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��ل �3!�٢٠  :
٦٠ �6داد ٣٠  


ی راد�
 ا�������
��ل���� ��  

 � ;:�9ر �8

 ١٣٧٩ ��داد ٢٣

 : رادی� ا����������ل

ا��زه ��ھ�� �� �� ��� �ـل از 
�%ــ�ر?ــ< !ــ8ــ�ــ� " �ــ�ــ��ــ

� در ��ل  " �@�رد��ن!١٣٧٥ 
',� .  �*�پ ر���، '�وع !$�#

� ا��-'� ����� : در ���0ن ا�. 

�6ـ� ا!ـ6ـ� ��5��٥٧ه، ا��4ب " 
ا����4ت، ���9-� �� �ـ� 8ـ��ـ7 و 
 ;�!�� �� �� ��زى، �=>$?@
� 'ـ>ـCـA! Bـ�ـ�ه � .���

�' . �=@�8٢٢ .,9� ٥٧ �D ٣٠ 
 D,�م آن �8@-ـ; �ـد ��٦٠داد 

� ا�4م و B!�I ا�4�; �ـ� !
�KـJار�ـ9ـ� و  ھ,� ا�. �ـ��ـ��ـ

!ـ=ـ�ـ. �ا�BC ��اى D �9'4D
و .  �C-�@� رژ�ـ# 'ـ�ه �ـLـ�د

ا�ــNــ-ــ� از ا�ــ. �ــ�ــAــ-ــ� �ــ�ــ�ز 
در �Dر�P وا�O; ا��ان، .  ��ا'-$�

٣٠ � 'ــ9ــ��ــر ١٧ �ــ�داد �ــ
��*�NC و Iـ=ـ�ـ� �ـOـ�ى آن 

B�ا."   

�4 �ـ� QDـر �! �,' �-'ا�. �
�; از ا��4ب ,Rـ�وت ٥٧Sـ-ـ� 

Bــ �ــ; .  ا�ــ ــ, R رــ QD در
�ــ,ــ9ــرى ا�ــ4�ــ; Iــ�@ــ� 

و�ـ; 'ـ,ـ� .   ا�ـ٥٧Bا��4ب 
9رى ا�4�; را �ـ� رژ�ـ# ,�

 '9ـ��ـر را !ـ� ١٧�=B$T و 
ب ���. �$UN ا���4ـ; !��
 ��V رژ�# '�ه �د را �D دم��

ا�ـ� و ا�ـ.   ��داد و@� !�ده٣٠
دو �Dر�P را دو ��WT از ��!ـب 

����� �Yا؟. ا��4ب ��

� : ;:�9ر �8

 �! ;8�T�� ن�Cھ� ا� .� �Z$�

و �ـ. (�� آن �Dر�P �]�ه !$� 
� �ـLـQـص ! #$<�� ��@D
 ���^D د'�ن� �! ;��C!

اى از آن دوران �ـ�ار�ـ�،  ز��ه
I-,� آن �Dر�P را �ـ�ز�ـ�ـ$ـ; 

�ـ��ـ�ا )  !$$� ���ـNـ�ـ$ـ� !ـ
���دم Rـ=ـ�ـ �د !� .�$Y  

ا�-�Nاد �=T$-; �� 0=�ـ` 
;SL�  �� ،U��9اش، �� ز��ا�

�. ھ�����b� U�-ـ$ـ� '>$^
در آن ���ـOـ� آزادى �ـ�ـ�ن 
و�ـــد �ـــ�ا'ـــB، آزادى 

�Rت و�د ��ا'B، آزادى NT�
 �AD>ـ� و 8ـOـ��ـ�ـB اDـ?ـ�د�ـ
!�ر�Kى و�د �ـ�ا'ـB، آزادى 
��-�9ى �ـ�ـ�ـ��ـ�ـCـ-ـ; �O8
 �و�د ��ا'B، آزادى ھ�*]ـ�ـ
ــ��ــ; و�ــد  ــ�ــB �ــ� �ــ� Oــ 8

