eـ� در 
ـGـWـIـ� �ـCـ�دم، 
 ���C' �'N" دم، در�� �(	


� &ـ� �� ��روزی ��ای .����7 

�ـ� .  ��دم 7
ا�I�ر 
��ا�P ورود 
�ـ�د �ـ� �ـGـ�ـ�ه  �� ٥اردو:�ه ��ا

�& �

ـ7 
ـIـ��ـ# �ـ�&ـ7 .  ��

7 از �5دی] .  ���Gه .��ده '�م

'�ھ� ا$�ا
�ت ��
� &� �Cـ�دم، 
ا
� اطNع دارم �� ��ای �1�ت و 
���ون آوردن �ـ�ـ�وھـ�ی :ـ�دان 
'ــ�ان ا$ــ�ا
ــ�ت +ــ�ی را در 

 . د���ر :^ا'�� ��د��
� �ـ�
ـ�ـ� در �Bرد و��
ا
� در 
ای7 
ZWI "�ری	� �ـ�یـ� ا'ـ�ره 

PG9�در دا/# ایـ�ان "ـ ـ�
ـ� .  

G�ط�I �� ز
��� آزاد �ـ�د �ـ� 

ـ� در Nـ�ری ا�ـ"=�ف + ـ


ـ� .  آ
�ه ��دNـ�ری ا�ـ+ ـ
یــ] �ــ�ــ��ــ� را دا'ــ� در 

� ای7 ��&�ی� �� +ـGـ� � "

Pاو "ـ�ان .  .�ر"ـ�ـ5ا�ـ� دا'ـ�ـ�ـ
 ،��� ���وی 
� را �ـ�ا'ـ ����I

1�5ات +��GـJ در " �
� " ��
�# +�G .�ر"�ـ5ا�ـ� �ـ	ـ�ـ� �I


89� /�رده ��د'  . ��B$وا �
ا
 xدر ای7 "�ریـ �
��ای ���وی  x�"
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رژیP زورش �ـ� 
ـ� .  
�دم ��د��
�� ھ �7 د&ـ�ـ# �ـ�  ، ����� �
"ــ�پ �ــ�ران و /ــ ــVــ�ره �ــ�ران 
رو���ھ� و /��� /�ا�ـ� 
ـ�دم، 

!��2ه ا$�ـ=ـ�دی 
ـGـWـIـ� و 
اذی� و آزار، د��ـ�ـ�ـ�ی 
ـ�دم 
�� د6�ع �ـ1ـ�م ھـ ـ9ـ�ری �ـ� 

ـ�دم  �9Gوھ�ی .�ر"�5ان، ی� ای���

�ی� 
ـ�ـ9ـ�د�ـ�" N� رو��� رو. 
�� ا$�ا
�ت 'Z�G �ـ�  ��L �ھ�:
+G�زه ھ� را �ـ��ـCـ�ل 
ـ�'ـ�ـ7 

ـCـ�رزا"ـ�  ��L"� رو �����9�


�دم را "	�ی; �GG�، ��د��ـ�ن 

�IWG ای 
ـ!ـ�وم �ـ�د �ـ�  ��
 �
Nری ا������ر آ
�ن + 
ــ�  �ــ�رش  ــ�م و ی ــ� ــBــ� از $ �
�ھ�ی �ـ�د�ـ�ـ�ن و $ـ�ـ# '

�ی '� �GG�ج، 
�یـ�ان، �A
 P5 زھـ� ?�ـIد، .�وه و����


�G�6���
�� ھـ�ـ� �ـ�ام از .   �
ا

ـIـ�و
ـ� و   ��Lدم رو�
 �Gای
. L �ی���ن را از 
� �P �ـ9ـ�د�ـ�

���9 ���وھ�ی .�ر"ـ�ـ5ان در ایـ7 
"�ریN" xش 
��9د�� �ـ� 
ـ�دم 
/8�ر"� وارد ��ـ�د و AـIـ; 

"ـBـ�ض و .  ���Gـ� 
ـ�ـ9ـ�د�ـ�
+G�ی��ی رژیـP ھـ� روز ا�ـBـ�د 

�"=�ف 
G�طـ~ .  �����ی دا'

��ان 
���ر 
� را در  Pرژی F��"

ــGــ�طــ~ 
ــ!ــ�ود �ــ�ده �ــ�د .


�Iھ�ی 
��5ی �ـ�ای /ـ��ـ�اده 
ھ�، ��ای 
�1و7�L و ار:��ــ�ی 
���دی �ـ�  �ـ	ـ�ــ�یـ� از 

Gـ�طـ~ 
ـ�زی و "ـBـ�ادی از 
�ھ� در �Aاق 
�GـIـ# 'ـ�ه '

��د . 
Eزم ا�� ایـ7 �ـ9ـ�ـ� را �ـ�ـ5 

PG9�
G�طـIـ� �ـ� 
ـ� .  ا'�ره 
��GBان ��ز
�ن ��د���ن Lـ5ب 
� ��ـ�ـ8ـ� ایـ�ان �ـ�
ـ� &ـ� 
�ـ�ون  ���دیP، ����ـ �I�8


و !   ھ�� $ـ�ـ� و 'ـ�طـ� �ـ�د
�	�� در ایـ7 
ـIـWـZ ز
ـ��ـ� 
ھ 9�ری ��7 ���وھ�ی ا"ـ!ـ�دیـ� 
�G  و �ـ�
ـ� &ـ� /ـ�ـ�ـ� �


�د ��د�
�	ـ=ـ�ص و$ـ�ـ� .   
دو&� +G�ی�9�ر 2�ام L �ـ� �ـ� 

G�ط~ ��د���ن �Aاق را آ�ـ�ز 

���وھ�ی 
ـ�  در اردو:ـ�ه .  ��د

��5ی �� �ـ�ـ�وھـ�ی .ـ�ر"ـ�ـ5ان 
��د���ن �Aاق � ـ] �ـ�ـ�ریـ� 

�G�'دا . 
در L 7�A�ل دو&ـ� Aـ�اق �ـ�ـ5 
 Pـ� ھـ

��ا�8� �� ���وھ�ی 

�دم ��د���ن �Aاق را �ـ ـ] 

�GG9� ھP ���وھ�ی .��ـ ـ�گ 

ای7 
G�ط~ ی�9ـ�ـ� �	=�ص در 
�G�8ھ ���رھـ� !  ��د 
�رد L �ی

اردو:�ھ�ی 
� را "ـ�پ �ـ�ران و 
� C�ران ��د��. 


� �ـCـ�د �ـ�یـ� �ـ�  Z(� ��او��ع 
��ـ�ـ�ـ�ی �ـ� ایـ7  ����8L

ـSـ#  �� ���
��/�رد  ��R8

ــ5ب  L ــ�ن ــ� ــ�د� ــ�ن � 
ــ�ز �
8� ای�ان ��
ـ� &ـ� ا:ـ� ��� �
�ـGـ�ـ�م  xھ �ـ7 "ـ�ریـ ��ا
�وز 

 79 ا�� /ـ�ـ�ـ� �ـ�رھـ�ی 
�ـ�ای  Pادم ھـ�ـ�ـ
دی�� ا�1�م 
��ای ��.� ��ـ�  Pو و ھ��� �(L
دا'�7 ��
ـ� &ـ�  و ?ـ� در 

�IWG
 ! 
�� �GAان یـ] :  !P 01;�ززاده

 � �ـ�ل ٣١'�ھ� �B� از :^'
�5رگ ?� .ـ�ـ�
ـ�  �B+�6 7از ای

��ای 
	�طC�ن /�د داری�؟ 
 ایـ7 : ���یـ& ر/gـ��ـUـ6ـ.

��ال آ/� LـIـ�ـIـ�ـ� در Aـ�ـ7 
� !��د:� �	� ھ8

$C# از ھ� ?�ـ5ی �ـ� "ـ ـ�
ـ� 
��ز
���:�ن ای�B+�6 7 ا�8ـ��ـ� 


ـ�ـ7 �ـ�ل ٣١در ��C�L در  
 �

��P و ی�د 5Aی5 " � ���8"
ای7 
�د
� �� +ـGـ� را از آن 
 Pاھ�/ �
/�د � ��ا�G�8� :�ا

� . دا'
در 
ــIــ��ــ# Aــ5م +ــ5م دھــــ� 

/���اده :ـ�دان 'ـ�ان �ـ� در 
�G�ره دری�?� ���وان در +�Gـ� 
 �����G+ �G�6 7ا/�ی �" ����ا��

  .�� "P�OB �6ود
��ورم
 Pـ�ایــ�ھـ� �ـ�&ـ� ایـ7 روزھـ� 
� ا�� و ھ� �ـ�&ـ� ایـ7 	�
روزھ� ����� �� ����� ای7 "ـ�اژدی 

��# ?� ��P ا��I
  .ا�8��� 

�	�ام �� ھ � 
�دم �	=ـ�ص 

P���ـ�ای آزادی �ـ�ای  !+�ا��ن 
ی] ز��:� ا�8��� ��ی� ھ5یـGـ� 


� .  ھ� داد �G+ �ا
� +�G دو&�
�
�دم 
�G)� و 
5G+ـ� از !  ��8

�G�8ھ �G+  . #ـ�$ �GBی �G+
+�G یA  ! �GB�م و �#8 ���

�ی� �ـ� ھـ�ـ� �8ـ� را C �
� ��G��� �� /�وار /ـ�وار �ـ� 

ـ�دم �ـ� د6ـ�ع ریـ	ـ�ـ�  ��


���د . 
�ـ# �I
+�G ی�GB وی�ا���ی، در 

�ـ ـ�ن  ���ی� ���ی ��G+ ھ�

��ـ� �ـGـ��I
ا�8ـ�ن .  ��ی�8� و 
 �یــ9ــCــ�ر 
ــ�ــ�&ــ� 'ــ�ه ا�ــ

�G� �:�ز� �اھ�	�
2ـ�LـCـ�ن .  
.�ل و $�رت �6ز��ان /�د'�ن را 
�5رگ 
ـ�ـ9ـGـGـ�،  � B� در ��ز و

�)���ـGـ� ���ی7 دا����ھ� .

 �
 �� �� �"� �6داھ� ھ �7 ا���
�GG9� �� ��L دم�
"� دو��ره .  و 


�$���B�ن �	�W ا�6�د �6ز�ـ�ان 

�دم، 
� "ــ�ـ��ـ�ـ�ن، 
ـ�  �

�ــ�ر:ــ�ان و زLــ ــ�ــ9ــ�ــ�ن را 
�)���G� +ـGـ�، آره 6ـ�ز�ـ�ان 
��ر:�ان و زL ��9�ن را �ـ� �ـ�م 
�ـ�  P?�. س، /�ک و�
�� �
��

�G���(� �G+  ! �ـ"� ای7 ا�ـ�ـ�ـ
ز�ــ�:ــ� راLــ� /ــ�د'ــ�ن را 

�G'��.��م ایـ7 ا�ـ� .  دا'�� 
�1ـ�یـ�  �ا
��وارم '�Bر ���ی
���� �� ھ�� ��8 در ھـ�ـ� 

�G9� ���' ��G+ . ■ 
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R�زن ھ� Mی &/! 
 �C��G
 ��
�رس ٨    


 ��PویD�1I 

�ن + �� P�? �� ای �O!& از
 �����. �� ¡�BC" �
:��دم 

�' [L �2 .  ام�A �� �. �"
د���ی +�ی� :^ا'�P '�دی از 

ا&��C ای7 .  
5Gل .�ری .� ����
$=� ا
�وز و دی�وز ��8�، ھ�Gز 
ھG�8�� P� P� /���اده ھ�ی� 
 �A�� و+�د .�8 را �� �G�8ھ

�Gا���
 .ا
���ز 


7 ھP +5و ز/P /�رد:�ن 
P�8ھ �B
و+�دم .  ھ �7 +�

���ا�8� آن '�دی /�ص را 
�� ار
X�ن ���ورد،  PGی�ای وا&��
�� �GAان ی]  P��8G+ ن�?
 �� ��6ز�� د/�� ��ای آ�
��� ھ �اه دا' ���89' .

��د؟ ?�ا +�
�B و  �? 7
:G�ه 
آن 
C��G�ت P��L و ا96�ر 
��ی8� +�ی��ه 
�ا  �
 ��G�

 ?G� 7��B" 7�G�؟

�� �7 ��د��  �� ���
ز
ر���م، ��ع ��زی ��دن و ��ع 
 Pادرا��� �� 5��  Pی�ا�C�ب ��زی

���زی�ی ��د���� .  �6ق دا'
���
� !  ام ����8ر �A ��

د/�� ��د�P � � "�ا�P�8 ھ� 
��ع ��زی �� دو�� دا'�P را 

ا�1�م دھP، :�ھ� در �8Lت 

���م و  �
 Pادرا��� ��ھ C�زی 
ا+�زه ورود �� �LیP آ�� را 
 �� Z$�
��ا'�P، ?�ن از ھ �ن 
��د�� �� 
7 ی]  ��/�

7 آ
د/��م، ی] د/��، 
�+�دی 
 �����8ر '�ه، 
�+�دی ا�
�� ��L � � "�ا�� ��ع ��زی و 
 Pرا ھ Jی���ع ا�C�ب ��زی

�G� ب�	ا��. 

 Pدر درو� ��(
� ا��ژی �� "
��ی� ����ب  Pد����	�ط� د/�� 

�' �
  . �GB
آ�1� ��د �� 
. "�BC¡ را I� A� & \ ��دم

ایFI6 ،¡�BC" 7 در ��ع ��زی 
��د، ���9 در  #9 �����6'
�ی ر�6�ری ھP /�د را ����/
���ن 
� داد و ای�BC" 7¡ در 
 ،�G����د��ن ��P� �A /�د 
.�/�'��ی، &� ��زی و :�ھ� 

�' �

5Gوی ��دن   . ��$�م 
د���ی آ
�زش :^ا'�P در آ�1� 

7 آ
�/�G� �� ی]  �� Pھ

P�8.  د/�� و ی] زن ھ �ی��و 
" �یP"N، ا96�رم، ر�6�رم و 
 P(&�	
 \G+ �� P�G��

�'����L ��ع ورزش .  
�)�وت 
 7��B" ای د/��ان��در 
�ر�� 

�� ھ �7 .  '�ه ��د �&��
 ¡�BC" و ��ی� �
�Gال :^'
 ��+���8G ?�� /�د را 

 P"Nان ی] ا�8�ن (" �ی�GA ��
����� :��8ا���) آزاد. 

��ای ر7�6 �� دا����ه ?�ن 
 P� =" �5ر:��ھ�د/�� ��دم ��ی� 
 #�=!" �

���G�6� �� آی� ادا

 PG� ی� ازدواج Pھ��از :�'� و .
�G�(��
ایG�  : 7�ر 
���G�م �� 

 �? ��د/�� ا��، درس 
دردش 
� /�رد، �6دا ��ی� 
ھ �8داری و ��� داری �G� و 

 �� از ھ � د/�� دا'�7 
 ���ا��� دارد و �&�R8


��ود �	� ���/ �� .زود"� 


7 و  ���� ای7 '� ����'
 P� =" ا+�زه ��L ،7
ا
S�ل 
:��ی ��ای آیG�ه /�د را ��5 
��ا'�P، و&� ��ادرا�P را 
 �Lم �� /��� آزاد"� و را�ی��

"� از 
7 در " �
� �2�A ھ�ی 

 .ز��:���ن ��د��

 ���8G+ ¡�BC" ب�? Pز ھ��
 .را 
� /�ردم

��د �� ��ی�  ���
اEن دی�� ز
 ��/��� "/�د را ��ای ر7�6 

�	���ی� ھ � .  آ
�ده 
��9دم"  
�� �6ا 
���P�6، از �/ ��?�5را 
آ'5Vی، /��� داری، 
ھ �8داری و ��� داری :���6، 
"� آرایJ ��دن /�د و در 
�Bض 
دی� /�ا����رھ�ی 
�B�د $�ار 
�G� ب�	ا ا���
. دادن، �� ی�9 

�� �GAان ی] ��E در 
�Bض  7

�6وش $�ار
� :�P�6، و&� 
ا� J را /�ا����ری و +5و 
 �
�7G و ر��م /�ا����ری 

�G�8دا�. 

 7
L~ ا�8��� ��Wر ��
# از 
L~ ا��	�ب .  :���6 '�ه ��د

 �
��ی� ا��	�ب  ،P�'ا��
ھ�� �$�6 �� ��Eی .  '�م

� وی��ی7 ��ا'�P و ای7 �.
 �2N/ ��" و ���5ر:��ی7 ��
��د �� �� .��9ه 
7 وارد '� .


7 ی] زن ھP�8، ی] ا�8�ن 
 ���� " �م �Aاط� ا�8���، 

دو�� !  " �م NAی~ ز����
��رزم، ا��	�ب  ~�A P�'دا
��ای  ،P�� ~'�A ،PG�
����م،  P� =" ه ام�G:� آی�ز�
?�Wر ��ی� ی] A � در �G�ر 
'	=� ز��:� 
��9دم �� 
 \. ،P�'ا�� ��L~ ا��	�
���ن  ~L 7 ?�؟
ا8L���ت 
 ،P�'ا�� P8���ت ام را ھLا
 7
ای7 ?� و���B؟ �A~ در 

��ای 
FI6 7 .  از ��7 ر��6 ��د

GB�ی� +5ء +��1�ی� از /��� 
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����از !  ای �� /��� دی�� ��ا'
ای�9G در /��� +�ی� 
�ه ام A �� Pی� ھ���&�R8

 ���
:^ا'�� '�ه ��د و ز
 �
�ی� �� و+�دم وارد آ� ����
�� $�ارداد �)�� ا
�� را در 
�� �GAان �G� ازدواج  P���I


�G�'ا^:. 

$�اردادی �� �B� از ا
��ء آن، 

)�دش 
��Bم '�، 
� ��ا�P�8 و ا+�زه ��ا'�P از 
 P��V�
)�د $�اردادم ?�5ی 
 #S
��ی� ا
��ء 
��9دم،  FI6


�درم و ھ � ز��ن +�
�B ام. 

$�اردادی را ا
��ء ��دم �� ��ع 
� ��ر، ا���6 ��ری، A�� ،ر��
 ~L ،� �� ~L ،ر�� ��	�
 �=/�

798 و  ~L ،دEاو
در آن ذ�� ���ه ��د، 

7 ?� /�اھ� '�؟ �'���� 

 ¡�BC" �GBی ،�
ای7 ا
+C� ،���8G; '�ه ��د �� 
 �2�A در :^'��، ز��ن در
 ¡�BC" �� ����I
ز��'�ی� ��ای 
و /���� ���A /�د، ھ�� 
 \(� ��"GG9� �'N� و ا�A �د 
�Gھ�� �. /�د را ��
N از د�

��ر�� ھ�ی ا�1�م '�ه،  ~Cط

A �ه "�ی7 /���� ھ� �� ز��ن 
در 
!�F /��� ا"1�م 
���د 

�&)� ا��2  ،�A� �+و&� ا
 ��� ز��ن، /��� ����/

�'�C�
 . ���8 �"�] و دو&�� 

��ر و "Nش روزا�� ی] زن در 

5Gل، از او&�A�� 7�ت روز 
'�وع و "� ��A�ت .�ی��� '; 
 �A�� �G? دارد ، ی] زن �
ادا
��ی�  ���C' ��L ر روزا�� و��

 دا'�� ��'�؟

درھ�� �G�ی از $�ا��7 ��ر، در 
 ١٨ ا&� ١٢ھ�� ���ری

 ،�� ��ر ذ�� ���ه ا�A��
��A�ت 
��ا&� و ی�G9ا/� ��ر، 
� و در ���B ا
�ر I�
 �� Pآ�

5Gل 
S# "�ام ��دن ��رھ�ی 

5Gل و ��� داری و در ���B از 
�Aاده ھ� ��رھ�ی ?�ن زار���/ 

.... 

��"�ی7 ��ع /���� ���A ز��ن، 
 �� �� �� +�8G ا����/
� از ط�ف ��/� از ھ �8ان G"

در 
�ارد زی�دی !  �2رت 
����د
� +�8G از ط�ف ا�6اد ���/

�B در ��?� و /����ن �+

  ) �Gو+�د �6ھ #�&��

�د��Eرا��  ( #��$ ��Lا�� ��

�
���)��� ا��S !  ا�C�ت ��8
�
 در ای7 +�
�B، در  د/��ان 


�Bض ?7�G /����� $�ار 
 . دار��

ز���� �� در 
!�F ��ر'�ن، 
�	�ط� L)� ��ر و 
����B�ن، 
 �8G+ ی�در 
�Bض /����
از ط�ف ��ر�6
�ی�ن '�ن $�ار 

�8�� P� Pھ ،������
! 

