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  ��رس٨
	��� ��د 
 روز ����� زن

 ��ر��ان ��ا�� ���ن
���� ���� ! 

۶۴٠�'�ره    �٩١)'�  اول ا�&%�  –��ل �� و "��رم 

٧در���	   

 ا�12ب ا��'�/� و رھ��� زن
 


�م 0�,+/&� .	 -,+#* در $�ر#" ھ(اران ��)	 '�د دا�&	 و دارد، $�ر#" وا! � ا���ن ھ��ز آ��ز $ �-
6+ا .	 ھ��ز .  $�ر#" ا���ن ��م ��9د $�ان 3�83	، #� 0�7 6	 .	 $�.��ن رخ داده �+/�ً 3� -+ آن.  �,�ه ا�*
�6ن !�ا��BC D+ی '�رج از  ھ� ھ�&�� .	 ھ@ ھ�ی -�<��	 و 3�=> -+ ا���ن ھ�#� .�ر و !�رت ;+ورت

 ..��� ھ� را $ ��D 3� .�&+ل ا���ن، �+���* و �83رات ا���ن
 �E��ا.��ن ز 	ری .�. D��/8> !�ا 	ن ���$�ر#" وا! � ا���ن ز��3� E,�ده و آ��ز '�اھ� �� .	 ا�

�3 D�� $ او را �F�
&Cا  ��د را از !�' 	G=- ،'�د درآورد �$�* /+�3�+وا# �ھ�Eو آ *'��� �- ،���.

�F� .	 او را -	 ا��رت E+/&	 ھ�ی �=H	 !�رت&Cا +E  ه، .�&+ل�Eآزاد و آ ����ا�� -+ھ���، -	 ��Fان ا�


�F� '�د را در د�* -<�+د و آ�Eھ��	 $�ر#" ا����� '�د را -��زد&Cت ا�B���3. 
ھ� $��> E+وھ� د#<+، -� ا��رت، -+دE�،  ��6 ھ(ار ��ل از $�ر#" -,+#* -� ا�8��د E+وھ� از ا���ن


�* !���ن I� J>�C+ی ��ه ا�*.�K و .,&�ر و L�C ،ا-+ی+-�� ،M� B$ ،ر�
N&ا� ،@&�  . �- �O#ر�$ D#ا
�* و �,�ن 3��� ����دھ� .	 -,+#* ھ��ز -	 ط�ر .�J3 از K @(�F��ا�� /��=	 �<+/&	  ��
�ی را�&�D ا�

٢در���	   

�راھ�!  ز��ه ��د �'�ن� 3�� !ز��ه ��د 45
�ری ا���1 و�'� ��� 8)�ا��ن ���7

�  �<�=�ت 45��3 آ:����9)

۵در���	   

  ١٠در���	 

��3 در �)��3 
�ر��،  �?
 "�ا و "7���؟

 
" �- ��&��E�� ی����، 0�ھ+ دو)& �Cر�' *����

$+، ����*  -	 -���� د!�U.  ����* دا'=� آن دارد
'�رC�، ادا3	 و -�> ����* دا'=� #V دو)* 
-	 ورای 3+زھ�ی آن .,�ر و �B���3ت -� 

)Wا ا#D ����* .  ھ� و .,�رھ�ی د#<+ ا�* دو)*
�* .	 'Y=* ����* '�رC� و اھ�اف  دا'=�

�3 D�� $ آن را ��.)  ۶١٨�,+#	 .�ر �
�ره " 
�F�
&Cوظ�#^ /�ری ا�8[ب ا-   �Cر�' *����

 ). 3�GK* ��را#�
*���� D�� $ ، �3���  در�3* ا�[3�GK �Cر�' 

داری، c/��3 -�رژوازی  ھ�ی �+�3#	 د#<+ دو)*
ای .	  c/��3 ط8B	�K ��.  ..@ �8,� ا���� ا#�� 3�

!�رت ����� را در د�* '�د E+/&	 و -+ای 
e�K ا#D !�رت و K+ا�* از �d@ .����، آ�3ده 

��)- �&#��C +ھ 	ا�* $� د�* -. 
از ھ
�D زاو#	 ا�* .	 ا'&[/�ت و #� ا$��دھ�ی 


�9ری ا�[3� -� دو)*C  J-�! )�� ن�E���E ھ�ی
L�C ا#+ان و F+اق #E  . V+د��  درک 3�

	��

&G,�ن  �Kان و ز+Eای .�ر+- Dی رو�
ھ�ی  ط=B� ا#+ان ا�*، >�C� .	 �C +� +-ه

	8H�3  	- �# دو .,�ر و +- @.�K �8تBای ط
U�!رت د�BF ه�C D#ا 	. ���3/  +$ �B=ھ�ی  ط

	8H�3 راه  ای -+ای ھ+ .�ام از آن 	ھ� دا�*، -
. ا/&�د و �&�#h آن L�C ��( -+ ھ
<�ن آ��Gر ا�*

3�GK* ا�[3� اE+6	 �&�ا��* از L�C 0�+وز 
	�+F در *�ی  -�+ون -��#�، ا�3 در �Fض $�ا�

 ،�Cر�' D
����* دا'=� و در ��0ه L�C -� د�
�* .�J3 رو-+و ��زدG� �- ا�8[ب را .


�9ری ا�[3� -� ��-�دی د�&�وردھ�ی ا�8[ب C
ی  ھ�#� .	 در �&�j	 و از -�D -+دن $
�3� آزادی

�Fم  ای -��Cد آ�3ه -�د، د�* -	 !&J !��م $�ده
	���,Kو *����
. 	=
C از ،D��(�O3 ھ� زد و  ی

 	=
C از 	
L�C -+ای '
��� "  -+.�ت"ا#D ھ
 .C[د -�د

�3 )�� �C* '�ر���ا��  از ��ی د#<+ ��$
	- �j#�&� 	- h#�&� D#ا 	اه آورد .+
ی '�د  ��-	 ھ

و; �* .  ھ�ی دا'=� اWE+kار -���� -+ ����*
	��
� V# @ھ ��9ری ا�[3
C ����.  Dی رو�

�* .  از ا#D اWE+kاری ا�*G� ز$�ب�-

�9ری ا�[3� از ��#�  ����*C �Cھ�ی '�ر

ھ�ی  �6ن $,�#� $�+#@ در ا�F +kا3=� ھ@
ا!&�Yدی j�3+ -	 $,�#� -�+ان ا!&�Yدی ��ه و 
از ��ی د#<+ ��$�ا�� 3�GK* در 0�B,+د اھ�اف 

	8Bط  �ان دا'=+�- +- �C* '�ر���در � @.�K ی

�*  ��( ا/(وده ا�*.�K  . 	. *�-��9ده ��

	�3�' *�G� 	�C�$ 3*  ای در را�&�ی�GK ھ�ی
در F+�	 ����* '�رC� و در ط� .
&+ از ده 

	- 	��Eا�C ��ا+�O� روز در دو  	- JY�3 ط�ر

 

١۴در���	   

٣ 

  ��رس،٨                 ز��ه ��د 
�د ��د ھ� ���� ��F و B/ C(DE9)� ز��ن���  

 3:�
�ری ا���1 و د�'�
 ��ی اش در �)�ون از ��زھ�

 
 �C* '�ر���� �از ��3رھ�ی ا�= �G#

�9ری ا�[3� د'�)* آ��Gر و k�3+ ا#D رژ#@ C

ا#D ����* .  در -�+ون از 3+زھ�ی ا#+ان ا�*
�&�D روزھ�ی �E JG�+ی O� ن�
رژ#@، از ھ

�9ری ا�[3� ��F *�$ان ��ور ا�8[ب C
�+وع �� و $� -	 ا3+وز ��( -	 �JG ھ�ی 
 *�O3&=^ از ��ز�3��ھ� د�&	 ھ�ی $+ور#
 �$���=�3�&8�(�3 @�3�d� ،� و $ V
. �$ 	&/+E
-	 ��+وھ�ی وا0�<+ای ا�[3� در �8H�3 nH	 و 
�0ره ای از .,�رھ�ی آ/+#�8#� ھ
��oن ادا3	 

 . دارد

�9ری ا�[3� در C ر�G�3ا'[ت �9�0ن و آ�
-�+ون از 3+زھ�ی ا#+ان د#<+ -+ .�� ��0��ه 

*�ا�&,�ر ا���د و �3ارک ا#D د'�)* E+ی .  ��

�ن ��
 ��H5�Eت

١١ ����7ه ز��ن در ��/3 �'�ط� دار ������ داری 

K���� ا�12ب 9L��� ادا�� ی 
 
 

�ل M�� ��1ری ا���'�
 ��گ ��:�Eان ا�3

 
 

 �%�ره �)�ی �'��%�ه ی 
�ا
  در وا9)�4ن

  ١٣در���	 

١۴در���	   
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١از ���	   

-�ر اول و در .  3��)	 W3ا.+ه -� آ�G#+3 0+دا'*
0� 0�,��9د �C -�#�ن 3 �ون -�راک او-��3 -+ای 

ھ�ی BN3* ��)�� وز#+  W3ا.+ه 3�&8�@ .	 وا.�7

�یKو ا 	Cن  '�ر�#�- �C ن��O� 	- *B��pاد �

ای  د��Bل دا�* و -�ر دوم ز�3�� .	 '��3	 را -	
�* W3ا.+ات E+وه G�۵ ا#+ان را در ١ - [وه �- 

�* .   �Cر زد !(ا!�&�ن 0�7 از آ��ز آنG�
ھ�ی '�رC� و ��$�ا��  در0� در ����* 0�

	- ،	�+F D#3* در ا�GK ز$�ب دھ��ه�- �F��  ی
-���، -�+ا�� .	  -�+ان /+اE�+ رژ#@ ��( 3�

!�رت �3��ر رژ#@ را در -���ری از �3ارد 

�U ھ@ ��3ود .+ده و آن را -	 �6)7F �#�6ن  ھ�

 *3�GK ��دھ�ی درو�q$–   @�&� -.	 ��ھ� آن ھ
 ..,���ه ا�*

-� ا#D 3�83	 �<�ھ� '�اھ�@ دا�* -	 -+'� از 
9
D، روز��3	 ٢٧روز .  $��sت روزھ�ی ا'�+- 

"*�0 D&>وا��  "	BK�Y3  �- ن"ای�-  �E  �3ن "
وی در ا#D .  د-�+.J ��ز�3ن J=3 ا�&,�ر داد

$+ ��ز�3ن J=3 و  BK�Y3	 '�ا�&�ر -+'�رد �Cی
��رای ا�3�* -� ا#+ان در ار$�Bط -� -+��3	 

	&�
�ل ا�&��ده ا#+ان از W3ا.+ه  ھ&Kای �� و از ا
 t
-+ای '+#� ز�3ن و �+��0� -+ای ��'* -

*�E د، وی+. *B�� �
"ا$ ��B#� ز�3ن -���ر : 
ھ� -�ھ�@ و ��B#� و!* را $=^  -�,&+ی -	 ا#+ا��


�)� 6	 ا$��!�  .��@ 6+ا .	 د#�#@ در �3رد .+ه�
ا#BK�Y3 D	 وا.�7 �3�83ت ا#+ا�� ".  ا/&�د
. �6ن ��)�� و '(اF� را -���Bل آورد ھ@


�#��ه ا#+ان در ��ز�3ن J=3 ط� ��3	� �Fای  '(ا
ر�
� -	 د-�+.J '�ا�&�ر ر�F#* ا��ل 

ا#BK�Y3 D	 در�* .  -�H+/� از ��ی وی ��
D�- v�ت آژا��ھ *,Eروز - � از -�ز V#  �==
ا)

ھ+�3ن " -9
D ٢۶روز .  از $9+ان ا�&,�ر #�/*
v$ر�.��  " v�ا.+ه .���ه آژاW3 وه+E ت��ھ v�wر

در W3ا.+ه -� ا#+ان در -�زE,* از $9+ان و در 
�&�j	 -�دن W3ا.+ات ا#+ان و آژا�v  و#D از -�

!�ر -��9ده -�د .	 W3  �&Kا.+ات آن.  'B+ داده -�د
 xO,3 اری دور - �ی)E+- -+ای �ز�3�

 !!�<+د#�
ای -�ر د#<+ و ا#D -�ر   -9
D ا�3 '��3	٢٨روز 


E c+وھ� .	 از $B+#( -	 د#�ار وی آ�3ه C در
-�د��، 3��)	 W3ا.+ه -� آ�G#+3 را 0�7 .,�� .	 
3�GK "��0* -�د -	 BK�Y3	 د-�+.J ��ز�3ن 

D- و J=3 v�ا.+ه -� آژاW3 در *�BK�Y3	 و .  -
D- ن�,� 	. �&�ی -�+ان .����  E+ �	 $��9 ادا3	 -

�* W3ا.+ات آ$� در !(ا!�&�ن '�اھ� -�د G� و
.	 �GK#* از $,�#� /,�ر -+ ا#+ان در آ#��ه 

�E�	 .	 در BK�Y3	 د-�+.J ��(  دا�&��، ھ
�ن
وا! �* ا#D ا�* .	 در ��ل .  .�3[ آ��Gر -�د

٢٠١٢D�- v�آژا   �
 -�ر -� ٩ا)
==� ا�+ژی ا$
 - [وه #V ��( در ۵ا#+ان W3ا.+ه دا�* و E+وه 

 دور �E&<� -� ا#+ان را در ٣ھ
�ن ��ل 
 �3�
$ J��K �3م داد، ا�j�ن ا�E���E رھ�ی�,.

3 ��ی .�J3 ھ�} -�ده ا�*،  ا#W3 Dا.+ات -	
ط�ر .	 در E(ارش �3&,+ه از ��ی آژا�v  ھ
�ن

�&�j	 -�دن W3ا.+ات   ا���� ��( -+ -�٣در روز 
E(ارش آژا�v در روز .  ��ل &�WE	 .�$�� E+د#�

 روز !JB از آ��ز W3ا.+ات ۵ ا���� و در�* ٣
در !(ا!�&�ن، 0��م -���ر -�ی -+ای W3ا.+ات 


�ل .  -�د&K-+ا��س آن -+ $�8#* ا 	. �ار�)E
	&�-� $G�	 -+   -ای ا#+ان  ا- �د �3�d� -+��3	 ھ

*�(� /  V# د�Cو v�آژا +d� از 	. D�6ھ�ی �0ر
O3(ن -(رگ �3اد j��3+ه .	 -+ای آز�3#,�ت 

	&�$�.��   -ای .�ر-+د دارد ا�Bkت ��ه ا�*  ھ
ا#E D(ارش �Kوی ��Gت ��3� E  .+د#�ه -�د

د#<+ی ��( -+ای ا#+ان -�د .	 ھ
<� از �Fم 
	3�� H! �- ری ا#+ان�G
ھ�ی آژا�v و �3ارد  ھ

�3 *#�GK +>#ا#+ان در  د * ��
3 	=
C د، از+.
	��
-+داری  -�زر�� از را.&�ر آب ��<�D و �

ھ�ی ��<�D ذ'�+ه ��ه، ا/(ا#7 $ �اد  از آب
��C J#� و 0�,+/&	� tY� ،ژھ����#+&���  +$

���&+#���ژ و ��( �Fم اC+ای 0+و$JG ا)��!� .	 
" را�&� آز�3#�"از �d+ آژا�v -+ای 

	3��+- 	&� .-���  3�;+وریای ا#+ان  ھ�ی ھ
 - [وه #V ۵در �6�D �+ا#H� -�د .	 E+وه 

*�G� 	. را �ا.+ا$W3  ر -�د�G7 آ��اش از 0
.  ا���� در !(ا!�&�ن -� ا#+ان -+E(ار .+د٨روز 

 - [وه 0۵�7 از ا#D ��( اF[م ��ه -�د .	 E+وه 
. ای -+ای ا#+ان ��ارد ا) �ده #V، 0�,��9د '�رق

 �=�H $ وه -+ای ا#+ان+E D#ا �=
F ,��9د�0
	&�در -+ا-+ )�� $�+#@ ط[ "  /+دو"ای  ��#* ھ


� .	 آ�G#+3 $��9 .  و /=(ات E+ا��9B -�د#+�$
$+ آن را   �3ه !V#۴JB �3ه !JB و ا$��د#	 ارو�0 

اxO,3 �3 -�د .	 ا#D .  -	 اC+ا WEا�&	 -�د��
ھ�ی ا#+ان ��اده و  0�,��9د O��0� -	 '�ا�*

ای  .	 در ��3وده ر�@ آن -	(W0#+ش ا#D '�ا�* 
ھ� را -+ای ا#+ان ا#�jد  ا�G3ن دور زدن $�+#@

�* -+ای دو)* ا#+ان )  .+د 3�G� V# �9�$
ط�ر .	 0�7 از ا#D ��(  ھ
�ن.  -��� 3�

ای را ا#+ان رد .+ده -�د، �3���  0�,��9دات 3,�-	
 D#ا 	در -��اد . 	&�WE ا.+ات '+داد �3ه ��لW3
E+وه 0�,��9د )�� $�+#@ !H �ت ھ�ا0�
� و 
$��#J ��'* �3رد ���ز را.&�ر $9+ان در 

��� U�= $ در��ی و '�رج ��٢٠زی  ازای 
 در��ی �C�3د در ا#+ان را ٢٠.+دن اورا���م 

ا�3 ا#D .	 6+ا W0#+ش 0�,��9دا$� .  داده -�د
D#ا �ای ا#+ان 3+- *�G� V# �9�$ ����6  ���-

 .ای د#� $�ان آ��Gرا در ���Oن '��3	 را 3�
9
D ٢٨ای در ��O+ا�� '�د در روز  '��3	- 

ھ�ف ا�=� W3ا.+ات را $�=�@ .+دن ا#+ان 
ھ� را دروغ و  دا��* و -+دا�&	 ��ن $�+#@

�#�G#+3ری آ�GB#+/ ��ھ� '�ا  .*�E وی" آ��9 : 

�ن و �+-+ا/+ا�&	  '�اھ�� -	 3=* 3�=�ھ�ی 3


�9ری ا�[3� ا#+ان C 	. ، �,�ن دھ��	8H�3
ھ@ -� ھ
	 �+�O&� و ا#�&�دE�B!�F ،* �0ی 3�( 

-	 �BFرت د#<+ ".  W3ا.+ه و �Y3)�	 آ�3
�E#� اE+ وارد W3ا.+ه و �Y3)�	 -�  ای 3� '��3	

�Eه ���ذ �3ن را -+ ��+وھ�ی  آ�G#+3 ��#@، آن
ا�[3� .	 ا3+وز در ورای 3+زھ�ی .,�ر از 

��Fان اھ+م /,�ر -+ آ�G#+3 و  ھ� -	 آن
. .��@ از د�* '�اھ�@ داد اش ا�&��ده 3� 3&��ان

ھ�ی 3�GK*  وی در ���Oن '�د '�ا�*
ا�[3� از .,�رھ�ی �+-� را /+�3)	 �
�د .	 

: در E(ارش 'E+B(اری ا#��� �6�D آ�3ه ا�*
ای، '�دداری آ�G#+3 از  هللا '��3	 آ#*"

زور�E#� و �+ارت، اK&+ام WEا�&- D	 �8Kق 
3=* ا#+ان، �Fم د'�)* در ا�3ر دا'=� ا#+ان .	 


�#* از /&�	 E+ان K ر -�د و ٨٨در�G3[ آ��. 
 	=
C را از 	8H�3 ( از آ$7 ا/+وزی در�0+ھ

$�ا�� �,�ن  ھ�#� دا��&�� .	 اE+ -+وز .�� 3� �,��	
���- �#�G#+3دان آ+
�D ��* دو)&K دھ��ه  ." D#ا

ھ� -	 ا#D 3 ���* .	 دو)* آ�G#+3 �	 $��9  '�ا�*
-�#� 3�GK* ا�[3� ا#+ان را -WI#+د و �	 $��9 از 

�#* از �(�O3�3�GK D* -�#� د�* K 	��E +ھ

@93 	. ،�,G-  رژوازی�- c/��3 	- �#�- 	
$+ از ھ
�K.@ -+ ا#+ان در 8H�3	 اK&+ام -<Wارد و �9@ آن 

-+داری از ��د �+��ری .	  را ��( در -9+ه
	#�3+� ��
-+��  داری از 8H�3	 3� .,�رھ�ی !�ر$

�* .	 در  ا#D ھ
�ن F�;�3�.  در �d+ -<�+د
 ��O�۴ن C �+ی /+�3��ه ��Iه ���0اران در روز 

: ": �E#� ا���� ��( ا� �Gس #�/&	، و!&� .	 وی 3�
د�
��ن �3 -+آوردھ� و ا)<�ھ�ی ر/&�ر#,�ن را -+ 


�9ری  ا��س وا! �*C د و !�رت�C�3 ھ�ی
ا�[3� ا#+ان ا�[ح .��� و '> ار�Fب و �#�9$ 

 ".را .��ر -<Wار��
 D#در ا @.�K �8تBا��س ا'&[ف ط 	. �F�;�3

F�;�3� .	 در ز�3ن ��ه .  -��� .,�رھ� 3�
	- 	��E  *3�GK ه -�د، ا�3 در ز�3ن�� 	&/+#W0 ای

*3�GK D�- ا'&[ف J�3 	- �3]ھ�ی ا#+ان و  ا�
 �>�C آن J��K 	. �#د+E ل�B3 اق+F٨ 	(�� 

-�د، و v0 از آن ��( ھ+E( از ��ی .,�رھ�ی 
�&� -� $�C	 -	 $���+ا$� .	 در 96+ه�(�#+I3ی  ا

����� 8H�3	 �C�-د آ�3، �3رد !�Bل وا!c �,�ه و 
-�ون ھ�} �E�	 $+د#�ی �3رد !�Bل وا!�O� cاھ� 

��  . 	G=- �&��(�#+I3$��9 .,�رھ�ی ا 	ا3+وز �
�&�ن  د#<+ -�ز#<+ان 8H�3 @93	 ھ@-+F �6ن

�&+ش ���ذ و  � �دی ��( -	E ان ز#+ -�ر��F {�ھ
�
� 	8H�3 ا'&[ف .  رو�� �78 ا#+ان در D#ا +-��-

اش -� ا#+ان  ھ�ی آ�G#+3 و 3&��ان ا�=� -�D دو)*
ادا3	 '�اھ� دا�* و $��9 راه JK آن �0ک ��ن 

$+$�D#�-  �#�- �# t.  ��رت 3��)	 ا�*
-�رژوازی �K.@ -+ ا#+ان از ا#D '�ا�* '�د 

t8F  	- 	C�$ �- ، در آن ��رت 	. ��G- ���,�
-�+ان دا'=� و ��$�ا�� رژ#@ -+ای -+ون آ�3ن از 

و#pه  -�+ان، -+ $�qدھ�ی .���� ا/(وده ��ه و -	
3�GK* -� -�ورھ�ی ا#��w)�ژ#V '�د .	 