B'ـ�، .  ��اNـ-ـC� B�<I ��
� ارUD، 0=�` و � ;<-��8دى، 

د� ;SL� `�=0  .�O�اى �د  ��
ش ��A-��. �ـ��ـ�ا�ـ�ى L-�د
ا�-�Qدى، ZR ��8ـ�ـ# در !ـ$ـ�ر 

هN�9ى ا�Dو�c  . ا�$ـ9ـ� ��=R دم��
��b ���-$�، ��اى ��ا��ى، �ـ�اى 
ــ�ق  ــ$ ــ- ــ�ل ا� ــ] ــ$ Y آزادى از
. ����; و ا�-6,�ر ا�-ـQـ�دى

��Oوف '�٥٧ا�. �� ا��4ب  . 

م '� !� رژ�# 'ـ�ه =O�و�-; 
از ��!ب ا�. �$ـNـU �ـ�Dـان 
 �ا�B، �$ـNـU ا�ـ4�ـ; !ـ
 �ان �� ����ن ��R ،W^D=ـ�ـ$O�
�ــ�ر�ــ�ــCــ#  ��ــ��ــ�ــR ،Bــ=ــ�ــ
� Iـ�ـق ز�ـ�ن، �=R ،;R�,-ا�
� ر'�، �� �$ـNـR Uـ�ـ7 �=R
����ه ارDـ^ـ�Rـ;، از �ـ��ـ# در 

�'K  �0 ،د� ا��ان �O�اى از ��
ــ�د ــ� ــ] ــ� �ــ�ل  ــ; از .  و � ــ> �

'�QL-�9ى ا�. �$O� ،UN$ـ; 
� در �Rاق ��OND �ـد ! ،;$�,�
را �����ار�� و �� �0ر�` ��Nـ��ـ� 

از آن .  و ز�� �را8>. �ـ�ـ]ـJار�ـ�
�ھ� و دو�-�9ى ��f;  و�B ر���

و�ــ�ــOــ� �ــ��ــ�ن ا�ــ4�ــ; را 

��-ـا�ـ� و  �ى !�D���-�ان آ$O�
�B '�ه �$�A$ـ� <I ى�� ����

��ـ>ـ$ـ$ـ� g�=ND  . ـ��5ـ�ه ژ�ـ�ال�
ھ�iر از طـ�ف دو�ـB آ�ـ��ـ>ـ� 
��>ـ$ـ� و  BN?@ UDار �� ��j��
و�8دارى ارUD را �ـ� �ـ,ـ�ـ$ـ; 

�ــLــU �ــiرKــ; از .  �ــ�ــ]ــ�ــ�د
ن �=; و �ـ$ـ-ـ; آن �Cز�ا0
ده و D بiI و ;=� �9N� ،W��
��fه �� ����ن ا�4�; اRـ4م 
و8ــ�دارى �ــ�ــ>ــ$ــ$ــ� و �ــ��ــ�ن 
7 �� @ـ�ر �D�D .ا� �� ;�ا�4
��Nرزه R=�ـ� �ـ=ـTـ$ـB را�ـ�ه 

دA����دم �ـ� �ـ4ِف �ـ�ـِ� .  
����ن ا�4�; ���م ��ـ>ـ$ـ$ـ�، 

 �9,.، و ����5ه ارDـU ���٢٢م 
'ــ�ه را در �ــ� رو در رو�ــ; 

���ھـ$ـ� BC<' ;��Z�  . ـ��ا
���QI ا�. رو�� �0ـ�ا�ـU �ـ� 
�-; ا�B?D B رھNـ�ى و <I

;� .!$-�ل ����ن ا�4

 ��$-9; آن دو ��ل و ��,; !ـ
 �ـ�داد ٣٠ Dـ� ٥٧ �9,. ٢٢از 

١٣۶٠ mا�ـ ;$O� ���]Jرد، � 
 Bــ�!ــ=ــ,ــ� ھــ$ــز دوره Iــ>ــ

BـCـ; �ـ�ـ�9رى ا�4,� ...
 Bـ�ـ��� دوره �NCـ-ـ� �ـ�ز 8ـOـ�
� دو�B زورش ! B�ا ;����
�,���� و���O ��!ـب !ـ$ـ�، 
 ،BـCـ,ـ��ـ�ارى ھY ـ�$Y ھ�
 ،BـــCـــ; ھA! Yـــ��ـــ