� ا$�=�دی ��ع دی��ی از ���/
�� ���A ز��ن ھ8���/ .

 �&�
� و .���ا�� �G
��ا'�7 ا
ی�9 از �5ر:��ی7 
�N9ت ز��ن 

�'�C�
 �
 �B
 . در +�

� ا$�=�د /���اده �&�R8
 �و$
�ه 
�دان ا��، ای7 A ��ھ� 
ھC" P�ی# �� ی�9  از ا��2 
 #
"�ی7 و 
 ��ی�A 7ا
� ا$�=�دی ���A ز��ن ���/

و$�� ز��ن ��Wر .  
���د
ی89�ن از ا
9�ن ��ر��دن و 
ا��NIل ا$�=�دی ��/�ردار 
�ن G. ���8�� �����، ی] وا
� ا+C�ری از او را �BC" د و�
 ��

�G9�، �� ای7 ھP از  # !"
��"�ی7 و "!��Iآ
�5"�ی7 ��ع 

�����BC"! 

  ¡�BC" 7در �# ری�� ھ � ای
 P�8�� در �و ����ا��ی
 Pی� داری و ظ��
ا$�=�دی ��
 �ICط ���A ی� دار�
�� �ICط

���ای زدن ری�� .  ��ر:� ا�
ھ � ا��اع ظ�P و ��P و 
 P�8�� 7ای �ی�� ،���BC"

��?�� ■! ظ�& ��� را 

١١ �G(١٣٩٧ا�  

15 

R�زن ھ� Mی &/! 

16161616نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره   


 یM د���ی �1��/���� 

���ه ا/N$�، �6ھ��G و  ;IA و .�:�� و �&�X ���� $�ا��7 و 
�Iرات و راه و ر�P ھ�ی د�

��� �� ���6 ا��NIل و اراده 
I�8# زن و '	=�� او ��GBان ی] '�و�� 
�8�وی ا&!�Iق ��

�
9�ن ز��ن، اPA از 
�1د و 
��ھ#، در .  در +�
�B ا� #I� و �(� ~L �� �&�X ھ� ��ع 
!�ودی

�# و اراده /�د ��&�X ���� $�ا��7 و 
�Iرا"� �� آزادی ز��ن در ا��	�ب &C�س .  دا/# و /�رج ���ر، 

�G9�
� ھ� ��ع +�ا��زی ز��ن و .  و .�'J، ا��	�ب 'X# و 
B�'�ت را 
�I� و 
!�ود �A�G 

�
� A ���I� #<�و و� ���B

Z و ا+� �A�ت و �1

�دان در 
��8�ت و   . F��	
آ
�زش و .�ورش 

� ا��)�ده از GA�وی��O� �G دو'�5ه، ����، /�اھ� و ھ� &�CI �� زن را �� .  در " �م ��Wح�A�G 


�ت و ��دھ� و �I
 F��" � 9�& �ت ر�
اC�A�ر 
�$J��B در $C�ل 
�د "�Bی� 
�G9�، در 
C"�9�ت و 

��G�ه ھ�ی دو&�� و /=��2 . 
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�& ��� در �����gQ Rی. 
Rرژی! 

 &�F�U� 
�:�ھ. �
 W=ور ا��Nم !0ق �
.Y� ا2�

 ��از آزادی

 ��در ط�ل ھ)�� ھ�ی :^'�� دو N' P9Lق 
+P�OA �(B زاده ی�9 از 'G�/�� '�ه "�ی7 
رھ�Cان +JCG ��ر:�ی و ��8ی7 ���ده، و��# 
ز��ا���ن ����� و ��A ����ن و�Nی ای�ان و 
ی�9 از ?�ه ھ�ی ��'G�س +�IL JCGق 
ا�8��� از ط�ق ��P�8 $��ی� رژیP، ���ن از 
 ��CG+ ��8� و آ? 5 ����� در ��ا� 7�ی] 
���اه ا��ا/ ��	� #�A� ا� �� �. ا�

�� �6ا/�ان وزی� داد:��8ی  ��	� #�A� ا�
�� ی] 
G�ظ�ه �Lل '�1G9 ھ�>� �� در  Pرزی
 x�
 N A ،د��ز��ان ���A اش روا دا'�� '�ه 
�ری  + Pی� رژی��$ P�8�� ت���" �� � 9!



� زدNدر .� ای7 .  ا� �� ��CG+ ل�L
��اه  �B

G�ظ�ه ط��C�ن وزی� در +� ���6ا/�ان و 

� آ��G�ن �� د�� و Nری ا��ا�6�د، �O�م + 
 J�. از J��.� زدن ا�6�د، �� ��/�ا��� 
��P�8 $��ی� .����ه و $�ون و�W�ی� اش 

�+��CG �� در ��"��� .  �� � �یJ :^ا'
ای�ان، �Lل '�1G9 ز��ا���ن ��اه ا�6�د �� /��� 
از ز��ا���ن ����� 
�رد '�1G9 $�ار :���6، 
� .��ا ��د�� و از '�1G9 ھ�ی��ن در <�+
 JL�" ی��ز��ا��ی رژی� P	G�(:  7� و "�

�G�89' ای�ان را �� P��L ن���Aدر ای7 .  دا
�'�� #�=(" ��
�رد 
���ان   . 7�G? ��در ��ا

��اه ا�6�ده ��د، رژیN" Pش  �� � �OA JCG+
��5� و ���ن دھ� ��  ����I
 �� ���د، د�

 ��ھ �G�ن اھ�م '�1G9 و ز��ان را در ��ا
 ��ی ا��Aا�� در د��CG+ وری ھ�ی���.

از + �� ای7 ا$�ا
�ت ���S، دادن ا9L�م .  دارد
 ��/�G' ����� ا���ن�دو "7 از ز� ��'Nق 
 �(B+ �GBدر ای�ان، ی �A� �+ی ا��CG+ ه�'

ای7 ا9L�م در .  P�OA زاده و ��8ی7 ���ده ��د
دوره ای از �L�ت �7��G رژیP 2�در 
���د �� 
 ��� 6�ز +�> ،�G��� ;IA از 6�ز "�س و �B
�+
 �A� �+اض ا��Aا���ن ����� و ا�ز� �
�و '
و .���وی ھ�ی ھ� روزه +JCG ھ�ی ا��Aا�� 


�دم  و ھP /�د .  $�م :^ا'�� و $�ار دارد Pھ

��ا�� �� دی�� ای7 ا�5ارش .����ه '�ه و  Pرژی
��را>� ��ارد، و&� ھ �G�ن ا�2ار دارد �� �� ای7 

�G� زی�� �
�� ����را�L  ! �/�� –����1 ای7 ��زی 
 Pرژی ���A دم�
 J�. از J��� و �)�ت /��

�
�دم دار�� ا
�ده .  ای7 را ھ � 
��ا��P.  ا�
�� او&�7 +�$� ھ�ی ا��Aا��ت  �� �����

��"���ی، ��ر رژیP را " �م �GG�، دوره ای7 

� . "�SC�ت :^'�� ا�


�دم ایCG�ر در �6دای "�ک ��دا'�7 ��/��ر 
��د و  �Gاھ�/ ���ز ��دن در ز��ا� �96 ���O�م، 
ز��ا���ن 
!�Cب ����� /�د'�ن را روی 

 ! د�� از ز��ان ���ون /�اھG� آورد

   P�'1398 �6وردی7 
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 یM د���ی �1��/���� 
�م A�ا&� $��ی� در  •(
��P�8 $��ی� و 


� ا�9B��� از 
C��G�ت ا+� ��A و �O� ھ�
���G�دھ�ی ا$�=�دی و ����� در آن ا� .

و "�P��L �I $�ا��7 $� �و $��، اPA از .��9ه 
 P�8�� دھ� و�� �" �از L~ و ا�=�ف و A�ا&
اداری و روش $�ه $��>��، �	�� از رو�G�ی 
����� در +�
�B ا�� �� '�&�ده 

�+�د در +�
�B را  �"�ICا$�=�دی و ط

�G9�
 ��� ای7 اC�A�ر A�ا&� $��ی�   .�Lا�

وا$�B و ��/�رداری ی89�ن ھ � از آن، و 
��ا��� 
I�8# و  �� 9L وت و��$
 �B

�Gط �� د:�:��� ��G�دی +� ،���(=G


�
�+�د ا� �"�ICط. 
� در +�
�B ای  •G" �B$وا ���
آزادی �6دی و 

�'��
���ا�� 
�!I~ '�د �� /�د آزاد  .
ا�NIب � �����8 ��ر:�ی، �� از 
��ن ��دن 
 ��C
 ،�ا��I�د طIC�"� و ا$�=�دی ا�8��
:��8ده "�ی7 آزادی ھ� و ا
9���ت ا��از و+�د 

� .�6د در $� �وھ�ی 
	��� ز��:� ا�
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 �����
�����F����1، در ��

��JI+ �� ا�CIد و 
ھ;��:. /�دم 

�� !ا

 ��از آزادی

" ���	
��9ت 
G�ط~ 
�� در ای7 �G+ ی1�ن��آذر
ا��Aا��ت ھ�R� Pال ��ا���5 

�� "�ری	� .  ا��Gزی�ا ای7 ذھ
 [L دم ای�ان�
 �S5 ا�X
در 
 ���A 5ی�C" �:ا �� �'�ه ا�
�V� /�5د، .��وزی  �� ��L
 ����ده و  � �L �ی�ب +NIا�
ای7 ا$�ام "�ک ھ�ی آذر��ی1�ن 
 �
Nری ا�� + �� ��L ر��

ا��S .  ای�ان ی�89ه /�اھ� '�
 ~L �� Pی1�ن ھ��"�ک ھ�ی آذر

C�رزه  �� �GG� �
 �96 ����Gای

� �P�G و � �ه اش  �
را 
�=�; 6�رس ھ� و 
G�ط~ 

��5ی 6�رس ���7 
� '�د 

P�G� �9ت� ��� ا�� . و 

 ���L xه "�ری��� �� 7�G� ھ

�� آذر��ی1�ن 
� "�ان 
 �

��ھ�ه ��د �� در " �
ا��Aا��ت "�ک ھ�ی آذر��ی1�ن 
 �B
�� ای7 :�وه ھ� و +��G+
6�رس ��9ت ��ده و ��L از 
 �
Nری ا�� + �� ��L
ای�ان در ��ا�� /�ا��� ھ�ی 

��� "�ک ھ� L �ی� ��ده 

 ."ا��

ایN + 7ت، ا��ی�� و ")�9ات 
ی] �������&�8� ا�� �� در 


�دم  �
�رد ?����� 
��ر�
�ھ�ی آذر��ی1�ن در '
ا��Aا��ت ��"���ی ای�ان 

آی� !  ��ده ا��"  درا�6���"
 �� ،�?7�G ")�9ات و "!���
وا$�B�ت 
�+�د +�
�B آذر��ی1�ن 
/�ا��ی� دارد؟ آی� وا$B� ��ر:�ان، 

�B �7 و را�G�:�ن و +�ا��ن و 
ز��ن در '�ھ�ی آذر��ی1�ن در 

��ر�� و ھ �اھ� و 
�� ��ی� ا��Aا��ت  ���8C ھ
در '�ھ� و 
G�ط~ ای�ان، 
��/�ردھ�ی� �� ای7  7�G?
8� ردی� ��ده �&�������

�9�ر 
������؟   ،�ای� ای7 ا�
�ی ��
��ع ")�9ات، آر

8� ا��؟�&�������  

ھ ���8C ��ر:�ان راه آھ7 
 �� ���
"�Cی���C1A ،�(�+ ،5و 
��ر:�ان "�ان و �G�ر CA�س و 
� در ' �� و ی5د و دھ�

 ���8C ای�ان، ھ ���"��
�ھ�ی ' 7� �B
ا��Aا��ت 
 7� �B
 ��
	��� آذر��ی1�ن 
 ���8C ھ�ی دی�� ای�ان، ھ�+
دا���1ی�ن دا����ه ھ�ی "�Cی5 
�� ��ی� دا���1ی�ن در  ��
و ارو
�ھ�ی ��ی� 
G�ط~ ای�ان و '
ی� را�G�:�ن "�Cی5 و ارد��# و 
�� را�G�:�ن ��ی� 
G�ط~  ��
ارو
���ن از �� ر��W ���ش 
�� وا$�B�ت  ��8�&�������

�
�B آذر��ی1�ن و ای�ان ا��+. 

���ش �������&���8 +5 در 
� �)�ت .�ا��G و ای1�د 
�/
")�$� در 2)�ف 
�دم 
G�ط~ 
P و در ����1 � �C8� ���	


�ری  + Pرژی �� �
�/
�8�� �
Nدم .  ا��
ای�Gا 


�وز ��
��ا�G� و "�  ���	�
ا��Aا��ت ��"���ی 
�دم 
���ن داده ا�� �� �)�ت 
.�ا��G �������&���8 +�ی� 

 . ��ارد


�دم ای�ان، ��ر:�ان و ز��ن و 

�B �7 و ��ز����8�ن و 
دا���1ی�ن در ��"��� ای�ان، 
 ������� JCG+ [در ی
 Pن رژی�5ی� ������ای  ،���Cط�
�� ای�ان  P��L ن���Aدا

�GG9�
 # A ا���!�
 . 


�ارد �6$�&^�� ���ن از ای7 
ا"!�د و ھ ���8C ا�� و 
"�ھ �ت �������&���8 +�ی� 
 ����� �B$ی وا�در "!���

 ! آذر��ی1�ن ��ارد

 Pن از ھ��� ����� ��B$وا

�دم ��"���  ��'����
ای�ان ا�� و ایG�ه ����� 

�B در :�و ا"!�د و �+
ھ ���8C ھ � 
�دم ��ون 
 �IWG
 �Gن و �6ھ���� ز �+�"

�'�C�
 . ای 

آیG�ه +�
�B ای�ان، ایG�ه ای 
ا�8���، ��ا�� و آزاد /�اھ� ��د 
و "� �7 ان، ا"!�د و 

� !ھ ���8C ھ � 
�دم ا�


�رس 28 2019 �� ����ا 9 
      �61398وردی7 
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 یM د���ی �1��/���� 
� در ��
 ;8L�� ¡�BC" و ھ� ��ع ��
 P�� ھ� ��ع #
�� Z6ای ر��5Lب � ���8� ��ر:�ی 

�G9�

C�رزه  �
��، �Aق 
�� و .  $�ا��7 ���ر و A ��9دھ�ی دو& �5Lب � ���8� ��ر:�ی ھ�ی

���ه، 
	�ب، و 
X�ی� �� ا2�&� ا�8�ن و آزادی و  ;IA �8�ر� �"Nرا ا96�ر و " �ی P8�&�������
 ��
 ��G�ی 
�� ���7�G ���ر و ھ� ��ع "�Bی� ھ�ی P�8I" ھ� ��ع ����ا��ی ا�8�ن ھ� 
��ا�� و 

�
	�&� ا� ���Bدم $�ط�
��ای . 
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ازدواج �H�= و 
j/0�2�1رى ا 

.6�62 +�62 

 
اm& /�& �� ا��س /��5;
.6�62 +�62  �� 
/����

 j:��;j��m�m�6I ھ
jا���� �� .R�XDI !=ه ا

  


/=J/  

8�&� ز��:¥ 
���ك ��ون 

���ه  ;IA ى��G� �§�Aر
� $�ا��7 §�Aون ر��
^ھC¥ و 
 �� �¨ ،¥
Nرى ا�� +
ازدواج �)�� 
�Bوف '�ه 

�دم  7��ا��، ?G�ن در 
�	=�ص �8# +�ان :��8ش 
.��ا ¨�ده ا�� ¨� 2�اى 
�
�G اى را ھP درآورده ا��/ .

ا/��ا /�
�G اى ھP در 
�ى /�د �� ازدواج �)�� �C!2
�G�و��رى  ¥�ا'�ره ¨�ده و آ��ا 

�در ا§7 را��W .  /�ا��ه ا�
 #��+ �� P§اى دار �CL�=


ازدواج “+���¥ "!� �GAان 
¥
Nرى ا�� ‟�)�� و+ 

jا���� j:��;
�OGر :ھ 
 از ازدواج �)�� ?�8�؟

.6�62 +�62: �� ازدواج �)�� 

آن ��ع از ز��:� 
���ک 
اطNق 
���د �� زو+�7 ��ای 
 ��� دری�6 �+���Lوع آن ا�'
ا+�زه '��A ی� اداری از ھ�� 

� ��ار��، ��ای '�وع ای7 �I

��:5اری  ��ز��:� 
���ک 
آ>�7 و 
�ا���G� P و 

�GG� و ی� آن  
^ھ�C ا$�ام � �
 Pدر ادارات دو&�� ھ ��L را

� � �C� �GG�  . �&��دو ا�8�ن 
�� در 
!�F ��ر، 
!�F ھ�ی 
آ
�ز'� ی� در روا�F روز
�ه 
�� ھP آ'G� '�ه ا��  �A� �+ا
و از ھ �ی�� /�'��ن آ
�ه 
��ون  �� ������
 P� =" �ا�
ای�9G از 
Nی 
!# ی� از �5ر:�ن 

�ت �I
/���اده و ط�ی)� و ی� از 
 Pھ �� ������دو&�� ا+�زه 

�GG� �:�از ای7 زوج .  ز� ��B�
ھ� '�وع ای7 ز��:� 
���ک 
/�د را �� دو���ن و �5دی9�ن 

�
�GG� و +�7  /�د 
�Wح 

������، و ی� ���B ھ�  �9?��
 ����L ���زی �� اNAم آن 
 Pی�ن /�د ھ�G'دو���ن و آ

� � �GG��ای����G ز��:� ھ�ی .  

���ک در +�
�B ا
�وز ای�ان، 
 ،�¨� رو �� :��8ش ھP ھ8
�� ازدواج �)�� 
�Bوف '�ه 

 .ا��
jا���� j:��;� :ھ�A 

:��8ش ازدواج �)�� در ا§�ان 
8�؟�? 

 :��8ش ازدواج :62�+ 62�6.