*�
.�K  د�q$ در 	اش را -+ آن ا�&�ار ��'&
 �# ��G- �ی ا���+G/ اھ� ا/&�د و -�#� -+ای آن�'

ی رو�� �Cری، -	 �3ازات ر��  ا#D .	 -� ادا3	

�9ری C ھ@ ا.��ن 	ی .+�Eو /+ا �ان دا'=+�-
ا�[3� -� آن درE�+ ا�*، $�qدھ� و ا'&[/�ت 

در ا#D .  '�رC� -�7 ازا#D  ر�� '�اھ�� .+د
 ���B� ان��+وز 3�0 ��9ری ا�[3
C +Eرت ا��

از ا#$�.+-  " D��K"ا!J ا�&�dرش ا#D ا�* .	 
اش  ھ
	 درE�+ی -� دو)* آ�G#+3 و 3&��ان

t�Y�  ،�Cان '�ر+�- 	- J��$ �- اش ��ه و
3�GK* '��8ن و �+.�ب و .,&�ر را $�اوم 

. -��� -O,� و ا#D را ا)B&	 $��9 راه -�8ی '�د 3�
*���� �3�
$ 	. �&3�GK دی�Y&!ھ�ی ا  	اش -

/�C 	 ا�3�j��ه،3�GK&� .	 -� ��ر;�#&� ط�8Bت 
 	. �&3�GK ،*رو-+و� 	3 �C ن�E���E و ا!,�ر
$��9 -� زور و '��8ن -	 -�8ی '�د ا3��وار ا�*، 

 . ی د#<+ی ھ@ ��ارد راه �6ره
�6�D آ�3ن -	 �0ی W3ا.+ه -	 ��رت �Cی و -	  ھ@

، #V �+ آن ��( "-�ه -�&�ن"ای  !�ل '��3	
ھ
�Gری -�,&+ -� آژا�v ا�* .	 آن ھ@ -+ای 

 .ھ�w� در 0� '�اھ� دا�* رژ�@ د��اری
6	 �E&	 ��، ھ�ف دو ط+ف ��3زF	 از  -� آن

�3 Dا.+ات رو�W3 دد+E  . �G#+3دو)* آ �از ط+/

�9ری C 	. D#ا 	- @=F �- ا.+هW3 آ�3ن �0ی �-

۴در���	   

��3 در �)��3 
�ر��،  �?
 "�ا و "7���؟
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  ��رس،٨              ز��ه ��د 
�د ��د ھ� ���� ��F و B/ C(DE9)� ز��ن���  

 
 

���C و ��-+ا-+ی M� B$ ،@&� 	��E +ھ 	�=F رزه�B3 زن، روز ��9�C 7 .  �* ھ,* �3رس روز��C ھ,* �3رس روز '+وش و
روزی .	 در .��ر .  .�� �9Cن را $�O�+ 3�"  رھ�#� زن 3
DG ا�*"روزی .	 �+#� /+#�د .  �* .	 ر�h دوران را -+ 96+ه دار�� ز����

h�دردھ� و ر �+وزی را 3(ه 3(ه 3�0 D#+�� @ آن ھ�، ط ،@��. �-�G#�0 ھ� و��از ھ 	. �#�q/ آ�3ه ا�* ھ@ در �Cو 	�3ن -. 
و "   �3رس، ��-�د -�د ھ+ �E�	 �&@ و $ B�F M=�	 ز��ن٨ز��ه -�د : "-<Wار در .��ر ھ@ و د�* در د�&�ن #�G#<+، -�ر د#<+ /+#�د -(��@

D#-+ا-+ی ا�� �3�
��، !����3+9	 -	  ��E	 E+ا3� -�ار#@ راه و �B3رزات ز���� را .	 در ط�ل $�ر#" -+ای رھ�#� زن و �0#�ن دادن -	 $�C ھ�
 .��ن ا#�&�د�� ھ�ی �0ی آر�3ن

 
 !د��ه ز��ن ��ر�� و ��F! ز��ن ��Eرز ا��ان

 
	
G6 +#در ز �
� �3 �E��ز �3&�GK D���' ھ�ی �3 	. ��از ;�زن .� �G# 3* $�ان آن را�GK D#+$ ��3�� +�� 3 "#ھ@ در  آن.  ھ�ی $�ر

�3 @' +� +&,�- �

* و $�ان �dF +-روز در -+ا 	روز - 	. �#��د� ��.. 
��6ن ط��D ا/��Gه .	  /+#�د -+ا-+ی زن و 3+د آن.  د���#� .	 در آن -�7 از 0�7 -+ا-+ی زن و 3+د -	 #V � �ر ھ
<��� $J#�B ��ه ا�*

ی  $+#D -�ز�E���3ن !+ون �I+ی ��ه ھ�&�� .	 ھ��ز در $�G+ ��0��ه د#<+ .�� را #�رای ا-+از �O3)�* -� ا#D � �ر ���*، و ا#D $��9 .�دن
�� 3+د 3� ز��� و زن را �	 #V ا���ن .	 6�(ی در �K -+ده و�0 3� '�د د�*�C ��3، آن ی��  	. ���و !�ا� �ورھ�ی '+ا/�$�- +- 	�G$ �- @ھ

 . ی $�ر#" ھ�&��  ��ه �3��� '�د��ن -�ز�3��ه از !+ون �I+ی
$+#�8K Dق #V �3در  �E#�� و از ا#D .	 �0#	 و ا��س '���اده -� زن ا�*، ا�3 و!&� .	 �0ی -�#9� ھ� 3(ورا�	 از �83م زن در ا�[م 3� آن


�م 3� -=�� 3�"  وا�[�3"آ#�، !�ا��D ا�[3� -	 C=� آ�3ه، /+#�د  3��ن 3� �3��� �+0+�&� .�دک -	$ *K�!د و -� و�� ��#�E" :	�  ! �&�+0+�
�
F د�B� �0ر-(رگ +Eد �0ر-(رگ، ا�B� �0ر +E�0ر ا�*، ا 	- U= &3 دک�.  "D#و ا  �3 ��ی وا!  	ا�* . 	��E" و ا��س '���اده زن 	�0#

�� -+ای ز��ن -	 ��Fان ا/&�Oر و �&�j	E  .+دد، ز���� .	 8K� -+ای �+0+�&� .�د.�ن '�د ��ار�� آ��Gر 3�"  ا�*�C *#ی �83م  از ��3ود

�!!  .��� -�sی زن در ا�[م #�د 3�� +;�K )E+( آو#(ان .+ده و آن ا�3 ھ�دن 3+دان �+E 	- ر را�O&/ا D#ھ� را از ازدواج دوم و  ���� ا
3��/+ت 3�.  ای �3+وم .��� ھ�ی ���	 ��م و �96رم و D&/+E زن UK از *B�� �&!زن  و D&زه دا��Cاز ;+ورت ا *K�!و �- �&K ،د��

 D� �$۴٠	ت، -+/���+ #� �0ر -+ای 3
را���، ا�3 3 =�م ���* .	  �d�3ر E�=C�+ی از /��د ز��ن در '�رج از .,�ر �DO 3�  ��ل از ھ
�
��د �/ �,�3 ،��&��� ھ�C در ا�[م دارای آزادی 	. �ت -+ای 3+دان، 3+دا�+/��3 UK -�� و !!  $�ا�� -��� 6+ا 	ز��ن، را - 	. �3&�GK


�ل 3� ھ�ی -�,&+ را -+ آن E�+ی -�,&+ از !�ا��D ا�[3� $��9 ��3ود#* ز�j�+ .,��ه و -� -9+هFدر  ھ� ا �&���C �#�$آ�0ر �#�,$ 	. ��.
 .ھ��* ھ�ی دا�,<�ھ� �3+وم ��'&	 #G� از ا#D ����* ھ� .	 د'&+ان را از -���ری از ر�&	 دا�,<�ه

 
 !د��ه ز��ن ��ر�� و ��F! ز��ن ��Eرز ا��ان

 
	
$� و!&� .  .�� .	 .�رE+ ��( آزاد ��د  B��C	 U8�$ 0��ا 3� رھ�#� زن و -+ا-+ی زن و 3+د 3
DG ا�*، ا�3 ا#D -+ا-+ی ز��3� -	 �G=� ھ


� آن ی ا���ن .	 �B���3ت ط$�8B� �K.@ ا�* و $� ز�3�� .	 ا#�B���3 Dت c��3 ر�� آزادا�	�C ی و+G/ J3�G$ ھ� و �ھ� 3 �
$�ان از  E+دد، �
*�E DO� زن �wاز آزادی و رھ� �او) U#+ط 	و - �ا-+ی وا! +-. 

��Fان �G=� از �B���3ت ط�8B$�، -	 ا#D ��-+ا-+ی ا��Gل  داری -	 ی �+�3#	 -��� و 3�C 	  و 3+د �Y�3ل �B���3ت ط�8B$� 3� ��-+ا-+ی زن
��,O- ��#�� .	#�3+� 	- �#دھ�)

&+ از 3+دان -	 داری �	 $��9 ز��ن را -� د�&. t$3+ا  c!ز��ن، و در وا 	- �ر'��<�. J�
�$ �- 	. */+E ر�.


� ز��ن /+اھ@ آورد و ا#D .�ھ�F�� 7ت ا�&+اK* آن�C ی و+G/ ا/(ون -+ 3+دان، -+ �+ راه ر�� �ا#> را -+ای  ھ�، �3� +� 	��E

�ل ا��اع �E���Eن �&@ -+ آ��ن 93�� �
�د، از ',��* '���ادE� $� ',��*  ھ� در �C#<�ھ� -	 3+ا$#�0 t�D !+ارD&/+E آنFاز 3+دان و ا +$

+ �
+دن $� .,&- D	 C+م دو�* دا�&D و U,F ورز#�ن�8K و *���، از 0�C �Eد+- �$ ���C از ',��* و ��ءا�&��ده ،�F�
&Cا .

�F� 3+دان، tC�3 $,�#� آن E+د#�&Cدی و ا�Y&!* -+$+ ا�دی ز��ن و �3! �Y&!م ا�&8[ل ا�F 	. �H#ا+�. 

�

�F� ��3ط �&Cا�8[ب ا 	- )E+رزه -+ای -+ا-+ی زن و 3+د ھ�B3 	6+Eرزه -+ای ز��ن و -+ �+  ا�B3 D#ا �H#د و در ھ+ �+ا��

�F� زن و 3+د در 3�C 	 '�ا�*&C، ا�����8ق، �K رزه -+ای -+ا-+ی�B3 ن دارد، ا�3 در .��ر�#+C xO,3 ھ�ی 	داری،  ی �+�3#


�F� ا�*، -+ای #V .�رE+ زن ��(  !�ر .	 -+ای #V .�رE+ 3+د �+ط ا�=� رھ�#� در ��-�دی ��dم �+�3#	 ھ
�ن&Cداری و ا�8[ب ا

&7G و �&@ ھ
�ن.  -��� �+ط ا�=ِ� رھ�#� ھ
�ن 3�K0+�&�ر زن و #� د#<+ ز��ن ز V# ،3 =@ زن V# -+ای 	ھ@ د#�ه ط�ر . 	3 �C �6ن  ی

3��)	 دار در '���اده ز��ن '��	 D#7، اG&
Kو ز +Eا�* ھ�ی .�ر �$��K ای. 
 

 !د��ه ز��ن ��ر�� و ��F! ز��ن ��Eرز ا��ان
 

*����
�* �3ا/c 0�<�+ آزادی و  ھ� ھ
�اره 0�>�D#+$+ �3ا/ �ن -+ا-+ی زن و 3+د -�ده .���
ا�� و ��ز�3ن �3، - ��ان #V ��ز�3ن .
	�+F �3�
ی  ��ز�3ن �3 .	 -+ای #3�C V 	.  ھ�ی '�د ��( -�ز$�ب داده ا�*  -��� و ا#D را در -+��3	 ھ� 3� -+ا-+ی زن و 3+د در $

�&� �B3رزه 3��(����� �3 �F�
&Cا�8[ب ا V# �- �9�$ 	. *و  .��، 3 &�8 ا� �ط�ر وا!  	زن - �زن و 3+د و رھ�# D�- -+ا-+ی 	ان -�$

۴در���	   
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٢از ���	   

�* .	 0�,��9دھ�ی ط+ف �� �H#در �+ا �ا�[3

�9ری ا�[3�  J-�83 را -WI#+د، � � 3�C ��.


�ع Cا 	,&+ �3(وی .+ده و -�- 	را ھ+ 6
ھ�ی '�د در  -+د ����* -�,&+ی -+ای 0�7

D�- د�* #�-� ��9دھ�ی �==
از ��ی د#<+ .  ا)

�9ری ا�[3� ��( � � 3�C  �0ی 	آ�3ن - �- ��.

 ،V�$�
=I#رات د�G&-ذ ا�O$ا �&K ه�E ا.+ه وW3
L�C *(�K و �=n .���� را e�K .+ده و $� 

$�ا�� در -+ا-+ ����* آ�G#+3 -+ای  �C .	 3� آن
 *3�GK �- -+'�رد �ع -+ �+ 6<��<�
Cا


�W3 7#ا.+ات E+وه .  ا��از ا#�jد .�� ا#+ان د�*�
۵ n;ی وا�#�E ن�&� - [وه #V -� ا#+ان در !(ا!

ا#D اھ�اف -�د، W3ا.+ا$� .	 ھ�} .v در �Cی 
 .��Bدن آن �G� -	 دل راه ��اد

ھ�ی �WE&	، در 0� C�9$@  در �K)� .	 در ��ل
�3�d� آ�G#+3 -	 ا/����&�ن و F+اق، .	 -	 .��ر 

�9ری ا�[3� C D
ر/&D ط�)�Bن و ��ام دو د�
E +j�3+د#�، و �Fم و�Cد #V دو)* 83&�ر 

�9ری ا�[3� از C ،رھ��,. D#3+.(ی در ا
�3! �* -9&+ی در 8H�3	 -+'�ردار ��ه -�د، 

ای رژ#@  ھ�ی 8H�3	 ط=B�  !�3�&� .	 �C +-ه
	8H�3 تs��$ �0 ای  ا/(ود، ا�3 ا.��ن و در

�* ھ@G� ،	#�6ن -�+ان ��ر  ،V�$�
=I#ھ�ی د
ا�(وای ����� در �9Cن و 8H�3	 و 

U�
F)�� ن -�+ان��+$  ،*�
.�K ��ھ�ی درو
$+ی !+ار  3�GK* ا�[3� در �3! �* ; �^

در ا#D �+ا#> آ�G#+3 در $[ش ا�* .  E+/&	 ا�*
D�- ی را -+ آن وارد .+ده و  $� /,�ر+&,�- �==
ا)

L�$ ���3+ه را 	8=K �#�
� +$  . D��6 V# در
 ،�C* '�ر���ان در �+�- �#�,$ ، ،�F�;او

ی '�د $�k�+ ��3� '�د را -+ د#<+  ��-	 -	
ھ�#� .	 رژ#@ -� آن درE�+ ا�*، WEا�&	 و  -�+ان

 .ز�� $+ی را -+ای 3�GK* ر!@ 3� �+ا#> و'�@
D- *���� در *�-  D��6 ل�Y�3 @#رژ �Cر�'

�H#ا+� *�  . �C* '�ر����9 در ��$ D#ا�3 ا
D- �- @#رژ 	. *��* رو-+و ��ه ا�*، در  ��-

	�+F *���� )�� د�Y&!ی ا D- �- @#ھ�ی رژ  *�-
�* .�J3 رو-+و ��هG� ری و .  ا�� و�G�- ،+8/

���3��
�F� -��اد 3� ��-&C.  .��� ھ�ی ا �ر;�#&��
	&��B�ی $�ده ��ه ا 	G,- ����3 ھ� �ی -�رو$  	. *�

DG�ھ�#� را  ھ+ آ#�	 3
DG ا�* E +j��3+دد و 3ُ
�3 U#$(ر 	3 �C 	- @#رژ 	. �ا���  .�� $��9 3�$

رژ#@ O��0� F��  .* ا���jر را -	 $�'�+ ا��از��
-	 اF&+ا;�ت .�رE+ان E+��	 ��ارد و روزا�	 

 .ھ� ھ�&�@ ��ھ� ا/(ا#7 اF&+ا;�ت آن
	j�&� دھ�ی  در�q$ ر�� ،�H#ا+� D��6 ی


�* �K)* ا���jری -	.�K ��درو  	&/+E د�'
D- -� -�+ان ا�* و 	رژ#@ در �83-= *�ھ�ی  -

ور ا�* �,�ن  /+اE�+ی .	 ا3+وز در آن ��ط	
دھ� .	 3�GK* ا�[3� راھ� -+ای -+ون  3�

 .ر/* از -�+ان ��ارد
 
 
 

��,O- U8�$ �(ا��  . U/�3 �F�
&Cا�8[ب ا V# ط+� D�(او 	ه ا�* .��8F D#ز�3ن �3 -+ ا��
 D#وظ�#^ /�ری ا 	=
C از 	ن ا�* .�,G&
Kان و ز+E.�ر �3* ��را#�GK �#�0+- ،در ا#+ان
 J3�. و �+ط و ��! �- U8�$ و ���C و ��-+ا-+ی @&�،M� B$ 	��E+ھ 	3* �0#�ن دادن -�GK


�F� زن و 3+د ا�*&Cو ا �����8ق �K .*ز�3ن �3 آ�3ه ا��� 	در -+��3 

�م !�ا��D و 83+رات ار$F�j� 3+-�ط -	 $ �د زو�Cت، ���	، UK ط[ق #B��C V	J�G$ ، و $

M� B$ و 83+رات D��/+ز��ان، !�ا �ا  �+0+�&�C ،ری�BCب ا�jK ( در �3رد ارث، 83+رات�آ3

�3� و$
�م 83+رات و ا!�ا�3ت �+.�-<+ا�	 و F ).ت و 3+ا����زی زن و 3+د در ��3

 .���� و,K���	 �d�+ �[ق، ��<��ر و ��+ه -�#� -	 /�ر#* 3=�� 
ھ+�E�	 /,�ر، $�8�+، ا�BCر، اذ#* و آزار و ',��* F=�	 ز��ن در �3�> '���اده 3
��ع E+دد 


�ل E+دد و �j3زات ��#�ی در �3رد �M8 آنFھ� ا. 
 UK ،دsاو J�G$�8ق زن و3+د درا3+ط[ق، ارث وK 3(د -+ا-+ در ازای  .�ر -+ا-+، -+ا-+ی
�+ و 
ز��ن در ا�&�Oب �C <8� UK ،7��0�D -�ون !��و�+ط،، آزادی زن در ا�&�Oب ھ


=	 �3اردیC ( از�ض، �+ $ 	��E+زن از ھ ���Y' �E��ن �3��ن ز�Y3  	- �#�- 	. *ا� 
 . /�ر#* -	 K+3=	 اC+ا درآ#�

 
 !د��ه ز��ن ��ر�� و ��F! ز��ن ��Eرز ا��ان

 

&7G و �B3رزی)  ا!=�*(��ز�3ن /�اw��ن Kز ،+Eز��ن .�ر �3�
$ 	- U= &3  ای ا�8[ب+- 	. *�


�F� �B3رزه 3�&Cا D�
رو -� 0���D& -	 ���ف ��ز�3ن، -	 �B3رزه -+ای -+ا-+ی و  .���، از ھ
��,O- 	&�WE 7 از�- �+و#�ز��ن � �رھ�#. 

JE خ و+� �B=! �- زن را ��9�C ن ھ,* �3رس روز���3 /+ا ر�  �3�
ھ�#� -	 ر�L /+دا، -	 $
 .�E#�@ ی ا#+ان و �9Cن $V#+B 3� د#�ه ز��ن آ�Eه و �B3رز، -	 $
�3� ز��ن .�رE+ و �&@

.��@ .	 د�* در د�&�ن #�G#<+  �3 روزی را آرزو��3#@ و -+ای آن $� آ'+#0 v�� D��Gر 3�
@#+�>- D,C �9نC * و� 	- ���زن و 3+د را در �+ز3 J3�. و �ز��ن و -+ا-+ی وا!  �رھ�#. 

 

  ��رس روز ����� زن٨ز��ه ��د 
�د ��د ��F و B/ C(DE9)� ز��ن��� 

�ری ا���1�'� F�7�ن ��د رژ��� 
�Sرا�� 3�� ���Tار ��د 45

 ز��ه ��د ���)�:)�F –ز��ه ��د آزادی 
�را�� –آزادی  –��ن  –��ر � 3��45 

 )اBT)3(��ز��ن �UاS)�ن 
 ١٣٩١ا�&%���ه 

٣از ���	   

 ��3 در �)��3 
�ر��،  �?
 "�ا و "7���؟

  ��رس،٨ز��ه ��د 
�د ��د ھ� ���� ��F و B/ C(DE9)� ز��ن���  
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  ۶در���	 

١از ���	   

و ھ��ز دوران JB!�3 $�ر#O� '�د را .	 آ�,&	 -	 
����. �*، W>� +� *,0ا�&	 ا�* 'J#�Y ��+ ا�

ا#�C Dا#� .�J3 ز�3�� رخ '�اھ� داد .	 د#<+ 
ھ�، E+وه د#<+ی را -	 ا��رت  E+وھ� از ا���ن

 x&O3 	. J>�C ن���! *�
.�K 	- ،��+�>�
K��ا��ت ا�* �0#�ن داده ��د، $
�م ا��Gل 

�ر، �&@، $ B�M و ��-+ا-+ی -+ا/&� N&ا� ،�Eد+-

	 3�C ن و��ھ�ی آزاد، آ�Eه و -+ا-+ -+�0  ای از ا�
 .E+دد

در $�ر#" -,+#*، ا��رت ا���ن $��> ا���ن -� 
ا��رت زن و $�(ل �C#<�ه و �3! �* او در 

	 3�C ���0و+/ JK3+ا D��ی ا�&+ا.�  وا0
�&�D آ��ز 3�O� دد+E  . ً�
زن -�ون ا#D .	 ر�


[ً -	 #V -+ده '��<� $�* F ،ده ��د+-
�� J#�B$ 3+د �آن.  /+�3�+وا#  D#ا tC�3 	. 	6

ا��رت و -��E� E+د#�، �	 $[�� ارادی و آ�Eھ��	 
از ��ی 3+دان -=G	 BC+ !�ا��D �����'&	 $��ل 
3�&J8 از اراده و آ�Eھ� زن و 3+د  ،�F�
&Cا

�&�D -�دO� �.ا�&+ا c3ا�C  . JK8> در 3+ا/
.���� -+$+ی 3+د و  �* .	 ط�8Bت �K.@ 3� - �ی

ا��رت زن را آ�Eھ��	 -	 #V !����� از)� و ا-�ی 
���. J#�B$. 

$�(ل �83م و �3! �* زن $�* $�k�s��$ +ت 
ھ�ی �Cاc3  ا!&�Yدی ا��jم E+/* .	 ا���ن

�&�D ��آ�Eھ��	 j3+ی آنO� ��ن .   -�د��$[ش ا�
ای  -+ای ر/c ���زھ�ی �3دی '�د، ��+وھ�ی �3)�ه

E+/* ا/(ا#7  را .	 در ا'&��ر ا���ن !+ار 3�
ا#D ر�� ��+وھ�ی $�)��ی BC+اً tC�3 .  داد


�F� ا�qFی E+وه &Cدر وظ�#^ ا �ا$+���$
8$��@ .  3�C 	 ا�&+ا.� در �+F	 (�$�� E+د#�

 D�3�$ * -+$+ی در�زن �3!  	- 	ر .�. � �Bط
داد و -	 '���اده �3در��sر  3 �ش '���اده 3�

 */+,�0 nH� �- �!�BH�داده -�د، د#<+ ا JG�
��+وھ�ی $�)��ی و �8,� .	 3+ان در $�)�� و 
3�$�D 3 �ش '���اده از ط+#U دا�3اری #� 

8$��@ .  .,�ورزی 0��ا .+ده -�د��، ��ا�*
 ��(�$ 	�+F ز��ن را از 	ر رخ داد .�. �F�
&Cا


�F� .��ر زد و آن&Cا����ً -+ای آن ا 	6  �ھ� -�!
 *=Y' ً�j#$�ر 	-�د . 	�3��، اداره ا�3ر '��

�F� '�د را از د�* داد و د#<+ C(#� از &Cا


�F� ��Bد&Cا ��ر، .  $�)�. �F�
&Cا @��8$ D�&�O�
$+ ��+وھ�ی $�)��ی، �Y�3ل �3زاد،  ر�� -�7

�B3د)	 و �+ا��jم، 0��اG(�3 7#���Y' *� و 
JG� *دا� �را در 0 ��8$Bط 	3 �C ی+�E  . 	j�&�

!H � ا#D رو��، د��E+E� �JG '���اده، 0��ا7# 
و $�G�@ '���اده �0ر��sر -�د .	 �	 -+ �+ا#> 

در ا#D .  طB� �G=- ،	 .�3[ً ا!&�Yدی B3&�� -�د
V$ اده���' JG�  3+د ��3�+وا#+/ +- 	. +�
ھ

B3&�� -�د، زن از �d+ ا!&�Yدی و 3�$�D 3 �ش، 
ای .	 -+ �9Fه  .�3[ً وا-�&	 -	 ��ھ+ �� و وظ��	

E+/* و #� BC+اً -	 او $�
�J ��، ا��jم .�رھ�ی 
'��<� -	 ��Fان '�&3� ��Y'� در '�3* 
3+د و $�)�� /+ز��ا�� -�د .	 -	 3+د $ =U دا�&�� 

-� ا#D .��ر .  '�ار �0ر -���� -�#�&� 3�+اث و 3�

�F� و $�(ل &Cا ��(�$ 	�+F زن از D&ا�WE

�F� او -	 ��Fان #V -+ده &C* ا�ه و �3! �>#�C

*�(� / 	�+F 3+د، زن از �و  '��< ����ھ�ی �

�F� ��( -+.��ر E+د#�&Cا. 

دورا�� از ا��رت ��6 ھ(ار ��)	 زن و �&@ و 
-	 ر�@ ا#D .	 در ا# B$  . D�M -+ او آ��ز E+د#�


�F� د�6ر $���+ ����، ا�3 ھ�} &Cل ا�Gا� 	=��/
�
$�ا��* $���+ی در  $[�� K&� آ�Eھ��	 ��( �

ا��رت و �&
� .	 ز��ن E+/&�ر آن ��ه -�د��، 
ا#�jد .��، 3<+ آن .	 ھ
�ن J=F ا!&�Yدی و 
 ��(�$ 	�+F زن را از 	. �F�
&Cا D��ا�!


�F� -+.��ر .+ده -�د، -�ر د#<+ آن&Cا  	ھ� را -

�F� ��ق دھ�&Cا ��(�$ 	�+F. 

