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,�56�� و �04 
32ی3 12'0 

 ��ر��ی در ای�ان 
 9 ,;�/ ا��اھ�

�>�1ا�9 در ,�ا�U روز 
 2&��9 ��ر�� در �8ر���


	 ��دم روز � ��� ھ	 

��� ��ر��ان را � ھ�� ��� �
 ��ی�ان، � ھ�� ��ر��ان و �
ھ�� ا�!��
�ی� �� �ای 
آزادی، �ای �ا�ی �#�رزه 

 . �&,++* (�&���� )#�ی' �&%�ی	

�+�ان �1+�ا�� �� ��0/&. و 
�23 �*ی* �+#2 ��ر��ی در 

ای ��ش �4(. .  ای�ان ا�.
�&7* ی' �3*ار و�&/�6 در 
� ��ای8 �
�ن و ای+,�  �9را
����ی� داری ;� :ی� �� 
��دم �&�ورد (>#. �+&	 و 
. و=/&. �+#2 ��ر��ی در د�&�

و?� �3*��6 �&<� ��)�ه 
�&�1اھ	 � ای� ��=�ع ا��ره 
�+	 �� ��ی* ی' ز�&+� �ای 
 �>A �� �� �&�1اھ	 ����6

*���7م روی ای�ان . 

�Vداری وی�ا� 
��,�ی 

واB �/0زم �&!. در د�&�ی 

ا��وز �� از اط:��ت، از آ��ر و 
ار�0م �&<� و�&/� اط:ع 
 ���6� �� 	&��دا�6� 
�7ی	 وا0/� ای� ��Eم ;� 
:ی� �� ا��Fی. ���/� دارد 

 . �&�ورد

 �آ�!�Gم �� ی,� از ��ا�
�+2H و=/&. ��دم در 
د�&��.، در آ��ی� اط:��)� 
 �� �6G� ،.�:م ��ده ا�ا ��
ی' �&<&�رد ��دم �
�ن 

 25 دBر و 1د��6�د��ن روزا�� 
 80در ��3L .  �+. ا�.

 �����ی� دار ��!6� د�&� 
ا�*ازه ھ�&� ی' �&<&�رد ��دم 

 . د�&� �Oوت دار�*

وا0/� ھ�&� ���4 �&!. �� 
و=/&�6 را �� �
�ن ����ی� 
داری، �+��#�ت ����ی� داری 
�� ��دم آورده ا�. ���6� 
��ی	؟ �/<�م ا�. آن ی' 

 � �+. 25 دBر و �1&<&�رد �� 
 Q0ا��دار�* ز�*�� �&,++*، 
ز�*��، �>&8 ز�*��، ��ای8 

�/<�م .  ز�*�&�7ن ;� ھ!.
 دBر 1ا�. �>�Sل ز�*�� زی� 

 �+. )� �4و�� ا�.، 25و 
 ������1&��د��ن ��ر ا�.، 
 �61*ا�.، و )��م ��ارض 
و �6�:4 �� )�ی د�&� داری	 

	&+&�/<�م ا�. ھ�� .  �� 
 �
����ی� داری و   -ای+
� را آ�

دار�* )�?&*   -����ی� داران
�&�1اھ	 %�ی	 �� �� .  �&,+*

Bزم �&!. �&<� اط:��ت 
	&��داری	 و=/&. را .  دا�6� 

	&+& ��  . 

در �ره �>&8 زی!.، 
. �1+�ا��ن 0#: (>#. ��د�*

�>&8 زی!. را !��. دار�* 
 �,&?�V وی�ان �&,++* و در
!��. دار�* وی�ان �&,++*، 
��ان دو?6
�، دو?6
�ی 
 ���7& � ��W ��د�,�ا

 X&م دار�* �&%�ی+* �� ھ��(
;� ای� را دار�* .  �#�ی �&!.

�&%�ی+*؟ �ای �� رو�� ا�. 
� ای� ��ط� �&%�ی+* ��  ��
��&�1اھ+* �6V ذره ای از 
��دی �� دار�* �&#��* �Zی&� 

��&�1اھ+* �ای ),+�?�ژی .  &�ی*
�*ی* �F: ھ�ی+� ,++* و 
. ��ر���� ھ�ی�7ن را آZ*ی. �++*

�ای ای+,� (�ف ��&,+* و 
 	
�ای�7ن �>&8 زی!. �
�&!. و �&<� (�ی[ و رو�� 
ھ	 ا�,�ر �&,++* ;�ن �ای�7ن 
�7، ا�!�ن، ط#&/.، �>&8 
 	
�ای�7ن � �&; X&زی!.، ھ

 . �&!. W&� از ��د

 �
و ��ب �&*ا�&	 �� �*ا از ای+
ا��اع و ا0!�م ��ی���ت 
�&��� ��4&!. و �_ھ#� 
�>�Sل �!36&	 ��د ای� ��Eم 

از V,��. ا�:�� .  ا�.
 �( �64�� 2&Z ل�� L
;

ھ�� ای+
� را �� .  ط�?#�ن و W&�ه
�&*ا�&	 �� �>�Sل ��Eم 

ی' ��ی� .  ����ی� داری ا�.
ھ�� ای+
� را �&�ز دا�6+* و 
)�?&* ��د�* و � ��ن ��دم 

 . ا�*ا�6+*

��ای�E� �� �9م ����ی� 
داری در د�&� ���د آورده ا�. 
�0L�<( L �&!. و?� ��د 
ای� ��Eم ھ	 �ای ای� ��ای8 

ای� ��Eم از ?>�ظ .  �Z�` �*ارد
�&��� و از ?>�ظ ای*�b?�ژی' 
� ط�ر ���L ور�,!6� ا�.  .

 Lb�!� ام از ای�*,c&ھ `��Z
را �*ارد ;�ا �� ای� �!�Lb را 
. ��دش ���د آورده ا�.

�#+�ی )��م ای� ا)�0�G)� �� در 

�ن دارد رخ �&*ھ*، از �
ط#&/. )� و=/&. 6�:4#�ر 


� ��دم در د�&� ��&>&�- 
 -�&<&�ردھ� ��دم �ی* %�ی	 

�>�Sل ��Eم ط#�3)� ����ی� 
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ای� را ��د��ن .  داری ا�.
0#�ل دار�* و �/<�م ا�. �� 

*ھ+* `��Z *+�6ا�&�� �
 . ای+

� �>&8 زی!.  �9�6V در را
�1اھ&	 (>#. �+&	،  :F� ا��
��اب �>&8 زی!.، �� 834 
��&%�ی&	 �� ���&�?!	 

�� 834 ��&%�ی&	 �زار .  ا�.
 �آزاد و ��Eم ط#�3)� ��&�6ا�* 
 `��Z .!8 زی&<� Lb�!�
*ھ* ;�ن ��دش دارد وی�ان 

��اب �>&8 زی!.، .  �&,+*
��د &L �&.، ی,� از ھ�&� 
ھ�67د ��G (�ی>� �6G� ا�. 

�>&8 .  ���&�?&!	 ا�.
 -زی!. را 834 ���&�?&!	 
 -�&� ��:ت &L �&. ا�. 

�&�6ا�* ��Hت دھ*، �زار آزاد 
�� �&%�ی&	 �زار آزاد .  ��&�6ا�*


� ��&�6ا�* <,� ����ی� +( ��
داری �: �+�7 ای� و=&/. 

 . ا�. �� در�. ��ده ا�*

در ھ� (�رت �� �+�ان (>6#	 
�ط � د�&� و ��ای8 �� :�


�ن �&!.�  . �S17� 	F<
��0/&. �*ی* �+#2 ��ر��ی 

و ای� �
	 .  در ای�ان ا�.
�+#2 ��ر��ی در ای�ان .  ا�.

� ای� .  �
	 ا�. �
+( ��
��ط� �� ای�ان از ?>�ظ ��0/&. 
 ���&� .&/0�� ،2&��
�
اش در �
�ن، و ای+,� ی' 
V,���6 آ���V �H	 ا�. و ا�� 
در ای�ان )e&&�ا)� ���د &�ی* و 
 f; .�� �ای� )e&&�ات 
�ود، ;� ا)�0�G)� در ��د ای�ان 
. و �
�ن رخ �&*ھ* �
	 ا�.

 � �)�S1� .�ا 	
ای�ان �
ای� ��ط� �� در ��?
�ی ا�&� 
دی*ی	 و رو�� دی*ی	 �� ی' 

 � ��&E� 2 ��ر��ی#+�
)�Sی�ی �4ق ا?/�ده رادی,�ل و 
0*ر)�+* �,L ��64� ا�. و 
 L,� ن�+cای� �#+2 ھ�

 . �&%&�ی* و Z&2 �&�ود

,�56�� و �04 32ی3 
 12'0 ��ر��ی در ای�ان

�� ��ا�6	 � ��S17ت ای� 
 �� 	+,�+#2 ا��ره ��)�ھ� 
ای� ��S17ت ��7ن �&*ھ* 
�� �+#2 ��ر��ی در ای�ان دارد 
� ���6 �&�ود �� از ط3#� 

در ��رد ای� .  ��ر�� ا��E6ر �&�ود
	�� .ا��E6ر /*ا �Vف �&

 آن ��S17ت ;� ھ� ھ!6+*؟

�� ھ7. ��رد را ای+�H ��9ح 
� ��Eم �� �4ق  �� 	+,&�

 : ا?/�ده �
	 ھ!6+*

�,L ا��6اض ��ض �*ه 
در دھ!�ل �_�6� و .  ا�.

، ا��6اض �S17�97 در ��ل 
. دی%� �>*ود � ��ر���� �&!.

 � ،�
� ��ن، �&� �ا��6اض 
�3L ا���6*اری
� و � � ،�><�
����4*اری
� و �
�دھ�ی 
�&��� �7&*ه �*ه ا�. و 

� ای� <,� ��دم و ����اده +( ��
ھ� در �9[ و�&l در 
ا��6ا=�ت ��ر��ی در ��?
�ی 

 �97_�6� و ��S1(� در ��ل 
 . ���. ��ده ا�*

�/�رھ� ط#�3)� )� و =* 
�ای .  V,���6 )� �*ه ا�*

: ��Fل � ای� �/�رھ� د0. �+&*
 .�:4 ���H� ی�
0�3�
�����، ��ر�� &*ار ا�. از 
 	��V �� ،.�ار ا�&ا���F6ر 
 ،.>� �,4 ��� دو?. �&!6+* 

 . زی� �ر �6	 ��&,+&	 ز�*��

� ای� �/�ر ��ب �%�ه �+&*  : ��
 �,4 ���V	 �� دو?. �&!6+* 

ای� د0&�3 �#&� آن .  �<.
�/�ری ا�. �� در 0&�م ��ل 

 ��دم �6G+* �� �� ا(�?%�ا، 96
�� ا(:ح ط<Q و ھ&c,*ام را 
 *+6G� �+/� ای� �0#�ل �*اری	 و 
�<&. V,��. را دی%� �ی* 

ھ�&� �/�ر در .  %_اری	 �+�ر
ا��6ا=�ت ��ر��ی ادا�� Z&*ا 

� ی' .  ��د B�� ھ�&� �/�ر 
ھ�&� اBن .  �/+� ادا�� Z&*ا ��د

 �H+ای}�
o&>� و وی*ی� �����} در 
)�ی �/�رھ� دی*ی* �� 

ا���F6ر&,�ری �Z;	 ����ی� "
ی,� از �/�رھ�ی "  داری

�د �
�� . ��ر��ان در �&�

�ت از �V?. �><� در �S6�ا
�� �&<� .  آ�* و ��ا��ی �*

�ت و ا��6ا=�ت در �S6�از ا
��ل �_�6� را دی*ی	 �� از 
. �><� و �+39� �4ا)� ر4.

��ر��ان راه آھ�، �ز�7!6%�ن، 
�Z��6ران، ���&��*اران و 
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را�+*��ن ���&�ن، و در ��د��6ن 
/* از آ�*ام �� ��ان دی*ی	 
�� در �9[ ��ا��ی ��دم 

*+6��&Z ب�S6�ا � . 

*� �G+)�4ا �
. ��ا�6
��ر��ان دی%� 834 �ای �3Vق و 
د��6�د ��د��ن ی� ا�+&. 

ای� را .  �e<� �#�رزه ��&,++*
در �/�رھ�ی�7ن ���: ��7ن 

��ر��ان، ط#3� ��ر�� در .  داد�*
�)2 از �S6��6ا=�)2، در ا�ا

*ا�. ����H، از آ��زش 
����H، از �ا�ی زن و ��د، از 
ای+,� ا�*ام در ای� ���/� �#�ی* 
��*، از ای+,� ��د��ن ��ر �#�ی* 
��+*، از ای+
� دار�* (>#. 

ی/+� � ی' �/+� ��ر�� .  �&,++*
!&�ر از آن �&�زھ�ی� �� 
��دش � �+�ان ی' ��ر�� دارد 
�4ا)� ر64� ا�. و � �+�ان 
 ����ی+*ه، � �+�ان �1+%�، 
�+�ان �!� ��، ط#3� ای ��، 
�+#�7 �� در 4,� آزای و 
رھ�ی� ھ�� ا�70ر ���/�، 
ھ�� ا�!��
�ی� �� در آن 
���/� دار�* ز�*�� �&,++* 

ای� ی,� از .  ظ�ھ� �*ه ا�.
��S17ت �
	 �+#2 ��ر��ی 

 . در ��ل �_�6� �د

: ��را و اداره ��رای� ���/�
ای� ی,� از ���
�ی �
	 و 
�*ی �+#2 ��ر��ی در ��ل 
�د �� � ی�� ا��S6ب  �6�_�
0*ر)�+* ھo( .G�، و � ی�� 
 �71 L&����ی ا�
�1+�ا�&
رھ#� �>#�ب ��ر��ان، ��را �� 
 L��6ن در ���/� )#*یG� � �
+(
<,� در ���/�، در �&�ن  *�
ط#3� ��ر�� �� دی*ی	 �� دار�* 
. )L&,7 ��را را �Zا)&' �&,++*

��ر��ان ��: دار�* در �&<� 
��ھ� �ای Z&7#�د �#�رزه و 
 L&,7( �6ا=�7ن ��را�ا

 . �&*ھ+*

6
�ی ��ر��ی&S1� ه و�
; :
 .G� در ���/� ای�ان ا�� ��7د
3� ا�. �� 	3� 90/� ��!&
6
�ی &S1� ه ھ� و�
; ��

�&*ا�&	 �� .  ��ر��ی &�ی+* �<�
ھ�� ��ی���ت ا�Zزی!&�ن را�. 
6
� و ;
�ه &S1� B��/�
ھ�ی� دا�6+* در )�ری` ای�ان 
و?� ��ر��ان �>�وم �د�* ;�ن 
دی,�6)�ری، ا�6#*اد و ��3Gن 

در ��?
�ی .  وا0/� ��&%_ا�.
 �
�_�6� ای� ��#�د �� )+
�#�ان �*ه ا�. <,� در ��ل 

�ت ��ر��ی 97�S6�از درون ا 
 �
�ه ھ�ی �*ی* ��ر�� ;
�+�ان رھ#�ان �>#�ب �� 834 
��ر��ان، �� 834 آن ا��6ا=�ت، 
 �,>�ت، �S6�834 آن ا ��
 L� رھ#�ان ��ر��ی �>#�ب

ا����&L .  ���/� ظ�ھ� �*�*
 �G/� ،�71�E&	 زاده، 
ای+
� 834 دو)� از ای� رھ#�ان 
ھ!6+* �� )/*اد��ن �&<� 

 . زی�د ا�.

ای� ی' Z&�7وی �*ی �ای 
�+#2 ��ر��ی در ای�ان، �ای 
�+#2 رھ�ی&#21 در ای�ان 
ا�. �� ���/� ای�ان اBن 834 
6
�ی &S1رھ#�ان و� �
�&��� ا��اع  و ا0!�م 
ا�Zزی!&�ن ار)�H�� و 
ا�Zزی!&�ن را�. ��ا�� 

6
�ی �&��� .  �&!.&S1�
��ر��ی، ���&�?&!.، �ا�ی 
ط<Q ھ!6+* �� �>#�ب ���/� 
ھ!6+* و ���/� � آ�
� �%�ه 
�&,+* �� ;� دار�* �&%�ی+* و 

 . ;� راھ� ��7ن �&*ھ+*

ا)>�د ��ر��ی در ��?
�ی 
 �S1� �6�_�97(� ��ل 

��ر��ان در .  !��. Z&2 ر4.
ا�� .  �9[ و�&/�6 �6>* �*�*

 .Gاز ھ */ی�د)�ن ��* و�60 
)o� در B�4د اھ�از ا��S6ب �* 
;�9ر ��ر��ان ھo( .G�، ی� 
��,B�4 rد اھ�از از ��ر��ان 
� �/�ر ا)>�د ا)>�د  �o( .Gھ

دا��H7ی�ن از .  ��Vی. ��د�*
ا�70ر .  ��ر��ان ��Vی. ��د�*

�s>61 ط#3� ��ر�� از ھ�*ی%� 
 . ��Vی. ��د�*

و ���Bه �+#2 ��ر��ی آ�3*ر 
Z&2 ر4.، آ�3*ر �0ی �د �� 
را�.، ��ی���ت را�. ھ	 

" ��ر��ان ��ی�"�H#�ر �*�* از 
 � ،*+��" ��ر��ان ��ی�"�Vف 

درود �G�6+* و در ر���� 
ھ�ی�7ن ��ارش از ا�#�ر 
��ر��ی  و ا��6ا=�ت ��ر��ی 

*++� r,/+�  . �� ���!�
در .  ھ��� ای� ��ر را ��� ��د�*

 :F� .��V ره ��;,�6ی��
 Q>و ��ی���ت ا(:ح ط ��(��
روزھ� ����� �&%_ا�6+* و?� 
. ھ��� از ��ر�� �Vف ��&�د�*

و?� در ��ل �_�6� /* از ای� 
 �
Z&�7وی �+#2 ��ر��ی ای+
��وع ��د�* ���Bه � ��ر��ان 

*+6��G�� �u�9+	 اول !  درود 
�� ا�!�ل ��� ��اھ&* دی* �� 
6
�ی را��6 �� &S1� �&ھ�
ا�� ����ر &�ی+* رو�� ا�. 
�� ;� �&!��6 را �&�1اھ+* 

 *��# 2&Z �/��� و ای�   –در آن
�    -���: رو�� ا�. 

��ر��ان و � �+��#. اول �� 
ای+
� .  درود ��اھ+* �4��6د

ھ�� ��7ن دھ+*ه Z&�7وی 
. 0*ر)�+* �+#2 ��ر��ی ا�.


�6 ا�. %�ی	 ��7ن ی� 
دھ+*ه �+#2 ��ر��ی در 
��0/&. �4ق ا?/�ده �*ی*ی 
 �3ا�. �� در ای�ان �	 ��

 .ا�.
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 �E� را و�60 در �
و ھ�� ای+
�&%&�ی	 ���: �/<�م ا�. �� 
;�ا ��
�ری ا�:�� را 
�دا�6� ا�. ��  .7Vو
���Bه آ�* و �H#�ر �* در 
%�ی* �� ای�  �/��� L�3�
ا��6ا=�)� �� دارد �&�7د، ای� 
ا��6ا=�ت � ��E �&�ی* �� ی' 

را دار�* "  ����&!	 �*ی*ی"
��ر��ی "��7ن �&*ھ+* و 

ای� را .  ا�."  ����&!�6
روز���� ر��?. در ����3?� 

�&� .  اش  ���6� ا�.
��:)2 در ����3?� اش 
 �ا�. �� ا��ره ��ده ا�. 
�+#2 ��ر��ی و )�Sی�ی از ای� 
 �E� ��+#2 داده ا�. �� 

" ��ر��ی ����&!�6"�&�ی* �� 
" ����&!	 �*ی*"ا�. و ی' 

 . دارد �,L �&%&�د

� ��E �� ای� را �ی* �*ی 
�رژوازی و ����ی� داری .  ��4.

و ط��V �3#	 و�60 ای+�Hری در 
 :��� ،*+����رد ���/� �Vف �&
��7ن �&*ھ* �� آن �+2# 
آ�3*ر Z&�7وی ��ده ا�.، 
آ�3*ر ظ�ھ� �*ه ا�.، آ�3*ر 
0*ر)�+* �*ه ا�. �� د��� 
ا(<&V �� 2,��. ا�:�� 
ا�. 0*ر)2 را Z_ی�64� ا�. 
 �و �H#�ر�*ه ھ�&� را رو 

 .  ���/� ا��6اف �+*

ھ�� ای� )�Sی�ی �� ��9ح 
 2#+� �� �E� ���دم، 
 .��� ���ر��ی ای�ان را دارد 
� �93/� �&����* �� اول 
(>6#	 �6G	 از ط#3� ��ر�� 

 آن ا��E6ر ;&!.؟ . ا��E6ر �&�ود

 
ط'4
 ��ر��، ط'4

5,�2 
 رھ�ی�'>0 ھ

�� ھ�&7� �&%�ی&	 �� ط3#� 
��ر��، 834 ط#3� ��ر�� �&�6ا�* 
 L� ی� داری و����د�&� را از 

;�ا ای� را .  ���/� را رھ� �+*
�&%�ی&	؟ � ای� ��ط� �� 
�#+�ی )��م )#/&�wت ا���6��، 
�&��� و �4ھ+%� در ���/� 
. ��Eم ����ی� داری ا�.

��ر�� �ای ای+,� ��دش را رھ� 
�ی* از ای� ��Eم ����ی�  *+�

�ی* �#+�ی ای� .  داری رھ� ��د
�ای ای+,� .  ��Eم را در ھ	 �ی�د

��ر�� از �د�� ��دی رھ� ��د 
�ی* ��Eم ����ی� داری را زی� و 

�ی* �L ای� �&!6	 را .  رو �+*
� ای� �/+� .  ���: وارو�� �+*

��ر�� �ای رھ�ی� ��دش �ی* 
����ی� داری را ���د �+* ی/+� 
�#+�ی )��م )#/&�wت ا���6�� 
و �&��� و �34 و 4:�. و 
 �
�61 و �_ھQ و ھ�� ای+*
��* و � ای� �/+� را زی�ش را 
 �/��� L� 21#&ر�� رھ�ی��

 . ا�.

ط#3� ��ر�� � ��ط� ��0/&26 
�� اBن (>#. ��دم 
. رھ�ی&L� 21# ���/� ا�.

�ی* ��دش را رھ� �+* و �ای 
رھ� ��دن ��دش �ی* ��Eم 
����ی� داری را ���د �+* و 
��Eم ����ی� داری ا�� 0#�ل 
 �
w&/#( �#+�ی ھ�� �� 	داری
ا�.، �#+�ی ھ�� ای� 

و=/&�6 ا�. �� اBن در د�&� 
��V	 ا�.، ا�� ای� را 0#�ل 
داری	 rZ ��ر�� � زدن زی� 
 ��#+�ی آن ��Eم )#/&x آ�&
��ای�9 را �4اھ	 �&,+* �� 
)��م ���/�، )��م ا�!��
� رھ� 

*��7 . 

 ��+#2 ��ر��ی ای�ان دارد 
دارد .  ای� ��. ��دی' �&�7د

� ای� ?>�Eت ��دی' �&�7د .
د0&�3 � ��ط� ھ�&� 
��S17)� �� �� ا��ره ��دم 

ای+
� .  و وا0/� ھ!6+*
 �� �� *+6!&� �(�S17�
� ا��س آرزوھ�ی��ن  :F� 	داری


� .  �&%�ی&	o&>در ھ�&� وی*ی��
ھ��r �%�ه �+* �� )/*اد 
زی�دی ھ	 ھ!6+* ���: ���6� 

 . ای� 3V&3. �&�7د

 9������ 9����8;�ب 
 �� یX او�Wی� 32ی ا

 *&��( �H+ای 	و?� �� �&�1اھ
 �� �(�S17� �ھ� �� 	+�
�� ای+�H ���دم �� 
���7*ھ+*ه ی' Z&�7وی، ی' 

2 �*ی در �+#2 ��ر��ی �
 �ای�ان ا�.، ا�� ھ+�ز ی' ;&
�	 ا�. در ���/� ای�ان، در 
�#�رزه �&��� ای�ان �<� 
ا?/��م و ��S17 در �+2# 

آن ھ	 )>�ب .  ��ر��ی ای�ان
�ب .  �&��� ا�.<(
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�&��� در ���/� ای�ان را 
���/� ای�ان �!#. .  ��&%�ی	


�ی �_�6� �&<� ?�� �
�ب، �&<� )>�ب ی�64� )� <6�

. ای� �&<� رو�� ا�..  ا�.
��S1(� .  ھ	 ;f و ھ	 را�.

f;  . ای�����&!	 ��ر��ی 
��Fل ی' �+#�7 ا�. در 
���/� ای�ان �� !&�ر و�&/�6 
�ب V ،�� ب ��د�V از

در .  ����&!. ��ر��ی ا�.
���/� ھ� ا�!��� �� آزادی 
�&�1اھ*، �ا�ی �&�1اھ*، و 
�&�1اھ* وا0/� از ای� ��Eم، از 
ای� �&!6	  رھ� ��د �/<�م 
. ا�. ��و ای� �+#2 ا�.

�9ر (�ی[ �&%�ی*  �� �7#+�
���/�، ھ�� �
�و�*ان �ی* 
. �LF ا�!�ن و �ا� ز�*�� �++*

���/� ای�ان �Z از ای� ;+&� 
�&�1اھ	 .  ا�!��
�ی� ا�.

%�ی	 ای� �+#2 ��دش �&<� 
�اب �&��� .  و�&l ا�.Vا

از ��<� .  �&<� و�&/� دارد
�ب V 2�V ی��S���
 �����&!. ��ر��ی ای�ان �� 
ط�ر (�ی[ و � ط�ر رو�� 
 2&Z �36د دارد �� ای� را�ا
�&#�د �� �ای ای+,� رھ� ��ی	 
 .��,V *ی�در ای� ���/� 
ا�:�� در �<&26 ���%�ن 

. و ای� او?&� 0*م ا�..  ��د
�ی* ��Eم ����ی� داری ���د 

ای� را �&<� رو�� ای� .  �7د
�ب ��9ح �&,+*V  . و?� �4ا)� از

� ا�. �� �/36* �V ای�
ا�. �ی* �+#2 ��ر��ی، 
 ،�6!&?�&��� 2#+�
6
� �L ���/� را !&����
 L� ی+*�� �++*، رھ�ی����
. ���/� را ���ی+*�� �++*

رھ�ی� ��د��ن، ز��ن، رھ�ی� 
 L� 8 زی!.، رھ�ی�&<�
�ا�ی زن و ��د را  ،�/���

 . ���ی+*�� �++*

�+#2 ��ر��ی، رھ#�ان، 
4/�?&�، ��ز���*ھ�ن، )��م آن 
ا�!��
�ی� �� در �+2# 
��ر��ی ای� ھ�� ا��6ا=�ت را 
 s) ی* در���ز��ن داده ا�* 

�ب �&��� �6>* ���*V  . ھ�
;3*ر �#�رزه �&��� 0*ر)�+* 

 *���6V آ�c+�ن 0*ر)�+*   -
�ی� �� V,��. ا�:�� را 

*7,ا�� ط#3� ��ر��، ا��   -
ھ�� آن ا�!��
�ی� �� آزادی 
آن ���/� را �&�1اھ+*، در 
0*رت �&��� ���ی+*�� 
 .��,V �60��7*؛ و�
�ی� �7&*ه �*ه ا�:�� 
ا�.، ط#3� ��ر��، 
 ،�
6!&?�&��� ،�
6!&����
آزادی�1اھ�ن، �ا�ی ط<#�ن �� 
ا��Fی. ���/� ھ!6+*، در 
0*رت �&��� ���ی+*�� 
 ���7*، �
�ی�6 �+#2 ��دم �

ای� رو�� .  ���4م ��&��*
 . ا�.