�B�دی  #
�)�� ا
�وز�� �Aا

�
����8 .��ا  �G�  . از ھ� #C$
�� ای7 
���ع  Pا���
?�E 5زم 
ا'�ره �PG �� ا��Gن ز��:� 
��� در �# +�ن د:�:�ن '�ه 

�از ی] ط�ف، �O�م .  ا�

�ی���  ��G� F�داری روا


���8� و  Pاد:� را از ھ���/
ھ� �6د /���اده را ��ای ی�7�6 
 7�
��ر و 
ZCG درآ
�ی ��ای "�
او&�� "�ی7 ���زھ�ی /�د �� "�ک 

�
�G� و  /���اده 
�C1ر 
�'�: ��ای از  ھ���ام از آ�� را 

�
�ن .�ت + �G�  . �B
�+
ا�8��� را �� "Z 1 ا�6اد +�ا از 
ھP و ر$�; ھC" P�ی# 
�G9� و 
ز
��G ھ�ی 
�دی و ا$�=�دی 
 ،��G� ت /���اده��L �
ادا
�� ی] واL� ��?] "�&��ی، �S �

�
 7��از ط�ف دی�� .  ��د را از 
 7��ار"C�ط�ت ا+� ��A و ار"C�ط 
ا�6اد، زن و 
�د و .�� و +�ان، 

ا&B�ده ای .��ا  :��8ش �6ق
�"B�اد ھ�?� .  ��ده ا�

�� �ILق  ������ی از ا�8��
ا�8��� /�د آ:�ه "� و آ:�ه "� 

����� و ا
9�ن رھ� ��دن /�د 
از $�� و �G�ھ�ی د�� و .� :�� 

�
 ����آور�� و  ���G را 
��ای ای1�د ار"C�ط، ھ�:��� 
 ��ار"C�ط�، �� دی��ان ���زی 

� ھ� � �G� آن ���GG� رA�ی .
� دEی# .�ی� ای :��8ش Gای
ای7 ��ع ز��:� 
���ک در 
ھ � +�ی د��� ا�� �� در 
 �� �
Nا� �
�9L �ای�ان "!
ازدواج �)�� 
�Bوف '�ه 

�و&� در ای�ان �Aا
# .  ا�
 در :��8ش ای7  ھPدی��ی

��ده ا�� ���
از آن + �� .  .�ی�ه 
�
  ��"�ان ا'�ره ��د 

روی��دا�� 
�دم، �	=�ص 
�8# +�ان، از 
^ھ; و �)�ت 

^ھ; در  �
� از د/�&� A
 F�ز��:� ا+� ��A و روا

�دم و از ط�ف دی��  �2�=/

	�رج  7�
«" �� �
� A �I6
�7��G ازدواج ���G� [C8 و 
� آن در د6�"� دو&�� را C� ��L
 ���ای /��� از 
�دم �	 Pھ

� .و ی� 
!�ل ��ده ا�
jا���� j:��; آ§� از :ھ

 �¨ ��E � ' �Oزم ا�
��اى '�وع §¬ ز��:¥  �ا�8��
�GC��� و §�  �IA ك $�ار داد���


� ¨GG�؟C� ��!
 آ��ا در 
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��G�C�، ز��:� :62�+ 62�6. 
 �� �
���ک ا�P دی��ی ا�
 �� �ی�9 از روا�F ا�8��

را��W ای �� دو �)� .  ھ �ی��
 ������
 P� =" �&��آدم A�$# و 

�G'��در ی] .  �� ھP دا'�� 
�� ھP ز��:� �GG�، از  ���/
 Pھ �� ،���C�و+�د ھ �ی�� &^ت 

�G'��� .  �9\ دا'�� Gای
 ،����زھ�ی ط�B�C ا�8�ن ا�

S# /�ردن و آ'�
��ن و �)\ 

��ای ��آورد .  ����ن �ا�8��
ای /�د، از  ای7 ���زھ�ی .�ی�

��ای دا'�7 �9\ و  �� +
 �����زھ�ی +�8G، ا��L�ج 
ا+�زه :�7�6 از ھ�� �\ و ھ�� 


� ��ار���I
  . ���� ا��L�ج 
�7�8 $�ارداد دار�� و �� ا��L�ج 

�A�' �IA ��� ازدواج ی� .  C�
 N
�� Pک ھ���
ز��:� 

��ه آن دو آدم ��&� ا�B�. 
jا���� j:��;
�G :ھ�/ 

اى ا§7 '��ه از ز��:¥ 
���ك 

� و �G�
�G� و ��رى  ¥�را 

���§� در ا§7 �2رت "�&�� 

���د، ��O ' � در  P¨ #8�

8�؟�? �W� ا§7 را
 ازدواج �)��، :62�+ 62�6.

 �O� از ،�ی� را��W آزاد ا�8��
 �
�	�اھG� ا�8�� �� ���8�
��ر  �را در �G� ��� دار�� و از آ�

�� �� ��C&ا �G�9��G�و��ری  

!�8ب 
���د  . ��آزادی 


GB�ی� :7�88 �G� و ��ر 
�� .  ا����و " �م آزادی�ی 

� از G" �آ
�ه "� ����G ا�8��
ط�ی~ :7�88 �G� ھ�ی ���Gل 

و ھ � ای7 .  
 79 '�ه ا��
 P��L ت�ICاز ط�ف ط �آزادی

��و .   �G�و��ری ��
��ه '�ه ا�� 

8»&� ازدواج �)��  �� �W�در را
 ���/ Pھ �و روا�F آزاد ا�8��
 F�آ'9�ر ا�� �� ���Gل روا
 �/=��2 آد
� از د�

�هللا ھ� /�رج  آ/���ھ� و آی

�
  �A� + 7د و .�ل ای�'
�
'�د و :�� آ/���ھ�  ��9 

�
 #X' �� �G��
  . 7� �
�G
�/ �� �ای ا/��ا  /�ط� ا�
���G�و��ری  ازدواج �)�� را 

��
��. 

E #Sزم  ��&�" �� �W�در را
�� ای7 ���9  �2N/ ر�W� Pا���


��� �¨ PG� ن  ا'�ره�دار '

���ا�� ا
� /�'�یG� و زیC�ی� 
' �ده '�د و&�، ھ�ف او&�� 
ای1�د ار"C�ط ��7 دو ا�8�ن و 
ھ�ف �9\ ��� دار '�ن و 

�8�� #S
���9 &^ت .  "�&�� 
��دن دو ا�8�ن از و+�د ھ �ی�� 
و +�ا���ی� �� ی�9 از ���زھ�ی 

�ی] زوج .  ط�B�C ا�
 P� =" �Gا����
/�د'�ن 

��� �� ������دار ����� ی� ��،  
�������� دار  �� �9Gو ی� ای .

را��W آزاد ا�8��� ی� ازدواج 
� در �B + Jھ�� #
�A ��(�

�ا:� .  ھ�� ���ری ��Cده ا�
 �� ��L �در ای�ان "!
 ��
� " �ی# Nری ا�� +

���  P� �دار '�ن در ��7 زو+

# آن و+�د �A [ی ،�'�ه ا�
�I6 :��8ده در +�
A ،�B�م 
 �&�
� '��X و ��"�ا�� �G
ا

���
	�رج  7�
ھ�  زو+�7 در "�
��� .دار '�ن ا�� در �2رت 

� ھ�ی C!2 ��9 دی��ی �� در�
�G
ای در ای7 را��W و+�د  /�

دا'� و Eزم ا�� در 
�ردش 
�Lف زد، ای7 ا�� �� ای��ن 
 ~Cط �� �اھ�	�
از +�ا��ن 

� ازدواج Nو آی�7 ا� �G�
�GG� و "�&�� 
GG� #S� و 

 ��� ای�ان را �B +١۵ن ٠����
 
�G�����در +�اب ای�L 7ف .  

 �� �
5/�ف ای��ن ��ی� :)

�B +�ان و "!=���9ده ا
�وز �+

�'�7 و  #S
ای�ان �� /�د 

¨�ر/��� +�+� ��� و و���� 
ای ��ای "�&�� ���وی ��ر ارزان 
��ای ��
�ی� داران ���ه 

�G9� �  . دار ���اE� �L آ�� از 
¥ .  '�ن ��'�ن � ��§��G


 ��&�" ���ا§7 �8# � �	�اھ� 
 ��¨G� و آ�� را در �I6 و ��ارى و 
"�$B�ت .�§�7 �5رگ ¨G� و §� 
�G¨ ��&�" ن د§�� ¨�دك ¨�ر��5� .

�¥ ارزش ' �دن  ��ا§#8� 7 
و ز§� .� :^ا'�7 
�از§7 
 ;IA ى��G� و ¥
Nا�

���ه در " �م +�CG ھ�ى 
ز��:¥ ا+� �A¥ از + �� در 
 ،¥
Nا� �IA و ¥�G� ازدواج

��C آن  ¥
Nرى ا�� + �¨
ا��،  /�د را ��اى ��/�7 

�B اى آ
�ده 
�®G� ¨� در آن �+
ا�8��� در آزادى ¨�
# و ر6�ه 

G��; ز��:¥ ¨GG� و ��ون 
���ا�¥ و د���� از آ§G�ه /�د 
 ¥�را��W اى آزاد و �¥ $�� و 

�G'���� ھP دا'��  �G�. 
jا���� j:��;
� :ھ���� 

5Lب ¨ ���8� ¨�ر:�ى در 

�رد ازدواج و ز��:¥ 
���ك 


���§�؟ �? 

� 5Lب :62�+ 62�6.���� 

8� ¨�ر:�ى ز��:¥ ��� ¨

���ك را L~ آزادا�� ھ� زوج 

 ��ل 
��ا�� و ھ�:��� ١۶��Eى 
د/�&� و اA �ل �6�ر از +��; 
 �
�� ا�6اد در ا ¥B+�
ھ� �6د و 
ا��	�ب ھ �8 §� ز��:¥ 
 �G®�

���ك را 
 �Gع اNAم 
� آن در د6�"� C� ر�WG� و ھ
دو&�¥ را در ا/���ر زو+�7 

�G®�

� 5Lب .  $� �اد ����در 
ھ �B" 7�G�د زو+�ت و ھ���ع 
 ��O� ى در ازدواج�: ��
�B

 �§�
�5§� و + ،����' 7��B"
��GBان '�وط ازدواج 
 �Gع 

� ■. اNAم '�ه ا�
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��د��ن ز�=ا���ن،  

 ��د���. n
 
n و =D�ھ�

!�ایV. در ز�=ان 
 دار�=؟ 

 ?�وی& آزاد

ای& ��!�
 �� /;�Dی 

 �6Iی�ی��. ?�وی& ;��5/
 .:��;آزاد �� ����/
 ھ
 R�XDI ،=ا����. ����ل 2=ی

�� .!=ه ا

��د��ن ز��ا���ن، :  ?�وی& آزاد
��د���� ھG�8� �� در ز��ان 

��&� '�ه و ر'� ��ده و در 

�در /�د ز��:�  ��ز��ان 

�GG9�
  . 

طC~ $���ن دا/�� ای�ان، 
 ��٢د��ن 
�دران ز��ا�� "� �7 

 ���و ی� �� ��&�� و د/�� 
 ،��&�� J' 7� �" ��L �ھ

�دران /�د  �� �Gا����
در ز��ان 
 ��ز��:� �GG� و �B� از آن ی� 
/���اده ھ� و ی� ا:� در ���ون از 
ز��ان /���اده ای ��ا'�� 
5ی��8 ��� ��ز
�ن  ،�G'��

�����
 ."!�ی# داده 

!�ایp ای& ��د��ن در 
 ز�=ان 

ای7 ��د��ن FI6 �6�ی ز��ان را 
�GG9�
 ���1".   �
 �$�6 �ز��ا�

�G�8دک و '��/�ار:�ه ھ��. 
� �6�ی �P ز��ان و "B�اد �B�

1�ز  �L از J��ز��ا���ن 
�G�
�	�ا 7�
��8�ری �� روی ز. 

د����� �� آب '�ب 
�+�د 
8� و آب آ'�
���� در ��
 �G? � �$ ���6و'��ه ز��ان 
���ون �6و/�� 
���د ����ا  .

?�ن ��8�ری از 
�دران  ار ط�ف 
 �&�
 �/���اده ھ�ی /�د L �ی
� ����� ھ �7 آب '�ر و .� از 
آھ] را ��ای ��د��ن /�د ��5 

�GG9�
 .ا��)�ده 

 7�
���زھ�ی او&�� ��د��ن "�
� ���د، ��Wر 
S�ل �1�ی  
��ای ��د��ن از  ['�.
�ی ��G ز��ن دی�� ��C&

از   .ز��ا�� ا��)�ده 
���د

��ه و '�� و �^اھ�ی :�'�� 

�G
 .و �5Cی1�ت 
!�و

�� د&�# ای�9G وارد ��دن و��ی# 
 ،�از ���ون �� ز��ان 
 �Gع ا�
ای7 ��د��ن از ا�C�ب ��زی 

!�و
G� و NAوه �� ای7 در 
�6�ی ز��ان ھP ھ������ 
و��ی# ��زی ��ای ای7 ��د��ن 

� .در ��O :���6 ���ه ا�

��زی�ی ��د��ن در ز��ان، 
 ��CA�رت ا�� از 'Nق زدن 
ھ �ی�� "��F طG�ب 

�ری7 ز��ان �
.�9���N �� از 
�� ھ�G�م 
1�زات 
�دران 
ز��ا�� در 
!�ط� ز��ان ی�د 
:���6 ا�� و �� �"� 
��G� �6ار 
��"�م او
�ن،  ��
�ری7 �
 ،7�G�
�G� /�د
�ن و  �" Pی��
 ���ی� �� ز��ن ز��ا�� !�6
ھ�G�م د�Aا �� ھP رد و ��ل 

�GG9�، ورد ز��ن ای7 ��د��ن 

� !ا�

 ��Uqو �X� ای& ��د��ن از

 .Vای�! 
n رو�. دارای
 ھ��D=؟

 \(� ��ای7 ��د��ن ا�A �د 
ھ ��� د?�ر "�س،   .��ار��

آ')��� و ا���س و ھ�اس 
 ��L �ھG�8� و ���B از آ�
در 
!�F /�رج از ز��ان از دی�ن 

�GG9�
 ��Lو Pدم ھ�
ا��Sا .  
ای7 ��د��ن در آیG�ه �5ھ9�ر 

����� و 
1�دا وارد ز��ان 

�����، زی�ا 
�دران ای7 
��د��ن از �� �ری ھ�ی روا�� 
ر�� 
���C� �� ی� در ھ�G�م 
د�����ی و ی� �B� از آن �� آن 
� در
�ن G" �� �� �ه ا��' N�C

 �� آ���� �9�� ����� �

 �����
 P1�زات ھ
��GBان (
���ن ای7 )� ��� ا��A�د�
، زی�ا 

��د��ن 
�دران �5ھ9�ری 
ھG�8� �� /�د از � �Cد 
� '�ی� ر�� 
���C� و ھ�� C!


 .ا
��ی �� آیG�ه ��ار��

 
n ./0�2�1ری ا
!��ه ھ� و �I�D=ھ�ی. را 
��ای اY��اف از /�دران 

 ز�=ا�. ��Nر /�:��د؟


� ھ ��� Nری ا�� +
� و ارA�ب را .��� /�د ���/
��/�� و ی�9 از ای7 '��ه ھ�، 

�دران و /���اده  �� �ای7 ا�

N$�ت  ~L ھ�ی ����� را از
 �" ،�G� وم�!
�� �6ز��ا���ن 
���ا�� از ای7 ز��ا���ن  ������

� ��� ای7 
�دران .  ا��Aاف ����د
��ز��7 زا��ی ی� ��:\ 
! �ی 
� از ��"�
 �� �G�8ھ
 ��د����� �� "�)7 و 
N$�ت 

�G
 . �6ز��ا���ن 
!�و


 یM د���ی �1�� در ای& /����

 /�:�ی=؟n رد�/ 


W�&; ی] د���ی  F/�� �Gآی
��� در 
�رد ��د��ن ا��: 

L~ ��دک �� ی] ز��:�  •
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 .'�د، ای 7 و /Nق

"� �7 ر6�ه و �B�دت ھ� ��دک، 
I�8# از  •
�
�B ا��+ ��� /���اد:�، �Bو�  . �دو&


�ظ� ا�� ا�����ارد واL�ی از ر6�ه و 
ا
9���ت ر'� 
�دی و 
�GBی ��د��ن و 
 7� �" ،79 
 �W� 7ی�"E����+�ا��ن را، در 

�G�. 

.�دا/� � ] ھ5ی�G ھ�ی Eزم و ارا>� /�
�ت  •

��ای  ،��Gز'� و �6ھ�
رای��ن .5'�9، آ
"� �7 ا�����ارد ��Eی ز��:� ��د��ن و 

� /���اد:��Bاز و� #I�8
 .��+�ا��ن 

$�ار :�7�6 ���� ��د��ن 6�$� /���اده و  •
ا
9���ت /���اد:�، "!� "9)# دو&� و ز��:� 
� آ�� در ��دھ�ی 
�رن و .���و و ��و "�

51
. 


�OGر  • ��15 و 
�رن 
ای1�د 
� ��دک ھ�ی 
��/�رداری ھ � ��د��ن از ی] 
!�F ز��ه و 
 Fاز '�ای #I�8
 ،�A� �+و ا ����/Nق "�

 ■. /���دا:�
 nEvQ9W2Q28z=v?watch/com.youtube.www://h�ps 
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M�P !=ن 


 ارو/�nدری� 

 /�رس روز ��12. 22روز 
���;� ای& .  اب ا�D/ 
�

روز /R1 و �
 دF�+ ����دی 
/p�C زی�� و /��D[ اب در 
 .!�� 

 و ھای�ان �
 ھ
 R�1ی �^�_ رژی�����از 
2�1ری ا�0/. در ط�ل 

40 &�:D� ����ل ��� 
!�ن /�;�!=، ��!�
 ای در 
�5Pص M�P !=ن 

 ارو/�
 را ��ز ��� nدری�

R�DN�/ . 

ا/�= �
 در ��دای 
���:��. رژیR و روی 
��را/=ن ����� !�راھ�ی 
/�دم و ��Xم 
���F���. !�ھ= ��
��ز��زی /p�C زی�� 

R�!�� ای& ��/0 .  ای�ان
/J=ور ا�� و دور از ذھ& 

=!�;��. 


 ارو/�
 ��ر nدی دری�����
 ./0�2�1ری ا Rرژی

�� !ا

 ��از آزادی  

 Pرا رژی �
Nری ا�� + Pرژی
�G��G��
. دھ� ھ5ار اA�ام 

ای7 رژیP در د��� �� .��8 و 
�� �8�G�ر  ، �L از J�� �د��>
� ا$�=�دی �N6 ھ� و�C" و
�� ا��A�د و  ، ������
"�ده ھ�ی 
�ه ' ������
"7 �6و'�  
�� ای7  7
 �O� ��ا��  و 
8� ���ه ��ی� ����دی �&
� و رود/��� ھ� و دری�?� ��G+
ھ� را ��ی� ا���6 � �د �� ����1 
آن آ&�د:� یJ از .�N� Jن 
� ھ�ی �5ر:� ?�ن اھ�از و '
 ��"�Cی5 و ��
����ه و "�ان و 
 ������
/�W ا�6�دن +�ن 

 �'�C�
 . ا�8�ن ���7 ای�ان 
��ای 
� � ��� آذر��ی1�ن 5Lب، 

  -�� روی 
C�رزه �����
 P/ ی1�ن��ا+� ��A در آذر
��دی �� ��
���یP، .�دا/�7 
دری�?� ارو
�� در ای7 ?�?�ب 

�GB .��ا 
�G9� و /�] 
'�ن دری�?� ارو
�� از /�] 
'�ن دھ� رود/��� و ?G�ی7 
دری�?� و "�Eب در ا$=� �I�ط 

� . ای�ان +�ا ��8
 7
در ای7 ��'�� ��"�ه، 
��دی �� ��� �����ھ� دارم 
دری�?� ارو
�� در ط�ل دو �� 
��+�د آ
�ن  #�A دھ� :^'�� و
 �W�!
 �?7�G "�اژدی زی8

��WI ای �� در .  در آذر��ی1�ن

 �ا���ا ��ی� روی آن ا���
 ��B$وا �� �8Gای ،�:^ا'

!��W و  ��ی  زی8Cآ��
��دی رود/��� ھ� و دری�?� ھ� ��
در ای�ان، �� L�ی آ'9�ر و ��� 
 �� ��# ?�P .�'� ھ8�$
�� آ
�ر و  �B+ا�
 �����زی 
اطAN�ت /�رج از دای�ه دو&� و 

 �8�� Pرھ�ی .   /�د رژی�
آ
 7�&�R8
ارا>� '�ه از ط�ف 
/�د �O�م و اظ�ر ��O ھ�ی 
 #

�ت  ��G� .�ی� ، :�ی�ی ���I


� . ھ � ?�5 ا�
�G"N� �8�Aی د��� ���د 
��دی �� ��
ا�L�ء دری�?� اور
��دی آزر��ی1�ن �� ،��
دری�?� اور
 7�
��'� و ا��Gن از �B� ز �


�ده  ��
'G��� دری�?� اور

� . ا�
 ��� �5دی] '^: Pر� NA200 

روز از آ��ز ��ر دو&�� �� در 
 ��وA�ه ھ�ی ا��	���"� اش 
� اور
�� $�ل ا�L�ء دری�?� '
 5+ ��اور
�� را داده ��د "���Gن 
.�و.�:���ای دو&�� '�ھ� 

ایP و ��L  ا$�ا
� �C� �� Aده
� /�9���ه '�ن دری�?� �A
 � �A ��
 �� �+�" �� ��
اور

�م  ا��Gن ��5 در ھ�&� �ای از ا
 �G� �� �?�: �وا$Z '�ه ا�


 �� ?�وی& آزاد;��5/ 
F�;د� 
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�� :)�� ��ر'G���ن آب و 

