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 ی�د � 
 '�ھ�خ ز,��3 و 
65 �4ا�3 , 

 ��از آزادی

 ���ی�ر ����د 
	� ��ھ�خ 3
��د ��ت 13ز���� و �� ��� 

��ا�� ا�� � !� ! 

'# ای$ �&��%� در ای$ ���	# 
,�+�ه ���ھ� �(���ازی) '# 
ز��/� و �.�(	��ی �%�رزا+� 
. ای$ دو رھ%� و �.�ل ,�ر/�ی

 ����ھ�خ ز���� و �! � ��ا
ھ� دو از رھ%�ان ,�ر/�ی در 
+%�ی6 و آذر'�ی�3ن '�د�� و 
(	��ی �7	�,�7ن در دوره �.�

 و '.� از آن، ای$ دو 57ا�:9ب 
ا�<�ن �%�رز را در ,&�ر ھ) 
�ار 
داد ,# +� آ?�ی$ روز �(�ت 
�(��� ��ھ�خ ز���� ادا�# 

 .ی���

� ��ل '�ھ�خ ز,��3 �	� 
��ھ�خ در .   '�د ,C(%� در ١٣۴٣

?���اده ای �(��� '6رگ 
وی .  ��ه و �Fورش ی��	# '�د

 �GH #	) , ی�ٔه�� �J)ھ
�K7+ ی '�ای ای�3د�)�)F  ھ�ی

 و �GH ھ(�J �<	:� ,�ر/�ی
�&�ی�Kی ,�ر/�ان '�ز/�7ی� 

 ا�	�ن ��?	 ��� و �:���ن
��ھ�خ ز���� .  ا�� ا%�ز '�ده

در ز���� ��'($ L)F �+ M%N از 
در   ١٣٩۴ ���ی�ر ٢٢ظ�� روز 

��گ .  ��Cل اش '# 
	�  ر�(�
وی ز���� رخ داد ,# وی در 
ھ�ا?�ری ظ�� ��Gر F(�ا ��Kد 

��Gر '�  '&�ی و ھ) �' Lھ�ی
 #��� +�R ��ھ�خ ز���� �	�

#	�S/,# او در ���ا�� � .
'��اری ز��ان �K	6T� #ی را 
���H ��گ وی ا9Hم 

، و� '&� '# /V	# .ا�� ,�ده
دو�	�ن �6دیW اش، ��ھ�خ 

9 ��) '�ده، ��+X ورزش ��,
�(�Kد و ��ا
X ��9	� اش 
 � >� �K7� Y)ده و ھ�'

ھ ($ ��Kت و .  ��ا��
 (	>)� ��د� &� '(L از 

�Gی� رژی) '� ��ھ�خ، ای$ 
/ �ن ,# وی '��� ���(�ن 
وزارت اط�H9ت '# 
	� ر�(�ه 

�ت  L)F از L)' را ���'

�7R%)�  . ر/�ی�, $)ر�:� و �.�
آ�&� '� ��ھ�خ �(6 ای$ ��) را 

�&&K)� �)ی�+  . 

��ھ�خ ز���� �R<	($ '�ر در 
 '# ا+��م �.�(� در ��١٣٧٢ل 

�&�ی�Kی �:���ن '�زدا�� 
 ��ه را در ز��ان �١٨� و ��ود 

  ./Sرا��

��ھ�خ ز���� آ?�ی$ '�ر در روز 
 +%�ی6 در ١٣٩٠ ?�داد ١۴

 روز را ٣۶'�زدا�� �� و ��ت 
. در ��Cل ا��Vادی /Sرا��

�.%ٔ# یW داد/�ه ا�:9ب +%�ی6 
� C%�، ا+��م  �`�
'# ری��� 

+%CH b)C(# «��ھ�خ ز���� را 
+K7(� /�وه '# 
e� « و »��cم

�C� �)&9م »'�ھ) زدن ا�Hا 
 ١١,�ده و در ���ی� وی را '# 

. ��ل ز��ان �!�Kم ,�د
 �CH ا�� ��ھ�خ�ن ز��	دو�

ای$ �K) �&�($ ز��ان را 
'�?�رد �<�را�# و +.�`� وی 
'# داد�	�ن و '�ز�Fس �Fو��ه 
ھ�ی ا�&(	� +%�ی6، ھ��) زاده 

��ھ�خ رو در .  �&�ی	�Kر �(�ا�&�
: روی او ای<	�ده و /V	# '�د ,#

ھ��) زاده، �J i$ '�ش ,# "
روزی �(��� ,# ��ی��ه �$ و 
� � �Hض ?�اھ� ��، آ��وز +� 
در ��ی��ه �	�) CH(# ,�ر/�ان و 
��دم �	 �ی�ه و �$ و 
 �+ #)CH ی� ��دم�G
� �ی&�/�ن 
رای ?�اھ() داد و +� '�ی� 
��ا'��ی ای$ اH �ل ات '�ی� 

ای$ '�?�رد ��ھ�خ ."  '���
ز���� �X ' �k در ز��ان +%�ی6 
l)F(�ه '�د و ھ # �� از 

����� ��kل زد�� ��ھ�خ 
�&	V�)� $R� . 

 mه ��٢٧ھ�خ در +�ری�� ��� 
١٣٩٠ #ٔ:)nار و�
 �(C(�ن ٢٠٢ '� 

ز��ان ط�ر ��
� از  +����� '#
آزاد و �op در  ��,6ی +%�ی6

 mدی ��ه ھ �اه '� ٢۴+�ری 
��در �!� ,�رش  �! � ��ا

 #' (K�د�	�(� و '�ای ا��ای 
ز��ان ��,6ی +%�ی6 ا�	:�ل 

 .  �� داده
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��ھ�خ ز���� ?�ری '�د '�  

�Gی� در +%�ی6  (	>)� (7q

آ��� '� +%.(�ش '# ز��ان ! و ای�ان
ی6د 
e� آزار و اذی� ای$ ا�<�ن 

در .  ��یr و �%�رز را دا�	&�
 m١٣٩١ ?�داد ��ه ٧+�ری 

ط�ر  ��ھ�خ ز���� '#
 �`�
 (K�
����� و '�ون �)s

'&� و �F'&� از ز��ان  '� د��
+%�ی6 '# ز��ان ی6د ا�	:�ل 

 ١٣٩١ ��داد �١٧�، ا�� در  داده
'�ر دی�� '# ز��ان +%�ی6 
'�ز/�دا��ه ��ه و در ���ی� در 

 mان  '# ١٣٩١ ��� ٢٢+�ری�ز�
  .�&	:� �� ��� ,�ج ر��ی�

��ھ�خ ز���� در '�و ورود '# 

�����  ز��ان +%�ی6، '#�)s ط�ر

'# ��ت '(L از یW ��ه در '&� 

��i(&ٔ# ز��ان ���ه دا�	# �� .

 #CJ>� $اض '# ای�	Hوی در ا
د�� '# اH	�eب Ssا زد و 
���ی	�ً '# '&� ��� ز��ان +%�ی6 

��ھ�خ در ��ت .  �&	:� ��
ز��ان ?�د در ز��ان +%�ی6، 
q&�ی$ '�ر از '&�ی '# '&� دی�� 
�&	:� �� و در ���ی� '# '&� 

 �	�دون ,# ��eRص ١۵
  .�� �.	�دی$ '�د، ا�	:�ل داده

 m��١٧ھ�خ ز���� در +�ری 
 '�ر دی�� از ���١٣٩٢ی�ر ��ه 
��� ,�ج '# +%�ی6  ز��ان ر��ی�

'�ر در  �&	:� ��، و� ای$
 داد/�ه ا�:9ب +%�ی6 '# �٢.%ٔ# 

 »+�ھ($ '# رھ%�ی«ا+��م 
 ��ه �۶!�, # و '# +! � 

�%o +.6ی�ی دی�� �!�Kم 
 ا�V&� ��ه ٢٠وی در روز .  ��

��eر ,�ج ز��ان 
6ل '# ١٣٩٢ 
ا�	:�ل ی��� و در اH	�اض '# ای$ 
ا�	:�ل د�� '# اH	�eب Ssا زد 

 m(3# در +�ری	وردی$ ٢۵و در ��� 
���   '# ز��ان ر��ی���١٣٩٣ه 

در + �م .  �� ,�ج ا�	:�ل داده 
 Wی �	�ط�ل ��ت �%o وی، 

�7� و  روز '# او ��?�e داده
�	� '�ای ��ا�) ازدواج د?	� 
و ��ا�) ?�,<�pری ��درش 
 �e?�� ده از�V	زٔه ا����(6 ا

 .��اد��

-------------- 

� ��ل ,65 �4ا�3 �	�
او �.�(	��ی .   در +%�ی6 '�د١٣٣۶

�%�رزا+� اش را از اوا�y ا�:9ب 
�GH   �! �  .��وع ,�ده '�د

, (	# F(�(�ی '�ای ای�3د 
�K7+  �GH ھ�ی ,�ر/�ی و

�&�ی�Kی �:���ن ��?	 ��� 
 .'�د

��ا�� '�ر اول در ��ل  � !�
(� ,�ر/�ی ١٣٨۶�.� �) '# د

'�زدا�� �� و '# ا+��م 
(� +%�c� #)CH �T)Cم '# �.�

١۴ � ��ه ز��ان ��Kم ��؛ و
از ز��ان آزاد  
�ار وn(:#'.�ا '� 

��.  

�K) ١٣٨٧'�ر دوم در ��ل  #' 
 Wت ی�و � �(� ��	داد/�ه د�

داد/�ه او را '# .  ��ه در ز��ان '�د
�:)C.+ o%�  ��!�Kم ,�د و

'� ای$ ��ل ��+� را در ز��ان 
  ./Sرا��

 ��ھ�خ ز����'�ر آ?� ھ �اه '� 
و +.�ادی از �.�($ دا��37ی� 

 +��ط ١٣٩٠+%�ی6 در ?�داد ��ه 
اداره اط�H9ت +%�ی6 '�زدا�� 
�� و '.� از /��S دو ��ه از 
ز��ن '�زدا��، +��ط داد/�ه 

 ��ل ز��ان ۵ا�:9ب +%�ی6 '# 
  .+.6ی�ی �!�Kم ��

ای ,# از ز��ان  او ط� ���#
?�iب '# ��ز�����ی ,�ر/�ی و 

ھ� ی ��ا�� د�(�  ا+!�دی#
�K) ?�د را �� �Hد{�#  ����
?�ا��، و ا9Hم دا�� ,# 

�)ھ�ی او +&�� '�ای د��ع از  �.�
وی .  ا�� �:�ق ,�ر/�ان '�ده

�$ یW : " ����١٣٩٢در ��ل 
�K7+ ھ� و  ,�ر/�م و +� ای�3د

 �)�&�ی�Kھ�ی ,�ر/�ی �.�
 ". ?�اھ) ,�د

��ا�� + �م ��ت  � !�۵ 
 �e?�� روز Wون ی�ل را '��

  .در ز��ان ��,6ی +%�یS/ 6را��

'#  ز��ان�! � ��ا�� در 
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ی 3 از ���4�3I ھ�ی 'ـ�ھـ�خ ز,ـ��ـ3 و ,ـ6ــ5 

�4ا�3 در ط�ل دوران ز�3�5 ,#�رزا3M '�ن، اA�ـTـ�د 


 ,�� K '5ن '�ن در �M @&�ی �ـ�ر�ـ�ی و � Y�را

��یZه �6Mب ������3 ��ر��ان و رھ#ـ�ان Aــ@ـ3 و 

�H#C4 2�;�N ��ر��ی و ��ی� C4#�&�ی اA��اOـ3 و 

در ھ�2 را��� ��د �
 ز�5ه ی�د ,ـ6ــ5 .  ا4��3A ��د


 ای #��G, 3�4ا�3 در ,�ھ&�ی آ$� ز�3�5 اش، ط

اA%م ��د �
 �PA ��ب �����ـ� �ـ�ر�ـ�ی ایـ�ان 

��ـ@ـ3 4ـCـ#ـ�ـ&ـ�ی .  اA 2 و رھ#�ان�;�N� 
او ھ


 ��ب ������ �ـ�ر�ـ�ی � 
اA��ا3O را ��ا$�ا�5 �

5�5���U� ای�ان. 
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�%	9  ��ط�ن +(�وy(�'( �ری 
ای  ��؛ وی �	.�
%�ً ط� ���#

 از ز��ان ١٣٩٢,# در ��� ��ه 
���� '� ��ح '( �ری ?�د، 
 �)
�i در��ن ?�د را '# د
 X���+�ھ($ و '�ر�	�ری از 
ز��ا�%���ن ا9Hم ,�د؛ و از ز��ان 
'# '( �ر�	�ن ا�	:�ل ی��� و 

�ار /��� ����ا � H �!+ .


�Gی� '�  $)�J>� ا��
��?�e در���� او ��ا�:� 
��Kد�� و oF از H � او را '# 

  .ز��ان '�ز/�دا����

او oF از آزادی '# د(� �Hد 
,�دن '( �ریL در 
'( �ر�	����ی +%�ی6 '<	�ی و 

 '# ١٣٩۶ ��� ١٠در روز 
Lای +�3ی�ن ���	در  '( �ر�

�&	:� �� و 
%� از ای$  +��ان
,# در ای$ '( �ر�	�ن '�ر دی�� 

�ار '�(�د،  ����ا � H �!+

 ۶٠ ���، در �$١٣در روز 
��S/در ����. 

��ا�) ?�,<�pری وی در روز 
وادی  ��� در /�ر�	�ن ١۴

��Gر ا�GHی  ر� � +%�ی6 �'
?���اده و ھ �Kران و دو�	�ن 
وی و �.�($ ,�ر/�ی،  '�/6ار و 

در ای$ .'# ?�ک ��pده ��
��ا�) دو�	�ن و ر�:�ی �! � 
��ا�� و �.�($ ,�ر/�ی در 
را'i# '� �%�رزات �! � و ارج 

/Sاری '# ز��/� �F'�رش،  
. �R&�ا�� ھ�ی ���Fری ,�د��

از � R� #C&�ا��ن ای� �(��� از 
دو�	�ن �6دیW وی و از 
���<($ , (	# F(�(�ی '�ای 

ای�3د +��CK7ی ,�ر/�ی و  
ا+!�دی# آزاد از   �.cH �V() زاده

و q&� +$ دی�� از  ,�ر/�ان ای�ان

($ ا�	 ��H '�د���.� . 

ی�K از '��<	�� ھ�ی 
 ����ھ�خ ز���� و �! � ��ا
در ط�ل دوران ز��/� �%�رزا+� 
 �K7	� #' mد را��:	Hن، ا��
��ن ��ن در +��CK7ی 
,�ر/�ی و '�ی�ه +!6ب 
, ��(<	� ,�ر/�ان و رھ%�ان 
�&%L ,�ر/�ی  $)�C H و �.�
و ��ی� �&%��7ی اH	�ا`� و 

در ھ ($ را�	� .  ا�	 ��H '�د
 ��'�د ,# ز��ه ی�د �! � ��ا
در ��ھ��ی آ?� ز��/� اش، 
�%# ای ا9Hم � �د ,# �e� ط�
�6ب , ��(<� ,�ر/�ی  �GH

او ھ # �.�($ و .  ای�ان ا��
�&%��7ی  �C H رھ%�ان
اH	�ا`� را ��ا?�ا�� ,# '# 
�6ب , ��(<� ,�ر/�ی ای�ان 

�����)p'  . �`�� 9مHای$ ا
�! �، �:riH #i �� � در 
. ز��/� اش �!<�ب �(�7د

 #%��e� $ای �' ����ا � !�
اش ��,� ��) و +.(($ ,&&�ه 
+�ری�R را در �&%L ,�ر/�ی 
� �ی&�/� ,�د ,# ط%:# ,�ر/� 
'�ون �6ب , ��(<	� اش 

 L%&�
�در '# F(�وزی در 
ا�:CH �'9(# ����ی# داری 

'�ای +!:� F(�وزی و .  �(<�
 �V�
�رت �(��� و  X>,
آن و '��Fی� ���.# ای آزاد و 
'�ا'�، ���.# ای 
(<	�، ,�ر/�ان '�ی� '# �)���

�����)p' 6ب �(��� ��ن� ! 

 � !� �&CH �Rام +�ری�
ای$ ا
��ا��، ,# '�ای او($ '�ر در 
+�ریm �%�رزات ,�ر/�ان در '.� از 

 �Nرت �(����، او را 57ا�:9ب 
�&%L ,�ر/�ی ای�ان  mدر +�ری

�<	# ,�ده و  �' L)F از L)'
ی�د/�ر '6ر/� از ?�د '�3ی 
/Sا�� و درس '6ر/� '# 
,�ر/�ان و �.�($ و رھ%�ان 

 . �C H داد

ز�5ه ��د ی�د '�ھ�خ ز,��3 
و ,65 �4ا�J ،3&�ه ھ�ی 
��'�Cس H#C4 ��ر��ی 

 ای�ان

 

  2019اول ا,	%� 
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=5ای >�ی "
 :��;����� 
5�
 ��ش ,���!" 

 3 ,2�6 ا��اھ�

ebrahimi1917@gmail.com 

در "  �6ب ,�ر/6اران ��ز��/�"
راه "اطH9(# ای	!� H&�ان 
'# "  H�ا� از +��.# �(�Sرد

��� و '���ھ�ی �&�ھ # 
�(�ع "����K ا��9(�ر '�ره 

ا9Hم "  ��ی���ت , ��(<	�
ھ7�ار داده .  ?�i ,�ده ا��

��ا�	�ن '���،  #K	ا�
/�وھ��ی , ��(<	� و �%# "

ر�� �(K&&� و "  , ��(<	�
" #' (>)N�ای �Fی ���(�

 "! /�ش �(���

,�ر/6اران "�6ب 
(��ز��/� ھ �ن �6ب " 

، ورn# ),�ر/6اران ����ی#
+K7(9+� ھ�� �  

��ی��ه و .  ر�<&���3 ا��
�:L ��?� ر�<&���3 در 
'&(���Sاری و ��,) ,�دن 
 #.�������K ا���9 '� 
. ای�ان �.�ف ��Gر ھ # ا��

ای$ �6ب +��ط وزرا و و,9 و 
ا�&(	� ھ� و +K&�,�ا+��ی دوران 
ری��� � ��ی ر�<&���3 
 �) !+ �' �+ ���/ �K�
��ز���(��	# +� ری�`� ا
	�eدی%� 
دوش ,�ر/�ان، � ��ری 
ا���9 را از '!�ان ا
	�eدی و 
در �	(3# '!�ان �(��� و 

���K	(&�3ت دھ� . 

در اطH9(# ,�ر/6اران آ��ه 
 :ا��

��RطX �� در ای$ ھ7�ار "
ھ # ی ��, (� از دو� و 

��راھ� و ���داری    �oC3 و
و N�ا و �( � و 
�ای    ھ�


�Gی� و ����c و ا�	���c و 
ا�&(	� و ھ # ی ا�6اب 
�(��� و ���دھ�ی ���� 

��ا��    از�Nا �+ XC9ح طNا
,# �%�دا '� ���ه '�7R و 
��ا �� �Nن ، ا�	دا� #' ���&�

 ." را از ی�د '%���

، ا��Kم "دا�	�ن"�&�cر از 
 #p+ �Vر/�ان ھ�, #)CH $)�&�
و ���(���7ن ا�� ,# '� ا�6��ر 
و ��Vت و اH	�اض و�(.� در 
���.# رو'�و �� و rN ?�د 
# ا��ا?� ,# ���, �ن را '# و
 �c� �ی�+3 �م '�ی�K�در ای$ ا

 !  ,�د

�6ب ,�ر/6اران ��ز��/� در 
اطH9(# اش ` $ ا�	:�د از 

"���&� X)آ�  " (,���&�ح 
در '�ره اH	�ا`�ت ,�ر/�ی و 
 Wآ��) در ی (>)�)��� �i?
�&i:# ,�ر/�ی ��k ?�ز�	�ن، 
در?�ا�� ,�ده ا�� ,# 

"���&� X)6ب "  آ��ای$ 
(ط���ار ,�رآ��ی&�ن" ی.&� " 

��ی )  ھ �ن ����ی# داران
/��	# ��د و '# راھ%�د  و 
راھ�Kرش '�ای �:�'C# '� ای$ 

"�i?  " �i? #, د�� #��+
ا�<�3م "��ی ا�� و  

�H� 	�ی.&� ھ �ن ,(�ن "  ا
ا�9م و ����K ا���9 و 

�&K)� �ی�ی# داری را+�����. 