داری در $�ر#" -,+#*  0��ا#7 ���ه $�)�� �+#�3	
ا#D ا�G3ن را /+اھ@ ��'* .	 ز��ن -�ر د#<+ -	 


�F� روی آور��&Cا ��(�$ 	�+F  . ن�
از ھ
�&�D 3+اJK 0��ا#7 �3��/�.&�ر .	 �+#�3	 O�

$+  ���ز -	 ��+وی .�ر /+اوان و ھ+ 6	 ارزان
دا�*، ز��ن در �&�j	 ���ز ا!&�Yدی، روا�	 

���� �E��/�- و �E���. �3��/�.&�رھ� -	 و#pه ر#
@. xYO$ 	- ز��� 	. �و  ا�8[ب �� & +$

�&+ده ��+وی .�ر ا��BهE ت���G3ی  $+ی دا�*، ا+$

�F� /+اھ@ &Cا ��را -+ای �+.* ز��ن در $�)

.��ه ��ن از �96ر د#�اری '��	، �qKر .  ��'*
 D#��6 	- ه $ �اد��ن�E 	. ��ا+Eر�. c
C در

  ر���، �B3رزه -� .�ر/+nH� ،�3 آ�Eھ� ھ(ار 3�
ا�8[-�ت -�رژوا#� و .  ز��ن را 0���&	 ا/(ا#7 داد

 D#&�ن �9+ھ� در ا���ان و $9+Eر .�ر�qK
ز��ن در .  ا�8[-�ت، -+ �78 و آ�Eھ� ز��ن ا/(ود

ا�8[ب .B�+ /+ا��	 �qKری / �ل دا�&�� و �Eه 
اF&+ا;�ت 3�&8=� را و)� -+ای -�B9د و; �* 

در C+#�ن ھ
�D .  3 �,&� '�د ��ز�3ن داد��
 	B(�H3 ر ز��ن�- D�&�O� -+ای 	ا�8[ب -�د .
-+ا-+ی '�د را -� 3+دان اF[م .+د�� و 

*����
/ 	q#+F ھ�ی -�رژوا در  	ھ�ی '�د -
M� B$ D��ا�! 	- *B�� �=3 c
j3  +-( و ��-+ا�آ3

اF&+اض .+د��، '�اھ�ن -�B9د و; �* آ�3ز�� 
ز��ن، آزادی ����� و �8Kق -+ا-+، UK ط[ق و 

-+'� از ا#D ز��ن -����	 �8Kق ز��ن .  ��+ه ����
E+6	 در دوران /+�3�+وا#� .  را ا�&,�ر داد��

D-�.ز��ن داده ��، ا�3 ھ��ز  ژا 	- �زا$��ھ� ا3&
ای -+ای -+ا-+ی �8Kق �7B�C V#  JG $�ده

�*.  �<+/&	 -�د���
ھ�#,�ن  ھ�ی -�رژوا، / �)�* /
	q#+F 	- ً�$�
F �3 ��3ود ���� و $�ده  ��#

$+ -+ای �B(�H3 U8�$ت 3 �,&� '�د  ز��ن -�7
 .درE��B3 +رزه -�د��

 �- �F�
&Cا 	=��3 V# ان��F 	- زن �رھ�# 	=��3
در وا! �* .��د  داری H3+ح 3� 0��ا7# �+#�3	

. ای ز��ن .�رE+ اB$+3  �3> ا�* -� �B3رزات $�ده
 �3رس ��( -	 �B3رزات ز��ن .�رE+ �٨+�3,�ء 

�C��ھ�ی آ�G#+3 در اوا�> !+ن ��زدھ@ -�ز  �
 زن �K ۵٠٠٠ود ١٨۴۵در ��ل .  E+دد  3�

�C��� +Eب  .�ر�Y&Fا �ی �+-��ا��=��ھ�ی  �0
ادا3	 داری را -+ای -�B9د �+ا#> .�ر و .�ھ7 

ا#F��   . D* ��ز�3ن داد���F��١٠ت .�ر -	 
�B3رزه در آن cH83 �+.�ب ��، ا�3 از �0ی 

���0اری از ا#D .  ���/&�د و �j3دا ادا3	 #�/*
�B3رزه -	 #�B3 *�� Vرزا$� =F�	  B$�M و 

�� در 7B�C .�رE+ی آ�G#+3 درآ�3�C ا-+ی+-�� .
�� -	 و#pه �C و ��-+ا-+ی M� B$ 	�=F رزه�B3
v0 از �0#�ن L�C دا'=� در آ�G#+3 و� * 

7�- */+E ی . $+ی+E7 .�رB�C 	- �3رزه ا�B3 D#ا
در .,�رھ�ی اروw�0� ��( .  آ�G#+3 ��3ود ��Bد

 .   ا#7B�C D ر�� .+ده -�د
�* ١٩٠٧در ���
. D�G$ر .[را ز�G&-ا 	- 

 D�(زن، او �+ رھ�#�<�رزان 0�B3 و از ���
آ)

D�- v�ار  .��+ا)E+- *�ا)
==� ز��ن �����)�
D�- ز�3ن�� V# د�j#ا 	- @�
Y$ د#� و+E  �==
ا)

*/+E *�ا#D .��+ا�JG,&3  . v از ز��ن �����)�

�م $ *�-� $H! V# t#�Y ��3	 ا)Kاب �����(�
.,�رھ�ی �9Cن را �3ظ^ ��'* .	 0�<�+ا�	 

. -+ای -+ا-+ی و UK رأی ھ
<��� �B3رزه .���
دو3�D .��+ا�v ز��ن �����)��* در ��ل 

 �3رس را -	 �0س �B3رزات ز��ن ٨، ١٩١٠
�&<� -� �B3رزه ز��ن B
.�رE+ آ�G#+3#� و در ھ

، روز ١٩٠٨ �3رس ���٨��)��* آ�G#+3 در 
اK(اب �����)��* و .  �9C�� زن اF[م �
�د

�&	 ا$��د#	C+- 78� ی+Eای در  ھ�ی .�ر

�#� -+E(اری راه�0  D#در ا 	�s�� ھ+ات�d$ ھ� و

��&/+E �9هF +- رزه -+ای .  روز�B3 v0 D#از ا
 ���9C رزه�B3 V# 	- �8ق زن و 3+دK ا-+ی+-

 .$E J#�B+د#�
	#�3+� 	8Bط  UK ی دادن�C ^(�O3 دار، در آ��ز

رأی -	 ز��ن و -	 ر�
�* ���'&�8K Dق -+ا-+ 
3��=	 . زن و 3+د -�د D#ن در -+ا-+ ا+! 	� ً�B#+8$

ا�3 �+ا��jم ز#+ /,�ر �B3رزات ز��ن و .  ا#�&�د
 *�
&7G، ا)Kاب �����(�Kو ز +E3+دان .�ر
ط8B	 .�رE+، -	 و#pه v0 از آن .	 ا�8[ب 
�&� ا.&B+ در رو��	 رخ داد .	 �	 /8> �(�����
-+ا-+ی �8Kق و ر/ B$ c��qت را /�راً اF[م 
.+د، -=G	 ا!�ا�3ت و�� � را -	 ��c ز��ن و -+ای 

$+#D  ھ� آ��ز �
�د، 0�,+/&	 رھ�#� .�J3 آن
داری #G� v0 از د#<+ی -�  .,�رھ�ی �+#�3	

 ��+#WI- �8ق راK ا-+ی+- D#ا ���� +#)E�� ا.+اه

	 دوم !+ن -��&@ -	 دراز .,���� �$ 	.. 

-+ا-+ی �8Kق و UK رأی ھ
<��� �+ا��jم 
W0#+/&	 �� و ز��ن -	 د�&�وردھ�ی ��#�� در 
 D#ا 	د�* #�/&��، ا�3 � �رزه -+ای رھ�#�B3

$+#D .,�رھ� -	  -+ا-+ی �8Kق K&� در 0�,+/&	
�J3�. JG و - c3�C	 K+3=	 اC+ا درآ�3 و �	 

���زی -	 $G+ار .  رھ�#� .�J3 ز��ن -	 د�* آ�3
�* .	 ھ@ ا.��ن K&� در 0�,+/&	��  D#+$

داری ا.N+#* ز��ن #�  .,�رھ�ی �+#�3	
	��' D�,�  	&F�� ��6 *!ر �0ره و�. V# �# ا�� و
$ B�M و ��-+ا-+ی در ا�&�Oام و د�&
(د، .  دار��


�ل  -	 �G=� ر�
� و ��+ ر�
� ھ@F��6ن ا
�3  ��&��&�E D+وھ� ھO� د و ز��ن در ز3+ه��

.	 در 0� ھ+ -�+ا�� -	 '�dF J�- @��Gران 
��6ن #G� از  ',��* F=�	 ز��ن ھ@.  0������ 3�

	#�3+� c3ا�C J#��در F+�	 .  �* داری 3
 D#وی ا��#���Gی .,�رھ�ی ا���N&ا� 	- )�� �����

. $ B�M و ��-+ا-+ی .�3[ً آ��Gر و F+#�ن ا�*

��3ً در ا���Yر 3+دان ا�* F �3�83ت D#+$s�-

ھ�ی �nH  و E �9�$+وه .
� از ز��ن در #�3+#*
 .-�s �78 دار��

دھ� .	 E+6	 ز��ن -	  ھ� �,�ن 3� ا#D وا! �*
 J-�! د�&�وردھ�ی 	&�WE ن+! V# ه در ط�لp#و

	dK]3 	&و ��-+ا-+ی و  ای دا� M� B$ �3ا��، ا
F=* آن ھ@ در ا#D .  ��6ن ��C+-�0* �&@ ھ@

وا! �* ��9&	 ا�* .	 رھ�#� !H � زن در 
*��� DG
3 �$�8Bط 	3 �C ز��ن .  �6ر�6ب +Eا

�
$�ا��� -	 �G=� ھ
	 B��C	 در $�)��  �&�ا��&	 و �

�F� د'�)* دا�&	 -����، از آن&Cا  	رو�* .

	#�3+� c/��3 )�6 +�83م -+ ھ  	ا�* . D#دار در ا
ھ
�اره -7O -(رE� از ز��ن در '��	 -
���� و -� 
.�ر �3* و �j3�� '�د ھ(#�	 -�ز$�)�� ��+وی 

$+ی �F#�  .�ر را #�0�D آور�� و -�)�&�j	 ��د -�7
F[وه -+ ا#D، .�ر.+د ��dم .  دار E+دد �+#�3	
$�ا��  �Eه �
� �* .	 ھ�} داری -	 ���ی �+#�3	

 ا�12ب ا��'�/� و رھ��� زن
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�د��8��ن داده  �� �� F�� ،C(DE9 و ����ا��ی /B)� ز��ن ��
 

�اه!  ز��ن ��'���ه>� !��دم آزاد
 

ا#+ان در ز3+ه 3 �ود .,�رھ�ی �9Cن ا�* .	 در آن -+ا-+ی �8Kق زن و 3+د 

�9ری .  آ��Gرا ��� و ا��Gر ��ه ا�*C �BھW3 ادی و�B&رژ#@ ا� *�
.�K *�$

	��
K+�- �- ز��ن �ا�[3 ��&�. $+# B$ D�M، ��-+ا-+ی، �&@ و �+.�ب رو -	 رو ھ
 . -	 ا# B$ D�M و -� �8K!� -�#� /�را �0#�ن داده ��د

 
'�ا�&�ر -+ا/&�دن ھ+��E	  B$�M، �&@ و ��-+ا-+ی F=�	 )  ا!=�*(��ز�3ن /�اw��ن

 .ز��ن ا�*

�F� و ����� .�J3 -+ا-+ -� 3+دان -+'�ردار E+د�� و -� &C�8ق اK ز��ن -�#� از

�F� و /+ھ�<� د�&+�� &C، ا����دی، ��Y&!ا �E��م ���ن ز�
$ 	- J3�. ا-+ی+-

 .دا�&	 -����
 .ز��ن -�#� از د�&
(د -+ا-+ -� 3+دان در ازای .�ر -+ا-+ -+'�ردار ����

 .ز��ن -�#� در ا�&�Oب �+#V ز��E� '�د آزادی .�J3 دا�&	 -����
 .�jKب ا�BCری -�#� E ��=3+دد

 .  �C <8� UK�D -�#� -� !�� و �+ط -	 ر�
�* ���'&	 ��د
  

�را�S -آزادی  -��ن  -��ر� 3��45 

-+ای .=�	 ا�qFی 3�C 	 .�ر /+اھ@ .�� و ا�[ً 
c��  ار$7 -(رگ V# اره�
اش در ا#D ا�* .	 ھ

از -��Gران و�Cد دا�&	 -��� .	 �nH د�&
(د را 
داری  ا#. D	  3�C	 �#�3+	#�0  .�D �<	 دارد

0���&	 -� -�+ان رو-+و�* و در 0� ھ+ -�+ان 
���� .	 -7O -(رE�  ھ� ا���ن -��Gر 3� 3�=��ن
ھ�ی  ھ� ز��ن ھ�&�� #G� د#<+ از وا! �* از آن

	#�3+� 	 3�C .  �* داری	,+/&�در 0 �&K +Eا  D#+$
داری ز��ن در F+�	 �����  .,�رھ�ی �+#�3	

��( -� $ B�M رو-+و ھ�&��، اE+ 3+د��sری -	 
دھ�، د)�J آن ھ@ در ��dم  K��ت '�د ادا3	 3�

�$�8Bو .  �*  ط M� B$ 6+ا 	ا�* . n;ا واW(
��-+ا-+ی K&� در .,�رھ�#� .	 -+ا-+ی �8Kق -	 
ر�
�* ���'&	 ��ه ا�* -	 K��ت '�د ادا3	 

 .دھ� 3�
دھ��، -	 ھ
�ن  ھ� آ��Gرا �,�ن 3� ا#D وا! �*

 *�G(�3 7#ا���3,� ا��رت زن در 0+� 	. �=G�
'��Y�، ط�8Bت و 3�C 	 ط�8B$� و �K.@ ��ن 


�F� �&@ !�رت&C3+دم  ھ�ی ا *���+� +- +E
$�ا�� -� ا)��ی  -�ده ا�*، رھ�#� زن ��( /8> 3�

@&� 	8Bط ���>�+� ،���Y' *�G(�3  +E
دار و -+ا��ا'&3�C D 	 ط�8B$� -	 د�*  �+#�3	

�+���&� ا.N+#* -(رگ  از ا#D رو�* ھ@.  آ#�
�3 	. +E.�ر 	8Bز��ن -� ط  @d� اھ��'

داری را -+ا��ازد، G(�3���Y' *� را  �+#�3	
 ،M� B$ 	��E +ھ 	اه -� آن -+
3=�� ��زد و ھ

	 3�C ر، ��-+ا-+ی �0#�ن دھ� و�
N&ی  �&@، ا�
ھ�ی آ�Eه، ز��ن و 3+دان آزاد و  �����)��&� ا���ن
 .-+ا-+ را -+�0 دارد
	&/+,�0 �&K +Eا 	رھ�ی �+�3#�,. D#+$  داری و

-	 ر�
�* ���'&�8K Dق -+ا-+ زن و 3+د 
�&�ا��&	 $ B�M و ��-+ا-+ی را -+ا��ازد و در 

J ا#D -+ا-+ی �8Kق 0���&	 �M8 ��ه ا�*، F
اE+ -+ا-+ی وا! � و رھ�#� .�J3 زن از !�� 

�
$�ا�� در �6ر�6ب ��C�3 @dد U8�$  ا��رت �
داری ا#+ان .	 G$ ،�-�#  �&K=�^ در .,�ر �+#�3	

-+ا-+ی �8Kق -	 ر�
�* ���'&	 �,�ه و ز��ن در 
	�+F م�
$  ،M� B$ �- ����� و �F�
&Cھ�ی ا

 	. �w�C �$ ،��&��&@ و ��-+ا-+ی F+#�ن رو-+و ھ
ط8B	 �B( +- @.�Kس ��0��ن زن ��( ��dرت دارد 

 ..��، رو�D ا�* و آن را .�&+ل 3�
D#در ا  +- ��=F ر و�Gآ� �3&�GK D��م !�ا�
$ �C

 .ا�� $ B�M و ��-+ا-+ی ��	 WEا�&	
	H-در را ��9ری ا�[3
C ���3 D��ی  در !�ا

اE+ .  -+ ز����#�، 3+د ر#��* دارد و زن /+�3ن
زن $
G���G� D، 3+د U�3 ا�* زن را �j3زات 

�#�
$�ا�� -	 زن ا�Cزه دھ� در  3+د ا�* .	 3�.  �
'�رج از '��	 .�ر .�� و #� او را از .�ر .+دن 

�#�
� c�3 . زن 	ت -+/��3+د ا�* .	 -�#� ا�Cزه 3
$�ا�� ھ+ �Eه اراده .+د  3+د ا�* .	 3�.  را -�ھ�

$�ا��  �0ر '���اده ا�* .	 3�.  زن را ط[ق دھ�
 ��)	 را -	 ا�@ ٩د'&+ '+د��ل .@ �D و ��ل 

ا#D 3+د .  ازدواج -	 -+دE� 3+دی 3�D -�+و��
'���اده ا�* .	 -�#� �qK�* ط�J ���+ را -+ 

 .�9Fه دا�&	 -���
زن ��@ ا���ن ا�* و از ھ
�D رو�* .	 0�+ دو 

زن ��@ .  -+د -+ا-+ د'&+ از �3$+ک، ارث 3�
ا���ن ا�* و )Wا �Eاھ� و ��9دت دو زن در 

زن ��
	 ا���ن ا�* .  داد�Eه -+ا-+ #V 3+د ا�*
و از ھ
�D رو�* .	 !���ن �j3زات ا�[3� د#	 


�ن را �Y^ د#	 3+د  !&J زن، آن=� ھ@ زن 3
3+د ��tK و V(�3 زن ا�*، .  $ ��D .+ده ا�*

از ھ
�D رو�* .	 اE+ او را در �Kل ز�� د#�، 
����+- J&! 	- ا�* او را U�3  . و tK�� 3+د

$�ا�� /+ز��ان '�د را  V(�3 /+ز��ان ا�* و 3�
�
 .��د -G,� و !�Yص در �3رد او اC+ا �


�9ری ا�[3� ��( -	 ��-	 '�د C �ن ا������!
ز�� و د�&+��  -+ ��-+ا-+ی زن 93+ $�#�� 3�

. .�� ای از �3�83ت 3
��ع 3� ز��ن را -	 �0ره

�9ری  آنC ،�3ه��زن در !���ن � 	�=F 	. را 	6

�3 7�0 J
F در �/8> .  -+د ا�[3 	ز��ن �
�

�9ر ����، -=G	 ا�[ً  �C v�wا��� ر�$
�
$�ا��� در �83م !�;� داد�Eه !+ار -<�+��، $�  �

در د�&<�ه اC+ا#� -+ای .  6	 ر�� -	 ر#��* آن
.���، ا�3 در  �
��E  ،7#ه #V زن را وز#+ 3�

�3#+ان و رؤ��ی .  ا��س وزرا ھ
	 3+دا��
$ �اد -���ر ��6�(ی در .  ادارات �B#+8$ً ھ
	 3+دا��

.+ده 3�C 	   در�� از ز��ن $�Y��K۵Jود 
-	 C( ��6 ��+ از .  در�C#<�ه �3#+#* !+ار دار��

-	 ا�H[ح �
�#���Eن v=j3 .	 آن ھ@ د.�ر و 

�9ری ا�[3� -	 .  �
�#7 ا�*، $
��3ً 3+دا��C

 �E��ز �&K �F�j$ار �دو)* د#� V# ان��F
ز��ن .  .�� '��Y� ز��ن را روز3+ه .�&+ل 3�

و د'&+ان �Cان از ا#D -�-* 0���&	 ز#+ /,�ر 

�9ری ا�[3� K&� ��ع .  رژ#@ !+ار دار��C


�ل Fو -+ آن .�&+ل ا D�� $ 7��0 ز��ن را
�3 ��.. 


�9ری ا�[3� B$ ،�M و ��-+ا-+ی را -	 C
درC	 آ�0ر$�#� ار$�8 داده و آن را در �3رد ز��ن -	 

�83م ��'x زن از .  K+3=	 اC+ا درآورده ا�*

�9ری ا�[3� در ا#D ا�* .	 زن در C ه�E�#د

دار '�ب -���، از  '��	 -
��� و #V زن '��	
��ھ+ '�د -	 '�-� 3+ا!B* .�� و و��#J ر/�ه و 

)Wا ���زی ���* .	 .  آ��#7 او را /+اھ@ آورد

�F� و / �)�*&Cا ��(�$ 	�+F 	- ھ�ی  ز��ن


�F� روی آور��&Cو ا ����رو�* .  � D�
از ھ


* از Kز 	آ�3ر ا�&��ل ز��ن در ا#+ان - 	١٠. 
 ..�� در�� $�jوز 3�


�9ری ا�[3� -� !�ا��D زنC  *#�8$ و )�&�
'���اده 3+د��sر، ز��E� را -+ ز��ن و د'&+ان 

J
. ��W0#+ ��'&	 ا�* در �3�> '���اده ��( $�
زن و د'&+ در '��	 $��> ��ھ+ و 3+دان 

���� و -� ',��* و �+.�ب  '���اده 8�$�+ 3�
��&� .رو-+وھ

�&�ن � �دی، .@-+F �BھW3 @#رژ )C 	-  +$
$�ان #�/* .	 ا#D  رژ#
� را در �+ا�+ �9Cن 3�

�- D��6 �- ،M� B$ �- ز��ن را 	��
K،  ر��8!K
ا#+ان از ا#D .  �&@ و ��-+ا-+ی رو-+و ��'&	 -���

-�-* ��( #V .,�ر Y��3+ -	 /+د در �+ا�+ 
در �6�D .,�ری و -� #�6 V��9C  . Dن ا�*


�م $ 	. �F�
&Cا�8[ب ا V# )C 	- ،�
رژ#
!�ا��D و 83+رات، ��3��ت و ��9دھ�ی ����� و 

�F� را از ر#,	 &Cدی و ا�Y&!ت ا�B���3 J.

�
$�ان -	 $ B�M،  د�E+Eن ��زد و -+ا��ازد، �
�&@ و ��-+ا-+ی وK,&��.� .	 ز��ن ا#+ان -� آن 

-�ون ا#D ا�8[ب رھ�#� .  رو-+و ھ�&��، �0#�ن داد
��W0#+ از رھ�#� -,+#*  زن .	 w)C� �Cا#�

*��� DG

�م ز���� .	 '�اھ�ن �0#�ن .  ا�*، 3$
�� و ط�8B$�، ��-+ا-+ی و �C @&� 	- ن��,O-

��ن در ا$��د  $ B�M وا��رت ھ�&��، راه رھ�#�
-	 C( .  -� ط8B	 .�رE+ و -+�0#� ا�8[ب ا�*

E+وه ا��.� از ز��ن وا-�&	 -	 ط8B	 �K.@، ز��ن 
�$�8Bط c�� 	. ��
��ن -+ ر/c �&@  -�رژوا و k+و$


�م ز��ن، ز��ن F c/��3 ،او)�#* دارد ���C

&7G و K&� ز��ن وا-�&	 -	 ا!,�ر Kو ز +Eر�.
3���� 3�C 	 در ا$��د -� ط8B	 .�رE+ -+ای 

�� و رھ�#� زن ا�*�C @&� D&'ا��ا+-  . V# �9�$

�F� در ا#+ان 3�&C/8> -+ا-+ی  ا�8[ب ا 	ا�� ��$

 D�3�$ زن را �F�
&Cو ا �����8ق �K D�&را�
�� را ر#,	�C @&� 	G=- ،��.  �#زد و رھ��� D.

 .زن را -	 ار��3ن آورد
 

 ا�12ب ا��'�/� و رھ��� زن



٧ ۶۴٠ �
�ره  ٩١��
	 اول ا����     7 

  ٨در���	 

" nB� ١٨در �Fای ر�� �- v#�3رس، �0ر 
...  از '�اب -��ار ��"  ز��ه -�د .
�ن"آ��ی 

ھ� و  0+و)&+ھ�ی �0ر#v، در 3��ن ; ^
*���'  J
F *F�� 	. ��&/�#در 	
.�K �8تBھ�ی ط

-+ای ��jت او;�ع از راه -	 د�* D&/+E اداره 
و!&� .
�ن �0ر#v ...  ا�3ر .,�ر /+ا ر���ه ا�*

ز�3م ا�8[ب را -	 د�* '�د E+/*، و!&� -+ای 
�&�D -�ر .�رE+ان ��ده C+أت .+د�� -	 O�

'�د $�jوز .��� " ھ�ی طB� � s�- د�&�"ا3&��زات 
و در �+ا#> -�
����ی از �O&�، -� /+و$�� و 
د)��زی و -	 ���ی k�3+ .�ر '�د را -	 ا��jم 
 	- 7�#+$s�- 	. �!�8K ر������ و آن ھ@ در ازای
 @j�0 V# 	- *
Kز 	- ،�
=F �(�F �83م V# ل�!
�8Kق �3,� ��رای اداری #G� از �3ارس )��ن 

ر���، در آن و!* د���ی .D9 -	 د#�ن در/7  3�

�9ری .�ر .	 -+/+از �9+داری C +9d3 ،خ+�
 	��j�,&3 tq� اھ&(از درآ�3ه -�د، از ',@ و 	-

 )١" (-	 د�* و �0 زدن ا/&�د
�&�3�GK D* .�رE+ی در O� ،v#ن �0ر�
.

�F� ��D# و دو)* ��ع �C#�ی &C�9ن، �0#�ۀ اC

ھ�ی 0�,�D 3&��وت  -�د .	 -� ھ
	 ا��Gل دو)*

�ن �JG $�ر#O� و 3 ��� از دو)*، -� .  -�د.

ای -�د .	 �B3رزه ط�8B$� آن را -+  �Y&O3ت و#pه

�ن �0ر#v .  دوش 0+و)&�ر#�ی �0ر#v ��9د.

E+6	 -�7 از دو �3ه دوام ���ورد و -�رژوازی 
آن را در '�ن .�رE+ان و .
���ردھ�ی !9+�3ن 
 v#ن �0ر�
�0ر#v �+ق �
�د، ا�3 #�د و ا!�ا�3ت .
ھ+E( /+ا�3ش �,� و '�ط+ه آن در !=t -(رگ 
0+و)&�ر#�ی �9Cن ھ
��oن ز��ه ا�* و -+ای 

�&��E Dم .  ھ
�,	 ز��ه '�اھ� �3��O� v#ن �0ر�
.
دوران ��ز را -+ای -+6��ن ��3�D .��9 دو)&� و 
�&D د�&<�ه -�رو.+ا$�3�d� V�، -+ای G� @درھ

&G,�ن و Kان و ز+E$��> .�ر 	3 �C ادارۀ ا�3ر
-+ای ا�&8+ار دG3+ا�� 3�&8�@ و دو)* .�رE+ی 
-+دا�* و -	 ا)<�ی 3�GK* .�رE+ی و دو)* 
��راw� J��K از ا�8[ب .B�+ ا.&B+ رو��	 در 

دو)* ��راw� .	 دو)&� .   $E J#�B+د#���١٩١٧ل 
از ��ع .
�ن ا�*، دو3��E Dم را -+ای ا��9ام 
��3�D دو)&� -�رژواw� و $
�م د�&<�ه 

 V�$-+دا�*  –-�رو.+ا �3�d�  . v0 از آن
 *3�GK ا)<�ی 	- �wراھ� و دو)* ��را��
.�رE+ی و دو)* .�رE+ی -ََ�ل E+د#� و در 83��س 
 	8Bی و ط+E7 .�رB�C ل�B8&�9ن �3رد ا�C م�
$

*/+E ار+! +Eر�.. 
7B�C .�رE+ی و ط8B	 .�رE+ ا#+ان ��( �	 /8> 
 ،���
از$�k�+ ��راھ� و دو)* ��راw� -+ .��ر �
-=G	 -� ��ر و F[!	 -	 ا�&�B8ل آن �&�/* و در 
 cH83 ه درp#و 	- ���3  ����و �+ا#> � c�83ط
 v0 ود دو ��ل�K �$ و D
!��م -��* و دوم -9

، ��ھ� ��رای .�رE+ی را در ۵٧ازا�8[ب 
ھ�ی '��3$�  ھ�، وا�Kھ�ی $�)��ی، -7O .�ر'��	

و در 3��ن دھ�8��ن و .�رE+ان .,�ورزی ا#�jد 
.�رE+ان ا#+ان در آن cH83 درا�&�ن $9+ان .  .+د

و ��6 ا�&�ن د#<+ D#��6 ا$��د#	 ��راھ� -��Cد 
ھ� ھ(ار .�رJG,&3 +E ��ه  آورد�� .	 در آن ده

ا#j$ D+-	 �,�ن داد .	 در ا#+ان، ھ
��G	 .  -�د��
ھ�ی ����� �+ا#> ��B���3 ً�&B�  -	 )��ظ آزادی

/+اھ@ E+دد و و; �* ����� �j3ل دھ�، 
.�رE+ان -�7 و 0�7 از ھ+ $,JG د#<+ی 
��راھ� را ا#�jد 3� .��� و  '�د را در 83��س 

JG,$ در c�و�  JG,&3 7#�' x'ھ�ی ا
��راھ�ی .�رE+ی در آن cH83 �	 /8> .  ��ز�� 3�

ھ� را -	 د�* E+/&�� و 3�&8[ً  ادارۀ ا�3ر .�ر'��	
ا!�ا�3$� را -	 ��د '�- 7#	 K+3=	 اC+ا 
WEا�&��، -=G	 از ا�3ر ����� 3�C 	 و 3��Jw /+ا 

E+6	 ��راھ� $��> .  ای ��( ��/�B� Jد�� .�ر'��	

�9ری ا�[3� در ھ
	 �C  رژ#@ �+#�3	C داری

-� !9+ و ',��* �+.�ب ���� و �j3ل ���/&�� 

�م .�را.&+ '�د را -	 Y�3	 ظ�9ر -+�����، ا�3 $

�
� ��$�ا�� ا#D وا! �* را ا��Gر .�� .	  .
	�H� ،cH83 ی در آن+Eراھ�ی .�ر��  	�ھ�ی او)


�ل !�رت ����� ط8B	 .�رE+ -�د��  ار�EنFھ�ی ا
و در #V $�ازن !�ای ����� د#<+ی .	 -	 ��د 

����  ای '�رج 3� -�د، از �H� *(�K	 .�رE+ان 3�
و در �JG -=�غ #�/&	، آ��Hر .	 در رو��	 - � 

�ل Fا-(ار ا 	ھ� آن -�د#@، -�� +B&.از ا�8[ب ا

�3 J#�B$ +E.�ر 	8Bط ����ر�@ .  ���� اراده � 	-
�+.�ب ',D و '���D ��راھ�، ا�3 ا#D �3;�ع 
 �$�8Bرزه ط�B3 ر�� �- 	. *��� ��0��ه ��. +-
 +E.�ر 	8Bان، ط+Eد.�ر�� 	+$�ازن !�ا -��و $�

��زد $�  -� در�L ��راھ�ی .�رE+ی را -+ �0 3�
در ��9#* و در #V ا�8[ب .�رE+ی، -�#J '�د 
# �� دو)* ��راw� .	 دو)&� از ��ع .
�ن ا�* 

��را و 3�GK* ��راw� .	 .  را 3�&8+ ��زد
'�ا�* /�ری ط8B	 .�رE+ ا#+ان ا�*، �	 /8> 
در -�D $�ده .�رE+ان �B�3ب، -� ���ذ، 3=
�س و 
W0#+ا�* و .�رE+ان -� �Cن و دل از آن ا�&�B8ل 

.���، -=G	 �K �$ ز#�دی -� �B83)�* در 3��ن  3�
 �3�
F *�(�B83 و 	3 �C د#<+ از ا!,�ر �'+-

ھ� !JB، ز�3�� .	  ��ل.  ��( رو-+و E,&	 ا�*
 v=>�و ا v.�3ر"*����
را "  �3����* K(ب .