# در �A 7ی�� 
 �
!�F زی8
 ��
/�] '�ن دری�?� اور
 ������زی ھ�ی دو&� ای�ان 
روی '�ی���ی آ�� دری�?� 

���ده ا� ��
 .اور
 �
!�F ز§8 �
�§��# L)�ظ

78 "���¿  آزر��§1�نL
و:� ��  ، در :)�"�Àاد CA�س

)�G8§ا56ود)ا ،  : ���L ل�L در
 �� ��
��W "�از در§�?� اور
L�ا$# "�از در ط¿ ��J از 
§9=� ��ل :^'�� ر���ه و از 
 �� �8§�I
�1L �O ¿ ��5 در 

 L25�ا��S "�از در L�ود 

����رد
B9; از آب در§�?� 

� . ��ھJ §���6 ا�
#�
: � �یG�ه ویÀه ��ز
�ن 

:�Rی &�>�\ دی�وز در ����8 
 ��Bا2!�ب ر���� و� ��

��ر"دری�?� اور
�� را  �B+�6 "
 ./�ا��

��ر'G���ن �� ط�ف آب و 
� ا��2 �A �
!�F زی8
/�] '�ن دری�?� اور
�� را 
����زی ھ�ی دو&� ای�ان در 
 �B��" ای�� ���G+ ی1�ن��آزر
 �IWG
���ورزی در ای7 

�Gی� � �
 �6�B
ا��Gن L�ود .  
73 ���� روی ���L آ �� 

دری�?� اور
�� ��/�� '�ه 
� .ا�

�� :)�� ھ�ی ���2 آق  �G�
 �Sا��L ��
 3 ا&� 2دری�?� اور

 [�/ �
��ل .�J رو " �
'�ه و �� "�ریx /�اھ� 

����. . 
�� ا��س :)��  ��A ھ�ی

 ��
�6ا���8ن �1�ت دری�?� اور
85��J از   % ��
دری�?� اور

/�] :�دی�ه و ��ر :�وھ� �� 

از ��ی وزی� ���و ��ای �1�ت 
دری�?� اور
�� "��9# '�ه ��5 
 � �A ام�ن ��?��9ی7 ا$�G��"
��ای �1�ت دری�?� اور
�� ا�1�م 

� .��اده ا�
�� ا��س :)�� ھ�ی ��در 
 ��
$��� .�ر � ����ه '� اور
��رش ھ�ی /�ب  Pر�NA
 ��
ا
8�ل ��W آب دری�?� اور
 Jل :^'�� ��ھ�� �� �C8�

33 �� �C8� ی و��
 ����� 

�� و �1374�ل  � ��ھJ ھ)


��ی را "�1�� ��ده 15 ����� 
 � ا�

 �� ��
 36در �2ر"��9 دری�?� اور

B9; آب �� 2!�ای ��

����رد 

C�ل 
���دد �� "�دی�  �9 �
ای7 ز�� /�Wی ��ای دی�� 
 ���G+ ی1�ن��"�Eب ھ�ی آزر
 ����'� و در L 7�A�ل  �

 ��
/�] '�ن دری�?� اور
��ن زا>� و���B در ���'�ھ� 
��د  Pاھ��/ ���G+ ی1�ن��آزر

� .�� "���Gن ���Oش ��Cده ا�
���2 آق ��G���^ار .Àوھ�9�ه 
 �آر" �� و آ�5ی�ن دا����ه '

�CL�=
ای �� ��  اور
�� در 
 /�C:5اری دو&�� 6�رس 

�� ا��س :)�� ھ�ی ای��ت 
ر��ب :^اری و رو�� /�] 
 J��6�ی ��
'�ن دری�?� اور
و ��ی��ه '�ن � ] ھ�ی 
دری�?� اور
�� "��F ری5:�دھ� و 
ط�6�ن ھ�ی � �9 آ��ز ���� 
و ری5:�دھ�ی � �9 ��ای �L�ت 
ا�8�ن و ��Lان 
� "�ان 

�N9ت �5رگ و 
�B�دی را 

�G� وع ط�6�ن ھ�ی .  ای1�د�' ��
 7��8	� ��
� �9 دری�?� اور
 �IWG
/8�رت �� ���ورزان 
وارد /�اھ� '� ?���9 
ری5:�دھ�ی � �9 ز
�7 ھ� را 
'�ر ��ده و روی ��گ ھ�ی 
 �� �� ��� �Gھ�ن /�اھ��:

"�ری� �C; از ��7 ر7�6 
.�'J :��ھ� 
�IWG /�اھ� 

در L 7�A�ل ای��ن .  '�

�ھ� و 
�N9ت ا�8��� ��.
��'� از /�] '�ن دری�?� 

S�ل /�]  ��اور
�� را ��5 
 P�/ھ�ی و�
دری�?� آرال و .��

��  ا�8�����
اش 
�"FC و 
 .ا�� دا���8

�� ا��س :)��  78L ھ�ی
 5 و CA2�س �Àاد 
�5ان ذرات 


��9ون در ھ�ای اور
�� را در 
 .� .� ام ��ده و L110�ود 


1�ز ای7 ذرات در ھ�ا  �L35 
��'�، وی در  �
.� .� ام 
L 7�A�ل "�اوم آ&�د:� ھ�ای 
� اور
�� را ��ی7 �2رت '
��8�ر /��W�ک ارزی��� � �ده 

� .ا�
ھ�ی ��ز
�ن  �� ا��س "���2

�� �ران روی�ی و  �
!�F زی8
��ی� �� +5ء 
�ارد  �
 �C�$
��وری در ���ون "�دد 
�G'��. �����وری ��ا'�� 

 �G? ��
آ&�د:� ھ�ای '� اور
�� L�ی ��د ��  5�� J�. روز
 #�WB" را ��

�ارس اور

 . � �د��

B&�W�ت ی�9 از ��ر'G���ن 
 ���G
دوای� �G6 و 
��P�8 دو&�� ، /��P  6�ط � 
 �� �����ظ)��Àاد را �	�ا��� "� 
�B+�6 ~ A ای1�د '�ه .� 

��Cی�  : 
�� .�و��ه  �+�" ��1271 �� ) ��

 137 �� ��/�� '�ه، 588
�، و /�� � �546� درد�

�� آ
�ر  �G� �B&�W
 ��� درد�
 Z��G
 �
�ی�ی �"�ر� �ى '�¨


�ه �
�� )  1389آب در  �¨

�'¥ ھ � رودھ�ى ¨��ر �/
�L¥ .�آب "�ی7 آ�� یGB¥ رود 
�# ¨����ا�¥ ¨�رون ا�1�
��ه �$

� .ا�
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�ی�ی� ��زه ای در �	J آب 
�G�ھ�ى  ¡$�� 7�G� 5، 3ھ ،

�� 19 و 17، 10 ����I
 .� �ن  
���5ای¥ ا�� ¨� ای�ان در ���

1994�در .   آن را ا
�� ¨�ده ا�
��ر�¥ ای7  �� �&�I
ای7 

Pدازی�. �

X�ی�ت ھ� . 
 �$�" ��A�م " �ی# دو&� ای�ان 
/�9���ن دری�?� اور
�� و 
 �
ا�L�ء آن در L�&� �2رت 
.^ی�د �� ا56ایJ آ&�د:� ھ�ای 
اور
��، '�وع ط�6���ی � �9 
 ،���G+ ی1�ن��در '�ھ�ی آزر
ا56ایJ ا��اع �� �ری ھ�ی 
��ط��� در آزر��ی1�ن، "���Xات 
 Jا56ای ،�IWG
ا$�� � در 
��ن زا>� و 
C�ل '�ن ���
 7��آزر��ی1�ن �� ��ی� � ]، از 
 ،�IWG
رJ'�. 7�6 :��ھ� 
'�ری آب ?�ه ھ�ی ���ورزی، 

�IGض '�ن آر" �� اور
���� و 
 [�/ P�I�8
2�ھ� "���� 
 ���&�� ��
'�ن دری�?� اور
��'� و  �
�� در L�ل رخ دادن 
در +�ی�"�ی7 ����8 ای7 
�� :)�� ی�9 از  �G�"����ات 
 ���ا��"�� دا����ه اور
�� �� د
او&�7 ھ �یJ دری�?� اور
�� در 

��ده ا��Gن �1381�ل  38 
 ��
رو���ی ا$ �ری دری�?� اور
 �G9� 9�ری /�&� از���� د&�# 

� . '�ه ا�
ھ�ی 
�ی� �#  �� ا��س :)��


!�F زی8� آزر��ی1�ن  �L)�ظ
��450�� ھP ا��Gن ��J از  

� دری�?� L�8
ھ5ار ھ�9�ر از 
اور
�� /�] :�دی�ه و �� ��ی� 

زار 
C�ل '�ه  � ] و '�ره
 ،� ا�

�Àاد روز ?�ر'CA 78L  �CG�س
 ��در :)���ی ا/�=��2 �� 

/���C�ر دو&�� ای��� دا'�� از از 
 در2� از 16 ا&� 20��$� ���ن 

� آ�� و L�8
P1L آب %  6
� . دری�?� اور
�� /�C داده ا�

 ��
/�] '�ن دری�?� اور
�C; ا56ایJ ا��اع �� �ری�ی 
��ط��� از + �� ��ط���ی 

�� ..  ری�ی، "G)�8، .���� و 
�C; و+�د ط�6���ی � �9 و 
 �IWG
ا56ایJ :�د و �C�ر در 

� . ا'�ره � �ده ا�

�س ارد��یG] :5ار'�� �"
���ی�رک "�ی 5 در "�ان �� 
 F�!
ھ �اه �� ی] 
I�م اداره 
 ��
زی8� از دری�?� اور

)~�دی�ن ��ده )  ر��ی�� ��
�IG# از او 
� :�ی� ی]  �ا�
دھ� .�J ���� ھ�ی 
�ی �")�ی!� .� از "�ری8� آ
دری�?� را در +�1�8ی 
 �

���Gھ�ی 
�+� دور N6

E�L، ���� ھ� در 
��ن .  زد��
:# و Eی ز�� 
� ز�G� و 

���Gھ� از �6از آ��� N6
��8ی 
9�ن  ���$� ���ه ا�

�GG� �
�� .�واز � . ھ�ی 
 �
:5ار'�� ���ی�رک "�ی 5 
��ی8� 
�N9ت آب در ای�ان از 
دری�?� اور
��، �� ی] دری�?� 

� ] ا�� وآب آن ھ�:5 ��ای 
 ;��G
��'��ن ی� ���ورزی 

 .��Cد، �6ا"� 
� رود
رود/��� ھ�ی A �ه در �5دی�9 
ا2)�ن و اھ�از، و ��5 دری�?� 

�زی  �IWG
ھ�
�ن، در 
اX6���8�ن، /�] '�ه �� و 
:�د و /��� �� از ���8ھ�ی 


� /�5د  ��/�] رود/��� ھ� 

��ان  آ&�د:� ھ�ا در ای�ان،  ��
����� ای /��W�ک  [Gای Pھ ��


� ا56ای�  ،���E ا� . 
 �
:5ار'�� ���ی�رک "�ی 5 
 ���ی8� ط�6�اران 
!�F زی8
 [�/ [ � �Gدھ �
ھ��ار 

� "�ا�� ���5ارھ�ی .�ارزش 
 ،�G� 8 �م
.��ا
�ن دری�?� را 

و ز��:� را ��ای �� 
����ن  
�)� ���G�ن اط�اف  ��8�ر 

 . د'�ار ��زد
 �
:5ار'�� ���ی�رک "�ی 5 
��ی8� در L�&� �� ای�ان ��ای 

�'�9 /�د  �
����.���Cد 
 ،����6 �
 ��6 ��
� �ن 
دو&� روL��� ھ�� .�&� ��ای 
��'J ھ�ی ا�L�ی دری�?� 

� .�6اھP ���ورده ا�

�ت 
� :�یG� ��L ا:� �I

 �
.�&� ھP در د���س $�ار 
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6�، اE� �L �1�ت دری�?� �:
���8�ر دی� '�ه ا� ��
.  اور

�  " �م .�ل (: �ی�9 از آ�
ھ�ی +�ن 
� "�ا�� �� دری�?� 
 ���G�C'�/ در �
ری	�� '�د، ا
"�ی7 .�وژه ھ�، ده ھ� ��ل ط�ل 

/�اھ� ���� "� آب �� ��Wح  
���� Pی�$ . 

��ای7 ھ � دا���ن /�] �G�
 7�G? ،��
'�ن دری�?� ارو
ا�� و ��ای �1�ت دری�?� 
ارو
�� و ھ �7�G �1�ت ھ � 
رود/��� ھ� و دری�?� ھ� و "Nب 
� و ��G+  �(L ر�WG� ھ� و ھ
 �
�ا"Z  و �# '�ایF زی8

!��W ای�ان، ��ی� ا��Aاض 

ا��Aا��"� �� "� ��Gن در .  � �د
 ��
�I�ط 
	��� آذر��ی1�ن از ارو

 ��و "�Cی5 "� 
����وآب و ���ه 
 ��
/�] '�ن دری�?� ارو
'�ه و "� ��Gن دھ� د�����ی 
 �اه �و  ز��ا�� '�ن را 
دا'�، �����ھG�ه +�ی��ه 
 �W�!
 ��� '�ایF زی8 �+�"

�
�دم .  در 
��ن 
�دم ا�

# ا��2 ����د �A ر�����
 ��GG�ه دری�?� ارو
�� و دھ
 �G��G��
� را ��G+ رود/��� و

# /�د �A 7ای �� �Gا���
و 

��Z آب و ھ�ای .  رژیP ا��G


�رد ھ�1م  Pدم ھ�

�رد ���ز 

��� دزد و  ��� Lر ��
 �(L ای����ر"��َ $�ار :���6 �� 
و "�
�7 ��د ��
�ی� داران و 
���� ھ�ی رژیP ، ��?��9ی7 
�� ا���ا>� "�ی7  �+�"
 ��
N� :� و�زھ�ی ز����

�دم  ی�GB آب و ھ�ا ��9ده و 
 �در ���7�G? �1 "�اژدی زی8

!��W را ر$P زده ا��  .

�� ا��Aاض  ���ای7 � � ھ �G�
 �8��� ھ� '9# .  را ��ی� 

��ی�  ���	

 79 و �� GA�وی7 
�� رژیP و دو&�J ا�A�رض � �د .

روL��� ای7 ر>�\ + �ر 
 ��� اھ � �G��Nش، �� 

���ع دری�?� ارو
�� در 
�	�Gا�� ا��	���"� اش در 
��ای �1�ت  ���ارو
�� $�ل "�
 �1Gای ��دری�?� را داده ��د، "� 

���ی� .  ھ�� ���W ��9ده ا�
�� ا��Aاض  ���ز
�ن ی���6 د�

� ا�8�ن .  زد�����
ز��:� 
���7 آذر��ی1�ن در /�W +�ی 

�� و .  ا���/ �V���ی� 
ای7 راھ� ا�� .  ا��Aاض � �د

��ای �1�ت  �
 #��I
�� در 
��� . دری�?� و ز��:� ا�8��

■ 
14/2/2014 
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 اP;�ری از آذر��ی��ن 

 !P 01;�ززاده
١=DH�  ا

"�B + Z 1 از را�G�:�ن 
 7���
"���8 در '����ن 

 ،���آورده ' ��در ا��Aاض 
���ن 
C&�W�"��ن و .�ی�7 

��دن ��خ ��ای� "���8. 
+ �B از ��ر:�ان و ��ر�G�ن 

��ات ا���ن آذر��ی1�ن �	

'�$� �� زی� ��O .� ��9�ر 

��Xل �� ��ر ھG�8�، در 
ا��Aاض �� A�م ا+�ای ط�ح 
�G�ی 
���# و ھ 8�ن  �ICط
��:5اری  ����زی �ILق ا$�ام 

 ."Z 1 ��د��
 .I�;� &dر��ان رو�� ]�I

 �12ن ز���ن
 �"�C� 7ر:�ان ��ر/��� رو���

��ای '� �7  +�ن در ز�1�ن 
روز 
��ا&� در ا��Aاض 

 ���8�ط ا/�Nس ھ� و دزدی  
��  ھ�  ��  ���WB" ��

"�&�� ��ر/���، در  �����ن 
آ����� ��9�ری $�ار :���6 ا�� و 

 �
�ه ٨ �	�ط� A�م .�دا/ 

�ه �� � /�د �IL٢٨ق و  

�# ا�����اری "Z 1 ��د���I
 .
 �� Z 1" 7ن در ای�:�GG� Z 1"


� �ن  ��وA�ه ”.�N�ردھ�ی� 
��\ ا� ��Aه ھ�ی “  ، “و�Aو

���

# �)�ت �A 7درو��“ ،
”��G� �� A ام�ا$ \�، “'B�ر 

�G�'م داNAاض /�د را ا��Aا .
� ای7 �Bای7 و� �� �W�در را
��ر:�ان $B 1" 5�� NC�ت 


�B�دی ��.� ��ده ا��. 
۴ =DH�  ا

 ~L ن� �B
+ �B از 
ا&��ری�8 '����ن ا&�Cز در 
 ��ا���ن $5وی7، در ا��Aاض 

��
�ه ٩ .�دا/� ���ن �5دی] 
L~ ا&��ری\ و L~ ا���6 
�� ا�A=�ب  ���ری /�د د�

 .زد��
۵=DH�  ا

[ ��ر��ان !�1داری �I
 ?�رس آ��د /�aن 

ا/C�ر 
���Gه در 
�ی�ی 
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 �ا+� �L �A��� از ای7 ا�
آ��د  �� ��ر:�ان '�داری .�رس

 �
X�ن، در ا��Aاض �� .�دا/
 E�����ن د�� 5دھ�ی /�د و 
����ه '�ن �ILق /�د 
 �� �
�ت دو&�� د��I
 F��"

 ."Z 1 زد��
 �"�C� 7رو� ���Lر:�ان ��ر��
 ���ن در ز�1�ن، در ا��Aاض +


�ه د�� 5د A�م  �� �.�دا/
و 
�B$�ت �� � ای /�د، ��ای 
��ر ط� 
�ه +�ری  7�
�G?

��:5اری "Z 1 ��د�� �� . ا$�ام 
8� و ی] �)� در اھ� در ا�� ��


=�ف ا&#9 
8 �م '���. 
آ"J ��ری 
X�زه ای در "�Cی5 
 ��ی] ���� و ی] 
=�وم 

� .+�ی :^ا'
 �"�C� 7ر:�ان ��ر/��� رو���
 ���ن در ز�1�ن در ا��Aاض +

�ه د�� 5د  �� �A�م .�دا/
و 
�B$�ت �� � ای /�د، ��ای 
��:5اری  �� ���ر د� 7�
�G?