آ�(X �&��� ای$ �6ب '# 
 : �Nرت ا��

�� ھ7�ار �� دھ() �(�ع "
��ی����ی , ��(<	� �!�eل 
 �H� 	�یW '!�ان ا
	�eدی و ا
/<	�ده ا�� ,# �� ,��� 
ط%� آ��زه ھ�ی ��ر,<(<	� 
'� دا�$ زدن '# +�Gدھ�ی 

�&��� �H� 	�����ی# -,�ر/� " ا
، "F(�ا��ن   -��,6"  ی� "  دار 

 �H� 	�و��ت ��C، ا�<�3م ا
و �	� + ��(� ار`� ای�ان را 

 ." +��ی� ,&�

-��,6"از �Vظ(��ی ��'�ط '# 
F(�ا��ن و و��ت ��C و + ��(� 

و s(�ه '�Sری) ,# ط%� "  ار`�
 �	>)�. �ل F(�زداغ ���(���

ا�N .  '�ای رد /) ,�دن ا��
+�Gدھ�ی "�<�# ھ �ن 

�H� 	�، ��G+  �N�eRد "ا
ط%:�+� �(�ن ,�ر/� و ����ی# 

 درN� 99دار و ا%	# �(�ن 
 �)C
 درN�ی 1���.# '� ا

��,) از � C# دار و د�	# 
ر�<&���3 و �6ب ,�ر/6اران 

 . ��ز��/� ا��

'# ای$ '��(��دی) ,# ای$ 
q# "  ط���اران ,�ر آ��ی&�ن"

'!�ان "�<R# ای '�ای در��ن 
�H� 	��� "  ا
	�eدی و  ا

l)F&� و q# راھ�Kری '�ای 
�:�'C# '� �(�ع ��ی���ت 

ای&�3 {زم .  , ��(<	� دار��
�&%# ا��ره  �&q #' ا��

 . ,�+�ھ� دا�	# '��()

3M�T#ک ط��ی�ه ,��_ :
 :��;�����=5ای >�ی 
`#% و ��رھ� �
 ��ش 

 !,�T,�ت ���: ر��5ه ��د

" �(�ع ��ی���ت , ��(<	�"
 ���K���+���� +��ط 
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. ا���9 ��7ھ�ه ��ه ا��
، ",�ر/6اران ��ز��/�"
%� از 

 ���K�د�	��ه ا�&(	� 
ا���9 '�ای �:�'�C%�  آن 
N!&# ھ�ی �&6��,&&�ه ای از 
 Lی� � #' ��&��H و رذا
/Sا�	&� ,# ا%	# ?�د را 
.  ��`�ع + <�R اھ�� ,�د��

($ و رھ%�ان ,�ر/�ی را �.�
د�	�(� ,�د��، ,�ر/�ان را 

�K&3# ,�د�� ,# '��ی&� "
، زی� "�K&3# �7�ه ا��

�K&3# اH	�اف /��	&� و 
"#	?�� ��راه ا��ا?	&� "  ط�ا

,# ,�ر/�ان را '# زH) ?�د��ن 
/V	&� ,# اH	�ا`�ت .  '���م ,&&�
" , ��(<	�-,�ر/�ی",�ر/�ان 

رo)y , (<(�ن ا�&(� .  ا��
�oC3� �C ,�ر/�ان �.	�ض را 
وا'<	# '# �6ب , ��(<� 
,�ر/�ی و '# 
�ل ?�د��ن 

�6ب /<	�ش اH	�ا`�ت" "
ا9Hم ,�د و '� ای$ ,�ر ?�ا�� 

,�ر/�ان "  ��م"�9kاز یW ط�ف 
را �&�($ ,&� و از ط�ف دی�� 
�6ب , ��(<� ,�ر/�ی را 

�'�K'  . ��&ی) ,# ھ # ای�و دی
+r ��'�{ �� و '� ریL آی� 
 ���K�هللا ھ� و �:���ت 
ا���9 و ط%:# ��,) ��ود 

ای$ ا'���C&	�ا�<	&� .   آ��
 ���K� Wی �	
'�V &� ,# و
�6ب  Wر، ی�V&� م و���'
�6ب  Wم و د?(�، ی�&��?

از ی�iKف "/<	�ش اH	�ا`�ت"
 XCط ��و ,�ر/�ان ?��&�م و 
و �.	�ض را از ط�ف دی�� '# 
ھ) ر'ط '�ھ� ھ� دو ?��&��	� 

و ای$ ا+�Vق .  و '���Vذ+� �(��7�
 . ا�	�د

3�����&: $�اھ3 ! 

�6ب ,�ر/6اران ��ز��/�، '.� 
از ,�C ا'�از ا�(�واری در '�ره 


�ه 
�Gی(# " o)ھ �ن (ورود ری
�GH ھ(�J ��گ در دھ# 
 ��&N ا{ن در #, �e�

 ���K�
�`� ا:�Gت 
و دی�� )  �7<	# ا��

��ای�ن�Nا  " #'" X)آ�
" �&��� �Fو��ه ھ�ی ا�&(	�

 Wی #'�k� #'" و `�ورت �N��
و "  +�ری�R و ا�	 ��H و ����

'# ا�:�ق "  ورود"ای&K# ای$ 
���&�3 ��د، ?�iب '# "  

 #, �&K)� 9مHا ���K�
"���K���7ی L)F روی �q "

را ای$ �6ب '�	� �(�V � و راه 
��7 ھ) در �q $ای �' #C'�:�

'�ای .  آ�	($ ای$ �6ب ا��
����K ای�اد �(�(�د ��kل،  #'

��ی ��ی<	# ا�6اب  #," #'
H&�ان ���y �(�ن ���.# و 
����K را '# ر� (� 
� (7&��� و ا�6اب را �# ر,$ 
 �� �) ,�� X)
���.# ,# ر

�&�cر .  ا�	%�ه ��7د".  F&�ارد

. ا�6اب ا�Fزی<(�ن �(<	&�
 �k� 6اب ?�دی��&�cر ھ �ن ا
ھ ($ �6ب ,�ر/6اران 

 . ��ز��/� ا��

ا/� ,<� ����K ا���9 و 
ای$ ��,�ی ���L در �6ب 

,�ر/6اران ��ز��/� را �7&��� 
وا
.� � K$ ا�� +�eر ,&� ,# 
 �%!N �.ا���داری) در '�ره 
 ���(9k� #, ()&K '.� از ��
�%�رزه ,�ر/�ان '# در��+� از 
 �k� ر ���دھ�ی ,�ر/�ی�G�
 �)s ھ� و ی� ���دھ�ی�Kی�&�
ا�	�H�V و '�9iNح ���� +$ 

�# ?(� ای&�3 � ��ری .  داده ا��
 #' �	�ا���9 ا�� ,# 
�.�ل �!(ط زی<	L ھ) ا+��م 

�&�6)� �������6ب .  
,�ر/6اران ��ز��/� ,# 
ھ (�7R' #7 از ���(�ی 
��,) '�ده ا�� '# ای$ 
�	 � وا
r ا�� و  �:):�
��م  W6ب ��ی����ا�� ای$ 
����K ا�Ci� ،��9:� ای$ 
�(<� ,# �9k '# ا�6اب 
�(��� �	&�ع ا��Kن ��Gر 
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�(��� در �.� و ا�V.�{ت 
���.# داده ��د  . �' #�>�

�� ��) در?�ر ?�دش در 
. ��?	�ر �(��� ��,) ا��

 Y)رن �(��� ھ�ای$ ظ�ھ� �
q(6ی �(<� ���q 6# ز�� 
'�ای ��) �(��� '(7	� در 
 ���K�ار/����ی �(��� 

'���ی ,# .  '�ای '���  ?�د��ن
در �:�'C# '� د�	�وردھ�ی 

 و '# �K<� 57ا�:9ب 
,��7�ن آن و �F$ ,�دن '<�ط 
�&�ی� و �pqول و +%# ,�ری 
����K ا�L:� ��9 '&(�دی 
دا�	# ا�� و Sا �� � 

 . �(�Rاھ� ,# �6اوارش ا��

�&: $�اھ3 ا`��Gدی! 

�&K)� 9مHا #)H9اط" ری#7 : 
در '!�ان ��cم ا
	�eدی ,�7ر 

ری7# ?�د ای$ '!�ان ".  ا��
��اب �(�ھ�  #)H9؟ اط�>)q

?�N�e ��زی 
%� از آزاد ",# 
��زی '# ا?	�N�e ��زی 

�&�3 ��ه "  را�� ?�اری   و
و اظ��ر +��K)� r&� ,# .  ا��

ی�N�e? W ��زی ��,�م و "
�:�ق  �))G+ #' در�� و ��روا��
,�ر/�ان و +�ھ($ '# ���دھ�ی 
,�رآ��ی$ �&	�� ��ه ا�� 

ھ # ای&�� '��H ��ه ,#  ..."  و
" #' (>)N�ای �Fی ���(�

 "!/�ش �(���

�:�ق ,�ر/�ان در ای$  �))G+
ای$ .  ا
	�eد یW ا�F �Nی# ا��

ا
	�eد ا�N{ � (	�ا�� '�ون '��ه 
,�7 از ,�ر/�ان و 
زی�S/�Fا�	$ �:�ق ,�ر/�ان 

ای$ رو�$ .  ,�ر,�د دا�	# '���
�6ب ط���ار  �+�H�
ا�� و 

 . ای$ را ?�ب �(�ا��" ,�رآ��ی&�ن"

ای&�3 ھ) �<�# ,�ر/6اران ا'�ا 
�:�ق ,�ر/�ان �(<�" �))G+ "

 #KC'" ھ($ '# ���دھ�ی�+
(,�رآ��ی$ '# ز'�ن آد�(6اد " 

. ا��)  ھ �ن ����ی# داران
ھ) ا%	# یL��F W "  +�ھ($"

 (�� Wای ط�ح ی�' �
ا?9
?�اھ� ا
	�eدی از ���(�ی 

�6ب ,�ر/6اران .  ��,) ا��
��ز��/� ای&�3 ھ) دارد ��) 

 . '(7	�ی از �pqول را �(�Rاھ�

�(�ا�() ,# ?�N�e ��زی در 
����K ا���9، ا�	:�ل 
K(� ���<�ت و ,�ر?��# ��
ھ�ی دو	� '# �:���+� از 

 ���K�ا�� و )  آ
�زاده ھ�(
 #K&# '# ای	زاده ھ� '<�
ای$ آ
 �) ,��,�ام �&�ح و '��� در 
. د�� '�{ دار�� +T((� �� ی�'&�

,�ر/6اران ��ز��/� '# ز'�ن 
��ده �(��ی&� ?�N�e ��زی 
. ,&��� زی�دی ا�!�eری ا��

د�� ھ # آ
�زاده ھ�، 
%�C و 
,&��� و 
�ی) و ��ی� '# ط�ر 
'�ا'� '�ای �pqول از ای$ 
. ?�N�e ��زی�� '�ز �(<�

��Jال '�ای ای$ �6ب ای$ 
��) �� ,�؟ �:�eد از :  ا��

"  +�ھ($ '# ���دھ�ی ,�رآ��ی$"
ھ) د
(:� ای$ ا�� ,# '# 
'�7R از ����ی# داران، '# 

�	.�C '# "  ,�رآ��ی&�ن"
�&�ح  #, ���K�'���ھ�ی� از 

و دار و "  ����م"ر�<&���3 
د�	# اش ھ) ا%	# ی�K از 
�� 	��(��7یL ھ<	&� ,) 

�Vi ��ه ا�� ! 

" 
N��M 5ا;� ازA K� راه
 "!,�bIرد


%9 دی�ی) ,# اطH9(# ری#7 
 #���q ان را�!'" X)آ�

ای&K# .  ,�ده ا��"  �&���

��cم ا
	�eدی در '!�ان ا�� و 
?�N�e "ری7# ای$ '!�ان ھ) 

ا�� "  ��زی '�ون آزاد ��زی
ا?	�N�e ",# �	(3# اش 

��ه "  ��زی و را�� ?�اری
یW "ھ # �<�# .  ا��

?�N�e ��زی ��,�م و 
'# "ا�� ,# "  ��در�� و ��روا

�:�ق ,�ر/�ان و +�ھ($  �))G+
�&	�� "   '# ���دھ�ی ,�رآ��ی$

 !��ه ا��

 #)H9ا/� ,<� ':(# اط �	�
را ھ) ��Rا�� از ھ ($ ری#7 
ی�'� ,Sای� �(	�ا�� ��س '�6� 

" آ�(X �&���ن"راه �� ای$ 
 ���K�,�&# ,�ر ����ی# و 

 . ا�q ��9# '�ی� '���

#)H9اط �� :  راه 

'�ز/�7 '# راھ%�د +��.# "
و    �	�ازن ، ھ # ���%#   ی

�Fی�ار ,�7ر از راه رو�� +�(� و 
F(��� ,�ر/� و ,�ر آ��ی$ '� ��cرت 
 �' �و �# د?�� ���د دو

�)K�:�ق �� �V�و    ا��س 

���ن و ر
�'� آزاد ���K�!" 

�6ب ��ا�� " Wان ی�&H #' ��
,�رآ��ی&�ن ، از �:�ق ,�ر/�ان 
د��ع �� ,&() و د��ع از �:�ق 
,�ر/�ان را '# ��ی �.�رھ�ی 
�(��� و �Hام ��ی%� ھ�ی 
��ر,<(<	� در � �ی� از ,�ر 

(� �� دا�() ,# راه    و�+
'� .  H�ا� از +��.# �� /Sرد 

ط�ف ,�دن ��ا�� �(��� 
 #' #.��+ ��دا?�C و ?�ر
?�eص +��($ ا�&(� ����ی# 
 �CC /Sاری ��C و '($ ا
�%X ?�اھ� �� '# ��ی 
,��%�ن '!�ان ھ�ی ,�ر/�ی ، 
,�ر/�ان و ,�ر آ��ی&�ن ��یr و 
�(�$ دو�� �qخ +�(� و 
+��.# ,�7ر را '�l?��&� و 
���� +7�ی� +�Gدھ�ی 
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���� �H� 	� ." ا

 ���K�ظ�ھ�ا ,<��� در 
ا���9 ���ان رو�� +�(� در 
�:�'� �9k رو�� د{� و 
+�3رت و '�رس '�زی و s(�ه 
 �CNا ���و ا/� ,�ر' �&	ھ<
(� و ا
	�eد و �+ �K7� ����
'!�ان ا
	�eدی و ���ی	� '!�ان 
�� ?�اھ� �� و  �	��K�

" ا��7ء هللا"����K ا���9 
N�ای �Fی "از د��ه 

(>) .رھ� ?�اھ� ��" ���(�

او($ ��Jال ای$ ا�� ,# ��� 
ای$ ,�ر/6اران ��ز��/� '# 
��,�د/� ر�<&���3 '�ای 
 ���K��� ار/����ی ,C(�ی ��
ا���9 را در د�� ��ا�	&�؟ 
�iqر �� ,# �# +�ا�<	&� 

" ����ا�� دا?�C و ?�ر
را ر�� ,&&�، �# "  +��.#

 ��+�ا�<	&� '!�ان ا
	�eدی را 
,&&� و �# +�ا�<	&� ���� 
اH	�ا`�ت ,�ر/�ی ����؟ ا�� 
'�ی� 
%�ل ,�د ,# یW ,�ر را 

'# H&�ان :  ?�ب ا��3م داد��
، '# ��م "�6ب ��ا�� ,�رآ��ی&�ن"

���د ��ز��/�، ���د '6ر/� 
CH(# ,�ر/�ان راه ا��ا?	&� و 
 �' �&K� � , دی�e	
ری�`� ا

 . ,�ر/�ان +! (� ,�د��

ھ ($ دار و د�	#، ا��وز 
N�ای �Fی "ا���� '# ?�ط� 

(>)�)���  " �F از {�# ھ�ی
از �&�ی� و �<�د��ن '(�ون 
 �&&K)� ر�e+ و �ه ا��آ�
راھ�Kری راھ��7 '�ای رھ�ی� 

" N�ای �Fی ���(�(<)"از 
 .دار��

د
� زی�دی {زم �(<� +� 
�.�Cم ��د ,# �6ب ,�ر/6اران 

��ز��/� �<R# ای را '�ای 
در��ن '( �ری '# ��م � ��ری 
ا�l)F ��9(�ه ا�� ,# در 
��Gی را�� دھ# ھ7	�د، در 
 �k� �&).3+�� زی�+ #Kدوران ی
+��q و ری��ن، '# 
�رت /��	$ 
دیK	�+�رھ�ی� �F �k(&��# در 

�� �3&� �C)�  . رم�c&�
راھ�Kر ���7ر �K	�K)� X/� و 
�(C(	�ن ��ی��$ ا�� ,# در آن 
ھ # q(6 در ?��� ر
�'� آزاد 
����ی# داران '�ای +! (� ھ� 
q# ?7$ +� ری�`� ا
	�eدی و 
 �+ #�� '��ه ,�7 ھ� q# ظ�

ای$ �<R# .  از ,�ر/�ان '�د
ای$ �<R# .  ,�ر��ز �(<�

� (	�ا�� N�ای �Fی 
�&, �i
�qن .  ���(�(<) را 

او{، '�7R +��ط ھ ($ 
����K ا���9 ��ل '� �(�ه 
ھ� و رو���ی وی�ه د�� 
 o)yر #C �ا��ر,�را�L از 
� ��ری ,# '# ر�<&���3 ھ) 
ارادت دارد در ��ل F(�ده ��ن 
ا�� و ?�د ز�(&# اH	�ا`�ت 

�ر+ &� ,�ر/�ی و ر�� 
/�ای�7ت , ��(<	� ��ه 

و ��n(�، ا
	�eد � ��ری .  ا��
ا���9 ������ ,# '# ی $ 
 rC	R� ھ�ی�'�� �	ر ��'�G�
����K از � C# ھ ($ 
,�ر/6اران ��ز��/� در 
�رت 
+%�ی� '# یK%�  W# +� در +�ی 
���(�ی� ��ه ا�� ,# در آن 
ھ # '���ھ� ��7CTن �pqول 
د�	��� ,�ر/�ان و �sرت �nوت و 
 �
�&�'� ,�7ر در ا��ع و

���K	� .  ا�� �� �' �%!N
ا�� ,# +� ?�?�ه در '!�ان 
ا
	�eدی و �� 	� از ای$ '!�ان 

���K	� �sق   –�(��� 
ا��، ���K	� ,# ?�ب 
 #.����(�ا�� ا,�kی� cH() آن 
�.	�ض , ($ ,�ده ا�� آ?�ی$ 
� �7ن را ��ز��ن دھ&� و ��+
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��{ ,# .  �������7ن ,&&�
" #' (>)N�ای �Fی ���(�

دی�� '�ی� '(7	� "  /�ش �(���
C3H# ,&&�، ��ی.	� و و�(.	� 
�sرت ,&&� �qن ز��ن '# 

ز��ن '# �V�  . �V.�7ن �(<�
ای$ ا�� ,# N�ای �Fی 

�ی	� و 
�ر+ &�+�  (>)�)���

 . ��د و آ���ه دی�� دی� ا��

 3��I���راه 5Aا;� از 
4&�ری ا�%,3 و 
 :��;�����ا���Tار 

 !,�bIرد

اطH9(# ا9Hم ,�ده ا�� ,# 
�6ب ,�ر/6ارن ��ز��/� 

ھ # ا�	.�اد ��C و "�(�Rاھ� 
�C!�  " ���? اش را در

� ��ری ا�S�' ��9ارد ,# 
 . ای$ ����K از '!�ان ��3ت ی�'�

�� '# H&�ان �6'� ��ا�� "
�آ��ده ای)    +��.# و H�ا

 �C!� و �C� اد�.	ھ # ا�
?�د در ,�ر/6اران ��ز��/� 
ای�ان را در ?��� +%�ی� ای$ 
 ���.+ Wی #' �H� 	�+�Gد ا

" F(�ا��ن   -��,6 "   ���� �(�ن
 ،  " �) ,��و از "  ا�Fزی<(�ن -

 -,�ر ا��ی$ "  ھ # �� 	� ؛ 
راه رو�$ .  +%�ی� ,&() "  ,�ر/� 
'�ای ر�(�ن '# H�ا� :  ا�� 

 ." راھ� �6 +��.# و��د ��ارد


V/ 9%	�c&� #, (ر �6ب 
,�ر/6اران ��ز��/� از 

 rC	R� ی����&�ا�Fزی<(�ن 
���K	� ا�� ,# در دوره 
 �).
�� rC	R� ھ�ی
 �CNو�:�77ن در ار/����ی ا
��, (� ,) و زی�د ��ه ا�� 
ط�ری ,# /�ھ� ادای ا�Fزی<(�ن 

 . در آورده ا��

+�Gد "ای&�� و
	� از +%�ی� 
�H� 	�" +.��� ����"'# "  ا

&&K)� �%!N� ��c&ر��ن 
آ�	� ��C �(�ن ?�د��ن  
'�ای �:�'�i? �' #Cا+� ا�� 

واز "  +�Gد ا�	 ��H",# ھ �ن 
 -,�رآ��ی$"ھ # �� 	�، +�Gد 

�Nف .  '���د آورده ا��"  ,�ر/�
و ��ده �(��ی&� '�ای 
��&��� +�Gد ا�	 ��H و ر�� 
?�i �(�ز داری) �Fی# ط%:�+� و 
 #q ن را ھ�� 	��K� ���)�
'(7	� /<	�ش دھ() و 
�	!�ا�# +� ظ�ھ� ��ی) و 

"�C!� و �C� ا�.	ھ # "  ا�
'���ھ�ی ����K ا���9 را '# 

 . ,�ر '�(�ی)

�6ب  �c� رد�� �راه H�ا
,�ر/6اران، ی.&� +:<() 

�nوت و �K&� و �� "  �Hد{�#"
K(� و �� ا�	k �ر ,�ر/�ان ��
و ��دا��وزی و �� �pqول 
�&�'� ط%(.� ,�7ر�(�ن 
'���ھ�ی ���K	� � K$ ا�� 

'�Sرد، ا�� راه "  +��.#"از 
H�ا� ��رد ��c ,�ر/�ان، راه 
H�ا� ��رد �C)� �c(���� زن و 
��ان و ,9 راه H�ا� ا,�kی� 
cH() ��دم ای�ان از ������� 

از .  � ��ری ا�S�)� ��9رد
���K	� �S�)رد ,#  �������

�:L ا��F L)CN�اری از 
�&��� ����ی# و ����ی# داران 
. و �(C(�ردھ�ی ��,) ا��

���K	� ��q #, ��ل ا��  
ھ� ��Cه ای از H�ا� را 

����ل ,�ده ا�� . 