BCى ھ�[���ـ=ـLـ��ـ; .  ا�4
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�W ��اى رژ�ـ# �ـ4دى �ھ,�ن 
��>$�، �� ا�. و�ـد رژ�ـ# ا�ـ. 
 UــNــ$ــ� ��ــ�رت را �ــ�ارد !ــ
ھ,*$�ن رو �� اR-4ی �ـ�دم را 
� آن '�ت ��!ب و �ـ$ـ6ـ; �

�$!  . �اiIاب ����; از ھـ,ـ
�� �� در�ـ�ـjور�ـ�، !ـ-ـ��ـ9ـ�ى 
��ر!` و �$�. ھ,� �� �Sـ�وش 
�ـــ�ـــ��ـــ�، �ـــ�ز�ـــ��ـــ9ـــ�ى 
�ـ$ـ-ـAـ�  ���C-; روز�ـ��ـ,!
��>$ـ$ـ�، 'ـراھـ�ى !ـ�رKـ�ى 
د �ـ�ـ�jـ$ـ�، �ـ�ز�ـ��ـ9ـ�ى ��
�ـج  ،�$�j��د ��p=-L ز��ن �

��]��د 5�� ;qا�-Rا  . ��D ا�ـ$ـ>ـ
 !ــ� �ــ� ١٣۶٠ �ــ�داد ٣٠در 

د�Dى ���. qـ� ا�ـ�ـ�4ـ;!-
رت ��]��د@ ;�ھـ^ـم . ا�4

 ٥٠٠ �ـSـ�، ٣٠٠��jور�� و روزى 
��S را در او�. و ��ا�� !Aـر 

�ھـ� را  ا�Rام ��>ـ$ـ$ـ�، روز�ـ��ـ
��A$�Sن را Dـ�ر و �L���N$��� و 

اى  ا�ـ. آن 0ـ��ـ�ه.  ��ر ��>$$ـ�
� ��sR '� �ـ,ـ9ـرى ! B�ا
 �ا�4�; ا�ـ�وز و�ـد دا'ـ-ـ

�'��  . Bـ�ـN6ـD و U��0ا� WT��
 ،;� �ـ�داد �٣٠,9رى ا�4

٦٠ � ٢٢.   �ـ9ـ,ـ.٢٢ ا�B، �ـ
�9,. ا��4ب ��دم ا�ـB و�ـ; 

!ـ� روز  ( ١٣۵٧ '9ـ��ـر ١٧از 
��دم و  ���Dا��ازى ارUD '�ه �

د� �� A!  ( �D٣٠-�ر در ���ان ژا
���١٣۶٠داد =@�8   �! B�اى ا

 Bـ�9ـ�ى د-�در آن ���وھ� و دو
را�-; �O; !ـ�د�ـ� �ـ=ـى 

و ����5ه .  ا��4ب ��دم را �]����
٣٠ � ��داد ��OTـ; ا�ـB !ـ

 .ا�. ��!ب @رت ��]��د

 �ب ا�B �ـ�دآورى !ـ$ـ# !ـ�
�ـB ا�ـ4�ـ; ا�Rا��9ى Iـ>ـ
ا���� از روى ��C! BCـ��ـ; 

 �د !� !ـ� در رژ�ـ# 'ـ�ه �ـ�
!Cـ; !ـ� .  ز��ان ا8-�ده �د�ـ�

در رژ�# 'ـ�ه دو �ـ�ه IـNـ` 
�B ا�ـ4�ـ; <I د در� �-8�K

ھ,ـ�ن !Cـ��ـ; را .  ا�Rام '�
زد�� و !A-$� !ـ� رژ�ـ# 'ـ�ه 
ا�B �ـ�iـ� و �ـ>ـAـ� و L��

BCا�-�,�… 

 : رادی� ا����������ل

9رى ا�ـ4�ـ; !ـ�ر ,� ;$O�
ب ا��4ب را !ـ� 'ـ�ه از !��
0` آن �������، D,�م !ـ�د و در 
� R=ـ�ـ� رژ�ـ# ! ;�وا�W از ��د
'�ه ا��4ب !�ده �د�� ا�ـ-ـ�ـ�م 

B8�K  . BـCا�و�ـ; YـTـر Dـ
ا�$>�ر را ا�^�م دھـ�؟ Yـن Dـ� 

 �ـــ�داد ٣٠ھـــ,ـــ�ن د�ـــ�وز 
�ھــ�ى Yــbــ; �ــد�ــ�،  روز�ــ��ــ

DـZــ�ھــ�ات ا�ــ^ــ�م �ـ�ــAــ�، و 
f��=R# د�-]����9 و �ـ$ـv و 
��ال �� Y,���ارھ�، آزادى و�د 

B'ـ; ٣٠٠.  داKwو�ـ �Y داد�� 
�ـB ا�ـ4�ـ; � I>ـ! B'دا
د را D?>�ـ# !ـ$ـ� و � BCا�D
 BـCا��$UN ا���4; د�]� �-ـ

 �� �=$� !$�؟

� : ;:�9ر �8

د و �ـ� � .A� ى�Dدا�. �� !
 Wـ�ـ�ـ-ـ�ر وA! ام و�Rى ا�$N�

��6 ا��وز �ـNـد !ـ� .  ��0وز '�
� دو�-�ن �د'�ن ١٦� �D روز��

 �را �N$��� و ط�ف ��ود �د را �ـ
داد�Kه �8�O; !$� و ھ$ز آ�ـ�ى 

�$$! U��T� ;�48  .ـ-ـ$ـ�Lر�  
 �در ��ـ��ـ�ن و ھـ� !Cـ; !ـ

�اش �ــ6ــ�  �ــ$ــZــ�'ــ�ن �ــ�ــ�8ــ
د را SK ،�$-8�K-$ـ� N� .�,=C�
ا�. �>; در ��ـNـU 8ـ=ـSـ� و 
 �ا�-� ���iد �L�� ��,� دا'-

�. ھـ� Yـ;  #AY��bه و !,ـ�ـ-ـ
 ;C! ،د� �-SK ى�O' ;C!
 BـCـ�ـ�م �د ��ـ�ـ�=O� �!

�ـOـ=ـم �ـد  �! ;C! ،B�ا
ق زن ا�C! ،Bـ; �I W8ا��
 ،Bـ�ـ�8ـ�� �ـ; Iـ^ـ�ب راه !
!C; !ـ� از ظـ�ھـ�ش 8ـ>ـ� 
��]�8-ـ$ـ�  ،B�ا ;bY د���<��
���Nد�� ھ,�ن '7 ��>A-ـ$ـ� .

آ��ر و ار��م و ��ارک و 'ـ9ـد 
. ا�. �$���ت �� و8ر و�د دار�ـ�

�ـ�دم  �روزى �اھ� ر��ـ� !ـ
ا��ان و �9ـ�ن �ـ�ـ$ـAـ�ـ$ـ$ـ� و 
ا�� ا�. �ـ$ـ��ـ�ت را R �,!�?�

�$$<�� �'�,D  . در آن روز د�ـ�ـ�
�ــ�اى @ــ�ھــ� ھــiار �ــ��ــ��ــ; 

� در ! ;D���$و ٦٠ ��داد �٣٠ 
ر ��اوم و ���D�,-Cـ� T� �O�
در ����9ى ��O و �ـ�ـwه �ـ�ل 

١٣۶٧ ،Bــ�در ا�ـ�ان 'ـ�ه ا 
BLاھ� ر� .ا'� �

ا�. از �ـ$ـ��ـ�ت RـZـ�ـ# �ـ�ن 
د� #-C��  . B�ا �C���� ����

 ��� آ�,�ن ��زى، �ـ��ـ� �ـ�ـ��Cـ
ا�A!ُ �� BـB و !Aـ-ـ�ر در 
� ا�B �ـ� C����ا��و�iى، ���� 

�C�  7Dا�� �ُ!A; در روآ��ا، �
 �وAI-$�!-� از و���O; ا�B !ـ

�ـ>ـ; از .  در '�=; ا�SDق ا8-�د
�9# و �Dاژد�ـ9ـ�ى �ـ9ـ#  W��^8
Bـ�ا BـCـ�ن �ـ�ـ� ;��Cا� .