 ."Z 1 ��د��

"Z 1 ��ر:�ان و ��ر�G�ن 
��ات ا���ن آذر��ی1�ن �	


�N9ت  ��'�$� در ا��Aاض 
�G�ی 
���# و ھ 8�ن  �ICط

 ��زی �ILق

۶=DH�  ا
"Z 1 ��ر:�ان '�داری .�ر�� 
آ��د 
X�ن ���C�ل .�دا/� ���ن 

ای�IL  . 7ق ھ�ی 
�B$� '�ن
� ای7 �Bه و��Gن دھ��� �G�

� . ��ر:�ان ا�
��ر:�ان دو واL� "�&��ی 

7�'�
  ���زی "�Cی5 و '��
:�ی "�Cی5 از �C2 ای7  ری	��

روزدر ا��Aاض �� وا:^اری 
��9�ر '�ن از  �W/ ر/��� و��

 .��ر د�� از ��ر ������
٧=DH�  ا

� ای�ان 
�9L د����ه $��ی�
ی] +�ان ��د ���7 ارو
�� را 
�� ا"�م ھ 9�ری �� ا5Lاب 

!�9م  \CL ����د����� 

 .��د
��ر�G�ن راه آھ�C" 7ی5 در 
 �G? ن��� �ا��Aاض �� .�دا/
 �� �
�ه �ILق 
�B$� د�

 .ا�A=�ب زد��
"Z 1 ا��Aا�� ��ر:�ان  * 

�ن �� ھ �اه + �"�C� 7رو�
�داری ' 5C� ن �6�ی�Gر���
ز�1�ن رو��وی ا�����اری ای7 

�' 
��ت و ا��Aا��ت �=�Aای7 ا
 A����A �" .�دا/� ���ن 
 ���A ،�د�� 5دھ Z$� �
�ى $�IL ن��� �.�دا/
 �W� دن�� 7�<�. ،�$�B

د�� 5دھ�، ���A ا/�ا+� و 
�ى ��ر:�ان $�IL ن�ر '�/N

 �"��F ��ر�6
�ی�ن و دو&

�ی� داران و �� ¥
Nا�

�N9ت ��'¥ از /=�¥2 

�G'�C�
 � .��زی
 Z$� �� .�دا/� ���ن G" ��
 �I6 F/ 7�<�. د�� 5دھ�ى
���9 در 
�ارد زی�دى، 
N/�ر 
� در �G�ر ��E ر7�6 $�IL ن�'
ھ� روزه $� � ا+G�س 
�ی!��ج 
 �ICط ��
¥ ز��:¥ را � A
��ر:� و 
�دم زx�" J9� L "� و 

� ."�x "� ��ده ا�
� ��� آذر��ی1�ن 5Lب 
8� ��ر:�ى � 7 ��� �
�6ا/�ا��ن ��ر:�ان ھ � ای7 
 #�9�" ��واL�ھ�ى "�&��ى 

¥ /�د و ا��	���ب � A Z
�1


ھ�  � �یG�:�ن /�د، از آن

�	�اھ� �� ا��Aا��ت و 
��ت /�د را �� ھP و#2 �=�Aا
 �W� ا��ت /�د را از��Aا ،�GG�
 ����ر/��� و 
�8�Å "�&��ى 
 ،�G���9��ھ� ' �W�
 ��
¥ را � A ت ر6�ه�C&�W


C&�W�ت /�د ا��GG� �6� و 
/�اھ�ن .����7 ھ � 
�دم 
� $�ر" G� و ��L [ی �� �'
د��� + �I6 ���A ¥B و 

���' ¥
� A ��N6. 
8=DH�  ا

�� :)�� د��� ا+�ای� /��� ��ر:� 
 �"�
ا���ن ارد��#، ��ر:�ان /�

آ��د  .� ��9�ر '�داری .�رس

�ه د�� 5د از .� ��9�ر ۵
X�ن  


�ه از .� ��9�ر +�ی� ��C$۴ و  
 .ط�; دار��

�� :5ارش /���C�ر ای�G�، ��ر:�ان 
آ��د  .� ��9�ری '�داری .�رس


X�ن دو'�CG ھ �7 ھ)�� در 
.� A�م دری�6� �ILق ا��Aاض 


�ه ١٠�� :)�� آ��؛ .  ��د�� 

�ه L~ ٧د�� 5د و  

� ��ھ�ی��ن .�دا/� ���ه  
� .ا�

،�W�
I�م  در ھ �7 را ��"�

د��� ا+�ای� /��� ��ر:� ا���ن 

�(: #��"B�اد ای7 ��ر:�ان :  ارد
آ�� .   �)� ا��١٠٠در L�ود 

���وھ�ی /�
�"� .� ��9�ری 
آ��د 
X�ن  '�داری .�رس

 �� �G�8ه د�� 5د از ۵ھ�
 

�ه از ۴.� ��9�ر $��C و  

ا&��C .  .� ��9�ر +�ی� ط�; دار��
�� "�ز:� ی] 
�ه �ILق 

��� .  ��ر:�ان .�دا/� '�ه ا�
�� �5دی]  �+�" ��ایL 7�ل، 
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��دن �� آ��ز ��ل ��، ��ر:�ان 
ھ�ی  
�C&�W د�� 5د و �A�ی

'�ن را  "���Gن .�دا/� ���ه
 .دار��

10 =DH�  ا
��ر:�ان راه آھ�C" 7ی5 �� /�ط� 
A�م دری�6� ?G�ی7 
�ه 

�� ا�A=�ب زد��  
5د � .د�
١١ =DH�  ا

��ر:�ان ��ر/��� ���Cی�G ��زی 

�ه ٧"�Cی5 در ا��Aاض �� "�Bی~  

د�� 5د و /�W از د�� دادن 
 #��I
��ر'�ن ��ر دی�� در 

�6
���اری "Z 1 ��د��. 
١۴ =DH�  ا

�� راه آھ�C" 7ی5 �=�Aن ا�Gر���
در ای��8�ه زار�A در ا��Aاض 


�ه �ILق ۴�� دری�6� ��9دن  
� " �م ��L ��8
و �A�ی 

�G�8� .$W�رھ� را 
16 =DH� ا

ا�A=�ب ��ر:�ان راه آھ�C" 7ی5 
. ا
�وز وارد ��زدھP روز '�

�� راه �=�Aن ا�Gر:�ان و ��ر���
 �� ھ�A�� ی5 از�C" 7آھ
�C2 در ای��8�ه زار�A در 


�ه ۴ا��Aاض �� دری�6� ��9دن  
 ���L ��8
�ILق و �A�ی 

�G�8���ر:�ان .  " �م $W�رھ� را 
� $W�ر ��L روز :^'�� +��ی
 �G�6�: ی5 را�C" 8��6ی

و
8��6ان �� ا��از ھ �اھ� و 
 ���=�Aر:�ان ا�� �� ���C���.
 ����.�ی .��ده از �� ��زن 

���
زی� �6�ر .  ای��8�ه "�Cی5 آ
ا��Aا��ت ��ر:�ان روز :^'�� 
ھ��"� از ��ی 
�R8&�7 راه 

ا�����اری و �6
���اری    آھ7 و

��ن ��ر:�ان  ��و اطAN�ت 
آ
�ه و �� وA�ه A �� ��دن 
 �Gا���/ �/�ا���ی��ن از آ�
�Gب /�د را .�ی�ن دھ�=�Aا �� .

ا
� ��ر:�ان اNAم ��د�� �� "� 
�ی��ن را ������، Cو$�� ط�
ا�A=�ب آ��ن ادا
� /�اھ� 

�ھ �7�G ��ر:�ان .  دا'
آھ7 
��� و 1A; '�� در  راه

 ��آذر��ی1�ن '�$� در ا��Aاض 

�ه �ILق  �G? ن��� �.�دا/
IA; ا�6�ده '�ن در ا�A=�ب 

���C�
 �8�. 
��ر:�ان /�Wط ا���G راه اھ7 
"�Cی5 روز 

�CG'ر�ا�)G� در   ١۶   ?
���ن �=�Aزدھ �7 روز ا��
ھG�8� و ��A ر�N" Pش 
��ط� و اطAN�ت �
 7�&�R8

رژیP، اNAم ��د�� �� "� ر���ن 
�� /�ا���ی��ن ا�A=�ب را 

��ر:�ان .  /�" � �	�اھG� داد
 �W� ط راه آھ7 در�W/ و ��G�ا
�� ا��Aاض و  ���"���ی د�
ا�A=�ب 
�G�5� �� ای7 /�د 
 �
درس �5ر:� ��ای " �

�رھ�Cان .  ��ر:�ان در ای�ان ا�
A �� ��ر:�ان راه آھ7 در 
 ��Gر و در ھ �ھ��� ���"��
�� ای7 ا��Aا��ت و  ��� ھP د�
��ت زده ا�� �� در/�د راه �=�Aا

��ر:�ان .  ���ن 
��ھ�
�ھ�ی "�Cی5 و 
��� و '
 �� ��Gدر ھ �ھ ���C1A
��ر:�ان در ھ�
5:�ن و 
�G�رCA�س، ��ا�L ری�� "�ان، 
'�ھ�ود، /�م آ��د، 

�،    ھ�
5:�ن،�
زا:�س، 
 �� �ا��ی �] ، و ا2)�ن د�
ا�A=�ب زده و "B 1�ت 

 .ا��Aا�� ��.� ��ده ا��
٢١ =DH�  ا

"B�ادی از ��ر:�ان ��ر/��� 
����ی�G ��زی "�Cی5 در ا��Aاض 

�
�ه �ILق   ۶   �� A�م .�دا/
 #��I

�B$� '�ن، در 
ا�����اری آذر��ی1�ن '�$� 

�� "Z 1 ا��Aا�� زد�� �! د�
ی�9 از ��ر:�ان "�ا��� در 
�� آن ��'��  �� �د�� دا'

���ر:� �� .G�ه، ”:  '�ه ا�
���B
A�م .  “��ر:� ��ون 

 �B
.�دا/� د�� 5دھ�، در +�
� دزدان و ��ر"��ان � ��L �!"

�ی�، �� ی] ��م �� �
Nا�

���ای .  A�دی "C�ی# '�ه ا�

� ا/����Nان �L Pرژی

����ردی �� دEر و ی�رو، ز��:� 
 ����ا J' ی�$�IL ����ر:� 
زی� /�I6 F و در �G�ر A�م 
�ی ��?�5 $�IL 7� ھ �.�دا/
"C�ی# �� ی] +PG " �م �A�ر 

��ر:� راھ� +5 .  ا��   '�ه
"Z 1، راھ� +5 �6ا/�ا��ن 
��ی� ��ر:�ان و ھP ط�IC ای 
ھ�ی��ن �� L �ی� از ا��Aاض 

��ر:�ان و 
�دم "�Cی5 .  را ��ارد
 �
���ا�G� از ای7 ا��Aاض L �ی

�GG�. 
/�C دی�� ر���� ھ�، ا�A=�ب و 
 #��"Z 1 "���8 داران ارد

� . ا�
در /�C دی��ی، د�����ی ی] 
 P�Lم ر�G� #����یG8�ه اھ# ارد
�
� اNAم '�ه ا�N� .

 �B�
� را N� P�Lر
ازد�����ی، وارد /��� اش 
'�ه و " �م و��># '	=�، 
� و ��'�� �
��V"� و �����

 .ھ�یJ را ��ده ا��
22=DH�  ا

ی ا�8��� ��ای د6�ع از  ز���1ه
�8���ی $5وی7��� 

F/��  : 7�&�B6 از �B +
F�!
  �' �A� �+زی��8 و ا

$5وی7، ��ای د6�ع از 
�8���ی ھ5ار ��&����ی ای7  

ی ا�8��� "�#�9  '� ز���1ه
�8���ی 
G!=� .  داد�����ای7 

ھ�ی ا/�� و  �� �6د، ط� ��ل
��روی� '�، ط Z  در ا�� ر'� 
���)�ی�� 
�ی�ان  دEEن و 

�ی آ��; +�ی دی�ه و '
�5ر:� از آن J	�ھ� ����د  

�"�ی7 ا$�ام  در "�زه.  '�ه ا�
 �G� Z��G
���A ای7 

��داری  زی8' ،�W�!
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$5وی7 $=� دارد "� �� ای1�د ی] 
 ،��G�ی +�ی� در +�Gب '� �

ھ� ھ�9�ر دی�� از ای7  ده
����8�ن  �� ��م 
�گ ��ود. 

23=DH�  ا
�� �ن /�ادادی، � �یG�ه 
�دم 

 �� \�1
 ��ل 2
�9�ن در 
 ، �
 ��ل 2ا�)=�ل از /�

�� 'Nق �BC"99� و "! # �� 

��وع �� ی] زن �� �W��	�ط� را

�
!�9م '�ه ا� �I�W
. 
 FI62 ، �
 ��ل ا�)=�ل از /�

�� 99 ��ل "�BC� و  2�� 
'Nق ��ای "1�وز و $�#  زھ�ا 

 !!!!!��ی�.�ر 
�	�� از �����ٔ� + �B از 
 ��G���ر:�ان A ���ت �� /F و ا

آھ7 آذر��ی1�ن در 
�رد  �G6 راه
 ا56ایL J�أ$# �ILق ��ر:�ان 

 Jاز ا56ای �B�١٠٪  + ۴٠٠,٠٠٠ 

��� �ILق ا� � ��ر�G�ن �"
���ری، 
�5ان ا56ایJ ا� � 
�ILق ��ر:�ان 
��Bم ��8� و 
:�ی� د&�# ��� دا'�7 اNAم ای7 
 Z�/ روز آ/� ��ل ��
���ع 
��ر:�ان از �Nح ا��Aاض و 

�در ��ا�� "�رم !  ا�A=�ب ا�
ا86�ر:�8	�ٔ� ��'� از 86�د 

 Jا56ای ،F�� � + ٪١٠و 
�ی�ی
۴٠٠,٠٠٠   �6�� ���
�"


5د  ��8�، زی�ا ��ل �ھ��
��ر:�ان �� L�ا$# 
�رد ���ز ��ای 
ی] ز��:� '�اG �6�ا�� 6��2ٔ� 
��8�ری دارد و ای7 6���2 در 

�ھ� �!�ان .  L�ل ا56ایJ ا�
ا$�=�دی ���A ��و" G�"� '�ن 
��J از  �I6 ����و" G�ان در ��ا

�ای7 '9�ف .  .�J ��ر:�ان ا�
 � � ��
�B را �+ �"�ICط

�
��د و "� ��Gن  �6و.�'� 
P�?  �ی �$�" �ا��ازی +

G� ��L� '�ن ای7 رو�� '�ھ� 
P��8��  . J٢٨ی�   ٪٢٠ا56ای٪ 

 �� �+�" ��ا� � 
5د ��ر:�ان 
"�رم 
�+�د ��ھJ ارزش 


5دھ��� و ��ر:�ان  �B$وا
� �  Pای7 ظ� ��"�ا�G� در ��ا

�GG� آ'9�ر ��9ت. 
 �+ �B از ��ر:�ان A ���ت �

آھF/  7 و ا��G6 ��G راه
 آذر��ی1�ن

5=DH�  ا
��زی "�Cی5 در  ��ر/��� � C�ی7

 ،�آ����� "���WB ا�

E�R8ن /�ا��� ��ر:�ان را 

�
 :���� ��دی�ه 
�G�ه ر>�\ '�رای  ;�CL


� ��ر/��� � C�ی7Nزی  ا���
 �G�9ی5 ی�C"۴   ��6وردی7 :)

��ر:�ان ای7 واL� "�&��ی 
/�ا���ر "�+� 
E�R8ن ��ای 

ا��ازی دو��ره /F "�&��  راه
�

E�R8ن  �
:�یG�  ھG�8� ا

 J	� ���9� ��ر/��� &�
 ��
 �/=��2 وا:^ار '�ه و آ�

�� :)�� .  �GG� د/�&�� � �
�G�ه، .\ از وا:^اری ای7 
��ر/��� ' �ر ��ر:�ان آن از 

٧٠٠   ���)� ��ھJ ی�٣۵   ��6"7 
� . ا�

�G�ە ا56ود ;�CL  :ھ�ی  .����ی
ا��ازی دو��ره  ��ر:�ان ��ای راه

/F "�&�� در ای7 ��ر/��� ��ون 

���ه و 
E�R8ن در  �1���

�� .����ی x��.  �8ی�" ��ھ� 
8L�ب ��/� از ��ر:�ان "���� 
 �� �+�" N2و ا �دار�
/�ا��� ��ز:��ی� دو��ره 

�G�ه :)� �� .  ��ر/��� ��ار��
 #��I
ای7 واL� "�&��ی در 

E�R8ن دو&�� و  P�?

� .��ر:�ان رو �� "���WB ا�
 

��+ در Dn= ا���ن ای�ان 
� Z�16 ز��:� 
�دم در �Bو�

 "�� 7 2!�ا؛ 

E�R8ن ���ر در "N�WBت 
��روزی ھG�8� و 
�دم در 
��ن 

�� ا��س .  ا�� ��# :��6�ر '�ه
�  :5ارشG" ،��!
 Z��G
 ١۶ 

�1�ی� 
�دم �+ ��$�ی~ 

��Xل �&�L ، در�ا�  �
� " ��

ا
9���ت ���ر ��ی� ��ای �1�ت 

�دم ���8 '�د  . ��A

�G
�/  5�� ���L78 روL ای و
�
 ��+�"  ��دھG� ھ� روزه 

ھ�ی .�چ ��Vداز�� "�  :�ی� ی�وه

�دم  ��Bو� ��ر���:� 

� زدهC�=
. 
�� ا��س آ/�ی�C/ 7ھ�، "�� 7 
 ،�&�8G? 2!�ا و رو���ھ�ی
 ،�Iی� ��Aزا��
 ،�&���
�Nق ی��I، $���1] .�را
�ن 
و 
�ا"�I� Z ی��I و 8$ �� 

� د?�ر ��# �I��$ از رو���ی
زد:� و آ������6 '�ی� '�ه 

  دو.  ا��  ر��6 و �� زی� آب �6و
��دک در ��# ���� '�ه و 

��/�� �ن  ��8�ری از 
�دم 
 . ا�� '�ه

آذو$� رو���ھ�ی :��6�ر در 
��# رو �� ا" �م ا��؛ 
�دم 
 ��رو���ھ�ی ا���ن :��8�ن 

��# .  � ] ا��L�ج دار��

8�ود  �A��ا���ن :��8�ن 

ھ�ی د����� ��  '�ن +�ده
رو���ھ�ی ��ھ�8��� اط�اف 
 �Lا�� ��L و �
��Gد'

�I�8 در د'� از + �� 

$N و �G�ر "�� 7  رو���ی آق
�ھ�  آ/�ی7 :5ارش.  '�ه ا�

L��� از آن ا�� �� آذو$� 
�
�دم رو �� ا" �م ا�. 

7 :  .��
�د "�� 7�&�R8
از 
�\ � ��د، رP��6  ھ��

 #���6
���اری "I���ی 

� را ا��ا/�7  P9����9 ��دی



�دم "� �C2 �	�ا���ن.  ���ون .
� .از �	��ار ھ�C/ Pی ��8

در /�اب /�:�'� 
E�R8ن 
��  ،�
Nری ا�� + �$��&

�� ��ر  �
�دم ارد��# د�
'��� و �� ا
�ادر���� ��# 
 �زد:�ن در ا���ن :��8�ن ھ 

�G�'� : 
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:  � �یG�ه :CG� ��ووس در 
�1\»$�+� ط��ر»
�B+�6 ��# ا���ن :��8�ن، ���8 ا
9���ت 

�
 ��
 /�اھ� 
� ��ده Lا ��را�ی�دم را '�
 ��B� �
�ی�ی

�ا
9���ت 
�+�د در ا���ن :��8�ن .  ا�
�8�� ��B6 ان�!� P1L ی��� .+�ا

� ای7 ا���ن :#�8  � ��ا:� ا
9���ت Eزم 
�

�ی�ی� .\ از �!�ان دا'��  '�د  Pا���"

�
 �� #9�
 ����'�P در��� ای7 �2رت  Pری�/ . 
P� ��Bط~ ��# و��G
زده در ا���ن  ا���5 

:��8�ن؛ 
�دم در 
!��2ه ��# ھG�8� و 
ھ�� �6ی�در�� .  ھ� رو �� .�ی�ن ا�� آذو$�

�8�� 

2=DH�  ا
����A   ��9.٧٢ �^ای�   ٧٠٠��ر:��ی و ار��ل 

 ��B + F��" ا���ن ��# زده :��8�ن ��
ھNل اL � ا���ن ارد��#؛ ھ�Gز از ��Lر 

. زد:�ن /�Cی ��8� ا�����ار در 
��ن ��#
J�. P�89 ھA  ر��L ف «"� از�G
���

��ط �� ی]»ھ�' ��
��ه '�، �	
روز .�J از   
�ا�����ار �1���؟ �)� !  و$�ع ��# ا�

 /�ر+�؟
Z + #!
ھ�ی 
�د
� در اور
�� و  آوری � ] 

ھ� از 
�دم ��ای � ] ��  د�Aت "9 ��
 ■. 2!�ا زد:�ن "�� 7 ��#


�رس 26 2019 
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اP;�رو ��ار!�ت 
+�� �� p;I�/ 

 

 !P 01;�ززاده

 
;D��D?2 &وردی��1398   

.ـ9ـ�ـ�   ٧٠٠��ر:��ی و ار�ـ�ل 
�ـ� ا�ـ�ـ�ن   �٧٢^ای�  ��A��

 Fـ# زده :ـ�ـ8ـ�ـ�ن "ـ��ـ��
� ھـNل اLـ ـ� ا�ـ�ـ�ن �B +
ارد��#؛ ھ�Gز از ��Lر ا��ـ��ـ�ار 

زد:ـ�ن /ـCـ�ی  در 
ـ�ـ�ن �ـ�ـ#
�8��  .J�. P�89 ھA  ـ� از"

G�ف ھـ�'ـ ـ�« ��Lر ���« 

��ط �ـ� یـ]�
��ه '�، �	
روز  
�! .�ـJ از و$ـ�ع �ـ�ـ# ا�ـ

ا�ــ�ــ��ــ�ار �ــ1ــ��ــ�؟ �ــ)ــ� 
 /�ر+�؟

• Zـ + #!
ھـ�ی  آوری �ـ ـ] 

�د
� در اور
ـ�ـ� و دAـ�ت 

ھـ� از 
ـ�دم �ـ�ای  "9 ـ�ـ�
زد:ــ�ن  �ــ ــ] �ــ� �ــ�ــ#

 2!�ا "�� 7

ھ� �� در آیـ�ـ7 �ـ�روزی  "9 ��
�ر و ��روز و +�ـ7 و  .��م�آور 

 JـIدر �ـ E�L ،�G�8دی ھ�'
آور ھ �&� و ی�9 �ـ�دن و  .��م

ا"!�د و ھـ ـCـ8ـ�ـ�ـ� ظـ�ھـ� 
 .ا�� '�ه


ــ	ــ�طــ�ه �ای ایــ1ــ�د  ھــ� و$ــ
�
ھ�ی زیCـ�یـ� از  '�د، +��ه 

ھ ���8C در �ـ�ا�ـ� ایـ�ان 
�
  '�د 
��ھ�ه 

 
;D!وردی& ۶دو��  

 ز/ـ ـ� در ����٩۴ و   ١٨ •
 '��از 

: �ـ�ـ�ن :  �6
���ار : ���ن •
در 
!��2ه آب $�ار :ـ�6ـ� و 
راه ھ�ی 
ـ�ا2ـN"ـ� 'ــ� 


8�ود '� . 