آ��ی� (>#6	، ای� ا�. �� 
�ب   –�ی* ):ش �+&	 V و

����&!. ��ر��ی )��م 
� ای�   –):�2 ای� ا�. �� 

�+ 2#�E&�� �� در ای�ان 
�,L ��64� ا�. )>�ب 

ھ� ;3*ر ای� �+2# .  *ھ&	
 �
�7د ھ���3*ر 0&�� �6�<6�

�ی� �� � ط�ر l90 در و ا�3:

�4ا��اھ*   –دی� ی� زود   –ای�ان 
ر�&*، � ���4م ر�&*�2 و 
رھ� ��دن �L ���/� وا0/� )� 

 . ��اھ* �*

M8'�� @���وی&� و 
 د���وردھ�

آ��ی� �,�)	 ای� ا�. �� در 
اول �� ا�!�ل وا0/� �� �ی* 
):ش �+&	 ای� �
2 و 
0*�
�ی� �� �+#2 ��ر��ی 

	&+� .&#F( . را�دا�6� ا� . 

�� .  د��6وردھ� زی�د �د�*
و?� ;
�ر )� .  )/*ادی را ���دم


	 ھ!6+*� �>&� �� �E� � .
�ی* ):ش �+&	 اول �� وا0/� 
 �ر�} ای� د��6وردھ� را 
��دش %&�د و � �+�ان 0*�� 

/* از اول ��   *+� '��
ا��6ا=�ت و �+#2 ��ر��ی  و 

�ی� �� در ���/� �:(
 ��&�7د � ای� ��.، 
��. )F#&. ای� د��6وردھ� 

�ود 2&Z. 

: ��را و اداره ��رای� ���/�
�ای .  ��را �
	 ا�. 834 ��

��ز���*ھ� ا��6ا=�)� �� 
ھ�&� اBن در ���/� ای�ان 

��را �
	 ا�. �� .  و��د دارد
� ای� �/+�  �,>�ای ای�،  834
�� ھ�&� ��راھ�ی� �� 
 �� 2&Z *�6ا=�ت را دار��ا
 .0���* در ���/� ای�ان، 

,�56�� و �04 32ی3 
 12'0 ��ر��ی در ای�ان 

U��ای1&� در Wـ;ـ]ـ
 .  ,� ��H,� ا�G,9 را <�ب ,���1
ای �
 ,�دم زی� ��B [�ق ,��3�3 و <��
 ھ� @�� �ـ� 
��3ا�W&3ا ,ـ9  ���8 ،L''�8 وی�ان ,��3�3، ,&� و Uھ


 ای �&1�K4 و3Fه .  ا�3ا<�31 در رود<��
 ��رون� U�3ا��, �,
�4 �
 ای/ 3Eھ� ھ�ار ا����9 �ـ
 .  و وF�3 <�اھ31 دادD^,

��ای ��W&� و ��5O���G ��ری <�اھ31 دا!� �>�اھ1ـ3 
3�� .ر
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��دش � �+�ان �
�دھ� و 
ار���
�ی اداره ���/� ظ�ھ� 
��اھ+* �* و�60 ��دم 0&�م 
��د�*، ����6+* و V,��. را 
� �Zی&� �7&*�* و �&�1اھ+* 
�����. ��د��ن را 

*��&% . ��د��ن � د�. 

 	6G� �,��+cرا را، ھ���
�+#2 ��ر��ی � ای� 
�1+�ا�&
�ی� �� دی*ی	 ���Bه 
 .��V 'ی �در ���/� ای�ان 

�ی* ای� .  �*ی )#*یL ��د�* ��
ای� ���6Gن، .  را ادا�� *ھ&	

�ی* در  .��V ی�، ای��S( ای�
 .���/� ای�ان و�&/�6 ��د

�ت ��ا��ی�S6�ا   : �>&�
�ت در �S6�. �� ا�رو�� ا
. ای�ان دی%� 834 �+39� ای �#�د

�ت را دی*ی	 �S6�از ای� ا �>&�
�� وا0/� ��ا��ی �*، �4ا 
�+39� ای �*، ��Fل زدم 

ای� ی,� از �
��6ی� .  )/*ادی را
Z&�7وی
�ی �+2# �� �د و �ی* 

 .روی2 )��&* ��د و و�&/�6 ��د

آزادی 4/�?&� ��ر��ی و ز�*ا�&�ن 
���&�  : ،�دو��6ن ��ی

V,��. ا�:�� )/*اد زی�ی را 
د�6%&� ��ده ا�. و �� 
�&*ا�&	 �� )/*اد زی�دی در 

ھ�&� دی�وز .  ز�*ان ھ!6+*
�Zی�وز ھ	 )/*اد زی�دی را دو�ره 

 .   د�6%&� ��د

ی,� از �
��6ی� وظ�یs �� در 
اول �� ا�!�ل ��!6� ��دن 
�!�?� ای� ز�*ا�&�ن �� در 
ا��رت V,��. ا�:�� 
ھ!6+* و ):ش در ای�ان و در 

�ن �ای رھ�ی� ای� ��ی�ان �

 . ا�.

و �,6� آ��، �&L زد��ن را �#�ی* 

�� V,��. .  �4ا��ش �+&	
. ا�:�� را ��ب �&7+��&	

ای+
� در ?>E� ای �� ��دم زی� 
�&�W Lق �&7*�* و ���� ھ� 
7Z. �� ھ	 وی�ان �&7*�*، 
 .
� و )!##[، )��
�&*ا?7
*ا �� ا�*ا�6+* در 

�� �&*ا�&	 �� .  رود���� ��رون
ای+
� 834 و�*ه و و�&* ��اھ+* 

� ای� (*ھ� ھ�ار .  داد 9<�3�
 �
ا�!��� �� �ای ��?
و=/&. 4:�. �ری ��اھ+* 

 .دا�. ��1اھ+* ر�&*

�ی* در اول �� ا�!�ل، ای� 
ی,� از ��ا�6� ھ�ی ��، ی,� 
 .��,V �� *��از )/�=�ت �� 
ا�:�� �&!� ھ�ی2 را �ی* 
�L �+* و � �&�ز ای� 
� ای� ھ��  ،�
�����1&
ا�!��
�ی� �� زی� �&<� �� 
�!##2 ھ	 ��د ��
�ری 
ا�:�� ا�. و اBن در ای� 
و=/&. ھ!6+*، � �&�زھ�ی 

 .  ای� �&L زد��ن �Z�` دھ*

V,��. ا�:�� )� ز���&,� �� 
دوام دارد ��ای8 ز�*�� و 
ط#&/. را *)� ��اھ* ��د و 
� ط#&/. ز�&+�  2���
(

�ی /*ی را �4اھ	 ��اھ	 >&�

رو�� ا�. �� رھ�ی� .  ��د
���L ھ�� ��دم �� ���Bه 
ھ��� ط#&/. ��6ا�* ای+c+&� در 

�9[ �!�6ده ���� و 
ز�*�&�7ن را وی�ان �+*، رھ�ی� 
از ��د V,��. ا�:�� و 
 .��,V . �� ای��ا ���E�
�Z�*ارش ا�. و ای� �!6<�م 
 2#+� ،f; 2#+� �7وی&Z
���&�?&!�6 و ا��6ا=�ت 
رادی,�ل در �L ���/� ای�ان 

 ■. ا�.

 . �&<� �76,�م

27 L2019 آوری 

*** 

L�O�8  : 9'�� /�, /ای
�>�1ا�9 در ,�ا�U اول 

 
,2019��.  در �8ر��� ا
�>�1ا�F 9��1 @��ده !3ه 
ا�� و  �K4 در �5`9 
�98 ��ای �8,�/ D� �2ھ�
روا�, 9�� /�U� 9' و زی�د 

�� . !3ه ا

 :�+�76 �*ه در

، 570 ��ر�� ����&!. ���ره 
11 .7
 �� 1-1398 اردی#

2019 

 13، 814ا����6�&���ل ���ره 
 .7
 2019 �� 3 – 1398اردی#

,�56�� و �04 32ی3 
 12'0 ��ر��ی در ای�ان 
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در<�0 ا�= 
12'0 ��ر��ی در 

 9Oا��F12'�&�ی ا
 در ای�ان

 ��از ازادی
در ��Sص �+#2 ��ر��ی و 
Z&�7وی
�ی2 ���6� ھ�ی 
زی�دی ���6� �*ه  و 
�1+�ا�� ھ� و �6G%�ھ�ی 
 s>61� ھ�ی ����زی�دی در ر
;f و ����&!�6 و �*ی�ی 
ا���6�� ا��Hم �*ه ا�.، 
و?� ���36د �� �
��6ی� �,6� 
 �6!�� �67&ای �� �ی* 
��د، ھ���� Z&�7وی �+2# 
��ر��ی از زاوی� )�O&��_اری اش 
� ��ا�6
�ی ��ی� �+7#
�ی 

S0* ای� .  ا��6ا=� �&#��*
 	
���2��Z �6 دادن ای� �

 .   ا�.

در ی,!�ل �_�6� �+2# 
��ر��ی ای�ان Z&�7وی
�ی 
&+E&�ی دا�. و �
� ا�4 

ا���6�� �+2#   –�&��� 
��ر��ی � ��ن �%&+� در 
7#
�ی ا��6ا=� در (>+� +�

ای� .  �&��. ای�ان �&*ر�7*
 �Z&�7وی �3*ور �#�د، �%� 
 �67&ی�� ��Gذ و )�O&� ھ� ;� 
 �ای*ه ھ�ی ;f و ����&!�6 
)G,� رھ#�ان ��<� و 4/�?&� 

ای� Z&�7وی !  �+#2 ��ر��ی
��,� �#�د، �%� � ی�� 
�ب V *+��� ��V رزات�#�

*ون !  ����&!. ��ر��ی ای�ان
�اب ;f و ����&!.، ط3#� Vا
��ر�� در �ا� ط#3� ����ی� دار 
و ���V&. ا�:�� اش،��: 
*ون ��6د �#�رزا)� �ده و �0در 

� ;+&� Z&�7وی
�ی� ��&#�د . 

 	��V 	ای� �,6� �<&*ی، رژی �
��)��Z �+�ی. و 4!�د و دزدی 

و ا�6:س و �*اl4 ����ی� 
در ��ی�ن .  داری ھ	 ا��ره دارد

�!6+* ��زی و � آ�وی� 
 L&����<&� ا� 	رژی ���&�
�71 و �o&*ه 0<&�ن 
�و�+� از ار)#�ط ا��6ا=�ت 
�ب ����&!. V ���ر��ی 
��ر��ی �Vف �&��+* و ای+,� 
�ب در (*د ��ز���*ھ� V �&(

 . ا��6ا=�ت ��ر��ی ا�.

 99a�� ���b8 و �
آ�����&�ی اF��ا9O در 
12'0 ��ر��ی در ��ل 

 
�!c� 
ا��6ا=�ت ��ر��ی در ��ل 
 �E� �7 ازV�4 �&&e( �6�_�

)/*اد .  ��� و �&�G دا�.
ا��6ا=�ت &�67 از ��?
�ی 
 �G&� �E� ده و از� �6�_�
)�Gو)� �� دا�. ای� �د ��، 
&2 از Z&2 )/�=� )� و از 
�>*وده ��ر���� ��رج �*ه و 

�ی �
�ھ� �7&*ه ���&� �

���� )�ی� ای� .  �*
ا��6ا=�ت ھo,� اراک و �&7,� 
ھo( �6G� و B�4د اھ�از �د �� 
���4 �*�* ھ	 ����اده ھ�ی 
��ر��ی را � ��د ھ��اه ��ز�* 
و ھ	 در �9[ �
�ھ�، ��دم 
را � ��Vی. از �#�رزا)�7ن �4ا 
�1ا�+* و ��7ر�. ��د�� را زا 

در ا��6ا=�ت .  ان ��د �++*
� ی��  �o( .G7,� ھ&�
 L&����رھ#�ی �!�ر ;�ن ا
�ی*  �< �� ،�71

"L&ط#3� ��ر�� ای�ان "  ��ھ
 ����&*، ��ا�6
�ی� در �ا
���/� �0ار داده �* �� در 
)�ری` �+#2 ��ر��ی ای�ان، 

�د �&E+&  . �و�60 او در �ا
��ر��ان (>#. از ای� �&,+* �� 
6
� و ��4&!6
� و !&?���&���
��ی���ت �+>�ف دی%� ��د��ن 
را � �� �c!#��+* و /*ا 
��ر��ان در رژه �&���� ��ن 


�ی ����ودی ا��6ا=� را � ز
�s>61 �><� و �+39� ای �� 
�&*ھ+*، و�60 او از اداره 
��رای� ��ر و )�?&* (>#. 
�&,+* و ��ر��ان را �4ا �&�1ا�* 
�ی* ��د از ط�ی�  ��
��راھ�ی�7ن اداره �>&8 
 ،*��&% .�*��ر��ن را 
و�60 او از ��Vی. ز��ن و 
دا��H7ی�ن و ��دم ��ش از 
�#�رزات ��ر��ان )7,� �&,+*، 
ط#3� ��ر�� ای�ان را در ��ی%�ه 
رھ#� ���/� �/��4 و �0ار 
�&*ھ* و �9ر وا0/� �ای 
او?&� �ر از ز�ن ی' رھ#� 
�!�ر ��ر��ان، ا�4 و آر��ن 
ط#3� ��ر�� را � �+�ان ���ی+*ه 
 � �/��� L� ی�
��ا�6

� ای�ا�� ی�داوری �&,+*��&>&� .

ا�4 و ار��ن ھ�� ا�!��
�ی 
ط#3� !  درد �7&*ه و ��6*ی*ه

 L� ی+*ه��� ���ر�� �&�ود �� 
��دم �/�6ض � و=l ����د 

*ل ��د . 

d�8�� ا�= 12'0 ��ر��ی �� 
 9Oا��Fی� 12'�&�ی ا�� 

ا��6ا=�ت ��ل �_�6� ��ر��ان 
�� در ��ھ
�ی rZ از ا��6ا=�ت 

، در ی' دوره �*ی* و � 96دی��ه 
)�ازن �0ای �&��� ��G6و)� 
(�رت �&4�%.، ��: ���4 

� ا�4 �&��� و � �� *�
 �ا���6�� �+#2 ��ر��ی را 
��ی� �+#2 ھ�ی ا��6ا=� 
�E&� �+#2 ز��ن، �+2# 
دا��H7ی� و �/<��ن و 
�ز�7!6%�ن و �&� ا��6ا=�ت 
*��. ��)���ی را�+*��ن 

��ا�6
�ی ھ�� ای� �+7#
� و 
ا��6ا=�ت ر�} و �ی ;f و 
�1د ��4. �6!&?�&��� .

 � �
Z .��V&�7وان ای� �+7#
�ار ��را �ای ��ز���*ھ� ا
ا��6ا=�)�7ن، و ط�ح 
 l&�و و �����ی �
��ا�6



 

 

17171717نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره  9  

ا���6�� �E&� آ��زش و 

*ا�. رای%�ن، �ا�ی زن و 
��د ، ?�e ا�*ام و ��ا�. 
0�3
�ی �Bی �8 �34 و V
0�3
�ی ����H و V �ا��6اض 
 �ا�6:�
� و دزدی
�، ا��6اض 
ا�+&�6 ��دن �Zو�*ه ھ�ی 
 �&O�( 4/�?&� ز�*ا��، ��7ن از
ی' ا�4 ا���6�� f; و 

ای� ا�4 ا���6�� .  ��ر��ی دارد
�&��� �&�ود �� ��ر   -

 �&E� رژوای��آ?���6)&�ھ�ی 
آ?���6)&�ھ�ی ���&���?&!�6 و 
� در ای+*ه �&��� �Wو�Z

�ری ا�:�� را �� �!Z ای�ان
 � �!�L,7 ��زد و ;� 
ھ�&� �<. ا�. �� ا��ی,� و 
 L� � 	W<� ر�ب، �W
�7!�6 ��67 رژی	 ا�:�� 
 �در اداره ���/� ای�ان، ای+�ن را 

و "  ���L3 آوردن"�_ا��ه و 
�*م د��?. در �+39� و ��)�ه 
6
�ی ��&� �آ�*ن در �ا
 *S0 ت �&,++* و��ا��ی,� د
و�&�6 �ای V_ف ای� رژی	 

و در 3V&3. از �+�E !  �*ار�*

�6 از ای� ھ�&� دول، رژی�� 
���&�ن ��&�6ا�* � ا�3:ب ��دم 

*+� �>4/: ):ش .  ای�ان ��3
 l��� 	ھ�&� رژی �� *++,&�
�����64 و او�%&�ی ا�3:ب 

�7د. 

 U����یX رھ'� ��ر��ی 
6`�ی9 رژیU را �
 ,�Tف 

3'D^�,! 
�ای او?&� �ر ی' رھ#� ��ر��ی 
 	6!&� �)��م 0* در �ا
�w0ی� رژی�� �&�ی!6* �� 
�&!6	 �w0ی� �0ون 
�ار در و��9ی� اش، �
��6ی� ا
�ار ����ب ا�3:ب ، �
�6ی� ا

� ��دم در ط�ل  �> 40در ��3
رژی�� �� � .  ��ل �_�6� �د

�&��. ز�*ان و �,+H� و 
ا�*ام ��د را )F#&. ��ده و )� 
�+�ن �GV ��ده ا�. و ���4 
�د �� ی' روز ای� �&��. را 
�+�ر %_ارد �� �&<�ی+
���دم 
��G+6 از و=l ����د، ��رش را 
ی,!�ه �++*، � داد��اھ� 
rZ �71 از آزادی  L&����ا
از او?&� دوره ز�*ا�� �*ن 
اش، �� ط� ���� ای وزی� 
اط:��ت ��Eم را � �+�ظ�ه 
 �)<�ی�ی��� ز�*ه د��ت ��ده و 
�,+H� و آزار و اذی. اش در 
ز�*ان ا��6اض ���د، )��م ھ&#. 
 � 	��V 7&�ن�ی� دا�w0 م�E�
. ای�ان را �,� ی' �Zل ��د

 .��V ای� � �71 L&����ا
 �H+,� ھ� ز�*ا��*) �اش، 
 2&Z �Z �� داد .b�� ه*�
 �H+,� +* و از�ار�* و ��6_%
ھ�ی� �� در ز�*ان � آ�
� روا 
دا�6� �*ه، ��1 %�ی+* و 
 ]9� �دا��اھ� ��ن را 
*+��7,. ���/� ای�ان و �
�ن 

Z&�7وان �+7#
�ی ا��6ا=�، 
ز�*ا�&�ن �&���، ھ�� ��دم 
 ��+
�/�6ض � و=/&. �
 �&+; �دری�64+* �� ���/� 
. رھ#�ان �!�ری �&�ز دارد

�71 ی,#�ر  L&����ا
دی%�،�+#2 ��ر��ی را در راس 
7#
�ی ا��6ا=� و �+2# +�

 . ���%��� ط<#��� �0ار داد

�Oورت B�H�8 !�راھ� در 
 9F� دل اF��ا�Oت ا2�
�o( .G�6ا=�ت ھ�در ��ی�ن ا 

���/� ای�ان �ای او?&� �ر در 
 ��ل �_��w4 ،�6ی 40)�ری` 

 ��H( ی*ی را*� ���&�
�&,+* �� در ان ��ر��، ;f و 
 �6G� ای� �4�V 	!&����

ا�4 ��ر��ی و )�O&� .  دارد

:LS4 آن � �w4ی �&��� 
���/� ای�ان � V*ی ر�&*ه 
 �&E� ھ�ی� ����. �� ر�ا
� �� و  �(*ای ا��ی,� و 
�� و )� �&� از رھ#�ان ��ر��ی و 
�1+�ا�� ھ�ی�7ن (>#. 
 �/��� ��&,++* و )�O&���ن 

ای+
� !  ای�ان را ��دی*ه ��&%&��*
:Z LS4&�7وی
�ی  �H&6� �ھ�
�+#2 ��ر��ی ا�. و از آی+*ه 
�0V L_ف  �&W ای�ان ���&�

ای� �w4، ھ���3*ر �� .  �&#��*
��ر �رژوازی را �1. �&,+*، 
&2 از ان ��ر ;f و ����&!	 
را در د�. �دن � 0*رت 
�&��� و اداره ���/� و ��9ح 
 L� �#ان رھ�+� ��*ن اش 

ا�� � .  ���/� آ����6 �&,+*
��ش �&�?� �6
	 ��7ی	، ��ر 
�ب ����&!. V *+��� ��V
��ر��ی ای�ان، در ای� �&�ن 
�eی. c&Z&*ه و �
	 ا�.، ;�ا 
�ی* ھ	 (�Gف ��د را �ای  ��
�!Q و �GV 0*رت �&��� 
ھ� ;� �6>*)� و �!6>,��6 
�+* و ھ	 ;f و ����&!	 را 
���ی+*�� �+* و ھ�� ��ی���ت 

آ�f;  . �c را *ور ھ	 ��د اورد
 �&�� �� را �ای ای+*ه ��ش 
 �
�ی رھ#�ی �:( ،*+,&�
�ب، در راھ� V درای. ای�
ا�. �� در ط�ل &2 از �� 
دھ� Z&��ده ا�. و )�O&�ات 
�%�ف و )�ری1!�زی ا�. �� 
7#
�ی ا��6ا=� +� ����وز  �(

 . دا�6� ا�.

� ای� ا�4 ا���6��–   ���&�
�+#2 ��ر��ی، آی+*ه �&��� 
ای�ان، ای+*ه ای آزاد و �ا� و 
���/� ای ��<� از ر�4ه و 
ا��ی2 و ز�*�� ��د و 
ا�!��� �ای �&<&��
� ا�!�ن 

 ■! ��اھ* �د

  2019 ��رس 14

در<�0 ا�= 12'0 ��ر��ی 
 9Oا��Fدر 12'�&�ی ا 

 در ای�ان
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 ی�د ��ن @�ری?�! 
 

 �'��1, 
 ا,�/ �148
���VWد ��ن @�ری? 

 )�>A 0&�رم(
��4ق 2&����ل ��ن 

�����ل �� B��4, ری? در�@
��,�ی
 داری – U��1ی�!! 

9 ,;�/ ا��اھ�
ebrahimi1917@gmail.com 

، ���u>Zن B�� 1870ی 14در 
��م ا��oاط�ر �4ا�!�، �<&� 
�Zد��ھ� �Zوس ا�:ن �+} 

ای� �+%� �د �� � ��م .  ��د
"�
و ا?LF� �6# ھ�� "  �<6


�ی %+�"�>�  " .�*
�زا�� �� �/��B از ا�70ر ��

ھ!6+* "  �<6
�"�>�وم ھ��ن 
�ده �* 2&Z. 

ای� �+} ��رد �&�ز ھ� دو ط3#� 
. ��V	 در �4ا�!� و آ?��ن �د

ھ	 ���u>Zن در �4ا�!� و ھ	 
" (*ر ا�E	 آھ+&�"&!��رک، 

�Zد��ھ� �Zوس � آن �&�ز 
 . دا�6+*

 �3<( �ھ� دو ط�ف، �:وه 
ا�&�ل ��7ر��7ی��� ��ن، 
�ای در ا��رت �%� دا��6 

" �<."ا��Fی. )
&*�. دو 
�4ا�!� و �Zوس، ��ر��ان، 
��7ورزان و ��ی� ا�70ر ��ده 

� آن �&�ز دا�6+* �Z  . 'ای� ی
  {+�"�+
�د �� "  �<� و �&

 � ��LF ھ�� �+%
�ی ��7
 21دوش و از �&Q ��ر��ان و 

�<. "ا�E	 ��دم )
&*�. دو 
�
راه ا�*ا�6� �* )� "  و �&

�w4ی ����ب ا��6ا=�ت و 
 . ��ر�
� �4اھ	 ��د

;%��%� آ�Wز، ادا�� و �Zی�ن ای� 
 ��ای ھ� �:�0+*ی  {+�

�b&�ت در د��6س ا�.�  . �cآ�
��رد )��� ای� �Q>9 ا�.، 

�,L ���64 ی' 0&�م ��ر��ی 
 rری�Z در �S17� در �4ا�!� و
در ��6 �+} �&�ن �4ا�!� و 
�Zوس و ا)>�د ط#�3ت ��V	 در 
دو ��ی ای� �+} �<&� ھ�&� 

 . 0&�م ��ر��ی ا�.
0&�م ط�Z �(�3#ریr در ��6 ی' 

�,L ��4. و "  �<�"�+} 
�#�د �4ا��ش �7*�� 
�����ردھ� ھ����ن � دو ار)2، 
ار)�Z 2وس از ی,�9ف و ار)2 

�4ا�!� از "  دو?.  د�4ع �<�"
در ای� .  ط�ف دی%� Z&2 ر4.

�&�ن، ط#�3ت ��V	 دو �&�وی 
"	)�16�   " �( *�*� *<6�

�S	 ا(<�، ��ر��ان �Zریr را 
�م ��ده �د�* �����. � ��
%&��* در ھ	  .�*��د را 

*+�,  . 
 ،
2&�ری ��م ��ا��

�����ل��- U��1ی�!
 !��روژوازی

در )�ری` �&��� �4ا�!�، 
ھ�&7� در �23 "  ��
�ری"

ی' ;�6 �&��� �ای 
 s>61� ا�70ر l4�+� ��*+ی���
ط#3� ����ی� دار و ا���ل 
L� .&���V ای� ط3#� �<&� 
��ر��ان �23 �
�� ای�G ��ده 

 .   ا�.

�م )�ری�1 G� . در�زم اB


�ری�1اھ�"و "  ��
�ری"�� "
 ��� rری�Z ن��� l93� در

� ��م  �� 	&+� L��(" ی+*ه���
در ��3L د��� ��ر�� "  �<.

 � s&>,( �&&/( 2&>�� ر��د��
ای+�H   –د��� ط#�3)� دا�<� 

 rری�Z ن��� �S17�– د� . 
�#�رزه "��ر�r در �� ر��?� 

�و�� 18"، "ط#�3)� در �4ا�!� 
�+} دا�<� "و "  ?�ی� +��Zرت

�>�6ای �&��� "  در �4ا�!�

�ری ��اھ� ط3#� ��
����ی� دار و ای+,� ��
�ری 
 �#��+� ���&� Q?�0 ���%;
�ای ا���ل 0*رت ط#�3)� ھ�� 
ا�70ر ����ی� داری �<&� 
 �ط#3� ��ر�� �4اھ	 �&,+*، 
 �<� �رو�+� و �LF ھ�&7� 
. در����7 ��: ��ده ا�.