� را �0#	 ر#(ی  3�=F @����&�� و �����)�
آ��8ر �B�3ب و �3رد "  �����)��@".+د��،  3�


�3� !+ار E+/&	 -�د .	 ھ+ .v و ھ+ F ل�B8&ا�
C+#���، اF@ از '+ده -�رژوا #� -�رژوا و 

و ط+/�ار "  �����)��*"/��دال، '�د را 
�3 @�ھ�،  ا�3 �����)��@ آن.  ��3�� �����)�

�@ �3ر.v و ا�<=�B� vد�(�����  . @��(�����
�@ '+ده  آن�(����� ،�wرژوا�- @�ھ�، �����)�

 	
=. V# و در �=�O$ @�-�رژواw� و #� �����)�
@�ا3+وز ��) .  ھ�ی درو��D و B=8$� -�د �����(�

�3 +d� 	- D��6  �wراھ� و دو)* ��را�� 	ر�� .
از آ���oن �B�3-�* و �B83)�&� -+'�ردار ��ه 

ھ�ی -���ری sا!J در  ھ� و E+وه ا�* .	 C+#�ن
t��C ا#+ان، '�د را 	3 �C ����� 	�+F  دار


�اد 3�=! �w3* ��را�GK راھ� و��  	- ���.
���ی .	 sا!J در -�D ��+وھ�w� .	 '�د را �6 

�3 +E.�ر 	8Bو ط+/�ار ط *����
دا���،  و .
�

�ً در رّد و ���  .�� -	 '�د C+أت ��8&�دھ� 3

�#�>- DO� �wدو)* ��را 	�=F راھ� و�� .
���ر C+#�ن- 	6 vGF+-  7 از�0 	. ����ھ� و .

ا#D اk+ی از ��راھ� و 3�GK* ��راw� در 
��، ط+/�ار ��را و  ھ� د#�ه �
� اد-��ت آن

 !ا�� 3�GK* ��راw� ��ه

 	��� �/ �w3* ��را�GK ط+/�اری از ��را و
�
� ��$�ا�� د#<+ی را  ھ�} ا#+ادی ��ارد و .

���B� �# ���- �wط+/�ار دو)* ��را 	. ��. c�3 .
ا�3 ا#�B��C Dاری از آ��j .	 در �3اردی -� 

�ن و �3ھ�* ��راھ� و �Y&O3ت q3 ^#+�$

ھ�ی �=> و ��!Y�  دو)* ��راw� و اراw	 درک
�* -�رد#<+ و -	  ھ
+اه ا�*، ;+وری

�&�3�GK D*  �0سO� ،v#ن �0ر�
دا�* .
.�رE+ی و ا)<�ی دو)* ��راw� .�رE+ان و 


&G,�ن و -� $�.�� -+ آ�3زشKو  ز v.ھ�ی �3ر
)���Y&O3 ،Dت ا#D ��ع دو)* را �3رد -+ر�� 

�Eم آ)�د�
ھ�ی -�رژواw� و '+ده  !+ار دھ�@ و $
 *3�GK ی را از 96+ۀ+E+ .�ر�و � �wرژوا�-
 @.�K م�d� �-]8�ا ��آ)&+��$ 	��># 	. �wرا��

@�wر آن -(دا�B� D#+'ا�*، $� آ. 

�9ری ا�[3� �B#+8$ً در C 	. ����. <#در �+ا
 *3�GK ا�*، ط+ح 	&/+E !+ار �/+و��0 	آ�&��
��راw� -	 ��Fان #<��	 آ)&+��$�� ا�8[-� و $�.�� 
���ر - *�
-+ �Y&O3ت دو)* ��ع .
�ن از اھ

$�qدھ�ی 3�C J��#s 	 .  ز#�دی -+'�ردار ا�*
	&,E �#�,$ 	&���0 	.  دی�K 	=K+3 	- ا��، ا.��ن

ھ�ی ا!&�Yدی و ����� 0���&	  -�+ان.  ا�� ر���ه
U�
F ت .  ا�� $+ ��ه��ف در درون ھ�G� ا'&[ف و

	8-�� �- ��� 	- 	
.�K *ا� 	ای ا/(ا#7 #�/& .

�9ری C م�d� اول xO� و $�9#�ات n#�Y�
ا�[3� -+ای ���0s�� ا'&[/�ت و 0+ھ�( از 

	j�&� آن D&'�� ��=F  ورده ا�* و��-�ر � 	ای -
ھ�ی رژ#@ -+ای �=B	 G,3 +-[ت و  $
�م $[ش

ای .	 آن را -	 K+3=	 ا;
�[ل  q 3[ت /(ا#��ه
�* رو-+و ��هG� �- ،.,���ه �ا�� و /+و��0 .


�9ری ا�[3� �	 /8> -	 )��ظ �+ا#> دا'=�، C
-=G	 ھ
�o�D از ��B���3 +dت و روا-> 

�Cت '�د  '�ر��K ا#> دوران+� D#+$�- اش در
�&� 3,��ل .  -+د �+ 3� -	�(�#+I3ع ا�j$ار

3�C 	 ا#+ان آ-�&s��$ Dت .  �* آ)&+��$����زی
ا��از $��sت ����� و �+�<���  6,@.  ا�* 

 	. *9C D#، -�رژوازی را از ا��9ری ا�[3
C
 t�آن آ� 	دد و -+E c!آن �3رد $ +ض وا @d�

. ا.��ن �<+ان ��'&	 ا�* -+��، از ھ@
ھ�ی وا-�&	 -	 �B(ھ� و  �d+ از دار و د�&	 �+ف

ھ�ی د#<+ی .	  را��ه ���Eن از 3�GK* و C+#�ن
ھ��ز دل در E+و $���+ات در �6ر�6ب رژ#@ 

اC+ای -� $��زع !���ن "�K.@ دار�� و #� '�اھ�ن 
ھ�&��، ا�3 ��+ از ا�0ز#���ن �6 و "  ا����

ھ� و اK(اب وا-�&	  ا�-]8�7O- ، ز#�دی از E+وه
-	 ا�0ز#���ن -�رژواw� ��( '�ا�&�ر �+�<��� 

��&�
�9ری ا�[3� ھC  . ه�E�#ر�@ $��وت د 	-
�- *B	  E+وه -��ی� �wن -�رژوا���ھ�ی ا�0ز#

 ،	&/�# J#� $ JG� رژ#@ #� $�اوم آن در ���>�+�
 c/��3 e�K 	- 	. -�رژوازی 	8Bل ا�3 ط�K +در ھ

ا��#,� ،  ا!&�Yدی و ا!&�ار ����� '�د 3�
�6ر6,
� 3+ا!t ا�* .	 او;�ع از .�&+ل آن 


�9ری ا�[3� را -�#� �+�<�ن .  '�رج �,�دC
ھ� و  ��'*، ا#D را ا.��ن F[وه -+ �6

*����
ھ� و -+'� از .���� .	 '�د را �6 و  .
�3 *��(�����  ،�
'�ا��� ا�3 در دوران '�$

و د�6ر از '�د -�'&<� ���� "  ا�[�Kت"���&	 

�#* از ا#��C Dح !�م WEا�&��، K 	��&آ� 	و -

ھ�ی -�رژواw� ھ@  -���ری از اK(اب و E+وه
�3 ��#�E  .�3 را D#ا v. +ا�3 ھ  	(��دا�� .	 3

�+�<��� رژ#@ و $�.�� -+ آن، ھ��زھ�} 6�( را 
�
� D�� $  �6 D�- } '> و 3+زی�و ھ��ز ھ ��.

�راھ�!  ز��ه ��د �'�ن� 3�� !ز��ه ��د 45
�ری ا���1 و �'� ��� 8)�ا��ن ���7

� �<�=�ت 45��3 آ:����9)



٨ ۶۴٠ �
�ره  ٩١��
	 اول ا����     8 
٧از ���	   

�
$�ان '�ا�&�ر  �
�.  ��د و را�* درآن د#�ه �

�9ری ا�[3� -�د C @#ن رژ��و -+6 ���>�+�
و در ھ
�ن �Kل و; �* د�&<�ه �+.�ب دو)&� 

�3�d� آن را 3��Gت -ھ�ی -�رو.+ا$�V و ار�Eن

�9ری ا�[3� ا)&B	 WE  !ا�*C @#رژ ���>�+�

���ر 93@ ا�*، ا�3 93@-  D&�G� @از آن درھ +$
��3�D .�9	 دو)&� و ��ع دو)&� ا�* .	 


�9ری ا�[3� 3�C @#رژ D#)>#�C د��  . 	(��3

�9ری C ���>�+� از v0 	. *ا� D#93@ ا
ا�[3�، !�رت ����� در د�* 6	 .�� ا�* و 
3�C 	 6<��	 و -	 د�* 6	 .���� اداره 

 ��د؟ 3�
ھ�ی ر�<�ر�L -�رژواw� و ط�^ را�* و  E+وه

 �&�ر/+3��* .	 '�ا�&�ر #�d� Vم �0ر)
��&�ر#
��3��ن -�رژواw� ھ�&�� و در ا��س  v=j3 و
'�ا�&�ر ا�&�8ل ��3�D دو)&� از د�&� -	 د�* 

���� در  د#<+ 3�. ��&�-����، -	 .��ر، ا�3 ھ
�*"و "  ھ� �6"3��ن ���
.	 '�ا�&�ر "  ھ� .


�9ری ا�[3� و �+�<��� C �-]8�ا ���>�+�
.��� .	  -�رژوازی ھ�&�� و �6�D وا�
�د 3�

دار ط8B	 .�رE+، ��راھ� و دو)*  ط+ف
�wرا��  D���3 D&�G� @ا��، ا�3 ;+ورت درھ

V�$و ا��9ام د�&<�ه -�رو.+ا �دو)& 	-.�9 �3�d�
ھ�ی ا���� �+�<���  را .	 #G� از 0�7 �+ط

 .��Iر�� �*، �3�Fا�	 -	 /+ا��3� 3� -�رژوازی
-� $�9C� -	 ا#D �3;�ع -���ر 93@ در 3��ن 
 *����* و �3ر.���
���� .	 '�د را ..

 ��ل v0 از آ�G	 ١۴٠����3، آ��j&3 @9وز از  3�
�3ر.v ا#D ;+ورت را از .
�ن �0ر#v ا�&�&�ج 
و آن را /+�3ل -��ی .+د، اE+ از روی -� 

�&�  اF&�8دی -	 ا��ل -�#9� و -+��3	��ای �3ر.
ھ� ����B، در  و �3ھ�* ��+0+و)&+ی آن

��ب  -����	 '�شK 	- آن را �#�- *(�K D#+$
J9� *ا�WE �
F ھ+ !  ا�<�ری از روی

�&� ا#D را 3���دا�� .	 ��3�D دو)&�  �3ر.
 �
wاز د�&<�ه اداری #� ار$7 دا @Fرژوازی ا�-

.	 از !JB  آن، �C�3د ا�<=� ا�* .	 در F�D آن
�3 	#W�$ 	 3�C  ل �3/�ق�K ن�
.�� ا�3 در ھ

3�C 	 و 3+دم !+ار دارد و ا-(ار �+.�ب 
-�رژوازی -� ھ
�D ا-(ار ا�* .	 .  ھ��* آن

�3 e�K ل وآن را�
F'�د را ا ��8$Bدت ط��� ��. .
 V# -�رژوازی و ا�&8+ار �7 �+ط �+�<���0
 	�9. D���3 D#دا��ن .+دن ا ،�wدو)* ��را


�ن �0ر#�k v-* .+د .	 .  ا�*." +E.�ر 	8Bط
�
$�ا�� -	 ط�ر ��ده ��3�D دو)&� �K;+ و  �
 ای را $Y+ف �
�#� و آن را -+ای ���83  آ�3ده

 )٢" ('�#7 -	 .�ر ا��ازد
  v#ن �0ر�
. �=
F رب�j$ از 	* .�وا!  D#ا

ا�&�&�ج ��ه، -	 !�ری w�K( اھ
�* -�د .	 
�3ر.v و ا�<=v آن را در �3����* K(ب 

 	. *����
 ��ل !JB از .
�ن �0ر#v آن را ٢۵.
���&	 -�د��، -	 ��Fان #V ا�[ح ا���� وارد 

��Fان #V ا�J  .+د�� و - � از آن ��( -	
	3��+- *����
. ھ� آ�3ه ا�* ای در -+��3	 .

 L�C ن در .&�ب�
�3ر.V# v ��ل v0 از .
ھ�ی .
�ن را -+ای  دا'=� در /+ا��	 .	 درس
�3 x�O=$ +E.�ر 	8Bط  	G�وه -+آ]F ،��.

ورزد،  -+��-�دی ��3�D .�9	 دو)&� $�.�� 3�
�Y&O3ت دو)* ��#D را ��( .	 ا.��ن �3 از آن -	 

.��@  ��Fان دو)* ��ع .
�ن و ��راھ� #�د 3�
�3 @��+$ ��.  .�3 v.�3ر  ��از ھ
�ن آ��ز "��#

 	8Bط 	. ��. U#�Y$ �3زم آs ن�
.�ر -+ .
�
$�ا�� -�   .�رv0 +E از ر���ن -	 ���دت د#<+ �

 	8Bا�3ر را اداره .�� و ط 	.�9 �دو)& D���3
.�رE+ -+ای ا#�G	 ���دت $�زه -	 .^ آورده '�د 
را �j3داً از د�* ��ھ� -�#� از #V ط+ف $
�م 

<+ی را .	 $� ا#D ز�3ن F=�	 وی &� ��9. D���3

ر/&	 ا�* از 3��ن -+دارد و از ��ی  -	 .�ر 3�
د#<+ و;c '�د را در -+ا-+ و.[ء '�دی و 
 	. ��� D#�- ��. D�3�$ '�دی �دو)& D�3�O&�3

ھ� را -�ون ا�&��Nء در ھ+ ز��3� J-�!  ھ
	 آن
در ا��س و ھ
���Hر .	 '�د )  ٣. ($ �#M -�ا��


�ن �0رس $�ا��&	 -�د . +Eا *�E �3 @ھ v.�3ر
در -+ا-+ د�
D 0+و)&�ر#� �83و3* .��، -	 د)�J آن 
-�د .	 ط8B	 .�رE+ /+ا��	 $�ا��&	 -�د '�د را 
از �+ ار$7 '[ص .�� و �Eرد =3� t.+3 از 


�ن و .  .�رE+ان 3�=n را ,��C�D آن ��زد.
ھ�ی 0�,�D  ��'&�ر دو)* .
�ن -� ھ
	 ا��اع دو)*


�ن از ا/+ادی $,G�J .  از ا��س 3&��وت -�د.
�� .	 در �3[ت O3&=^ ا�&�Oب ��ه -�د��،  3�


�ن 3�".  	G=- ،���B� ���
��3�	 �0ر) �&�#�-
	�ای / �ل # �� در F��K Dل ھ@ !���ن WEار  ��3

(و ھ@ j3+ی !���ن -��� -+ ا#D �0#	 در )  ۴." 

�م د�&<�ه اداری و =0�v -+6��ه $ v#ن �0ر�
.
 JG,&3 ن�,G&
Kان و ز+Eی آن .�ر�C 	- و ��
 J-�! 	d�( +و در ھ �-�O&��3ً ا�
در .
�ن .	 $

��&/+E *��- را 	3 �C ل -�د��، اداره ا�3ر)F .
 �3�
F ن و .�ر.��ن '��3ت�
�8Kق ا�qFی .
-+ا-+ د�&
(د .�رE+ان �� و $
�م ا3&��زات و 

�(�F �3�83ت �(�
B$+3	 -	 ھ
+اه '�د  3(ا#�ی 3 
$+#�Y&O3 Dت  ا#D ھ� 93@.  ا#D �3�83ت -+6��ه ��

ھ�ی  دو)* ��ع �C#�ی ا�* .	 -+ و#+ا�	
ا#�Y&O3 Dت .  ��د ھ�ی ��ع .D9 -+ �0 3� دو)*

�wو 93@ دو)* ��را �3�
F  از �دو)& 	. *�
	&/�# Dّ� $ JG� ن و�
$+  $+ و $J3�G #�/&	 ��ع .

و ھ
�ن ط�ر .	 رو�D ا�*، 0�7 .  آن ا�*
 D&�G� @ن، در ھ�
�+ط ا�&8+ار دو)* ��ع .

���� .	 از ا�8[ب و .  ��3�D .�9	 دو)&� ا�*.
 *B�� �3]�9ری ا�
C �-]8�ا ���>�+�

�3  D���3 D&�G� @از در ھ �/+K �3ا ،���.
 V�$رو.+ا�-–  �
آور�� و آن را  �3�d� -	 3��ن �
3��Gت 3�  c!ار��، ا#��ن در واWE"ا�8[ب "

-+�� و در وا!c  ادw�F� '�د را ��( ز#+ ��ال 3�
. دھ�� .	 اھJ ا�8[ب وا! � ���&�� �,�ن 3�

 J#در دوازدھ@ آور v.در�* �3١٨٧١ر �� # 

�ن ���*  در روزھ�ی .
�ن در ��3	=E�. 	- ای

�+ط �3�83$� ھ+ ا�8[ب '=8� وا! � در ھ@ "
�&��3 D�D -�رو.+ا$�3�d� V� ا�*G�)  ".۵ (

���ر 93@ ا�* .	 ھ+ ��+وی - 	&G� D#ا ،D#ا +-��-
�&� .	 '�ا�&�ر �+�<��� ���
وا! �ً �6 و .


�9ری ا�[3�C @#7 -+  رژ#�' ��.�$ ،*�
 +- x'ا ��را -� $�. ��9ری ا�[3
C ���>�+�
 V�$رو.+ا�- D���3 ن��ورت در ھ@ .�-+;

�J ��زد و �	 /8> ا#G=- D	 �Y&O3ت G$ �3�d�
دو)* و D#)>#�C *3�GK را ��( -	 رو��� 

�#�
� @��+$. 
ا�� .	 از ��راھ� و  ا#D روزھ� .���� 0��ا ��ه

�3 DO� �wآن  دو)* ��را c/و '�د را �3ا ��#�E
ھ� ا�3 �78 و وظ��	  -+'� از ا#D.  دھ�� �,�ن 3�

ھ�ی 3,�ر$� =8$�J  ��راھ� را $� �K ار�Eن

�E�	 �3ا/ �ن ��را،  در د#��Eه ا#D.  دھ�� 3�
3�GK&� !  ��راھ�، 3,�رت دھ���Eن 3�GK* ا��

 Jw��3�&J8 از ��راھ� و�Cد دارد، در �3رد 3
�3 @�
Y$ 	 3�C  +d� ل�K D�F د و در+�E

رو�D ا�* .	 !  0+�� 3,�ر$� ��راھ� را ھ@ 3�

�ن و �78 q3 	- �H-ه ر�E�#درک و د D#ا

-	 ا#D د�&	 از . ��راھ� و 3�GK* ��راw� ��ارد
$�+#^ .����Eن �j3داً -�#� #�د آوری .+د .	 در 

WEار و  3�GK* ��راw�، ��راھ� '�د !���ن

�@ 3� j3+ی !���نY$ ا��، '�د  	و آن را - ��+�E


�ل .  WEار�� K+3=	 اC+ا 3�Fن ا�Eراھ� ار��
����,. *
Kان و ز+Eراھ� در .  !�رت .�ر��

�&��، '�د �� *3�GK t�C ر و در��.
*3�GK ��ا  . D#ا �w3* ��را�GK �=ا� 	YO,3


� و #<��	 !�رت دو)* و $
�م w)�دۀ دا�� 	ا�* .
ای ط�8Bت $�*  د�&<�ه دو)&� را، ��ز�3ن $�ده


&G,�ن Kان و ز+E.�ر 	. �راھ�#�� �� # @&�
در 3�GK* .  دھ� ا�� $,G�J 3� در آن JG,&3 ��ه

��راw�، دو)* �Cا از 3+دم و -+ /+از �+ 3+دم 
��ط W3 *3�GKھB� و $
�م .  و�Cد ��ارد-

��د و در  ��9دھ�ی �&@ و �+.�ب آن -+6��ه 3�
آن، �C#� -+ای �0ر)
��&�ر)��@ -�رژوا#� .	 ھ+ 

دھ� -	 �0ی  ��6 ��ل #V -�ر -	 3+دم ا�Cزه 3�
���وق رأی -+و�� $� �
�#���Eن -�رژواھ� و 

E+ان '�د را ا�&�Oب .���، و�Cد ��Oاھ�  �+.�ب
در 3�GK* ��راw� ا#D ا�G3ن -	 ط�ر .  دا�*

��د $�  وا! � -+ای ا.N+#* 3+دم 3�C 	 /+اھ@ 3�
c�ان آ#�� و در  در و���3 	- DG
3 JG� D#+$


�@ E�+ی  �3رد ����*Y$ و 	�3ا'= 	3 �C ھ�ی
��#�
�  . V# 	. �w-�رژوا �ف د�3.+ا�]' +-

د�3.+ا�� ��ری # �� �3+و3�* وا! � 
ا.dF *#+N�@ 3+دم 3�C 	 از 3,�ر.* در ا�3ر 
 D#ا �wرا�� �ا�*، در د�3.+ا� �����

ھ�ی �����  ا.N+#*، -	 ط�ر وا! � از آزادی
-+'�ردار ا�* و اداره ا�3ر .,�ر را ��( در 

*
Kان و ز+Eدر  د�* دارد و .�ر JG,&3 ن�,.
 �3�d� V�$م د�&<�ه -�رو.+ا�
��راھ�، $

$+#c��3 D دراC+ای   -�رژواw� را .	 -(رگ
د�3.+ا�� -+ای ا.3�C *#+N 	 ا�* 3&[�� 3� 

"��ز�� /8> ��ز�3ن ��راw� دو)* ا�* .	 . 
�3  D9. �w�q! و V�$ا�� د�&<�ه -�رو.+ا�$

داری K&� در  -�رژواw� را .	 در ��dم �+#�3	
V�$ا+G3�9ری د
C D#+$  ه، و�� e�K ھ�ی

�* e�K 3� ;+ور$�ً 3�#�-  D#+&Eو -(ر ،��
c��3 در راه اC+ای دG3+ا�� -+ای .�رE+ان و 

*
Kز  �3&[� L�ر��ا�*، - �ر .=�H- ن�,.

�ن .  .�� و -	 ط�ر .�J3 از 3��ن -+دارد.

�&��E Dم دورانO� v#راه  �0ر D#ز را در ا��
".-+دا�* و ��dم ��راw� دو3��E Dم را -+دا�*

دو)* ��راw� �	 /8> #<��	 دو)&� ا�* .	 )  ۶(
c�آزادی و� D#+$  	8Bرا -+ای ط ����ھ�ی �

*
Kو ز +E.�ر �اه  3+
آورد و �	  .,�ن -	 ھ
/8> #<��	 دو)&� ا�* .	 -�� -	 ��'&�ر و �3ھ�*، 
راه را -+ ھ+�E�	 -�رو.+ا�� #� اK��ی آن 

�ل �=H	 ����� ط8B	 .�رE+ را -	 Fود و ا��3
 D��o
-D#+&9 ���ی 3
DG 3� ��زد، -=G	 ھ
#<��	 دو)&� ا�* .	 !�در ا�* .�رE+ان ا#+ان 

c�را در و�  	8Bان ط��F 	- و DG
3 JG� D#+$

	 JG,&3 ��زد و ��dم -�رژواw� را -	 .�K

�@ ا�&�8ل دھ� و  -��(����� 	- �=G� D#+$درد
 J
F 	3�C را +E.�ر 	8Bط �&�اھ�اف �����)�

٩در���	   

�راھ�!  ز��ه ��د �'�ن� 3�� !ز��ه ��د 45
�ری ا���1 و �'� ���8)�ا��ن ���7

� �<�=�ت 45��3 آ:����9)
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٨از ���	   

٩ 

-�K D#+&9)* ��راھ� را -	 زا#�ه دو)* 
���. J#�B$ �wرژوا�-! 
ھ� و اK(اب '+ده -�رژواw�  �+ف �d+ از E+وه

 	- 	. �j�ا�3 $� آ ،�wھ� و "�6"و -�رژوا
"*����
�*"  ھ� .��ھ�#� .	  و -	 ا�H[ح �3ر.

از درک �3ھ�* و وظ�#^ ��راھ�، دو)* ��ع 

�ن و دو)* ��راw� C�F(�� و #� ا#D وظ�#^ و .