H�ا	� ,# ,�ر/�ان، ز��ن، 
��ا��ن و �(C(���� ��دم �!�وم 
و�	 �ی�ه ای�ان �(�Rاھ&� ای$ 
ا�� ,# '<�ط ط%:# �V	�Rر و 
�(C(�ردر ھ �اه �oC3 و 
��رای ���%�ن و وزرا و و,9 و 
��pه و آی� هللا ھ� و ا��م 
� .# ھ�یq�%��7(�ه ��د؛ 
 ��q $)C��H را ھ # آ��ی$ و��
��ل �&�ی� و �<�د د�	�(� 
���� و �!�, # ����؛ ��را 
ھ # +%.(�Gت و 
�ا�($ 
ا�q�' ��9(�ه ����؛  ��را 
ھ # ز��ا�(�ن �(��� آزاد 
����؛ ��را ھ # �nوت و 
ا����Kت ,�7ر را ?�د ,�ر/�ان و 
��ا��ن و ز��ن و ا,�kی� ��دم از 
ط�ی� اداره ��رای� در ?��� 
 �	R%��? و Lر��ه و آ��ی
ھ # ��ز��ن دھ&�؛ و '�{?�ه 
'� روی آوار ����K ا���9 
����c �<	:� ,&&� ,# در آن 
?��%R	� و آزادی و '�ا'�ی و 

 . ر��ه ھ ��ن ا�N ا��

و q# ز���� '�	� از ا��وز '�ای 
 #, �	

� و�V+ا $)&q" ای�N

(>)آ�:�ر '&C� �F  "ی ���(�
ا�� ,# در /����ی ��ان 
 �` ��� + ���K� Wی
, ��(<� و `� '�ا'�ی و آزادی 

 ■. ط&($ ا��ا?	# ا��
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 یD ��1367��ر 
 
�@A ی� ��رگ�C4

 ���ی� ��د
 

 �Q��I �� ��ظ: �� �Eاه

 

'# ��c � � :  '&% $#�ز زاده
 �H� 	�د{�y �(��� ا

 ، در 7,67	�رھ�ی +�'<	�ن 
 ای$ ا'.�د ھ6اران ��Vه q# '�د؟

 '# 7,67	�ر :  ��ظ: �� �Eاه
�&�ی�  Wی # C, �)
���Vم د

ای$ ی�K از .  CH(# '�7ی� '�د
 ()cH ده و�	ی�ت /<�&�
 X:H ری ا���9 '�ای�� �
 �%Cط ��را��ن آزادی�Rاھ� و 
. و �oV اH	�اض در ���.# '�د

دار و د�	# ? (&� ,# '.�ا '# 
H&�ان ����K ا���9 �� 
 �7� W، از ی�ه ��ر ,7(�,
�N�&H '� ���ی� ��+�3، `� 
'�7ی، '(��) و �&�ی	�Kر 

�7)� �)K7+  . X:H ���' $ای
����ه و ?�ن آ��م را 
�ر+��ی 
����� ����ی# داری �� ,�ر 
 #V? +� ا�:9ب ��دم را ���7(,
,&&� و ���� ای$ ���� ,# 
��Gی ���.# ا�<��� ��د و 
��دم '# اھ�اف آزادی�Rاھ��# 

د(� ا�CN ای$ .  ��ن '��&�
,7	�ر از ھ ($ ��ھ(� و 
 �H� �����ری� ,r)k ای$ 

 او($ 7,67	�ر .  ���� �(7�
,7	�ر و �&�ی� /<	�ده ای$ 


%� از آن در ��ل .  ����K �%�د
��e د�	�(�ی و ,7	�ر 
و�(.� را '# ��ی�ن ا��ا?	&� و 
'<(�ری از 6Hی6ان ��دم را '� 
� � + �م اH�ام و ,7	�ر �)'

 از ��c 67ا�� ,7	�ر .  ,�د��
 � �ا'.�د /<	�ده آن و '(�
�&�ی	�Kران ��,) در ز��ا��� و 

 �' �.
���H ای$ ,7	�رھ� وا
یW ��7 آد�LK .  ��':# '�د

�) را '# ��ن ز��ا�(�ن '� �)'
د��ع ,# در ?(�'���� ��Kر ��ه 
 �7Kو ��ج آد� �&	ا?�ا� �د��'
 �7F د�� ای را در�K� ور�'
دی�ارھ�ی ز��ا���ی �	.�د در 
+��ان و ���ھ�ی دی�� '�اه 
ا��ا?	&� و ھ6اران و دھ�� ھ6ار 
��V از ��ا��ن و ��دم را در �Hض 

 '# 67دو �# ��ه +�'<	�ن 
د�	�ر ? (&� '# 
	C��ه 

 . ���	�د��

د(� ای$ ,7	�ر ��ا از ��ھ(�  
� ��ری  �>K� ،���K�
ا���9 در �&  ای�ان و �Hاق 
و �Fی�ن �&  '�د ,# ی�G� Wی 
. اH	�ا`� را ای�3د ,�ده '�د
. ا
	�eد ��C و '!�ان زده '�د

  &���دم '.� از ھ�7 ��ل 
وی�ا��� و وی�ا�(�� و ,7	�رھ�ی 
 ���%eH و #	>? ، &�ای$ 

اH	�ا`�+� در ���ھ� و .  '�د��
��ی�ن ا�	�ده  #' rC	R� ط��&�

ز��6# /<	�ش اH	�اض .  '�د
��دم از ای&� # ,7	�ر .  '�{ '�د

. و وی�ا�� ?7 �($ '�د��
?�ا�	��ی ��R7 و رو�&� 
دا�	&� ,# '� �Fی�ن �&  و 

����K '# ا��Kل  r).G+
���.# ��وع  Mi� در rC	R�
. '# '(�ون زدن ,�ده '�د

� ��ری ا���9 ,� 
 �i? دی� ?�د را در����

در دا?� ز��ا��� �(6 .  �(�ی�
ز��ا�(�ن د�� '# اH	�ا`�ت 
زی�دی �(6د�� و ?�ا�	��ی�7ن 

د�� .  را ��iح �(�Kد��
 ���K�ا��ر,�ران و �:���ت 
'7�ت ?�درا زی� ��7ر �� 
دی��� و رو�(# ?�د را '�?	# 

در ای$ ��ایط '�د ,# .  '�د��
? (&� '� ھ�ف ای&F 9, #K�ی�ه 
ای '&�م ز��ا�� �(��� را از 
'($ '%�د د�	�ر ,7	�ر ز��ا�(�ن 

�(�Rا�	&� .  �(��� را داد
':�ل ?�د��ن �� ��`.� ھ� 
را اH�ام ,&&� و '�
� ����/�ن را 

از ا��اد �&	<X '# .  آزاد ,&&�
��3ھ�ی$ ��وع ,�د�� و در 
�Hض ی�K دو  ��ه ا,�kی� آ��� 

'.� ��اغ .  را ,7	�ر ,�د��
, ��(<	�� و دی�� ��ی���ت 
 � �ر�	&� و '� ?��<�دی و '(�
د�� '# یW �<� ,�7 زد�� 
,# در +�ریm '�7ی ,) ��':# 

 . ا��

 

'# ��c � � :  '&% $#�ز زاده
 #q �+ ��9ری ا��� �رژی) 
��ی +�ا�<� '� ای$ ,7	�ر 
ز��ا�(�ن +�n(�ی '� F(�7وی 
ا�6اب و ��ز�����ی �(��� 
q¡ و , ��(<� '�Sارد و ���� 

 ای�3د ,&�؟

ا'.�د ای$ :  ��ظ: �� �Eاه
'�ور ,�د�� .  ,7	�ر '�� آور '�د

�(<� ,# در �Hض دو �# ��ه 
 �>)� #' �� �V� ده ھ� ھ6ار

�# �:ط ��ز�����ی .  ����
 �' #.��� �, #KC' ���)�
 �%? �:)
ای&K# از ای$ �&�ی�ت د

� .  ��ا�� '�� زده ����
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در��ه ?�ی� و /<	�?��# ای 
�CH ���K(# ھ�/��#  #,
اH	�اض و �%�رزه ��دم '# ?�د 
���.# را '# �!� '�ور  ،���/
. ��Kد�� ای در ��ک ��و '�د

ای$ �&�ی� یH W:%��د ��ی '# 
���.# +! (� ,�د �, .
. اH	�ا`�ت را X:H را��

��ز�����ی �(��� را د�qر 
. +7	� و در ھ) ریR	�� ,�د

����K ا���9 +�ا�<� ھ� 
�&, #V? ا`� را�	Hای ا�N  . #�

�:ط در دا?� ز��ا��� ,7	�ر 
,�د��، '�G� #KCی ��,�ب و 
?V:�ن را در ,� ���.# +7�ی� 

رو�$ ا�� ,# ای$ .  ,�د��
,7	�ر �# �:ط '� +!�ک و 
(� ��ز�����ی �(��� �.�
 #KC' ،ا��S/ ی ای�� �)n�+
��دی� آ��� را زی� �� oV�

'<(�ری از ��ان .  ��ال '�د
��ی���ت �(��� د�	�(� و 

ای$ ,7	�رھ� یW .  اH�ام ����
��Gی �&�($ ��Kت و ��Kن 
��,) ,�د #.���. را '� 

� ��ری ا���9 ���� �� '� 
ای$ ,7	�ر ?�د را از ��'�دی 

q&� ��ل ط�ل .  ��3ت دھ�
 (, (, #K&ای �+ �)7,
اH	�ا`�ت ,�ر/�ان و �.C �ن و 
'��7Rی دی�� ��دم �3�دا 

��ز�����ی .  ��وع ��
��رو  #.����(��� ,9 از 
���� و '�
( ���ه رھ%�ان آ��� 
���qر ���� '# ?�رج از ��زھ� 

,�د�	�ن +&�� .  ,�چ ,&&�
 �.' ���&��ی '�د ,# +� ��
��G ی ا�:9ب و آزادی�Rاھ� در 
آن ��ا�� �� و '� +.�`�ت 

��ل .  �C'�:� ���K# /�دی���'
 #i)�+�n(� ای$ ,7	�ر '<(�ر از 
(� ��ز�����ی �(��� �.�

�oV اH	�اض، .  ��ا+� �(���
 oV� ،�%Cط �� oV�
(<) ��رد �Kا�<����ای� و رادی

���.# .  +��ی� ��ی 
�ار /���
آ��د/� �:�'q �' #C&($ +.�ض 
?��(&� را آ��) در�� '.� از 
یW ا�:9ب آزادی�Rاھ��# 

 . ��ا��

 

ا��وز در :  '&% $#�ز زاده
 #.��� �CC �Mi '($ ا
����� و '�7 �	 �ن '� ای$ 
 mی� درد��ک +�ری�T' ق�V+ا
��ی آ�&�ی� دارد  #q �+ ،ای�ان

 ؟ و q���# '�?�رد �(K&�؟

�	����V# د�(� :  ��ظ: �� �Eاه
ھ&�ز q&�ان '� ای$ �&�ی� آ�&� 

آن ز��ن ��k ا��وز .  �(<�
 �H� 	�ای&	��� و ��ی�ی ا

�ژی .  و��د ��ا���&K+
 #	��7)F ا��وز �k� �+ار+%�ط�

'!�ا���ی '�Cک ��ق .  �%�د
��وع ��ه '�د و +%�T)Cت و 
�# ھ� '(7	� '# آن � � �+

9
# ای '# .  '�دH ر���# ھ�
 #�ای&K# '# � � ای�ان +�

��ی 'K&&� ��ا�	&�  . 9,
 در �Mi د�(� ��K 7,67	�ر 

�(K&) ھ&�ز ,# ھ&�ز ا�� 
. q&�ان �&�?	# ��ه �(<�

ا'.�د آن '�ای ?�د ��دم ای�ان 

. ھ) q&�ان رو�$ �(<�
��ی� '� ������� � ��ری 
ا���9 و /�7ده ��ن ا�&�د 
�&�ی�ت � ��ری ا���9 
�&�ی�  #q � �V' �7ی�'
و�7	&�,� در آن ��ل  و ,9 

� ��ری .  آن دھ# �Nرت /���
ا���9 از ا'	�ای روی ,�ر 

آ���CH L(# ��دم د�� '# 
 ا'.�دی 67�&�ی� زد ا�� ,7	�ر 

'�ور ��Kد�� دا�� و ��ا��ن 
�:(:� .  '<(�ری را ��'�د ,�د

ای&<� ,# یW �:�اری ��Gی 
'($ ا �CC ھ) '� ای&K# ای$ 
�&�ی� و دی�� �&�ی�ت � ��ری 
ا���9 '�ز+�ب /<	�ده در 
 �)n�+ �&K� ا�)F ن��� Mi�

ر���# ھ� و ��ی���ت .  دار��
را�� �Ce!� /�ای��# '� 
� ��ری ا���9 '�?�رد 
 �!Ce� #' #	>' و �&&K)�
 �&&K)� #	>��&%# ھ�ی� را '�
. و �&%# ھ�ی� را ��دی�ه �(�(���

 ¡q 9حiNر���# ھ�ی '# ا
ھ) ای$ �&�ی�ت را q&�ان '�ز+�ب 

 . ��اده ا��

� ��# ھ�ی� ��k +�ی%���ل '($ 
� ��ری ا���9  #)CH �CC ا
'# ا��7ی ای$ �&�ی� '<(�ر 

ا�� ھ&�ز ,��� .  , W ,�ده ا��
�>)�  . �' (&K)� �K� $�
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� ��ری ا���9  #)CH ا�:9ب
ا�� ,# د�(� '� �&(�ن ا'.�د 
�&�ی�ت ����K ا���9 

 . ��,# ?�اھ� ��

�K	# ��) ای&<� ,# ا��وز 
 Mi� ری ا���9 در�� �
���ن '# H&�ان �	�ن ار+�3ع و 
X:H ����/� �&�?	# �(�7د 
و ��رد ��Vت ا,�kی� ��دم 

'�ای � ��# ?(6ش .  ���ن ا��
 96 و ?(6ش دی ��ه ��ل 88

'<(�ر ��رد +��# ��دم د�(� 
�ار 
 ���� #�/��� و ��دم +�زه �	�
�� در  #q �+ ���K�,# ای$ 
دا?� ای�ان ��رد ��Vت و ?7) 

ای$ ?(6ش .  ا,�kی� ��دم ا��
ھ� '# در�# زی�دی 7q) ھ� را 
 #�'�ز ,�د و ��دم د�(� را �	�
�&�ی�ت ����K ا���9 �(6 

ا�� ھ&�ز د�(� � (�ا�� ,# .  � �د
� ��ری ا���9 از ��c ا'.�د 
�F ���K(&��# و  �' L+ی��&�
 �'�
 �C	)رھ�ر+� و ھ��

ا�� ��K �(K&) .  �:�ی<# ا��
 . q&�ان از ای$ ��CN# ��اری)

 

 

�# '# :  '&% $#�ز زاده�+ �'
 #.
/��S �# دھ# از ای$ وا
وظ(V# �� , ��(<	�� در '�?�رد 

 '� ای$ ���.# q(<� ؟

 

او`�ع ا��وز :  ��ظ: �� �Eاه
 �Kدوره +�ری #' �%>� #.���

 �Nرت 67,# در آن �&�ی� 
. /��� ?(� �C	�Vوت ا��

��دم '<(�ر ��C آ��ه ا�� و 
+�ازن 
�ا '# زی�ن ����K و '# 
��V ��دم '�iر ��ی �Hض 

���.# دارد از .  ��ه ا��
�%�رزه و اH	�eب و اH	�ا`�ت 

ای$ او`�ع '<(�ر .  �(��3�
. ا�(� 'LR و ��را��(6 ا��

� ��ری ا���9  �������
در 7q) ا��از او`�ع �(��� 


�ار /��	# ا�� #.���در .  
��� +:�ی� ای$ او`�ع '�ی� 

ا��س ,�ر �� '�ی� .  +9ش ,&()
ای$ '��� ,# ���.# از �� 
����K ا���9 ����ی# داران 

در ��رد ای$ .  ?9ص ��د
�&�ی� cH() و '�ور ��Kد�� و 
�&�ی�ت ��c&' ���Kم '�ی�  �,

'�ی� .  ظ�ا�	��ی� را �	��# '�د
,�ری ,&() ,# ��دم ���Hب 

. ا+!�د��ن +:�ی� ��د.  ���7�
 W�7ن '# � � ی+�V� 7) و?

��ال و �%�رزه �<�ب ��ه 
���.# ا{ن در .  ھ�ای� ��د

 #)CH ل �%�رزه ای ھ� روزه��
����K و ,� ����ی# داران و 

ای$ �V�  . �G	�Rران ��,) ا��
را '�ی� +:�ی� ,&() و در ��ی# 
آن و '� �	$ F(�7وی ای$ �%�رزه 

 �(6 در ��ی 67'# ,7	�ر 
N�ھ� ھ6ار .  ?�دش '�pدازی)

ھ6اران .  ?���اده داs�ار ھ<	&�
�6H �Vی6ان و دو�	�ن و 
ھ ��9K ھ� و رھ%�ان و 
�.C �ن و ھ <�ی��ن ?�د را در 
. ای$ �&�ی� از د�� داده ا��

ای$ � .(� cH() را '�ی� 
'�ی� '� آ��� ھ �ردی .  دری���

�(	�ا�() آ��� را '�ای .  ,�د
 ������� L%&�+:�ی� 
� ��ری ا���9 '<(� ,&() .

ا��ژی آ��� '�ی� '# ای$ � � 
?7) آ��� در ای$ .  ,���(6ه ��د

�$ اط (&�ن .  راه '# ھ) 'p(���د
دارم ,# روزی ,# از �� 
����K ا���9 ����ی# داران 
?9ص ��ی) q&�ان دور �(<� 
و در آن روزھ�ی آزادی، ی�د ھ # 
 #.���6Hی6ا� �ن را در ,� 

و .   /�ا�� ?�اھ() دا��
���.# ای آزاد و ���# و ��د '� 
وی�ا�# ای$ ��F�' ���K ?�اھ() 

���.# ای ,# ر�(�ن '# .  ,�د
آن '�ون +�دی� ھ�ف و آرزوی 
ھ # ��ا��ن و ��دان و ز���� 
'�ده ا�� ,# '� ز��/� ��ن 
��R��? ���Kار  ���'
ا��F #i:� ��9ی�ن /Sا�	# 

?�د را در ,&�ر ?���اده .  ��
ھ�ی ���%�?	��ن '�ا�()، '� آ��� 
ا'�از ھ %<	�� ,&()، '� آ��� 
 ���'��() و ?7) آ��� را در 
 ������� L%&�+:�ی� 

ای$ '�	�ی$ .  ,���(6ه ,&()
/�ا�� دا�� ی�د ���%�?	��ن 

  ■. ا��
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د$�� آ�3 و 
 Hھ�I�4ی 

 در H#C4 ز��ن
 '&% $#�ززاده

 #l' �	?ای ۵د #�� 
ا��Kی6ان '� F�رش دار�� از 
. ا�	�دی�م ��+%�ل دور �(��7�

 L'�د� �	ط� د?�R' $ری����
ا��زه ��اد�� '# دا?� ا�	�دی�م 
+%�ی6 وارد ����، ا%	# q(6 +�زه 
ای �(<� و ھ (#7 �:�ق 

ای$ ( .ز��ن در ای�ان �Fی �ل ��ه
 # '# ز'�ن +�,� �� �K�
 Mi� ی�ی آن در�و وی ���'

 ).و�(.� �&	�7 ��ه ا��
د?	� '� /�ی# از F�ر ��ال "  

�&K)�  : ن؟�زه �(�� q# ز���� ا
/�ی# �K$ '�'� ھ(Y ز���� :  F�ر

 !ا��زه � (�ن
'�'� '�� ,# q# �&� :  د?	�

 !ا��زه �(�ن، '��
ھ(Y �&� ا��زه � (�ن :  F�ر
�'�'! 

q# :  د?	� '� /�ی# ادا�# �(�ھ�
 ،��ز���� �9k ی�زده ��
دوازده ����، �(6ده 
 ���� ی� ��qرده ����

 ا��زه �(�ھ&�؟
در ھ(Y �&� ا��زه :  F�ر

 . "� (�ن
�.# ?�د ��زی �!� ��
?�ای�ری '(�ن /�ی�ی ��ایط 
s(�ا�<��� ز��ن در ای�ان +!� 
� ��ری ا���9  �) ,��

ای$ ��ایط را �	� .  ا��
,�د,�ن ھ) ا�<�س �� ,&&� 

وی��yی .  و '# آن �.	�`&�
 Wی ی��	V/ ھ� ,# از�+�,

# و F�رش در ��Gی ۵د?	� �� 
��3زی LRF ��ه '�R'� ای$ 

 .را ��7ن �� دھ�
,�گ ��6 و c�M��اHM در 


N,�4 ! 