�� در )�ری` � l#+� �� �
ای+
 ���Eی� �&��� ھ!6+* �� 
�>�ی !&�ر ��Gف و 0*ر)�+* 


�ری"�23 و ��<,�د �� "
�ای ����ی� داری در �0ن 
��زده را )##&� �&,++* �� ا?6#� 
�ای د�&�ی �/�(� ھ	 ����ر 
از آ��ز�
�ی �&��� 

 .  ��ا�#
�ی� ھ!6+*
� )#&&� ��ر�r در ��6ب "18 

+��Zرت �b�? و���، در ھ�� "
ای� ��
�ری ھ� و 

�<. اراده "�Zر?���
�ی�7ن 
ھ�%��� ��د را � (�رت ���0ن 
در آورد و � �#�رت دی%� ���0ن 
ط���V �3#� را � (�رت اراده 

". ھ�%��� ��د در آورد
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" Q?ری ط#�3)� �� ط��
��
��E� Lم �رژوای� � ا�F6+�ی 

 ". )�ج و )1. �د�*
از ا�3:ب �#&� �روژای� �4ا�!� 

 )� �l93 ���ن 1789در ��ل 
�Zریr، 0*رت �&��� �&�ن 
�رژوازی �4ا�!�  s>61� ا�70ر
در Q?�0 �<9+. و ا��oاط�ری 
و��
�ری د�. � د�. 

در �l93 ا�3:ب �#&� .  �*ه �د
�4ا�!�، ��
�ری�1اھ� �+2# 
�&��� ����ی� داری ���Zی 
�4ا�!� �ای �
&	 �*ن در 

):ش .  0*رت �&��� �د
�&��� ط#3� ای �د �� از 
?>�ظ ا�S60دی 0*رت ��64� �د 
ا�� از ?>�ظ �&��� ھ+�ز 
� 0*رت  Q��+6� 	
�

 . ا�S60دی2 را �*ا�.
در ا�3:�ت �رژوای�، ھ�&7� 
ای� ��ر��ان و ��7ورزان و 

&*��6ن �د�* �� � دوش (
 � 	��V �6ا=�7ن ط#�3ت�ا

�ای ��Fل در .  0*رت �&��&*�*
ا�3:ب �#&� �4ا�!� ای�  

"�
(�?�� r���  " ��د�* �� 
دو��7ن �رژواھ� � 0*رت 

ا�� �>�6ای ا���6�� .  ر�&*�*

�ری
� و ای+,� ;3*ر آ��ل و ��

آرزوھ�  و �+�l4 ای� ط#�3ت  
 r,/+� ری�
�s>61 در ��
��د �+�ط � ای� �د �� ای� 
ا�70ر و ط#�3ت در ;� �9>� 
�L,76 و �6>�ب �د�* و 
�&�6ا�!l4�+� *+6 ��د را 
در0*رت �&��� ���ی+*�� 

*++� . 
ھ� ;3*ر از ا�3:ب �#&� �4ا�!� 

&�67ی ��64� 1789در  �>)�4 

�ری"ای	، ��  " Q?�0 834 �%دی

�رژوازی  �E� رد�� ���&�

�ای �wVر �!<8 در 0*رت 
<,� زی�  ،.!&� ���&�
�74ر ا��6ا=�ت و ��ر�
� و 
0&��
�ی ��ر��ی و �wVر 4/�ل 

  ،�6!&���� 2#+�
�ی� �&�7د ر�} "  ��
�ری"���

��9?#�ت و �&�زھ�ی ط#3� ��ر�� 
و ���&�?&!	 را در ظ�ھ� ھ	 

*�� . �� �*ه � ��د 
ی' ��ه و �&	 /* از ا�:ن �+} 
�4ا�!� �<&� �Zوس، در دوم 

، ���u>Zن 1871���6o#� ��ل 
. ��م در �*ان )!<&	 �*

و�u>Z�� �60ن )!<&	 �*، 
��ر��ان و ا�70ر ��ده �Zی 

� ری61+* و از ���&� � rری�Z
�r>H �<� ھ��ن ا��oاط�ر 
��ا�6+* �� ا��oاط�ری ���u>Zن 
را �Zی�ن ی�64� و � ��ی2 


�ری ا�:م �++*��  . */دو روز 
ا��oاط�ری �4ا�!� �Zی�ن و 

�ری ��م �4ا�!� ا�:م ��


�ری ای �� � �+�ان .  �*��
� رھ#�ی "  دو?. د�4ع �<�"

)� ی� د�. � ��ر �* �� 
 :�� r�0ل ��ر� �ا?6#� 

�د" دو?. �4ار �<�" . 

�ری ��م"در ای� ��" s?آدو ،
� و   –)� ی� �� Q>9+. ط>�

� �+�ان   –��
�ری�1اه /*ی 
رr&b ا��ای� ��
�ری ا��16ب 

�23 او ای� �د �� در .  �*
 �6!� �Zوس، "  �+} �<�"

�+} ط#�3)� در �4ا�!� و 
" �*ی�ی."ا���� در �Zریr را 

 rری�Z ی/+� 0&�م ��ر��ان ،*+�
را � ��Vی. ����ی� داری 
�Zوس � رھ#�ی &!��رک در 

 �*، در ا)>�د �,د��� "ھ	 
),<&s د��� دا�<� "  ��ر��

را �/<�م �+* و � �#�رت دی%� 
" �<�"در ا)>�د � د��� 

��ر��، ),&<s د��� 
 . ط#�3)� دا�<� را ی,!�ه �+*

و � ای� )�)&Q، )� ی� �� در 
راس ��
�ری ��م �4ا�!� 
�Q و روز � �&�oر �GV  ھ� 
 Lذره از ��ک �&
� در ��3
 21د��� ��ر�� �&*�&*، 
ا�E	 ��ک �4ا�!� را در ا�6&�ر 

�0ار "  د��� ��ر��"ھ�&� 
داد )� د��� دا�<� را در ھ	 

*�,  . 
� د?&L �#�د �� )� ی� 

�ری�1اه و دار و د�6� اش ��

 rر��� �&#/( �از ھ��ن "
ھ+%�م ا�:م ��
�ری در 
�Zری&>!( �73� r	 �Zریr را 

ا�� � ��ی .  در �� دا�6+*
 rری�Z دم�� �&��&� "ھ7*ار 

(�در "  ھ�ی �Z آب و )�پ
 	&>!( � �( ��&,�د�* �� ھ��

ی' و�Q از "��1اھ+* داد، �� 
را "  ی' �7. از دژھ�"و "  ��ک

� د��� ��1اھ+* داد !" 
 �&��&�&*ا�&	 �� �<&�W	 ای� 
ھ�ی �<>�7را�� �<� و 

+�، دار و د�6� &�
 �
�ری�1اه )� ی� ��
���ی+*�� از �رژوازی �4ا�!� و 
در�. در �Vل ا�:م �<+� ای� 
&��&� ھ�، دا�6+* �ای در ھ	 

&*ن د��� دا�<� ��" �
�0ارداد (<>� "  د��� ��ر��

� ا��س آن   �� *+6!را �� 
 �
+( ��"Qی' "و "  ی' و�

�ر�� از "  �7. �39+� �,>
 .�4ا�!� � �Zوس )!<&	 �*

 �71 	(�V ای� .>�

�ری ��م � ���ی+*�� از ��

 �د��� "�رژوازی �4ا�!� 
�د؟ �<26 "  ��ر�� �;

 �&>� ��Zریr ��ر��ی �د �� 
د��� دا�<�، ��
�ری 
���� �� ا)�0�G ھ�*�. 

�د، 0&�م "  د��� ��ر��"
�<26 ای� �د �� .  ��ده �د

 *+>�%_ار�* �Zریr ��ر��ان ��
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�<26 ای� �د .�+* و Z&�وز ��د
�� : 

� ��H6وز �Zو�� " rری�Z ا��
Z&�وز �&7*، ای� Z&�وزی 
�&�6ا�!. � �/+�ی Z&�وزی 
��ر�� �4ا�!�ی � ����ی� دار 
 � �6!�4ا�!�ی و ا�%<
�ی وا

*��در .  وی در دو?. 
�2��7 ای� )/�رض �&�ن د�4ع 
�<� و �+//. ط�3#)�، 
V,��. د�4ع �<� �6V ی' 
?>E� ھ	 )�دی* � ��د راه 

)&�S	 ��V .4,��. :  �*اد
*��(�4ار �<�   ". ،rر���

 )�+} دا�<� در �4ا�!�
��ر�r در ھ�&� ��6ب ا�74 
�&,+* �� وزی� ا��ر ��ر�� 

)� ی�، در "  دو?. د�4ع �<�"
�w4ی ای� &��&� ھ�ی �Zآب و 
)�ب �<� و�&
+�، در ���� ای 
ا��6اف �&,+* �� آن ;� آ��ن در 
�ا�ش از ��د د�4ع �&,�د�*، 
 �,>�زان �Zو�� �#�د�*، ��

��: !  ��ر��ان �Zری!� �د�*
 .��,V"�>� د�4ع  " 	&>!( �

� د��� ��7ن داد ��  rری�Z
V,��. ��67ک )� ی� و 
 rری�Z ر��ان�� �&!��رک 

 .  ا�.
y12 و LDE ��رژواھ� در 

 ! ,B��4 6��م ��ر��ان
 ی/+� دو ��ه 1871در ��ه ژا��ی�

Z&2 از آ�Wز �+} دا�<� در 
�Zریr، )� ی� و &!��رک، 
ھ��ن د��+��� �� � ��م 

� و �<. �+} و ��67ر راه &�
ا�*ا�6� �د�*، وارد �0ارد داد 
(<>� �*�* �� ھ*24 
ر�&*ن � اھ*ا�4 �د �� 
� ��ط�ش �+} را  �0�G(ا

 . ��وع ��ده �د�*

 ��� ���ای8 ای� (<[ 
��7ن �&*ھ* �� ھ	 �+%�7ن 
و ھ	 (<>�7ن )�طu� ای �<&� 
 X&. �� ھ�ده ا�د��+� 
. �G/� در ای� �+} �*ا�.

ھ*ف � ��ن �7&*ن �+2# 
��ر��ی و ���&�?&!	 �د �� 
 rری�Z ن��� l93� در ای�

��,�ھ2 �د 	!H(  . ھ*ف
 ��Zری�Z"�>b�W  " rی�ن دادن 

 . ��ر��ان �د
�0ارداد (<[ ط�ری Z&2 ر4. 
�� ھ	 �Zوس � اھ*ا24 �ای 
�,L دادن � ا��oاط�ری آ?��ن 
 ���*، ھ	 �رژازی �4ا�!� 

*ون "  ��
�ری" *��اش 
ای+,� � ��ا�. ط#3� ��ر�� از 

�ری )� دھ* و ���Bه ��
��9 و �#[ ھ�&7%� ط3#� 
��ر�� و ���&�?&!�2 را از 
�Bی �� �رژوازی �4ا�!� و 

*�� . آ?��ن �+�ر 
آ?�اس و ?�رن �4ا�!� � �Zوس 

 �&<&�رد �4ا�' 5.  �><� �*
�رژوازی �4ا�!�  ��Wا�. 
 Q&� از  �� *� L&�<(
��ر��ان �4ا�!� )��&� ��د و 
�رژوازی �Zوس ری61�  Q&� �

ا��eل دژھ�ی �Zریr .  ��د
و .  )���Z 8وس ادا�� Z&*ا ��د

در ��3L �0ار �* ���زان 

+��Zرت �� 0#: در �*ان و 
�*س ا�&� �*ه �د�* آزاد 

د�4ع "���* و در ا�6&�ر دو?. 
�0ار �&��* )� 0&�م دا�<� "  �<�

*+�,. در �Zریr را  در ھ	 
�ای  rری�Z ب ���ن����
�د  	
�رژوازی �Zوس آ�3*ر �
�� �0ار �* �1!6&� 0!8 

آرام "�Wا�. �+%� /* از 
rری�Z ب   –"  �*ن����ی/+� 

 rری�Z ن��� L���-    .دا��Z
 !  ��د

 .3&3V �; روی �
ھ�� ای+
�&��� )��&* �&,++*؟ ای� 
3V&3. �� وط� �Z��6 ط3#� 

از ��ع �Zو�� ی�   –����ی� دار 
 –�4ا�!�ی و ھ� ��ع دی%�ش 

 2��� � ��".>�  " �ھ� را 
��ن ھ	 �� ا�*از�* و ز�*�� 

� ا�!�ن را � ��ک و ��&>&�
 .!&� �&; X&ن �&7,+*، ھ��
� 0*ر)�+* ��دن ����ی� داری �
 � .��دی در �+} و ر�0
����ی� داران Le د��6 و در 
ی' �9[ �4ا�<� )� �GV و 
)>,&	 0*رت ط#�3)&�7ن در 
�3L �#[ ھ�&7� �%�ان �
�++*ه �S&�ن ط#3� ��ر�� و 

 .)!1&� 0*رت )��8 ای� ط3#�
&!��رک و ���u>Zن در  {+�

(1870)�!�6ن  Z&2 از ���ن  
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rری�Z( رک��!&/*ی  ]>) ،

�ر (1871و )� ی� در  /* از  

rری�Z :م ���ن�ا( �uط�( ،
��7��67ن �<&� 0&�م ��ر��ان 
�Zریr و ���ن �Zریr،  ی,� از 
��!6� )�ی� �<�ه ھ�ی 
 ���&� .3&3V ری�1 ای��(
 �6��Z . �� وط��ا
�رژوازی و ط#3� ����ی� دار، 
�+} و (<>�7ن � ��م �<&. 
�ای )��&�  �%+� ،�
و �&
�+�l4 ط#�3)� ��7��67ن 

 . ا�.
 ،r�0ل ��ر� � 

ای+,� �� &+&	 rZ از "
و67V+�ک )�ی� �+} دوران 
�*رن، �e<�ب و Q?�W د�. 
�ادرا�� � ھ	 داده ا�* )� 
�Zو?�6ری� را �L60 ���67 ��م 

� ��7ن �&*ھ* "  �++*�� �
دی%� ��&�6ان �<9<� "�� 

ط#�3)� را زی� ی��&�Gرم �<� 
��Z&*ه �%�ه دا�.، ;�ن 
�/<�م �*ه ا�. �� ھ�� 
6
�ی �<� � =* �Zو?�6ری� ��,V

�ھ	 ی,� ھ!6+*)  ".rر��� :
 )�+} دا�<� در �4ا�!�

��4ق 2&����ل ��ن 
�����ل�� B��4, ری? در�@-

!�یU��1 ��رژوازی 
 ! ��ا��
 و @�وس

���ن وا�3م! 
در �V?&,� ط#�3ت ��V	 �Zوس 
و �4ا�!�، در اوج )
&&� �<� و 
���&���?&!�6 و ��ی+&!�6 
�<&� ھ�*ی%�، ����67 ط�ح 
L60 ��م ��ر��ان �Zریr و �Zی�ن 
دادن � V&�ت ���ن �Zریr را 
�ای �Zی�ن  �,&?�V ی61+*؛ در�&�
 ،rری�Z 0&�م ��ر��ان �دادن 
&!��رک و )� ی� �ھ	 �0ار 

 �,&?�V 6+*؛ در!داد (<[ �� 
�Zریr ��ر��ان در �>�(�ه و 
�#�ران ای� دو �&�وی 

ا�� �6>* �<&� ���ن "  ��16(	"
 rری�Z د؛ ھ�&� ���ن� rری�Z
در �>�(�ه، �Z;	 آزادی�1اھ�، 
�ا�ی ط<#� و ا�!��&. 

����7ل را � ا�4ا�. و �
��6ن وا�*م، ��!6� )�ی� 
��#�G� Lت و ���S. �<� و 


+� و ��ادی �0ن ��زده،  &�
��#L ��ی+&!	 ا��oاط�ری 
�4ا�!� را در �&�ن ��ر و 
��ق و��دی �
�و�*ان 

�ی� �7&* rری�Z. 
 r�0ل ��ر� � و 

در �ا� ;��7ن �Zو�� ھ�ی "
�4)[، از ی,!�، و ار)2 
+��Zر)� زی� ���4ن ��داران 
+��Zر)� از ��ی دی%�، ��6ن 
�&*ان وا�*وم، ھ��ن ����6 
� ا�164ر �V�64ت ���u>Zن در  ��

، از ذوب ��دن 19اول �0ن 

�ی � W+&�. ��64� �*ه Z�(
در ای� �V�64ت ���6� �*ه 
 ��!H� 2�د �� در را�
���u>Zن �4)[ �0ار دا�.، ای� 
ی�د��ر �Wل آ��ی ا�164رات 
�+%�Hی���، ای� ��#�G� Lت 

 . "��ادی و �<� را �ا�*ا�.
 rری�Z ای� ��رش ���ن �آ�Wز "

را "  ��S ��ی+� در )�ری` �7ی.
 .  ��ا�� دا�.

��9"وزی� ��ر Wآ !" 
�+} دا�<� در "��ر�r در 

� ا)�0�G ا��ره "  �4ا�!�
�&,+* �� ����� دی%�ی از 
 Lا0*ا��ت ���ن �Zریr در ��3

��ی+&!	 ط#�3ت -���&���ل
او � .  ��V	 �4ا�!� و �Zوس �د

ا��ره � ای� ا)�Gق ��� 
دW<,�ری و �4و��ی%� و ری���ری 

� �Z���6� ����ی� داری &�
�4ا�!� را � �#�رات و �<��)� 

 �� ی�د���*�� ای� ;+&� 
 : )�Sی� �&7,*

�رژوازی در �&�ن دو �+}، ی' "
 .>� ��+} ��ر�� �� 
�&��. ��ی2 در آن ��6�، و 
ی' �+} دا�<�، �� زای&*ه 
 �د�&!� ;&+� ھ�ی2 
 �6>
ا��e?%� ��ر�� ا�.، �
 �>�V دادن Q&(�( �ی�64� �د )� 
 ��ای  �!&>Z ی�
��Hو ھ
ا(9:ح � دام ا�*ا��6 آ?���� 
ھ�ی �3&	 �4ا�!�، ���ی�7 
از �&
� �Z��6 ��ی2 � راه 

&��*ازد "... 
�+} را ���u>Zن .  ��ب د0. �+&*

+��Zرت ا��oاط�ر �4ا�!� راه 
��دش )!<&	 .  ا�*ا�6� ا�.

" د��� ��ر��"&!��رک 
)� ی�، ��;� .  �*ه ا�.


�ری�1اه ھ�&� ا��oاط�ر ��
د��� "�0ار داد (<[ � ھ�&� 

را ا��w ��ده ا�. و "  ��ر��
21 �
�� از ��ک �4ا�!� را 

د���   –� ھ�&� &!��رک 
71&*ه ا�.، و   –��ر�� 

� ��م  B�V" �6�*دام ا� �
" آ?���� ھ�ی �3&	 �4ا�!�

���ی2 �&
� �Z��6 راه 
 . ا�*ا�6� ا�.

در ��3L، ���ن �Zریr در 
�3L ای� �+��. و Z<&*ی �

��ی+&!�6 ;� ��ر   –���&���ل 
��د؟ �!�u?&. ��&!&�ن ��ر، 

در "  وزارت ��ر"ھ��ن �/�دل 
����6رھ�ی �رژوای� را � ی' 

" ی
�دی، ��Hری، آ?����"��ر�� 
��ر��ی .  � ��م ?�4�uا�, L��oد

 .G�6ن �� ھ�ر�H� *?�6�
 rری�Z 2 از ���ن&Z ل��
�H#�ر �*ه �د در ار)�Z 2وس 

��ر��ی �� از .  �*�. �+*
 �&V��13 .ی�w� � rری�Z 

 � .��� ����ن �Zریr و 
��wی. ��&!&�ن ��ر ���ن 
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 .  �Zریr ا��16ب �*ه �د
 rری�Z 23 ای� ��ر�� در ���ن�
� ��7ن �&*ھ* �� او �� �
�� ی
�دی، �� ��Hر و �� آ?���� 

�د  . .&S1� 'ی L,�4ا��u?
��ر��ی، ����&!.، 
 �ا�!��*و�. و ��&�3 و�4دار 
آر���
�ی ا�!��� و �ا�ی 
ط<#��� و آزادی�1اھ��� ����&!	 
 ��� �و ���&�?&!	 �د و 
. �����ردھ� را ���ی+*�� �&,�د

او �د �� ��Sدره ��ر��ھ
�ی 
��?,&� �4ار ��ده و �0ار دادن 
آ�
� در ا�6&�ر ��ر��ان را 
 ��

�د ��د �� ��م �+7&Z
�ای )��&�  د��?. 0*رت 
��ر��ی در ��ز���*ھ� ا�S60د 

�د  . �او �د �� در ���� ای 
��ر�r از �23 ی' 0&�م 
��ر��ی )�Sی�ی �4ا)� از (��4 
)e&&� در 0*رت �&��� 

"�&*ھ* ا�� �6ا�&	 )e&&�ی : 
+&�دی در روا8 ا���6�� ای�Hد 

، 1871 ��رس �18+&	، ا�3:ب 
��O�Z)�ی� ا�3:� ��اھ* �د 
�� )�ری` )� � ا��وز دی*ه 

 ." ا�.

?+��4ا�,L در �&�ن �����ردھ�ی� 
&�ون �7&*ه  �
�� از ز�*ا�
 ��B�Z �6ن�و در ��ر *�*�
�Zریr در �+�ر دی�ار �7
�ر 
. �����ردھ� )&��ران �*�* �#�د

 ��ل /* از L60 ��م 25ا�� او 
 ������ردھ� در �+�ر ای� دی�ار 

ای� �����رد .  ��ک ��oده �*
��یs و آ��ه در و(&. ���� 

 : اش ���.

 آزادا�3ی0 "� 
��V��ھ


 ھ�ن � Uاھ�<�, ،U�زی�
��ن ���م  . �O�48 ?@


 ,��U و [;W در 
A U1H�,
 
� Uری�|���> 

 ھ�V1م �A

 
��&�"Uری رو��V��" ر
 J�9، از ھ���� J�ھ

 Xدی�� /, 
�D���ی9 �
<���|�ریU ��ی3 �
 .  ���د

 
ھ�ن ا�3ازه ��ده ��!3 �
<���|�ری آ<�ی/ ����9 

 از ���9V1 ھGک !3ه �

8�1 .  ا�3 
18&� 8�ی�ی �

 ��W'3م در � ��دارم ای/ ا

��خ @�~�3ه !�د 9A�@ .
 9DDWری�ی ��/ ا��Wو�@ UA�@

 <�ط� رھ�ی9 آ�&� � 
�
�&��ی/ �>0 ز�9�3 ام را 
 �O�� 
��و�6 ��دم و ھ

U1� 3ا�را  U��2 دم�� ".  
 ?�u �4ا�,L �����رد

 .... ادا�� دارد 
29 L7. 9–  2019 آوری
 اردی#

1398 

 از ����,
 یX د���ی �&��
� ا�*ک )/��3 �&�6ان د�* �ـ� ;ـ%ـ��ـ� �ـ
ـ�ن 

را9� �ـ&ـ�ن .  ������ دارى �
��� وارو�� ا�.
)ـ:ش .  ��Bھ� �#+�ى را9� �&�ن ا�!�ن ھـ��ـ.

�E&	 و ھ� روزه �6��7 �� ��ر �&,+* و �ـ
ـ�ن 
 �را �&!�زد، ��د را در �<9� روزا4�ون ������ 

ا�ـ%ـ&ـ�ه 4ـ/ـ�?ـ&ـ. .  ھ!�6 اش �H!	 �&,ـ+ـ*
ا�S60دى، )�?&* ���>�6ج ا�!�ن ھ� �&!.، <ـ,ـ� 

ر�ــ* روزا4ــ�ون .  �ــ�د آورى �ــ��ــ��ــ� ا�ــ.
),+�?�ژى و دا�2 �ـ<ـ�ـ� و 4ـ+ـ� �ـ� �ـ<ـ&ـ* 
�/�دت و ر�4ه ا�!�ن ا�.، در ا�ـ� �ـEـ�م ـ� 
&,�رى و �>�و�&. ھ�;� &�67 (*ھ� �&ـ<ـ&ـ�ن 

در �
��� �� �ـ
ـ��ـ6ـ� ـ� .  ��ر�� )���� �&�7د

دوش )/�ون و ):ش ��/� ���6� �*ه ا�.، 
*+,&� .+9>� .آزادى ا�S60دى �4د ���ـ� .  ر�0

���ى �wVر ھـ� روزه اش در ��� �اى ا�. �� 
�زار ��ر ����Z*ه ا�*، آزادى �&��� 4ـ�د، ـ� 
�0�3V و � )�O&�ى �&��ـ� وا0ـ/ـ� اش را 
�&����o* و � دو?. و ���V&. �&��� ط#ـ3ـ� 

���0ن، اراده و .  ������ دار ��7و�&. �&71#*
�+G/. ط��V �3#	 ا�. �� �Sرت �ـ3ـ�را)ـ� 

از �7ــ� و .  ــ�اى ھــ�ــ� و=ــl �ــ*ه ا�ــ.
ا�!��&. )� �V و �*ا?.، از ھ+� و �ـ:0ـ&ـ. )ـ� 
�<	 و 3V&3.، ��3?� اى در �
�ن ������ دارى 
و��د �*ارد �� �
ـ� ا�ـ� وارو�ـ%ـ� را ـ� �ـ�د 

*��  .�*ا�6� 


 ی�د ��ن @�ری?� 
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 9,G���H,� ا
 Cی���9 DEا B,�F

����B ا 
 

 !&G <'�ززاده

ای �&!.، ا�ـ�   )�زه �&Z L*ی*ه
ا4�ای2 )/*اد آن و �!ـ6ـ�د�ـ� 
 sدر ��3ط �ـ1ـ6ـ<ـ L&� Q�1ی(
 ای�ان در آ���6ـ� �ـ�ل �ـ*یـ*،

ای ا�ــــ. �ــــ�  �!ــــ�?ــــ�
ھـ�یـ� را ـ� ھـ�ـ�اه  �%ـ�ا�ـ�

 .دا�6� ا�.

��ی+ـ* در یـ'  ��ر�+���ن ��
دھ� ا�&� ��دیـ' ـ� دو ھـ�ار 
ـ�B و  Q)ـ1ـ�یـ 	ـHV � L&�

 .�Zی&� در ای�ان روی داده ا�.

ھ� ـ� د?ـ&ـL �ـ*م  ای� �&:ب
ر��ی. �#�AV ��ر�+ـ��ـ� در 
���. و ��ز �*ھـ�، )ـeـ&ـ&ـ� 
��ر�ی �Zی&ـ� د�ـ. �ـ*ھـ�، 
�ــ*م Bیــ�وــ� �!ــ&ــL ھــ�، 
�ـ��ـ. و �ــ�ز در �ــ�دیـ,ــ� 
رود���� ھ� و �!&L ھ�، )<Gـ�ت 
&�67ی ��ـ�ی  Qو )�1ی ����

����� آن و0ـ�ع .  �_ا�6� ا�.
�&L در او?&� روزھ�ی �4وردیـ� 
��ه �ـ�?ـHـ�ری ا�ـ. �ـ� در 
ا���6ـ
ـ�ی 4ـ�رس، ?ـ��ـ6ـ�ن، 
��ز��6ن و �<!ـ6ـ�ن ـ�د �ـ� 
���Q �67� �*ن دھ
� ��G و 
�Bی �+�زل، ز�&� ھـ�ی  Q�1ی(
 sی �61<ـ�
��7ورزی در ا���6

 .�*ه ا�.