�3 J�=8$ ر.+د را�.  	. *�E �#�- ،دھ��
*����
. *���ھ�#� از ا#D د�* �	  ھ� و �3ر.


c �3ر.v را /9
��هC 	� ن  ا�� و�
-��ی از .
�3ر.v در ��0" -	 .���� .	 .  �0ر#v �3ر.v را

'�اھ�  .
�ن 3�".+د�� .	  -� $ tj اظ�9ر 3�
" G(�3�* # �� ا��س ھ+ $
��� را )�� .��

�3  �#�E" D#دا�* ا �Y! ن�
-=� qK+ات .
G(�3�* ط�8B$� را .	 از .�ر ا.N+#*، -+ای ا!=�* 

'�ا�* از  .
�ن 3�.  ��زد، )�� .�� k+وت 3�
��. �# c=' ن�E���. �# c='  .�3  ل�B3 �- *ا��'

ای .	  .+دن و��Jw $�)�� # �� ز3�D و �+#�3	

�ه و��Jw در-�� .,��ن و F ط�ر 	ا3+وز -

�ر .�را��، -	 و��#J .�ر آزاد و ا�&+ا.�، N&ا�

�,O- *� !را وا �YO� *�G(�3  . @����
. D#ا
 @����
v0 .  ا�*"  ��+3
DG"ا�*، ا#D ھ
�ن .

 )١٢"(6	؟
ا#D در�* ا�* .	 ��راھ� ��9دھ�ی '�د �Cش  

ھ� و -+  ا�� و از درون .�رE+ان و .�ر'��	 ای $�ده
ا��، ا�3 ��را  �0#	 ���ز �B3رزه .�رE+ی -+'��&	

اE+6	 در آ��ز و 3+اJK او)�	 ظ+/� -�ده ا�* 
-+ای -+�0#� ا�Y&Fب و ھ
�ھ�D&'�� L آن 

ھ�ی ا!&�Yدی و �����  -+ای U8�$ '�ا�*
.�رE+ان، ا�3 در C+#�ن $�اوم �B3رزه ط�8B$� و 
�&+ش �B3رزۀ ط8B	 .�رE+، ھ
���Hر .	 E
 *F+� 	- *ن داده ا��,� )�� �O#رب $�ر�j$

�3 J3�G$ و +���$ �-�#  . D#ا 	رزه ��را -�B3
��د و ��را  �d�3ر، B�C	 F+/� وظ�#^ آن 3�

-	 ��Fان #V ��9د !�رت ����� ا-+از و�Cد 
�3 ��.  . D��( 	&�E 	- را "��راھ� �آن ��ع دو)&

�3 ��Kو  ا *O#آن را ط+ح ر v#ن �0ر�
. 	. ��.
�+ا��jم �JG ����� .,^ "�3ر.v آن را 

ای .	 !�در ا�* رھ�w� ا!&�Yدی ر�Bj+ان را  ��ه

=� ��زدF "��3��)".١٣ ( 
*���ھ� و 0�+وان )��D -+آ��� .	 ��را  �3ر.

*��� D�w�0ن /,�ر از�Eو #�ار �ن 3,�ر$�Eار .
 0��Gر �Cی ط8B	 .�رE+ و  ��را /8> ��ز�3ن

�*، ��را !�رت ����� و �� �$�8Bد ط+B� ن�Eار
ھ�ف ��9#� ��راھ� و دو)* .  ��ز�3ن دو)* ا�*

و -�ز ا#D&'�� D.  . D ط�8Bت ا�* ��راw� ر#,	
در�* ا�* .	 ��راھ� و دو)* ��راw� در �Eم 
 D�3�$ را +E.�ر 	8Bط ����� 	H=� *�O�

�3 �
� +E.�ر 	8Bا�3 ط ،��. �
$�ا�� -	  '�اھ� و �
 ����� <=�$ ًsد ا.&�� .�� و ا���' ����� <=�$

�F�
&Cا��رت ا �- +E.�ر 	8Bر  ط�Eاش ����ز
�E�	 .	 ھ�ف .
�ن /�$ <8��JG� +  ھ
�ن.  ا�*

 <=��=> ����� ط$�8B� ��Bد -=G	 $���+ '�د $$
�3ر.v در ا#D �3رد $n#+Y .  ط�8B$� ھ@ -�د

�3  	. ��."�
$�ا�� -�  $�=> ����� $�)�� .���ه �
�F�
&Cر -��� ا��رت ا�Eن .  اش ��ز�
. v0

�&� اھ+3� -��� .	 �0#	 ا!&�Yدی و�Cد  3�#�-
 D. 	,#را ر ��8$Bط <=�$ D#�8ت و -��-+ اBط

و!&� .	 .�ر از ا��رت رھ� ��، ھ+ ا���ن .  ��زد
��د و .�ر  �B3ل -	 .�رE+ی $�)�� .���ه 3�

$�)��ی د#<+ '��Y�* ط$�8B� ��Oاھ� 
 )١۴."(دا�*

��ز ا�* .	 ���ز -	 دا�&D   -(رگ 3�C 	 ھ@
��3�D و#pه -+ای �+.�ب �+وع -	 از3��ن 

�3 D&/ر  ��.  . h#$�ر 	دو)* - �F�
&Cوظ�#^ ا
دھ� و -	 وظ�#^   B�C	 ����� '�درا ازد�* 3�

���� .	 ھ�ف آن e�K   اداری ��ده ای -�ل 3�
دو)* "  3�C c/��3 	 ا�* و -	 �BFرت د#<+ 

رود ز#+ا د#<+ �+�3#	   رو-	 زوال 3�
 را ھ�} ط8B	 ایدارو�Cد��ارد و �
� $�ان 


�د�+.�ب� )".١٠  (   h#و $�ر *F+� 	6+E
 D�� $ 7�0ان از�$ �
زوال و ��-�دی دو)* را �

 	. *�E $�ان �د ا�3 3�
�  " ً�3�
دو)* ز�3�� $
 v.+ازھ J، ا�	3 �C 	. */�# زوال '�اھ�
 �=
F زش را��� UBط v.+ھ 	ا�& �ادش، - UBط


�ده -����) ".١١(  
D#ن ا�*  ا�
. ھ� �Y&O3ت #V دو)* از ��ع .
D#ا �wت دو)* ��را�Y&O3 ھ� *�. 

ھ+ .�j3 vز ا�* ��راھ� و دو)* ��راw� را 
��.��  .	 اد3 �F� WI-#+د #� �WI#+د، ا�3 .

�* و �����)��* ا�* و ط+/�ار ��راھ� ���
.

�ن و q3 *�و 3�GK* ��راھ��*، �j3ز ��

. وظ�#^ ��راھ� و دو)* ��راw� را $�+#^ .��
 *3�GK راھ� و�� �3�
F *�(�B83 * و�ا-WC
��راw� آ��Hر .	 0�7 از ا#D ��( -	 آن ا��ره 
��، �E tB,&	 ا�* $� F[وه -+ .�رE+ان و 

*
Kز *����
ھ� و  ھ�، E+وه .,�ن و .
ھ�ی '+ده -�رژواw� و K&� -�رژوا#�  ��ز�3ن

��( از ��را �DO -<�#�� و #� '�د را �3ا/c آن 
F[وه -+ .���� .	 ��راھ� را .  وا�
�د ��ز��

دا���، .��ن د#<+ی ��(  ھ�ی 3,�ر$� 3� ار�Eن
��راھ� را �+/�ً -	 ��Fان ��9دھ�ی �B3رزه 

ھ�ی  -+'� آن را ار�Eن.  W0#+�� ا!&�Yدی 3�
�3 D�w�0 د#<+ �3��� .  دا��� /,�ر از �'+-

V#�,�3  	-�N3 	- راھ� را�� 	�ھ�ی رو�
#V "  ��ز�3ن 0��Gر �Cی"ھ�ی �B3رزه و  ار�Eن

�3 	8Bط �3 �&K � و در �83ط ��+#W0  	. ��+#W0
از ا#D ھ@ /+ا$+ 3
DG .  ��راھ� ار�Eن !��م -����

�*"ا�* ���G� 0��ا "�3ر.$�w�. از ��ع �ھ�#
�B+د .�ر و "���� و از �78 !�طc ��راھ� در 

	#�3+�  "��#�>- DO� @ھ  !�
� +;�K �3ا  ����
 	- 	. �j�ار�� و در�* آW>- +$�=C �3�! ،D#از ا
�+ا��jم ا#B� D+دھ� و �3;�ع .�t !�رت 

ر��، ��راھ� را از .�t !�رت  ����� 3�
�3 c�3 �&(زه .  .��� دو�Cه ��راھ� ا�E�#د D#در ا

�B+د .���، ا�B� �3#� و "  !�ط ��	"دار�� -� �+#�3	 
ا�Cزه ��ار�� -	 ��3��� .	 �+�3#	 $��> آن 

�ل Fدت '�#7 را ا��ان را �+.�ب و �+Eر�.

.�� د�* -(���، ��B#� ا#��3 D�D را در ھ@  3�
���G,-  ! از �#�B� در ��راھ� JG,&3 ان+Eو .�ر


�رE+ان N&راھ�ی '�د -+ای �+.�ب ا���
 !ا�&��ده .���

ھ�w� .	 �78، �3ھ�* و  ا#D �<�ه و ��#+ د#��Eه
D�w�0 	- ل  .�ر.+د ��راھ� را)�$ D#از ا +$

دھ��، �E#�ی ا#D وا! �* ا�* .	 -�رژوازی  3�
 ،�$�8Bرزه ط�B3 + 0+و)&+ی�و ��#+ ا!,�ر �

W0#+�� .	  ھ� را $� آ��j 3� ��راھ� و �B3رزه آن
! ا#�B3 Dرزه از ��3وده ��C�3 @dد /+ا$+ �+ود

"*���
�ش و ���BKن  "�3ر.! D#از ا �ھ�#
ھ�ی ا��+ا/� و ��!x از ��را،  ا#�<��	 درک


�9ری C @#ر زدن رژ��. �$ +N.ا�K راھ� را��
v0 از آن ھ
	 6�- )	 W0  .#+�� ا�[3� 3�

��د $� '�د، دو)*، v=j3  -�رژواھ� واWEار 3�
و �0ر)
�ن '�د را $,G�J دھ�� و ھ
�ن -��ط 

و در !  ��-U را در �JG د#<+ی -+ �0 .���

�����I-  . ،�wدو)* ��را V# ون ��راھ�، -�ون�-
 �&�ھ�} -�N� از $�j#� ��ز�3��ھ� �����)�

�
� 	 3�C ���- ن��+ا�3ن �78 .  $�ا�� در 3�0 D��(
��راھ� و 3�GK* ��راw� -+ای ا�&�8ل ��dم 

�3 �&���  -�رژوازی -	 ��dم �����)�#��

�9ری ��راھ�ی �
�#���Eن .�رE+ان، "C

�+-�زان، دھ�8��ن -+ای ا�&�8ل از ��dم 
-�رژوازی -	 ��dم �����)��&� و ��( -+ای 
د#G&�$�ری 0+و)&�ر#� �	 G� �9�$=� از ��ع 

�(�F  *ا� V�$ا+G3ت د����3 +$) 	- *B��
��3��ن  v=j3 	. رژوازی�- �(�

�9ری 3 C

-=G	 ��>#	 �G=� ا�* .)  -+ $�رک آن !+ار دارد
درد$+#D  $�ا�� ا�&�8ل -	 �����)��@ را -	 -� .	 3�

D. D�3�$ ٧."(���ی( 
 �w3* ��را�GK راھ� و�� 	. )�� v#ن �0ر�
.
ا)<�ی آن ا�*، از ھ
���Y' D�* -+'�ردار 


c.  -�دC در v.�3ر  v#ن �0ر�
-��ی '�د از .

�ه "��#��  در ا#D �3رد 3�F ر�H- ن�
.

 ��(�$ �$�8Bط L�C �j�&� و +E.�ر 	8B3* ط�GK

�ن ھ
�ن ��E���.  . JGن =F�	 ����Bن -�د.

�����  DG
ای -�د .	 رھ�w� ا!&�Yدی .�ر را 3
ا#� JG� D���� s�-'+ه 0��ا ��ه .  ��'* 3�
 )٨".(-�د

�&� از �83)	 ��راھ� و ��( �&���-+دا�* �3ر.

�ن، وظ�#^ و .�ر.+د آن q3 ،�wدو)* ��را

ا) �ده �+#n و  ھ� -	 ��� /�ق در ا#J8� D !�ل
 .رو��� -��ن ��ه ا�*

از�Y&O3ت ا���� و 93@ د#<+دو)* ��ع .
�ن 
. #� دو)* ��راw�، زوال #�-��E� آن ا�*

دردوران �+�3#	 داری، �3 -�دو)* -	 3 �� 

	 # �� -� ��3�D و#pه ای -+ای �+.�ب =. x'ا
 *#+N.د#<+، �+.�ب ا 	8Bد�* ط 	- 	8Bط V#
 V6�. �&�=!اراده ا J�
-	 د�* ا!=�* و$�
 �- 	
=. V#و در 	3 �C @�dF *#+N.ا+-

@�&� .د#G&�$�ری -�رژوازی رو-+وھ
 از�+�3#	 داری WEارھ�<�م "دردو)* ��راw� و 

 	6+E )�� @����
 ھ@ �+.�ب ھ��ز-	 .
�*، و)� ا#D د#<+�+.�ب ا!=�*   ;+وری


�ر����ه N&ا� *#+N.د�* ا 	- +Eر�
N&ا�
د�&<�ه و#pه، ��3�D و#pه �+.�-� # �� .ا�*

 sزم ا�*، و)� ا#D د#<+ #V ھ��ز"  دو)*"
�*، ا#D د#<+ دو)* -	 3 �� ا'x   دو)* ا�&�8)�

*���)"٩  ( -+'[ف ��dم �+�3#	 داری ،  
���ر - *#+N.ا ����� 	H=اراده و� �j�#درا

�J 3� ��د و �$ V6�. �&�=!-+ا 	3 �C رگ)-
ازا#D رو د#G&�$�ری 0+و)&�ر#� -	 .=� از 


�#( ا�*&3 +E ر�
N&ا� 	8Bری ط�$�&G#در�* .  د
 D���3 V# D&-�ون دا� 	ان .+Eر�
N&ا� vGF+-
/�ق ا) �ده -�+�h -+ای �+.�ب 3+دم، !�در-	 

-+د اھ�اف و ���83 '�د ���&��، ا�3   0�7
 D���3 V# D&ن، -� دا��,G&
Kان و ز+Eر�.
���ر ��ده و �B#+8$ً -�ون ��3�D دو)&� و -�ون -
 JG,&3 ده�� J
F 	=�و� 	ه، و-p#د�&<�ه و V#

�رE+ان N&$�ا��� ا� �3 ،n=���ن در��راھ�ی 3

دردو)* ��راw�، ا��F	 و .  را �+.�ب .���
�&+ش د�3.+ا�� ��راw� آنE   *#+N.��6ن -�ا

١٠در���	   

�راھ�!  ز��ه ��د �'�ن� 3�� !ز��ه ��د 45
�ری ا���1 و �'� ���8)�ا��ن ���7

� �<�=�ت 45��3 آ:����9)
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١از ���	   

١٠ 

٨از ���	   

ا#+ان ا�* #� �	، /�!� "  �� و j�0@"ا�&�ن 
آ�o	 در ا#E c;�3 D�+ی .  .
&+#D اھ
�* ا�*

!�-J $�.�� ا�* و -�#� -+ آن ا�<,* WEا�*، 

�9ری ا�[3� و C -+ای 	ه ��ر#p#و *�
اھ

$�ا��  �* .	 $��sت ����� ا#D .,�ر 3� k�$�+ی
 . -+و; �* دا'=� و'�رC� رژ#@ -+�Cی -<Wارد


�9ری ا�[3� C 	. *��� ��0��ه ��. +-
*�ا#�G	 U��F  . 6,@ و ا-+وی -,�ر ا�� ��

'��3	 ای $
�م $O@ 3+غ ھ�#7 را در ��B ��ر#	 
 e�K ا�� �+/� -+ای -�8ء و�$ �
WEا�&	 ا�*، �

�9ر ��ر#	 -	 ��Fان #V /+د C v�wرت ر�!


�9ری ا�[3� و  .  -���C 	B��C 	
د/�ع ھ
�xO '��3	 ای از ��ر#	 در وا!c د/�ع از '�د 

 . و د/�ع از �C�3د#* رژ#@ �K.@ -+ ا#+ان ا�*

	 ا#+ان، �+���* ����� '�د را .�K *��ھ
آ���oن -� �3! �* ��ر#	 در آ3�O&	 ا�*، .	 
��8ط -,�ر ا�� را 3�83	 ای -+ای ��8ط 


�* '�د 3� دا��.�K  . 	. 	=
C D#ن ا��-" +Eا
��ر#	 را �<	 دار#@ 3� $�ا��@ '�ز�&�ن را ھ@ 
v0 -<�+#@، ا�3 اE+ ��ر#	 را از د�* -�ھ�@ 

-��ن ھ
�D "  $9+ان را ھ@ �
� $�ا��@ �<	 دار#@
وا! �&� .	 -	 رو�D#+$ D .  وا! �* �3+ز ا�*


�9ری C +H' س��Kو ا �ا�+>� DG
3 JG�
 t!ا�F و 	را در از د�* دادن ��ر# �ا�[3

 .- �ی آن -�ز$�ب 3� دھ�

�9ری C 	��#ا+E 	='م ا!�ا�3ت �3ا�
$ ،c!در وا
ا�[3� در -�+ون از 3+زھ�ی ا#+ان، از 
 nH� در *���ز�3��ھ� د�&	 ھ�ی $+ور#

�#* از E+وه K �$ 	&/+E 	���3رھ�ی '�ور�,.
ھ�ی وا0�<+ا و cj$+3 ا�[3� در ا!�Yء ��8ط 
 	&/+E 	#+j�� و D
�9Cن، از ��ور ا�=�	 -	 #
$� 3�$�9j$ D�(ات �3�d� و ار��ل /+�3��ھ�ن 
��+وی !�س ��Iه ���0اران -	 F+اق، )��Bن و 
��ر#	، ھ
	 و ھ
	 در D&'�� *9C '�.+#(ھ�ی 

�9ری C +ا�3ن�0 �&�ا�3��- +
��Kظ&� و ا#�jد .

 . ا�[3� در '�رج از 3+زھ�ی ا#+ان ا�*
��8ط #G� v0 از د#<+ی ا#D '�.+#(ھ�ی 
��Kظ&� .	 ھ@ ا.��ن -�7 از ھ+ ز�3ن د#<+ی 

	 ا#+ان را -+ ا�<�O&	 و از .�K *��ھ �ا�+>�

�ن ا�[3� را $� -�ان �C .,���ه .�K +d�3 D#ا

ا�&�ن �� و ".	 �<�9اری ��ر#	 را -	 ��Fان 
@j�0  " ،��د در او)�#* اول '�د !+ار داده ا�'

 	8H�3 را در ��9ری ا�[3
C *� !�3
'�ور3���	 -	 ��ت 3&()(ل '�اھ� ��'* و ھ
�ن 

�9ری C و د#<+ �3�83ت tw�93ی ط� 	ط�ر .

[ -	 3 ��ی &�3 ��ا�[3� اF[م .+ده ا��، 6	 -

 .ھ@ -���" از د�* دادن $9+ان"

ط� -�7 از �	 دھ	 در �96ر�6ب ��ور 
ا�=�	، .,^ �3
�)	 ھ�ی �3�d�، ��ز�3��ھ� 
E+وه ھ�ی $+ور#�* ا�[3� و �qK �&Kر 

��'	 -+ون 3+زی ��Iه   -3�&8�@ ��+وھ�ی !�س 
در �8H�3 nH	، د#<+ �C#� -+ای   -���0اران


�ن ا#8K D�!�- *8� �W>ا�&	 ا�*&.  . D#ا �-

�ن .�K *���� ،7�0 ل�� V# D�
و�Cد، $� ھ
 M�3 *8�8K D#ن ا�
ا�[3� ھ
�اره -+ .&

اE+ در �C#� ھ@ �Bj3ر -	 اF&+اف .  ا�&�ار -�د
 *#�
K �K ، �3ا'[ت '�د را �+/� در���� �3

 .ھ�ی ����� و 3 ��ی -��ن 3� .+د��
-� ا/(ا#7 دJ#s و �3ارک �qKر ��+وھ�ی ��Iه 

�9ری ا�[3� در )��Bن، /=�H�D و C س�!

ھ�ی �3�d� و �����  F+اق، از �3$�9 0�7 د'�)*
رژ#@ در .,�رھ�ی د#<+ -+ای U8�$ اھ�اف و 

ط=�B�	 �0ن ا�[3��&� اش، -+  ���83 $�� 	
 . ھ
<�ن آ��Gر ��ه -�د

-� �+وع -�+ان ��ر#	 و 3&()(ل ��ن �0#	 ھ�ی 
3�GK* -,�ر ا��، ����* -+ون 3+زی 

�9ری ا�[3� ��( در �8H�3 nH	 و -	 ط�ر C

د/�ع ھ
	 .  ا'x در ��ر#	 وارد /�ز ��#�� ��

�9ری ا�[3� از دو)* -,�ر ا�� و C 	B��C
��J ��+و و ار��ل �[ح -	 ��ر#	 E ر ��ن�Gآ�

د#<+ ���زی -	 .  ھ
	 0+ده ھ�ی .&
�ن را �0ره .+د
 	Cی وزارت '�ر+�E c;�3 �9�0ن .�ری و
 �- 	&�WE روال 	د $� -�B� �3]�9ری ا�
C
 �3�d� *(�'ی، د+H� ��6 	�F]اط V# ور��

�9ری ا�[3� در )��Bن و ��ر#	 را ا��Gر C

�3ارک و ��اھ� ا#D د'�)* E+ی آ���oن .  .��
�3+ز و آ��Gر -�د .	 ادا3	 ����t#WG$ * و 
 DG

�9ری ا�[3� 3C ای+- 	&�WE �9�0ن .�ری

ا#��j -�د .	، رھ3�GK +B* ا�[3� '�د .  ��Bد
*O#ر 	
. وارد 3��ان �� و آب �0.� را -+ �+ ھ

'��3	 ای در وا.�7 -	 ا���د و �3ارک �3&,+ 
��ه در �3رد �3ا'[ت �3�d� ا#D رژ#@ در 
$ �ادی از .,�رھ�ی 8H�3	 و آ/+#�8#� -	 

�9ری ا�[3� در C ھ�ی V
�+اK* از .

 	- �3�d� (ات�9j$ وھ�ی "ار��ل �[ح و+��
-� ا�+ا#�J # �� "  '> �83م �B3رزه"و "  �83و3*

'��3	 ای اF[م .+د .	 .  ��ر#	 و )��Bن د/�ع .+د
�3 از آ��ز ھ@ 6�(ی -+ای �9�0ن .+دن ��ا�&�@ و 


�#* از .  اsن ��( ��ار#@K �3 در *����
F=�	 ا�+اw�J  رو�D ا�* و "  ��+وھ�ی �83و3*"

 .ازار��ل �[ح -	 ��ر#	 و )��Bن ��(ا-�#� ��ار#@
 $D از ��+وھ�ی ��Iه ���0ارن در ٤٩د�&<�+ی 

��ر#	 $��> �O3)��ن دو)* -,�ر ا�� و v0 از 
 D�K 	- ط+ی 3 +وف�� D�K ن�� 	آن، .,&
 v�wه ���0اران و ر�I� از /+�3��ھ�ن v#����'

9
D �٢٤&�د -�ز��زی )��Bن .	 در $�ر#" - 
١٣٩١ J&! 	- 	#در ��ر J�wا�+ا J3ا�F  <��$ 


[ $�#��ی -�د -+ ���Oن '��3	 ایF ،��ر� .
���ی .	 F[وه -+ ار��ل �[ح و $9j�(ات 
�3�H� -	 ��ر#	 و )��Bن، �78 /+�3��ھ�ن و 
 �$��=
F ه ���0اران را در�I� وھ�ی !�س+��

�9ری ا�[3� C * -+ون 3+زی���دن �+.

 .-�7 از ھ+ ز�3ن د#<+ی آ��Gر ��'*
- � از ا#E c;�3 D�+ی �+#n و آ��Gر '��3	 
ای -�د .	 راه -+ای اظ�9ر �d+ د#<+ �3�83ت 
 	&�WE 7 از�- ��9ری ا�[3
C �&��3و ا �3�d�
-�ز �� و ھ+ .�ام -� ز-�ن x&O3 -	 '�د، F[وه 

*���ھ� -	  ھ� و )�����* ا#D ا�* �<�ه �3ر.
 .��راھ�، دو)* ��ع .
�ن و دو)* ��راھ�

 
 K��� �� : ھ� ز

١- v.رل �3ر�. :	� L�C دا'=� در /+ا�
٢-  v=>�در#7 ا+/ ،v.,<�&�ر :  .�رل �3ر�0
"*����
�* K(ب .�����3 " ���
 �6١٨٧٢پ آ)
٣- D��( :دو)* و ا�8[ب 
۴- v.رل �3ر�. :	� L�C دا'=� در /+ا�
۵- v.ن: .�رل �3ر�
=E�. 	- 	3�� 
۶-  D��(  : ل����در .�<+ه اول ا�&+��� �ا�+�O�

-+ $,+#E c;�3 n�+ی '��3	 ای -+ ;+ورت 
د/�ع ھ
	 �C-�	 از دو)* -,�ر ا��، -+ ار��ل 
��+و و $9j�(ات �3�d� -	 ��ر#	 ��( $�.�� 

در ا#D 3��ن، E c;�3�+ی �93ی .  دا�&	 ا��
 	�3�' c;�3 ،DG
3 JG� D#+$ر�Gآ� 	- twط�
ای را در !�Bل ��ر#	 و دو)* -,�ر ا�� -�ز$�ب 

 . داده ا�*

�ر"�93ی ط�tw رw�v !+ار�Eه F  " و -+ادر

��D ط�tw، 3 �ون اط[�Fت ��Iه ���0اران و K

�9ری C h��/+�3��ه ��-U ��+وھ�ی �83و3* -

9
D، ٢٦ا�[3� ط� ��O+ا�� '�د در روز - 
از ��ر#	 -	 ��Fان ا�&�ن �� و j�0@ ا#+ان #�د 

-	 E(ارش 'E+B(اری دا�,�j وا-�&	 -	 .  .+د
 c
C در tw�93ی ط� ،�#�j,�دا h����ز�3ن -
3�&�sن -��h دا�,�j#� دا�,<�ه ھ�ی ا#+ان 

*�E" اE+ د�
D -	 �3 ھ�jم .�� و -�Oاھ� : 
��ر#	 #� '�ز�&�ن را -<�+د، ا)�#* -� ا#D ا�* 

�6ن اE+ ��ر#	 را .  .	 �3 ��ر#	 را �<	 دار#@
@#+�>- v0 @@ '�ز�&�ن را ھ�$�ا� �دار#@ 3 	>� .