در ای�ان '&� '# /6ار��ت ����د 
��ود  ،#	�S/ ل�>Kدر ط�ل ی
N� ھ6ار ��V ا
�ام '# 

در ای$ .  ?�د,�7 ,�ده ا��
�(�ن ا�� ?�د,�7 �!� 
 �����?�ای�ری در آ�	��# روز 
F(7�(�ی از ?�د ,�7 '(7	� 
���.# و  Mi� از ھ #، در

�	� ?�رج از ای�ان ��iح ��. 
ای�ان +&�� ,�7ری ا�� ,# 
ورود ز��ن '# ورز���ھ�� � &�ع 

�!� �:ط �(�Rا�� '# .  ا��
ا�	�دی�م '�ود و '�زی +() ��رد 
 �9
# اش را '%(&� وH
'�Rط�ش '�زدا�� �� و '.� 

 (K�۶ L�' ان را�ه ز��� 
�!� ?�ای�ری ا�V&� .  داد��
 ھ&���� ,# +9ش ١٣٩٧

,�د '� %�س F<�ا�# و '�ای  ��
+ ���ی '�زی 

ا�	:9ل و +()  ���Fن آ'�
ا.($ ا��رات وارد ورز���ه 
آزادی +��ان ��د +��ط 
 ���c	ران �(�وی ا�����

 .'�زدا�� ��
او q&�ی L)F، '.� از آزادی از 
 #.�'�زدا�� او(# و oF از ��ا
'# داد/�ه ا�:9ب، '.� از �&(�ن 
�L� (K ��ه ز��ان، در 
�:�'� ��?	 �ن داد/�ه 

 ���ی�ر '� ١٨?�د��زی ,�د و 

ا�n ��ت ��?	�� در 
'( �ر�	�ن ���iی +��ان 

��S/در. 
?�د,�7 او اH	�اض '# ای$ 

از ط�ف .  �s (K(�ا�<��� '�د
دی�� '�ی� ��F(� ,# در دوران 
'�زدا�� q:�ر ��رد +�ھ($ و 

�ار /��� ,# ?�د��زی  �):!+
 #3&K� ان و�$ '# ز�	را '# ر�
. /�ه ھ�ی رژی)، +��(M داد


	� ر�(� و  #' �
�!� در وا
� ��ری ا���9  LC+�

ا�� ,# ز��ن را از ھ # �� و 

� ا�<��� ��ن �!�وم �:�

�!� در اH	�اض .  ,�ده ا��
'# آ�Fر+�ی� �&<� و 
�ا�($ `� 

او N�ای .  زن ?�د,�7 ,�د
��ی�د و اH	�اض ز��ن ای�ان �� 
,# +�ا�<� '� ��گ ?�دش 
 �G.� #' ھ # د�(� را #��+

�&, XC�د�(� .  ز��ن در ای�ان 
 . N�ای �!� را �&(�

?�د ��زی �!� وا,&L ھ�ی 
و .  '<(�ری در ای�ان ای�3د ,�د

 #C �/�وھ��ی �R	rC ��دم از 
 #.�����qه ھ�ی �.�وف 
ورز�� ای�ان '# � �ی� از ر�� 
�&<(	� و ا��زه ��Gر  ¤).%+
ز��ن در ا�	�دی����ی ��+%�ل 

 .�Fدا?	&�
اH	�اض '# +%.(¤ �&<(	� و 

�ا�($ `� زن در � ��ری 

 ��ل ��':# دارد ۴٠ا���9 
. و '�iر ��ام '(7	� �(�7د

��گ �!� ?�ای�ری +C&��ی 
�� +� ای$ اH	�ا`�ت '�{ '�(�د 
. و N�اھ� +%�ی� '# ��ی�د '�7د

 �	)>&�'!� در'�ره +%.(¤ 
,# در � ��ری ا���9 +�'� 
'�د، ��{ +%�ی� '# ��`�ع 
. N!%� ھ ���� ��ه ا��

'!��kی زی�دی در ��ی�ی 
ا�	 ��H در ای$ را'i# در 

�	� ر���# ھ�ی .  ��ی�ن ا��
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��3ز در ای�ان ھ) در ای$ '�ره 
'!� �(K&&� و ?�د��زی �!� 
�&<(	� در  ¤).%+ #CJ>� و
ای�ان در '<(�ری از ر���# ھ�ی 
�.	%� '($ ا �CC ھ) ��iح 

�eR(� ھ�ی .  ��ه ا��
'# ای$ وا
.#  ورز�� و s(�ه 

. oKH ا. � ��7ن داده ا��

�ا�($  #)CH (7? از ����
 #)CH زن ا���9 و '�ی�ه �`
��Gر ز��ن در  �)H�& �
. ا�	�دی�م ھ� '�اه ا�	�ده ا��

ا'�از ��Vت از 
�ا�($ `� زن و 
ھ %<	�� '� ز��ن ای�ان از 
/��# و ,&�ر ���ن، از ��ی 
�eR(� ھ�ی ورز�� زن از 
��y� و ا���p(� و s(�ه +� 
+ ���/�ان �<�':# ��+%�ل 

ھ&  ,& ، �:ط /��#   -ای�ان
ای از ای$ ��Vت و ا9Hم 

 .ھ %<	�� را ��7ن �(�ھ�
آ�Fر+�ی� �&<(	� '�ی� در ھ) 

در ا�	�دی�م .  �K<	# ��د
ھ�ی ورز�� q# در ای�ان و در 
 �' �V� رج از ای�ان ھ6اران�?
'� �اه دا�	$ د�	%&�ھ� و +� 
��ت ھ�ی آ'� ی�د �!� ی� 

 .د?	� آ'� را /�ا�� دا�	&�
����� ھ)  Mi� در
?�د��زی �!� ی� د?	� آ'� 
�X وا,&L ھ�ی /<	�ده ��
ای CH(# �(��� ھ�ی `� زن 
� ��ری ا���9 دا�� .

+�اژدی ��گ �!�، ا��Kر 
���ن '�ر  Mi� را در ��� H
� ��ری  L��+ #�دی�� �	�
. ا���9 �<%� '# ز��ن ,�د

 �V/ در دا?� ای�ان �� +�ان
�(�وھ�ی '(7	�ی '# �%�رزه 
CH(# آ�Fر+�ی� �&<� و 
�ا�($ 

�&	��)F زن �`  . #)CH رزه�%�

�ا�($ ار+�H�3 ا���9 و 
آ�Fر+�ی� �&<(	� در دا?� '� 
 �CC � �ی� '($ ا XC�
�(	�ا�� `�'�ت ,�ر��زی را '� 
�	�ن ھ�ی ����K `� زن 
وارد ,&� و , W ,&� +� زود+� 
 (,��,� '<�ط ار+�3ع 

��رو ��د #.��� .ا���9 از 
����K ا���9 ��ا�( # 
 ،�+�H9اط ،�+�T)C%+ ه��	د�

�Gی� و ا�&(	� ?�د را '�ای 
,&	�ل و oF زدن ای$ ��ج '�Kر 
 W��)F ا�� و از ار��ل #	��/
'# روز���# ھ� و '��Sر دا�	$ 
آ��� از �Fدا?	$ '# ای$ ��`�ع، 
 �CH ن ��ای� در '�ره�	دا� �+
��گ �!� و � �ی�7ت 
 #C'�:� #' ه�)s ی6ی��� و�C+

��ا�)   �qا ,# .  '�?��	# ا��
 (	Vھ  ،(
 �!� ?�ای�ری در 

��� �!� ����K و د�$ او 
'�/6ار �7� و 
�ار �� ای$ 
��ا�) در رو�	�ی �C) در 

 ����۴٢	�ن ,(�ر وا
� در 
,(��C	�ی ���,�د ��,6 ا�	�ن 
��qر�!�ل و'R	(�ری '�/6ار 

ھ� ��,� از  / ��# ز��.  ��د
+��ی� ?���اده �!� +��ط 
�(�وھ�ی ا�&(	� و ���ا�� از 
��Gر � .(� در ای$ ��ا�) 

  .'�د
دریW '����# ا�&(	�، �<	&�ی 
+!� H&�ان دروغ �!� آ'� 
LRF �� ,# ط%� �. �ل 
ھ (7# '� +��ی� و +!� ��7ر 
/Sا�	$ '�ای اH	�اف /(�ی، از 
F�ر �!� اH	�اف ا�%�ری /��	# 

 .�(�7د
 �)��K!� �&� �!� گ��
����K ا���9 ای�ان ا�� .

ای�ان +&�� ,�7ری در ���ن 
ا�� ,# درب ا�	�دی�م ھ�ی 
ورز�� آن '�وی ز��ن '<	# 


�'��� +%.(¤ .  ا�� �!�
�� �	)>&�ای$ 
���ن .  

ار+�H�3 و X:H ����ه و 
. +%.(¤ آ�(6 '�ی� ��TC ��د

�(�V ,# ھ� '�ر '� ا�	:�دات �() 
 �'&� ?�د ا	( �+�م ھ�ی +�?�
� ��ری ا���9 داده  #'
ا�� ای&%�ر ا9Hم ,�ده ا�� 
,# ھ(J	� را '�ای '�ر�� 
��Gر ز��ن در ا�	�دی�م ھ� '# 

'�ر��  .ای�ان ?�اھ� ���	�د
 و ��ی�  �(�Vدی�� �.&�ی� ��ارد،

 �CC در ای$ +��CK7ی '($ ا
��رد '�ی� +!� '(7	�ی$ 

�ا�($  �' #C'�:� �7رھ� '�ای�
`� زن � ��ری ا���9 و 
oKH ا. � در �:�'� آن 
�ار 

'�ی� ��7ر زی�دی  .  داده ����
'# �(�V آورد ,# '� ��ی� و 

�ط.(� oKH ا. � ��7ن 
'�ھ� و در �Nرت ادا�# �&� 

ھ� '�ی�  ورود ز��ن '# ا�	�دی�م
� ��ری ا���9 را +!�ی) 

'�ی� '# ?�د � ��ری  .,&�
از .  ا���9 ھ) ��7ر آورد

��ی دی�� در ا�	 ��Hت 
�R	rC '�ی�ه �&��%� ھ�ی 
ورز�� '�ی� N�ای اH	�ا`�ت 

��Gر��دان '� �اه .  '�{ '�(�د
ز��ن '�ای �K<	$ درب 
� &�H(� ورود ز��ن '# 

��دان .  ا�	�دی�م ھ� ��) ا��
 #)CH �' در ورز���ھ�� �ی�'
آ�Fر+�ی� �&<� اH	�اض ,&&� و 
�	!� '� ز��ن، �:�'� در 
ا�	�دی���� +�cھ�ات ,&&� و 
��ا��زی�� و + �م  �T?�اھ�ن 

�ا�($ `� زن � ��ری 

 .ا���9 '��7�
 �!� $	?�%���'CN��9# '.� از 
?�ای�ری، زن ��ان ط���ار +() 
ا�	:9ل، ,# '.� از ?�د��زی 
'# د?	� آ'� ���7ر ��، 
?H (7 ��� ��ران ,�د و 
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' �ازات آن ��ج � �ی	��ی 
و�(� از �� ورود ز��ن '# 
ا�	�دی���� ��Gی �(��� را 

 .+�Kن داد
'�زیK&�ن +() ��+%�ل ا�	:9ل 
+��ان '# F(7&��د ,�F(	�ن +()، 

Wری، روز ی�Vs �٢۴&%#  وری� 
���ی�ر 
%� از آ�sز '�زی �:�'� 
+() �3>� �V� �C( �ن '�ای 

دا�� ی�د �!�  /�ا�� 
��+� ��K7  ?�ای�ری +�

روی F(�اھ$ ورز�� ?�د '# +$ 
د?	� ",�د�� ,# روی آن H%�رت 

ھ�ی ��ر�� و  '# ز'�ن"  آ'�
�� (7q #' �>)C�رد ا��?. 

'# ی�د و ا�	�ام د?	� آ'� +() 
(o در �p��F :9ل و	ا�
 #:)
��وع + �ی&�ت ?�د، یW د

 .��Kت ,�د��
زی&N X!���، زن ��ان ط���ار 
 W>رھ� '� ری�' #, o)�p��F
و '� /�ی) ��دا�# '# ورز���ه 
ر�	# ا�� و '# ی�K از د?	�ان 
آزادی ���7ر ا��، در 
F(����ی وی��yی� +��r ?�د را 
از ���%�?	$ د?	� آ'� ا9Hم 
 �)H�& � #' اض�	Hد و در ا�,
ورود ز��ن '# ا�	�دی���� در F(�م 

"+�eی�ی ا9Hم ,�د +!�ی) : 
ورز���ه روش �&��%� '�ای 
'�ز ,�دن در ورز���ه '# روی 

ای$ �.�ل N�H# ".  ز��ن �(<�
�� ورود ز��ن '# ا�	�دی���� از 
��دان ?�ا�� ,# '� +.�اد '�{ 
'� ھ <�، ?�اھ� و ��در��ن '# 
ا�	�دی�م '�و�� و '��ی&� �� '� 

?�اھ() '�زی را '%(&()  ھ) ��
و ا/� راه ��اد��، آن و
� وارد 
ا�	�دی�م ���7� و '� +3 � در 
�:�'� در'��ی ا�	�دی�م از 

#%�i�  ی ورود ز��ن '# ورز���ه

� �ی� ,&&�.  
+.�ادی از ھ&��&�ان، در 
اH	�اض '# � &�H(� ھ� و 
�!�ودی	��، در ا,��	��ی 
��eR ?�د در �%K# ھ�ی 

 .ا�	 ��H وا,&L ��7ن داد��
?�د��زی و ��گ �!� 

ای در  ?�ای�ری '�ز+�ب /<	�ده
دا?� و ?�رج ای�ان دا�	# و '�ر 
دی�� '# '!� و �&�
7# در ��رد 
� &�H(� ورود ز��ن '# 

ھ� در � ��ری  ورز���ه
 .ا���9 دا�$ زده ا��
�(�ز در  ��ی� ?%�ی آ
	�ب

/6ار�� ���� ,# N�ا و 
�( �ی � ��ری ا���9 

دا�� ی�د �!�  /�ا��
?�ای�ری +��ط '�زیK&�ن +() 
ا�	:9ل را ���<�ر ,�ده و 

LRF ز��ه '�زی ای$ +() را 
�:�'� �3>� �V� �C( �ن را 
'� +�?(� LRF ,�ده ا�� +� 

�ار/��	$  #&!N ن�/�&&)'
'�زیK&�ن �:�'� دور'($ 

 .?%����ران را �%(&&�
'� ای$ ھ #، ای$ ��,� '�زیK&�ن 
ا�	:9ل و ��ود?�ا�� +() 
'����ه دا��ش '# ی�د �!� 
?�ای�ری در ورز���ه ر��، در 

#K%�  ز+�ب�' �H� 	�ھ�ی ا
 .ای دا�	# ا�� /<	�ده

+() دا��ش /(9ن در ورز���ه 

ر�� در ای$ ��ود �# +&�� ی�د 
را /�ا�� "  د?	� آ'� ای�ان"

دا�	&�، 'KC# اH	�اض ?�د '# 
� &�H(� ورود ز��ن '# 

: ھ� را �(6 '(�ن ,�د�� ورز���ه
 :�.�رھ�ی + ���/�ان

) '�و�$، ھ #"�H ن  + �م��
 H($ ھ) ھ<	()، 

��د و زن ��
� ��اره، ��H:�ی 
 .��+%�ل ھ<	()

د?	� آ'� ای�ان، ��ه ا�) +�  
��وی�ان،  

(# ��Kی ��+%�ل، از ز��ن �?
 ".�Fک ای�ان

��7ن داد ,# ی�د �!�  
?�ای�ری د?	� آ'� ای�ان 
��ودا�# �( ��� و ��ای 
آزادی�Rاھ� ز��ن ای�ان در 

 .ا�	�دی���� ر��+� �(�7د

د$�� "دا'� ی�د  ��ا,3
 در $�رج از ای�ان" آ�3

 ��S/آ'�"در �	ز+�'� "  د?�'
. /<	�ده در ���ن دا�	# ا��

ا��ر,�ران  � �ری از د��
ا��  ���ن ورزش از �(�V ?�ا�	#

ھ�ی  در ار+%�ط '� ر�� �!�ودی�
��ظ� '� ��Gر ز��ن در 

. ھ� در ای�ان ا
�ام ,&�  ا�	�دی�م
�(�V ھ(�+� را '# ای�ان 

 ��`�ع '� �� .���	� ��
��Gر ز��ن در دی�ارھ�ی 
��م ����� ا�� ,#  �+���:�
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ای$ .  ��د در ��ه ا,	%� آ�sز ��
?%� را �<�J{ن �(�V '# ?%����ر 
?%�/6اری ��ا�<# اط9ع 

 .ا�� داده
ای$ ا��اد و ���دھ� از ��را�(�ن 

ا�� +� در  ����� ��+%�ل ?�ا�	#
�Nرت ادا�# �&� ورود ز��ن '# 

ھ�، +() ��C ��+%�ل  ا�	�دی�م
�'�
ھ�  ای�ان را از ��Gر در ر

 .�!�وم ,&�
'�ن �:�ق '�7 در  ��ز��ن دی�ه

ھ ($ را'i# +�,(� ,�ده ا�� 
,# �&� ورود ز��ن '# 

ھ� �:¤ آ��Kر  ا�	�دی�م
�:�رات و ��ازی$ ��را�(�ن 
����� ��+%�ل ا�� و از ای$ 
رو، �(�V ��ظr ا�� '�ای ر�� 

 .ای$ �!�ودی� ا
�ام ,&�
 �V)� o)yر ،�&)	��V&ای ���)�
 ���K�L)F از آن از �<�J{ن 
ای�ان ?�ا�	# '�د +� در ز�(&# 

ھ�ی  ر�� ای$ �!�ودی� /�م
��eR7 '�دار�� و '# ز��ن 

ھ� را  ا��زه ورود '# ا�	�دی�م
 .'�ھ&�

�Q�� از �� در$�ا
?%�/6اری روی	�ز �(6 '� ا�	�7ر 
 �	>l&� 6ارش ��7'�� از/
 �V)� �' �7ر� Lاز ا�6ای �%?

آرش �%!���، .  داده ا��
آ�&�ی ای�ا�� �(6 در  ?�ا�&�ه ��م

�V/  ز�	و/� '� ?%����ر روی
 �' #i'در را �V)� ام�
?�ا�	�ر ا
ر�� �!�ودی� ��Gر ز��ن در 

 .ھ� ��ه ا�� ا�	�دی�م
 �V)� #, ا�� #	V/ ���!%�
'�ی� ��دام ایK# ای$ �!�ودی� 
ر�� �7�ه ا��، ای�ان را از 

�'�
��Gر در ر ����� ھ�ی 
 .�!�وم ,&�

�، رo)y ا+!�دی# �� �p>ی
��+%�ل دا� �رک �(6 ?�ا�	�ر 
��3زات �<�J{ن ای�ان در 
��Gر ز��ن در  �&� �' #i'را

 .ھ� ��ه ا�� ا�	�دی�م
از ��ی دی�� ,�گ ���	�، 
,�F(	�ن ��'� +() ��C ��+%�ل 
ا�	�ا(� و ی�K از �.�{ن �:�ق 
 �V)� #, ا�� #	V/ 6)� �7'
'�ی� '# ��ازی$ و �:�رات ?�د در 

�&, � H #i'ای$ را. 
���;�#M�� HCھ� وا� 

�>)ھ�ی  '�?� از ��+%�
���7ر �(6 '# ?�د��زی 

?�ا��  �!�?�ای�ری ,# ��
#
9H اش را '#  '�زی +() ��رد

 L&,وا �ه + ��� ,&�رت ز��N
�CH ,�ی � .  ا�� ��7ن داده

'�زی�C� ()+ �'�� $K ��+%�ل 
 L/�ا��	ای&< #!VN ای�ان در
ر�	$ '# ا�	�دی�م را +� اط9ع 

ای$  .���nی +.i(� ا9Hم ,�د
�CH �>F ,�ی � +� ,&�ن 

 ھ6ار '�ر {یW L)'۶٠٠ از 
 .?�رده ا��

�<.�د �F�, �H�3(	�ن 
��'� +() ��C ��+%�ل ای�ان �(6 
oF از '�د +() ��+%�ل ای�ان در 

,&  در روز  �:�'� ھ& 
 ���ی�ر در �١٩&%#  �#

���� L/�ا��	ای&< #!VN :
»mC+ ا��وز (s 6+�ی$  +�ی$ و)�ا�

�� دو +� /� .  '�د +() ��C '�د
زدی) و '�زی رو +� ز�($ '�دی) 
و� '���ه �7�ی)، '�?	() 

��م '� .  K��q# دی�# �!� �%�د
�$ ,# �	��<	) ,�ری ,&) و 

+�ی$  �&  '� ,<��� ,# '�ی��
�� �!� و �!�ھ� را 

�&	��/«. 
ی�� $ آری��� و �&(�ه 
�H'�7ھ� از �.	�`($ '# 
��3ب ا�%�ری از ز��ان اوی$ 

دریb ,# "در'�ره د?	� آ'� 

ا�<��� �3%�ر ��د N�ایL را 
'# '��ی ���L '# /�ش �� 
'����� و درد ای$ ا�� ,# آ��ن 
 �Kاب و ?����� و +�ری�? #,

�� M)�دھ&�، '# دروغ ای$  را +�
ای�kر را '# ا��Kر H:� و اراده او 

دھ&� و �&�K ای$  +&6ل ��
ھ<	&� ,# '�ایL ��3زات و 

." �!��K(� +�ارک دی�ه '�د��
ی�� $ آری��� و �&(�ه 
�H'�7ھ� در '�7R از F(�م 
?�د '� ا��ره '# و`.(� N�ور 
ا��Kم '�ای �.�{ن ��زه ز��ن 

��ل ,# '�زار ا��Kر : "+�,(� ,�د��
داغ ا��، ���N '�ای 

,&() ,# در  رو�&��ی ا9Hم ��
'�7R از �K) ��روای �� �(6 در 
+�r)N �	� ($ آ��ه ا�� 
?�اھ�ن آزادی ورود ز��ن '# 
ا�	�دی�م ورزش ھ �اه '� 

 .��ه ای)" ��دان
+.�ادی از + ���/�ان 

,&�� در ��ی�ن �<�':#  ھ& 
ھ&    –ای�ان 

9F,�ردھ�ی� '� �.�رھ�ی  ,& ،
�&�()، ,&�ر  '�ای آزادی ��"