ھ�� ��ی د�&ـ� ر�ـ	 ـ� ایـ� 
ا�. �� �ـ*یـ�یـ. �ـ*ھـ� ـ� 
�>��#� ورود آب � �*ھـ� ـ� 

 �&<&�6ـ� در ١٠٠�را�
�ی �Bی 
���6 از ی,�وز ����� ھ�ی� دار�* 
ــ� و  ــ�� ــ� �!ــ, ــ�ط ــ+ ــ� � (
��7ورزی زی�د�. و �B د�. 
زی� آب ��و�* و?ـ� در ایـ�ان از 
آ��Hی� �� �*ی�ی. �ـ*ھـ� در 
د�. ا�4اد �S16� �&W و W&ـ� 

�u!� *ه ای آی. هللا زاده�ل  و 
دزد ا�.، آ�
ـ� ـ�ای �ـ�ایـ8 
>�ا�� ����� ای �*ا�ـ6ـ+ـ* و 
*ی� �
. ���� ھ�ی �ـ�دم را 
/* از  �6V ق ��د�* و�W در آب
��ازی� �*ن آب !�ی �ـ��ـ� 
����� ای ـ�ای  �� .��,V ھ�
�GVظ. از �ـ+ـ�طـ� زیـ�د�ـ. 
�*ھ� دا�. و �ـ� ا0ـ*ا�ـ�)ـ� 
�ای �GVظ. ای� �+�ط� ا�Hـ�م 

 .داد

�&L در �ـ
ـ� 0ـ	 در �ـ�ل 
ــ�١٣٨٨ ــ�  �  �!ــ�رات آن 

 �&ـ<ـ&ـ�رد ٧٠)��&!�ت �
�ی 
)���ن و � �>B�Sت ��7ورزی 

.  �&<&�رد )��ـ�ن ـ�آورد �ـ*۶٠
�&L در �ـ+ـ9ـ3ـ� �ـ:رد�ـ. 
��ز�*ران �� �!�رت آن ـ&ـ2 

.  �&<&�رد )��ـ�ن ـ�آورد �ـ*٢۵
�&L در ا���6ـ
ـ�ی �ـ�ز�ـ*ران، 

 �٩٣<!�6ن و ��+�ن در ��داد 
 �&<ـ&ـ�رد �٢۶۶� �!�رت وارده 

�ـ&ـL در .  )��ـ�ن ا�ـ:م �ـ*
 در ���ل ��7ر �� �4٩۴وردی� 

�!ـــ�رت ـــ� �ـــ>ـــSـــ�Bت 
ــ�ن  ــ3ــ8 در ا�ــ6 �7ــ�ورزی 4

 �ـ&ـ<ـ&ـ�رد )ـ��ـ�ن ��٨۵ز�*ران 
در ھـ�ـ&ـ� �ـ�ل .  ا�:م �ـ*

ــ�ن  ــL در ا�ــ6 �!ــ�رت �ــ&
 �&<&�رد )���ن و در ٢٠٠?���6ن 

 �&ـ<ـ&ـ�رد ��١١۶ا��ن ���?� 
 �!�رت ٩۵در ��ل .  )���ن �د

�ــ&ــL 4ــ3ــ8 ــ� �ــ>ــSــ�Bت 

��7ورزی در ا��6ن ��ز�ـ6ـ�ن 
 �&<&�رد )���ن و �!�رت ـ� ۶۵

زی����6
�ی ��7ورزی، ��ده و 
������6ـ� در �ـ&ـ!ـ6ـ�ن و 

 �&<&�رد )ـ��ـ�ن ١۵٠<�;!�6ن 
�ی* )ـ��ـ� دا�ـ. .  �ده ا�.

�� ای� آ�ـ�ر ھـ� 4ـ3ـ8 ـ1ـ2 
��;,� از �&�ان �!�رت ھـ�ی 

V,ـ��ـ. . �&L را &�ن �� �+*
�ای �	 ��دن �!�u?&. ��د و 
�Zدا�. ھ�ی+ـ� �ـ�ـ6ـ� �ـ&ـ�ان 
�!�رات وارده را !&�ر ���6 از 
�ان وا0/� ا�:م �ـ�ده و در &�
آ��ر �+�76 �*ه �!ـ�رات ـ� 
���� ھ� و ز�*�� ��دم �ـ9ـ�ح 

 .��� ��د

در ��?
�ی ا�ـ&ـ� ـ�یـ�ه و0ـ�ع 
�&L ی' ا�� ��دی در !&ـ�ری 

یـ' ـ�ران . از ��3ط ��7ر ا�.
�*ی* و ی� ;+* ���6� �&6ـ�ا�ـ* 
� راه ا4ـ6ـ�دن �ـ&ـL و  A��
�91 ا�64دن ز�*�� و ھ!ـ6ـ� 

;+��cـ� یـ' .  ��دم زی�دی ��د
ر�#�ر ��)�ه �ـ*ت در )ـ�!ـ6ـ�ن 

� راه ا4ـ6ـ�دن ۶۵��ل  Q��� 
�&L در ��)ـGـl )ـ�یـ� ـ1ـ2 

ـ�ان یـ/ـ+ـ� �ـ+ـ9ـ3ـ� ( �
�

 .��&�ان �*

 lـ� و=ـ+& 2&Z �%ی دی��از 
ھ�ا �ای ;+* روز آی+*ه �&ـ� �ـ�ر 

��ا�� �61<ـs .  د��اری �&!.
 sدر ��3ط �ـ1ـ6ـ<ـ ��ھ�ا�+�
د�ــ&ــ� و د�ــ6ــ��ــ� �ــ*ام و 
ھ�%��� � )�Sوی� ��ھـ�اره ای 
از او=�ع �ـ�ی ایـ� ا�ـ,ـ�ن را 
�4اھ	 �� �+* �� ھ�� �6ا�+ـ* 
� اطـ�ـ&ـ+ـ�ن ـ�B از و=ـ/ـ&ـ. 
ھ�ای� در ;+* روز آی+*ه ـ��ـ#ـ� 

1ـ�اھـ* .  ���* r� ا��وزه ھ�
� ھ� �93� از د�&� �Gـ� �ـ+ـ*، 
� را�6V �� )ـ�ا�ـ* و=ـ/ـ&ـ. 
ھ�ای �S3* ��د در ;ـ+ـ* روز 
آی+*ه را در )<�G ھ��اه ��د Z&*ا 

&+ـ� و0ـ�ع .  �+* 2&Z ای���+
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 sران در ��3ط �61<ـ�HV	 زی�د 
��7ر در او?&� روزھ�ی �4وردی� 
��ری ا�. �ـ� ھـ� �!ـ� از 


*ه آن �&�6ا�!. �آی*� . 

�0Z Lـ&ـ2 ـ&ـ+ـ�  L&� و�0ع
� �ـ�دم .  �د �� *7&� L#0 از

اط:ع ر���� �ـ�د و ھ7ـ*ار 
ھ�ی Bزم را داد و ا�,���ت ��' 

و?ـ� در .  ر���� را �4اھ	 �ـ�د
��7ری �� ��
�ری ا�:�ـ� 
V,��. �� �+* �ـ� �ـ�ان و 
ــ� 4ــ,ــ�  ��!ــuــ�?ــ&ــ� آن �ــ
�Wر)%�ی و ����ب �ـ&ـ!ـ6ـ+ـ*، 

 .��&�7د ;+&� ا��E6ری دا�.


	 و0ـ�ع �ـ&ـL و � L��� ا��
�!�را)� �� � ز�*�� و �ـ�ن 
��دم وارد ��ده �&�ان �ر�ـ*�ـ� 

���L ا(<� �ـ>ـSـ�ل .  �&!.
د�. ا�!�ن و یـ� در�ـ. )ـ� 
%�b&	 �ـ>ـSـ�ل Wـ�ر)ـ%ـ�ی و 
;�oول �+�l طـ#ـ&ـ/ـ� )ـ��ـ8 

از .  V,��. ����ی� داران ا�.
&ـ� ـ�دن Zـ��ـ2 �ـ&ـ�ھـ� 
ز�&�، ���دی �+%<ـ
ـ�، ا�ـHـ�م 
�Zوژه ھ�ی ا��3�V� �* �ـ�زی 
� ھ*ف �Wرت �+�l آب  834 ��
و *ون �ـ�ا0ـQ دراز �ـ*ت آن 
ا��Hم �*ه ا�.، ز�&+�1اری و 
ــ�  �ــ��ــ. و �ــ�ز در �!ــ&
رود�ــ��ــ� ھــ� و �!ــ&ــL ھــ�، 
�!*ود ����6 �!&ـL ھـ� و 
� زـ�?ـ� و  �>S4 رود���� ھ�ی

 .��1?� ھ�ی �������6

� ز�ن �ـ�ده )ـ� در �7ـ�ری 
�LF ای�ان �� ��?
�ی �7,ـ� 
� �� �+ـ* ـ� �H( را �و �	 آ
ا�G6ـ�ده از )ـ,ـ+ـ�?ـ�ژی ھـ�ی 
�*ی* و ھ*ای. و ذ�&�ی� ��زی 
آب L)�V از �ر�*�� ھ�ی زیـ�د 
�ـ� )ـ�ا�ـ* �ــ�ـ' زیـ�دی ــ� 

ا4�ای2 �+�l آ� و ـ�B ر4ـ6ـ� 
ا�� در .  �9[ ز�*�� ��دم �+*

ای�ان )>. V,��ـ. �ـ�ـ
ـ�ری 
��,r ا�ـ.  �&w0 ،��:�ا
�ر�*�� ���ـQ �ـ�ری �ـ*ن 
�&L و ��ـ�د آوردن �!ـ�رت 
ھ�ی �#�ان ��Z_یـ� ـ� ز�ـ*�ـ� 

 . ��دم �&�7د

 اردی#
7. ٣روز���� ��ز�*�� 
�ارش داد �ـ� ـ� ا�ـ�س ٩٨� 

ـ� ـ�د�ـ� �S� ده �����0 در��
� وزارت �&�و "  وزارت �&�و ١٣٩۴

��د )ـ� ارا=ـ�        ا��زه داده ��
L&!�        Lـ�ا�ـ�ھ�ی ���ـ� از 

ط#&/� و W&�ط#ـ&ـ/ـ� �ـ� ـ� 
(ــ�رت �ــ6ــ�و�ــ� در �ــ>ــ*وده 
�*��ت �ـ
ـ�ی ـ� �ـ��ـ��ـ*ه 
ا�. و ا�,�ن و�0ع �&ـ:ب در 
آ�
� و�ـ�د �ـ*ارد را از طـ�یـ� 
�ــ�ایــ*ه �ــ�ــ��ــ� ــ� 4ــ�وش 
ر���*ه و درآ�* L)�V از �4وش 
ای� ارا=� را � V!�ب درآ�ـ* 

داری �ـL        ����� �ـ�د �ـ�ا�ـ�
*+� ��ارش ھـ�ی "  .��7ر واری�

�+�76 �*ه در ر�ـ��ـ� ھـ�ی 
��Hز دا�L ای�ان ��7ن �&ـ*ھـ* 
�� �!�رات وارده �ا �O�L& در 
�&�از �1ط� ���. و �ـ�ز در 
�!&� Vـ��ـ. آب و �!ـ*ود 

�ده ا�. L&!� �6��� . 

آی. هللا ��ر�G&*ی ���ی+*ه و?ـ� 

34&� و ا��م ��/� ����ن �� در 
 Lآیـ. هللا �ـ+ـ%ـ �&� ��دم 
��ار �/�وف �ـ*ه ـ� ا)ـGـ�ق 
&ـ. �ـ�د �ـ+ـ%ـL ھـ�ی  Lاھ
ا��6ن �ـ�ز�ـ*ران را�ـ1ـ	 زده 

ــ� ا�ــ�س �ــ�ارش .  ا�ــ.
 روزا�� ٩۴ �
� ۴روز���� �
� در 

 ھ,�6ر از �+%L ھ�ی ��ـ�ل ۴٠
�د �&�7د��. 

�8 آھ� ����ن � ای+Hـ� ـ�ون 
��Fل دیـ%ـ�ی از Zـ�وژه ھـ�یـ� 
ا�. �� �ـ��ـL �ـ
ـ	 ایـHـ�د 
�&L و آ%�64%� در �+39� آق 

ای� �8 آھ� �� .  0: �ده ا�.
 �&<���6 طـ�ل دارد )ـ��ـ8 ٨٠

�ای .  ��oه ���6� �*ه ا�.
(�4� ��ی� و واری� ��دن ھ�ی+� 
���. ای� �8 آھ� � V!�ب 
ھ�ی ��داران �oـ�ه ایـ� �ـ8 
ـ�  LـZ و و�آھ� *ون اV*اث آ
روی آ�اه ھ� ���6� �*ه و در 
3V&3. ی' دی�ار و �ـ��ـ�یـ� در 
�3L �#ـ�ر آب ا�ـ. �ـ� در �

 � �ـ6ـ� ٣/�w ��3ط ار)�Gع آن 
ای� دی�ار ���l ھـ*ایـ. .  �&��*

�&:ب � ط�ف رود���� ا(<ـ� 
� زیـ� آب  Q��� و دری� �*ه و
�ر�� از �
ـ� آق  21ر�64 
0: و دھ
� رو�ـ6ـ�ی �ـ+ـ9ـ3ـ� 

*�. 

 ��دی' � .�_� � روز از ۴٠

 B,�F 9,G���H,� ا
����B ا Cی���9 DEا 
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 sدر �ـ3ـ�ط �ـ1ـ6ـ<ـ L&� و�0ع
ای�ان ھ+�ز آ��ر د0&�3 از �&ـ�ان 
�!�رات �+6ـ7ـ� �7ـ*ه و در 

ھ+�ز 21 ھ�ی .  د�. �&!.
�ر�� از �ـ+ـ�طـ� �ـ�ز�ـ*ران و 
. ��ز�ـ6ـ�ن زیـ� آب ھ!ـ6ـ+ـ*

&����1ن �ـ*ه  �G� ار�(*ھ� ھ
و ھ!. و �&ـ!ـ. �ـ�د را از 

)ـ/ـ*اد �7ـ6ـ� .  د�. داده ا�*
 ��G ا�:م �*ه ا�ـ� �٧۶*��ن 

� آ��ر �+�76 �ـ*ه از طـ�ف 
رژی	 ا�:�� ��&�7د ا�6ـ�ـ�د 

�ان �!ـ�رات ـ&ـ2 از .  ��د&�
&!. ھـ�ار �ـ&ـ<ـ&ـ�رد )ـ��ـ�ن 

)�1&ـ� زده .  �آورد �*ه ا�.
 �١۵٠٠ـ&ـ7ـ�د �ـ� ـ&ـ2 از 

 �*ر�� در 

 Qـ&ـ�د;�ر آ s>61� ی�
ا���6
 ٧٣٠ھ�ی �ـ*ی �ـ*ه ا�ـ* و 

�ار دا�ـ2 آ�ـ�ز از )ـ>ـSـ&ـL ھ
دو?. )��+�ن ـ�ای . �ز���*ه ا�*

 Xـ�زی ایـ� �ــ*ارس ھـ&ــ�ـ�ز
ا0*ا�� �,�ده و 34ـ8 �ـ�دم در 
/�w ا���+� را �� و ���ـ�ن 
داده ا�* )� /+�ان �*ر�� �ـ�رد 

�ـ*ار�ـ� .  ا��G6ده �0ار %&ـ�د
�� ط#&/�6 از ���6یـ� ا�ـ,ـ��ـ�ت 

�/<���� .  Bزم ���ردار �&!6+*
� Vـ3ـ�ق ھـ�ی �ـ�;ـ&ـ� و  ��
;+*ی� �ا� زی� �8 �34 ��ر �� 
�++* و دا�2 آ�ـ�زا�ـ� �ـ� در 
و=/&�6 ��!���ن ز�*�� �ـ� 
�++* و *�#�ل �37. ھ�ی� �� 
7Z. �� �_ا�6� ا�ـ* او=ـ�ع 
رو�V �+��#� �*ار�* و ا6V&�ج 
� ا�,���ت ر�4ھ� و ا�ـ,ـ��ـ�ت 
ورز��، )�Gی[ و ��دی و دوره 

 .ھ�ی آ��ز�� وی�ه دار�*

�ــ�ان �ــ�ــ
ــ�ری ا�ــ:�ــ� 
� دادن �0ل ھ�ی Zـ�چ H)��+�ن 

��ری �ای �&ـ<ـ�د�ـ�ن ا�ـHـ�م 
ـ�ای .  �*اده ا�* �
و�*ه ھ�ی آ�

�#ـ�ان �!ـ�رات ـ� Zـ�یـ� و 
)��+�ن �6V یـ' .  ا��س ا�.

دھ	 �!ـ�رات �ـ&ـ:ب ھـ�ی 

�ی L#0 �ـ� �ـ&ـ�ان آ�ـ
ـ� ?��
!&�ر ���6 از �ـ&ـL ا�!ـ�ل 
ا�.، � ��دم �Zدا�. �7ـ*ه 

!&�ری  از��دم �� ZـL .  ا�.
 ھ+�ز ٩۶ذھ�ب /* از ز?�?� آ�ن 

در ���,r ز�*�� �� �++* و از 
�ــ�ــ6ــ�یــ� ا�ــ,ــ��ــ�ت ز�ــ*�ــ� 

Zــr از .  ــ��ــ�ردار �ــ&ــ!ــ6ــ+ــ*
 ��ل از ز?ـ�?ـ� ـ	 �١٣_�. 

 Lـ9ـ�ر �ـ��ـھ+�ز ای� �ـ
ـ� 
�ـ�دم .  �ز��زی �7ـ*ه ا�ـ.

��د و ی� � ��' ھ�ی �ـ�د�ـ� 
. ���� ھ�ی ��د را ���6ـ� ا�ـ*

��' ھ�ی دو?6
�ی �ـ�ر�ـ� و 
��' ھ�ی ��د�� )��8 �ـ
ـ�د 
ھ�ی ��ـ
ـ�ری ا�ـ:�ـ� ـ� 
�Wرت ر4ـ. و یـ� در ـ�زار آزاد 


�ری ا�:�� .  �4و�6� �*��
 ��� �� ��اھ* و �� �� )�ا�* 

�ـ
ـ	 .  �&<�د��ن ��ـ' �ـ+ـ*

	 درآ�*ھ�ی دو?. ا�S6ـ�ص �
� ��ز���
�ی ����ـ%ـ� و یـ� 

�ـ��ـ+ـ� .  �
�دھ�ی �_ھ#� دارد
ای �دا�. از (+*وق )��ـ/ـ� 
�ای ��' � �&<ـ�د�ـ�ن  �>�
را �+l و � آی+*ه ���/<�م ����ل 

ــ�د ــ� �ــ� �ــ�ل .  � در (ــ�ر)
�_�6� د��6ر ـ�دا�ـ. دو و 
�&	 �&<&�رد دBر از �د�� �ـ�ل 

ــ�ای �ــ�ــ' ــ� �ــoــ�ه ٩٨  
ــ�دا�ــ.  ــ��ــ*اران و  Z١۵٠ 

�&<&�ن )���ن ـ�ای �ـ�ـ' ـ� 
در .  (*ا و �&�� را (ـ�در �ـ�د

�ای �ز��زی �+�ط�  �� �?�V
 �&<&�ن دBر ١٠٠ز?�?� زده �#<� 

ا��S6ص یـ�4ـ. �ـ� طـ#ـ&ـ/ـ� 
 Qـ� �ـ&ـ21 �
	 آن ا�. 
��داران �ـoـ�ه و آ0ـ�زاده ھـ� 

 . �&�ود

� ا��س ��ارش ھ�ی �+6ـ7ـ� 

�*ه �د�� ای �� �ای �ـ�ل 
��ری � د�64 )ـ#ـ<ـ&ـeـ�ت Vـ�زه 
�<�&� 0ـ	 ا�ـ6ـSـ�ص یـ�4ـ6ـ� 

ـ�اـ� ـ�د�ــ� �١۵ـ�دیـ' ـ�  
��ز��ن �*ی�ی. >ـ�ان �7ـ�ر 


ـ�د �ـ_ھـ#ـ� و .  ا�.� �
دھ
21 �
L و �ـ�ا4ـ�ت و Z ن����
ار���
�ی ��' � ��ز�ـ��ـ
ـ�ی 
)ــ�وری!ــ6ــ� �ــEــ&ــ� �ــ��ــ/ــ� 
ـــ�رای  ـــ�، � Gـــ ـــ9 Sـــ ـــ� ا?
�&��6%ـ_اری اbـ�ـ� �ـ�ـ/ـ�، 
��رای ��?� �Vزه ھ�ی �<�&� 

�ی� ـ&ـ7ـ6ـ� از +( �ھ� �*ام 
��ز��ن �*ی�ی. >ـ�ان �7ـ�ر 
�د�� دار�* �� ھ� �*ام از ایـ� 

�د ھـ� ـ&ـ� آیـ. هللا ھـ�ی �

 .�s>61 )3!&	 �*ه ا�.

در �&L ا�!�ل ھـ	 �ـ3ـ��ـ�ت 
دو?�6 /* از ;+* روز )��&ـ� در 
/�w از �ـ+ـ�طـ� د�ـ. ـ� 
ا0*ا��ت ���ی�7 و اد�ـ�ھـ�ی 

��� زد�* )� وا��ـ�د >دروW&� و ا
�++* �� ��e7ل ��' ر���ـ� 

�wVر آ�
� در �ـ+ـ�طـ� .  ھ!6+*
�&L زده �ای ���64 4ـ&ـ<ـ	 و 
 Qــ��ــ ــ� � ــ�د � ــ�  Gــ �ــ<

از .  ا��6ا=�ت �*ی* �ـ�دم �ـ*
����� ای� اد��ھ� �ی* (ـ>ـ#ـ. 
ھ�ی V!� رو���V را ��Fل زد 
�� ا�:م ��د �B ر�64 �ـ9ـ[ 
آب دری�;� ارو�&� �1ط� )ـ:ش 

آ�ـ��ـ* .  ھ�ی دو?. �ده ا�ـ.
ھ� &7ـ��ـ��ـ� ـ�وز �ـ&ـL را 
�/�. �*ا دا�!6� و از ��د�ـ� 
�� )��م دار و �ـ*ار �ـ�د را از 
د�. داده ا�* �ـ�ا�ـ6ـ+ـ* �ـ� 

*+���ار ��,� . 

ا�� ��دم �+ـ6ـEـ� �ـ�ـ' ھـ�ی 

�ری ا�ـ:�ـ� �ـ�ـ��ـ*�ـ*�� .

�د��ن زن و ��د، �ـ�;ـ' و >&�
�رگ � د�6
�ی �ـ�?ـ� ـ�ای 
ـ�  L&ـ��7وی &Z ی از�&��>�
 �
�ھ� و دھ�ت د�. � Lدا�

��وھ
�ی ھـ�ـ&ـ�ری .  ا0*ام زد�*

 B,�F 9,G���H,� ا
����B ا Cی���9 DEا 
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�د��ن )L&,7 �ـ*>&� �&. در 
از ��ا�� ��7ر �ـ�ـ' ھـ�ی 
��دم � ط�ف �+�ط� �ـ&ـ<ـ�ده 

�6V در ��3طـ� �ـ� .  روان �*
��ده ھ� !6� �*ه �د �ـ�دم 
��' ھ�ی ��د را �Zی Z&ـ�ده از 
روی �ــ�ه ھــ� و )ــoــ� ھــ� ــ� 

ا�ـ� ایـ� .  �&<�د��ن ر�ـ��ـ*�ـ*
 Qھ�&�ری ���+* ھ�&7� �ـ��ـ

�ـ�ـ
ـ�ری .  و7V. رژیـ	 �ـ*
ا�:�� ا0*ام � ��' ر���� 
)��8 ��دم را ��+�ع ا�:م ��د 
و دھ
� ��G از 4/�?&� ��وھـ
ـ�ی 
��' ر���� د�6%&� �ـ*ه و 

*��#&� �! �
V,��ـ. .  در ز�*ا�
دار و د�6ـ� ھـ�ی و7Vـ� و 
)�وری!. �7V �&E*ا?7ـ/ـ#ـ� 

��� ا�*اد ر�ـ��ـ� وارد  �را 
 lده ��ده )ـ� �ـ��ـ��+�ط� �&<
ا��6ا=�ت ��دم ��د و �ـ<ـ�ی 
. ��' ھ�ی ��د�ـ� را ـ%ـ&ـ�د

ای+
� را �ای �ـ�ـ' ـ� �ـ�دم 
�&�ورده ا�.، ای+ـ
ـ� را �ـ<ـ&ـ� 
�&L زد��ن و ��دم �/�6ض ـ� 

 . ای�ان آورده ا�*

��دم �+�ط� �&<ـ�ده اVـ6ـ&ـ�ج 
�ـ&ـ�ان .  �4ری � �ـ�ـ' دار�ـ*

د0&� �!ـ�رات �ـ&ـL ھـ+ـ�ز 
 Lـ&ـ�از  */�/<�م �&!. ا�� 
�ی* �+�E6��ارض /*ی آن �د .

(*ھ� ھ�ار ��G �!,� �ـ�د را 
از د�. داده ا�* و ��ی� ـ�ای 

�ـ#ـ,ـ� ھـ�ی .  ز�*�� �ـ*ار�ـ*
آ����� از &� ر64� و �*)
ـ�ی 
ط���B ط�ل �&,7* )ـ� �ـ�دم 
 lــ�ای آ�ــ��ــ&ــ*ن و ر4ــ آب 
ا6V&���ت روزا�ـ� �ـ�د دا�ـ6ـ� 

*+��  . Qـ&ـ�ـ�ق آ�#,� ھ� 
دی*ه و و��یL =�وری ز�ـ*�ـ� 
��دم ���+* یc1ـ�ل و �ـ�?ـ� در 

در .  ��ی�ن �&L آ�&Q دی*ه ا�*

�ودی 4ـ�ا ����ی ��ز��6ن �� 
�ـ&ــ��ــ*، ز�ــ*�ــ� ــ*ون ایــ� 
. و��یL )�3ی#� W&���,� ا�ـ.