زد��، ��!ب !�د��، !Aـ-ـ$ـ�، 
رھ�ى ��ون �ـ�م و �Aـ�ن K در
د8. !ـ�د�ـ�، آد�ـ9ـ�ى �Cـ�ـ�ر 

Dـ��ـ. و  ���Cر ز��دى را، ��ز�ـ�ـ.
Dـ��ـ.  �0'رDـ��ـ. و آزاد�ـLـاه

ا��9��C را، ��-� ر�ـ��ـ��ـ� Dـ� 
 .�ِ� !�ر �,��$�

 : رادی� ا����������ل

 �رھ�Nان �,9رى ا�4�ـ; !ـ
ا�ـ�، در آن  ا}ن �^�ن ھ# ا8-�ده

�W، ھـ,ـ� �ـ� ھـ# در ا�ـ. �
ب '��� �د��، �$ـZـرم !��
 Bـ�و دوم ��داد ا B�ح را�$�
� �D �$Y از دوی �ـ�داد�ـ9ـ� را !

�ـ9ـiاد �ـNـى آن ...  ا�# �Nـ�م

�B��Aی رادی� 
 ا����������ل �� 
� ;:�9ر �8
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� W�L$ـ]ـى دو�ـB �ـد و �
9� دوی ��داد N� ان�Nا}ن از رھ
ا�I ،Bـ^ـ�ر�ـ�ن از �ـ�ز�ـ�ن 
دھــ$ــ�Kــ�ن �ــ�ز�ــ�ن �ــLــف 
اط�R4ت �د و �د ��Dـ,ـ; در 

د� B�ر '� !� ا�ـ$ـ9ـ� .  دوTY
� از ��!ـب Yر�b<ـ�داد �٣٠� 

���ون آ���� و ا5ن �ـ^ـ�ن ھـ# 
 ا��؟ ا8-�ده

� : ;:�9ر �8

�ـ$ـ�ى ھـ,ـ�ن �ـ�ـW در  �$ـ�ح
 B'د دا9رى ا�4�; و�,�

�$�ى !ـ� ا5ن  و�; ھ,�. �$�ح
�ـTـر �ـ6ـ�ل .  ��Nـ�ـ$ـ�ـ# �ـNـد

�^�ھ��. ا��ـ4ب ا�ـ4�ـ; و 
 Vو �ـ ;�iIب �,9رى ا�4

;����B  ا<I م��� p@ ھ� در
د���.  p@ ر د�]ـ�ى  �$�ىھ� ط
�ــ9ــ{ــB آزادى !ــ� ا}ن .  �ــد

�AL; از �ـNـ9ـ� دوی �ـ�داد 
 Vـ��ـ; �ـ��� .��د او� ،B�ا

;���ھ��; �د !� �ـد آ�ـ9ـ�  ا
ھ# ا}ن �AL; از �$UN دوی 

�$-Cداد ھ��  . Wـ�دو�ـB آ�ـ,ـ
. ھـ� �ـد د�B ا�. �V ا�ـ��ـ;

B�ا �رم !���$Z$�ھ,��ـTـر .  
ــNــى  ــ9ــiاد � ــ�، � ــ� !ــ� KــSــ-
ى دو�ـB ر�ـ��ـ; �ـد[$L� .

ا�. ���0ه دوی ��داد !� �ـOـ�ا 
د آ��ه در������Kه ��Cـ�رى ��
 �از R$�@� و �?�8=; ا�ـB !ـ
�W ��د��ار �ـ�!ـب �در آن 

��=; از ا�$ـ9ـ� !ـ� ا5ن .  �د��
!ـ�ات  '��Kد و�-� '�ه�ا�� و د

د'�ن �ـ�ـ]ـ�ـ$ـ�  '�هL� ا�� و
� �]�ر، �0��ار و �ـ�ز�ـ و �روز��
� �K و �Cـ~ـل اRـ�ام ^$<'

��دم �د��  . ���^D .ا� �در �-�^
Bـ�ِک ھ� دو �ـ$ـ�ح ا�-A� .