ا�3، اE+ ��ر#	 را از د�* -�ھ�@ $9+ان را ھ@ 

� $�ا��@ �<	 دار#@�." 

 h��3���sن - c
C در tw�93ی ط� 	را . 	o�آ
 ،Dن رو���- ،*�E دا�,<�ه ھ�ی .,�ر �#�j,�دا

	 ا#+ان در .�K *��ھ c;�3 0+ده �و - n#+�

 ;�3� .	 -	 ��Fان #�B!  . Vل ��ر#	 ا�*
وا! �* M�3، ا#D -�ر  -	 دور از دو دوزه 


�$�V را#h در �- nH�D ا)
==� و  -�زی=I#ھ�ی د

+اه .���ه E ھ�ی 	ه ��ن در )��/��o�0 ون�-
دراز#�E�V# �- ، اظ�9ر �n#+� +d از ط+ف 


�ر"رw�v !+ار�Eه F "�� ن��- . 
��ده ا�<�را�	 ا�* اc;�3 +E -��ن ��ه $��> 
�93ی ط�tw را YO� c;�3� V# /+د در 
 v�wر c;�3 �/+� �# و ��9ری ا�[3
C


�ر"!+ار�Eه F  "@��ا�-  . tw�93ی ط� 	را . 	o�آ

�9ری ا�[3� C -+ای 	ر#�� *�
در �3رد اھ
-��ن .+د !��F$� -�#� در -�nH� D#+$s ا�3�&� 
 	
.�K *��ھ U/رژ#@ ط+ح و �3رد -�� و $�ا

���- 	&/+E ا#+ان !+ار . 
�* .	 -�8ء و �3! �* ����� �� D#در ا �G�

�9ری ا�[3� ھ@ ا.��ن -	 ��� ا��Gر C
��W0#+ی -� �3! �* ��ر#	 و دو)* -,�ر ا�� E+ه 


�9ری .  '�رده ا�*C -+ای 	* ��ر#��3! 

�ت .,�ری ��8$ +d�3 +/� از - � و� �ا�[3
و .,���ن -�� روی ا#D �3;�ع .	 ��ر#	 

�ری ا���1 و د
�:3 ��ی اش در �)�ون از ��زھ��'� 

�&����
$(ھ� و E(ارش 3+-�ز -	 د�3.+ا��   -.
 .-�رژوا#� و د#G&�$�ری 0+و)&�ر#�

٧- D��( :ن����3 v=j3 	- ھ�ی 3+-�ط)$ 
٨- v.رل �3ر�. :	� L�C دا'=� در /+ا�
٩- D��( :دو)* و ا�8[ب 

١٠- D��( :دو)* و ا�8[ب 
١١- D��( :دو)* و ا�8[ب 
١٢- v.رل �3ر�. :	� L�C دا'=� در /+ا�
١٣-  D��( :	� وظ�#^ 0+و)&�ر#� در ا�8[ب /+ا�

 ١۴- v.رل �3ر�. :	� L�C دا'=� در /+ا�

�راھ�!  ز��ه ��د �'�ن� 3�� !ز��ه ��د 45
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١٢در���	   

 	=K+3 	- اره�
در �9C�� ز��E� 3� .��@ .	 �� * و $��G)�ژی ھ
-	 �d+ 3� ر�� .	 8F+-	 ھ�ی ��F* .  ای 0�,+/&	 $+ د�* 3� #�-��

��-�&� �3 �=C 	- اره�
ا�3 ھ
(�3ن از �<�ھ� د#<+، .  �+�3#	 داری ھ
 t�Y� � !وا �,+/&�6+'�� و 0 �دور '�د 3 	ھ� $��9 - 	8+-F D#ا

�� �H8	 ھ�#� .	 ز��3� -	 &�WE	 U= $ .  ا���ن ھ� �
� .��د- 	6
دا�&��، دو-�ره -+ �+ راه 8F+-	 ھ�ی �&�ب زده ی ا#�d� Dم ��0��ه 

��+�E �3 ار+! . 
 *�WE از v0١۵ا#> -+ده ٠+� 	�=F -�ف 	ل ھ��ز ز��ن �0ر6�� 

داری ��#D �+�3#	 داری د�* -	 اF&+اض 3� ز��� و ھ��ز از ��ی 
ا#D -�ر ا�3 �	 در .  =0�v �+�3#	 داری -	 '�ک و '�ن .,��ه 3� ����

،  -=G	 در ١٨۵٧ �3رس ��ل ٨���#�رک، -=G	 در -�<[دش و �	 در 
 . ��٢٠١٢ل 

در �3ه ��اB3+ ��ل &�WE	v0 ، از آ$7 ��زی در #V .�ر'��	 ی 
�0ر6	 -�/� و 3+گ -�7 از �� .�رE+ و j3+وح ��ن -�7 از 
دو#�* .�رE+، ز��ن .�رE+، روزھ�ی 3&�ا)� در اF&+اض -	 �Fم 

�ر '�د، د�* N&ا#> ا�+� 	�=F و 	در .�ر'�� ��
ر�F#* ;�ا-> ا#

ده ھ� ��+ از ز��ن .  از .�ر .,���� و در '��-�ن -	  $�dھ+ات 0+دا'&��
.�رE+ی .	 از آ$7 ��زی �Cن ��)@ -	 در -+ده -�د��، �vI در ز#+ 

���� J8&�3 ر�&�ن�
در �3ه اوت .  3,* و )<� =0�j3 v+وح  و -	 -�
�&+ده ی .�رE+ان .�ر'��	 E ب�Y&Fھ� ا�� )�� 	&�WE [دی�ل 3��

ا#D ا�Y&Fب در 0� در'�ا�* ا'+اج .  $�)�� )�Bس در و#&��م -�د#@
 �3 ���C ء ا�&��ده ی�� +Eاز ز��ن .�ر 	. 	از �3#+ان .�ر'�� �G#

ا#�B3 Dرزات ز��ن .�رE+ -	 و#pه از ا#D روی اھ
�* .  .+د، ا��jم ��
�* ا)<�ی .�رE+ ارزان و !��c را در .,�رھ�ی آ���ی G� 	. دارد

ا)<�#� �B3رزا$� .	 3� $�ا�� ;+#	 ای ا���� .  دور $+��@ 3� .��
-+ 0�G+ �+�3#	 داری �9C�� .	 در �+ا#> .���� وا-�&	 -	 ��+وی 

 . .�ر ارزان در ا#8H�3 D	 از .,�رھ�ی آ���#� ا�* وارد ��زد
 �-  �F�
&Cی .�ر ا 	�+F $��9 در 	ز��ن � 	�=F V�$�
&��� *��,'

�م ا- �د '��Y� و $  	G=- ،دد+E �3 ل�
Fِ�8ق آ��ن اK ل .+دن�
#�0


�F� ز��ن را $�* $�k�+ !+ار 3� دھ�&Cا �E��ھ�ی .  ز 	-+j$ از +Eا
�YO� ز��ن در را-H	 -� ',��* .	 ھ+ روزه در �3�> '���اده، 

�ع -� آن �3اC	 ھ�&��، -<Wر#@ و $��9 -	 ذ.+ &C> .�ر و در ا�در �3
���ه .��@، 3� $�ان از - 	&�WE در ��ل �ا;+&Fا �3�
F ھ�ی *.+K

� .	 در �3ه ژا��#	 در ھ�� v0 از $�jوز E+وھ� -	 �dF ھ+ات�d$

93
&+#F D=* ھ
	 E�+ ��ن .  #V زن �Cان، ��رت E+/*، ��م -+د

�#* .�/� !���ن و د�&<�ه اC+ا#� از K م�F 	- اض+&Fا ،*.+K D#ا

ھ
�o��d$ Dھ+ات ز��ن در 3+ا.7 در اF&+اض -	 !���ن .  ز��ن -�د
ازدواج ا�BCری در 0� '�د.,� #V زن �Cان از �3اردی -�د .	 
�B3رزه -+ای �8Kق ز��ن را -	 رودررو#� -� !�ا���K D.@ و دو)* 

3+دم ا/����&�ن در ��ل �WE&	 ��ھ� !&J و $�jوز .  درا#D .,�ر .,���

�#* دو)* در �j3زات آ3+ان آن -�د��K م�F ر و�,. D#ز��ن ا 	- .

 D�3+j3 زات�j3 $��9 در 	ری از �3ارد ����دو)* ا/����&�ن در -
*/+E م !+ار+j3 ه�>#�C د  در .��ر آ��ن در�' 	G=- ،.+د �ھ�$�. .

ا�Fام #V زن -	 د)�J روا-> '�رج از ازدواج و �[ق زدن #V د'&+ 
١۶ 	��
 ��)	 در ا/����&�ن .	 �3رد $�jوز !+ار E+/&	 -�د، �9�$ �

ھ�ی ا��.� از -���ر �3اردی -�د��  .	 در �3�C nH 	 و ر���	 ھ� 
-��-+ا#F *��,' ،D=�	 ز��ن در F+�	 ی '��Y� از . H3+ح ����

ازدواج ا�BCری E+/&	 $� '&�	، ;+ب و �&@ ز��ن در �3�> '��	 و 

�ع، $�jوز -	 آ��ن، $�jرت ز��ن و /�,�ی ا�BCری و !&J ھ�ی &Cا
����3� و ��+ه از ��ی ��dم ھ�ی K @.�K&� اE+ �3��� ا#+ان، 

�#* ر�
� و !����� �,�د، K �3]ن و د#<+ .,�رھ�ی ا��&�ا/���

در -���ری از .,�رھ� -� ��Gت 3+ا�q! cC#� و �Fم 0�<�+ی و 

�#* 3� ��دK @�8&�-	 ھ
�D د)�- J	 �j3  .زات j3+�3ن، ��+ 3

�6)7 .,��ن .�d� Jم ����� �C�3د،  K+3=	 ای از رو�� �B3رزا$� 
در ھ
�D رو�� ا�* .	 �B3رزات ز��ن F[وه -+ و#pه E� .  ز��ن ا�*

 �3�
F ����� 7B�C از �,O- 	- ت '�ص '�د�B(�H3 ھ�ی '�د و
$3 J#�B� E+دد و �+���* '�د را ��E(#+ -� �+���* ����� د#<+ 


�3� و ����� 0���� 3� دھ�F �;ا+&F7 ھ�ی اB�C  . ن�
ا#D ھ
$j+-	 ای ا�* .	 در ا#+ان �B3رزات ز��ن را .	 -7O و�� � از 
 7B�C .+د��، در �3 ��-�دن آن  $�. ����+���8ق ز��ن -+ �K نs� /


�3� v0 از ا�&�O-�ت JK .+دF �����  . ا;�ت+&Fا  *�G�
�+ا�+ی v0 از ا�&�O-�ت �
�#,� -�د .	 .
I�V# D 3�=��ن ا�q3 را 

6+ا .	 K&� ز���� .	 -	 ا�G3ن -+E(اری #V .  -	 ا/���	 ھ� �I+د

�9ری ا�[3�C ت ��)@ و آزاد در�-�O&�ور دا�&��، از '�د (!!!)  ا�-

��ال .+د��، اE+ 3�=��ن ھ� اk�$ �q3�+ی در �+���* �3 ��ارد، 
 ��>6	 V# 3�=��ن ا�6 �q3�D ھ�/� را 3�$�D 3� .��؟

ا#D .	 -+'� از / �sن ز��ن، � � در ����* زدا#� از 7B�C ز��ن 
دار��، آ�Eھ��	 #� ��آ�Eھ��	 در '�3* ھ
�ن ھ�/� !+ار 3� E�+د، .	 
$�jوزE+ان در 3��ان $�+#+ �j$ �- +Y3وز -	 ز��ن د��Bل 3� .+د��، 

v#زن / �ل .+د در �0ر 	و #� -� $+ور � D#+�- و v��$ ھ� .  #� در D#ا
ھ
	 $�9#�ی -+ای ھ
	 ی ز��ن -� ھ�ف -�زدا�&D آ��ن از 3,�ر.* در 

K&�  در $��v .	 آ��زE+ -�9ر F+ب -�د، .  ا�3ر ����� ا�*
ھ,�اری -	 $
�م ز���� داده �� .	 در $��sت ����� ا'�+ �78 

در ا#D .,�ر v0 از !��م 3+د3� =F�	 3�GK* و!* و . -�(ا#� دا�&��
-+ا��ازی آن، ��Cح  ا�[3<+ای ا)�q9ِ	 در دو)* اw&[/�  $[ش .+د 

 در ا#D .,�ر، �8Kق ز��ن را ١٩۵۶$� -� $���+ !���ن ا���� �Y3ب 
 . �3رد $ +ض !+ار دھ�

G# L�C� از �
��	 ھ�#� ا�* .	 �,�ن 3� دھ�، 6<��	 ز��ن 6	 
��+�E �3 ار+! *���� +�k�$ *�$ اھ���O� 	6 اھ�� و�O-  . ھ�<�م 	-

L�C، ز��ن -�,&+#D !+-����ن �C<� ھ�&��، .	 '�د در آن د'�)&� 

 � -	 ز��ن .�<� .  ��ار��C وزھ�ی�j$ 	- ر 3+-�ط�B'ا 	&,E در ��ل


�ن /+ز��ان و 3+دان '�د .  در آ/+�8# �3&,+ ��,6 J-�83 ز��ن در
��&/+E ار+! � 
C وز�j$ و 	=
K در .  �3رد 	ن ��)@ -�C 	. ری���-

 *��,' D#از ا ���� �و روا� �
�C t!ا�F +
F +'د�� -�#� $� آ+-
���. J
آن ھ� K&� از -+'�رداری از .
V ھ�ی G�)0� .  را $�

���ری v0 از ا#j$ D+-	 ی درد��ک - 	. ���3+وم -�د�� و 6	 -
�Bj3ر -	 /�,� ����، 6+ا .	  از '���اده و دھ�Gه ی '�د ط+د ���� 

 .  و ھ�} ا�G3�� -+ای ز��E� ��ا�&��، D$ )C /+و��
 D��C <8� ، '�اھ�ن���� �3 	3=�K وز�j$ +kدر ا 	. �ه ز���p#و 	-

�*. ا���� D��C <8� 	- م�j�ا *=F �9�$ D#ا�*، ا @=�3 	6+Eرزه . ا�B3
-+ای �C <8� UK�D در ��ل &�WE	 O-,� از �B3رزات ز��ن را در 

در ا��I��� دو)* د�* را�&� �3ر#��� .   �9Cن -	 '�د ا'&�Yص داد
 $[ش .+د $� �C <8� UK�D را .	 ٢٠١٢را'�ی در �3ه ژوsی ��ل 

 �$ ،D�,�0 *(ر در دو�,. D#٢٢در ا t#�Y$ از -�رداری v0 	&ھ� 
در ا#�sت 3&��ه آG# �G#+3� از 93
&+#D � �رھ�ی .  ��ه -�د، )�� .��


�9ر#�Oاه، )�� �C <8� UK�D -�د .	 J96 ��ل C ح��C �$�-�O&�ا
دو)* اردو��ن در $+.�	، v0 از . 0�7 در ا#D .,�ر -	 $t#�Y ر���

-+ای $t#�Y !���ن ��3ود .+دن ٢٠١٢آن .	 $[ش ھ�#7 در �3ه 3	 
�&+ده ی -	 و#pه ز��ن و ��( 3+دا�� E ا;�ت+&Fا �- D��C <8� UK

c آوری C 	- رد، ا!�ام�' *�G� ،��.+د �د/�ع 3 UK D#از ا 	.
#G� از داروھ�ی ا���� ;� 3�K=<� -	 ��م 3�(و0+و�&�ل از -�زار 

���ه �3��ب 3� E+دد#�� �YO� +d� ن�&� D#ح ��ه در ا+H3 Jw��3  . D�#-+ای درج در ا 	ای . 	ھ+ �83)
�ن ��H5�Eت . .=
	 #� دو ���	 �,+#	 .�ر -����٢٠٠٠&�ن ار��ل 3� E+دد، �Kا.N+ 3� $�ا�� �� 

��7ه ز��ن در ��/3 �'�ط� دار ������ داری�� 
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١١از ���	   

١٢ 

.+د .	 طUB $ +#^ ��ز�3ن -�9ا�* ��9C� C(و داروھ�ی ا����  
�3��ب 3� ��د  . 

  +;�K ل�K در J=3 از ��ی ��ز�3ن *� 
C ی 	�s�� ارش)E UB٢٢٢ ط  
 ��&�آ�3ر  .  3�=��ن زن /�!� ا�G3ن د�&+�� -	 ا-(ار 0�,<�+ی از 3�K=<� ھ

 ھ(ار زن ا�* .	 -�,&+#D ا#D آ�3ر  ٠ ۵ ٣ ��s�	 ی 3+گ و 3�+ �3دران   
 . 3+-�ط -	 ��C <8�D ھ�ی ��+-�9ا�&� ا�* 

�<�ھ� د!�- +$ U	 �O3)��ن ��C <8�D در .,�رھ�ی O3&=^ �,�ن 3� دھ�  
  <8� UK ^(�O3 	. 3* ھ��GK درون t�!ر �# @.�K ����� ا#,�ت+E 	.

ا#��ن .	 �Cن  .  �C�D ھ�&�� -	 را�* $+#��C Dح ھ�ی &3�GK� U= &3 ا�� 
  ،D��C <8� �- *�(�O3 �- �3ن)
ا���ن -+ا#,�ن 0,�(ی ارزش ��ارد، ھ
ط+/�اران  #� j3+#�ن ����* ھ�ی L�C ط=�B�	 ھ�&�� .	 3�=��ن ھ� ا���ن  
  	- �3�d� ت���=�
� از ط+#L�C U #� از ط+#U $�)�� و /+وش $�8&�را 3

ا#��ن ھ�&�� .	 ز���� را .	 ��C <8�3 D� J$�! ،���.  .  .�م 3+گ 3� .,���� 
  D#ا 	- 	G=- ،زد�� �د),�ن -+ای .�د.�ن 3 	. J�(د D#ا 	- 	��3، ا�3 ��� �3
د)�J .	 -+ای 3��ان ھ�ی L�C '�د �+-�ز 3� '�اھ�� و در -�زار .�ر،  

ھ
���C Dح ھ�ی d/��3	 .�ر ط+/�اران !�@ '�رده  و  .  ��+وی .�ر ارزان 
آ��Gر ����* ھ�ی �+�3#	 داری ��� )�B+ا)��&� ا�� .	 -�دC	 ھ�ی دو)&�  

�F� و #�را�	 ھ� را WKف #� ��3ود 3� .��� و  &Cا D�3�$ @&�-+ای ��
  �������ری از ز��ن را -	 د)�J /8+ وادار -	 �+.�ب vK طB� � و ا�-

 ����,. �3 D��C <8� �3دری '�د و  .  V��3 	. �&�����* ���)�B+ا)�
دو)* ھ�ی ر/�ه را ا.��ن -	 .��ری زده، در �<�ه .+#	 و ز�* '�د -	  
  JN3 ��(�$ ار)-6,@ ا 	ز��ن - 	ه -p#و 	و - ��ان ا-(ار $�)��F 	- �9�$ ن��ا�

3
��ع ا�* و�Cد  .  3� �<+د  D��C <8� 	. �#$��9 در .,�رھ� 	ه ��>� D#ا
دارد، -=G	 در .,�رھ�ی 0�,+/&	 �+�3#	 داری ��( .	 ��C <8�D در �3ه  
  U#�,$ ان��F *�$ * ھ�ی د#<+ی���آزاد ا�* -� � �3=<�K ھ�ی اول

'���اده ای .	 از آ��ز  .  '���اده -	 و#pه در ��ل ھ�ی ا'�+ د��Bل 3� ��د 
  J�0��اG(�3 7#���Y' *� در $�ر#"، �83س  و e�K و ا�&�8ل آن -	 �
  D�
q$ ز��ن ���C و .�&+ل ا�3ر *kورا D��ا�! U#+ھ�ی - �ی از ط

 .  E+د#� 
  @,6 	- 	G=- ،��(�$ ار)-6,@ ا 	$��9 - 	ز��ن � 	داری - 	ا�3 6+ا �+�3#

 �* ا�*؟ -+ای ��0" -	  C 7#<+د و '�اھ�ن ا/(ا� �3 JN3 ��ا-(ار $�)
ا#D ��ال -�#� 0�7 از ھ+ 6�( در �d+ دا�* .	 -+ای ا#�d� Dم ھ�}  

 	#�3+� *��B�د و ا�� )C *��&�  .  6�(ی U=H3 و �83س ��#�- D#ا+-��-
  D#دی در ا�� 	داری 6 	م �+�3#�d� 	. ح .+د+H3 D��6 ال را�� D#ا

ا#D �3;�ع از B�C	 ھ�ی O3&=^ -+ای  .  دارد .	 ز��ن -�,&+ -o	 دار ���� 

 �&� #G� از  .  ا#D .,�رھ� اھ
�* دارد C ( -�+ان�7 از ھ+ 6�0

93
&+#D -�+ان ھ�#� ا�* .	 .,�رھ�ی �� &� 0�,+/&	 -� آن �3اC	 ا��  
K&� در .,�رھ�#� �3��� ا#+ان  .  و -� ا-(ار O3&=^ � � در �83-=	 آن دار�� 

���ر 93
� در 0�B,+د ����* ھ�ی دو)* ھ��* - J3�F *� 
C ی 	=��3 .
  ��.�$ *� 
C 7#ا/(ا +- 	&�WE ای در ��ل 	'��3 	ا�* . J�(د D�
-	 ھ

  *� 
C 	- ن��داده �� ٠٠ ۴ .+د و � �ر ر� ����=�.  3  	ی د#<+ی . 	B�C

� -	 ��dم .�ر و �+�3#	 و را-H	 ی ا#D دو در  �8&�/+ا3=�&� ا�* و 3
��دآ/+#�� 3+-�ط ا�*، ���ز ��dم �+�3#	 داری  -	 ��+وی .�ر ارزان  

ز��ن K&� در .,�رھ�ی �� &� 0�,+/&	 .	 ا)<�ی ر/�ه و -+ا-+ی  .  ا�* 
�8Kق �9+و��ی در �Cاc3 �+�3#	 داری ھ�&��، -	 ��Fان ��+وی .�ر  

 ��+�E �3 ر !+ار�
N&ن دو ��م  .  ارزان $+ از 3+دان �3رد ا��
در .,�ر آ)
دار��،  ز��ن  )   #�رو ٠٠ ۴ $� �8^ �3ھ��	  (ا/+ادی .	 ��J ھ�ی .@ درآ�3  

  ٢٠١٣طUB آ'+#D آ�3ر ر�
� اداره ی .�ر ا#D .,�ر در ��ل  .  3� -���� 
  7O- D#در ا J��� ن و  ٧ $ �اد ز��ن��=�ھ(ار ��+ ا�* ٠٠ ۴  3   .  *#+N.ا

-��-+ ا#D ، ز��ن -� -o	 دار  .  ا#D ز��ن را ز��ن '��	 دار $,G�J 3� دھ�� 
  	. J�(د D#ا 	- 	G=- ،دھ�� �ا#7 3)/ر را ا�,. *� 
C �9�$ 	� ن��
  �&K �# م و!* و�
3+ا!B* از .�دک را -+ �9Fه دار��، !�در -	 ا��jم .�ر $


	 و!* ���&�� و ��#� F�� �9�$* ھ�#� در روز -&�ا��� .�ر .��� ��  .  D#ا+-��-
. '�د را -	 ��Fان ��+وی .�ر ارزان در ا'&��ر -�زار .�ر !+ار 3� دھ�� 

در ا#�s �jزم ا�* -	 ا#G� D&	 ا��ره ��د .	 ا.N+ا K&� در 3,��=� .	  
ز��ن -	 ط�ر ��
	 و!* #� $
�م و!* .�ر 3� .��� از ھ
�Gران 3+د '�د  

طU آ�3ر ر�
� درآ�3، .	 در �3ه د���8K  .  +B3ق .
&+ی در#�/* 3� .��� 
 در ا$+�8K ،�� +,&�3 7#ق ز��ن ا$+#,� از ھ
�Gران 3+د '�د  ٢٠١٢

ا#D $��وت د�&
(د، ر!�-* �C�3د -�- D��Gران را  .   در�� .
&+ ا�* ٠ ۴ 
ا/(ا#7 3� دھ� و -��Gران را وادار -	 W0#+ش �+ا#> �O* $+ .�ر و  


�ر ��#�$+ 3� .�� N&.  ا�  �رزا$�B3 �>&�B
ھ
�o�D ا#D ا3+ ��ی -+ای ھ
ر!�-* -�D ��+وی .�ر  .  -�D .�رE+ان و -	 ط�ر .=� .�ر.��ن ا#�jد 3� .�� 

  ۴ ١ #G� از 93
&+#D دs#=� ا�* .	 tC�3 ��ه در ا#D .,�ر ��( در  
 در�� �8Kق ھ� .�ھ7 #�-�، -�ون ا#D .	 اF&+ا;�  ��15ل ا'�+ -�7 از  


=	  .  ھ
	 E�+ و 0�<�+ ا��jم E�+د C از ^=&O3 * ھ�ی���( ��در ا#+ان �
'��	 �,�D .+دن ز��ن -� .�ھ�F�� 7ت .�ر، ا/(اY'+3 7#� زا#
�ن و  
'��	 �,�D .+دن K&� ز��ن .�ر��3 و ��+ه در د�&�ر .�ر !+ار E+/* و $�  

����&� .	 $�*  .  �C#� .	 ا�G3�7 -�د، !�ا��s Dزم -	 $t#�Y ر��� 
 . )�ای W3ھ- t	 ���d� cم �+�3#	 داری ��رت 3� E�+د 

��&� 96+ه ھ�ی �E���Eن دار��  و -� �<�ھ�  !  آری  �C M� B$ و *��,'

�F� و  &Cا �E��ز t�ا�C م�
��&� را در $�C M� B$ ات+�k�$ ،+$ U�!د

�9C�� .	 در آن ��د �+�3#	 داران -	 -�9ی  .  ����� 3� $�ان در#�/* 
  �&K دد و+E �3 دم ا/(ون 	ن دم -�,G&
Kان و ز+Eر�. UK ل .+دن�
#�0
  7G&
K3+دم ز t�C دی از�Y&!ی -�+ان ا 	-�9� 	( -�د ��� D#ھ7 ا�.
  "=�3 	- ^� D�(در او 	ز دارد .��� ������-+! 	- 	,�
3�$�D 3� ��د، ھ

 ��&�-��-+ا#�6 c/��3 D�D  .  .,��ه ���� و ا#��ن ; �^ $+#D ا!,�ر 3�C 	 ھ
  �9�$ D#دارد و ا 	^ �<�را ;  	3 �C از �,O- 	. *ا� D#در ا �م ھ�#�d�

6+ا .	 ھ�} -O,� از  .  ز�3�� ا�G3ن W0#+ ا�* .	  3�C	 G$	 G$	 ��د 
. ��+وی $��ل ط=t -	 $��9#� !�در -	 $���+ .�B���3 Jت �O� @.�Kاھ� -�د 

-	 ھ
�D د)�J ا�* .	 ا���ن ھ� در �CاO3 c3&=^ در ط�ل $�ر#" و -	  
و#pه در ز�3ن K��ت -+ده داری �3رن �+�3#	 داری -	 د)�J ر�p� ،Lاد،  

 ��+�E �3 ار+! M� B$ �3رد *���C و tھW3 ،*�3�!  .  ن��ز�3�� .	 ا�
ھ� '�د ا# B$ D�M ھ� را -WI#+�� و $��وت ھ�ی $�ر#O�، /+ھ�<� و  

�ل ',��*،  Fِ-+ای ا �=�د) �&K د و�' �>&�B
��&� را �3� � -+ای ھ�C
L�C و UK .,�  $=8� .���، آ��ن .	 در راس ھ+م !�رت �,�&	 ا��، -�  

��dم  .  '��ل راK* 3� $�ا��� -	 �I6ول و ��رت ا. 3�C *#+N	 I-+داز�� 

�3� را -	 #�
� 3� -+د و G(�3�*    �+�3#	 داری .	  k+وت F ھ�ی

'��Y� را $��9 -+ای ا!=�&� از  3�C	 D#)>#�C آن 3� .��، -	 3+دان  
 ��&�ا#D د#��Eه �	 $��9  .  ا#D د#��Eه را ا)�8 3� .�� .	 �
� ��V(�3 ) ز��ن ھ

در .,�رھ�#� �3��� ا#+ان �K.@ ا�* و '�د را در !�ا��D ;� زن ا�[3�  
.	 3+د را �C V(�3ن و ھ�&� زن 3� دا��، -+!+ار ا�*، -=G	 در $
�م  
.,�رھ�ی �+�3#	 داری 3� $�ان .@ و -��B���3 7ت 3+د��sرا�	 را در  

از ھ
�D روی، �78 آ�Eھ� ا���ن ھ�، 6	 زن و 6	  3�C  . 	 3,�ھ�ه .+د 

�F� و ����� $ B�M در 3�C 	،     –3+د، -	 ر#,	 ھ�ی ا!&�Yدی  &Cا


�F� در 9C* ر/c آن ا#�� 3� .�� &Cت اs��$ در �ا��� �ز��ن  .  �8,
93
&+#D  .  ط8B	 ی �+�3#	 دار ا#D را -	 '�-� در#�/&	 ا��  J�(د D�
-	 ھ

  	�+F در �ھ�ی �3#+#& *�'�ا�&	 ی آ��ن در �Kل �K;+ د�&��-� -	  0

&7G و  .  ی ����* و ا!&�Yد ا�* Kو ز +E* -+ای ز��ن .�ر���ا�3 �

آ��ن �
� '�اھ�� در  .   -+ای ا.N+#* ز��ن 3�C 	 �3&�ای د#<+ی دارد 

�ر �G=- ،��+B- @9	 '�اھ�ن  N&دار از ا� 	+�3#� 	8Bر 3+دان و ز��ن ط��.