�4=:ب !&�ری از �
�ھـ� ـ� 
دا�ــL رود�ــ��ــ� ھــ� �ــ�ازیــ� 
�B آ�*ن آب رود����  ��&�7د، 
 rـZ �
� Lدا� �ھ� �4=:ب 
زده �*ه و !&�ری از �+ـ�طـ� 
1ـ�طـ� ـ�ی )ـ/ـGـ� و و�ـ�د 
 Lـ�&,�وب ھ�ی �ـ9ـ��ـ�ک 0ـ�

ا�,ـ�ن �ـ&ـ�ع .  ز�*�� �&!6+*
&��ری ھ�ی ���Gـ� وا�ـ&ـ�دار 
�E&� ھ�o)&.، )ـ&ـGـ�bـ&ـ* و وـ� 
�+�ط� �&<�ده را )
ـ*یـ* �ـ� 

!&�ری از ��ده ھ�، LZ ھ� .  �+*
و ��9ط ار)#�طـ� ـ� �ـ+ـ�طـ� 
�ده از &� ر64� و �
�6ـ� از >&�
ھ�� �ـ�ـ
ـ�ری ا�ـ:�ـ� از 
ر���*ن ��ـ' ھـ�ی �ـ�د�ـ� 
�<��&�ی �ـ� �ـ+ـ*، ;ـ�ن از 
ــ�ای  ــ%ــ� �ــ�دم  ھــ�ــ#ــ!ــ6
ا��6ا=�ت �<&� ��د و در �H&6ـ� 
���%�ن �*ن )��8 ��دم ـ� 

 . ��ن آ�*ه �&�6�*

ــ� و  ــ6 ــ/ ــ+ ــ* ( Vاران وا�ــ ھ
 Qـ&ـ�آ Lـ&ـ� �Oا���7ورزی 

و دھ
� .  دی*ه و )/L&9 �*ه ا�*
&,�ر �ـ*ه و ا�ـ,ـ�ن  �G� ار�ھ
�!Q �/&7. ��د را از د�. 

ــ* ــ�ن .  داده ا� ــ6 ــ8 در ا� ــ3 4
�<!�6ن ھG. ھـ�ار �ـ�ر�ـ� در 
21 ھ�ی �s>61 ا��6ن &,�ر 

ا��Fی. �&L زد�ـ�ن �ـ� .  �*�*


� ھ&c%��ـ� ا�ـ,ـ��ـ� ـ�ای +(
�ز��زی ���� و ز�*�� �ـ�د را 
�ای )��&� �ـ/ـ�ش  �,>�*ار�* 
روزا�ــ� �ــ�د ھــ	 ھــ&ــcــ%ــ��ــ� 
ـ&ـ�ـ�  Xا�,��� �*ار�* و از ھ&ـ

 . ای ���ردار �&!6+*

*�#�ل ا��6ا=�ت و�ـ&ـl �ـ�دم 
�ی�ه در �+�ط� �&<�ده /wـ� 
����3ت Vـ,ـ��ـ6ـ� �ـ�;ـ�ر ـ� 

�H� �wـ<ـr .  ا��6اف �*ه ا�*
ا�:�� از �+#* ��ووس در یـ' 

: �1+�ا�� در �ـHـ<ـr �ـGـ.
�+%L ھ� را �Wرت ��دی	، �ـ�ه " 

��اری و �+%L ��اری ��دی	 و 
در �!&ـ� رود�ـ��ـ� ھـ� �ـ��ـ� 


�داری ھـ� Vـ�یـ	 .  ���6&	�
�4و�6+* و ای� �Zل ��ن �ـ�دک 
و ز�� �د �� �0ار �د در آیـ+ـ*ه 
�ــ&ــL آ�ــ
ــ� را ــ#ــ�د، Zــ�وا�ــ� 
�����6ن ھ� و �Zی�ن �ـ�رھـ�یـ� 
ای� ;+&+� �+* ـ� )ـ*ـ&ـ�ی 
ــ�رو�ــ�ا�ــ� اداری �ــ��ــ. .

ھ�� �� �6
	 ھ!6&	، ا�ـ� ـ� 
��د �&�ی&ـ	 و در (ـ*د ا(ـ:ح 
روش و ا��ر �#��&	 �&L �� را 
ــ�د ــ� �ــ�د �ــ�اھــ*  . ھــ	 


�ری ا�:�� از ��دم و از ��
ھ� ���� )L,7 و ھ�#!ـ6ـ%ـ� 
آ�
� و7V. دارد ایـ� را �ـ� 
)�ان از ا0*ا��ت رژی	 و �1ـ+ـ�ن 
ای� �wـ� �ـHـ<ـr ا�ـ:�ـ� 

در �ـ3ـ�ـL �ـ�ـ
ـ�ری .  دری�4.
ـ�یـ*  L&� Lا�:�� و در ��3

 B,�F 9,G���H,� ا
����B ا Cی���9 DEا 
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�!ـ6ـ�ش و )ـ>ـ,ـ&ـ	 .  ای!�6د
 Qـ&ـ�آ �ھ�#!6%� ا�!��� 
دی*��ن �&L، ای�Hد �ـ�راھـ� و 
ــ�  �ــ#ــ,ــ� ھــ�ی ھــ�ــ&ــ�ری 
�&<ـ�د�ـ�ن، و �ـ�ز�ـ��ـ*ھـ� 
ا��6ا=�ت ـ�ای آزاد �ـ��ـ6ـ� 
ا�ـ*اد�ــ�ان یــ,ــ� از ا0ــ*ا�ــ�ت 

�� ا�. �� �ی* ا��Hم داد� .

�<&� ��' ھ� �ی* )>. �Eـ�رت 
��راھ�ی ��د�� ا��Hم ��د و 
V,��. ا�:�� �ای )ـ>ـ3ـ� 
��ا�. ھ�ی زی� )ـ>ـ. 74ـ�ر 

 .�0ار �_ا�6� ��د

- Bـ�ـ�
 آ��� دی��3ن ھ
ــ3 از ا�ــHــ�ن ا,ــ/ و  ــ�ی �
ا����3ارد و رای�Vن ��<�ردار 

3��! . 

 Bـ�ـ�
 آ��� دی�3ـ�ن ھ
�ــ�یــ3 از در,ــ�ن رایــVــ�ن و 
<3,�ت �&3ا!�9 ��<ـ�ردار 

3��!. 

8�م ,�1ط= �ـ�ـB زده از 
��Gب و ��GOب @���ـ�زی 

 .!�د

 
ــ ــ ــ9 ھ Wــ� ــ�رات , �>
���Dد��ن 2'�ان !�د. 

��B زد���9 �
 ��اdـ�  
ھ

���H�� Bر !ـ3ه ا�ـ3 �ـ�یـ3 
8;� @�!0 ��4ق ���Hری 

 !�6ار ����3

���وھ�ی �]�,9 و د����ت 
,�LD از ,�1ط= �ـ�ـDـ�ده 

 ا<�اج !��3


 ا,1��9 �ـ�دن ,ـ1ـ�طـ= �

 داده !�د���Dده <�8 


 ����ـ�ـHـ
 در ز,ـ�ـ/ ھ
<�اری و 12ـVـB <ـ�اری و 
����دی ,;�K زی�� د�ـ� 
دا!�
 ا�3 ��یـ3 �ـ
 Fـ1ـ�ان 
 Bـ�ـ� 
,�'ـ'ـ�ـ/ �ـ�2ـ5ـ

3��! 
��;,! 

10 
, 2019 

 9,G�
 ��H,� اW�'د�
 B�� Cی���9 DEا B,�F

�� ا

 B��ھ�A J�� ای/ 
 ! ط'�95 ����

 

��H,� ا�G,9 ,��م 
�� ! ا

9 ,;�/ ا��اھ�

 �
�_�6� و ا��وز و آی+*ه �&<&��
ا�!�ن !��. زی� �&<� 

ا�!��
�ی .  وی�ا�%� �Wق �&�7د
زی�دی ��ن ��6� ا�* و دی%� در 


� .  �&�ن �� �&!6+*&>&�
����7ن را از د�. �*اده ا�*، 
ا�� ��ر و �Le و  ���� و ��eزه 
و ز�&� و زرا�. و �>�Sل و 
�V(L ی' �����ن را )���� از 

ی/+� آ�
� ھ	 .  د�. داده ا�*
�� ز�*ه ���*ه ا�*  ز�*�� از 


� ای� .  د�. داده ا�*+( ��
<,� ��;,�6ی� ا�&*ی �*ار�* 
�� زی� �<9� آی. هللا ھ�ی 
 .�*����ی� دار ;&�ی 

&�ور�*! 

�رگ ا�!��� ای� ی' )�اژدی 
�ش ط#&/� &; X&. �� ھ�ا

ای� )�اژدی ا�!��� .  �&!.
�>�Sل �!36&	 ;
L ��ل 
)/�ض � و ;�oول �+�l ط#&/� 
)��8 �&<&�ردرھ�ی ا�:�� 

 . ��V	 ا�.

 �� X� �,�H� ان��
31!�|�, �& ! ز<

از ی,�9ف �&L وی�ان �&,+*، 
 �Hو ر� 	W ن �&%&�د و��
�0�S( Lر � �!	 و روح و �&W
روان ��دم )>�&L �&,+* و از 
ط�ف دی%� در وی�ا�,*ه ای �� 
���ی �_ا�6� ا�.،  L&�
 �!0 ،�6��,V �4و��ی%�ن
ا?3<#
�ی ��?� از ذره ای 
ا�!��&. � ��م و?� 34&� و 
 L&ر و وزی� و و��
�� r&bر
�&��c+* و ;7	 در ;��7ن 
V&�ت زده و �W#�ر ��د�� 
��ک زده  �&*وز�* و ��' 
�ز��
�ی �ز آن ��دم 

*+��o&�. 

�Vاد�O �� : "و?� 34&� �&%�ی*
ظ�ھ� : دارد ا�� ;� �ط+2 
 �
��,+� �/�. و ��9ی ا?

 ."!ا�.


�ر �&%�ی*�� r&bر"  : L)ا
 ��ران �*او�* �/�. ا�. و 
ای+,� �ای ھ�� �� ��61 و 
�7,:)� را ای�Hد ��ده ا�. 

 ."! ا�� �*او�* �#�ان ��اھ* ��د

وزرات ��7ر و "ی,� از ����3ت 
در �ره "  �*ی�ی. >�ان

 �� � �G� �7ھ*ا)2 از�
 L&�  �6وردھ�ی��6ن و د�ا

�6 : "...  ;+&� ��ارش �&*ھ*V
��د�� �� آ�&Q دی*ه �د�* از 
ای� w0&� اظ
�ر ���>�?� 

ا(: � ��E �&��&* .  �&,�د�*
در�6
� ���: ..  �� �*ا و�&<� 

ی' ط�اوت .  �!6� �*ه �د�*
ھ�� رودھ� .  دی%�ی ��64� �د

 ..."!آب ��ری �د 

":؟ "؟ �ط� �/�."ظ�ھ� 
"�
؟ "�/�. �*ا"؟ "��9ی ا?
���>�?� "؟ "�#�ان �*او�*"

؟ "ط�اوت در��6ن"؟ "��دم

�ی ��ری در رودھ�"؟ و "آ
 ! ؟"���>�?� ��دم"

��� اد&�)� را ��اغ داری* �� 
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�6ا�* در�� وV�0. و Z!�6 و 
�4و��ی%� �!�66 در ای� �<��ت 
در ;+&� روزھ�ی �1. را 
آ�c+�ن �� ��اوار ا�. &�ن 

ا�� .  �+*؟ �� �� ��اغ �*ارم
�ی* ای� اظ
�رات ای� ����3ت را 
�0ب ?�H ��4. و در آی+*ه در 

��زه �+�ی6
� و رذا?6
�ی  
V,��. ا�:�� � �/�ض 

 .)���� �_ا�.


 ,3ی�ی� �;�ان و �9 W��,
���� 98�a�! 

ای� زی�دی ?��r ا�. و�60 
�&%�ی+* ای� و=/&. �>�Sل 
� ��GیB�u!� �6ن ا�. .

ی� "  >�ان �*ی�ی."�>�Sل 
 . ا�." �*ی�ی. >�ان"

�%� ای� V,��. ا(: �*ی�ی. 
>�ان دارد �� آن ھ	 >�ان 

*���,+* .  �*ی�ی. دا�6� 
��ز��ن �*ی�ی. "دار�* از 

�Vف �&��+* �� ا�� "  >�ان
�د�� ھ�ی  ��د�� اش را 

�*��ت "�:ن 834 �71 از 
V,��. ��3ی!� "  ا�:��

��: �&�7د �/��4 ��� *&+�  . 

� �*��ت �Vزه ھ�ی "�د�� ���
�&�>�) � )�?&* و �Zوار " ���

) ��دن ��<� و ا��ه ا�:��
�د�� 85 ،�� ��7 آ�Oر " �ا���

(ا��م ��&+� ��#:)� در " �
�ره L!W و ط
�رت و ��3رات 

) ورود � و ��وج از �!�6اح
�ا�، و �د��  ��" �/���

(ا?��GS9 ا?/�?�&� 
�د " �
�Zوش آ���* و ��7 ��ا4� و 
&. )�وری!. ا�:�� در �(

�د�� ای� 16)  �
�ن ��ا 
" ��ز��ن �*ی�ی. >�ان"

 . �_ای� ا�.

)�زه ھ�&� �د�� ھ	 (�ف 
>�ا�� از ��<�  X&ی�ی. ھ*�

� �&�ه .  �&L و ز?�?� ��&�7د
ھ�ی� �� ��ان V,��. دی%� 
 �&در آن ا��6د �*ه ا�* 
آ�0زاده ھ�ی�7ن )3!&	 

�ای ی' �����.  �&�7د 834 :
�*)� Z&2 رr&b ھ�&� 

�*ی�ی. "��ز��ن �_ای� 
>�ان  " �از ا��wی )�Gھ�+��� 

�Vزه �<�&� �ای � ��ر�&�ی 
�/+�ی. �
. ��ھ2 :ی�ی 

 ! ط#&/� �#� داد

� ��Gی�6  �?�!� �&� ��
.!&�  . .��,V ان��

 �>&� �0�G(:�� ا�ی. "ا�G��
L0�� و �. ھ!6+*"  و �*ی� و �*

 �ا�� �*ی� و �*� و��L0 و 
��Gی. در ���&!� ��دن و 
���� ��اب ��دن ��دم و ;�oول 

�رگ  �O85وت ی' ���/� 
 � 	&E� و ی' ��7ر ���&>&�
�Oو)
�ی ط#&/� و �� �*ی�ی. 
>�ا�
�ی ط#&/� و ھ� ا��ی 
�ط � آ��ی2 و ر�4ه �� ��

 . ��دم ا�.

 Xی ��6��F Bم ط'�3� �5
�,�H�! 

ھ�A J�� ای/ ��B ط'�95 
���� 

6
�ی ��� A< .��
(*�
4!&<�، ��زھ�ی �<��1� ای، 
����ی2 ز�&� و )e&&�ات ��ی 
� ��6ی� ھ�?+���7ن در آی+*ه 
. ��رد >L4�<� A �<�� ا�.

ا�� �&*ا�&	 �� �
�ن ����ی� 
داری از ��<� ی,� از ��1�6ی� 
���ی+*���2 در �+39� ی/+� 

�ری ا�:�� �� )+
� ذره ��
ای در �H� �,4ت �7ی. از 
 ���اQ0 ای� د�. درازی 
 ،*+6!&� �
�>&8 زی!. ا�!��
��,r ای� �&#
�ی  �,>
 L��7د��ن ا�. �� در ��3
 �
���� ��اب �*ن �&<��

*�� .ا�!�ن �Vف اول را �&

� �&L وی�ا�%� ا�&�  �� �Hآ� �(
در ای�ان ���ط ا�. �!�?� 
ا*ا ی' �VدO� وی�ا�%� ط#&/� 

�ران و رود���� و آب و .  �&!.
�&��6V L ط#&/� و از ط#&/. 
 �ھ!6+* ا�� ھ�� ��اھ* 
و=�ح ��7ن �&*ھ+* �� ای� 
 .��,V '. وی�ا�%� ی�د
ا�. �� در  Q?�0�L& وی�ا�%� 
 �>�V ن و ز�*�� ��دم�� �

�ده ا�. . 

ا��وز ��ھ� از )>3&�3ت و 
&+� ھ� و  �7&Z و �
�ار��
ھ7*ارھ� )���E+#V�) 8ان و 
�SS16&� در ��رد ا0*ا��ت 

ھ�A J�� ای/ ��B ط'�95 
����! 
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وی�ا�%� V,��. ا�:�� �<&� 
ط#&/. در د��6س ھ�� 

���4 ا�. � ھ�&� .  ھ!.
 �� *&+&#ا�+�د ��ا�/� �+&* )� 
ھ	 ا/�د ای� �&L وھ	 ا/�د 
وی�ا�&2 )���� ���ط � وی�ان 
��دن 0#<� ھ�&� ط#&/. 

 . )��8 ھ�&� V,��. ا�.

ای� دی%� � دا�2 ����� 
)#*یL �*ه ا�. �� ھ�� 
زی����6
�ی ط#&/� �� 
�&�6ا�!. ���l ای� ا/�د 
دھ67+�ک وی�ا�%�ی �&L ��د 
 	��V 8 �&<&�ردردھ�ی�0#: )�

�/<�م .  در ای�ان )�1یQ �*ه ا�*
�*ه ا�. �� �+%L ��اری، 
 l(�� ،ه ��اری، ز�&� ��اری��
��اری، دری� و دری�;� و رود���� 
 �&+cو ��ک ��اری و ھ�
�*��اری V,��. و آی. هللا 
+*ھ�ی  L&� :#0 2ھ�ی
 �
ط#&/� از ��<� ��ا)l و �+%<

�/<�م .  را وی�ان ��ده ا�.
�*ه ا�. �� �� 834 
 L&� د�� �,> L&� وی�ا�%�ی

–   L&� –د0. �+&* ��د   	ھ
� ا0*ا��ت ھ�&�  ��&36!�
ھ�� ;&���اران ���ط ا�. 
 �
L ��ل ا�. �:وه ; ��
L60 ��م ��دم ط#&/. را ھ	 

 .  L60 ��م ��ده ا�*

�V 23,��. و ����3)2 در 
)�1یQ ط#&/. و ز�&+� ��زی 
;+&� �&L وی�ا�%� آ�c+�ن �&�ن 
 �
&6��,V �6 ��دV �� .�ا
ھ	 ����ی� �*ه ا�* � آن 

� �1+�ن .  ا��6اف �++*
 r>H� ی+*ه �+#* ��ووس در���

 :ا�:�� ��ب د0. �+&*

"L%+�  ،	رت ��دی�W ھ� را
��اری ��دی	  ��اری و �+%L ��ه

و در �!&� رود���� ���� 
ھ� �Vی	  �
�داری.  ���6&	

�4و�6+* و ای� �Zل ��ن ��دک 
و ز�� �د �� �0ار �د در آی+*ه 

...  �&L آ�
� را #�د آ�0ی . 

�ر و ���ی+*��ن �� r&ری

r>H�  !	&6!ھ 	
. ھ�� �6
ا�� � ��د �&�ی&	 �&L �� را 

 ." ھ	 ��اھ* �د

<�، ا�� �&L ط#&/. �� ��� 
�!�uل �!36&�2 ھ!6&* 
��ن و ���� و ز�*�� ��دم را 
�ده ا�.، �& L�S&�ن ��دم 

ھ�� ��� .  ��� را ��اھ* �د
 . در ای� �,� �&!.. را


 وار��
 ��? ����ر ��! 

آق G6 در ا���ن   -1
 !��D��ن

 �
� آق 0: زی� آب ر4. �
ھ��ن دBی<� �� �B)� ا��ره 

ا�� �
� آق 0: � د?&L .  ��دی	
دی%�ی ھ	 زی� آب "  ��ده"

ریL �8 آھ� ط���B ای .  ر4.
��  :#0��oه ���6� �د و )� 
�� ��6 ار)�Gع دا�. و از 
0#<2 ��ور ��ور �Zل در �&�رود، 
���l �#�ر آب � د�6
�ی 
 �و�&l و �_ب �*�2 

 . ز�&+
�ی ای� د�. �*

)�زه و�60 �
� زی� آب �&�4. و 
 ���دم د�. � ��ر �*�* )� 
د�. ��?� آ�اھ� �ز �++*، 
� ��ی ای+,� ا�,���ت  �
&6��,V
�?*زر و &L �,��&,� در ا�6&�ر 
��دم �0ار دھ+*، ھ�� ر0	 در 
�3L ��دم ���l در�. ���*� .

ا���6*ار �� در �!��4ت 
. )�Gی>� در ��رج از ��7ر �د

����4*ار ھ	 ��b. �,�د ا��زه 
��oه "دھ* ��دم �  �Zوژه 

�و .  د�. درازی �+*"  ��ی
���Bه ز�*�� ھ�اران ا�!�ن 
زی� آب ر4. و ��دم ���� ��اب 

�*�* و ا?6#� /*ا ��oه آ�* 
���ی2 ا��HGر راه ا�*ا�. �� 
�Bی �� ��د�� در �Vل �Wق 

*+, !0*ر)+��ی� ھ	 

DV12&�ی ����ن و آی�   -2
 !هللا BV12 <�ار

�د �� در ورودی  �
(*�
71
�ی� از �+%<
�ی ����ن، 
<�ی� )��� ��دم V&�ت زده را �(
�<Q �&,�د �� � د��6ر آی. 
. هللا ��ر �G&*ی �QS �*ه �د

� ��دم �+39� اط:ع  �>ای� )�
�<&� ��ای* L)�V از "�&*اد �� 

در����6 �� �&#�ی	 ھ�ی+�  
". �Vزه �<�&� ����ن �&�7د

ای� آی. هللا �&!.؟ ا��م 
 �/��)Q>ن و !)  ا(:ح ط����

���ی+*ه و?� 34&� در ا��6ن 
�!� �� در ����ن .  �<!�6ن

� آی. هللا �+%L ��ار �7
�ر 
 �
�د و ار��ن � �
ا�. و � دھ
��م آ�0زاده ھ�ی &. ��دش و 

" ھ�ی+� �Vزه �<�&�"� ��م 
�Oو)
�ی ����H �&�ن ����اده 

*+,&� �H��  . 

 �/* از ا��6اض ��دم �+39� 
 �H&6� و در �
>%+� �ای� ی�رش 
 �6��,V ی درون�
�زی*��

)+B" rGی>� ای )>. ��م 
�
� �r>H ا�:�� "  �+%<

ا�� زور ای� آی. هللا .  �ده �*
�+%L ��ار ;�&* و ای� Bی>� 
 X&ھ rG+( � �H+� �
+( ��
 rG� �,> *7� �>%+�
 r>H� در ھ��ن 	دش ھ��

*� r#V ��:�ا    . 


� Z&2، ا�V*ی ��اد، ?��

�ر ��رد ا���6د �� r&bر

�ی زی#�ی >%+� ����+� ای 

در ����ن ی�رش "  ��ھ�ر ��ران"
��Hز l90 در��6ن ای� .  �د

 �L%+� 21 را �)در ��د �( 
" ��زه د�4ع �3*س"��ی2 

ھ�A J�� ای/ ��B ط'�95 
����! 
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. ��دم ا��6اض ��د�*.  !�ز�*
+&�د �GV آ�Oر و ��7 "ا�� 
، ده "ھ�ی د�4ع �3*س ارزش

ھ�ار ��6 ��l ز�&� از ار)�G��ت 
 �,�+%L ھ�ی ط#&/� و 
��ھ�ر��ران را در �Zی �3*��ت 

�ری ا�:�� ذ[ ��د�� .

)o� ��ر "�+%L وی�ان �* و 
 . ��ی2 ��4." ا?7
*ا

 �ای+
� 834 دو ��رد از ی�رش 
ط#&/. و ز�&+� ��زی �ای 
�&L وی�ا�%�ی ا�. �� ا��وز 
� ��ن و ز�*�� ��دم ا�64ده 

 . ا�.

دروازه �6ان !��از و   -3
0�,G� !ا���8ن ا

�!&L و !�6 رود���� �7' 
�*ه ��V&� دروازه �0ان �&�از 
ھ	 از ھ�Hم آ�0زاده ھ�ی 
V,��. ا�:�� در ا��ن 

%6�ار "آ�0زاده ھ�ی .  ����*�*�
�H&!!�ز و �Gوش "  


�داری و � '�� �ا�:�� 
 �6!����4*اری �>L در 
رود���� ��ده �7&*�*، ا)��ن 
. در�. ��د�* و ���� ���6+*

���� ھ� وی�ان و .  �&L آ�*
آ�0زاده ھ� .   ��دم �Wق �*�*

 �� *� r&� �7ن�ا�� �� ?#�
��6V در ��رج از ��7ر 

�ی�7ن ?�Z �� و *+?�e7�

�ی ,���&��6V �� *� r در 
����دا و ��یr و ?+*ن و W&�ه 

 . ا�� و ا��ن ا�.

B�� !ھ�Hری ��H,� و 

&+� و اط:ع ر���� و  2&Z
آ��ده ��زی ��دم Z&2 از و�0ع 
 	
�Vادث ط#&/� ی' ر�� �
��ھ2 (*��ت ای� �Vادث 

+&� و آ��ده .  ا�. 2&Z

 � �>��زی ��دم �ای ��3
 2� 2&Z �/&#ی ط�
>�ا�
�ای  834 �� .��,V ای�
 �����ب ��ر��ان و ا��6ا=�ت 
�V ��دم آ��ده ��زی �&,+* 

>�ا�
�ی ( � �>����ر ��3
، ا�� )��ر��ی را � ی�د &�وری*

� ��اغ ��دم آ�*  L&� �60و
� )��م )�ان در  .��,V ای� 	ھ

�3�6V L ):ش ��د ��دم �
 . ای!�6د

اطGع ر����H� 9د�3 و   -1
 9���در ,B��4 اطGع ر

 !,�دم ھC��, U ای��د ��د�3

��6د "در ای�ان �Vادث ط#&/� 
�_ای� را 4/�ل "  �*ی�ی. >�ان

��,r ا��اع و ا0!�م .  ��&,+*
��6دھ�ی �*ی�ی�ی. ا�+&. را 

;�ا؟ ;�ن �� ��ن .  4/�ل �&,+*
و ز�*�� ��دم <,� �Oوت 
�&<&�ردرھ� و �Z .��,V�*ارش 

 .  اھ�&. دارد

� ��ی اط:ع ر���� �ای 
��دم، داد��6ن �L ��7ر، 
����4*ه �&�وی ا����E6، و وزی� 

 ���ا�L ��7 �#� "��7ر 
دروغ و �_ب �� � د�#�ل 
�ر�+��ی� �7,:ت �+�ط� 

L&� *+6!زده ھ" � ،" ���!�
� د�#�ل ای�Hد ا�:ل در  ��

� "ا�+&. ��7ر ھ!6+* ،
ا�:ن "  ا�:?%�ان �E	 و ا�+&."

����4*ه ���� ��دم .  �+} ��د�*
از ��wر &2 از "�&L زده را 

 ��G �&�وی ��,� از ١٠٠٠
ھ�ی اط�اف و ی%�ن  �
���6ن

ھ�ی �زر�� و  وی�ه و ای!6%�ه
. در �+l>9� �39 ��د"  �+�6ل

ی%�ن وی�ه؟ ای!6%�ھ
�ی 
�زر��؟ آی� ای� ��7ن ��&*ھ* 
�� ای� �6V .��,V در ��ی�ن 

>�ان ط#&/� �%�ان >�ان 
 �&��� ا�.؟  

2-   9V��'در ,B��4 ھ
,�دم �� ��B زد��ن 

 ! ای���د�3

�ی* از  �
ا�:م ��د�* ھ�� ��,
ط�ی� ار���
�ی دو?�6 از ��<� 
*��� ��دم  ��Vھ:ل ا .