ـــ�  ـــ9 Gـــ ـــ�ن ای ـــ� �ـــ�  �وی 
در 
!�2ـ�ه آب  : ���ن ا��Gن

/�وج و ورود :  $�ار :���6، ا56ود
��: ���Vـ� "ـIـ�یـCـ�ً 
ـIـ�ور  

�8��. 


���98 100:  &����ن • �Lوا 
 زی� آب ر6� و آب » 
E� Bن« 

 .  رو��� $ZW '�۵٠'�ب 

��ـ� ا�ـ� :  �	��ار 
E� Bن :)
��رش '�یـ� �ـ�ران و طـXـ�ـ�ن 

 واLـ� ١٠٠رود/��ـ� ��ـ9ـ�ن 

E� Bن زی� آب  �' ���98

 Zـ1ـ�ـ ـ
ر��6 و �� زی� آب ر7�6 

ر���� ����، آب آ'�
���ـ�  آب
۵٠�  رو��� ��ZW$ 5 '�ه ا�

 ��دک در �ـ�ـ7 ��ـ�ـ� ?�ر •
 .'�:�ن '��از

�6
���ار 'ــ��ـ�ـ�ن آق •  Nـ$
��B� از :ـ^'ـ� :  :)�� ا�

 �ھ�� روز ھ �G�ن و�Bـ�ـ
����ن آق'  Fدر 'ـ�ایـ N$

�
 �� ����د �!�ا�� . 

واژ:��� /�دروھ� �� ا�� ��#  •
 /�درو را در دروازه ��٢٠٠# 

 $�آن '��از �� /�د ��د

ر>ـ�ـ\ آ"ـJ ��ـ��ـ�   -'��از
�/ـ�دروھـ�ی :  '��از :)�� ا�

ــ�ع  ــ� و$ ــ�ن 'ــ�ه در ا� واژ:
��Nب 
ـ!ـ�وده دروازه $ـ�آن 

'ـ ـ�ر . * '��از را 
8�ود �ـ�د
ــ�از  ��ــ�ــ� ھــ�ی �ــ�ــ# 'ــ�

�8�� Ð	�
 

ــ!ــ�ان  � �ــ ــ�ی ــ�ی 
ــ#  ــ�� ــ�ی 

�/ـF :  ا�����اری &����ن :ـ)ـ

 رو�ــ�ــ�ی ۶٠ا�ــ�ــIــ�ل آب 
��ـ�ـ�ن ھـ�ی /ـ�م آ�ـ�د، '
?��G و .��/�� آ��; دیـ�ه و 
/8�رت ھ�یـ� �ـ� ��ـ�ورزی 
ا���ن وارد 'ـ�ه �ـ� 
ـ�ـ5ان 
ــ�ر�ــ� و  �ــ�  ــ�ی �د$ــ�ــ~ آن 

 .��ر'G��� '�د


ـIــ�م Lــ9ــ�
ـ�ــ� در ا�ــ�ــ�ن 
�� ا��س اAـNم �ـ�ـ�د :  6�رس

�!ـ�ان ا�ـ�ـ�ن 6ـ�رس  �
�ی�ی
��Nب ا
�وز در '��از "ـ�ـ)ـ�ت 
 ،�ا�8��ـ� �ـ�ـ5 دا'ـ�ـ� ا�ـ



 

 

ا+8�د ��/� از +ـ��ـCـ�/ـ�ـ�ـ�ن 
�ـ�ــNب در Lـ�ل ا�ـ�ــIـ�ل �ــ� 
�. .5'�9 $����� 6ـ�رس ا�ـ

ھ�Gز آ
�ر د$�ـIـ� از 
ـ�ـ5ان و 
 �"B�اد "�)�ت ا�8��� در د�ـ

،�8�� 

�ـ!ـ�ان  �ر>�\ ��ز
�ن 
�ی�ی
�� :)�� ا�
�9L  :٢۵ ا���ن 
 در:�� ��Nب '���

�G�ھـ�ی  '��89 '�ن ��# •
�ـ� رو�ـ�ـ�ھـ�ی .  ارو�� #��

 ارو���G�ر زد و 
�گ دو ��دک 

 ھ5ار دام ٩در ا���ن :��8�ن  •
�C] در +ـ�یـ�ن �ـ�ـNب از 

'ـ�ن  ��7 ر6� و 
�دم 'ـXـ#
 را از د�� داد��

رود 
ـ�+ـ;  ط�X�ن رود/��� /�م
آ�ـ�د 'ـ�ه  ��# در 'ـ� /ـ�م

��ـ!ـ�ان  . ا� �
�ی��# 
�ی�ی
�/ـF :  ا�����اری &����ن :ـ)ـ

 رو�ــ�ــ�ی ۶٠ا�ــ�ــIــ�ل آب 
��ـ�ـ�ن ھـ�ی /ـ�م آ�ـ�د، '
?��G و .��/�� آ��; دیـ�ه و 
/8�رت ھ�یـ� �ـ� ��ـ�ورزی 
ا���ن وارد 'ـ�ه �ـ� 
ـ�ـ5ان 
ــ�ر�ــ� و  �ــ�  ــ�ی �د$ــ�ــ~ آن 

 .��ر'G��� '�د

ـــ)ـــ� از 
ـــ�دم 35  ھـــ5ار �
:ــGــCــ��ــ�ووس آ�ــ�ــ; +ــ�ی 

�ــ�یــ ــ�ــ)ــ�
ــ��ــ�ار ویــÀه . دیــ��ــ�
�����ن :CG���ووس :ـ)ـ' :

�� ا�� و$ـ�ع �ـ�ـNب  ���(���

���ـ�ن ' �W� ا/��ی �� در

 ٣۵:CG���ووس رخ داد "ـBـ�اد 
ھ5ار �)� از 
�دم ای7 '����ن 

 .آ��; +�ی دی���

آ��ز ��رش ��ران در 
ـGـ�طـ~  •
ورود �ـ�ـNب �ـ�   -زده ��ـ#

�ـCـ�د ا
ـ9ـ�ن   -�6ود:�ه :�:�ن
��&��دھ� �� ا
�ادر���� 

� ا�ـ�ـ��ـ�اری    ��اوی��.��
�:ـ�ھـ� :  :��8�ن :)ـ�ـ� ا�ـ

"= �ـ ـ�ت 
ـ!ـ�ـ� از �ـ�ی 
ھ� و 
ـ�دم :ـ�6ـ�ـ�  ��/� :�وه

�
'�د �ـ� ا
ـ�ادر�ـ��ـ� را  
�
 #�	
�ـ�ای ھـ ـ�ـ7 .  �ـGـ� 

"= � �ت 
����� :���6 'ـ� 
�ھـ�ی 
ــGـ��ـ�  "� 6ـBـ�&ـ�ـ

ای ا�ـ1ـ�م  ھ� �� :ـ��ـ� د����ه
'�د �ـ� 
8ـRـ�Eن 
ـ!ـ�ـ� 
"�+�� و از "BC�ت ایـ7 ا$ـ�ا
ـ�ت 
 #!
� در B�� 
 �" ���' Z�W

 �� Zت ��ی�
�2رت ����د و ا$�ا

���� �1���. 

در L�ل L��ـ� :  ��اوی ادا
� داد
:���6ـ�  ی�9 از 
�N9ت 
� آب

�ک ��BG2 آق'  �$N و ��ای
�	�� از ��Nب �ـ� 6ـ�ود:ـ�ه 

� . :�:�ن ا�


��8 ار"C�ط� :  :��8�ن • �G"
:ــ ــ�ــ�ــ�ن �ــ�ا�ــ� �ــ�ــNب 


8�ود '� 

�"ـGــ� :  �6
���ار : ���ن :ـ)ـ

��8 ار"C�ط� ای7 '��ـ�ـ�ن 
�ــ� د&ــ�ــ# �ــ�ــNب ورودی از 

����ن آق' �$N "	�ی;  � 
�+ــ�ده . و 
8ــ�ود 'ــ�ه ا�ــ

7� �� ��� "ـGــ�  ��ردا��� '

!�ر 
�اN2"� ای7 '����ن 
��د �� �� د&�# ��ـNب ورودی 

$ــN "ــ	ــ�یــ; و  از �ــ ــ� آق
��ـ� ایـGـ9ـ� . 
8�ود '�ه ا�ـ

 ��� �� از �ـ ـN�� �A��
����ن : ـ�ـ�ـ�ن  آق' �� N$

ــ�  
ــP ا�ــ� ا وارد 'ــ�ه، �
J�. ا��س��ھـ� 'ــ�  ��ـGـ� 

:ـ�6ـ�ـ�ـ�  : ��V" J د?ـ�ر آب
 ./�اھ� '�

ھ 5
�ن ��رش ��ران و �ـ�ف در 
١٩�در .   ا���ن آ��ز '�ه ا�ـ

&����ن رود/��� ھ� ظ�X�ن ��ده 
. /ـWـ� �ـ�ـ# و+ـ�د دارد.  ا��

�� .# د/�� �!�ا�� ا��Bو�. 

� Z�16 ز��:ـ� 
ـ�دم   •�Bو�
 در "�� 7 2!�ا 


E�R8ن ���ر در "ـBـWـ�ـNت 
��روزی ھG�8� و 
�دم در 
��ن 

�� ا��س .  ا�� ��# :��6�ر '�ه

!��، "ـGــ�  :5ارش Z��G
 ١۶ 

$ــ�یــ~ �ــ� +ــ��ــ1ــ�یــ� 
ــ�دم 

��Xل �&�L ، در�ـ�  ا�
� " ��

ا
9���ت ���ر ��ی� ��ای �ـ1ـ�ت 
ــ� 'ــ�د ــ�دم �8ــ� 
ــ� .   ــ� A

�G
ای و 78L روL��� �ـ�ـ5  /�
�
دھـGـ� ھـ� روزه �ـ�  "�+�� 

ھ�ی .�چ �ـVـ�داز�ـ� "ـ�  :�ی� ی�وه

ـ�دم  �ر���:� �ـ� و�ـBـ�ـ

� زدهC�=
. 

�� ا��س آ/�ی�C/ 7ھ�، "�� ـ7 
2!�ا و رو���ھ�ی ?8Gـ�&ـ�، 
���&ـ�، 
ـ�ـ�زاAـ�ـ� یـ�ـIـ�، 
�Nق ی��I، $���1] .ـ�را
ـ�ن 
و 
�ا"�I� Z ی��I و $8 ـ�ـ� 

� د?�ر �ـ�ـ# �I��$ از رو���ی
زد:� و آ������6 '�ی� 'ـ�ه 
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  دو.  ا�ـ�  ر6ـ�ـ� و �� زیـ� آب 6ـ�و
��دک در ��# ���� 'ـ�ه و 

/ـ��ـ ـ�ن  ��8�ری از 
ـ�دم �ـ�
 . ا�� '�ه

•  #��
�دم ارد�� �ـ ـ] 
ـ�دم 
�G�6ط~ ��# زده ر�G
. 

آذو$� رو�ـ�ـ�ھـ�ی :ـ�6ـ�ـ�ر در 
��# رو �� ا" �م ا�ـ�؛ 
ـ�دم 
رو���ھ�ی ا���ن :��8ـ�ن �ـ� 

�ــ�ــ# .  �ــ ــ] اLــ�ــ�ــ�ج دار�ــ�
ا���ن :��8�ن ��Aـ� 
8ـ�ود 

ھ�ی د����� �ـ�  '�ن +�ده
رو���ھ�ی ��ھ�8��� اطـ�اف 

�Gـ�د'ـ� و Lـ�ـ� �ـ�اLـ� 

I�8ـ� در د'ـ� از +ـ ـ�ـ� 

$N و �Gـ�ر "ـ��ـ ـ7  رو���ی آق
�ھـ�  آ/�یـ7 :ـ5ارش.  '�ه ا�

L��� از آن ا�ـ� �ـ� آذو$ـ� 
�
�دم رو �� ا" �م ا�. 

 
;D! 
� ا  ��وردی& ٧

���ن ایـGـ9ـ�  ��ا�����ار &����ن 
 ��Nب �ـ� &ـ��ـ�ـ�ن  /8�رت

���8�ر +�ی ا�� :ـ)ـ  :٢٠٠ 
 رو��� �ـ�ق و ۵٨رو��� +�ده، 

 رو��� آب ��ارد و ھ �Gـ�ـ7 ٨٣
ZW$ N

E� Bن �� �  ار"C�ط '

�    .'�ه ا�


ـ!ـ�ر : در ا�ـ�ـ�ن :ـ�ـ8ـ�ـ�ن  
ــ� ــ ــNق   -آزاد' ــ� ــ�ش ی /– 

 Jری5ش و را� ��A ��'�ھ�ود 
از 
ــGــWــIــ� ز
8ــ�ــ�ن یــ�رت 

� NA ۵وه �ـ� ایـ7. 
8�ود ا�
ــ�ن  ــ� ا�ــ� "Nــ�ا2ــ 
ــ!ــ�ر  

:��8�ن �� د&�# را�J ز
�ـ7 و 

� .��Nب 
8�ود ا�

�ــ�زرون ” ا�8ــ�اد 
ــ!ــ�ر   •
ار�ــGــ1ــ�ن ” و “  ـــ)ــ�ا'ــCــGــ�

�
�� د&ـ�ـ# “  ـ �ود'� ـ	�ا
 ���6��� آ

�و:ـ� �ـ�  L �� اL �ی در :ـ)ـ
/���C�ر "P�G8 در '��از، اظ�ر 

�ـــ ـــ�ر :  دا' ـــ! 
ـــ�زرون”  �- 

ــ� Gــ Cــ ــ�ا' ــ�ن” و “  6 ــ1 Gــ  -ار�
�Lـ�6ـ�2ـ# ( “  /ـ�ا
ـ�  -
�ود'

�ـ� د&ـ�ـ# )  آ�ـ�د رو���ی Aـ�ـ�
آ������6 و ��ای 7 ��دن 
8ـ�ـ� 

� . "� اطNع ����ی 
8�ود ا�

�!�ا�� در &����ن و  • ��Bو�
� Lی�ا������ی� و � 

� �یG�ه 
ـ1ـ�ـ\ Lـ9ـ�
ـ� از 

8ــ�و&ــ�ــ7 :  $ــN :ــ�:ــ�ن و آق

�
:�یG� �ـ�ـ# "ـ ـ�م 'ـ�ه  
�وا$Bـ� !  .\ ای7 ?�8�؟.  ا�

 ��
���9�، در ر����  �&�1/
�
$ـN "ـ ـ�م  :�یG� �ـ�ـ# آق 


ـ� اEن در  �B� � ٢'�ه ا�
�� ای7 
9�6�ت ،P��8آب ھ ��
 . 

 –:  ی�9 از اھـ�ـ� :ـ ـ�ـ�ـ�ن
 E�ـ���W آب ھ� د$��I در L�ل 

 �: ��ـ�ن از ھـ�   –آ
�ن ا�
ـ�ر طـ�ف در 
ـ!ـ�2ـ�ه آب ?

 Pاری�؛ آب و �^ا ��ـ�   –ا�'
/�&� ا�� و ھـ ـ� 
ـ�دم در 

�G�8ل � ] ھ�L. 

� در 
ـ!ـ�2ـ�ه   –:  &����ن '
ھ�ی ار"Cـ�طـ�  ��# ا�� و راه

 �آب   –'� $WـZ 'ـ�ه ا�ـ

E� Bن �� ا��  �' ����
آ'�
��Nب از C2ـ� روز دو'ـGـCـ� 

 ٣۵"���Gن و آب آ'ـ�
ـ�ـ��ـ� 
 ZــWــ�ای روز دوم $ــ�رو�ــ�ــ� 

�   .ا�


�دم در +�Gب : ��ـ�ن �ـ�ای 
+��:��ی از ورود آب �ـ� دا/ـ# 

 ۴'ــــ� �ــ�ی را �ــ� طــ�ل 
���ـ�
ـ�ـ� طـ� "ـGــ� یـ] رو 

�G�/��. 

�6
���ار '��ـ�ـ�ن  ��(��ای���،
ھـ�ی  ��ی�اL �، .\ از ��ر��:ـ�

ــ�ــ�ک” ا/ــ�ــ� رو�ــ�ــ�ی  �در “  آ
����ن �ـ�یـ�اLـ ـ� �ـ� ا�ـ� '

!� 'ـ� و ھـ�ـ�  7�
را�J ز

ایــ7 / ا�ــ�ی از آن و+ــ�د �ــ�ارد
رو��� � ��از �ـ�ـ8ـ� /ـ��ـ�ار 
� دا'ـ� و �ـ9ـGـ� آن �B +

 ..�J از L�د�� "	��� '�ه ��د

آ/ـ�یـ7 و�ــBـ�ـ� �ـ�ـ# در  •
 : ���ن 


�دم : ـ�ـ�ـ�ن در 
ـ!ـ�2ـ�ه 
Aــ�م ا
ــ9ــ�ن "ــ	ــ�ــ�ــ� /  �ــ�ــ#


�دم �� طIC�ت ��E"� /  : ���ن
 .��/� �ن ��و��


�دم : �ـ�ـ�ن �ـ� "ـ�+ـ� �ـ� 
+�ری 'ـ�ن �ـ�ـ# و ایـ1ـ�د 

ھ�ی اطـ�اف �ـ�  '9�ف در +�ده
ط�ر ��
# در 
!��2ه ��# $�ار 
:���6 و ا
9�ن "	��� '� �ـ�ـ5 

��:���6 از 6�رس. و+�د ��ارد 

�ا'� آ
�ر "�)�ت +��ـ� �وزی� 
��رش '�ی� و ��Nب در 'ـ� 

.  �ـ)ـ� اAـNم �ـ�د١٩'��از را 
ــ� ھــ�ی  ــ� از ر�ــ�� ــ� ــ�6 ــ�: �

��
�9L. 

 .��ازی� '�ن آب :�:���ود •

� ا�����اری :�8ـ�ـ�ن ��.��
���ای +��:��ی از /Wـ�ات :  :)

اG��� �&� �Lـ�ن :ـ ـ�ـ�ـ�ن، 
� را "	��� �GG� ی� در 2ـ�رت '
�� طICـ�  �ICدا'�7 /��� دو ط

��و�� E��. 