دوم ��داد ھ,����ر در ��!ـب 
 �ــ�داد �ــ9ــ�ــ# ا�ــB و ٣٠

 � ٣٠ھ,����ر ا@� و �UNCَ �ـ
ــ�ل  �ــ�داد �ــ�ــ��ــ� !ــ� ا�ــ6
�5ردى و �4�K; و �,�$ـ; و 

�$�. ا�. دو�B ا�$9ـ� �ـد.  اى ��
�,�ـ$ـ;، !ـ� ا�ـ,ـU �ـ��ـ� 
�Oـ$ـان �ـ� �ـ�Dـ^ـW �ـ4د و 
 �� �B��A در ��$ـ�=R ر�<-��$�
د، در رأس ا�ـ. A� BNc Pر��D
 BـRد و !� ا�ـ. �ـ,ـ�� B!�I

��iد�� �$�� U��Nد�. 

��>$# !ـ� �ـ�ـ=ـ; �ـ9ـ#  �<8
��دم ا�ـ�ان آن Dـ�ر�ـP را  B�ا
ورق ��i$�، ا�. آد��9 را در ا�ـ. 
��BC �ـ�ل �ـ�ور !ـ$ـ$ـ�، و 

ص ��ھ�B ا�-�84ت ا��وز QL�
�$��$A� ا�$�9 را. 

 WT�� ��داد ا�$�9 �� ھـ# ٣٠در 
ا�-84; �� �� ا�. �ـ�ا'ـ-ـ$ـ� 
 BـA!ُ �� 4م را�ا B�<I �!
و !A-�ر Rـ=ـ�ـ� آزاد�ـLـاھـ; 

ا�$ـ>ـ�ر را . ��دم �� �0 �]�9ار��
ا5ن ھ#، D?ـB 'ـ�ا�ـV .  !�د��

�-�SوD ;Dـ4ـ'ـAـ�ن ھـ,ـ�ـ. 
Bـ�ا  . Bــ��ـ�ــLـاھــ$ـ� Iــ>ـ

اھـ; Lآزاد� �����ا�4م را در 

��دم �� �0 �]�ه دار��. 

 : رادی� ا����������ل

د KـSـB !ـ� �ـ� ا�ـ. A��آ�� 
 B���� 7 دوم ��داد��9 از�D�D

 ��داد �A0,ـ�ن �٣٠د'�ن در 
ھC-$� و 8>� ��>$$� ���� طـر 

��>�د��؟ �,R د�]�ى 

� : ;:�9ر �8

ـــ�ا ـــ9ـــ� ا5ن !  ا� دوم �ـــ�داد�
د'�ن �� ا8ـ-ـLـ�ر �ـ� 'ـ,ـ� �

�٣٠اھ$� SKـB !ـ� ھـ,ـ�ن  
�$-Cـ�داد ٣٠از .  ��داد��9 ھ� 

 �ا��از �A0,��; �,�>$$�، ا�ـNـ-ـ
ــ�ه Kــ�ھــ� در داد Oــ ــ��Aــ�ن  � ھ

اھ$� !�د، و�; ا5ن �,�>$$�� .

ا5ن !ـ�رى �ـ,ـ�ــ>ـ$ـ$ــ� !ـ� از 
 "Bد�د'�ن !ـ# !ـ$ـ$ـ�"  �� .