(*ھ� V!�ب �ز �*ه )��8 
4/�?&� ا���6�� و �
�دھ� و 

�ی ��د�� �!L36 از >,7(
دو?. را !6+* )� ��دم � ��دم 

ھ�#!�%6  .  ��' �,++*
 ��F� �ا�!��� �
�و�*ان را 
ی' ��9 ا�+&�6 )<�3 ��د�* و 

ھ�#!6%� .  ا?�V �6# دا�6+*
ا�!��� ��دم در ��ای�G� 8ت 
 �از V,��. �&�6ا�* 
ھ�#!6%� �&��� �<&� ��د 

 . ھ�&� V,��. )#*یL ��د

H&�ی 2&��9   -3� C��,
3�3!! 

ھ�A J�� ای/ ��B ط'�95 
����! 
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ا�>�ق �
��%&�ی، �/�ون اول 

��&�ن � L
�ر در ��3�� r&bر

��7ری �� ای� "  ر�� ��ا�* �� 
ھ�� �Oوت دارد د�26 را �ای 

و � ای� "!  �+* ��' دراز ���
��ر ی' �* ر��� و �<+� در 
�3L ھ� ���� ��' از ��دم و �
 ���

�دھ�ی �7دو���6� ��

او ا?G%� �6#. �� .  ای�Hد ��د
� ��م  ���Z�64/: ا�

�ری ا�:�� � ای� ھ�� ��

 .�Oوت ;+} ا�*ا�. ا�.

��B وی�ا��V و 32ال 
 !وی�ا��Vان

در � �6�L& وی�ا�%�، ��*ھ�ی 
V,��. وی�ا�%�)� � ��ن ھ	 

� ��ن ھ	 ا�64ده .  ا�64ده ا�*
ا�* )� �7	 ��دم از �L ھ�&� 
 *��V,��. را ���6� �+�ح و 

*++,� ��ن ھ	 ا�64ده .   دی%� 
 .��,V L� ن�� �ا�* )� ��دم 

*+64�&�  . Q?�� ر�&!و ای� 
ا�. �� آ�
� در ای� �2,�7 
درون V,���6 ھ� ),��� 
�&�1ر�* &V L� �67,���76ن 

 . �Wق �&�7د

"���او?&� �<�ه ای� �*ال "  �0
��*ھ� ا���6*ار �<!�6ن �د .

و�60 �/<�م �* �� ای� 
ا���6*ار در�. ��0/� �� 
 �Z . و�د L&� دم زی���
�د�* در )/9&:ت ��رج از &�
��7ر !� �&#�د، از ��26 

وا0/� �� ;� دو?. .  ��+�ر �*
ا�� ��u!�  ! LFل و ��ز�&+�

ھ�&7� �� ای� )#� ��ران 
 Le�Zو�*ه ھ�*ی%� را  زی� 
 �&3 �6Z ��6*ار�دار�*،  �4را ا
ا���6*اران و ����4*اران و و�: 

�/<�م �* :  را روی آب ری1.
 ا���6*ار و �٢٠� ھ����ن  � او 

� در ١٠٠&� r>H� ی+*ه��� 
��رج ��7ر ھ��اه �4ز�*ا��7ن 

 .  ��e7ل )�Gی[ ھ!6+*


��6 از ای� ��خ و ���� �
7&*�
�ی ��داران ��oه و �
دو?. رو���V �<&� ھ�*ی%� 

 .ا�.

��ز��ن "��داران ��oه ی3� 
را �� ار���� از "  �*ی�ی. >�ان

دو?. رو���V ا�. ��64+* �� 
>�ان را ��ب �*ی�ی. �,�ده 

در ��3L، دار و د�6� .  ا�.
رو���V ھ	 ی3� ��داران ��oه 

W&� "را ��64+* �� � �Zوژه ھ�ی 
��ن �LF �8 آھ� "  �3:ی�

 L&!� زی در��ن �����ن و ا)�
 Q#!� ر دروازه �0ان �&�از�+�

 . ای� و=/&. ھ!6+*

��داران ��oه از ��<&�ت 
��ن در "  ��Hت 21"ا��HGری 

 L&� 8 آھ� و ��ده و�
+*ھ�ی ا��6ن �<!�6ن ��1 

*+6G�  . �� .G� 	ھ ���Vرو
��ار � ھ<&,��6Z ���6� �*ه 
ا�. �� ای� ا��HGرھ� 834 آب 
را از ای� ط�ف � آن ط�ف 

 ! ھ*ای. ��ده ا�.

 �E� 8 ی' �!�?� از�ای� و
ا���74ی .  �&��� �
	 ا�.

��*ھ�ی V,��. ا�:�� �<&� 
ھ�*ی%�، �� )+
� ذره ای ا���6د 
 Q>� ا���74ان را ���دم 
<,� ا����ر �&��� از  *+,&��
*+,&� �67&. ھ� دو ط�ف را 

ا���74ی ��*ھ� �<&� ھ�*ی%� 
 L� دم ا�74ی�� �E� از

 .  V,��. ا�:�� ا�.

B�� :�,�H� دم و�,! 

�&L ا�&� ا�� از ی,�9ف 
ھ�#!6%� و اV!�س ھ�*?� 

�د B�از .  ��دم � ھ�*ی%� را 
ط�ف دی%� �,�ف ��&� و  
�!�6ده ��دم � V,��. را 

 . ��&�63 و �!�6ده )� ��د

اظ
�رات ��7%&+��� ��دم در 
آق 0: و ��&�7ن و دورازه �0ان 

� و � �
و LZ د��6 و دھ
 ��6V �
o&>� �6 را در وی*ی��رو

دی*ه ای* �� ��دم  .  دی*ه ای*
 �;%��� و � ;� (�ا�6V و 
;� ز�ن ��ده و رو�+� در 
 �6!�ره ���� ��زی در 
رود���� ھ�، �7&*ن راه آھ� 
در ��3L �!&� رود���� ھ�، 
�*��زی
� و �4وش آب �*ھ� 
� ��7ورزان )
&*�.، و �23 
وی�ا�%� و ��1ب ��oه �Z�*اران 
و ا���6*اران و ا��م ��/� ھ� و 
�: ����3ت V,��. ا�:�� 
 �
در وی�ان ��دن �+%<
� و در�6

*++,&� .#<) �
 . و ��ا)l و ز�&+

� ای� V!�ب )/QH آور �&!. 
 .��,V ھ� �� ����3ت ��
 �ا�:�� �Zی �_ا�6+* 
ا��6اض و �7	 و ا����ر ��دم 

 .��ا�� �*�*

ا��م ��/� �&�از ا��6اف �&,+* 
 L&� زدی* از �+�ط���� در 
 2�S�زده 4>2 ��رده و ا

 !��د ا�.

�>�* �o��Zر ����4*ه �&�وی 
ز�&+� ��oه �  �Z�*ار �>�* 
��0ی رr&b ��6د �L �&�وھ�ی 

�ارش �&*ھ* ��� ]>!� :
" .b�� �6?ل دو�u!� X&ھ

�ه او��H، ;�ن ��دم از  *+,&��
�� .  د�. �� ��(� ھ!6+*

��دم )��!6	 � ی' �,<� از 
 !"د��76ن در�وم

�&L زده ھ� در LZ د��6 از 
 l�H� �&�>!� ر=�ی� د
)�E� .<>S� �&17م � �4ی�د 

و �Z)�ب "  &�7ف &�7ف"
�+} و ا�:م ای+,� ھ�� )�ن 
�c0�;�0 ھ!6&* ا�36#�ل 

*++,&� ! 

ھ�A J�� ای/ ��B ط'�95 
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����4*ه �0ار��ه ا�V* ��دم، 
:ی ��oه �Z�*اران در ��
رو��6ی (>G� آ�c+�ن ��رد 
 �ا��6اض ��دم �0ار �&%&�د �� 
 �Z . از�2 د+&E4�<� '��

 !  دراز)� از �>L دور �&�7د

��دم �&L زده در رو��6ھ�ی 
اط�اف د�. آزاد��ن و 
���+%�د ��ز��6ن � ��oه 
�Z�*اران در�&� �&��7* �� 
+*ھ�ی� ��  L&� *�1اھ&�
��دم در�. ��ده �د�* را �ز 
 L&� *� A���+*، ��ری �� 

�ارع ��دم ��ازی� ��د� �  . �
���ل )��s در ��ی�ن ای� 
در�&�ی �
�و�*ی � ��م �#�د 

 !ر&/� �67� �&�7د

V!� رو���V را ی' زن درد 
 ! �7&*ه �,� ی' �Zل �&,+*

و ���Bه ��دی �&L زده در 
ا��6ن ?���6ن �&���Gا�. 
ھ�� �&L زد��ن را در ی' 

&�ن �&,+* �&+c+ای f&>� وی*ی� : 

�ی �� در ر���� ھ�ی "&;
�#�ی )#<&� �&,++* ھ�� اش 

�Wدرو  ... �ی � ا�	 .  &;
3V&3. از ��
�ری ا�:�� 

ی/+� .  ��&7� �دا�. ��د
. ��ده ا�* در ای� .  �*ار�*�O

از ��
�ری .  ;
L ��ل
 �+&ا�:��، از �&!6	 و ��
 ���%c&:�� ھ�ری ا�
��
� ای� �<. ���&*ه و  �,��

 ". ��1اھ* ر�&*

 ! ھ'��9V ,�د,9

 L&� 	د درد و ر�� و ز��/ا
 �وی�ا�%� را ھ&r� X ��&�6ا�* 
 L&� ن ای��&��ا�*ازه ��د �0
rV �+* ا�� ا/�د ھ�#!�%6 

 ��&�ه �++*ه و ا�6Vام �ا�%&
ھ�اران ا�!�ن از ���� و �+�ر 
 �6V ای�ان ��7ن داد �� ھ+�ز
 	W�&>� 	:�� ھ�ا .��,V
 �)��م ر�� و 4:�. و 
� ای� ��دم  �� �������
)>�&L ��ده ا�.،  ��6ا�!6� 
ا�. ای� ا�!��
� را از 

*+� ���%& .  ا�!��&�76ن 

(>+� ھ�ی� �� ��دم �&L زده 
 �در ھ��ن و=/&. ����9ک 
)<�G د��6 ھ���ن �+�76 

 :��ده ا�* ��7ن �&*ھ* ��

;%��� ��دم � د�. ��?� و 
 �Hای ای�ھ�*�. و ھ�*ل 
�* در ��3 L�L& ��و��ن 

 ! ):ش �&,++*

 �;%��� ��ا��ن ��&�7ن 
�!&� �ھ�ی�  د�. ��?� و 

l�� �39+� ا�*  آوری ��ده �� از
�&<���6 در   ۴�*ی � ط�ل 

�3 L�L& �&!�ز�* و ا?#6� از �
�ات و ���&�&
H( ت  ا�#�هBآ


+*�� ��oه �#�ی �&!.� ! 

 �;%��� ��ا�� از ?���6ن 
��' ��دم �&L زده در 
 ���ز��6ن �64�6� ا�. و رو 

*���� :  دور&� �4ی�د �&
ا�� .  ��ب �&!6	.  ?�ھ!6	

 ���ب �ادر �� ا�. و 
 !  ��,�7ن آ�*ه ام

;%��� ��ا��ن ),� ��3ای� 
�د�. �&%&��* �� روی2 

�!,� و "���6� ا�. 
�ای �&L زده  ���H� ا�,���ت

و � ای� )�)&Q ��� "  ھ�
 Lا�!��&�76ن را در ��3
�Z?�1اران و ھ�� ;&���اران 

 !V,���6 ��7ن �&*ھ+*

;%��� ز�� از LZ د��6 از ��دم 
ای�ان در ��ا�. ��' �&,+* 

� "ا�� ی�دش ��&�ود %�ی* �� 
��ط��� ��دم �<!�6ن را 

 "! �4ا��ش �,+&*


�ی ,�� L&� �
در �&�ن ای+
 ���د�� �� از ��ا�� ای�ان 
��ی �<!�6ن و ��ز��6ن و 
?���6ن روا�� �&�7د 834 و 
834 ��7ن دھ+*ه 0*رت و 
��E. ھ�#!6%� ا�!��� در 
��ا0/� ا�. �� ا�!��
� �&�ز 

� ��' دار�* . 

در �&�ن ای� ا��اج ھ�#!�%6 
ا�!��� ی' ;&� �WیQ ا�. و 
�ا�%&� ھ	 �&!. QH/( �6#?ا .

از �&�وی ا����E6 و ��oه و 
ا�,���ت �&E	 H?!6&,� و 

+*�� ای� ار���
� و �

ھ�A J�� ای/ ��B ط'�95 
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#�دھ� و �&�وھ�ی Z دھ� و�%?�
ھ�&7� آ��ده �����7ن ی� 
�#�ی �&!. و ی� ا�� ھ	 ��و 
�<� ��ن Z&*ا �&�7د �0ار 

و .  ��0ار �++*"  ا�+&."ا�. 
ای+
� ھ��ن  �&�وی� ھ!6+* �� 
� در ی' �S6�. ا��4 ا��
��ر���� رخ دھ* )� �LF �<� ای 
از ا���6*اران و ����4*اران و 
اط:��)� ھ� و ا�+&�6 ھ� و 
ا��م ��/� ھ� �4 ا?�Gر در 

 �( *��� �=�V L<�" و 	E�
��0ار �++*" ا�+&.  . 

��B زد��ن را �'�ی3 �
 ا,�ن 
 !��H,� ا�G,9 رھ� ��د

. �&L روزی �4و�2 ��اھ* ��د
ا�� آ�Oر و ��ا2#0 ��?
� و 

� ��دم ��اھ* ���* �
?�� . 

�&L �4و�2 ��اھ* ��د ا�� 
(*ھ� ھ�ار ����اده ای �� ھ�� 
ا�,���ت ز�*�&�7ن، �>�Sل 
ی' ��� ):ش و �6V ��ر��ن 
را از د�. داده ا�* و ��;,�6ی� 
ا�,�ن ��?� �ای �ز��زی 
ز�*�&�7ن را �*ار�*، ھ�اران 
 ���د�� �� �ای ھ�&7� 
 �! L&� س دھ67+�ک���
��اھ+* �د، (*ھ� ھ�ار 
�ای  ���� �6V �� �7ورزی�
�&� ��دن ��د Z&*ا ��1اھ+* 
��د، ھ�اران ز��� و �/<�ل �� 
از )�ان ��?� و ا�,���ت در���� 
�ای �زی��64 �:�6&�7ن 
. �>�و�+* ���ی ��اھ+* ���*

� ای� �ی* �#[ ھ�?+�ک 

 LF� ی �7+*ه ای�
&��ری
SV#� و و� و ا��اع &��ری
�ی 
����G و W&�ه را ا=�4� ��د �� 
(��E+#Vان و �SS16&� ای� 
��(� داb	 در �ره ��ن 

 . ھ7*ار �&*ھ+*

در  ای� �&�ن V,��. ا�:�� 
�&*ا�&	 .  را ھ�� �&7+��&	

� �>x �4و�2 ��دن  ��
�&L از ی,�9ف ��دم �&L زده 
را � و�*ه ھ�ی �� ���� 
����دان �%� ��اھ* دا�. و 
از ط�ف دی%� !�ط ر�0. �&�ن 
آ�0زاده ھ� �ای �B �7&*ن �Zل 
و �Oوت ��<,. � ��م ���. و 
��ز در �+39� راه ��اھ* 

 . ا�*ا�.

 s>61� �9ح�دم در ��–   ��
 834�L& زده ھ� �� �*)
� در 

<,� ھ��   –��ک ��اھ+* �د 
ا�!��
�ی درد�+*ی �� در 
��ا�� ای�ان 0<#�7ن �ای 
ھ�+�����7ن در �+39� �� 
طo*، ھ�c+��,� ��وع ��ده ا�* 
�ی* �L,76 �*ن در ا�,�ل 
 �� ھ*ف ��'  s>61�

�ز���*��ن ز?�?� را ادا�� دھ+*. 


�ی ��د�� ا�� ���4 ,��

� و ��راھ�ی .  �&!.>,7(

ھ�&�ری در �9[ ��ا��ی در 
 L,� *ی�ھ�� �� ھ�c+�ن 

� را ادا�� دھ+* ا�� ,�� ،*��&%
 '�� ��ی*  �
,�� ��:وه 
�&L زده ھ�ی ��د �+39� 
�!�رات وا0/� در �
�ھ� و 
رو��6ھ�، �!�رات وا0/� 
 �����اده ھ� را �آورد �++* و 
اط:ع ر���� ��Gف ا��زه 

 ��*ھ+* V,��. ا�:�� 
و�*ه وا�
�ی ;+*ر�Wز ��دم را 

*وا�* �� . 

ی' ��ر �
	 ای� )7,<
� و 

�دھ� و ):�
� ای� ا�. �� �
� ��ا�6
�ی !&�ر (�ی[ و 
رو�� V,��. ا�:�� را زی� 
�74ر %_ار�* و �H#�رش �++* 
21 �
	 و ���4 از �Oوت و 
ا�,���ت ��7ر را �� روی2 ?	 
 �داده ا�.، 834 و 834 
�ز���*��ن �&L و )��&� 

 .ز�*�&�7ن ا��S6ص دھ*

)�دی*ی در ای� �&!. �� 
V,��. ا�:�� را 834 و 834 
� زور ھ�#!6%� و ا��6اض 
��ا��ی �&�6ان �H#�ر ��د 
�� �&!� ھ�ی �Z از �Oوت 
;�oول �*ه ��دم را �ای )��&� 
 L� زده L&� زھ�ی ��دم�&�

*+� . 

)�دی*ی در ای� �&!. �� در 
�H&6� ای� �&L وی�ا�%�، �,�ف 
��&� و  �!�6ده �&�ن ��دم 

��6*ی*ه و �&<&��
� ��ر�� و  

&*��6ن و (  	&E� .ی�Fا�
 	��V �3#ط ��>�و�&� ���/� 
و V,��. ا�:�&�7ن ��&�63 

):ش .  و �!�6ده )� ��اھ* �*
�+&	 L#0 از �&<
�ی وی�ا�%� 
دی%�، ��4&�ی ��V	 ا�:�� را 
� �&L ��و��ن 0&�م ��د��ن 

�ای ھ�&�W �7ق �+&	* . 

�+�76 �*ه در ا����6�&���ل 
 ���811ره 

ھ�A J�� ای/ ��B ط'�95 
����! 

ا��5د ھ'��9V <��ه �311ه و ا���ام ��ا�V�� ھ�اران ا���ن از ��!
 و ��1ر ای�ان ��ـ�ن 
9 �
 �ـ� ��8�م ر�� و ���G و �9 <�� U]��DF U9 ھ,G�داد �
 ھ�1ز ���H� 9,� ا

31� 
��V�� ن���ای/ ا����&� را از ا����� �� .ای/ ,�دم 8;�B ��ده ا��،  ���ا���
 ا
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 �;9M در��ره 
��ا�K�;, L ��ر 

 ای�ج ر�Oی9 

���6� زی� �Z �6&�ده �*ه 
 �w� 1+�ن ای�ج ر=�ی��
�ب V ن�Hی���&6� آذر
����&!. ��ر��ی ای�ان ا�. 
�� از ����� )<%�ام ��وه 

در "  آزادی، �ا�ی، ا�!��&."
� ١٣٩۶ ��داد ٢۴روز  ��ا ١۵ 

��=�ع .   21Z �*٢٠١٧اوت 
 ������>&8 ��ر، "ای� 

&��ری
�ی �e<� و ���0ن ��ر 
�د"  ��
�ری ا�:�� ای�ان .

Bزم � ذ�� ا�. �� ای� 
� �<. ای+,� از  �6���
�Z �(�) �#V�S&�ده ��دی*ه از 
?>�ظ ا��b�7 ا(:�V)� در آن 

 .وارد �*ه ا�.

*** 

�:م � اد�&+
� و ���. 
A<دو�. .  �++*��ن در ای� 

دارم در �3*�� ��دم را �/��4 
	+�  . �w� ای�ج ر=�ی� ��

�ب V ن�Hی���&6� آذر
����&!. ��ر��ی ای�ان 

 ��ل ��ر�� ١٢� �*ت .  ھ!6	
4+� و 4/�ل ��ر��ی در 
��ر����Hت �6/*د در ای�ان 

��ر � د�6%�ھ�ی )�اش، .  �دام

دری�Z ،Lس و ���,�ری، از 
��<� ��رھ�ی �د �� ط� ای� 

 . ��ل ا��Hم داد١٢

" ���0ن ��ر"در ای+�H �<&�ت 
 A<
�ری ا�:�� ��=�ع ��
��* و ا�&*وارم ��  ��� ��
. در آی+*ه � ای� ��=�ع �oدازم

و?� در 0!�6
�ی از (>#. 
���د ���0ن ��ر ای�ان  �ھ�ی	 
� �!u<� ا�&+. �>L ��ر و 
&��ری
�ی �e<� ا��ره 

 .��اھ	 ��د

اول از ھ�� �ی* %�ی	 ���0ن ��ر 

�ری ا�:�� ���0ن ��ری ��
 �ھ!. �� در آن ��ر��ان 
�<. �*ا�L,7( �6 ھ�ی 
 ��!L36، در )�Sی�E� ،Qرت 
ا��ای ��Gد ای� ���0ن، و �>�ه 
ر�&*ه �� � ا��4:6ت ��ر�� و 
. ��ر���4 و W&�ه ��73 �*ار�*

� ھ�&� �/+� ای� ���0ن ��ر 
� �lG ��ر�4ا ���6�  ��>!�
 lG� � ��*ه و ��<,�د آن �&

�6V ا�� � .  ��ر�4ا ��اھ* �د
 �74۵٧ر، 0*رت و ا�6#�ر ا�3:ب 

� �lG ��ر�� ���6�  *+;+*ی� 
�*ه �د )��8 دو?. =* 
��ر��ی � ا=�4� ��دن )#�Sه 
 �F+� ھ� را*+ھ�ی �*ی* ای� 

ا�* و ی� ز�&+� ا��ای� آن را  ��ده
��� و�60 .  �>*ود ��ده ا�*

���0ن ��ر را �&�1ا�&* در ?&!. 
ا���� �
�دھ�ی �� �0ار 
ھ!. در )�SیQ ای� ���0ن 
��ر، در ��Eرت، در ا��ا و 
�زر�� آن، و در LV ا�6:ف 
&� ��ر�� و ��ر�4ا �23 دا�6� 
��+* ای� ا���� � ;�6�7ن 

وزی� ��ر، :  ��اھ* ��رد
���ی+*��ن ا���H و ��راَھ�ی 
ا�:��، ھ&. وزی�ان، 
��رای/�?� �GVظ. 4+� ��ر، 
��ز��ن )��&� ا���6��، 

*ا�. ��ر، ��&6� 4+� و 

٢�زرس وزارت ��ر،  � �G� 
ا(9:ح ���ی+*ه ��ر�� �� �ی* از 
ا��wء ا���H و ��رای 
 *+��ا�:�� �>L ��ر ��د 
ی� �ی* از ده ھ� (��4 %_ر�* و 
��رد )�ی&* ا���H و ��راھ�ی 

*+�� .ا�:�� �>L ��ر ��د 

�ای� ���0ن ��ر ��
�ری �+
ا�:�� ای�ان ���0ن ��ر 
. ��ر���4ھ��. �ای ��ر��ان

 �
��ر���4ھ� و ی� ���ی+*��ن آ�
ای� ���0ن را ���6�، ا��ا، و 
��Eرت ��ده  و در ��رد �>�ه 
LV ا�6:ف &� ��ر�� و ��ر���4 

*��&%&� 	&�S( �
�6V .  ھ	 آ�
 ��G ٢ا�� 0#�ل �+&	 �� آن 

��ر�� ھ	 وا0/� ���ی+*ه ��ر��ان 
ھ!6+* و از (��4 ھ� ا�:�� 

ا�* �ز ھ	 ���ی+*ه  رد �7*ه
��ر��ان در ���S( l0&	 �&�ی 

ھ� ��G ی' .  در ا0<&. �0ار دار�*
%&�ی*  �E� رای ٢رای دارد و در 

��ر�� در 0#�ل رأی ای� ھ�� 
L&و وزی� و و� r&b�16ر و رG�. 

6
�ی دی%�ی �� ��7ن >�
�&*ھ* ای� ���0ن ��ر، ���0ن ��ر 
 B#�ر)+* از؛ او�. ����4��
/*ی در ای� ���0ن  �&&e( ا�,�ن

�F: ا�� در .  ��ر و��د �*ارد
آی+*ه (+/. Z&4�7. �+* و ا�� 

۴۴�1اھ&	 ���. ��ر از  
 � .���٣۵ �&&e( .��� 

دھ&	 �ی* � ار)2 و �Z�*ار و 
	&%+H
�ی دی%� .  دو?. ?�F�

�&�6ا�* ای� ��* �� ا�� در 
 �S��� �%+�1ط� ایآی+*ه 

 ��ه ۵ روز � ٩٠زاَی��ن ز��ن از 
)e&&� داده ��د و ی� ز��ن ر4. و 
�و � rوی�� ���7. ��ر�� 
����ت ��ری �>!�ب ��د 

� ��ن ری61� ���ی* در �&�

rZ در ا(L ���0ن ��ری .  ��د
� �lG ��ر�� ���6� �&�7د  ��
�ان ��د، ����ت ��ر، &� ��ی* 
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)/9&<�، ز��ن �ز�7!�%6 
 �9��ر�� و ;&�ھ�ی �
	 در را
� ��ای8 ز��ن آن ��l0 ���0ن 
�_ار ��* و �ی* راه را �ای 
ای+,� ��ایe( 8&&� ��اھ* ��د 

�<	 و (+/. .  �ز %_ارد
Z&4�67. �&,++* و )�?&* ارزا��6 

�ای )e&&� .  و را�6V �&�7د

#�د ���0ن ��ر � �lG ��ر�� و 
و=&/. ز�*�� ��ر�� �ی* راھ� 
� W&� از ��ن و ��ن ری�ی و 
د�6%&�ی ��ر�� و��د دا�6� 

*��. 