�� ��# ا/�ـ� �ـ�  FC"�
�Lادث 
ای در "ـ�>ـ�ـ�ـ� و  ط�ر :�8ـ�ده
ھـ�ی ا+ـ�ـ ـ�Aـ�  ��ی� '9Cـ�

ــ�  �ــ�ــ� و AــNوه  ــ�6 ــ�ب ی ــ�ز" �
ھ�ی 
R8ـ�ل، �ـ�ر�ـ�ان و  
I�م

�� ا�ـ�ـ�ـ�ر  5�� �G�A ان�ھ�'
/9A ،�C\، وی�>� و ��Oات /�د 

 .ا�� .�دا/��

��Pرات �ـ�ـ+ !ـ�ـ�از در 
 روز ?R�D ��وردی&

�ـ�ـ8ـ�  �ـ�ـ# در '�ـ�از ایـ7
ا� 'ـ�ـ�از /�ـ]_ دری�?� ای7

ت �ـ� دارد 
8ـ�ـ� طـCـ�ـBـ� 
/ــ�دش را 
ــ�ــ�ود "ــ� �ــ��ــ� 

��/ـ�ـ��ـ�ن �ـ�زی �ـ� .  
�ر&� 
�8ــ�ــ� ایــ7 رود/ــ��ــ� 6=ــ�ــ� 
'�ھ9ـ�ر'ــ�داری �ـ� �ـ� 
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 ھP /8�رت ��G��G �٨٠�ل 
� "! �# ��د ا
ـ� ھـ�ـ� ' ��
 Pا و ا:� ھـ�? ����V� Pھ \�

 !.���� راه �� +�ی� ��Cد

�ـCـ�ا�ـ. آ�ـ�د Pـ�م وUqـ�ـ�
�� !ا

 :ا���ن &����ن �GAان ��د 

� ھNل اL ـ��B + #
�A ی��
 
� در '����ن /ـ�م�Bـ�د  و��آ

ــ�وھــ�  ــ� ــ� ا�ــ� و � ــ!ــ�ا� �
ا�� و �� � ] ��یـ�  
�I�8'�ه

ھـ�ی /ـ�
ـ�ت ر�ـ�ن  د���ـ�ه
�
 . '�د ا$�ا
�ت Eزم ا�1�م 

��8�ری از رو���ھ�ی &��ـ�ـ�ن 
آب و ��ق ��ار�ـ� و آب و �ـ�ق 
�� .��/�� $ZW '�ه ا�ـ' .

رودھ�ی �5ار، ��9�ن، :ـNل، 
… �� ـ�ه، زال، ?ـ�ل ھـ�ل و

ھــ�ی  ا�ــ� و راه طــXــ�ــ�ن �ــ�ده
�. ار"C�طـ� $ـWـZ 'ـ�ه ا�ـ

Pو/�ـ �O!& ھ� �� �Wـ�  '�ای"
�
 .'�د 

زده  �ـ� اھـ�&ـ� ز&ـ5&ـ� درL�&ـ�
ذھ�ب �B� از '��5ده 
ـ�ه  ��.#

از و$�ع ز&ـ5&ـ� ھـGـ�ز در ?ـ�در 
�
�GG�، رود/��� ا&ـ��ـ�  ز��:� 

 …ھP ط�X�ن ��د و

.�ل �)� و ��د+� 
ـ ـ�ـ9ـ� را 
و  ��ـ# +�ی /�ی� رادار ھ��ار

�ـ!ـ�ان /ـ�ج  �1�5ات 
�ی�ی"
"8ــ�ــ�ــ!ــ�ت و 
ــ�'ــ] �ــ�ای 
+�Xا�6�ی "	��� �IA�"� 'ـ� 
� ا�ـ)ـCـ�ری در �B7 و��G? �"
���ر ��+�د آی�، ��# :��8�ن 
و 
�ز��ران را دیـ�یـ� و Aُـ��ـ� 

�ی�یـ� �ـ�ـ# را �ـ�ا'ـ�ـ�ـ� 

و .��/�ـ� و &ـ��ـ�ـ�ن  '��از "�
� زده '���C�=
 Pھ. 

E ��Aری1��� �B� یـ� ھـ)ـ�ـ� 

G�ط~ �ـ�ـ# زده یـ�  ��ر��6 

ـ�ـ�ـ�  Jـ/��ـP درد
ـGـ� �ـ
،Pـــــ ـــــ�اری ـــــ�ـــــ� �  ھـــــ�


ـ�ـ�ـ� 6ـBـN �ـ�  P��/ 7ای ��
7� &��! 


ـ�دم  �� �C8� 7�&�R8
 �9("
ای�G ھ �7 �� ز�ـ�ه ھ8ـ�ـ�ـ7 

��6��! 


ــ�دم در 
ــGــ�طــ~  �و�ــBــ�ــ
ــ# ــ� ا�ــ�؛  �ــ� ــ�ا� ــ! �زده 

ــ�دھــ�ی ا
ــ�اد/ــ�اھــ� و  6ــ�ی
ر�ـ��ـ�  ا��Aاض �� A�م �ـ ـ]


E�R8ن �� آ� �ن ��G� '�ه، 
ھ��9ـ�.ـ�ـ�ھـ�ی ا
ـ�ادی �ـ1ـ� 

ھ�ی ا
�ادی �1�  ھG�8�؟ $�ی~
ھG�8�؟ 
�دم ��ـ�ز �ـ� �ـ ـ] 

 .دار��

از 
8ـRـ�&ـ�ـ7 :  .��
�د "��ـ ـ7
ــ� ــP  ھــ� ــ� ــ� ــ�د، ر6 ــ ــ� �ــ\ �

ــ#  ــ� �ــIــ��ــ�ی  ــ�اری " ــ�� 
ــ� 6

� را ا�ـ�ا/ـ�ـ7  P9����9 ��دی



�دم "� �C2 �	�ا�ـ�ـ�ن.  ���ون .
� .از �	��ار ھ�C/ Pی ��8

در /�اب /�:�'ـ� 
8ـRـ�Eن 
��
ـ�،  Nـ�ری ا�ـ + �$��&

�ـ� �ـ�ر  �
�دم ارد�ـ�ـ# د�ـ
'��� و �� ا
�ادر���� �ـ�ـ# 
 �زد:�ن در ا���ن :��8�ن ھ ـ

�G�'� :. 

$�+� ط��ر � �یG�ه :CG� ��ووس 
\�1
�B+�6 ��# ا��ـ�ن :  در 

:��8�ن، ���8 ا
9���ت 
ـ�ـ� 
�
 /�اھ� 


�دم را 'ـ�یـ�ا  ��B� �
�ی�ی

�� ��ده ا�Lرا��. 

ا
ــ9ــ��ــ�ت 
ــ�+ــ�د در ا�ــ�ــ�ن 
�ـ!ـ�ان  P1L ی���:��8�ن +�ا

�8�� ��B6. 

� ایـ7  � ��ا:� ا
9���ت Eزم 
�
"ـ�ا�ـ�ـP  ا���ن :�8# '�د 


�ی�ی� .\ از �ـ!ـ�ان دا'ـ�ـ� 
��'�P در�ـ�ـ� ایـ7 2ـ�رت �ـ� 

�
 �� #9�
 Pری�/ . 

Pــ� �ا�ــ�ــ�ــ5 
ــGــ�طــ~  و�ــBــ�ــ
زده در ا���ن :ـ�ـ8ـ�ـ�ن؛  ��#


�دم در 
!��2ه ��# ھG�8ـ� 
. ھ� رو �ـ� .ـ�یـ�ن ا�ـ� و آذو$�

� ھ�� �6ی�در�� ��8

 
;D!�1رnوردی& ٨��  

�� ���� '�ن �ـ� �ـ)ـ� در  •
��# /�ا��ن، آ
ـ�ر ��ـ�ـ� 

 �ـ)ـ� ٣٨'�:ـ�ن �ـ�ـ# �ـ�
 ر���

 /��� رو�ـ�ـ�یـ� ١٢٠"	�ی;  •
در ��&�Vش �ـ ـGـ�ن در ا�ـ� 

7�
 را�J ز

.��9 'ـ�ـ ـ�ـ7 
ـ)ـIـ�دی  •
Lــ�د�ــ� واژ:ــ��ــ� $ــ�یــ~ در 

 : ���ن ��� '�

وزیــ� راه و 'ــــ��ــ�زی  •
�� :)�ـ� ا�ـ
�9L  : ود�ـL


8ـ9ـ��ـ� در ١٢ �Lھ5ار وا 
:ــ�ــ8ــ�ــ�ن �ــ� د&ــ�ــ# و$ــ�ع 
��Nب د?�ر /8�رت '� �� 
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از ایB" 7ـ�اد Lـ�ود دو ھـ5ار 
�� ط�ر �ـ�
ـ#  ���98
�Lوا
"ــ	ــ�یــ; 'ــ�ه و �ــ�ــ�ز
ــGــ� 

���ز��زی ا�. 

��# در /�ا�ـ�ن 'ـ ـ�&ـ�  •
  �)� را :�6�٣+�ن 

N$ در آق ���Lرو  : ���ران �B ـ
ا�� /�اوا�� +ـCـ�ان /ـ�اھـ� 

 !��د

و$ــ�Lــ� و �ــ� 'ــ�
ــ� و  •
'ــ�ــ�دی روLــ��ــ� و "ــ ــ�م 
� Lـ� و 
ـ�زی 
�9L ان��

���G' � �. 

� آ/�ی7 آ
�ر $��ـ��ـ�ـ�ن  •
�9L
 . �)� اNAم ��د��٣۵# را 

 �)ـ� از �ـ���ـGـ�ن ٢+8�  •
/ $�ی~ واژ:�ن '�ه .��ا 'ـ�

 �)� دی�� ھ�Gز 
ـ)ـIـ�د ۴ "� ٣
�G�8ھ. 

 ��6
��ـ�ار :ـ ـ�ـ�ـ�ن،و�ـBـ�ـ
: ���ن �!�ا�� 'ـ�ه؛ ھـ ـ� 

�
��8ھ�ی ار"C�ط� $ZW ا� 

��6
���ار : ���ن :)  : Fای�'
ای7 '����ن '�ایA �Wـ�دی 
8� و 
� در �!�ان ھP��8 و ��
�� '�ایF، ���ز �� "�+ـ�  �+�" ��

"ـ� Lـ�ـ� در  ����� و���ه ویـÀه
Pـ�ـ� داریـ
 �W� .     ـ� ھـ ـ��

ا
9���"� و"1�5ات '��ـ�ـ�ن 
�ـ�  �
�O� و ا���ن و ���وھ�ی

ایP و&� 
���ـ)ـ��ـ�  
��ان آ
�ه
ای7 ا
9��ـ�ت .ـ��ـ	ـ�ـ�ی ایـ7 

�وی �ـ� .  N�� P1Lب �ـ�ـ8ـ
���ن ای�9G ھ � 
��8 ار"C�طـ� 
����ن $ZW ا�� و +ـ�ده '
د����� �� ای7 'ــ��ـ�ـ�ن 


ـ� :  و+�د ��ارد، ا6ـ5ود Fـ�ایـ'
"� ا�ـ� ھـ�ـ� راه  /��� ویÀه

ار"C�طـ� �ـ�اریـP و در "ـNش 
ھ8ــ�ــ�ــP +ــ�ده د�ــ�ــ��ــ� 

7R W در 'ـ��ـ�ـ�ن ایـ1ـ�د 

P�G� .P�G8" 

:)ـ�ـ�    ر�� ارد�����ن، وزی� ���و،
 � رو�ـ�ـ� ۶٣۵ '� و ١٧ا�

:ــ�ــ8ــ�ــ�ن و  ھــ�ی ا�ــ�ــ�ن   در

�ز��ران در:ـ�ـ� .ـ�یـ�ه �ـ�ـ# 

�G�8ن، آب 'ـ�ب  . ھ��
از ای7 
��ای  �G"٨۴ 7ـ�ـ
 رو�ـ�ـ� "ـ�
� .'�ه ا�

 ٨٠٠ھــ5ار و 8/١٠ــ�رت �ــ� •
واLـــ� 
8ـــ9ـــ��ـــ� در 

$WـZ راه ار"ـCـ�طـ� . :��8�ن
  رو���ی ا&���درز٢٩٠

درLـ�د�ـ� 'ـ�ـ�از :  ' ـ	ـ��ـ�
�	J ھ�ی /=��2 و دو&ـ�ـ� 

���=I
 ھ� دو 

��# در : ���ن دو $��ـ��ـ�  •
�6�: 

 واLـــ� �۶٠ـــ�ـــNب �ـــ�  •

���98 در �N&ـ� /8ـ�رت 

 زد

رو�ــ�ــ�ھــ�ی اFــ�ــ:ــ�درز در 
/�W�Cه آب؛ راه ارIـ;ـ�طـ. 

٢٩٠=! ]VQ ���  رو

�١٠٠:  �6
���ار ا&�ـ�ـ�درز :ـ)ـ 

5Gل 
98ـ��ـ� در ا&ـ�ـ�ـ�درز 

 �ـ�&ـ� ٣۵"	�ی; '�ه و +�ان 
��ا�� ��رش      . در زی� آوار �6ت ��د

��ف و �ـ�ر�ـ�:ـ� 7��G�  ھـ�ی
ا/�� در '���ـ�ن ا&ـ�ـ�ـ�درز، 


5Gل 
���98 در رو�ـ�ـ�ی  ی]

! �دآ��د "	�ی; و �C; 'ـ� 

 ��&� زی� آوار :ـ�6ـ�ـ�ر ٣۵+�ان 
�G� ـ�یـ;     . '�د و �6ت	" ��وی 


G�زل 
���98 در '��ـ�ـ�ن 
: ا&���درز ا'ـ�ره �ـ�د و ا6ـ5ود

��ـ7 L١٠٠�ود  ���98

5Gل  
'ـ�ه   "� 2� در2ـ� "ـ	ـ�یـ;۵٠

� .ا�

واژ:ـــ��ـــ� یـــ] $ـــ�یـــ~ در 
 �ـ)ـ� FI6 �(� ۶ ٢۵از  : ���ن؛
CA�ا&��� ?�ا��Bـ� .  .��ا '���


B�ون �ـ�ـ��ـ� و ا
ـGـ�ـ�ـ� 
ا�����اری :��8�ن از واژ:��ـ� 

ی] $�ی~ در : ���ن /�C داد و 
�"ـ�ی در  اطANـ�ت د$ـ�ـ~: :)

�8�� ����ن ایGـ9ـ� . د� ��وی 
�ـ�ـ�وھـ�ی ا
ـ�ادی �ـ� د�ـCـ�ل 

)�Iدان ایL 7�د�� ھ8ـ�ـGـ�، .

ای7 $�ی~ 
�"�ری ��ده و :ـ)ـ�ـ� 
 �)� ��ار �� $�یـ~ ٢۵
� '�د 

 �G" �� �د��� �)� آ�ــ� .ـ�ـ�ا ۶
��:���6 از"P�G8. ا�� '�ه 


�رس 27 2019 

 یـM  ��ارش /�=ا�ِ. !�ره
ــِ+  ــ� nــــDــ. از �ــ� ا/ــ�

 Qــ0 آ�ـ�ِد آق �ـ6ـ�ـ�ـ�ن؛ �ـ+
� از "�Cی5، ��م 6ـ�وردیـ7، ��L

 �ــ� .   'ــ;�١١ــ�Aــ �ورود 
در "  ا�ـCـ�رآ&ـ�م" 
�IWG و 'ــ� 

$ــN در �ــ�Aــ�  �ــ5دیــ9ــ� آق
23:30 ��رم �6وردی7 و ا$�
ـ? 

 ���C' ر���
�� " روزی  در '
 ا"ــ�
ــ��ــ�ــِ# ۴�ــ�  " �ــــ�ــ�ــ�


ـ^�ـ�ر  ��ھ�8��� �� �ـ�Lـ�ـ� 
Pی�ـ# دو .  ر��
ھ� 
�'�L 7ـ�

ــ�$ــِ� �6ــ�ی  ��ــ���ــ�ــ7 و 
/�دروھ�، 
 �� از &�ازم �ـ�وری 

ھ� 
�'�ـL 7ـ�ود .  و آذو$� ��د
۵٠٠���ر �� /�د دا' ����  

�8ـ�ـ�:  �C2 .ـGـ1ـP 6ـ�وردیـ7  
�G�ی &�ازم؛ .��، �ـ��ـ�، رو�ـ7، 

���رو��، ��8Gو &��ـ�ـ� و "ـ7 
 ،��G. ،���

�ھ�، '�� /�]، 
���?�، '�ـ�، طـGـ�ب و &ـ�ازم 
�ا'�� ��ای ز�ـ�ن �'�یG�ه و 

 ۴ای7 ��ر "� �ـ�Aـ� .  و ��د��ن
��B�ازظ� ادا
� دا'  . ���Aـ

�� "G? �G� از ر6ـIـ� ٢ ��B�ازظ 
$ـN  آ�ـ�ِد آق A�زم 
ـGـWـIـ� �ـ#

ــ�ھــ�ی ?ــ7(  ــ�ــ# و  رو�ــ� Cــ�
ای7 دو رو�ـ�ـ� .  '�یP)  آ��د "�زه

او&�I� 7�ط� ��د�� �� L�ود دو 

�� زی� ��Nب رG�6�، و&ـ� �ـ� 

ی  د&�# 
ـ1ـ�ورت �ـ� رود/ـ��ـ�
7?  �A�� ����C# آب 
�+�د 

P، و /8ـ�رت �ـ���	ـ�  "�"ـ�ی 
 .ا
�ال ���G�ن وارد '�
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ی 
ـ�ـ�ا�ـ�  :5ارش 
�ـ�ھـ�ه
��!
'ــِ�  آ��د در +ـGـ�ب ی �# 

 $N آق

��B +  :ود �� ھ5ار �ـ)ـ��L 
 در2ـ� ٩۵:  :ـ�6ـ�ـ�ـ� 
�5ان آب
  رو�ـ�ـ�ی اطـ�اف٢١'ـ� و 
 ی] ا&ـ� �ـ� 
ـ�ـ�:  ار")�ع آب

: و 
�� �ـ�'ـ� از �ـ�ـ# 
�گ 
 �(2 

ــ� ــ�ھ ــ� ر6 ــ� Bــ ــ�وم:  و� ــ! 
 
� ا$�=�دی�Bـ� :  و��
ـCـ�ـGـ� 
داری و 6ـ�$ـ�  ���ورزی و دام

 �BG2 


�IWG �ـ# ��B + ـ�د� ١۵٠٠:  آ
�(� 

'	ـ=ـ� �ـ� Lـ�ود ده �ـ)ـ� از 
 ����G�ن �� "ـ)ـ=ـ�ـ# 2ـ!ـCـ
��دیP و �ـOـ�ات آ�ـ�ن را +ـ�یـ� 

Pی�' 

ــGــ� �ــ� ــ�وز �ــ�ــ# و :  :ــ)ــ� �

8ـCـ�ق  :����6 در آق آب Nـ$

��I ا��، ?�ا �� 'ــ� �� ��
در :�دی و .8ـ�ـ� $ـ�ار دارد، 

=���C ھ�:5 � ���  7�G? �&و

��ـGـ� �ـ� اظــ�ر .  ��ا'�� ا�
7�� "�ی7 ���� �ـ�  آ��ن، �

"���Gن در 
GـWـIـ� آ
ـ�ه و در 
/�ط�ه + �B اھـ�&ـ� 
ـ��ـ�ه 

ــ� �ــ�ل  � ،�ــ�ز ١٣٧١ا�ــ � 
�ــ� 'ــــ�دت آ�ــ�ن، .  :ــ�دد 
ــ�

�8ـ�ـ�ر P1L1371 آب در ��#  
 ��ـ�ده و&ـ�ـ9ـ7 �ـ�Aـ �����

�ـ� �ـ�ـ#  "	��� �C8� 5�� آب 
���ده ا� �"E�� ا/�� 

��وز L�د�� را A ـ�"ـ�  #�A دم�

ی طــCــ�ــBــ� و  در دو د�ــ�ــ�

�G�'ن دا��� :ا�8��� 

 : �A# ط�B�C) ا&�

 Jـ�یـ; .ـ�'ـ	آ��ن "ـ �O� ��
��L�� ای �� آب از آن  :��ھ� در

�
 �' ��ری5د از یـ] �ـ� و  
A�م رو���ن :��ھـ�ن 
ـ5اLـP و 

ای �� آب ��ی� از آن  Eی از ��ا��
/�رج 'ـ�د، از �ـ�ی دیـ�ـ�، 
ــ�  ــ� در ا� ــ�ه � ــ; ' ــ�+ 


��رش  �ھ�ی زی�د، آب �ـ� �ـ�Aـ
$N ��ازی� '�ه و �ـ�  زی�د �� آق

 .�G�ی از آن /�رج '�د

 :�A# ا�8���) ب

�ـ� " ��ریـ5 'ـ�ن آب از  -1

Bـ�ـ# دارد"  و' ��� �G? �� 

ـ ��W آب �� ھـ ـ�ـ�ـ� 1ـ1
��E��  . �"�+�� دو&� ای7 ا�

�� در روز 
C�دا و "���8�ن، ایـ7 
�
�� اظــ�ر .  آی� آب �� ��ر  �
ا

 ����G�ن ����L، ایـ7 آب +ــ

ـ�&ـ9ـ�ن ز
ـ�ـ7 ��ھـ�ی  �6وش 

�
 .'�د ���ورزی ا�C�ر 


�ت (  �� �ـ�Aـ�، ۵ھ� ھ�9�ر 
 ) ھ5ار "�
�ن٢٠٠

ـ از آ�1�ی� �� آب �� ?G� 1 ـ2
� �� "	��� ���ه و  ��&� ا�

در 
ــ�ا$ــCــ� از �ــ�، ا2ــ�ل 
ا���ایـ� ھـP رAـ�یـ� ��ـ�ه، 

ی �ـ� زیـ� :ـ# و Eی  دری��

8�ود '�ه و در روز Lـ�د�ـ� 
ا
9�ن ��ز ��دن دری�� و "	ـ�ـ�ـ� 
آب و+�د ��ا'�� و �� �ـ�ریـ5ی 
آب از ��، رود/��� ی�رای L ـ# 
��Eی آب را ��ا'ـ�ـ� �ـ�  P1L
����1� رود/��� ط�Xـ�ن �ـ�ده و 

�ھ� و رو�ـ�ـ�ھـ�ی ' ��آب را 
� .اط�اف ھ�ای� ��ده ا�

ــF راه2  ــ# / ــ 
�ــ9 ــ7 ـ  :آھ
�ــÀاد �ــ� در دور دوم  اLــ ــ�ی

�ری + �اش �ـ� 'ـBـ�ر  ری��
ــWــ�ر را در "  2ــ�ای �ــ�ت $

�ـ� " :��8�ن /�اھ�P 'ـGـ�ـ� ،
�ـ�د  ای7 
�IWG آ
�، : �ن � ـ�

ھ�ی $ـCـ�ـ!ـJ روزی  �� /G�ه
P7 ��# ا'ـ9ـ� از ?�ـ�G?  