در ا'�از "  ای<	() ��دم ای�ان ��
و "  د?	� آ'�"ھ �ردی '� ��گ 

� �ی� از ورود ز��ن ای�ا�� '# 
  .ورز���ه در د�� دا�	&�

$)' �VH ر  ��ز��ن�	ا��? �C ا
ورود ز��ن ای�ا�� '# 

 .ا�	�دی����ی ورز�� ��
H � ���&�، ���7ر+�ی$ 
§�ر¥¦�+�ر¥<� ورز�� ���ن 

�!� ?�ای�ری  '�ای ��گ
د?	� آ'¨ ط��� ,7(� و از  ،

H�م ��Gر ز��ن در 
 .ھ�ی ای�ان ا�	:�د ,�د ورز���ه

 (���� $K��9 '�زیNزواره ا�,
 ،�y�� ل ز��ن�%+�� �C� ()+
�<%� '# ��گ �!� ?�ای�ری 
وا,&L ��7ن داد و ?�iب '# 

�V/ �V)�  " ا{ن و
� آن : 

20202020نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره   

 Hھ�Iآ�3 و �4ی ��د$ 
 در H#C4 ز��ن



 

 

17 

ر�(�ه ا�� ,# � � ا
�ا�� 
�� '�ی� ز��ن ای�ان را در .  ,&(�

�&<�  �%�رزه CH(# آ�Fر+�ی� 
()&, W ,  . �� �' #CJ>�

�:�ق ا�<��� ا��" 
�K�ا&� اریK<�ن '�زیK$ زن 

 ��+%�ل ��y�، ` $ �۶ �ره 
 $	?�%���و�7	&�ک ?�ا��ن 
�!� ?�ای�ری از �(�V و دی�� 
 #, �CC ��ز�����ی '($ ا
ا�	(�ز و 
�رت دار�� ?�ا�� 
 r
,�ری ,&&� +� ای$ و`� �	�

  .��د
$	?�%����!� ?�ای�ری  ?%� 

د?	� آ'� در ر���# ھ�ی '($ 
ا �CC از � C# �� ان ان، 

�� �7	&� �C)' ردی$ و�/.  
'����ه '�ر����C '� ا�	�7ر 
+�eی�ی از �!� ?�ای�ری در 

دردی ,�د و  '( �ر�	�ن ا'�از ھ)
����" ��+%�ل ورز�� '�ای : 

��د و زن '�ی� از .  ھ # ا��
+ ���ی آن در ا�	�دی�م و در 

 ".,&�ر ھ) Sت '%���
دا�� ی�د �!�  /�ا��

$)' Mi� ای�ری در�?  �CC ا
ھ ��6ن .  �(6 '<(�ر /<	�ده '�د

ھ�ی ا�	:9ل و  '� '�زی +()
��V در ورز���ه آزادی +��ان، 

" آ اس رم"'�زیK&�ن +() ز��ن 
  ) #)�L)F از '�زی ا�		�

 ()+ �'�:� �)آ ث "��+%�ل ای	�
د?	� "'# ی�د و ا�	�ام "  �(9ن

'�زو'&�ھ�ی� '# ر�  آ'� "  آ'�
 .'# '�زوی ?�د '<	&�

���ی�ر � �ری از   ٢٢
+ ���/�ان در ا�	�دی�م 
��را�(�ن ��+%�ل ا���T<	�ن در 
,�'� '� در�� /��	$ 

ھ7	9F"  ,�رھ�ی� ,# H%�رت 
روی آن '# 7q) "  د?	� آ'�

?�رد و '� ��دادن �.�ر، '�  ��
ز��ن ای�ا�� و ?���اده �!� 
?�ای�ری ا'�از ھ �ردی و 

 .ھ %<	�� ,�د��
�F/%� '�زیl&� $K<	�ی���ی	� در 
وا,&L '# ��گ �!� ?�ای�ری، 
'� ?���اده و دو�	�ن �!� 

 .ا9Hم ھ %<	�� ,�د
��وژ '�  ز��ن ��+%�ل ا�GHی +()

در د�� /��	$ ��F	�ھ�ی 
آ'� ی�د �!� ?�ای�ری، د?	� 

 .آ'�، را /�ا�� دا�	&�
'�زیK&�ن +() ��+%�ل ز��ن ,C$ در 
'�زی ?�د در '�ا'� +�ر'($ 
�F+<�ام '� �Y '&� آ'� '# ی�د 

 .'# �(�ان ر�	&� د?	� آ'� �!�
وردر'��$  ھ�اداران '����ه 

آ �ن '&�ھ�ی� را '� ?�د '# 
ھ�  ورز���ه '�د�� ,# روی آن

�# '# «:  ���	# ��ه '�د
�&<(	� در  �)H�& �

ھ�اداری، «، »ھ� ورز���ه
  '# ی�د « و »�:�ق '�7 ا��

 .»�!� ?�ای�ری 
'�ن +()  ھ�وی  (&�ال، دروازه

��C ��+%�ل ز��ن ��y� �(6 در 
 �' L/�ا��	ای&< #!VN
 oKH W$ ی	ا�S/ اک�	ا�

#	���  :» #' �C.	� oKH $ای
ز���� ا�� ,# �� در �:�'� 
+() ای�ان، در او($ دی�ار 

��ن در ارو�F '�زی   دو�	��#
/��� ��) '�ای ای$ .  ,�دی)

ز��ن و '�ای د?	�ان و ز��ن 
 .»��Ccم در ��ا�� ���ن

: ای$ '�زیy�� $K�ی ادا�# داده
�$ ای$ oKH را '# ی�د د?	� «

آ'�، �!� ?�ای�ری '# ا�	�اک 
?�ا�� '�زی  /Sارم ,# �� ��

#
9H اش را + ���  +() ��رد
,&�، د�	�(� و '# �L ��ه 

او در .  ز��ان �!�Kم ��
��,	� اH	�ا`� ?�د��زی 

 .»,�د و ا��وز ��ن ��pد

 �>F ی�ن�F ال در�&)ھ�وی  
اش ?�iب '#  ای&<	�/�ا��

ا �CC ��+%�ل  ��را�(�ن '($
ای$ !  �(�V«:  ���	# ا��

 .»�(<� در��
'����ه آ�# رم �(oF 6 از ��گ 
�!� ?�ای�ری �/�ی ?�د را 
,# زرد و 
��6 ا��، '# زرد و 
آ'� +T((� داد و در +�ی(	� 

" �!�"��ر�� ?�د '� ھ7	  
ا,&�ن و
� آن ر�(�ه «:  ����

,# ز��ن و ��دان در ای�ان در ,&�ر 
ھ) از + ���ی ��+%�ل در 

 .»ا�	�دی�م Sت '%���
 

 HMآ�3"آ ��رج از    "د$�$ 
�
5��� 
 !���ر ز���

� � �K� �>,  د ز��ن�,
��Gر ز��ن ای�ان در  �)H�& �

ھ� ھ7	�� '# ��م  ورز���ه
ط���اران .  F�ی� '(�ورد"  '�C/�ل"

��+%�ل در ��ا�� ���ن '� ای$ 
ھ7	  '# ��گ د?	�ی 

'� �7H "ا�� ,# روزی  �7<	#
+() ا�	:9ل '# ورز���ه آزادی 

 ."ر�	# '�د
,�ی<	�ف '�K از ھ(ªت +!�ی�ی# 
 ��� ورز�� روز���# آ

وا,&L "  ��ا��VKر+� آ� �ی&#"
) �(�V(��را�(�ن ����� ��+%�ل 

'# ��گ �!� را +�ی(� ,�ده 
 . ا��

#!VN ای '� ��م ,�ر'�ی FLAF 
در +�ی(	� ,# '# د�� ھ�اداران 

��د در وا,&L  ��+%�ل اداره ��
'# ��گ �!� ��
.(� ز���� 

?�اھ&� '�زی  ,# در ای�ان ��
 �&&)%' Wل را از �6دی�%+��

. ?�ا��ه ا��"  ,&&�ه �ªی�س"
در ای$ VN!# ���	# ��ه ,# 

��ا?�ا�� "  د?	� آ'�"��گ 
ھ�ی  '�ای +!�ی) دی�ار '�زی

��+%�ل در ای�ان +� ز���� ,# 
ز��ن �(6 ا��زه ورود ی�'&� را F�ی� 
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 .آورده ا��
را�yل ,��ا�F{ از ھ(ªت +!�ی�ی# 

در +�ی(	� "   آو �(�ز ی�"
�� ���F  :» د؟�' #q م او��

 »ای$ ,# ط���ار ��+%�ل ا��؟
او ای$ ,# �(�V ای�ان را '� ای$ 

 �)H�& �"ی��iون و��
 "
ھ&�ز از ��Gر در ھ # 

�'�
ا �CC �&�  ھ�ی '($ ر
 .دا�� ��" ��ی# +.�K�"X3ده 

دھ&�ه '�د  ?%� '(L از آن +�Kن
ا �CC  ھ�ی '($ ,# '# ر���#

ھ�ی ?%�ی  از �%K#.  راه �(�'�
" �� '� '�"و "  ان ان ��"

ھ�ی  /��	# +� روز���#
و "  /�ردی$"، "F<� وا�&�	$"

ھ�ی آ���(	��Fس،  ?%�/6اری
روی	�ز و ��ا�<# ھ # از ای$ 

 .ا�� ��`�ع /6ارش داده
?%�/6اری آ���(	��Fس ,# در 

ھ�ی �63ا '# +eV(� '#  /6ارش
ای$ ����ا �Fدا?	# در +�ی(	� 

#N9? ،ای  ?�د��ای از ��
�!� را روای� ,�ده و آورده ,# 
او '�ای ��7ھ�ه '�زی ��+%�ل 

#
9H اش، ?�د را '#  +() ��رد
 .��K ��دھ� درآورده '�د

ر���# ھ�ی آ ��� ھ # ای$ 
: از � C#.  ?%� را �&.oK ,�د��

روز���# ا�p(��، روز���# '(C� و 
��7ی# H � ,# یW ��7ی# 
 ��� �.	%� � (&(<	� آ
ا��، ھ # در ای$ ��رد 

�&	��� . 
LR' �>)C�و ا� ���   ھ�ی آ

 �!� #' 6)� #دویl# و
 .ا�� �Fدا?	#

در "  دوی&Cl����W ا��pرت"
ای$ زن "+�ی(	� از ����ای 

��,	� ",# در "  ��ان

?�د را '# د�� "  اH	�ا`�
#C.�  $R� د�p� L+ھ�ی آ

 ./V	# ا��
: �(6 ����"  دی ��?�ی7	$"
او ?�د را '# آ+)7, L��q ،ن «

'# د(� �:¤  +��ی�ش ,�د��، و
� &�H(� ورود ز��ن '# 

 ».رود ورز���ه، '# ز��ان ��
� �ی� ط���اران +�ا,	�ر ��زی 
+%�ی6از ز��ن +��ط ?�ا��ن 
��ود '�ا'�ی زن و ��د '# ز'�ن 
+�,� '� N�ای 'C&� در 

 ٣٠ا�	�دی�م ��&� روز �&%# 
���ی�ر ی�K دی�� از اH	�ا`�ت 

+ ���/�ان در .  ا�	 ��H '�د
 :ای$ ا�	�دی�م '� �.�رھ�ی

�(�ت ی��ا�()" ،()� آ��م، '�
 #CK,دی$، ار�

�دی&<($، 

�دی$، '(�دی�، 
�ردا��ی�، 

(&�ی�، ���(�ا��ا او �ق، 
 ،m�

($، +�رک 
�دی&�، ��

�&)
�� "+�رک 
�دی&�، آل 
� # ��ر���+" ��درم، : 

، ?�اھ�م و ر�(� ز��/()
ھ <�م ��د و زن '� ھ) '�ا'� 
ھ<	&�، ��Gر در + ��� 
�(�دی$ �� ط%(.� +� ا��، 
'�?(6، '�?(6 و �:�ق ?�د را 

 "'<	�ن
 #%&7K٩٨ ���ی�ر��ه ٣١روز ی ،

+.�ادی از + ���/�ان ��`� در 
ا�	�دی�م آزادی، L)F از ��وع 

ھ�ی ��+%�ل  '�زی '($ +()
 �' o)�p��F :9ل و	ا�
 �. �?�ا��ن ��ودی د�	# 

را /�ا�� "  د?	� آ'�" ی�د
 .دا�	&�

 ،�V)� o)ری �&)	��V&ای ���)�
 �p	��N �' �%�ور یW ١٩روز 

 �V/ � وارم "'(��(# ر��ا�(
��را�(�ن ��+%�ل ای�ان و 
 #��<�J{ن ای$ ,�7ر �	�

ھ�ی �	.�د �� در ��رد  ?�ا�	#


%�ل  �'�
 �)s �).`ای$ و
در q&� و
� ا?(�، .  ��ه '��&�

�$ و 'LR اداری �(�V '�رھ� '� 
�� .  ای) ھ� + �س /��	# آن

� �ی&�/��� از ا�GHی �(�V را در 
��ل ��`� در ای�ان داری) و 

ھ�  �&	�cی) ا?%�ر ?�'� از آن
��`� �� ��Vف و .  '7&�ی)


�ط� ا��، ز��ن در ای�ان '�ی� 
ھ�ی  ا��زه ��Gر در ورز���ه
�� .  ��+%�ل را دا�	# '��&�

�# ھ<	() ,# L)F از ای$ �	�
ھ�ی� '�دا�	#  ,�ر '�ی� 
�م

��د +� ای$ ��Gر در �<(�ی 
ا�$ و �&��X '��� ا�� ا,&�ن 
ز��ن ای�3د ای$ +T((�ات ��ا 
 �
�+ �V)� ه ا�� و�ر�(
 #CJ>� $در ای �%k� ���7)F
 �C� ()+ ����? را از '�زی

��ه (��+%�ل ای�ان در ��ه ا,	%� 
 ." دارد) آی&�ه

�%�رزه '� آ�Fر+�ی� �&<� در 
�(�دی$ ورز�� در ای�ان ادا�# 

�(�V و '# د�%�ل آن �:���ت .  دارد
� ��ری ا���9 در �:�'� 
ای$ �&%L و�(� ���qر '# 
. X:H �7(&� ��ه ا��

 �	)>&���ا��زی  #���l)ھ
در ھ(Y ,�3 و از � C# در 
. ا�	�دی���� را �%�ی� SFی���

'�ای '6ر/�ا�� ?�ط�ه �!�، 
د?	� آ'� و در � �ی� از ھ6اران 
ھ6ار ز�� ,# +��ط � ��ری 
ا���9 ��رد +�ھ($، +!:(� و 

�ار /��	# ا��،  #3&K� آزار و
. '�ی� ای$ �%�رزه را /<	�ش داد

'�ی� درا�	�دی���� را '# روی 
ا/� در ورز���ھ�� .  ز��ن '�ز ,�د

را '�ز ,&() یX:H W �7(&� و 
یK� W<� '6ر/� را '# 
����K ا���9 +! (� 

 ■. ,�دی)
 �%��	p�2019 
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 �#$ 5CJ 
� eھ�I�
 ‟از آذر����fن

3@�@4 K�@4 


�ت ��/�ار �V+ا�� از ا �F #.���
و ھ (&�iر ا?%�ر /���/��� ,# 
ھ) ��K¥� از �7:�ت ز��/� 
��دم دار�� و ھ) ��K¥� از 

ھ�ی /���/�ن آ��� '�ای  +9ش
 . �:�'C# '� ای$ �7:�ت

 

5C&� '&� '# ا?%�ر �&	�7ه در :
 �>F Wی ،¨H� 	���¥�ى ا

 از  '&�م ا'�اھ() � (�ى،��ان
اھ�� رو�	�ی آs�� از +�ا'� 
 �CH #' ،�,�� ن�	����
�V ?���اده اش '� ازدواج �R�
9
# اش، در H رد�� �	وی '� د?
اوا?� ���¥�ر ��ه د�� '# 
��ن  #��V��	� د,�7 زد و�?

��c � � .   ?�د را از د�� داد
 �)K7+ ازدواج و �' #i'در را
�&<¨ ا�<����  #i'اده، را���?
و ھ (&�iر ازدوا���ى ا�%�رى و 
 �Hا
X ��?�ش آ¥&� آن q(<�؟ 

3@�@4 K�@4: �)ھ�زه '�� ا

%� از ھ� �H �)C>+ 6)qض 
,&) '# ?���اده، دو�	�ن و 
��ان و  �>F $¥آ�&�¥�ن ا
.  د?	�ى ,# او دو�	L دا��

آدم ¥K%�ر '��(� �(�¥� و ¥K%�ر در 
ا¥$ د�(� ز��/¨ �(K&� و '�¥� 
�� دا�	# '���، آزاد '��� و 
ا��Kن دا�	# '��� ,# از 
ز��/¨ اش آ��iر ,# �(�Rاھ� 

�� دا�	# .   Sت '%�د �¥�'
'���، آزاد '��� و ا��Kن 
 #q و �	د? #q ،���' #	دا�
q ،�>F# ��د و q# زن، '� ھ� 
,<¨ ,# دو�� دارد ز��/¨ 

�%�¥� ھ(Y .   ,&� و ¥� ازدواج ,&�
د?	�ى ¥� F<�ى، ھ(Y زن و 
ھ(Y ��دى '�اى وارد ��ن '# 

 W¥ ن از�رج ��? �¥ #i'را W¥
را'i# +!� ��7ر /Sا�	# 

��د، +!� ھ(Y ��ع ��7رى؛  
 #q اد/¨ و���? #q ،¨�� #q

¨
و 
���ن � �KC '�¥� .   ا?9
��ا�� ا¥$ �:�ق و آزادى��ى 


���ن .  او(# ���و��ان '���
� �KC '�¥� ازدواج ا�%�رى را 


���ن .   � &�ع ا9Hم ,&�

(� ,&� ,# ا¥$  �¥�' �KC �

�� ھ� زو�(ى�> $� #' #, 

����¨ '�Cغ �(��� ,# '# �(� 
و ا�	�Rب ?�د ز��/¨ �7	�ک 

ھ� ��ع ا�%�ر و .   +K7(� دھ�
اH �ل ��7ر از ���X ھ� ��د و 
�.¨ '� ا��اد در ا�� ا�	�Rب ��
ھ <�، +K7(� ز��/¨ 
 �)s �¥�' ¨¥ا���7	�ک و ¥� 
 $)%K+�� 9م ��د وHا ¨����

'# ا¥$ ?9ف '�¥� ��3زات 

���� ¨����
 . 

{زم �(�ا�) ا`��# ,&) ,# '�اى 
ر� (� ¥��	$ ز��/¨ �7	�ک 
از ��c دو� و � �ل 
�ا�($ 
��'�ط '# ?���اده '# آن، در 
�Nرت + �¥� ط��($، n%� آن در 

زدن .  د��+� دو	¨ ,��¨ ا��
ھ� ��ع ر�  �Sھ%¨ '# ازدواج 
در ا�&�د و ��ا�� ر� ¨ 


����¨ ا9Hم  �)s �¥�' ¨	دو
ا¥�اد ?i%# ھ�ى .   ��د

 �%n ¨	�Sھ%¨ در ��ا�) دو
ا��ا ¥� .   ازدواج '�¥� � &�ع ��د

 (Hاى ��ا�) ?�ص، ا��H�م ا
از ��H¨ و ��H¨، '�اى ازدواج 
�%�¥� �:7¨ در ر� (� ¥��	$ 
آن و �:�م آن در '�ا'� 
���ن 

 . دا�	# '���

ھ (&�iر ھ� ��ع �.��C# /�ى 
 ،��'�)� $)).+ �)c� ،در ازدواج
��(6¥#، ���¥# و s(�ه '.&�ان 

����¨ و  �)s �¥�' ط ازدواج��
 #' $)%K+�� 9م ��د وHع ا�& �

�ار  ¨����
آن '�¥� +!� F(��د 

���)/ . 