د?&L دی%� �ای اO#�ت =* 
��ر��ی �دن ای� ���0ن ای� 
ھ!. �� ای� ���0ن 
راھ,�رھ�ی را �ای در ر4. 
�ز  .&?�u!� ر���ر���4 از زی� 

� �+�ن ��Fل .  �_ا�6� ا�.
)#�Sھ�ی� �� *وا � ��Gد ای� 
�0ا�&� ا=�4� �*ه ا�* را 

در ���0ن ��ر .  �&�7د ��Fل زد
4/<� ���6� �*ه ا�. �� 
��ر ا�#�ری ��+�ع �&#��* و?� 
در )#�Sه آن �&%�ی* �� در 
��ای8 وی�ه ��ر���4 �&�6ا�* از 

.  ���. ��ر ,7*��١۶ر�� )� 
ی� �6G� :F� �*ه ا�. �� 
ا��اج ��ر�� ��+�ع �&#��*، 
و?� )#�Sه �&%�ی* �� ��ر���4 
�&�6ا�* � �+�ان ای+,� ��ر�� 
وظ�یs �>�?� را ��ب ا��Hم 
. �*اده ا�. او را ا��اج ���ی*

�Vل )/�یs از وظ�یs �>�?� در 
���0ن ��ر ;� ;&�ی!. �!� 

)�زه ای� ���0ن ��ر .  ��&*ا�*
 L��� 	6,�ری �*ه ھ�د

 ��G ��١٠ر��ھ�ی ���6 از 
 آن ��ر ١٩١در ��ده .  ��&�7د

: ���6� �*ه ا�.
��ر��ھ
�ی ��;' ���6 از ده "

)�ان ��G�  Q!V را ��

 �w/�S<>. ���60 از ���ل 
 �+F6!� از ��3رات ای� ���0ن

)S� �&17<>. و ��ارد .  ���د
���� �&bآ Q��� �ای  ا�F6+�ء 


�د +7&Z ���اھ* �د �� 
��رای/�?� ��ر � )�SیQ ھ&�ت 

ی/+� ."  وزی�ان ��اھ* ر�&*
 �( *��� s&>,( ون*��ر���ی* 
 �ی' روزی آb&� ���� ای 
 B�V ،د ��رای/�?� ��ر�
+7&Z
 ��� و ;%��� �/<�م �&!.، 
*��. )�SیQ ھ&�ت وزی�ان 

ی/+� ��ر�� ا��ا��، ��ر�� 
*ون �V و �3Vق، و ��ر�� 
�S*وم و &��ر �e<� روی 
 �� �( s&>,( �ھ�ا�. و 

  .�/<�م �&!.

� ای� �3*��ت ا��زه *ھ&* 
 �
� �Vادث ��ر و &��ری 	&��
�e<� و اول ی' آ��ر 
��ا�%�67 در ��رد �وز �Vاث 

	&�� .��ر در ای�ان دا�6� 

 8ط#� آ��ر اداره �L روا
����� و ا��ر &� ا?�<<� 
 �����0 �,��Z ز��ن��
َ�
�ری ا�:�� &!. ھ�ار �
 �Oد�V ل ��د د;�ر��ر�� در ��
���� از ��ر �*ه ا�* و در 

 ٤ روزا�� �9ر �&��%&� ٩۴��ل 
 �(٥ �
��( � �Oدر ا �G� 

 L<� �+ای� Lb�!� ���ر���4 
��ر ����7ن را از د�. داده 

ای� آ��ر اراb� �*ه 834 .  ا�*
��ر��ا�� را در � �&%&�د �� 
)>. 2��Z ��ز��ن )��&� 

ا�� .  ا���6�� �0ار دار�*
3V&3. آ��ر �Vادث و ��گ و 
�&� ���� از �*م و��د ای�+� 
�>L ��ر �B)� از ای� ار�0م 

����� اش ��ر��ان .  �&#��*
��ر��ان .  S4<� ھ!6+*

�������6، ��ر��ان ��ره 
����� ھ�، ��ر��ان درو��ر در Z
�9ر  ������ل �� �ای درو 
� ��ر ��64� �&��7* و  .0��
(*ھ� ����� دی%� ا(: �� در 
��ی� O#. �&��7* و �!� از 
��گ و �&�، �Vادث و 
&��ری
�ی� �e<� �� از آن ر�� 

 .��! �&#��* �#� دار �&�7د؟

����� �ھ�ی از  ا��زه *ھ&* 
: ��ا�+� �>&8 ��ر ا��ره �+	

��3ط از ار)�Gع و <+*ی، 
�!���&. ���� از �7. 
��ز، ا��HGر در �/�دن و �>L ��ر 
و ری�ش آوار، ?� �*ن در ;�خ 
د�*ه و د�6%�ه �Zس، �Vی� و 
آ)2 ��زی، &��ری
�ی 
� ��ر��ان  �9ھ����� در را
��ر���� دارو��زی، از د�. 
دادن �%L او?&� *ن در ا�O ��ر 
 LF� ی ��ری��ی,+�ا�. و 
�0?&4�#
� �� �Zی دار�0?� 
&��ری
�ی ری�ی،  ،*++&7+&�

 �;9M در ��ره 
��ا�K�;, L ��ر 
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�L، ��ط�ن، و ده ھ� ��ع 
 �
دی%� از �Vادث ��ر و &��ری

 .�e<� را �&�7د ��م �د

 �>e� ی�
�Vادث ��ر و &��ری
�+} ������ ای!. ی' 

آ��ر �67� .  ط�4� �<&� ��ر��ان
�*��ن �Vادث ��ر &� دو �+} 
�B)� از آ��ر �67�  ���
�
�*ه در �+%
�ی �
��� اول و 

ای� �+%� ھ!. .  دوم ا�.
�� ���&�ن آن را�. را�. در 
���/� �&��c+* و �!� 
��&�6ا�* آ�
� را � ا�%7. ��7ن 
*ھ* و %�ی* �� ای+
� ھ!6+* 
� �0ا�&� =* ��ر��ی�7ن ھ� 
 ،*��روزه ��ن ��ر��ان را �&�ی
����ادھ� را � ���Z�. و 
���� ھ� را ��اب �&,++*، 
ا�!��
� ھ� را ���0 ا?/�w و 

در .  ���� �7&� �&,++*
 ���61ی� ��ای8 ���0ن ��ر 

ای+
� را �� "��ر��ان �&%�ی* �� 
در د�64ی O#. �&,+&	 �%�ان 

��&* �� �0ار ".  �#��&*V*س 
 ،*64�& �0�G(ھ!. �� ;� ا
�0ار ھ!. �� ��رای/�?� ��ر 

 �٩ �� �w� آن ���ی+* ٣ �w� 
��ر��ان ھ!6+* و=&/. 

*++, ���)�زه �ز .  ��ر��ان را 
ھ	 ا��ره �+	 �� �6V ا�� 

 ��ر�� در 0٣#�ل �+&	 �� 
��رای/�?� ��ر و ھ� ھ&�6 
�+16#&� ��راھ�ی 
 �ی/+� ��دی%�ن  ا�:�� َ

 ��ر�� ��٣ر�4ا �&!6+* �ز ای� 
 .در ا0<&. ھ!6+*

ا�� دو?. ای�ان دو?. ��د�� 
�د، �&#�ی!�6 � دا��6 ���0ن 
��ر �*ا�3V l4ق ��ر�� و 
Z&%&�ی �!6>,	 ای� ���0ن، 
�>&8 ��ر ا�+� را �ای ��ر�� 

�ی* .  در �>L ��ر ���د �&�ورد
آ��ھ� ��ر��ان را در ��رد 
 �;%��%� �GV ا�+&. 
 ]9� �آ��ز�
�ی Bزم 
 ���
�B)�ی� ا���6*ار �

*����&�  . �و?� � ی' �%�ه 
�!��� �� �0ار ھ!. در ��رد 
ا�+&. �>L ��ر و �Zی&� آوردن 
آ��ر �Vادث ��ر و &��ری
�ی 
 � *��&% 	&�S( �>e�
 � �� *&�
��د�� �&�7د 4
W&� از ��د ��ر�� �� �0ار ا�. 
%�ی* �>L ��ر �� ا�� �&!. 
ھ� ��16Gر ���#*ار ��ر�4ا 

 .)�S&	 �&��*ه ھ!6+*

ا��زه *ھ&* ای+�H �%�ھ� 
 ���0ن ��ر ٨۶&��*ازی	 � ��ده 

�ری ا�:����" : ��٨۶ده . 

��رای/�?� �GVظ. 4+� 
 �&bازی� و آ�� �&
�!�uل )

ھ�ی �GVظ. 4+�  ����
��  Lء ذی�w�و از ا *��

�� L&,7( وزی� ��ر و   -١:  ��دد
ا��ر ا���6�� ی� �/�ون او �� 

 -٢رr&b ��را ��اھ* �د 
 lون   -�٣/�ون وزارت (+�ی�/�
 �&%+� lون   -۴وزارت (+�ی�/�

�/�ون وزات   -۵وزارت ��7ورزی 
 .G�۶-   ون وزارت �/�دن و�/�

�/�ون وزارت �
�د   -4٧<�ات 
رr&b ��ز��ن   -٨��ز�*�� 

دو ��G   -�GV٩ظ. �>&8 زی!. 
� دا�7%�ه در �H( �از ا��6دان 

دو ��G از   -١٠ر�6� ھ�ی 4+� 
 lاز   -�١١*ی�ان (+�ی �G� دو

�*ی��L   -���١٢ی+*��ن ��ر��ان 
�زر�� ��ر وزارت ��ر و ا��ر 
ا���6�� �� د&� ��را ��اھ* 

�د." 

 �6V ��:�ا .��,V ای�
�Zی#+* � �0ا�&+� �&!. �� 

ھ� .  ��د��ن و=l ��ده ا�*
و0. ��ا�6� ا�* ای� �0ا�&� را 
 �ھ	 زی� �Z �_ا�6� ا�. و ی� 

)#�Sه ھ�ی د�. ��ر���4 را 
 �67&�ای ا�>�ف و زور��ی 
�ز �_ا�6� ا�* و �6V در 
&�67 ��ارد �!�u?&. ��ا�+� 
�>L ��ر را � ��دن ��ر��ان 

� �+�ان ��Fل .  ا�*ا�6� ا�.
 ای� ���0ن �٩١&�7د � ��ده 

ا��ره ��د و ;+* ��Z �9ی&� )� 
از ای� ��ده )#�Sه ای آ�*ه �� 
د�. ��ر���4 را �ز �_ا�6� )� 
از زی� �ر �!�u?&. �*م و��د 
و��یL ای�+� در �>L ��ر 

*+� �?�� ����" : ��٩١ده . 
��ر���4ی�ن و �!B�uن �<&� 

 ای� ٨۵واV*ھ�ی ��=�ع ��ده 
� ا��س  *+G>,� ���0ن
�ت ��رای/�?� �GVظ. �S�
�ای )��&� �GVظ. و  �+4

*ا�. ��ر��ان در �:�. و 
�>&8 ��ر، و��یL و ا�,���ت 
Bزم را )
&� و در ا�6&�ر آ��ن �0ار 
 Lی��د و�داده و ;%��%� ��ر
�4ق ا?_�� را � آ��ن &���ز�* و 
در ��Sص ر��ی. ��3رات 

*ا��E� �6رت �GVظ�6 و 

�م � .  ���ی+*>� �ا�4اد �_��ر �&
 Lی��اری از و*
ا��G6ده و �%

*ا��6 �4دی و �GVظ�6 و
ا��ای د��6را?/�<
�ی ���ط� 

: ٢)#�Sه.  ��+* ��ر��ه ��
;+��c� ��ر���4 ی� �*ی�ان 

 ای� ٨۵واV*ھ�ی ��=�ع ��ده 
���0ن �ای �GVظ. 4+� و 

*ا�. ��ر و��یL و ا�,���ت 
Bزم را در ا�6&�ر ��ر�� �0ار داده 
��+* و ��ر�� � و��د 
آ��ز�
�ی Bزم و )_��ات #0<� 
*ون )��� � د��6را?/�L و 
��3رات ����د از آ�
� ا��G6ده 
 �6&?�u!� ���4ی* ��ر��+�

در (�رت �وز .  ��1اھ* دا�.
ا�6:ف، رای ھ&�ت LV ا�6:ف 

ی/+� � ."  ��4_ ��اھ* �د
ھ�&� را�6V ��ر�4ا �&�6ا�* 
%�ی* �� �� و��یL ای�+� و 

 �;9M در ��ره 
��ا�K�;, L ��ر 
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)�(� ھ�ی ای�+� را در ا�6&�ر 
��ر��ان �0ار دادم و?� ای� ��د 
��ر��ان ھ!6+* �� ر��ی. 

 .�,�ده ا�*

&�V �67ادث ��ر ز���� ا)�Gق 
�� ا64* �� ��ر�� �H#�ر �� 
��د ا=�4� ��ری �+* و �!6� 

ی� ��ر ),�اری و ی� ��ی .  ھ!.
��ری آ��Hم �&*ھ* و �H#�ر 
 �67&ھ!. �ای �3Vق 
)+*)�، و ��ی/�6 ��ر �+* ;�ن 
�ان �Zدا��6 ��د � �3*ار &�
)�?&* �>�Sل در ار)#�ط ھ!. 
و ز��ن �ای او �
��6 از ر��ی. 

�F: در .  �!�Lb ای�+� ھ!.
 �
�/*ن ذ�Wل �+} ی��0ت �

 � ��ر�� �>�ه ٣٠٠زر�* ����ن 
�>��#� د��6�دھ� � ا��س 
ھ� واV* وا�� L��V ذ�Wل 

� .  �+} ا��16ا�� �&#��*
�ت دا�<� �/*ن �S� س��ا
 �67&�� �+�l4 ��ر���4 و ��د 

�ه ��7 &�67 از ��ر�� و 

 ��ر�� ۶ ی� ۵ھ� .  �:ک �&#��*
�/*ن �ی!�6 )�ا��ی� 

 وا�� ذ�Wل ١٢ )� ١٠ا��16اج 
 � �� *+���+} را دا�6� 
 �ازای ھ� وا�� 4:ن �3*ار 

و?� در واl0 .  آ�
� �Zدا�. ��د
 ��ر�� روزا�� �&�6ا�+* ۶ ی� ۵

V*ا��F دو �*د وا�� ذ�Wل 
��ر�4ا .  �+} ا��16اج �++*

)��م ��ای�ی� �3*ی و W&��3*ی 
��ر��ان را در �Zدا�. ھ� وا�� 

� .  واV* �:(� ��ده ا�.
��ط� )��&� �/&7. ز�*��، 
��ر�� �H#�ر ا�. �&<� 
��ی/�6 از V* �/��ل *ون در 
 Lی. �!�ی���64 و ر�� �E�
ای�+� �� از ���. ��ر��ن 

�دن .  �&,�ھ* ��ر �+* B�

���. ��ر ��ر��ان � ��ط� 
)��&� ز�*�� �1ر و ��&� 
����اده ���V AدO� �&�7د و 
/* از و�0ع �VدO� ��ر���4 ی3&+� 
��9ح ��اھ* ��د �� �� )��م 
و��یL و )�(/� ھ�ی ایَ�+� را 
� ��ر��ان ا:غ ��دم و?� ای� 
��د ��ر�� ��S3 ھ!. �� 

*+, .��&�1اھ* آ�
� ر��ی. 

Z&2 �&�ی از ای� �Vادث 
���6ی� ھ�ی+� را �&�ز دارد و?� 

ژی	 ��
�ری  ��ن ��ر�� در ر
�ارز��6ی� و  ا�:�� 

�. ھ�ی+� )�ی� ;&� ھ!. 
����� اش ��ر���� �7رت در 

ھ�&� ;+* ��ه .  )#�ی� ا�.
Z&2 ��ر���4 ��ر��ان را *ون 
���' دا�L ;�ھ� �� ا�#�ع 
�*ه از ��زھ�ی ��S6�* �*ه 

��ز (از �1�ن �4=:ب ��ر���� 
'&6#�  ( �O�6د �� در ا�د �4�

آن �� ��ر�� ����7ن را از 
ی/+� ھ�ی+� ��ی* .  د�. داد�*

���' و آ��زش ��ر��ان �ای 
ا��G6ده از ���' ��ا��6 از 

 !��ن ��ر�� �د

ا��زه *ھ&* �%�ھ� دی%� 
&��ری � 	&��ھ�ی  دا�6� 

�e<� و ���رد =* ��ر��ی 
 ����0ن ��ر و دو?. ا�:�� 
/* از  �
��ر��ان و ����اده آ�

&��رھ�ی �e<�، �4ت  � :6ا
��ر�� و ی� �ز�7!6%� و از ��ر 

 .ا�64ده �� دا��b ��ر��

 ���&��ری �e<� �� )�ا�* �
 lی��ی� ��0.، �&�6ا�*  *��
#�د و ی� )�ا��ی�  �&��ر�� را از 

*+,: �F:.  ��ر�� را �>*ود 
�0?&#��4ن �� ا��Fا از �+&� 
�Zی&� �H#�ر � ��ر در 

ھ�ی ��;} ھ!6+* را در  ��ر��ه
%&�ی* �E�  . ل��از ;+*  */

 �ای� ��د��ن ��د��ل 
ھ�ی �L، ��ط�ن ری�،  &��ری
�wی��  	�6، ���Z ھ�ی

 L,� �&&e( ،	7; ی���
ھ� ��ی�w دی%�  �!�� و ده

�9ری �� .  �6#: �&��7*
 �&&e( .>� �د��6ان /*ھ� 
�,L ?,� ��(�ه در ھ+%�م 
�رگ زای��ن د;�ر �7%:ت 

*��7&� 

ھ�ی دی%�ی �� �&�6ا�&	  ��Fل
� آ�
� ا��ره �+&	 �#�ر)+* از 
دی!' ���، ار)�رز، 

�6Vو  ��را L� ،�6��Z ھ�ی
��ط�ن، از د�. دادن 
�+�ای�، &+�ی�، )�O&�ات روی 

�ی ی,+�ا�. ��,( �Oدر ا �e�

ای� &��ری
� .  �*ی* ��ر�� ووو
 �در ا�O ��ر در �>&9
�ی آ?�ده 
��اد �&�&�ی� ��ط���ا، ��د 

 �;9M در ��ره 
��ا�K�;, L ��ر 
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 �وW#�ر �L و آ�	 زا، ��ر 
���&� ھ�ی �Z �� و (*ا، 
),�ار ��ر ی,+�ا�. ھ� روز �ای 

 ��Bی ��ری(�*ت ط���( ،
��ر در �>L ھ�ی �	 ��ر ی� 
 �*ون ��ر، ��ر در �&>8 آ?�ده 
��اد ھ�و���� و ���، و ده 

 .ھ� ��رد دی%� �&7� ا��ره ��د

� ��ده  �S61� ه�%� � �V٢٣ل 
���0ن ��ر، �Zچ �دن ای� ���0ن 

"را ��اھ&	 �,�4. : ��٢٣ده. 
��ر�� از ?>�ظ دری��3V .4ق ی� 

ھ�ی ���� از �4ت،  �!��6ی
&��ری، �ز�7!�%6، &,�ری، 
)/<&�، از ��را�64د�� �<� و 
��b و ی� ��3رات ��Vی�6 و �
l ���0ن �( �
��ای8 ���ط � آ�

 ".)��&� ا���6�� ��اھ* �د

��ب ھ��r ای� ���0ن را 
�1ا�* ��اھ* �G. �� ;3*ر 
. ای� ���0ن ��ب ���6� �*ه

و?� 3V&. ا�� ;&� دی%�ی 
دو?. و ���0ن ��ر .  ھ!.

د�. �����4 را در ای� ��رد ھ	 
� ای� .  �ز �_ا�6� ا�.

"  ھ� �%�ه �+&* ��Fل  . �
�ز���*��ن ��ر��ان ���6��#� 
�/*ن ز�!�6ن ی�رت 834 ی' 
�دھ	 ��9?#�)�7ن �Zدا�. ��Z

ی' �*رس �Vزه &�� در .  �*
.G� ��&)��+�ن :  �Zوھ7,*ه 

�ز���*��ن ای�  � L��� �دی
 � �,>�VدO� داده �7*ه 

 .#!�٢٠ � �Zدا�. ٣٠٠ 
وی �<. ای� ا�� را .  �*ه ا�.

�S0ر ��ر���4 در ا�:م )/*اد 
وا0/� �&�وھ�ی ��LW درای� 

�ا��س .  �/*ن ا�:م ��د
ای  ��ار��)� �� ا��وز ر����

�* �>�*�W �&!VیQ، روز 
، در ;
�ر�&� )��داد١١(�_�6� 

دوره آ��زش �#��%�ران �Vزه 
&�� ا4�ود  :��&ای  �0�*ه 

��ی* �� ا�� �&�و و ری!' را  ��
� ھ��ن  *&�� �6G%� .�در

. ��د �!#. �Zل �Zدا�. ���
در �VدO� �/*ن ز�!�6ن ی�رت، 

 ��٢٠ر���4، )/*اد ��ر��ان را 
��G ا�:م ��ده �د و?� )/*اد 

�ده و ٣٠٠وا0/� ��ر��ان  �G� 
 � �&� ��&� ھ�&� ا��س 

 .#!�٢٠ �� آ��ن دی� ٣٠٠  
� �6G� وی در �VدO� .  داد

 �&� �,�:Z١۶از ٠ �G� ۶٠٠ �G� 
���� ��&�د�* و?�  ��&ھ�  

. ی�7ن ���6 از �3*ار وا0/� �د
در �VدO� �/*ن :  وی ا4�ود

ز�!�6ن ی�رت �&� �*ی�ان 
��&)�ا�!6+* ا�B*6ل  ای �� 

�++* �� �67� �*��ن ��و 
 ��Gی �ده ا�* �� ٢٨٠ھ��ن 

&�� ��ن �Zدا�. �7*ه  �V
 X&ھ Q&(�( ای� �ا�. و 

��د�*، ;�ن  ای �Zدا�. ��� دی�
ا���� د0&� &�� �*��ن 

 ".درای� �/*ن ا�:م �7*ه �د

دی%� ��د)�ن )� )� w0&� را 
��&* �� و�60 V*س 
��رای/�?� ��ر و وزی� ��ر و دی%� 

دار �0ار  ��16Gارن ����ی�
 ���V زرس و�ھ!. �� 
 �!� �; *���3Vق ��ر�� 
�ز��ا�. ��اھ* ��د �� ;�ا 

;�ا .  ای� ��ر��ان &�� �#�ده ا�*
2&Z ادث�V 7*ه  ای�� �+&

�د وھ�ارن ;�اھ�ی دی%�.  

در آ�� (>6#	 � ای� ھ	 
�دن  B��oدازم �� �ای 
ا���*ارد �>L ��ر و در ��رد 
&��ری
�ی �e<� ;� ��رھ� 

  .�&�7د ��د

ا��وزه  &�V �67ادث �>L ��ر 
در ای�ان �0Z L&7%&�ی+* و 

�ه �&�ی از  ��&�6ان 
Z&64�7� )�ی� ),+�?�ژی، ای�+� 

�B)�ی�  ��>L ��ر را 
ای� .  ا���6*ارد �
��� ر���*

�م ھ�ی+� �ای ����ی� >6!�
داران �&#��* و ��S17 و 
��S1(� در ��7رھ�ی ���+* 
ای�ان �� ����ی� داران و 
V,���76ن ��ر��ان را 
و7V&��� ا���F6ر �&,++*، 
)>�&L ��ای8 ا�� و ا�,���ت 
�م >6!� B�ای�+� �9[ 
�#�رزه �6>* و 0*ر)�+* ��ر��ان 

*��#&�  . l�6H� ر��ان در ھ���
و ��ر��ه و ��ر���� �ی* ��ا��6ر 
Z&%�د �!�u?&� و �����4ی�ن و 
�زر��ن ای�+� �>&8 ��ر 
 �
��+* �� از � ?&��60 آ�
 �>e� ری��&�Vادث ��ر و 

�ی* ��ر��ان � .  آ��ر �Bی� دار�*
%_ار�* ��  2&Z �Z .�ای� ��ا
���ی+*ه �+Q16 ��ر��ان ھ��ن 
��ر���� ��و �زر��ن ای�+� 

*+���ی* ��ر��ان � .  �>L ��ر 
 L&�<( �6ا=�)�7ن ��اھ�ن�ا
ا��G6ده از ا�,���ت و ),+�?�ژی 
ا��وزی �ای �<��&�ی از 

*��7 �>e� ی�
&��ری  . :F�
از ���,
�ی ا���6*ار ا��G6ده 

�7د  . ،Q��+� از ?#�س ��ر
 Lی��&+' و و�2,6 و �د
. ای�+� ا���6*ار ا��G6ده �7د

���. ��ری �LW�7 �1. و 
زی�ن آور ��)�ھ�6 ��* و در 
و�8 ����ت ��ری ز��ن 
� ��ر��ان  �67& .V�6ا�ا

�ی* ��ر��ا�� �� در .  داده ��د
��رھ�ی �1. و زی�ن آور 
��e7ل ��ر ھ!6+* �/�ی+� 
��,� ���B� ا�#�ری دا�6� Z

*ه � ���+* و ھ�ی+� آن 

*���ی* ��ر��ان � .  ��ر���4 
ا��6ا=�)�7ن ��اھ�ن � ���ر 
آ�*ن ��رھ�ی ����9ک و 

&��ری  LW�7� ان�+� �زا 
�1. و زی�ن آور ��7* و 
��ر��ا�� �� در �/�ض 

 �;9M در ��ره 
��ا�K�;, L ��ر 
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&��ری
�ی �e<� �0ار دار�* 
زود)� از ���* �ز�7!6� 

ی� � در��ا�. ��د .  ���*
 '��Z �&17( ���ر�� و ی� 
�!�uل، �Le ��ر��ا�� �� 
��ر��ن ��و �LW�7 �1. و 
زی�ن آور �>!�ب �&�7د ھ� 
;+* �*ت ی,#�ر *ون �Zی&� 
آ�*ن �3Vق و ��ای�ی ��ر�� 

��ر���4ھ� �ای .  ��ض �7د
ای� ��ر��ان �ی* ا�,���)� 
���د آور�* )� �6ا�+* 4�V� و 
��ر دی%�ی را � ھ�ی+� ���. و 
 �&V �3ق درV .4ر���4 و دری���

آ��زش ی�د ��64� و /* از ا)��م 
��رآ��زی � دا��6 ھ��ن 
�+�ات در ھ��ن ���. 

*��7یِ' ھ�e7�  . �6Gل ,�ر 
�ای  �>&6� )/9Gر و ی' ھ��
��رھ� �1. و زی�ن آور �ی!�6 
�و ��Gد ���0ن ��ر ��ر��ی �

*��
��6 از ھ�� ��ر�� �ی* .  �
ای� �V را دا�6� ��* �� ھ� 
?>E� اV!�س ��د �� ا��6Vل 
�وز �VدO� ھ!. د�. از ��ر 
 Q&� l47&*ه و )� ز��ن ر�
 ��>L ��ر و د�6%�ه ���ط� 
 X&د�* و ھ�%��آن �>L ��ر 
�ای ��ر��  �1&)+#&� و )�

*��  .�/�6ض و��د �*ا�6� 

در آ�� %�ی	 �� �/Lw ا�+&. 

�>L ��ر و ��ای�Z 8ی&� آ�*ن 
 �>e� ی�
�Vادث ��ر و &��ری
�0LV L �&!.؛ �%� � دا��6 
)7,:ت �!L36 ��ر��ی، 
���ی+*��ن وا0/� ��ر��ان �� از 
&�ون  �� ����� l��H�
&�ور�*، دا��V �6 ا��S6ب و 
 �� �V �6اض، دا��6 ای��ا
 	&�S( زرس و���ر��ان �ی* 
�&��*ه در ��رد ا�&+&. �>L ��ر 
و ��ھ�V 2ادث ��ر و 
 �� *+�� �>e� ی�
&��ری
��ر���4، وزی� ��ر، ا��6د 
دا�7%�ه، ��رای/�?� ��ر، 

 ■. ودی%� رr&b رٶ��

 �4٢٠١٨ری� ٢٣


 �;9M در ��ره W�'د� 
��ا�K�;, L ��ر 

��د��ن �3ون 

,�1��1! 