/ـF آھـG���  . 7�ن +�ری �ـGـ�
�
ای I6ـF  '�د و ھ)�� ا��6�ح 

�
ھـ�  ری#.   :^رد ی] $W�ر از آن 
�V" ار"ـ)ـ�ع  از �� ٢/۵ای /��� 


ـ� ��
ای �ـ� در  :ـ^رد، "ـVـ� 
��# ا/�� 
��G� ی] �� /��� 

$ـN،  ی] �ـ ـِ� آق.  A # ��د
 ��� و'ـ ـ�ـ�ـ� و در �ـ ـ

آب از یـ] .  آھ7 
	�&�، /F راه
�
'�د و از دیـ�ـ�  � � وارد 


��ی  P�� دو و �G���� دی�ار  ��
/ــ�رد و 'ــــ� را �ــ�ق  
ــ�
�
 �G�  . ـ�
"�B# ���وھ�ی �Oـ�

آھـ7  و دو&�� در "	�ی; /F راه

�+; '� �� ���Gـ�ن آق  Nـ$

�ی� ��آیG� �� /ـ�د، آن را " ��
8� و ���ـ�د /ـ�اھـGـ� �ـ�د�� .

��آ/� L�� �ن از /�اب ��'�7 
 �٨��/���� و �ـ�Aـ Pو �ـ�ـ 

 Pـ�ر را در ھـW�8ـ� $ـ
 ;'

16161616نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره   33 



 

 


ن ��د '&%
ری ا�$	� )���- +,�-���
 ز��ه ��د �

34 

����� �� آب '�وع �� "	��ـ� ��
و ار")�JA در ��/� �ـIـ�ط "ـ� 

�ـ� "ـ ـ�م .  ی] 
�� �6و�J �ـ�د
 �آ��� ر6�، /�'�CـGـ��ـ� ا�ـ

ی دیـ�ـ�  �� : �ن �P�G "� ھ)��

� از آن +��; ��ـ�ون � " ��آب 

 .'�د

� ا
�ادی�Bو�: 

آ�ـ�د �ـ�ون �Lـ�ر  
WGـIـ� �ـ#
���وھ�ی ا
�اد دو&��، ھ �G�ن 

�در .  در ��9ت و �ـ��ـ� ا�ـ

ـ�ت �Lـ�ر در 
ــGـWـIـ�، "ــ� 

�O!&  ـ5ارش، ھـ�ـ�: P�OG" ی
����� از �ـ�ـ�وھـ�ی ا
ـ�ادی 

اL � ��5 در 
WGـIـ� دیـ�ه  ھNل
�� 9ـ� ھـP ا:ـ� .  ���ه ا�

[ � ،�. ھ�ی 
�دم ا�ـ� ھ8
از آ�ــ1ــ� �ــ� د�ــ�ــ��ــ� �ــ� 

ھـ�ی 
ـXـ�وق "ـGــ� �ـ�  /��ـ�
�Wوا�  ،�ی $�ی~ 
 ـ9ـ7 ا�ـ


�دم ا���ن از دو '� :CGـ� و 
P��ھ�ی /�د را �ـ�  �G�ر "�� 7، 


ــ� آق N$ــ �ــGــ�ــ�یــ7 .  ر�ــ��ــ/
�
 \��. �Gیـ�  :�ی� Gھ�ی راھ

و را�G�:� در 
8ـ�ـ� �ـ ـ�ـ7 
ھـ�ی Lـ�
ـ#  ا�� و 
�'�ـ7 ��ده

 ��C
 �� ھ5ار ٢٠٠$�ی~ ا
�اد را 
و !!!!  �ـGـGـ� "�
�ن +�یـ ـ� 
ـ�

/�2N در Aـ5ای 
ـOـ�ـ�
ـ�ن، 
. �ـGـGـ� ���� �� "X�ر ?�ب 
ـ�

� ا
�ادر���� �ـ� ?ــ�ر A��
�� Cـ�د $ـ�یـ~، :  د&�# �P ا�

ــ~ ــ�ی ــ� $ ــ�� ــ� واژ: Wــ ــ�،  / ھ
:��8د:� 
�IWG و A�م ا
9�ِن 

�?�� �/�� ��ھ� �ـ�  ورود $�ی~ 
Pــ�ض �ــA #ــ�ــ ــ�ن .  د& Gــ��ــ�

آ��د، ��د�ـ�ن /ـ�د  �5ر:8�ل �#
را �� ���وھ�ی ا
�اد �ـ� �ـ�&ـ7 

ا��، &79 /�د از  ورز'� ر����ه
"�س ��$� و �� "ـ�راج ر6ـ�ـ7 

ـــ� ھـــ�  ا
ـــ�ا&�ـــ�ن، در /ـــ��

 !!!ا�� 
���ه

ـ�رم 6ـ�وردیـ7  �� � ? ;'۵ 
 ��)� از ��ر$�7 در L�ل �ـ�$ـ
�� $�ی~، "��F اھ�&ـ� �ـ�  �&��

ی دو  آ�� �� /ـ��ـ�.  دام ا�6�د��
ی دوم  ط�IC دار�� �ـ� طـCـIـ�

'�ن یـ]  ا�� و آ�� �� /��� ر��6
ھـ�ی  ط�IC ا��، ی� �ـ� /ـ��ـ�

ا�ــ�، یـــ�  ا$ــ�ام .ـــGــ�ه �ـــ�ده
�ــ�.ــGــ�ه، �ــ� �ــIــ�  �ــ�

ا�ـ� و از �ـ�د و �ـ�ران  ����8
�در I6�ان �ـ�ق .  ا
����ن ��8

ی  و :�ز، NAوه �� آ��9 و�ـ�ـ�ـ�
ای +ـ5 .ـ�ـ� 
ـ�+ـ�د  :�
�ی��

8�، ا
9�ن .	� و .5 ��5 �ـ� ��
�# از �ـ��ـGـ�ن �ـ�ـ; 'ـ�ه 
ا��، و روزی 6ـIـF دو وAـ�ه 

ی ی] �ـ�  ا��ازه( �^ای �����6 
���� و ا���ـ� 
ـ�غ ��ـ� )  د�

�
 .ر�� آ��ن 

L�ل در ?7�G وا�8)�ی�، اد��م 
ــNب ــ�� ــ�  6 �ــ�  ــ� ــ�� ــ�ی / ھ

 Fھـ�ی �ـ�ـ#، 'ـ�ایـ�8 ��.
�ا'�� را /ـWـ�ـ� و �ـXـ��ـ� �

�� ایـ7 و�ـBـ�ـ� .   ا�� � �ده
�'E و ?�ک �G: ه�Cھ�  ی دام ا�

ا�L �ل 'ـ�ـ�ع .  را ��5 ��ی� ا56ود
�� �ری  Pـ� �ـ�ھ�ی A)��� و و
�ھ� �� د&�#  
��ف �� ای8��  .7

ی 
ـ�رھـ� �ـ�ـ��E ���6�:  ،5 آب
/�W ورود 
�رھ� �� /��ـ� ھـ� و 

�ر:ـ5یـ�:ـ� ھـP و+ـ�د دارد. 

ـــBـــ�ـــ�ـــ�ـــ� � :و�ـــBـــ�ـــ

�ـــ	ـــA Jـــ ـــ�ه درآ
ـــ� 
ـــ# ـــ�دی � �ـــ�ی آق آ ـــN از  ھ $

���ورزی و دا
ـ�اری Lـ�2ـ# 
�
��ـ�ورزی 
ـGـWـIـ� .  '�د 

�Nی� �� �ـ#  7�G? وز�� ��L�ل 
�
ـ!ـ=ـ�ل .  از ��7 ر6ـ�ـ� ا�ـ

7�
ھ� �� ��&C�ً +ـ� و :ـGـ�م  ز
ا�� " ـ�
ـ�ً از �ـ�ـ7 ر6ـ�ـ� و 

�
:�یG� ��L ��ل  ���ورزان 
ھــ�  دیــ�ــ� ھــP در ایــ7 ز
ــ�ــ7

� �ـ�د � �Aھـ�ی  دام.  '�د زرا
���G�ن ��5 �� "B�اد زی�د /)� و 

آن ا���� را �ـ� .  ا�� ��ق '�ه
ــ�ده �ــ� در  �ــ�ن  ــ�  + �ــ�،  ا�

ای 
ـGـ�ـIـ#  :�ر����� �� "ـVـ�
'�ه و ��ون ��I و �^ا 
���ه 
ا�� �� �� ایـ8L 7ـ�ب �ـ5ودی 

�' �Gاھ�/ ��". 

ھ�ی .5'9ـ�  در 
�رد ر���:�
�O!& �" Pـ5ارش  ھ: Pـ�ـOG" ی

ھ�� ا$�ا
� از ط�ف �ـ�دھـ�ی 
ذی��F در 
G�ط~ 
^�ـ�ر 2ـ�رت 
�ــ�ــ�6ــ�ــ� �ــ�د و "ــGــــ� 
ــ�ارد 

��ھ�ه '�ه، ��Lر 
�)ـ�$ـ�  

.5'9�ن داوط�; 
�د
ـ� �ـ�ده 
� .ا�

ا$Nم ��وری 
�رد ��ـ�ز در ایـ7 
��L�
:  


ـ!ـ ـ�&ـ� �Sھـ�ی ار�ـ�&ـ�  ا�

�دم، 
ـ�اد /ـ�را�ـ� و  F��"

�
�ا'�� �آ�ـ�ـ� در .  ��'ـ� 

��ف �� ا$Nم �6ق،  ��L�
ای7 
�ــ�ورت 
=ــ�6ــ� دارد؛ .ــ�ــ�، 
?ــ9ــ ــ� و &ــ�ازم رو'ــGــ�یــ� 

�
 �'�� .■ 

� '�P �6وردیـ7 �ـ�د وھ�ـ
ــ�م، آق ــ�ر آ& Cــ ــ� ا� ــ ' Nــ $ 

�G ? ��
 ا

   ا
�وز_ /�ز���ن��ز ��� ����ل

 

16161616نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره   



 

 

 .qا��Yا ]�I 
��زی I;�ی�  LDر��ان �6;�ی�� 

 و اY��5ب 
 را�D=��ن ���I. ارد��+

 

�� /�C درج '�ه در ر���� ھ�، ا
�وز، ��  �G�
 �CG'ادی از ��ر:�ان ��ر/��� ٢١�B" ،�G(ا� 

 �����ی�G ��زی "�Cی5 در ا��Aاض �� A�م .�دا/
�# ا�����اری ۶�I

�ه �ILق 
�B$� '�ن، در  

�� "Z 1 ا��Aا�� زد�� �! آذر��ی1�ن '�$� د�
 �� �� �ی�9 از ��ر:�ان "�ا��� در د�� دا'

�"آن ��'�� '�ه ا� ��ر:� �� .G�ه، ��ر:� : 
���B
A�م .�دا/� د�� 5دھ�، در ".  ��ون 

 �
Nدزدان و ��ر"��ان ا� �� ��L �!" �B
�+
�
�ی�، �� ی] ��م A�دی "C�ی# '�ه ا��� .


� ا/����Nان 
����ردی �� دEر و �L Pای رژی��
��ا�� زی�  J' ی�$�IL ��ی�رو، ز��:� ��ر:� 
�ی $�IL 7� ھ �/�I6 F و در �G�ر A�م .�دا/
�. ��?�C" 5�ی# �� ی] +PG " �م �A�ر '�ه  ا�

��ر:� راھ� +Z 1" 5، راھ� +5 �6ا/�ا��ن ��ی� 
��ر:�ان و ھP ط�IC ای ھ�ی��ن �� L �ی� از 

��ر:�ان و 
�دم "�Cی5 
���ا�G� از .  ا��Aاض را ��ارد
�GG� � .  ای7 ا��Aاض L �ی

 Z 1" ب و�=�Aاز ا ���L،�دی�� ر���� ھ �C/
�و در /�C دی��ی، .  "���8 داران ارد��# ا�

 P�Lم ر�G� #��د�����ی ی] ��یG8�ه اھ# ارد
�
� اNAم '�ه ا�N�  . P�Lر


� را �B� ازد�����ی، وارد N�
/��� اش '�ه و " �م و��># 
� و �
��V"� و ����� ،�=	'

 . ��'�� ھ�یJ را ��ده ا��
ا��Aا��ت ��ر:�ان، را�G�:�ن 
��ز����8�ن  ،7� �B
 ، �8��"
�ی �	�و  را�G�:�ن و ��ی� 
 7�&�B6 و د�����ی ،�B
�+
��ر:�ی، 
�B �7، و�N و 
��یG8�:�ن و ز��ن، ا")�$�"� ھ� 
روزه در +�
�B آذر��ی1�ن و ای�ان 

�راه ��ون ر6� از ای7 .  '�ه ا�
 �� ��L از �'�� PG+
 P�
�ی�، �� �
�L ن���Aدا
��ت و �=�Aن ا�دو/�� '
ا��Aا��ت در ��W ��"���ی 

�
�ت رژیP و ھP ا.�زی��8ن، .  ا��I
ھP /�د 
 Pو ا$�=�دی ای7 رژی ����� �8� 7� ��

رژیP و د�� ا��ر��را�FI6 ،J و .  اذA�ن دار��
�� V? �96�ول ، دزدی و ��رت ا
�ال 
�دم در  FI6

�G�87 '�ن ھ��G� ت��L آ/�ی7 دوره از . 
��ی� ��WI .�ی��� :^ا'�� '�د ��Bای7 و� �� !

��ت و �=�Aو ا # A ا"!�د ��
���ا��P و ��ی� 
 �� Fا��ت ��"���ی، "���9 ای7 '�ای��Aا

P�G� رت .  ا�8��� را ی�89ه�$ �� Pا�����

� را �5ی� � ��L 7ن، ای�
ا��Aا��ت ��"���ی 
 ��
�B ای ازاد و ��ا�+ Jوی�ا�� ھ�ی ���P��9 و 

P8�زی� . و ا�8��� 
��ی  
� A�? 

��ی�I�� اY����5ت و اY��ا�qت 


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

٢١  �G(١٣٩٧ا� ��
�رس  ١٢ ��ا  �� ٢٠١٩ 
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=D1� 

 آذر��ی��ن و ���ی���س �� �I &H6I ھ� و +� : ای
 

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


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

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


 آذر��ی��ن ���D1= و � 
�س DH6I. �� ھ�Nر ���یI : 

                  P 01!                                             :00491785598886;�ز زاده

=D1� Ksahand:                                                      آدرس 6I:�ام 

=D1� +�              komiteazarbaijan76@gmail.com:   آدرس ای

 

����ل 2=ی= W=ای ا������، آزادی 

�� �Pاھ. و ��ا��ی ط6;. ا

����ل 2=ی= W=ای A;D2 ھ�ی 

اY��اY .q=ا�P �Fاھ��
 در ای�ان 

�� ا


 آذر��ی��ن ��� 
�Y0اط 
 ��ب ������ ��ر��ی ای�ان

 �� 
Vدر را� 
 ادا/
 اY��5ب ��ر��ان راه آھ& I;�ی�

��ر:�ان /�Wط و ا���G راه آھ�C" 7ی5 ھ �G�ن 
�Gھ��
 �
�� ا/C�ر درج !  ا�A=�ب '�ن را ادا �G�

'�ه در ر���� ھ�، ��ر:�ان /�Wط ا���G راه اھ7 
  �CG'ر� ا�)G� در ��زدھ �١۶   7"�Cی5 ا
�وز ?

���ن ھG�8� و ��A ر�N" Pش �=�Aروز ا
��ط� و اطAN�ت رژیP، اNAم ��د�� �
 7�&�R8

�� "� ر���ن �� /�ا���ی��ن ا�A=�ب را 

��ر:�ان ا���G و /�Wط راه .  /�" � �	�اھG� داد
�� ا��Aاض و  �آھ7 در ��W ��"���ی د�
ا�A=�ب 
�G�5� �� ای7 /�د درس �5ر:� ��ای 

�
� ��ر:�ان در ای�ان ا�� "  . �� A ان�Cرھ
��ر:�ان راه آھ7 در ��"��� ���ر و در 
�� ای7 ا��Aا��ت و  ��� ھP د� ��Gھ �ھ
��ت زده ا�� �� در/�د راه ���ن 
��ھ��=�Aا .

��ر:�ان '�ھ�ی "�Cی5 و 
��� و ���C1A در 
�� ��ر:�ان در ھ�
5:�ن و �G�ر ��Gس، ھ �ھ�CA

��ا�L ری�� "�ان، '�ھ�ود، /�م آ��د، 
�، ا��ی �] ، و   ھ�
5:�ن،�
زا:�س، 

�� ا�A=�ب زده و "B 1�ت  �ا2)�ن د�
 .ا��Aا�� ��.� ��ده ا��

ای7 ���ن از ی] ھ �ھ��G و ار"C�ط ��ر:�ان در 

�ھ � ��ر:�ان �� .  ��W ��"���ی ا�
� '��X و �G
�ی 
�B$�، ��ا'�7 ا$�IL
 Pو ای7 ھ �ض ا���B
$�اردادھ�ی ��ده وار ��ری 
���A ا"!�د A # '�ن '�ه  �����'�� آ�

� .ا�
� ��� آذر��ی1�ن 5Lب � ���8� ��ر:�ی ای�ان 
�� ھ � ��ر:�ان راه آھ7 در آذر��ی1�ن و ��ی� 

����(�
��ر:�ان در '�ھ�ی .  
G�ط~ درود 
 ��G�9# '�راھ�ی ھ �ھ�" �� �Gا����
 ���	

 �� ��Gت '�ن را در ھ �ھ���=�Aا��ت، ا��Aا
ھ �ی�� و ��§� ��ر:�ان در ر'�� ھ�ی دی�� در 
�ھ�ی اذر��ی1�ن، �E�. ��Oی���ه و '
.��و'� � "�Cی5 و 
�'�7 ��زی و 

���C� J�. ا���ر��زی ھ� ?� $�ی���" . 
 ?�A ���ی 

 N�I�+ !�راھ�ی ھ�ھD:. اY��ا�qت

��ی ��ر��ان�I�� ز�=ه ��د اY����5ت 


 آذر��ی��ن ��ب ������ ��ر��ی��� 

١۶ �G(١٣٩٧ ا�    �� ��
�رس۶��ا  ٢٠١٩ 
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