 ��&�-	 ھ
�D د)�J، ز���� .	  .  -+6��ن ھ+ ��E	  B$�M و -� �Fا)&� ھ

� از 3�C 	 را $,G�J 3� دھ��، $��9 در .��ر 3+دان .�رE+ و  ��

&7G 3� $�ا��� -	 ا#D ھ�ف د�* #�-�� و 3�C 	 ای -��ز�� $� در آن  Kز

�D ��ه -���، �	 -	 ا#D د)�J .	 �6ن زن  q$ �&���C @&� 	��E+ھ  c/ر
  	. J�(ن د�

� $�ا��� .�ری را -	 0�G=- ،��+B- 7	 -	 ھ� �#�9�$ 	- ��&�ھ

 ��+B- 7�0 ا��� .�ری از�$ �
آ�Eھ� -	 ا#D ا3+  .  3+دان ��( -	 #�9�$� �
  7G&
Kو ز +E'+و��ن از ز��ن و 3+دان .�ر �=�$�ا�� � �3 	ا�* .
�Cری .�� $� -���ن .D9 را -+ا��ا'&	 و د���#� رھ� از ھ+ ��E	  B$�M را  

 �,O-  U8�$�  . 
 

a��8 ����Uا 
   
  
 

��7ه ز��ن در ��/3 �'�ط� دار ������ داری�� 



١٣ ۶۴٠ �
�ره  ٩١��
	 اول ا����     13 

١۶از ���	   

-�+ای ��
����	 .  -	 ��م ا�8[ب F=�	 آن / �)�* .������
آ��ن ھ�
���oن ا��[ف ا#�+ا��� '��د .�
���&�	 ھ��ی 
وا! � ا�8[ب را .	 .�رE+ان و 3+دم در ���3[ت 

�د��� � J��3 ،��ری '�د -+�0.+ده -�د�. D.�3و ا

 7�#��C 	- ن ا���8[ب" و��H�-ھ��ی را D�
�j��را "  ا
��&'��  . 	B� وی+�� V# ن�o

D ھ� .	 ھj�ا D#ا

 *�#�Fز��ن -+ای ر 	.��� /8> - �* 3�/ �) �3�d�
 <�8�/ ��# ����. �
�jKب و 83+رات د#�� $ +ض �
-	 -+'� از ر�&�ران ھ� و -��رھ�� -�+ای /�+وش 

��م �$ 	�- 	�G�=�- ،���. �
� 	=
K �=G(ھ�ی ا 	-����

 ����� *�(� / *3�GK +ون از�- 	. �وھ�#+��– 

�F� و ���� دار�� #�رش �3� -�+��� و آ���ن &Cا

#��G� از .  دھ���� را �3رد ;+ب و C+ح !+ار �3�

D ھ�ی را-�Hن ا��8[ب j�ت ا]
K D#+$ 	���,Kو

در ا#D روز .   ��رت E+/*١٣٩١ آذر ١۴روز 
 D��#+�$ ��=ا��� 	��. v�����$ .��ر ��3���
�F 	�#ا$�����د
���#�Gی .�رE+ی .,�ر -� د��* .�@ ھ���&���Y و 
�j�0ه ھ(ار �qF ا�* -	 B���3* #�د-�د /�+��Kت 

#V -��� �����ه د#�<�+ .  K,�د 3+ا�
� -+E(ار .+د
.�	 از ��qKر /�+ا���	 در "  د��* ��+خ"-	 ��م 


�#* 3� .+د، �Y* ��ل 0�7 او را -�	 K v��$

D ھ�ی را-�Hن ا�8[ب -� ��6ب و .  !&J ر����j�ا


=	 -+د��� و د��* K د�,K 3+ا�@ #�د-�د 	ق -�
6
ا��3 .  .@ ده $�D از .��ر�E+ان را �j�3+وح ��
��د���

 ��3��
�F 	�#ا$����د 	�. �� tC�3 آ��ن J
F D�
ھ
.�ر $��v در h�0 ا��&��ن $����v ا��Y�&�F-��$�� را 

دو)�* ا��[�3<�+ا -�	 ���ت از ا#�D .  ��ز�3ن دھ�
ا!�ا�3ت .�رE+ی ھ+ا��ن E,* و در W�3ا.�+ه -�� 

�3� .�ر، آ��ن را �j3ب -	 )���� F 	#ان ا$��د+�


�3� -+ای F ب�Y&F١٣٩١ آذر ٢٣/+ا'�ان ا 

���3� .��ر در W�3ا.�+ه -�� دو)�* .  .+دF 	#ا$��د


D ھ�ی �B	 ���3��d� �����3م j�ا�&�ر ا��[ل ا�'
 	�q�9���(ا 	. �ن ا�8[ب ��، ھ+ ��6 دو)&�H-را 	-
-� دو E+وه د#<+ ����� $,G�J داده -�د، ار$���Bط 
 t�#W�G�$ ن ا���8[ب��H�-ھ��ی را D�
�j�د را -� ا�'


�د�. 
 	�- v����$ ��/]�&�wدو)�* ا 	ا��* .� D�#* ا�وا! 
�+د�3اری ا�[3<+ا#�ن ا)��q�9	 از ھ�
��ن روز 
 	��E آن *��* -� -�+ان رو-	 رو -�د و �&�ا�O�
.	 3� '�ا�* 7HF ا�8[-� �3+دم را '����3ش 

. .�� و �B(�H3ت آ���ن را 3����Gت -��!�� -�<�Wارد
 �����
ا)�q9	 -� ا�&��ده از ���&@ ا��&���O-��$�� ��0ر)�
$�ا��* دارای ا.N+#* -,�د، در �K)� .	 آ��Eھ�� 
 7�B���C در 	�s� / 	. ی $�ده ھ�ی 3+دمs�- ً�&B��
�+�<��� -F D=� �+.* .+ده -�د�� و $�������+ و 

���3� .��ر �F 	�#ا$���د ��9�E�� اری��ت و -s��$
.	 ز��3� K&� آ)* د�* رژ#@ �WE&�	 ���ه -��د و 
�E JG�+ی !�t�H ھ��ی ��C#�� �������� ھ�
���oن 

 "U=' ی 	9BC  " ��&�(در -+ا-+ ا!�ا�3ت دو ��&�$�ا�
و -	 و#pه $[ش ھ�ی ا�[3<+ا#�ن -+ای ;��B> و 
 7�B���C V# ،+;�K ل�K دن ا�8[ب، در�
� <!��

����#��
دو)�* ا��[�3<�+ا /��8> در .  �83و3* ا#�jد �
�* ���Oرد -�=��G	 در G� ری�C ا�3ر U&/ و U$ر
��3���� .	 -+ای $��و#�D !�����ن ا������  v=j3
$��G,$ v�J �� ��( -	 ر�@ ا.N+#* دا�&D د��6ر 
 v�=�j�3 D#ا 	و �83و3* ��ه ا�*، ��6ن . JG,3
v0 از �0�(ده �3ه ھ��ز �&�ا��&	 0�v#�� 7 !����ن 

�#�
� D#را $�و �دی . ا�����
�K 	. *ا� D��6 D#ا
�* وز#+ �qF ا)�q9	 .	 ھ@ ز�3ن -�� O� �(�BC
��3��ن -�	 ر#����* دو)�* ر�����  v=j3 J�G,$
وادار �� .	 v0 از $[�� �j3د -+ای آن 6	 وی 
$,G�J دو)&� از $�����G.�+ات ھ�� #�� /�s��� Dران 

ھ+ Y�3 ��6^ �3+زو!�� .  .+د، ��9#&�ً ا�& �� دھ�
 	 
C ١٣٩١ ا���� ۴روز V�# M�#+� �(ا ��=�F 


��دی �K *(و وز#+ .,�ر دو 	q9�(د#<+ ا �qF
�BC)� را 3���ل $,G�J دو)* .+د و ھ+ ����6 او 

=	 0+دازی ھ��ی .�=�� -��رژوا#�� C ا�&��ده از �-

-�	 �3���ان "  دو)&� -+ای $
�م $����� ھ��" ھ
�oن 
آ�3ه ا�*، ا�3 - �� ا�* .	 -�� $���C	 �-	 ��qKر 
 7�B���C 7�0 7 از�ه / �ل ��ن -p#و 	ده ای و -�$
.�رE+ی -&�ا�� در �Kل �K;+ ا���8[ب $����v را 
��* .����B�(��H�3 ��# ��,�G�- J�3ت �3+دم را �G� 	-

��#��
t�(��C ا#��. *����C D	 �Y���3^ .  �+.�ب ��
�* وز#+ �Y�3 �#�Cب 3� .���� ا��3 O� �!3+زو
�	 $D از وزرای K(ب '�دش .	 K(ب .���<�+ه 

�9ری ��م دارد -	 F=* $,�#� -���+ان از C ای+-

�F=�� .  .�-��	 ی !��B=�� .����ره �E��+ی .�+ده -��د���
ا)�� ��+#��M /����8> در -��+ا-��+ ���8��3و��3* $���ده ای و 
.�رE+ی !+ار ��ارد، او �3� '��اھ�� ��3����� -��8��	 
اK(اب و ��+وھ�ی -�رژوا#� $����� -�	 ا��[ح 
 )���� v���$ در 	دازد .+I- داری 	�3#+� @d� V#
���3������� د#��<��+ .,���رھ���ی ���+���3#��	 داری دارای 

=	 �Fم $���� �	 در $�
��م C از �دھ�ی /+اوا��q$
��3طU ا#D .,�ر -�	 �C( ����3ط��K��� U=�� و در 

*� �&� .وا!c $�ر#
 ��#��,$ v����$ ان در+�- 	. �� tC�3 	6 ا�3 آن

�دی �BC)� را وادار -�	 K *(دو 	. �#�C �$ دد+E
ا�& �� �
�#�، !�&��G�# J� از ا��qFی ا��0ز#�����ن 

��G+ی -�=� ���� از .  3&+!� -	 ��م �G+ی -= �� -�د
 v����$ *��+0 D9�3 ات ھ�ی+G37 دB�C ان+Bرھ

7B�C دG3+ات ھ��ی �3��D�9 �0+��*، ا$����د .  -�د
��* �3� دا���، �G��6 .�رE+ان .	 '�د را $+و$

 *��������� –��K(ب .���ر $������v .��	 '���د را ���3ر.
 U��=��' 7��B�����C ،*م .��+ده ا���]��Fا *�����������������(

، دو K(ب ط�+/��ار �=�3� �E+ا#�� ) ���+#�* ھ�( 
 )��B��� v������$ م���� 	��- J��G��,$ V��# و ���N�� ��-

 )*� �9�3+ ١۶و E h�0+وه د#�<�+ روز )  ا.�)�ژ#
 9BC	 ی '=U را $,G��J داد���، �9�B�C	 ای ١٣٩١

.	 ��م .�9BC 7=3	 ی '�=�U -�+ای U�8���$ اھ��اف 

�3� از رھB+ان K(ب .��ر .  ا�8[ب ا�*K ء�
K

.	 در ز�3ن -F D=� ز��ا�� ����� -�د ��O<�ی 
9BC	 U=' ا��* و ���G+ی -�=� ���� ����( #��G� از 

���G+ی -�=� ���� .�	 #�V .  ا�qFی رھB+ی آن -�د
١٣٩١ -��9
�D ١٨ ���)�	 -��د روز �8K۴٨!�ان  

 	(�=E ;+ب 	- �� �'�رج 3 	از '�� 	. �ھ�<�3
�G+ی -= ��� ���G&#��C D#��6  . tر از �0ی درآ�3

!JB از !&J در #V -+��3	 ی $=��#�(#����� ��qKر 
0��ا .+د $� ����* ھ�ی ا�[3<+ا#�ن ا)���q�9	 را 

. ا/,� �
�#� و در 3�G�3�* آ��ن ���O�� ا#+اد .��
�+ و '����اده ی ���G+ی -�=� ����، ا)����q�9	 و 
ھ
دو)* آن را -	 ھ
+اه -���ھ�ی ��B	 ���3��d� ا���ن 
 J�&�! ل�����
D ھ�ی را-�Hن ا���8[ب 3j�ن ا�o
ھ

 .�G+ی -= �� اF[م .+د��
3�=@ ا�* .	 !&G� J+ی -= �� /8> -+ای از 3���ن 

او -	 ����Fان ��qFی از .  -+دا�&V# D /+د ��Bد
#V اw&[ف ����� -	 ��م 9BC	 ی '�=��B�3 ،U=�� و 
3+وج #V ر�&	 �B(�H3ت -�د .	 ا�[3<+ا#��ن و 
دو)&,�ن �
�� $��ا����� و ��
�� '��اھ���� آن ھ�� را 

ا#D در �K)� �* .	 ا#�B(�H3 Dت '�رج .  -+آور��
د�G��3+ا$����V   –از ��6ر��6ب ��B��(��H�3ت -���رژوا 

��&���  . U�=�' ی 	�9�B�C 	�. ��$��B�(��H�3 از �'+-
$���و#��D !�������ن :  ��H��3+ح ��3� ���B��F ���������.ر$������ از

ا�&�O-�ت، E�=C�+ی از ��-�دی �+.* ھ��ی �3=�� 

�د -�9ی .�sھ�ی او)�	 ��3رد j�ا ،� �Bط c-��3 و
 ،v��.���( ھ���یs���. ز ��3+دم، .���ھ��7 واردات�������
�3)��ت -+ k+وت ھ�ی -�(رگ، .��ھ��- 7����Gری، 
-�ز��زی د�&
(دھ�ی �Kا!J در -7O ���� �* و 
 ��Bھ�W�3 D.�3در ا +��G$ ی از+�E�=C ،ورزی�,.

�=�	 -�	 ��O�3)����ن �K ای+�- ��C���و ا��&����ده از 3

�����. 
 –$������ل ��B��N��3* د#��<��+ در ���������	 ی ����������� 

 U�=�' ی 	�9�B�C J���G�,$ )�C 	�- v���$ �F�
&Cا
$���+ا$� �* .	 در J�G�,$ D�#+�$ @93 .��ر�E+ی 


�3� .��ر $����v .  ��رت E+/&	 ا�*F 	#ا$��د
. در ز�3ن -=F D� JG,$ �9�$ .�رE+ی ��j3ز -��د

 3�[دی، ���ل ا��&��8[ل ١٩۵۶ا#JG,$ D در ��ل 
$��G# v� از D�#+�$ @93 ا��qFی �9�B�C	 �3=�� و 

ا#����K  . J��G��,$ D(-��� .��	 -��	 !���رت ر�������، -���د
 -�	 ١٩٨٩.�رE+ی در .�<�+ه ی '��د در ���ل 

 	�. ��� J�#��B�$ �������� رت�! 	- V#د)�  �=G,$
-�7 $+ او!�ت -+ای $�#�� �d+ات .�ر/�+��3#��ن -�	 

ھ�+ �� ����6	 D�$ از ا��qFی .  آن ا�&��8د �3� ���
 ��

�3� .�ر در دو)&� .�	 ���3F 	#ی ا$��د+Bرھ
����� v0 از �+��<����� -��=�F D� �G�,$��J داد 

 �٢۴+.* .+د�� و وز#+ و �3,� ����، ا�3 /�8> 
��F* - � در اk+ اF&+ا;�ت .�رE+ی 3�&�8��@ و 

راد#���G)���(ه .  -�ون وا�H	 از آن ا��&� ����ء داد���
��ن ا$��د#	 tC�3 �� .	 رھ�B+ان ���ز����Gری 
ھ
�oن د-�+اول ��-U آن، ا�
�F����B���� J��� از 
آن �Cا ��ه و '�د $,JG د#<+ی -�	 ���م ا$����د#�	 


&G,�ن $��v را -�	 و��Cد آور���Kو .  ز *�����-

���3� .��ر .�	 در �F 	�#ه ی ا$����د+�>��. D�3دو

 +B3ی ٢٠١٢د��+�Bی رھ���qFم ا�
 -+E(ار �� $
 ��=�F D�- @�#و زد و -�� -� رژ �G#د)� *=F 	- را


�د� D#)>#�C  . 7��0 ��ت دروs��$ و +���$ 	&B(ا
��&���D دو)�* �O�� 	�. ���ه -��د�� tC�3 از .�<+ه
ا�[3<+ا ��8ط .�� و ��B�3رزات .��ر�E+ی -���7 
$+ی در �JG� v��$ nH -<�+��، 6+ا .	 ا$����د 

�3� .�ر $��v در $
�م ���9+ھ��ی ا#�D .,��ر F

ا#�D ا$����د#�	 روز $,�����c .  د/&+ و $,G�[ت دارد
���Cزه ی ���G+ی -�=� ���� را -�	 روز ا��Y�&�Fب 


��3� در ��+ا��+ $����J�#��B�$ v .�+دF  . D����K
��BF�، د-�+ اول .���� ا$��د#	 ا'�+اً �E&�	 ا��* 
 	���=�F 	�. د �6+ا��� ��3+گ �3 	�3ام $�9#� - 	.

�#�
 .ا�[3<+ا#�ن E c;�3�+ی 3� �
9
D و 3+گ #��G� از رھ��B+ان ��C١٨#* روز - 

ا�0ز#���ن !+&3� v����$ -�	 ���م ���G+ی -�=� ���� 

�U -�+ان و ���8ط دو)�* ا��[�3<�+ای  $ �F�-

�� �(�BC دی�
K  . J�&�! ��- ران ا��[�3<�+ا�G&#��C
-= �� -	 C( ا#�jد $��+ -�7 $+ از '��د در �3���ن 

آ��ن ھ
�o�t�C��3 D .  $�ده ھ�ی 3+دم .�ر �G+د��
 ��$��B�k ��- دد و+�E �#�,$ s�- ان در+�- 	. ����

$��ده ھ��ی �3+دم، .  ����� در $��v اوج -�<���+د
7B�C .�رE+ی و 7B�C ا��0ز#�����ن �3&�+!�� .�	 
ا.��ن در 9BC	 ی '=�B&3 U=��ر ���ه ا��*، $��ان 
sزم را -+ای ا�&��ده از و; �* �0#� آ��3ه دار��� 
و ��3� $��ا������� از ا���&���8+ار #��V دو)�* ا���[��3� 
�+.�-<+ در $��E�=C v��+ی ��
��#���� و ا���8[ب 
$��v را -� ��Eم ھ��ی $��زه ای -�	 �0��7 -�+ا�����، 
 ������G�� ���,� t8F 	. *ا� D#93@ ا D#ی ا 	ز3s

 .و -�ون واھ
	 -	 0�7 -+و��

K���� ا�12ب 9L��� ادا�� ی 
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١۵در���	   

�ل M�� ��1ری ا���'�
 ��گ ��:�Eان ا�3

 

�9ری ا��[�3� از $�
��م ��9�Cت C ا�&8+ار
 *�B���Y3 )�C 	�- (ی��ای 3+دم ا#�+ان �6+-

�F�، '�د.�3<� ����� و /8+ ا!&�Yدی &Cا
در 0� ��ا�&	 ا�* و $
�م ا#�q 3 D[ت ھ�+ 

+ و K��ت ا#D رژ#@ 3� W�Eرد F از 	روز .

 .-�7 $+ و -�7 $+ 3� ��د

�9ری ا�[3� �	 /8> �&�ا��* $�qدھ��ی C
3�C 	 را G=- ��. JK	 '�د -� �������* ھ��ی 

����� .	 ا$��Oذ .�+د آن ھ�� را   –ا!&�Yدی 
  در ز3��	 ی ا!�&���Yدی، -���+ان.  $,�#� .+د

U�
F ��� +�$   . V�# 	�- زدن D�3و دا ��(sد
ر�&	 / �)�* ھ�ی '�رج از ��6ر��6ب ھ��ی 
 D�#ھ��ی ا *������� h�#��&�� 	�=
C 3& �رف از

 .رژ#@ ا�*

�9ری ا�[�3� از ���#�� �Y3+ف C @#رژ
3,+و-�ت ا)G=� را 3
��ع .+د و -�	 -�+'�� 
از Y3+ف .����Eن -	 ط+زی وK,������	 در 
'��-�ن ھ� و ز���ان ھ�� ��[ق �3� ز���، ا��3 
و/���ر و آ�������� $����9���	 ی ا����اع و ا!����م 
3,+و-�ت ا)G=� �,�ن 3� دھ� .	 �Fه ای از 
 ��(��F ��- 	�. ��#زاری ھ���- �C�K ن وssد
 *��
�9ری ا�[3� -���� و -C �3�83ت D#+$

�ه و F 78� رت آن ھ��j$ دار�� در !��6ق و

 .ا���� دار��
 ���&���د -��	 ا�����H[ح ١٣٩١در '��+داد ���3ه 


���9ری ا��[�3� �C یs��. رزه -� !���6ق�B3
 ��3��j� @!ر 	&�WE در دو ��ل 	م .+د .]Fا

 3�=��رد دsر .�s -	 ��رت !��6ق وارد ٢۶
رw�v ا#D �&��د ا�F[م .�+د .  ا#+ان ��ه ا�*

 D���>����3 ط�ر 	- 	ھ��ی !����6ق  %  ٨.s��.
 �- 	� 3��=����رد ٢۶.,^ 3� ���� .	 در #�83

-�#9� ��* .�	 در ���6��D .  دsر ��6�( ا�*
و; �&� .���� .	 -�D#+$ 7 0����ھ�� را -�� 
3�GK* دار�� در !��6ق -����ری از .��sھ�� 

ا#��ن -� ا�&��ده از .,�&�� ھ�� و .  د�* دار��
)�h ھ� ا��اع و ا!��م ا��Cس را از .,�رھ��ی 
��K�	 ='�h /�رس -	 ا#+ان وارد 3� .��� #�� 

+ک و /�+��3���ھ��ن E رؤ��ی 	- �ج دھ�- �-
�3�d� .	 در 3+زھ� 3�&8+ ھ�&�� -� ا�&����ده 
از راه ھ� و �Cده ھ�ی �C�3د و -�� .���3���ن 
ھ�ی -(رگ -	 .,�ر .�sھ�ی !��6ق را وارد 
3� .��� و -� /+وش آن ھ� �0ل ھ�ی ھ���<���* 

E �&K(ار��$� از ورود و .  -	 C�t 3� ز���
 ���'+��- U��#+ھ���ی !������6ق از ط��s���. وج+�'

.�@ $�+ .��s#�� .  ھ� ا�&,�ر #�/&	 ا��* /+ود�Eه
�* .	 -	 ا#+ان !��6ق �,�د #�� -�	 ���رت 
!��6ق از ا#+ان '�رج �<+دد -�	 ط��ری .�	 
در ��ل �Cری ا/+ادی �3��� ر�w��v ا$����د#�	 
��=��3� s���Y�����3ت .,���ورزی و 3�������sن 
��ز�3ن �3��+اث /�+ھ���<�� ����( از ا/�(ا7�# 

در -�+ا-�+ ا#�D ا/��+اد، !   !����6ق ��E=�	 .�+د����
���� ھ@ ھ�&�� .	 -� ر��h آور$�+#�D روش .