 @�وی/ آزاد

��6 زی� �V�S#� ای � �Zوی� 
آزاد )��8 )<�ی�ی�ن ھ�#!�%6 

� ز�ن )���، �����   -ا�!���
�ب V ن�Hی�ای از��&6� آذر
����&!. ��ر��ی ای�ان �� 

*��. 

��د��ن *ون �+��+��� 
��د���� ھ!6+* �� 
 *+; ��+��+��� �*ار�* و ای� 

 :�<. ا�.

د�6� ای از ��د��ن ھ!6+*   -
� د?&L ای+,� در �+�ط�  ��
 �رو��6ی� و �+�ط� ��7ی�ی 

و ����اده ھ�ی�7ن  د�&� آ�*ه ا�*
 �� د?&L �34 �4ھ+%� و 

 ا0*ام � ���64 ،اط:��
�ای �4ز�*ا��7ن  ���+��+�

 .�,�ده ا�*

-   L&?د �د�6� ای از ��د��ن 
�7,:ت �������� �� وا?*ی� 
�ده  �
ای� ��د��ن � آ�
� ��ا�
 �ا�* از ��<� �34، رھ� �*ه و 
�ی!�6 و ی� � ����اده 
 ���ا�
. ھ�ی دی%� ��oده �*ه ا�*

 ���+��+� *0�0 �&� �
ای+
 . ھ!6+*

�ر��6ی� �<. *ون   -ا�� 
�دن ��د��ن  ���+��+�
)#/&x �+!&�6، �%�ه ��د 
��Bرا�� و زن �6&�ا�� ا�. 
�� در V,��. ا�:�� ��ھ* 

زی�ا ���0ن �*�� .  آن ھ!6&	

�ری ا�:�� �&%�ی*�� :

 L36+� ر*Z ذا)� از ��ن .&/�(
ی/+� ا�� ��د .  �&�7د � �4ز�*

ای�ا�� � زن ای�ا�� ی� زن 
��ر�� ازدواج �+* �4ز�* آ�
� در 
&�د ای�ا��  �&�*ھ� �� �� 

ا�� ا�� زن .  �>!�ب �&�7د
ای�ا�� � ��د W&� ای�ا�� ;� در 
ای�ان و ی� ��رج از ای�ان ازدواج 
 �6V *��� *و دارای �4ز� *+�
ا�� �4ز�*��ن در ای�ان ھ	 
��6?* ��د ای�ا�� �>!�ب 
��&�7د و ای� *ان �/+� ا�. 
�� ��د���� �� از ��در ای�ا�� و 


� و  از Z*ر ��ر����e4ا LF�
��ا0&
� ��6?* �*ه ا�* 

 .��د���� *ون ھ�ی. ھ!6+*

�دی' � �&?�u!� ط#� آ��ر ��د
 � ھ�ار ��دک *ون ۴٠٠

�+��+��� و��د دار�* �� ای� 
��د��ن &�67 در �+�ط� ��زی 
 LF� �&7� �&��V و �+�ط�
�&!�6ن و <�;!�6ن، 
��ا��ن و )
�ان �,��. دار�* 
�� Z*ران ای� ��د��ن � ھ�ار و 
� �>L ز�*�� ��د  L&?ی' د
��67� و زن و �4ز�* ��د 

 .)�ک ��ده ا�* را
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A 9 ��د��ن�9 ھ�ی�
�Fا�6 2'�ان ��@cی�ی ��ای 

 ای/ ��د��ن دارد؟

� ا��س Z&��ن ���� �3Vق 
 �wزی� آ��ا ا� ���دک �� ای�ان �&
 L�� ان*��ده ا�. و �ی* 
 �V *?�( و*�+*، ��دک از 
دا��6 ھ�ی.، ��م و )�/&. را 
�ی* دارا ��* و ای� ز���� 
ا�. �� ��دک �+��+��� 
دا�6� ��* و از ط��4 

 S1�١٨&. ی' �4د )� �� 
 .��?%� �,L �&%�د

� ای� ��دک *ون �+
�+��+��� O �V#. ��م در 

  .�*ر�� را �*ارد

�6V ��گ ای� ��د��ن ھ	 در 
  .��O �b#. ��&�7د

�ای ��د��ن *ون �+��+��� 
� وی�ه د��6ان، �
��6ی� 
�ی �� آ�
� را )
*ی* �� &;

ا�.؛ �  )�Hوز �+*،
�+��+��� و � ھ�ی. �دن 

��� ای در د�. ��ء آ��ن 
 �ا��G6ده �++*��ن �ای )�Hوز 
آ�
� و ازدواج ا�#�ری ای� د��6ان 
�رگ � ��دا�� ھ	 �� Z*ر

.��
 .آ�

*ون  	
� Q0ا��ی,� دی%� از 
�دن ای� ��د��ن  ���+��+�
 � L&?د � �
ای� ا�. �� آ�
ھ�ی. �دن آ�&Z Q_ی� �ده و 
�ھ,�ری ھ� از در �/�ض ا��اع 
 L/� ، ���+��+� L/� �>��
ا�+�د، �0ار ���64 در ��* ��اد 

    .�1*ر و �0;�ق �0ار دار�*

!&�ری از ای� ��د��ن در 
�*ارس ��د��دان *ون ���64 
 �w/��ر���� درس �&�1ا�+* و 
از آ��ن )��8 ��درا��7ن در 
���� در V* ��ا�*ن و ����6 
 �آ��زش �� &++* و /*ھ�

*��7&� Lد��ن ��ر )#*ی��. 

�9ر �<� در ی' �:م )+
� �+�ه 
ای� ��د��ن ای� ا�. �� ��در 

ای�    ای�ا�� و Z*ر ��ر�� دار�*،
��د��ن از ���6ی� �3Vق ���+* 
�V آ��زش، &�� در���� و 
ی�را�� دو?�6 و !&�ری ا�,���ت 
 �6V دی%�  �>�و�+* و
ا�76��0ن در ای�ان ��م 

��د و � ای�  �>!�ب ��
���* و  د?&L ھ	 ��Hزات ��

 �
ای� ��د ی,� دی%� از دھ
 ��7,:ت ��د��ن 

 ■. �+��+��� ا�.

 ا<'�ری از آذر��ی��ن
 

 !&G <'�ززاده
 
  ��وردی/ ٦

��6
�ی ��
�� ��?#� در �+�ط� ��زی �
 '&>� �Z �6ن و ارو�&� در��7ه، ��د�����

 �٩٧&�وھ�ی ��ز��� در روزھ�ی �Zی��� ��ل 
� ا�O ای!.  �ز��� �*�* و ی' ��?#� دی%� �&

 .0<#� ��ن ��د را از د�. داد
 
  ��وردی/٨

�Z .HVر64>�، �/�ون در��ن دا�7%�ه �<�م 
 �#+7H+Z ���,� )#�یZ٨.G� و  �4وردی� در  � ��

�*��ن � ا?,L  ای��� ا�:م ��د �� )/*اد �!��م
 � .  ��G ر�&*ه ا�.٢۴٠در آذر�ی�Hن ���0 

.G� �<64ر�Z  :از ای� ا�4اد ��ن ��د را از ١٠ �G� 
 �*��ن &+�ی�  �� ��G از �!��م.  د�. داد�*

ا�* و ا�4ادی �&� د;�ر ��گ  ��د را از د�. داده
�ی �*ه ی� در 21 آی �� ی� !�6ی و e�

*�*� � .دی�?&
 

X ,�دم 8'�ی��
 ھ�ط�1ن ��B زده �
 /��8 

در ای� روز در ادا�� ی ار��ل �>��?� ھ�ی 
ا�*ادی ��دم ��ع دو�. آذر�ی�Hن، دو ���&�ن و 
 � �ی' وا�. از ��,
�ی ��د�� اھ�?�  )#�ی

 .(>�ا ر�&*_)����
ای� ;+*�&� �>��?� ��,
�ی ��دم )#�ی� ا�. 

32 
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 �>�� � 	W�&>� ��
��ر��اران V,��. ھ�c+�ن 

 .ادا�� دارد
 

<�د��زی، <�د��9؛ 
  8/ در 31A روز ا<��٣,�گ 

ط� ;+* روز �_�6�، دو زن و 
ی' ��د در �
���6ن ھ�ی 
ارو�&� و �3*ه � �&�ه ھ�ی 
������ن ���+* ��د��زی، 
��ردن �0ص و ��ردن ��اد 
��ی+*ه، د�. � ��د��7 
زده و ��ن ��د را از د�. داده 

 .ا�*
 

  ��وردی/١٧
)l�H ا��6ا=� ��ر��ان ���. 

  ��زی ای�داک  ����
��/� از ��ر��ان ���. 

����  ���زی ای�داک د�. 
��ر��ان .  )l�H ا��6ا=� زد�*

��زی ای�داک ای�  ���. ����
 L)l�H ا��6ا=� را ��3
�ار ��د�*�� �. ����4*اری )#�ی

��زی  ��ر��ان ���. ����
ای�داک در ا��6اض � ا��اج 

)�  از ��ر��ان ای� ��ر���� ٧٠
 .ای� )l�H را ��Z ��د�*

ای� ���. �<' :  ��?' ���.
 � 	&�S( .�ا �)�S�
 �6G� .��� '?�� 	64�� ا��اج
ا�. ;�ن ای� ���.  �6/<� 
�S� 21(� ا�.  �

� ا��اج ��ر��ان ��64	 	&�S(. 
 

  ��وردی/١٨
 ��ر�� در �VدO� S�٢*و�&.  

 xزه )/�ی�e� زی��آ)2 
�Wرو 
��زی در ی' ��eزه )/�یx  آ)2

 *&V�( در ��ی �Wرو) ده��
 �در �
� )#�ی� )  آذر�
�  –)#�ی

��S� A*و�&. دو ��ر�� �*. 
 


 و ��� X4ی �d3وم �� اT, 
��4ط  ھ9D ��@�� در 


 اور,�
� ا�O ��3ط ھ<� ���6Z در 
ارو�&� ��' �<#�ن ای� ھ<� 

 ��G دی%� �6Z��4 �67� و 
 .ا�* �S*وم �*ه

 
  ��وردی/٢٤

.G� ��W ن�Hی�: ا���6*ار آذر
ھ�ی ا�&� ��A �*ه  �رش

ا�. )� �9[ آب دری�;� 
��6 ا4�ای2   ���۵٩�6ارو�&� 

* .ی�

*ی �
�ی�ری، روز � *�<� 
��/� ھ+%�م �زدی* از دری�;� 
ارو�&� ا�:م ��د �� HV	 آب 
ای� دری�;� � V*ود �� 

 �&<&�ن �Q/,��6 �۵٠٠&<&�رد و 
 ۵٠٠ر�&*ه �� ی' �&<&�رد و 

&�67 از  Q/,� �6� ن�&>&�
دری�;� .  ��ل �_�6� ا�.

ارو�&� در ی' دھ� �_�6� رو 
� �7,&*ن �د و )� ��ل 

 در(* آن ٨٠ V*ود ١٣٩۴
ا���6*ار آذر�ی�Hن .  �7' �*
�� ��W  ی* �� دو?. ای�ان��

� اV&�ی ٢٩ �9� در را�S� 
 ٣)��+�ن .  دری�;� ارو�&� دارد

ھ�ار �&<&�رد )���ن �ای اV&�ی 
دری�;� ھ�ی+� �*ه و اV*اث 
�* ���� �&Q و ا��36ل آب آن 

 �&<���6 از ٢٨ا�. �� )��+�ن 
 �&<��L&�,( L��( �6 �*ه و ٣۵

�� �+& 2&Z  د )� اوا����
*��
�ه �داری  �. ا�!�ل 

ھ�c+&� ی' ��67 � ��م 
� �١٣٩١� از ��ل "  آر)�&�" 

د?&�Z Lی&� ر�64 �9[ آب 
�&� �*ه  دری�;� ارو�&� ز�&�

ھ�ی ا�&� و  �د، در ��ی� �رش
 �ا4�ای2 )�از �%&� آ
آذر�ی�Hن، ط� روزھ�ی ا�&� 

 .�+�ور �*ه ا�.
 

ی' ��?#�در��ا�V ��زی 

���6ن ��ی �ا�O)&�ا�*ازی �
�&�وھ�ی ����E ���2 را 

 .ازد�. داد
 
 

  ��وردی/ ٢٧
ا0*ام � ��د��7 ی' د��6 

� ����ان در )#�ی
 �>Z ی' د��6 ����ان از روی
 �واl0 در ا)��ن �Z�*اران )#�ی
 �ا0*ام � ��د��7 ��د و 
):ش �&�وھ�ی ��ز��ن آ)2 
����7 )#�ی� و ��ا�L �&�وی 
ا����E6 ای� �
� �+�Sف 


	 ����ا��ن ای�ا�� از .  �*�
ھ�ی ���B� از ��ی  ��د��7

 2& �����0 �,��Z ز��ن��
 . در(* ا�:م �*ه ا�.٧از 
 

 �'d ،ی�� ��١۴٠٠دک ھ
��ل در ١۴ازدواج زی�  
 ا���ن ز���ن

�*ی��L ا��ر ا���6�� و 
�4ھ+%� ا���6*اری ز��Hن از 

 ��B�� .#O٣۶ ار ازدواج زی�� ھ
 ��ل در ای�ان �#� داد و ١۴

 ��رد از G�۴٠٠. �� ھ�ار و 
ھ� در ا��6ن ز��Hن  ای� ازدواج

ای� در .  ا)�Gق ا�64ده ا�.
�V?� ا�. �� Z&�67 آ��ر 
ازدواج ھ�ی ر��� ��د��ن در 

 ھ�ار ��رد ۶٠٠ )� ۵٠٠ی,!�ل 
�:وه � .  ا�:م �*ه �د

(*��ت �*ی* �!�� و 
 Q0ا��ی,� دی%� از  �Vرو
 �ازدواج ��د��ن ��ا�� �*ن 
Z*ی*ه ط:ق در ای� �+&� 

 .ا�.
 

  ��وردی/٢٨
 ���Vرو Q&H� ی��ی :  اد�&Vا

دری�;� ارو�&� ی,� از ا�164رات 

 ا<'�ری از آذر��ی��ن
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دو?. ا�. �� � �/+� ��Hت 
 �&<&�ن از ��/&. 15ز�*�� 

 .��7ر ا�.
�<. ��Hت دری�;� ارو�&� 
3� ;+*��ه ا�&� �!&�را�
�ی 
�د ، �Vل �� دو?. ��Hت 
دری�;� ارو�&� را ��ر ��د �&*ا�* 
�ی* ط#� ھ�&� �+�9  rZ
��ری �*ن �&L �!�6ده در 
 �3�!&;+* ا��6ن و �!�رات 

١٠٠� ��دم را ھ	 �Sرت  
در(* � دو?. �!#. داد و 
�ی* (*ر(* �!�رات وارد  �/#(

 .آ�*ه � ��دم را �#�ان �+*
 

  ��وردی/ ٢٩
��ر��ان آذر�ی�Hن �� �0ار دادی 

 ���١١. ��ز ھ!6+* از �ج 
�3Vق دری�4. �,�ده ا�* در 

 ای� ��ر��ان � ;+*ی� ٩٧��ل 
ا��S6ب �!�6ده د�. زده ا�* 
 *�� �&?�u!� ش ای��� � �(
و?� ا4!�س ��ش �+�ای� 
�&!. و �*ی�ان آ��H ھ� �ر 
�� ��ی+* ا�6#�ر �!Q �,�ده 

 .ا�*
----- 

)l�H ا��6ا=� ��/� از 
� "  ای7<�"اھ�?� رو��6ی 

و=/&. راه ار)#�ط� و �*م 
 L<� ؛  در�&?�u!� ��*&�ر

 .����4*اری �&���
 

  ��وردی/٣٠
�V<� ����ران ����%�  و 
=�ب و�6	 �*ی* ھ�اداران 
)�ا��6ر��زی در ا��6دی�م 


+* )#�ی� و � 
,�ر �دن �<�?� ھ�ی 
Z:�6&,� �<&� )����;&�ن 

�% . )��8 �&�وھ�ی ����
 

   ��وردی/��٣٠ارش  از 8'�ی�

�و�* )#�ی�ی ھ!6	� �� 

/* از �زی� )�ا��6ر و Z&,�ن 
� رژی	  .#!� ���دم )#�ی
�*ا?. � ���0ن و دو?. 
 �ا��6ا=�)� ��د�* �� در�
�ی. 
���رد ی%�ن وی�ه در ا)��ن 
�!�ی� در�&�ی &� ��دم و 

 ی%�ن وی�ه (�رت ��4.
��دم �/�ر ��گ � ���+� ای 

 .�� �� داد�*
 ��V<� �&�وھ�ی ی%�ن وی�ه 

� _ھ�اداران )�ا��6ر ���زی )#�ی
ھ�ی  ��ز ا�' آور در ��ده

 ���و�� ا��6دی�م �
+* )#�ی
و و=/&. و�&	 ط�4*اران 
)�ا��6ر � ا�O ا�6+�7ق ��ز 

 . ا�' آور
�����?� دادن ی,� از 
�&�وھ�ی ����%� و�Vش 
)��8 ھ�اداران )&	 )�ا��6ر 

� ��زی )#�ی
ھ� در 8'�ی� �
 دا<B  در���ی

 !&� ���3ه !3
ا��G6ده r&>Z ی%�ن وی�ه از 

 .  ��H� �Gوح �*�*60. آور ا�'
 ��V<� �&�وھ�ی ی%�ن وی�ه 

� _ھ�اداران )�ا��6ر ���زی )#�ی
ھ�ی آب �Zش و  ���&�

ھ�ی  =*��رش در ��ده
� ! ��و�� ا��6دی�م �
+* )#�ی

 
  ��وردی/٣١

�4ت دا��H7ی دا�7%�ه )
�ان 
ھ�ی  در ی,� از ��ا%�ه

� دا��H7ی� )#�ی
ی,� از دا��H7ی�ن دا�7%�ه 

�ان �� �ای ا�_ �*رک (
 ���ر�+��� ��د � )#�ی
��ا�/� ��ده �د، در ی,� از 

ھ�ی دا��H7ی� ای�  ��ا%�ه
دا�7%�ه � ا�O �7. ��ز، ��ن 

 .��د را از د�. داد
 
 اردی'&��  ٦

 �*ر�� ز��Hن 529&2 از 
 .�&�ز�+* ��3وم ��زی ھ!6+*

 Lی، �*ی���G) �&%��
�
� �*ارس &
H( زی و����

.G� ن�H�6ن ز��2 از :  ا&
�ب �*ر�� در ا��6ن ۵٩٢ 

��زی  ز��Hن �&�ز�+* ��3وم
 .ا�.

در �Vل :  ای� �!�uل ادا�� داد
 �=�V۵در ٩٢ ��ب �*ر� 

ا��6ن ز��Hن �&�ز�+* ��3وم 
 �&<&�رد ٨٩٠��زی ھ!6+* �� 

)���ن ا�6#�ر �ای ��3وم ��زی 
 .�*ارس �&�ز ا�.

 ۴٠در �Vل �V=� :  وی ا4�ود
�Zوژه �*ر�� ��زی در ا��6ن 
ز��Hن آ�Wز �*ه �� از ای� 

 �Zوژه ���L )�1یQ و ٢۵)/*اد 
��3وم ��زی آ�Wز و ی� در د�. 

 .ا0*ام ا�.
  

  اردی'&�� ٨
 �>&��/� از 4/�?&� �*�� ارد
در �+�ل ر&V	 W:�� ���� و 
��ی!+*ه rZ از آزادی وی از 
ز�*ان ����ی ارد&�wV Lر 

 .ی�64+*
 
  ارد�'&�� ٩

را�+*��ن )�¦!� در �
���6ن 
� در �W ن�Hی���ى در آذر
ا��6اض � �7§:ت �/&�67 
 �و ا�S60دى ��د د�. 

 .ا��S6ب زد�*
 

  اردی'&��١٢
�/<��ن و �4ھ+%&�ن ارد&L در 
)l�H ��د �� � د��ت ��رای 

L,7( �%+ھ��ھ  �G+) ھ�ی
�ار �*ه ا�.، ���4ھ+%&�ن 
��ا��6ری ا�3Vق �3Vق 
(+�G و �&� آزادی �/<��ن 

 ■. ز�*ا�� �*�*

 ا<'�ری از آذر��ی��ن
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از اF��Tب را���31ن !��� 

U�1� ی�� !وا�3 ز���ن �
 

� �#� درج �*ه در ر���� ھ�، را�+*��ن  �+

� ز��Hن � *Vوا .��� �S1� ی�
��ا)�
در روز ;
�ر�+#� در ا��6اض � و=/&. 
 l�H( ب و�S6�ا ��/&�67 ��د د�. 

� .  ا��6ا=� زد�* `��Z ی,� از را�+*��ن در
ی,� از �#��%�ران �V=� در �>L ا�:م ��ده 

"ا�. �� ��ا�� ?�ازم ی*�� و رو�W و : 
��A ��ھ2  ،�
��ا�6
:ک ا)�
د��6�دھ��. و � ھ�&� د?&L دی%� ادا�� ��ر 

� و=/&. 4/<� ا�,��o_ی� �&!.  ! X&ھ
� �7,:ت �� ��اب ��&*ھ* �&� �?�u!� "! 
 !را���31ن، ��ر��ان و ,�دم !&� ز���ن


�ی ���. ��درد و �7,:ت را�+*��ن ا)�
��ا�� و .  واV*، درد و�7,:ت ھ�� ��دم ا�.

 Lی*#( 	+
� ��ای ھ�� ��دم، ز�*�� را  �34
ا��6اض � و=l ����د در ا�,�ل .  ��ده ا�.

�s>61، ا�� ھ� روزه ��ر��ان، را�+*��ن، 
�Z��6ران، ز��ن، دا��H7ی�ن و�/<�&� و 

�ز�7!6%�ن در ھ�� �
�ھ�ی ای�ان ا�.. 
�ب ����&!. ��ر��ی ای�ان V ن�Hی���&6� آذر
=�� ��Vی. از ا��S6ب و ا��6اض را�+*��ن 

���. واV* ز��Hن ، ھ�%�ن را د��ت �&,+* �� 

� �,��V �,�� Lی.  ،�<از ای� ا��6اض 

���. ��ی� را�+*��ن، ��ر��ان و ��دم در .  �++*
 �V �6ا=� ای� را�+*��ن، د�4ع از�ا l�H(

 . ز�*�� ا�!��� ا�.
 �,��
�ی �!V �%(ر�W :�� دزد و�ن ا����V
 �Z ی ��دم�
?�Z ر و ی�رو وBردھ� د�&>&� ���ن را 
��ده ا�* و ��W �&+; �H&6ر)%�ی، )>�&L �34 و 
 �0�3<&� V* و �SV، ��ا�� و )�رم و  .�:4

�ی* و �&�6ان � ای� و=/&. !  � ��دم ا�.
 . ا�G#�ر �Zی�ن داد


	 Z&���6 ھ�� ��دم � ا��S6ب و ا��6اض  �
 ��&�6ان ��اب در��ری �  رژی	 داد و وادار 

 . �Q3 �7&+� ��د
�8��ی �� ز�3ه ��د اF����Tت و اF��ا�Oت 
@�0 ���ی ای��د !�راھ�ی ��ز,��3ھ9 

 اF��ا�Oت

 آذر��ی��ن ��ب ������ ��ر��ی ���

 ای�ان

   ��١۶ا�� ��   ١٣٩٨اردی'&��  ٢۶,٢٠١٩  



 

 


ن ��د ���
ری ا��	� ����- ��� ���
 ز�"ه ��د �

 

����ل 32ی3E 3ای ا������، آزادی 
�� <�اھ9 و ��ا��ی طD'9 ا

����ل 32ی3E 3ای 12'0 ھ�ی 
اF��ا3F 9Oا�W <�اھ��
 در ای�ان 

�� ا

 

31&� 

 آذر��ی��ن و ���ی��8�س �� � /aD8 ھ� و B� : ای
 

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


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

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


 آذر��ی��ن ���&31 و � 
8�س 91aD8 �� ھ�Hر ���ی : 

                  G&!                                             :00491785598886 <'�ز زاده

31&� Ksahand:                                                      آدرس �VD8ام 

31&� B�              komiteazarbaijan76@gmail.com:   آدرس ای
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���ن <�ى �&! R�S�8 ب را���31ن�T�Fازا
U�1� ی���! 

� ا�#�ر درج �*ه در ر���� ھ�، روز دو�+#�  �+٩ .7
 ارد�#
 ���ه، را�+*��ن )�¦!� در �
���6ن ��ى در ا��6اض 

اQ>W ا�� .  �7§:ت �/&�67 و ا�S60دى د�. � ا��S6ب زد�*
را�+*��ن، ¦� � ا��6Vل ز��د )��م دار و �*ار��ن �© )�¦!� 

 ���. ¦�ر ¦++* )� �6ا�+* �© ز�*�� �1ر و ��&� �اى ١۶ )� ١۵ا�.، ��* ھG. روز ھ6G� و روزا�� 
�71 از ط#3� ¦�ر�� و ط#3� ز6�V§2 ���/� ا�* و Bزم .  ��د و ��ا��اده ��ن )��&� ¦++* �
ا�+

*+¦ .���V �
 .ا�. ¦� ���/� از ا��S6ب و ا��6اض ��V آ�

���L ھ�� �7§:ت ا�S0دى و ا���6�� ¦� ز�*�� ا¦ .��F�E&	 ���/�، ز�*�� �&<&��
� آ�!�ن 

+	 )#*�L ¦�ده ا�.، V§��. ا�:�� ������ داران و آ�. هللا ھ�ى � �در ای�ان را ��c?� ¦�ده و 

��A .  دزد و�&<&�رد در ا��ان ا�. .��§V ن ¦�دن�%��� ،	+
او?&� 0*م �اى رھ��� از ا�� �
 !و��� ا�� �34 و 4:�. ����� ا�.

 s>61� ى�
71 .���V ،��:�رى ا�
�اى �!�6ش ا��6ا=�ت و 0*ر)�+* ¦�دن �#�رزه �<&� ��
�ت ھ�*�%� Bزم و =�ورى ا�.�S6��6ا=�ت و ا��6ن ��ى .  ���/� از ا��
� s��� از ��دم ��

�&�1اھ&	 ¦� از ا��6اض را�+*��ن )�¦!� و ��ا�6
�ی�7ن، �� ��ا�. �&<&��
� ا�!�ن � ��ا�8 
�ر ز�*�� �&#��*، ��Vی. �++* .37� . 

�8��ی �� ز�3ه ��د اF����Tت واF��ا�Oت 

����� �Sر��ى ا��انS آذر�����ن ��ب 
��S 

٩ .7
� ١٣٩٨ ارد�# ��ا ٢٩ L٢٠١٩ آور� 
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