�ا�(&¨ '�  $)&q ت�c� م�H
���.# و ��,) '�دن 
�ا�($ 
X:H ����ه ا��9¨ و �Sھ%� 
'� ھ # ����Jت ز��/¨ 
 #�>� �' #C �ا�	 �H¨، از 
ازدواج و ز��/¨ �7	�ک در 
ا¥�ان، ¥K¨ از �Hا�� ��7ر '� 
 �' #KC' ،ا��ن��ز��/¨ �# +&�� 
ز��/¨ ھ # ��دم در ا¥�ان 


�ا�($ و �&� ھ�¥¨ ,# .  ا��
ھ�ازq&�/�ھ¨ �&�3 '# ��ادث 
��/�ارى ��k ھ ($ ?�د,7¨ 
 ��sى آ�	ان در رو���ا¥$ 

 .����	�ن ��,� �(�7د

 

5C&�?%� د¥��ى ��,¨ از :  
 �&q ن�# و ز? ¨ �	7,
%� در ا�n +(�ا��ازى �(�وھ�ى �,
� ��رى ا��9¨ در ��ار ��زى 
ارو�(# و ھ (&�iر در F(�ا���7 

ھ l&($ .   و ا�&�¥# ا��
ی /6ار���ى �&	�7ه در  '��Fی#

�(�¥�ى ا�	 �H¨، روز 
�&F  #%&ی�ر��ه  �٢٨��� 

١٣٩٨ #' #),�+ MC>� وھ�ی�)� 
ای از ,�%�ان آ+L  ��ی د�	#

 W(3# آن ی	,# در � ��7د�/
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�٢٢� (�زاده _,�%� '&�م ?� 
#، �	�ھ� و اھ� رو�	�ی ��
 oF #, �� � ?ز �,�� #��'
از ا�	:�ل '# ��ا,6 در���� ��� 
ارزروم +�,(# ���L را از د�� 

ھ l&($ �(�وھ�ی �<MC .   داد
 #%&7K٣١رژی) ا��9¨ روز ی 

���ی�ر ��ه ، در ��ار ��زی 
ارو�(# د�	# ا�y از ,�%�ان را 
��رد � C# و +(�ا��ازی 
�ار 

�V(� "داده و ,�%�ی '# ��م 
از اھ�� رو�	�ی "  � (�ی 

"W)��?  " از +�ا'� ارو�(# را
�qا ا¥$ .   ��3وح ,�د��

 (�ز� 	�7Kن، ��ام ��رد +��

�ار  ��	��K� MC>� وھ�ى�)�
�(�(��� و '�اى �F¥�ن دادن '# 
 #q ¨��>ا� #.�ا¥$ ��

 ا
�ا��+¨ �(	�ان ا��3م داد؟

3@�@4 K�@4  : �)ھ�زه '��ا

%� از ��اب '# ��Jال � � '# 
آ��ر د¥��ى از ,7	# و ��3وح 
.  ��ه ھ� در ��زھ� ا��ره ,&)

'&�'� آ��ر �&	�7ه در ��¥�ى 
ا�	 ��F �+ ¨Hی�ن ���ی�ر ��ه، 
¥.&¨ در �L ��ه اول ��ل 

%� در ١٢۵ در ��ود ١٣٩٨�, 
��زھ�ی ,�د�	�ن و آذر'�¥�3ن 

�s'¨ ,7	# و ��3وح ��ه 
 ��V در ٨۵از ا¥$ +.�اد  .ا��

 #	7, ¨'�s زھ�ى آذر'�¥�3ن��
ا¥&�� .  و ¥� ز? ¨ ��ه ا��

ا�<����ى ز� 	7K¨ ھ<	&� 
,# در �&�ط� ��زی و 
�<(�ھ�ی '($ رو�	�ھ� در 

ھ�ی آذر'�ی�3ن �s'�،  ا�	�ن
 �nن و ,�����7ه '� ا�	د��,
�Hا��C ھ �lن +(�ا��ازی 
�<	:() �(�وھ�ی ����c رژی)، 
�:�ط '� $، '�ف و '�ران و 
����زد/�، ر�	$ روی �($، 
�:�ط از ,�ه و �Hا�� د¥�� 

در   .ا�� ,7	# و ز? � ��ه
ا¥$ '($ +(� ا��ازى �<	:() 
�(�وھ�ى �<MC رژ¥) ا��9¨ 

�'��¨ را از ا¥$  $¥�	7)'

�(	�ان .   ا�<���� /��	# ا��
/�V ,# , 	� روزی را ��ھ� 
%�ی، �, �	
'�ده ای) ,# '� 
��دری داs�ار ��7د، ��ز��ی 
F�ر ?�د را از د�� ��ھ� و 
 L
��H:¨ در ا�	�cر �.�7

 . '# SHا �&7(&�

و¨ در ��اب '# ��Jال � � 
�%&¨ '� د(� +(� ا��ازى 
�(�وھ�ى �<MC '# ا¥$ 
ا�<����ى ز� � ,L ، �(	�ان 
.  '# د{¥� ز¥�دى ا��ره ,�د

¥K¨ از ا¥&�� ��7ن دادن زور و 

¥K¨ از .   ا
	�ار ���K	¨ ا��
�(�ه ھ�ى دو	��ى '�رژوا¥¨ 
در ��,�ب ��دم در دا?� 
��زھ� و ,&	�ل آ���، ��7ن دادن 
ا
	�ار و ?�ن ر¥6ى در ��زھ� 

ا¥&�� �(�Rاھ&� ھ(Y .   ا��
��د ����ارى '�ون ا��زه آ��� ��

�&K� ر�%H از ��زھ�   . �)و د
د¥�� و +� آ��3 ,# '# ,�%�ان 
��'�ط �(�7د، ا¥&�� ا�<����¥¨ 
ھ<	&� ,# ,�{ھ�¥¨ را '�ون 
ا��زه دو� ��,6ى از ��زھ�ى 
�&&K)� اق و +�,(# وارد ا¥�ان�H  .

��ان و وارد ,&&�/�ن H �ه �+
,�{ھ� ,# H �+� ?�د �:���ت و 
¥� وا'<	��ن دو� ھ<	&� و '� 
ا�	�Vده از ارز دو	¨ و '� 
ا�	�Vده از و��¥� � � و �:� 
��رن از � C# ,��(����ى '6رگ، 
 � )F¨ و ھ�ا	ر، ,7�i

��T7ل وارد ,�دن ,�{ '# 
,�7ر ھ<	&�، ا¥$ ,�%�ان را 
ر
(X ?�د �(�ا�&� و '# 
�(�وھ�ى �<MC ?�د ,# '�اى 
��V �&��� آ��� در ��زھ� 
�<	:� ھ<	&�، د�	�ر 
+(�ا��ازى و ,7	$ ا¥$ ا�<���� 

�&&K)� در�N 9وه .   راH ،در ا¥�ان
'� C��H¨ ,# '# آن ا��ره 
,�دم، ���H د¥��ى ھ) در 
اH �ل ?CH ���7(# ا¥$ 
%�ان H � �(K&�، و آن ھ) �,
����K ھ�ر ا��9¨  W¥ د��و
 #C)��' #, داران ا�� #¥����
. ¥H W�ه و�7¨ اداره �(�7د

H�ه اى ,# ارز��� و 
�.(�رھ�¥�7ن �%	&¨ '� ارز��� 

 �¥�%
 ��ل ١۴٠٠و �.(�رھ�ى 
L)F ا�� و ,7	$ ا�<�ن 
'�ا¥�7ن ھ(SH Yاب و��ا�¨ 
 #' ���:	.�  #KC' �&K) � ا¥�3د
.  �Nاب آ?�+�7ن �¨ ا�6ا¥�

 #, ¨��)7� ��ل ا�� از ۴٠و
ا¥$ ط�¥� �(C(�رھ� �(C(�رد '# 
د{ر و ی�رو �nوت ��دم ا¥�ان را 
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'# +�راج '�ده و در �<�'��ى 
'��K¨ ?�د در دا?� و ?�رج 

 .ا¥�ان ذ?(�ه ,�ده ا��

 #.�'�اى �F¥�ن دادن '# ا¥$ ��
ا�<��¨ �<C) ا�� ,# '�¥� 
 $)&q ه�د آور����Hا�� '�

ا¥$ .   ��3¥.¨ را ر¥7# ,$ ,�د
ا�<���� ,# '�اى +��($ ز��/¨ 
'�Rر و � (� ?�د و ?���اده ��ن 
�3%�ر �(��7� �<(�ھ�ى 
�&�9خ و ?���iک ,�ھ<	��¨ 
را '� �Fى F(�ده ط¨ ,&&� و 
 �7F �' رھ�ى �&�(&¨ را�'
?�د از ا¥$ ط�ف ��ز '# آ��iف 
و از آ��iف ��ز '# ا¥$ ط�ف 
 ���(�ت و  �� ،�&&, � �
'�?�ردارى از ¥W ز��/¨ {¥� 

+��($ .   ا�<�ن ا��وز را داد
 #V)ان وظ�/¨ ���و��ز�

����	دو� '�¥� ¥� ,�ر .   دو
�&��X و �:�ق و �6ا¥�ى 
 W+ W+ اى�' X��&�
���و��ان آ��ده '# ,�ر +��($ 
 #' ¨VK� رى�K)' # )' �¥ و �&,

ھ # آن .   آ��� �Fدا?� ,&�
 ¨ا�<����¥¨ ,# آ��ده ,�ر و
'(�Kر ھ<	&� و ¥� '# ,�رھ�ى 
?(�k� ¨,���i? ¨C ھ ($ 
%�ى ��T7ل ھ<	&�، '�¥� '� �,
ا¥�3د +�K7 ھ�ی ��ا�� �:�ق 
 #K%� ازی�ان و راه ا��%�,
ھ�ى ار+%�ط¨ '�ھ �ی�� و +.(($ 
روزھ�ى اH	�اض، '�iر د�	# 
� .¨ در �:�'� ادارات ,�ر و 
 � � ¨	��ا,6 ��'�ط# دو
 �T� $)��+ و ?�اھ�ن ����
�&��X و ¥� �Fدا?� '( # 
 �'(�Kرى �VK¨ از ط�ف دو

����   . �¥� �+9ش ,&&� +� 
,�ر/�ان ���s و ھ # 
 XC�'��7Rى ���.# را ھ) 

,�ر/�ان ���s و .   ,&&�
ھ (&�iر دا��37¥�ن {زم ا�� 
,# در اH	�e'�ت ?�د '# 
?�ا�	��ى ,�ر/�ان '(�Kر و ا¥$ 
�.# ا�<��¨ ,7	# ��ن ��
%�ان در ��زھ� ا��ره ,&&��,  .

 ���K�و ��ف آ?� ا¥&K# ا¥$ 
��7ن داده ا�� ,# او ا¥$ ,�ره 
.  �(<� و '�¥� �����ن ��د

'&�'�ا¥$ �<�# ��ز����ھ¨ 
درو�¨ '��7Rى �CR	r ��دم 
 ���K�'�اى ������¨ 
ا��9¨ و '��� /��	$ اداره 
�6و ا
�ا��ت و  �¥�' ،#.���
+���9ى داy ¨ ھ # ��دم در 
ھ # '��7Rى ,�ر و +�(� و در 
ھ # N�H# ھ�ى ز��/¨ 

���' ¨H� 	�ا¥$ ����K .  ا
 W¥ �+ ر زده ��د�&, �¥�'
 �' ¨K	� ¨��>ا� ���K�
��راھ�ى ��د�¨ اداره ا¥$ 

 . � �KC را '��� '�(�د

 

5C&� ?%� ��/�ار د¥��ى ,# :
اوا¥� ��� ��ه در ��¥�ى 
��K¥� از  ،�� LRF ¨H� 	�ا
ا¥$ �(K&� ,# در ��� �:�ه 
�� '�Rط� H�م �	>� W¥ �¥و��
+�ا��¥¨ در �Fدا?� ,�ا¥# ?��# 
.  '# ?(�'�ن ر¥R	# ��ه ا��

'�اى �F¥�ن دادن '# ا¥&���# 

�9K7ت ز��/¨ q# ا
�ا�	¨ 
 را �(	�ان ا��3م داد؟

3@�@4 K�@4: ن دادن�¥�F اى�' 
'# �9K7ت �R	rC ز��/¨ 
'�¥� �Hا�� ا¥�3د و �<%X آن 

در ا¥&9K7�   . �3ت را از '($ '�د

¨ ��ا�# ھ<	() ,# �V+ا �'
��دى '�Rط� H�م +�ا��¥¨ در 
�Fدا?� ,�ا¥# ?��# اش ھ �اه 
 #q�, #' 6ش)q�� �¥و�� �'

��Jال ا¥$ .   �F+�ب ��ه ا��
ا�� ,# �qا در د�(�¥¨ ,# 
 $K>� $)��+ $ و	ن ��?�Kا�
 $K � ن���'�اى +W+ W ��دم 
ا��، H�ه ز¥�دى از ا�<����ى 

و .   ا¥$ د�(� '¨ �<K$ ھ<	&�
��اب ا¥$ ��ال ھ) '�و�&¨ 
 �k� (ھ $K>� #, ا¥$ ا��
 #)+ �م د¥�� �(�ز�&�¥��ى او
ز��/¨ ��دم، ,�{¥¨ ا�� ,# 
 #¥���� ¨C)C
در د�� H�ه 
دار ا��� و ��V ?�ر �	 �,6 

�� ��ھ� ا¥$ .   ��ه ا��
ھ<	() ,# از ¥�iKف ,�?�� و 
و¥9ھ�ى �q �C3&� ھ6ار �	�ى 
'� دھ�� اط�ق ,# اXCs او
�ت 
¨ از �K&# ا�� '�اى �?
 �&q ط:� ���K� و M¥�V+
 W¥ ه از ��ل�� �&q �¥ #	Vھ
��د ¥� ¥W ?���اده دو ¥� �# 

�رت و  X��N ه از ط%:�ت�V�
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 �#$ 5CJ 
� eھ�I� 
 از آذر����fن
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W و��¥� +�(� ��?	# و ��
¥� .    ا?	�eص داده �(�7د

 #, ¨	��?	 ����ى '6رگ دو
 �N $¥�&q �ا��	ام �(�ھ� ,
?���اده را در ?�د ����K دھ� 
و آ��� را از '(��R ��¨ ��3ت 
دھ�، ا?	�eص داده �(�7د '# 
 �H�� �&q ر�G��!C¨ '�اى 
 در روز q&� وز¥� و q&� ,�ر�&�

#%+�)�H اى�� و ¥� '�اى ا
¨	و ¥� .   ��ا� ��ى ��{زم دو

��ھ� ا¥$ ھ<	() ,# 
��?	 �ھ�ى '6ر/¨ '� 
�	��ى ز¥�د ا?	�eص داده �>�

و از .   �(�7د '# 
%� و ز¥�ر+��ه
 ����)C)� �ط�ف د¥�� ��ھ
 $K>� ا�<�ن '¨ ?��# و
ھ<	() ,# +&�� '7R¨ از ا¥&�� 
�(	�ا�&�، آ��) '� زدن از ?�راک 
و ���Fک ?�د و ��ز��ان ?�د، 
اط�
¨ را '�اى ا��Kن ,�ا¥# 
,&&� و '� ���ا�¨ ھ (7�¨ از 
?�i از د�� دادن آن '�Rط� 

ا�6ا¥L ,�ا¥# ?��# و از د�� 
دادن ��T و � � درآ����ن 

 . روز/�ر '�Sرا�&�

'# ا¥$ و`.(� '�¥� �F¥�ن داده 
ھ # ا�<����¥¨ ,# .   ��د

���ن �(�¥�7&� '�¥�  �' (7q
'# ¥W ا��ازه از ا����Kت ����د 

در .   در ���ن '��ه �&� ����
ا¥�ان ا��وز �(C(�ردھ� و 
 �)�(C(�ردھ� +��$ از �nوت +�
��ه ?�ج H(��¨ ھ�ى آ
�زاده 
ھ�، ?�ج �K ��ى �(�ى 
��SF¥� آ?���ھ� و آ¥� هللا ھ�ى 
�V	�Rر، �Nف /�وه ھ�ى 
+�ور¥<�، �Nف ز��ا��� و 
�K&3# /�ه ھ�، �Nف ا��ام 
ا����ن و ا���6اده ھ� و �Nف 
+%�T)Cت �Sھ%¨ و +�(� ?�ا��ت 

'� ا¥$ �Fل �(�7د .   �(�7د
�<X��&� $K '�اى ھ # 

ا¥$ .   ���و��ان را +��($ ,�د
 ���K�ھ) ا%	# �# '� و��د 
 �' #KC' ،ا��9¨ ����¥# داران
������¨ ا¥$ ����K و 
����K ��را¥¨  W¥ ارى�
�'

 �)���.# را �# '� ا��س +� #,
��د '�اى H�ه اى ا���7 
� �ر، 'KC# '� ا��س +��($ 
 Lا��زھ�ى ھ # ���و��)�

���K	¨ .   اداره ,&� $)&q
 ()cH ى���� 	?�� �ا��	)�
دو	¨ را '�اى ا��Kن دادن 
'(��R ���� و ,<��¨ ,# �(�ز 
��رى '# �<K$ دار�� ��رد 

q&($ .   ا�	�Vده 
�ار دھ�
���K	¨ �(	�ا�� '�د�# ھ�ى 
 #nف ور�N را ,# ا��وز ¨ )cH

 ��ل L)F ١۴٠٠ھ�ى ��د/�ن 
و �Nف ��Vظ� �:%�ه ھ�ى 
آ��ن �(�7د، �Nف ��?	$ 
�<K$ '�اى �(�ز�&�ان '# 

�&K' $K>�   . ¨	��K� $)&q
�(	�ا�� + �م دارا¥¨ ھ�ى آ¥� 
هللا ھ�ى �(C(�ردر و ھ # �:%�ه 
ھ�ى cH() ا����ن و ا���6اده 
ھ� را '&�V ��دم ��eدره و �Nف 
+��($ �<K$ '�اى �(�ز�&�ان '# 

�&, $K>�  . ��ا¥$ ا�� راه 
 ■. �K>� �K7$ در ا¥�ان

30 �%��	p� 2019 
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 �#$ 5CJ 
� eھ�I� 
 از آذر����fن


 یD د���ی �&��,���� 


 �� ���ت ا���ن ھ� f�,�� 
,�دام �

 2�,�M د ��اى�� 
�� دارد، ,�دام ����


 ��وش ���وى ��ر � �f���� Hf�$ ج��6f�,


 و ,�; �ن f�,��$�د و ا���م ��ر ��اى 

و���M Ki;�5 ا��، ,�دام �
 ��Rم 

,�د�I��ى و $�5f و ��وش ���وى ��ر 

ا����&� ��`�ار ا��، ھ�j `���ن ��رى، ھ� 


 �kQ ��ر��ان در � efه ھ��G#M 5ر ,�اد و`

 
آن �5���Cه '5ه ��'5، `���ن ��رى �

 . را��e آزاد و ��ر��ى ����

`���ن ��ر وا`eN ��ر��ان، ��R� eQم 


 در آن � ��
 اى اN,�4 د��fدى و ا�,


 ا�5ازه �Mان و � 
ھ� �l داوط@#��

$%`��H در �M;�5 و��Ki ز�e�5 و ر��ه 

ھ�Iن '��� ,� 5C و �
 ا�5ازه ���زش از 

  .,m�G6ت اM 2f%ش 4eN �&�ه ,�I��د

ا,� در A�2 ��ل، ,�دام و ھ��4 �
 ��Rم ��ر 

 e������ H#C4 ،��,�دى ��`�ار ا

 
� enfن '�ا�Coآ� K�6M ر��ى ��اى��

�#�ت ��ر در ا�R� 2fم M%ش �C, ا��2 و�`

5 �
 �5ا��p آ��Hf و ر��ه , 2 و C �,

�2f�M S '�اqf ��ر را ��اى ��ر��ان �C,


 ��ر�� و �K '&�و�5ان T#5 و طC� 2�PM

 
Jم ��ر ,�دى ھ��R� ب�E, S`ا�A را از

 . ����� ,�Gن دارد
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در ��ره ��Pھ�ی 
  ��NOآ,�ز'3 و و
K�G6M ��د��ن در 

 ! ,5ارس ای�ان

 '&% $#�ززاده �� #��G,

 ��از آزادی 
 

اول ��� ��ه :  '&% $#�ززاده
'� .  روز '�ز/�7ی� ��ارس ا��

 #.����# '# �9,� ا
	�eدی �+
ای�ان، ,# ��دم '� �.�G /�ا�� 
، '(�Kری ، د�	 6دھ�ی q&�ی$ 
'�ا'� زی� ?ط �:� و د�	 6دھ�ی 
�Fدا?� �7�ه ��ا�# ھ<	&� و 
در ای�ان ھ) ,# ?%�ی از 
+!e(� رای��ن و��د ��ارد، '�ای 
'�ز/�7ی� ��ارس، ?���اده ھ� 

'� 9K7� #q+� رو'�و ھ<	&�؟  
���ا�� از و`.(� ا
	�eدی 
 Lی روی دا��)n�+ #q اده���?