�* و ��0#��ه " .�)B+ی"ھ� .	 #G� از آن ھ� 
�&+ده $�+ E �3]�9ری ا�
C در 	ای ا�* .
��ه ا�*، -��O,�� از .��sھ��#�� را .�	 در 
3�C 	 $�8;� دارد -	 ا#+ان وارد 3� .������ و 
 @���8�&��-� /+وش آن -	 ط�ر 3�&8��@ و ����+3

����#��
� �3 t�-��#��9� .  درآ�3ی -+ای '�د .
�* .	 .�)B+ان در ��3طU 3+زی ا#�+ان -�	 
و#pه در .+د�&�ن و ������&��ن و -�=��6��&��ن 

آ���ن -�� .  -���7 از د#�<�+ ����8ط و��Cد دار���
ا�&��ده از E+ده ی '�د و ا�=t از راه ھ��ی 
� t ا) �Bر و �3)+و و در �+�3ی ز3�&��ن 
 ��3 ��C 	�-��C را �ھ�#s�. ن�&�و E+�3ی $�-

���. . 
-	 E(ارش ر���	 ھ��ی -�+ون �3+زی، روز 

١٨ D
���ر �Cان ١٣٩١ -9- +B(�. 	� ��C 
.	 -�D ���(ده $� -��* ��ل ��D دا��&���� را 
در 3+ز ��9ب ا)��#�D ���9+��&��ن -����	 �0���ا 
.+د��، -	 C( ا#� D	 ��V# + .�)B+ د#<+ -	 

�9ری ا��[�3� C ا��ازی 3+ز-���ن+�$ *=F
-	 وK,* ا/&�ده و 3� �E+#�(د و ���'��ا��&�	 

او در ا�k+ .  وارد #V 3���ان �3��D �3� ���د
. ا���jر، #V �0ی '�د را از د��* �3� دھ��

�3&�����������	 رو#��ادھ���#�� از ا#��D د���* ����در 
����&�-����-�	 �E(ارش آژا���B�' v+ر������ .  ��

 آذر �WE&	 دو $D از .��)��B+ان ٧ُ.+د�0، روز 
 +��kی ��3+زی ���+د���* -��+ ا 	��8��H�����3 در

�9ری ا��[�3� C @#ا��ازی �3�3ران رژ+�$

ده روز -� ��� .  ��Cن '��د را از د���* داد���
.�)B+ی -�	 ���م ��
���G ر#������� در ھ�
��ن 

�� 	&,. 	8H�3  .	#�0+-  v��ی 3+.( آ��3ر آژا
 .��)��B+ ُ.�+د در ٣٢ُ.+د�0 در �0#���( ا3���ل 

 V�=� tB� 	- 3+زی ُ.+د�&�ن ا#+ان U��3ط
��3�d� @ �3�3ران�8&�3- *�3��G�K ��3��d�&��ا

 .ا�� ا#+ان .,&	 و #� ز'
� ��ه
/ �sن �8Kق -,+ در �E(ار��� .�	 ���3&�,�+ 


�ده ا�� 3� ��#��� .	 -�D ا����� �١٣٩٠ ��$ 
 D#٧۴ د�* .@ ١٣٩١/+ورد 	�&�,. +�B�(��. 
.  ��+ د#<+ ��( ز'
� E,&	 ا�����٧۶ه ا�� و 


��ً ھ��ف ���8�&��ھ�&�د $�D از .,�&�	 �����Eن 3

���9ری C @#رژ �3�d&�ا��ازی �3�3ران ا+�$
ا�[3� !+ار E+/&�� و �96ر ��+ د#<+ در 0� 

3�=����ن ھ�� �3��D در .  ا���jر 3��C Dن -�'&��
ا�&�ن ھ��ی .�+د��&��ن، آذر-��#���jن ��+-��، 
 ��E���ز 	د دار��� .���C�3�,��ه و ا#�[م و+.

�م 3+دم آن 8H�3	 را �#�9$ 3� F ان و+B(�.


� �9��E ،(ار�<+ ��ز�3ن J�=3 در .  .���Kا
ا�3ر �8Kق -,+ #V ��ل �0��7 در �E(ارش 

-�+ .  '�د -	 .,&�ر .��)��B+ان ا�F&�+اض .�+د

���9ری �C @�#رژ ����9� �
Kارش ا)E ا��س
ا�[3� C+$�n �3� دھ�� -�	 ��Cی ��j�3زات 

	 ی ��8ی -+ای !���6ق .�	 در #+C ز��ان و
 	�(�=E ان را ھ�ف+B(�. ،د دارد�C7 و��ا��!


�9ری ا�[3� JN3 ھ
�,	 .  !+ار دھ�C 	&B(ا
3���)�* !&B(�. J+ان ���	 '��)��  D&/+#W0 از

#V $�ر�
�ی وا-�&	 -	 رژ#@ -�	 ���م .  3� .��

 $D از ٨اروم ���ز F�3� �� .	 E+وه p0اک 
.�)B+ان ��3طU .+د�,��D را -�	 ��F *�=�Fم 
 ��
0+دا'* -�ج -	 !&J ر����ه ا�*، ا#D $��ر��
K&� و�Cد 3�D را در ��7 �3��=����ن ھ��G&��ر 

����. �3 t#WG$ 3+زی U��3ط  ! D�����6 	�&�B�(ا
 ��
دروغ 0+دازی ھ� را د#<+ .��� -��ور ��
.��، 6+ا .	 ��Eھ�� او!��ت -�+'�� از ا/�+اد 
وا-�&	 -	 رژ#@ #� �(د#V -	 آن ھ�@ ��B�j�3ر 

��#�
-	 �E(ارش .  3� ���� وا! ��ت را -��ن �
 Jاھ� t�H' ،��
$�ر�
�ی .=
	، �BF ��s�3ا)�


� �	 ی ��C ز��
 دی ����٢٩* زاھ���ان در ���
 �E* .	 در ھ�&	 ی �WE&	 /�+دی .�	 ١٣٩١

 t���8 $ �3رد 	اه دا�&+
ظ�ھ+اً �Eزوw�J -	 ھ
��+وی ا�&3�d� !+ار 3� �E��+د و /�+ار �3� 

او .  .������ و ���3رد ھ���ف !��+ار ��3� ��E���+د
�&�@ و آن را :" ا/(ود�� U/( -� !��6ق �3ا��3 �


�� .�����@ ا�C��$ ��- ��3	 -�	 و��Cد �� U�#�,$
 t��. t���3 ، اول -�#� راه�,&�ت 3 ]G,3

ا#D آ'����� ."  درآC �3=�ی آن ھ� WEا�&	 ��د
 	��. �����������v��I $���.������ .��+د .��	 -���#��� -��� .

!������6ق ��3� s���.  " ���- ���������.ھ���ی 3,��+وع" 
3������������3	 -���+'����رد �����د  . v���I���� وی

*�E ": D�#��3��3ر 	-����ه -� 	زا�����$���	 د)
�3&+م ا�&3�d� ا#D ا�* .	 اK&����ط .������ و 
$���	 -��ه -	 /+�3��ھ�ن �3&+م آن ا�* .�	 
-	 ��+وھ�ی $�* /+�3ن '�د��ن $�.�� .������ 
.	 از $�+ا��ازی -	 �6��D ا/�+ادی '��دداری 

ا)B&	 ا#D آ'��� و د#<+ 3���sن رژ#�@ ."  .���
'�ب 3� دا��� .	 -��Gری در ا�&�ن ����&��ن 
 ��# J���wزو��E <8/ .�� و �اد 3��ن -�&�و -=�6
.�sھ�ی -	 !�ل آ'���ھ� ����+3,�+وع ��3����� 
�&�� .	 -	 ��رت !���6ق �� �=G(3,+و-�ت ا
و .�)B+ی وارد �3� ������، آرد و ��6ی #�� 

��&� .)�ازم '��<� ��( ھ
3��=	 ی .,&�ر .�)B+ان، 0+و��ه ی ����C#��ت 

�9ری ا�[3� را !���Hر$�+ ��
��ده C @#رژ

��E(ارش ھ��� و ������9دت ھ���ی ��3+دم .  ا���*
��3+ز�,�����D �,���ن ��3� دھ������ .��	 ���3���3ران 

�9ری ا��[�3� آ��Eھ����	 و C @#رژ �3�d&�ا
 D�

�اً د�* -	 ا#��C D#�ت 3� ز��� و -	 ھF

 .�G�3 �#�- *9Cم و H3+ود E+د��
 

 �%�ره �)�ی �'��%�ه ی 
�ا
  در وا9)�4ن

 
١٣٩١ -9
�D �0٢٣پ -��#G* ���(دھ@ روز  

او ر��
��ً .  از tY�3 '�د .��ره E��+ی .�+د
اF[م �
�د .	 -�	 �F=�* ���$��ا��� و ;� �^ 

 D#ا�� ا�$ �

��� د#<+ ��C "@93 ی 	��وظ "
او ھ
�o���E D* .�	 '��ا .  را -+ دوش -<�+د

 ��F�8> د/ v0 D#از ا 	ا�* . 	از وی '�ا�&
.��ره E�+ی �0پ -�ون ا#D .	 ��م ا�& ��� !  .��

را -<�+د �0#�ه ای -���ر ��در ا��* �6+ا .�	 
آ'+#D -�ر ھ�&�Y ��ل �0�����6 7��D ا$����!�� 

آن 6	 ا3+وز را -	 ھ�* ���ه ی �0��7 .  ا/&�د
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١۴از ���	   

 �'b ھ�ی ��:�
 
 

 ����دا
                             	3�.sر٥٠sد  
                              vE+�ر١٠sد    
   دsر٢٠����	     ���+ی                

�wرا��  �ا�+G3ر١٠٠           ١دsد   
 �wرا�� �ا�+G3ر١٠٠            ٢دsد   

       JGھ��( .&�ب 3+ا�@ ��ر3٢٢٠sد   
 �wرا�� �ا�+G3ن د�#)#�=$ ) �
�3 +��

  دsر٦٠)               در',��ه  $��3ج 
                   �
   #�رو3�.١٠٠��ر   .+#
              @�   دsر ٢٥ز��ه -�د  �����)�


�    ز#B+م                 . رKر ٢٠اsد    
   دsر٢٥$�/�ن در راه ا�*                

  دsر ١٥/+ھ�د   �=�
���               . ر
  دsر ١٥.
�ل  -9
��                   . ر
 

K(S�� 
   /+ا�F٣٠V=� ا.w��� +B� /+ھ���      

   /+ا�٣٠V)    ا���Gر ( ���V3 ا��#�ن 
   /+ا�V ٣٠ا3�+ 0+و#( �0#�ن                

�� ا�+ف                       K٥٠V�ا+/   
   /+ا��٦٠V �� �=�I��Hر                    

 
 ا��ان

                          �=3�� �
K�3ن١٠٠٠٠ا�$  
                 ��3�3 ��
K U�/�3ن١٠٠٠٠ر�$   
   $��3ن ١٥٠٠٠ر/�- U�pن  C(ن                  

+9��- 
–ا-+اھ�@  �+#�� (  #�د #�ران    


��  ��+ی �pاد K             (رو ١٠٠�#  
 

 دا�'�رک

�ی                   Kا Lون٢٠٠ھ���+.  
                    ���
   .+ون ٢٠٠د.&+   �+#

 
�S�� 

                                �
Kرو٥٠ا�#   
 

�%Bھ  
   #�رو٢٥ا3�+ 0+و#(   �0#�ن               

� زاده                 Kد ا� �   #�رو3٢٥
                        ��)C نp�-رو٢٥�#   

��  ا�+ف                      Kرو ٢٥�#    
   #�رو w���٢٠٠� /+ھ���                   
   #�رو 3١٥٠���                                 
                               �
   #�رو �٥٠
   #�رو٥٠ط�ھ+ه  '+م                      
   #�رو ٤٠ھ�اداران                           

  
�4� آ��

                            JGھ��ر�١٠٠sد   
   دsر١٠٠$B �#�ن                             

  دsر �HY3١٠٠� E+E�D               .ر
  #�رو w���١٠٠� /+ھ���                . ر

                     U,F ر ��١٠٠ز�3نsد   
               �wرا�� �ا�+G3ر ٥٠٠دsد   

 
 

0���� 3� دھ�، دروغ -�/� و ر#��.��ری ��* 
.	 در �0پ ��( �3���� د#�<�+ ��
��#������Eن '��ا 
ھ
�oن F=� '��3	 ای ذا$� ��C#�<��ھ�� ��* 

 ..	 آ��ن ا���ل .+ده ا��
ا#D .	 6+ا ھ�* �� ��ل 0�7 0�0� ا�& ����ء 
�*، ا��3 -�+ای ا��&� ����ی �� Dداد ھ��ز رو�

�#��ه ی .���� '�ا در وا$�����Gن /��8> ����6 �
روزی .�/� -�د $�� -�+'�� از وا!� ����ت از 
 ��Bھ�W�3 0+ده -+ون ا/�&�� و $�(و#�+ د��&�<��ه
.�$�)�V '��د ��
��#�� .���� و دJ�#s وا!� �� 
 V�#ی ��0پ در ���3+اب ھ��ی $��ر+���Eر���.

 .وا$��Gن E@ �<+دد
���&	 ا��* "  ر=-�0��G" روز��3	 ی ا#&�)��#� 

.	 -��#G* ���(دھ@ -	 ا#D د)�J .��ره �E��+ی 
.+ده ا�* .	 د#<+ �
� $��ا���&�	 /,��رھ��ی 
��<�+ا را روی -�+'�� از ���j�
#s V-� ھ�

ا�E+ .  ا�8^ ھ� و .,��,��ن وا$�����Gن -�W�I#�+د
-�Oاھ�@ ا#D �3;�ع را -	 ز-�ن آ'�����ھ��ی 
 @dF�0پ ا 	. *�E @�@، '�اھ�دا�+E+- ��ا#+ا

! ��ه ا�*"  G,3[ت ا'[!�" E+/&�ر -+'� 
��#� ا#D �3;�ع وا! �* دا��&�	 -�����، ا��3 
 ��Eد��� D��
- �� ا�* .	 �
�#��ه ی '�ا -	 ھ

���	 '�)� .�� 6+ا "  وظ�#^ ��<��7" ھ� از 
 D�#ا +�Eا 	�&�B�(، ا�ا#�+�>���j
3��=	 ی ھ 	.
�3;�ع 3��=	 ��3��ه ��د، ھ
�,	 دا���3<���+ 
رو�K���ن .�$�)�. V	 UK ازدواج #� ار$���Bط 

���� آزاد را ����ار����، -���ده ا���*�����C  . +��Eا
 ��F��� ن��G���$+ون از وا�در - �ا#+>��j
ھ
 �����Y' ��E���-�+ای ز �ب #� رو���O&�ا
-+'� از ز��ن و 3+دان ا�*، در وا$��Gن و 

��ھ� �Eھ� ا�BCری �*�=.! 
 V�# ً��
ا�3 وا! �* ا#D ا�* .	 وا$��Gن ر��
.,�ر ا�* و �3��� ھ+ دو)&� دارای وز#+ و 

��8�3)�	 ی .  و.�J و 3���sن ��E�����Eن ا��*
 ٣روز��3	 ی ر�=�-�0����G .�	 در ��
��ره ی 

 آن �3&,+ �� ھ
����o��D -�	 ا#�D ١٣٩١ا���� 
�G&	 ا��ره 3� .�� .	 �0پ -��#G* ����(دھ�@ 
 U���8���$ h�#��&�� *��ا�& ��ء داد 6+ا .	 �&�ا�
 	&�/�ق �O3� را .	 '�د -	 �	 ا�8^ -�ز�,

v��0 از ا/,���ی .  �������رش داده -���د -��W��I#��+د

) وا$� )��VatiLeaks ) v�Gاط[�F$� .	 ��م 
را G#��- ،*/+E* ���(دھ@ از آ��ن '��ا��* 

���. 	�9$ 	H-را D#در ا �ار�)E �$  . )���� آ��ن
 E٢٧(ارش '�د را در �� �� ���	 روز 

ا#��D .   در ا'��&������ر او W��Eا���&������١٣٩١آذر 
E(ارش 3� �E#� .	 -+'� از �+ان -=���#��0	 

# �� آ'���ھ�ی ز#+ د�* ��0پ   –ی وا$��Gن 
–   "�Cر�' +�k�$ *�$  " +�>�#رت د��B�F 	- �#

���&�ژ !+ار دار�� و -� ws�V ھ� �0������ھ��#�� 

�ن q3 �-"ی��دار��" د� . ��&�B���Y3وا v0 !

�� و 3+#@ �F ،-�#� /8> در راه '�ا 	ه ای .�F
v�0 "!  د#����0+��*" �83س ���	 -(��� ��ه ا�� 


�U ده �$ 	- v0 D#$�ان از ا �3 	6<�� s�K
ھ� 3�=��ن ��+ در �+ا�+ �9Cن ادا3	 داد و -� 
و�Fه ی -9,* و آ'+ت، آ��ن را آرام .�+د؟ 
در ھ
�ن ز�3ن -�د .	 �0پ -��#G* ����(دھ�@ 

 	. *�E ��ا+�O� V# -�" در �در "  ��6 �3ھ
$�ر .=��� ا/&�ده ا�� و -	 �Cی '���3* -�	 آن 

���. �3 *���'. 
ا)B&	 ا�8^ ھ� و .,�7 ھ� ��^ .,������� و 
اد�Fھ�ی ر=-�0��G را $t#WG 3� .���، آ��ن #�� 
/+ا�G��3ر�� #� '�د را -	 ����ن �3� ز�����، 
 ،	=#+-�E �(�w�0  ،ن�G�$ژا��ار3+ی وا 	6+ا .

 -	 �F=�* ١٣٩١ '+داد ��۵!� �0پ را روز 
�3,��ء ا��=�� درز اط�[��Fت وا$�����Gن -�	 

�* از . -�+ون د�&<�+ �
�د�� ���Kرو 	او .
 t��� ً���B��#+��8��$ و روز -��� ���0پ ����٢٠٠۶ل 

 ���)�	 -�	 ۴۶ا#D ُر3� G#��- .* ���(دھ@ -�د
���+ و دو /��+ز����ش در درون ��
ھ��
��+اه ھ��
وا$��Gن ز��E� 3� .+د و K&� $�- ��* آن را 

 ا��F[م ١٣٩١ دی ٢وا$������Gن روز .  دا��*
.+د .	 �0پ -��#G* ���(دھ@ ���!�� #�� �3+د 
�(د#V -	 '�د را .	 -	 C+م دزدی ا���د -�	 

. ھ�jه �3ه ز��ان �G�3م ��ه -�د، ����F .�+د
��+ش از ��
ا)���&�B	 ��E-��+#�=�	 را -��	 ھ�
��+اه ھ�

او v�0 از '�+وج از . وا$��Gن -�+ون .+د��
 )C 	- ی�Y! 	. *�E راه را��* " ز��ان 	-
V�(�$�. ی�� !��ا�&	 ا�*" ھ�ا#* .+دن .=�

��اھ� و !+اDw $�.���� �,�ن 3� دھ�� .	 در 
 *�3��G�K V�# رت��� 	-� 	( .��ن ��G�$وا
W3ھB� اداره 3� ��د ، -�+ان ھ� ی درو��� 

�#����ه ی '��ا را �3� $��ا��� وادار -�	 � �&K
ا�& ��ء .��، 6+ا .	 ا�6 +E�����G�� D ا��G�3ن 
دارد .	 از ط+ق د#<+ی ھ
�D �+���* در 

F=� '��3	 ای -��#�� .�
�� از .  ا�&�dرش -���
 !  واھ
	 -	 '�د )+ز#�ه -���

�ل ��گ M�� ��1ری ا���'�
�:�Eان ا�3� 
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ھ�ی  ���3	    )ا!=��*(��ز�3ن /�اw��ن -+ای ار$�Bط -� 

 . ھ�ی ز#+ ار��ل �
�w�� '�د را -	 #G� از آدرس

V
���ب  .K ره��
ھ�ی �3)�� '��د را -�	 ��
-��G� ز#+ وار#( و ر��� آن را -	 ھ
+اه .�� 

ھ��ی ���ز��3ن  �3رد ��- +d	 �G�#� از آدرس
 . ار��ل .���

��بK ره�
� :  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   ب��K tK�� م�� :  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
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�را�� �tز a>8 ������   آ����  د��4ا�� �L��B9 ھ�ی 
          

. ھ��ی '��د را آ���ز .�+ده ا��* 7O0 -+���3	)  ��اB3+۵( آ-�ن ١۵$=�#(#�ن دG3+ا�� ��را#� از روز 
�* .	 0�7 از ا#D راد#� د�G3+ا��� ���را#�� آن را  ی راه و 3��+ی $=�#(#�ن دG3+ا�� ��را#� ادا3	


�ده و �O3ط�Bن راد#� -� آن آ��� 3��0 ����-. 
 ���F* در ھ���&�	 ۴ھ�ی $=�#(#�ن دG3+ا�� ��را#� از ط+#U .���ل $=�#(#��� ا��#,	 و -	 �3ت  -+��3	

�3 7O0 	3��+- ار+G$ +>#د *F�� آن ز��ه و دو *F�� دو 	د .�� �ھ� 3 ���-. 
 

������ a>8 ت�/�� ?��� ���را��ن د��4ا�� �L��B9 ار ا�3 ھ�ی�T: 
 

�را�� دو�%�E و "��ر�%�E ھ� ھ&�� ��������ن د��4ا�� �L��B9 ھ�ی: 
  �� و3T ا��ان٢٢ : ��٣٠/3 

  �� و3T ارو�8ی ���Lی٢٠
١١K: 3Tو ��  KB	آ� 

 
	3��+- D#ا V# �3ت 	از �3ھ�اره ھ�ت ھ� - *F�� 	=$ -+د و �7 3O0 د ا�&�رت��. 

و��@ ظ9+ -	 و!�* ا#�+ان، ���B��   *�F	 ھ+ ھ�&	 ��F* دوازدهB�� ۵	 و ۴ھ� در روزھ�ی  $G+ار -+��3	
v( *!و 	- t� 	
�� V# *F�� و!* ارو�0ی 3+.(ی و 	- nB� اھ� -�د ده�' v=j�آ. 

ط��ر  $�ا��� از ط+#U آدرس ا#�&+�&�� ���#�* ا���#,�	 -�	 ای د�&+�� ��ار#�، 3� اE+ -	 $=�#(#�ن �3ھ�اره
 :ھ�ی $=�#(#�ن دG3+ا�� ��را#� را 3,�ھ�ه .��� ز�3ن -+��3	 ز��ه و ھ@

 

com.andishehcomwww. 

�ن ا���d� �d<=�ت ��ھ�اره�L��B9 ای ����ل: 
North America: Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate: 20000 3/4 
Europe, Middle East: Hot Bird 8, Frequency: 10723 Symbol Rate:29900 3/4 

 
 

 
 

;�آزادی $+#7O- D ط8B	 ی �+�3#	 داری # �� 
ا�[3<+ا#�ن JG,&3 در K(ب ا)�q9	 -&��ا����� -�� 
 ��$��-��O�&��ا @�&��
�#* �3)� و $��B=������$�� در ����K
�0ر)
��� ا.N+#* �0���ا .������ و ��	 /��8> ���ی در 
-+ا-+ اC+ای �B(�H3ت آزادی '�اھ��	 و -�+ا-�+ی 
ط=�B�	 ی 3+دم ا#���jد .������ -�=��G	 روز -�	 روز 
 �&K 	. ه ز��ن راp#و 	آزادی ھ�ی /+دی 3+دم و -

. در رژ#@ �WE&�	 و��Cد دا��&����، ����3ود ���ز���
ا�[3<+ا#�ن ا)�q9	 /+ا�3ش .+د�� .	 C+!�	 ی 
 ��
ا�8[ب در $��v -� '�د��زی /+دی -	 ��م �3
-�F(#�(ی زده ��� .�	 -�+ای /�+ار از -�����Gری 
د�* /+و�� 3� .+د و ا7������C را ���9+داری 

 .$�!�^ .+ده -�د
ا�[3<+ا#�ن ا)�q9	 -	 D&/+E !�رت در دو)* و 
 D�#ن -�+ای $��و�������3 v�=�j3 در D&/�# *#+N.ا

آ����ن ������9دھ���ی .  !�������ن ا�������� ا.��&������ �����G+د����
'�د�Cش ا�8[ب را -	 $�ر#h -+6���� $� -�&��ا����� 

�9+ھ� و '��-�ن ھ�ی O3&�=�^ .,��ر $����v -��ر 
 D�#ده ی �3+دم ا+�&��E ای $��ده ھ��ی+�#W�0 +�>#د
 V�# *���B�N�$ +�H�' 	�- 	�C��$ ��- 	. ��&�.,�ر ھ

��رده �E *
3�GK* ا�[3� -	 ادا3	 ی ا�8[ب ھ

!=t ا�8[-� .	 دو ��ل 0�7 '�د ا)��9م -�7�O .  ا��
 +Y3 ن�o
K+.* ھ�ی د#<+ی در .,�رھ�#� ھ

 .-�د، ا.��ن دو-�ره -	 $7I ا/&�ده ا�*
 *��F+��� 	��- *�����O��� م���E در v������$ ا�����8[ب
د#G&�$�ری -	 ��م ز#D ا) �-�#F D- D=� را v�0 از 

�9ری -	 ز#+ .,�� و C *��#ل ر�� 	و � *��-
او را -	 ھ
+اه د#<+ ا�qFی '����اده ی /����� و 
 )�#+�E 	�- ر�Bj3 ���+ش )�[ ط+ا-=

=	 ھC از

ا��3 در .  از ا#D .,�ر F+ب آ/+#�8ی �
��)�� .�+د
���ری د#<+ از .,�رھ�#� .�	 ز#�+ - ����3 v��$
�=H	 و '��8ن Y3�B* -�ر #V د#G&�$��ری !�+ار 
دار����، ���Fم $,��J��G ��3+دم و ;�� ��^ ������+وھ���ی 
ا�8[-� .	 -&�ا��� در �B(�H3 *9Cت ا�8[-� �3+دم 
$��[ش .���������، t��C���3 ���� .��	 وا0���<��+ا$��+#��D و 

K���� ا�12ب 9L��� ادا�� ی 