 آ��زان دارد؟
وا
.(� ای&<� :  ��از آزادی

 80,# در ���.# ای ,# '(L از 
'&� '�H	�اف (  درN� ��دم 

�	زی� )  آ��رھ�ی ر� � دو
?ط �:� ز��/� �(K&&�، ا,�kی� 

�ی�V+�' Xق دا�$ آ��زان '� 
��G� �K7ی آ��ز�� ، H�م 
+STی# �&��X و ��VK و H�م 
+��($ �(�زھ�ی آ��ز�� ���&� 
�ازم +!�ی� و ,	�ب، H�م و��د 
�.C) ,��� در ��ارس رو'�و 

'&� '# آ��رھ�ی ر� � .  ھ<	&�
درN� ��Gھ�ی L)'60 از 

آ��ز��   در ای�ان، ����ده و 
. s 9 H(� ا�	���ارد ھ<	&�

'�7R از ��cم آ��ز�� +!� 
 LR' #' �H�V	ا� �)s ان�&H
?�N�e وا/Sار ��ه ا�� ,# 
(� /�ا�� ���ی# ھ�، '�ای �'
ا,�kی� 
�ی�V+�' Xق زی� ?ط 

�'� ا�	V�ه  #.��� �:�

ھ # ای&�� ی.&� .  � (%���

�9K7ت H�ی�ه '�ای ?���اده 

i.� ?���اده ھ�ی� ,# .  ھ�

+!� ��7ر ا
	�eدی ز��/� 

�در '# +��($ ��ایط  ،�&&K)�
����ل '�ای ��ز��ا��7ن �(<	&� 
و از ای$ '�'� دار�� SHاب 

�&7K)�  . �	).`و $)&q #3)	�

ا�� +!�C)e دا�L آ��زان در 
ای�ان �(%��� ,# +%.�ت ان '�ای 
آی&�ه ���.# ای�ان، �CK7<�ز 

 .  ?�اھ� '�د
 

��K �� ,&(� :  '&% $#�ززاده
ا�<�ل q# +.�اد از ,�د,�ن از 
+!e(� '�ز ?�اھ&� ����؟ 
,�د,��� ,# دی$ ر� � ��ار�� 
ی� ا
C(	��ی �Sھ%� و`.(� 
+!�7C)eن q���# ا��؟ و ی� 
,�د,��� ,# +%.# ای�ان �(<	&�، 
�qا از +!e(� �!�وم �� 

 ����؟
ھ ($ ا�<�ل :  ��از آزادی

'�{ی�C ,# ذ,� ��، در ��ود 
 �)e!+ ن ,�دک از�)C)� ر��q

'# ای$ +.�اد '�ی� .  �!�وم ����
,�د,��� ,# ��ز��ان ?���اده 
ھ�ی دارای ادی�ن s(�  ا�9م 
�(.�، ���&� ی��دی�ن و '��ی(�ن 
را '(��6ای()، ,# از +!e(� در 
�(<	) آ��ز�� ای�ان �!�وم 

در ,&�ر ای&�� ,�د,��� .  ھ<	&�
,# وا�ی&�7ن از +%.# ,�7ر 

 �y}�' 6)� �&	>ن ھ�	>��Tا�
���)� (>)���-   �H� 	�ا

ای$ .  رژی)، از +!e(� �!�وم ا��
 #)CH ن�)H ر و�Kرا�(<) آ�
ا����T ھ�ی ��,$ ای�ان و 
,�د,���7ن، د(� ا�CN ای$ 

 . �!�وی� `� ا�<��� �(%���

 '# ��c � � :  '&% $#�ززاده
 #���q ارس�و`.(� ای &� �
ا��؟ و �qا ?���اده ھ� 9Hوه 
'� ھ6ی&# ھ�ی +!�C)e ���ان 
ا�&(� ,�د,�ن ?�د در ��ارس 

 �(6 ھ<	&�؟
و`.(� ای &� :  ��از آزادی

��ارس در ��+��� ,�7ر از 
 (
درN� ��ارس s(� 70ر

 �'�
ا�	���ارد ,��9 رو�$ و 
ای$ H�د ���� .  ��) ا��

��?	 �ن ھ�ی ��ارس 
 �>K��, ی%� و�R+ ،ده����

در '�7R از ای$ .  �(%���
 L) /���ی	ارس ھ&�ز �(<��
در ��e ز�<	�ن '� '�Rری ھ�ی 
�V	� و /�زوی(���i? �Cک 
�Nرت �(�(�د ,# ��3ی.� ���&� 
آ+L ��زی ,9س درس در 
رو�	�ی �($ آ'�د F(�ا���7 در 
آذر'�ی�3ن �s'� در آن ا+�Vق 

�	��)�. 
 $)&q د,�ن در�, �)e!+
��ار�� 
i.� ھ (#7 
د&��ا�� ھ�ی وا�ی$ دا�$ 
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در .     ا��زان را '# ھ �اه دارد
,&�ر ای$ ��`�ع ��ویo ھ�ی 
�� ا�$ ��ارس و ی� راه ھ�ی 
ار+%�ط� �� ا�$ '($ رو�	�ھ�ی 

� ��ر�# '� رو�	�ھ�ی� ��
��3وری ,# ��ر�# در آ��� 
ھ<�، ,# دا�L آ��زان '�ای 
+!e(� �3%�ر '# ا�	�Vده از 
 �K7� ،�&	>ده ھ� ھ��ای$ 
دی��ی ا�� ,# 
�'��(�ن زی�دی 

'�ای .  +� ,&�ن دا�	# ا��
رو�$ ��ن ای$ �K	# ��اردی 
($ رژی) �J>� ط ?�د��+ #,
'�ز/� ��ه ا�� را در ای&�3 

 :'�ای	�ن �(�ورم 
� �ی&�ه ایSه در �oC3 ��رای -

ا���9 '� ا��ره '# '�زدی�ش 
از ی�K از رو�	�ھ�ی ای$ 
����	�ن و ��7ھ�ه و`.(� 

��ی " :/V	# ا����ارس آ��3 
 ��S/ از oF #, ا�� دارد���

 ��ل از ا�:9ب دا�L آ��زان 40
ای$ ����	���� در �!� 
 �)e!+ ا��ت�)�����اری 

��  #' X%� $) و '# ھ �&&,
 �,S+ ورش�F وزی� آ��زش و

 ".دھ) ��
یW ,�ر�&�س آ��زش و -

,#  /V	# ا���Fورش 
درN� از ��ارس ای�ان ٣٠"

����ده ھ<	&� و ��ود ��qر 
Lن دا��)C)�  آ��ز در

?�ا�&�  ھ�ی� درس �� ��ر�#
,# ا����Kت و ای &� �&��%� 

 ".��ار��
رo)y ��ز��ن ����زی - 

: ��ارس ,�7ر ا��ره ,�د
و`.(� �	��ط ��ا�# ھ� 
دا�L آ��ز در ,�7ر ��ود 

 ا��؛ در �Nر+� ,# 4.16

%�ل  �'�
��ا�# ا�	���ارد و 

 . ا��8.39
 �V/ ازای ھ� :  وی #' �
در وا

 �	� ��'� ��G ,) 4دا�L آ��ز 

 �(C(�ن 15داری) و ا/� `�'�ر 
 �' bدا�L آ��ز ا�<�ل ��د، '�

 �(C(�ن �	���G� ،X.Kی 50
آ��ز�� در ,�7ر ,) داری) ,# 
ا%	# ای$ ا�	�ن �(6 از ھ �ن 
و`.(� '� �X)e �(<� و 

 .��G� �K7ی آ��ز�� را دارد
 

�:S� LھX :  '&% $#�ززاده
 Lآن '� دا� �)n�+ ارس و�در �
 ���K�آ��زان q���# ا��؟ 

 ��ل ا�� ,# 40ا���9 
�� ?�اھ� دا�L آ��زان را '� 
. آ��ز���ی ا���9 +�'(� ,&�

�G �ن ,	�'��ی در��، 
�r)CK+ $7، راھ(�ن  $	��/
��رو +9ش '<(�ر '�ای ��ا 
��زی �&<� � ��# ھ�ی� از 

آی� ���� .  ای$ +���9 ھ<	&�
 '�ده؟

رژی) � ��ری :  ��از آزادی
ا���9 از '�و روی ,�ر آ��ن 
اش +9ش ,�ده ا�� ,# 
�(<	) آ��ز�� در ای�ان را 

�(<	) .  ,��9 ا���9 ,&�
آ��ز�� �Sھ%� را +%b)C ودر 
 Wان ی�&H #' را XھS� �Nا
وا�� در�� در ھ # ��iح 
آ��ز��، از L)F د'<	��� 
/��	# +� دا�7��ه رواج داده 

و� �	(3# ای$ +���9 .  ا��
ای&<� ,# ?�د ��Gات اذ�Hن 
دار�� ,# ا,�kی� 
�ی�V+�' Xق 
��ا��ن دی$ /�ی6 ��ه ا�� و '�ی� 
'# ای$ �<�q #CJره ای 

 . '(���ی7&�
 

 '� '�ز/�7ی� :  '&% $#�ززاده
��ارس دا�7��ھ�� �(6 '�ز �� 

دا��37ی�ن q���# �� .  ��د
+�ا�&� در ��ایط �(��� ا��وز 
���.# �:L دا�	# و F(�7وی 
,&&�؟ و ای$ F(�7وی�� '�ای 
 �� #���q دا��37ی� L%&�

 +�ا�� '���؟

�&%L  :  ��از آزادی
دا��37ی� در ����ی ا?(� 
/����ی '6ر/� '# ��C '�دا�	# 

($ رژی) .  ا���J>� د�?
اذ�Hن �(K&&� ,# دا��37ی�ن '# 
. ��ر,<(<) روی اورده ا��

 �' ���)F دا��37ی� در L%&�
�&%L ,�ر/�ی '# یW د�	�ورد 

'.� .  +�ری�R د�� ی��	# ا��
 ، و '�ی�ه 96از اH	�ا`�ت دی �ه 

'.� از اH	�ا`�ت '���Kه 
,�ر/�ان ھp+ �V# و 
�ار /��	$ 
دا��37ی�ن q¡ و آزادی�Rاه در 
,&�ر رھ%�ان �&%L ,�ر/�ی 
�&%L دا��37ی� ��ی��ه 
 #.���وا
.� ?�د را در 

�R&�ا�� ھ�ی .  '�ز�&�?�
�K��Fه ا� ��7R' �)H و 
� �ی� ھ�ی '(�ریb ی�K از 
($ دا��37ی� '&�م �p(�ه �.�

C(�ن و ��ی� دو�	�ن اش در 
��7ی# /�م از اH	�ا`�ت ,�ر/�ان 
ھp+ �V#، ��7ن از یW +!�ل 
,(�V در �&%L دا��37ی� در 

ھ ($ .  ��ل /�S	# دا��
رو�(# '.� از '�ز/�7ی� 
 L%&�دا�7��ھ�� در 
دا��37ی� '(L از L)F دی�ه 

�&%L دا��37ی� .  �(�7د
�(	�ا�� ?�د �F ��c(�7وی��ی 
 ������� L%&�'(7	�ی در 
 �).
طC%� ��دم ای�V ,&� و وا
 L%&�ای&<� ,# ظ��(� 
دا��37ی� '� ?�دآ/�ھ� 
'�{ی� ,# در ?�د دارد، '(L از 
 �K� $� و ���%)� #	�S/
�&%L دا��37ی�  #, )&K(�
در ای&�ه و +!�{ت �(��� 
ای�ان �:L +.(($ ,&&�ه ای 

رھ%�ان �C H و .  ?�اھ� دا��
� � ھ�ی دا��37ی� ����د 
در ای$ �&%G+ L ($ ,&&�ه ای$ 

 ■ . ��) ھ<	&�

 2019اول ا,	%� 
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ا$#�ری از آذر��ی��ن 
'&�ی�ر و ,&�  

1398 
 '&% $#�ززاده 

 

   '&�ی�ر1

 
cر����د�� D2 ی��4ن ��$
 دی5ه در���ر���ن M#�ی�

یW ,�ر/� اھ� �:6 '&�م آرام 
?<�و �Fردر'( �ر�	��� در 
+%�ی6 '�(� ��ت ��ا��ت در 
��دn# ,�ری ���L را از  �F

ای$ ,�ر/� �($ ,�ردر .  دد�� دا
 Wو'# ی #nد��دی�ا��ره د�qر 

 .'( �ر�	�ن +%�ی6 �&	:� ��

 

 '&�ی�ر  ۵

� .� از '�ز�7<	��ن   -
 6)� �
��R'�ات آذر'�ی�3ن ��
در روز F&3) ���ی�ر '� ��Gر 
�:�'� اداره ��,6ی ��R'�ات 
ا�	�ن، ?�ا�	�ر رو�$ ��ن 
و`.(� '�ز�7<	�� ?�د و 
%�ت �.�
# ?�د �i� �?دا�F

'&� '� ?%� +.�اد .  ����
'�ز�7<	��ن ��R'�ات 

��ود  �
 ۵٠٠آذر'�ی�3ن ��
 .��V ا��

+3 � اH	�ا`� '�ز�7<	��ن 
 �
��R'�ات آذر'�ی�3ن ��
�<%� '# اH�م ا��ای ,��� 

� .ھ� و �:�رات  د�	�را
ا�	R�ا�� و�Fدا?� �7�ن 

%�ت�i� 

'�ز�7<	��ن ��R'�ات ا�	�ن 
 Lای '& �ی�' �
آذر'�ی�3ن ��
/Sا�	$ اH	�ا`�7ن �<%� '# 
اH�م ا��ای ,��� 

� .ھ� و �:�رات  د�	�را
ا�	R�ا�� و�Fدا?� �7�ن 

%�ت �:�'� �:�'� اداره �i�
��,6ی ��R'�ات ای$ ا�	�ن 

 .+3 � ,�د��

+3 � ,&&�/�ن '# ?%����ر 
�&	V/ ر :  ر���# ای�	ا��? ��

 ِ�)
ا��ای ,��� و د
� .ھ�ی ا�	R�ام  د�	�را

 و ھ �F $)&lدا?� ��89ل 
%�ت �.�ق ?�د ھ<	()�i�. 

آ��� '� '(�ن ای&K# +.�اد 
'�ز�7<	��ن ��R'�ات 

��ود  �
 ��V 500آذر'�ی�3ن ��
از �<�J{ن :  ا��، ا�6ود��

?�اھ() ھ #  ��
� .ھ� و �:�رات را ا��ا  د�	�را

�&&,. 

K� 
��م K�nNM  ��ر$�� 2�
 3G$�, 
� Hو��ر��ا�

 ا4#�ری ا�Aام '5�5

 ��داد ��ه ��ل ��ری، 14از 
'$ ��م وا
�  N&�ی� Ssای� /�

 2در ���ک N&.	� � �ره 
����	�ن � ($ ا�	�ن ارد'(� 

 ,�ر/�ش '# i.+25(� و 
��?�e ا�%�ری ���	�ده 

����. 

 

  '&�ی�ر ٩

�# ,�ر/� �($ ,�ردر   -
��ج  #q�,در �
��?	 ��� وا
��روز�ز��3ن �e�وم ���� 
و��ل دو����Vن و?() /6ارش 

 .��ه ا��

 

  '&�ی�ر١۵

� C# '# '&� ز��ا�(�ن �(��� 
 Xی�R+ ان ��,6ی ارو�(# و�ز�

�ازم ز��ا�(�ن 

�Hا�� ���K	� در ز��ان 
��,6ی ارو�(# '� ھ�3م '# '&� 

ز��ا�(�ن �(��� ای$ ز��ان 
ا
�ام '# '�زر�� ?�رج از �Hف 
 r)
,�ده و ا��ال ز��ا�(�ن را +�

 . و +�RیX � �د��

 #. ����ی�ر ��ه   M%N١۵ روز 
ھ� +$ از ����ران ز��ان '�  ده  ٩٨

ورود '# '&� �(��� ز��ان 
ارو�(#، ز��ا�(�ن ��,$ ای$ '&� 
را oF از '�زر�� '��� '# 
ھ�ا?�ری �&	:� ,�ده و 9Hوه 
 Wدر ی �زر�� ,��� '&�' �'
ا
�ام ?�رج از �Hف، ا
�ام '# 
+�RیX و `%ط �ازم ز��ا�(�ن 
,�ده و ��اد Ssای�، ��ی&�ه، 
,	�'�� و '<(�ری ا
9م دی�� ,# 
'� ھ6ی&# ��eR ?�د ز��ا�(�ن 
+�(# ��ه '�د و ھ l&($ ,	�ب 

�آن '�?� ز��ا�(�ن را روی 
. ز�($ ریR	# و +�RیX ,�د��

 �F ا�(�ن در�د ز��� �� #	V/
ای$ ا
�ام از '�ز/7	$ '# '&� 
?�دداری ,�ده و �<%� '# 
'�زر�� ھ�ی ���	.�رف و 
 �eR� ازم� r)
+�RیX و +�

 .?�د اH	�اض � �د��

����ری$ ھ �F $)&lده ھ�ی 
ا+�ق ھ� را ,&�ه و ھ ��6ن، 
F	�ھ�، �V!C# ھ�، +W7 ھ� و 
��F�Jن روی +�R ھ� و '<(�ری 

 .و��ی� دی�� را '� ?�د '�د��

9Hوه '� ای$ وا�� '��اری ز��ان 
را ,# دو +$ از ز��ا�(�ن 
�(��� '# د(� �9K7ت 
��,	� در آ��3 '<	�ی 
 �!+ �K� $) ، '# ھ�&	ھ<
'�زر�� ھ �اه '� +�RیX و 

 .`%ط و��ی� 
�ار داد��

 

  '&�ی�ر ١٧

,5Gو,�� '5ی5 یD ��ر�� 
��2 ��ر در K��M ا��ژی 

 '�I%ن M#�ی�
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-   #%&7Kاز ظ�� روزی �.'
# ���49ی�ر، یW ,�ر/� 17�� 

�($ ,�ر در +��� ا��ژی 
�7�9ن +%�ی6در�F ��ور�	$ 
�(C��د '# �Fی e� Lpq�وم 

 .و'# '( �ر�	�ن �&	:� ��

 

   '&�ی�ر١٨

 
,�گ یD ��ر�� در,�ا_
��Tط از ار�QMع �cا�� 

�($ ,�ردر 36یW ,�ر/�  - #�� 
��?	 �ن �( # ,�ره وا
� در 
¥K´ از �!9ت ����	�ن 
��اs# '� ا�n �:�ط از ار+�Vع 
�e�وم و oF از ا�	:�ل '# 
'( �ر�	�ن ��ن ?�د را از د�� 

 .داد

 '&�ی�ر ٢٠

اA��ا�Oت ��ر��ان >�وژه 
�رتA 3��E, 5� �%>� 

 �CT� �V)CK+9' #'
و�.(7	� و وH�ه ھ�ی 

��?�+ 

�Fوژه �� �H ��6R �رت   -

وا
� در � �ل ا�	�ن ارد'(� و 
 #CN�� ی 80در�	��C), 

 �)i.+ ���/ ن�	����
و,�ر/�ا�L '� ��ه ھ� �:�ق 


# '(�Kر �����.�. 

 ��6R� �� وژه�F ر/�ان�,
'H    �V)CK+9 �رت �<%� '#

��CT و�.(7	� د�� '# 
 .اH	�ا`�+� زد��

'&�'# /6ارش ر���# ای ��ه 
 mری�	ی�ر، ,�ر/�ان 20'��� 

 ��6R� �� وژه�F ض�	.�
 :H �رت ���	&�

�Fوژه �� �H ��6R �رت '# 
H&�ان ی�K از '6ر/	�ی$ �Fوژه 
�<�ب  #' #:i&� ا��� H ھ�ی
�� آی� ,# در ای$ q&� ��ل 
 ����+ �'�
 ���7)F �)?ا
دا�	# ا�� و +:�ی%� �Fوژه از 

 درN� �S/	# ا�� ا�� ��90ز 
'� ای$ +��V(� از ا'	�ای ��ل 

��� '# �Fوژه ای �+ Y)ری ھ��
,# در ��ل ا+ �م �� '��� 
�7�ه ا�� و آ?�ی$ �:�ق 
�Fدا?	� +� '# ا��وز ��'�ط '# 
 �� #	�S/ ه ��ل�� $ �'
'���,# آن ھ) '�ز '�eرت 
��F #Veدا?� ��ه و '�?� 
�:�ق '� $ ��ه رو  re� �	�

 #' �+ 9 H دن و�K� دری���
�:�ق ��ه )  ���ی�ر20(ا��وز
ھ�ی 

ا�V&�،��وردی$،اردی�7�%،?�
داد،+(�،��داد و'�ای +.�ادی از 
,�ر/�ان ھ) �:�ق '� $ ��ه 
�Ve# واری6 �7�ه ا�� و '� 
ا�	<�ب H(�ی ,# �.�دل 

 ��ه 8 +� 8دو��ه �:�ق ا��، 
و�() �:�ق ,�ر/�ان ای$ �Fوژه 

 .�Fدا?� �7�ه ا��

q&� ��رد ,�رھ�ی اH	�ا`�+� 
+��ط ,�ر/�ان ا��3م �� و '.� 
از /q ��S&� ��ه و 
�ل ھ�ی 
($ ,�ر '�3ی� �J>� �Kا
($ ,�ر/�ه '# �J>� و �)���
را�	� +.�C)i ,�ر/�ه را ا9Hم 
,�د�� ا�	�cر �(�ود ��ف �� 
,�ر/�ان �� H �رت ,# '� ��ه 
ھ� �:�ق X:H ا�	�ده '(�Kر 
 $)�J>� ی) '# /�ش��
'��� و 
�Gی�ی� ���&� ��ی�ن 
ھp+ �V# در ��� �� ا+�Vق 

�	V)�. 

 

  '&�ی�ر ٢۵

�Nت اA��ا3O اھ�;3 �M

 �<%� '&�ک ا,��ی
 ارو,�

'# و`.(� ��'<���ن �!C# و 
وH�ه ھ�ی +�?�� �<�J{ن 
�:�'� ���داری ارو�(# و اداره 
آب و ��`9ب ا�	�ن آذر'�ی�3ن 

�'�s 

� .� از اھ�� ���ک ا�(�ی# 
در اH	�اض '# و`.(� ��'<���ن 
 ��!C# و وH�ه ھ�ی +�?�
�<�J{ن �:�'� ���داری 
ارو�(# و اداره آب و ��`9ب 
 � 3+ �'�s ن آذر'�ی�3ن�	ا�

 .,�د��

ا�(�ی# ی�K از �!C# ھ�ی 
ارو�(# در ا�	��ی ?(�'�ن 
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��وا{ن '�ده ,# ��,&($ ای$ 
�!� از و��د �9K7ت زی� 
 #C ���?	� ��اوا�� از 
�:�ان ��`9ب �&��X، �:�ان 
� و ��ول /Sاری، �:�ان �Vآ�
  +(�ھ�ی '�ق ا�	���ارد و دی��

�9K7ت ���� از ��`�ع 
ھ�ی /V	# ��ه اH) از '�وز 

ھ�ی ��F	� ,�د,�ن  '( �ری
 .'��� ای$ �!C# ر�� ��

 

  '&�ی�ر٢٨

 ز$3 ��دن ��;#�

 µ' ە�6ارش ر�(/ µی�F�'
��ز��ن �:�ق '�7ی ھ�µ��و، 

 µ%&� �&F ٩٨ ���ی�ر ٢٨روز 
�(�وھ�ی �<µ),�+ MC در ��ز 
 µ' �,�� ن�	را{ن �����'
 L+ان آ�%��ی د�	µای از ,�
%� را ز? � �, W�7دە و ی/

 .,�دەا��

?%����ر ھ�µ��و در ��,� ھ�ی� 
 µ' :�ل	از ا� oF µ, را �%ای$ ,�
��ا,6 در���� ��� ارزروم 
���L را از د�� دادە  µ),�+

� (� زادە“ا��،  ��? ”
µ و اھ� ��٢٢ز�� ,�ی) �� 

µ“رو�	�ی �ا9Hم ,�دە ”  '�
 .ا��

 ،�Ci� �%&� Wی µ	V/ µ'
�(�وھ�ی �<oF µ),�+ MC از 
ز? � ,�د ?�� از ���(�F µ و 
ران وی را ��رد `�ب و �	) 


�ار دادەا��. 

 �) � ��? µ, ا�� $	V/
زادە �	�ھ� و F�ر یW ,�دک 

���' ��. 

 

  '&�ی�ر٣٠

� �ی� ط���اران +�ا,	�ر ��زی 
+%�ی6از ز��ن +��ط ?�ا��ن 
��ود '�ا'�ی زن و ��د '# ز'�ن 
+�,� '� N�ای 'C&� در 

 ٣٠ا�	�دی�م ��&� روز �&%# 
 .���ی�ر

�(�ت ی��ا�() ،()� آ��م، '�


�دی&<($، 
�دی$ 


�دی$، '(�دی�،  #CK,ار

�ردا��ی� 


(&�ی�، ���(�ا��ا او �ق، 
$)
�� 

m، +�رک �
+�رک 
�دی&�، 
�&)
��
�دی&�، آل  

��درم، ?�اھ�م :  +�� # ��ر��
ھ <�م ��د و ، و ر�(� ز��/()

زن '� ھ) '�ا'� ھ<	&� ��Gر در 
+ ��� �(�دی$ �� ط%(.� +� 
ا�� '�?(6، '�?(6 و �:�ق 

 ?�د را '<	�ن

`�PA kn یD ��ر�� در 
�ن �$�� Dر ی��Qا� 
cد��


 ��ره ز���ن ��

��ی� روا'ط H ��� ��ز��ن 
L+ت ای &�  آ������7 و ?�

�V/ �3ر :  ���داری ز��3نVا�
,�ره ���X  در ��?	 �ن �( #


�GH �i یW ,�ر/� ��. 

 �'��	V/ ری در�Vs $>�
�V/ ا��وز :?%����ر ر���# ای

 #:i&� �3ر رخ داده درVا�
#q�,  #nد����K7 ز��3ن 
 .آ��ی�

��ی� روا'ط H ��� ��ز��ن 
L+ت ای &�  آ������7 و ?�

���داری ز��3ن در +�7یM ای$ 
�V/ �%?  : $)�ا��3Vر ھ�ا'�ز در 

'�ش آھ$ در ��?	 �ن �( # 
 #q�, رراه ��م��q ره�,


�GH �i ,�ر/�  X��� �K7�
 �� ��� 	?��

oF از رھ���زی    و,�ر/��e�وم
'# �Hا��    و ?�وج از �!�

 .اورژا�o +!�ی� داده ��

 #l' �	?ط� ۵د�R' #, ای #�� 
د?	� '�د�L از ورود '# دا?� 

 .ا�	�دی�م +%�ی6 �!�وم ��

-   #l' �	?ای ۵د #�� 
ا��Kی6ان '� F�رش دار�� از 
. ا�	�دی�م ��+%�ل دور �(��7�

 L'�د� �	ط� د?�R' $ری����
ا��زه ��اد�� '# دا?� ا�	�دی�م 
+%�ی6 وارد ���� ا%	# q(6 +�زه 
ای '�ای ��دم �(<� و 
ھ (#7 �:�ق ز��ن �Fی �ل 

 # '# ز'�ن (  .��ه�K� $ای
+�,� �� '��� و وی�ی�ی آن 
در �Mi و�(.� �&	�7 ��ه 

 .)ا��

q# ز���� :   د?	� ھ �اه '� /�ی#
 ا��زه �(�ن؟ 

/�ی# �K$ '�'� ھ(Y ز���� :  F�ر
 ا��زه � (�ن

'�'� '�q ��' L# �&� :  د?	�
 ...ا��زه �(�ن '��

ھ(Y �&� ا��زه � (�ن :  F�ر
�'�' 

q# ز���� :  د?	� ا�W ری6ان
�9kن ی�زده ����، دوازده 
��، �(6ده ���� ی� ��
��qرده ���� راا��زه 

 �(�ھ&�؟

 ھ(Y �&� را ا��زه � (�ن: F�ر

�.# ?�د ��زی �!� ��
?�ای�ری '(�ن /�ی�ی ��ایط 
s(�ا�<��� ز��ن در ای�ان +!� 
� ��ری ا���9  �) ,��

ای$ ��ایط را �	� .  ا��
,�د,�ن ھ) ا�<�س �� ,&&� 

وی��yی .  و '# آن �.	�`&�
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 Wی ی��	V/ ھ� ,# از�+�,
# و F�رش در ��Gی ۵د?	� �� 

��3زی LRF ��ه '�R'� ای$ 
 را ��7ن �� دھ�

 �&Vای�ری ا���١٣٩٧!� ? 
,�د '�  ھ&���� ,# +9ش ��

%�س F<�ا�# و '�ای + ���ی 
ا�	:9ل و +()  ���Fن '�زی آ'�

ا.($ ا��رات وارد ورز���ه 
آزادی +��ان ��د +��ط 
 ���c	ران �(�وی ا�����

 .'�زدا�� ��

او q&�ی L)F، '.� از آزادی از 
 #' #.�ز��ان و oF از ��ا
داد/�ه ا�:9ب �:�'� ��?	 �ن 

 ١٨داد/�ه ?�د��زی ,�د و 
���ی�ر '� ا�n ��ت ��?	�� 
در '( �ر�	�ن ���iی +��ان 

��S/در. 

 

٣ �&, 

 ا5Aام

ز��ا�� در ز��ان ��,6ی ��qر
ارو�(# ,# F(7	� از '�'� 

 »��اد �R�ر«ا+����ت ��+%ط '� 
'# اH�ام �!�Kم ��ه '�د��، 
��� ا��ای ��C� #' (Kل 
ھ�ی ا��Vادی ای$ ز��ان �&	:� 

(K	و د� ���ا�� ,#  ۵ ��ز�
��اد «F(7	� از '�'� ا+����ت 

 '# اH�ام »
	�« و »�R�ر
�!�Kم ��ه '�د�� در ز��ان 

 .ر��ی� ��� ,�ج اH�ام ����

، ١٣٩٨ �����ه ٣ روز ��qر�&%#
(K	م '#  ۴ د��K!� ا���ز�

 #' (K�اH�ام ��� ا��ای 
��Cل ھ�ی ا��Vادی ز��ان 

 .ارو�(# �&	:� ����

�� #	V/  $د '# ?���اده ای��

ا��اد �9
�ت آ?� داده ��ه 
 .ا��

 ،#	�S/ ه روز�/�!� $)&l ھ
 �٣!�/�ه روز ��qر�&%# 

۵�K) اH�ام   �����٩٨ه  
ز��ا�� در ز��ان ر��ی� ��� 

 .,�ج '# ا��ا درآ��

ای$ ز��ا�(�ن '# ھ �اه +.�ادی 
 ���دی�� ط� روزھ�ی ا?(� 
ا��ای �K) اH�ام '# ��Cل 
ھ�ی ا��Vادی �&	:� ��ه 

 .'�د��

 

۴�&,  

 $�د��3

 �)��ایط «یW ز��ا�� '# د
 و » ز��ان ارو�(#١٠ا�V%�ر '&� 

($ ز��ان «�J>� �:م ��ا��H
'� در?�ا�� ا�	:�ل وی '# '&� 

 د�� '# ?�د,�7 زد و »دی��
��ن ?�د را از د�� داد. 

و�(� «ھ�ی� ای$ ز��ا�� 
,�'9ی�، '� ا+����ت ��'�ط '# 

 ز��ان ��١٠اد �R�ر و از '&� 
 . ا��از ��ه ا��»ارو�(#

ی�Ci� �%&� W در ای$ '�ره 
�V/  :» زدا�� ٨وی�' �%
 روز 

و '# ز��ان ارو�(# �&	:� ��ه 
'# د(� ��ایط '<(�ر '� .  '�د

 �&'١٠ Lان ارو�(# و /&�3ی�ز� 
�# '�ا'�ی +.�اد ز��ا�� 
 �)��<%� '# ظ��(� '&�، و
($ ?�ا�	# �J>� 9ی� از'�,
'�د ,# او را '# '&� دی��ی 

?�د,�7 آ
�ی .  �&	:� ,&&�
 �V�R� �),�'9ی� '# د
($ '� ای$ ?�ا�	# و �J>�
��7ر ���� از �%o در آن '&� 

 ».�Nرت /��	# ا��

 

 

۶�&,  

5Aم >�دا$� 5CJی2 ,�ه 

 ��ر��ان ��Tق و�~ ��
��ز,�ن ورزش '&�داری 

 M#�ی�

q&�ی$ ��ه �:�ق :  ?%�,�+�ه  -
و�� '( # ,�ر/�ان ��ز��ن 
ورزش ���داری +%�ی�F 6دا?� 

 .�7�ه ا��

ی�'�ر ���2 زاده د;��، 
دا����ى دا���Iه M#�ی� 

 !��زدا'� '5

ط%� ا?%�ر واCN# از ��ھ�ان   -
 �)H(&¨، ¥���ر �<($ زاده د
دا��37ى ر�	# ز'�ن و اد'(�ت 
+�ر§¨ دا�7��ه ��ا��ى +6¥�% 

 m98/6/31در +�ری ¨ در ��ا
�!C# ی 
�iان +%�ی6 +��ط 
�(�وھ�ى ا�&(	¨ '�زدا�� 
 Y)ه ا�� و +� '# ا��وز ھ��
?%�ی از و`.(� ای�7ن در 

 !د�� �(<�

��ار �����ن �راو��ق ���
���ر�) در '�&% ٩۵آ�!زان  دا� 

)� ,!ا�+� درس 

������ار �qراوی �ق '� '(�ن   -
 �c� ن از�	ای$ ���� #K&ای
 Mi� ت در���Kرداری از ا��?�'

ھ&�ز :  �Fی(&� 
�ار دارد، ا�6ود
 رو�	�ی ۴٠ھ) آ'����� '# 

����	�ن '� +���K ا��3م 
��ر�#، ��١٨٩د و از  ��

Lر�# در ٩۵آ��زان  دا��� 
 .?�ا�&� ,��oK درس ��

�N'� +:�ی � '� ا��ره '# 
ھ�ی  �9K7ت ا��ای ط�ح

'� و��د '�/6اری :  /H �V �ا��

e# در ط�ح�&�  rC	R� ھ�ی

 #' �	%sران ر�K�� )F ،ا��� H
ھ� ��7ن  ا��ای ای$ ط�ح

دھ&� ,# {زم ا�� در  � �
ھ� '# �K�� )Fران  �Fدا?� ھ6ی&#
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ھ�ی ��� در ��c /��	#  ��7ق
 .��د

وی '# رو�� ط�{�� ا��اث 
��ده �(���وآب '# �qراوی �ق و 

ای$ :  ��q) ا��ره ,�د و ا�6ود
 ��S/ �' ده�� ��ل از آ�sز ٢۶

'�داری  ��?� آن ھ&�ز '# '��ه
� ا�� ,# �����(�ه؛ ای$ در 

+�ا�� ی�K از �Hا�� ��)  ��
 ���7)F ای +��.# و�'
 .����	�ن '���

 �'�&�����	�ن �qراوی �ق 
+�ی$ ����	�ن ا�	�ن 

��,6 .  آذر'�ی�3ن ��
� ا��
آ�sج  ای$ ����	�ن، ��� 
�ه

ا�� و ��CN# آن '� 
 ٧۵ھ�ی �(��#  ����	�ن

 .,(��C	� ا��

��اری ,�Cع 
$�Jدو 

� �ی&�ه و� �:(# در 

� /V	# ,# ا��زه  آذر'�ی�3ن��

��Rاھ� داد +!� L��F ط�ح 
 »ھ�ی '�ون ?�درو �&%# �#«

ز��ن در �Mi ��� +%�ی6 
#?�qدو �اری ,&&��. 

ھ��) ا�6وده  �! ��CH آل  -
 #,»#?�qدو r�R�  اری��

'���ان �(<	()، ا�� `�ورت 
��ارد ,# '���ان در و�ط ��� '� 

#?�qاری  آن و`.(� دو��
,&&� و �(�ان ���H +%�ی6 

 .»��ی<	# q&($ ,�ری �(<�

ھ��) '# ���دار +%�ی6 ھ)  آل
یW روز '� �Sف «,&�ی# زده ,# 

ھ� و  H&�ان ��(� از دی�ار
ھ� �<��(� ای�3د  ?(�'�ن

��د و دی�وز �(6 '# '���#  ��
 .»ھ�ی '�ون ?�درو �# �&%#

ا�	�Vده از «وی ا`��# ,�ده 
��ی ?�درو ,�ر  #' #?�qدو

'<(�ر ارز� &�ی ا�� ا�� 
ھ�ی ���ا '# درد  
XC ?���اده

�� #&!N از �ھ�ی� ,# '#  آی
'���# روز '�ون ?�درو در 

 .»ھ� دی�ه �� ?(�'�ن

از ,<��� «ای$ آ?��� ا�6وده 
ھ�ی '�ون  �&%# ,# '&�/6ار �#

?�درو ھ<	&�، � &��() ا�� 
دھ() در و�ط ���  ا��زه � �

'� آن و`.(� دو�q?# ��اری 
 .»��د

ا�(�واری) «وی ادا�# داده 
داد�	�ن �!	�م �# '� ?7) 
�C) و ���iH '# ای$  �' #KC'

 .»/��# �<�ی� �(6 ورود ,&&�

 »ھ�ی '�ون ?�درو �&%# �#«
H&�ان ط��� ا�� ,# از 

ھ� در '�?�  ��ی ���داری
ھ�ی ای�ان '# ا��ا /Sا�	#  ���

 .��ه ا��

در ای$ ط�ح ��دم +�7ی� 
���� از دو�q?# '�ای ر��  ��

ز��ن ھ) .   ا�	�Vده ,&&� و آ��
ھ� '# ای$ ط�ح  در '�?� از ���

#	��)F  �k� ���>, ، ا���ا�
ای�7ن ,# `� زن ھ<	&�، 
 $)&q ر ز��ن در�G� r�R�

 .ط��� ھ<	&�

/�ی&� ,# '�	� ا��  آ��� ��
ز��ن در ��Gی� ��eRص و دور 

#?�q7) ��دان دوq اری  از��
�&&,. 

 -M#�ی� «�%3Q�@ M آزاد راه 
5C&�«  

 $)	>R� در ����آ?��� رو

�  ��V ?�د '# آذر'�ی�3ن��

(94در اردی�7�%    L)' �&.ی
، در �7<� ) ��ل /�S	#4از 

 22?%�ی از ا+ �م �Fوژه '6ر/�اه 
��&� +� �Fی�ن   -,(��C	�ی +%�ی6

 . ?%� داده '�د��95ل 

H 9ً �# +&�� ای$ ا+�Vق رخ ��اد؛ 

'KC# وH�ه ا+ �م ای$ �Fوژه '# 
 و ��ل آی&�ه و 'KC# '#  ��ه

. ھ�ی آی&�ه ��,�ل �� ��ل
��{ ط%� /V	�K�� )F #ر، '� ای$ 

�# ��ل ز��ن �(%�د «و`.(� 
 »!+� ا�		�ح /�دد

 #	�S/ در '� $ ��ه ��ل
  ، ا�	���ار آذر'�ی�3ن)��97ل (


� ا9Hم ,�ده '�د ,# ای$ ��
 ا�		�ح 98آزادراه در ���ی�ر ��ه 

 !?�اھ� ��

اھ�� ��� ��&� ھ) در 
��R +�ی$ ��ایط '# +%�ی6 

,&&� و '�ی�  ر�� و و آ�� ��
ھ�q# ��ی.	� ای$ �<(� '# 

 .ا+ �م '���

ا�� ھ� ��ل ,# ��H� ا�		�ح 
ر��،  �Fوژه '# �� ��

 #�� Wی �ی�و{ن '� + �>�
 ا+ �م �Fوژه را '# یW ��ل  وH�ه

 .,&&� دی�� ��,�ل ��

��ی� ��&� ی�K از  ���
���ھ�ی ��ی� اط�اف 

��� +%�ی6 ا�� ,#  ,9ن
ھ� ھ6ار  ا,&�ن SFی�ای ده ھ)

�	:�`� �<K$ ��� ا�� و 
ا��اث '6ر/�اه +%�ی6 ـ ��&� 

�� �H�'  ��� د ��,&�ن��
��ی� ��&� '�ای ر�(�ن '# 

ای را   د
(:#45+%�ی6 �<(� 
 د
(:# ط� ,&&� و ھ) �10�ت 

از '�ر �&�($ +�ا�(�K +%�ی6 ـ 
 ■. آذر��� ,��	# ��د
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5C&� 

 آذر��ی��ن و ���ی���س �� �M 2Q@M ھ� و K� : ای
 

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


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

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


 آذر��ی��ن ���&5C و � 
�س 3CQ@M �� ھ �ر ���یM : 

                  00491785598886:                                             '&% $#�ز زاده

5C&� Ksahand:                                                      آدرس �I@Mام 

5C&� K�              komiteazarbaijan76@gmail.com:   آدرس ای
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 $#�ی '�ره �A%ه   ١٠اط�,�&, 
��Pر ���وھ�ی ا���R,3 در 

�Qرا�5ن ��ر��ان  ھ STA �&4 
UM 
 اA��Gب و اA��اض ��ر��ان 

 ادا,
 دارد
 �Vھ �K7)� ب ,�ر/�ان�e	Hا��وز دھ) ��� ��ه ا

,�ر/�ان ھp+ �V# در .  +p# وارد دھ ($ روز ?�د ��
اH	�اض '# ا?�ا��� و '� ?�ا�	��ی ��ری �Fی�ن دادن 
'# دزدی ھ�ی �F �7Fده و �N�e? �T ��زی 
,�ر?��#، آزادی ��ری ا� ��7R' �)H و '�زدا�� 
��/�ن ھp+ �V# و ?�+ # دادن '# +��ی�ات ا�&(	� 
و �Fو��ه ��زی ھ� ده روز ا�� ,# در ��ل اH	�اض و 
�%�رزه ھ<	&� و ?�ا�	��ی ?�د را '# ز'�ن ر�� 

ط� ای$ ده روز ��ی�ی� و د�� .  ا9Hم ,�ده ا��
���K	� '� ا��اع و ا
<�م +�طJ# و  rC	R� ر,�ران�ا�
+��&� ھ� +9ش ,�ده ا�� ای$ �%�رزات را X:H '�6&� و 
 Lی�? #G%
ای$ �&�� ��) اH	�اض ,�ر/�ی را '# 

از ھ ($ رو ا��وز در .  ا�� ���� �7�ه ا��.  در آور��
دھ ($ روز ای$ اH	�ا`�ت ������ه �(�وی ا�	���c و 
��Vظ� اط�H9ت ��ش و '��رو��  o)yر �& �'
رo)y �(�وی ا�	���i ھ �اه '� �(�وھ�ی �<MC در 
�!� ,�ر?��# ��Gر ی��	# و ,�ر/�ان را ��رد +��ی� 

�ار داده و از آ��� ?�ا�	&� ,# '# اH	�eب ?�د 

($ �(�وی .  ?�+ # دھ&� و '# ��,�ر '�ز/�د���J>�
����K '# ,�ر/�ان ھ7�ار داد�� ,# '�ی�  ���c	ا�
ھ �� ��,�ر '�/�د�� و در s(� ای&�eرت ` $ 

 . �Fو��ه ��زی، از ,�ر ا?�اج ?�اھ&� ��
,�ر/�ان CH(�s) ای$ +��ی�ات '# اH	�eب ?�د ادا�# 

در ادا�# ای$ ,o)CF L,�7 ا�&(� ��ش .  �(�ھ&�
�# ��V از ,�ر/�ان '# ا���� �! � ?&(�V، ای �ن 

ا?�Gی و  �!<$ 7q) ?�ور را '# داد�	��� 
ا��Gر ,�د و '&� '# ?%�ھ� ای$ ,�ر/�ان '# داد�	��� 
 o)yو آ��3 +��ط ر �ه ا��:� �	ن دراھ�از �&�	ا�
اداره اط�H9ت ��ش ��رد +��ی� و +�ھ($ 
�ار 

�&	��/ . 
د�� ا��ر,�ران ����K ا���9 '� ��7ر و +��ی� و 
ا��Gر ,�ر/�ا�� ,# �:�ق '�ی�� و �<C) ?�د را 
طXC �(K&&�، +&�� ?7) و ��Vت ھ # ,�ر/�ان و 

�&7R%)� ت�د را ��? #)CH �7 دزد و .  ��دم� Wی
���� و �6دور �<MC ��+���� در +�9&� ,# 
 #' �,�ر/�ان �� طXC ھp+ �V# را '� د�� ?�
�� ,�ر '��V	&� و در ��اب ?�ا�	��ی ,�ر/�ان 

ای$ +:9 و +���9 .  �9���ی ?�د را ��7ن �(�ھ&�
را '� �%�رزه �	!�ا�# ,�ر/�ان در ��ا�� ای$ ,�7ر '# 

از �%�رزه ,�ر/�ان �(K�  . �K7<� ?�اھ() ,��7�
�� ھ # ,�ر/�ان و .  ھp+ �V# �.�{�# '�ی� � �ی� ,�د

��دم و ھ # ��ز�����ی �(��� و +��CK7ی 
 �K7)� (%��� �.�ل از ,�ر/�ان	7F #' ر/�ی را�,

��ی دزدان و .  ھp+ �V# ��ا�(�Rا�() #p+ �Vھ
�>)� $).3+�� . 

 >�H ���ی ای��د '�راھ�
 ��ب ������ ��ر��ی ای�ان

 ٢٠١٩ ا,	%�  ٢،  ���٩٨    ١٠
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