ــ�ن ٣٠ ــ� ھــ, ــ- ــ�� ــ9 ــ�داد � � 
'��Q; ا�ـB !ـ� �ـدى و 

��f ـ�ـ>ـ$ـ�� pـ��ـOـD دى را� .
 �دى !C; ا�ـB !ـ� p��OD

�p د�8ع "  ��Zم" از �L� �����در 
 �ــ�داد ٣٠!ــ�ده ا�ــB و 

�ـ�ـTـW ا�ـ. 0ـ��ـ�ه  .��-,9�
B�ـ� ٣٠٠. ا� ��داد ��TـD Wـ

Bـ�ـ; ا�اKـ� .  �,9رى ا�4

�B��Aی رادی� 
 ا����������ل �� 
� ;:�9ر �8
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 ��=R BR�,� .از ا� ;C!٣٠ 
 ���داد ���Cـ-ـ� دارد از �ـ�Kـ

 .ھ� �0 ���ون ��]Jارد �دی

�. د�� �� زود، و �ـ�ـ=ـ;  �Z$�
زودDــ� از ز�ــ��ــ; !ــ� �ــ�ان 
�?�!ـ,ـ�ت  ،�$$<�� �<8 B�<I
 �آزاد ��دم ��اى ر�ـ�ـ�Kـ; �ـ
��ا�# �A� �qى ا�$9ـ� 'ـ�وع 

ا�ـ$ـ9ـ� !Cـ��ـ; .  �اھـ� 'ـ�
��A��9ن را ا�$� 0-� �! �$-C��

`��ـ� .  آ�^=` ��دار�� و ��و�� 
و !�ر ���Cرى از ا�$�9 د�� �� زود 

�,<?� �. ھ�ى ��دم �ـ�ـ�8ـ-ـ� �
�>; از �=,�وھ��; !� �ـ��ـ� در 
 �ا�. داد�Kھ�9 �ـ� آن 0ـ�دا�ـ-ـ

د، ����اى '٣٠ Bـ�داد ا�� 
و ا�$>� ھ� !�ام از ا�. ا8ـ�اد در 
���ا��، در آن  �Y Pر��D رد آن�
 �� ��A; دا'-�، و YـY Pر��D
ا�� R=$; و اA8ـ� -��i�Yى را 
� Dـ�ر�ـLـ; O��8 و از درد آن �$!

�$! #! �O� .��اى ��

 : رادی� ا����������ل

iIب !,��BC !ـ�رKـ�ى �ـ� 
 �Oى وا��A8ا .�b,!ـ�داد ٣٠� 

 ٣٠و �Kا���ا'��N��� B-ـ]ـ�ن 
Bــ�ــ�ن داده ا�. �ــ�داد �ــ�ز

 ھ�ف از ا�. !,BC�Y .�b؟

� : ;:�9ر �8

 #$<�� در@ـ� �ـ�دم ٧٠-8٦٠>� 
 �! �$-Cھ ;��C!ـ�داد ٣٠� 
BـCـ; ا�ـ. .  را ��د'�ن �ـ�ـ�و

 Uـ9ـ,ـ; در 0ـ�ـ�ا�ـ� WـTـ��
Bـ�ـ; ا��ـ� .  �,9رى ا�ـ4

اھ�# ا�. را �� ��C ا�ـ�وز L��
در ا��ان و ��9ن ��دآورى !ـ$ـ�ـ# 

9رى,� �� ا��وز   !! ;�ا�4
�ـ?ـQـل �ـ�  Bـ�ـ�ر ا! �ِ�
Bـ�ى ا�A� �q رگi� B��$� .

 BـNـc ،ط� ����ـ��L� ���� 5ا�. او
� '�ه ��'�، اA8ـ� -SK ،�'��

دA� ش�د و �8اA�. 

 �����c ا�. آد��9 ھ$ز در @ـ?ـ$ـ
�$-Cھ  . �! ;��9� ٣٠ھ,�ن آد
 �ـ� �ـOـ� آن �ـ-ـ� و ��٦٠داد 

�$��B را ��ز��ن داد�ـ� ھـ$ـز 
. ����ـ-ـ,ـ�اران آن !Aـر�ـ�

`=^�ا�ـ�،  ا��، در !���ـ$ـ� و!�� 
�ا��، رھـNـ��ـ�،   ر��` �ه �{���

UDـ�ه  ر��` ارbـ�ـ�ان �ا��، 
��Nد �� ا�$�9 ادا�ـ� . ا�� �0��اران

�0و��ه ا�ـ$ـ9ـ� �ـiد �ـ�دم .  دارد
ح ا�B، �0و��ه Rـ��ـ=ـ�ـ. -S�

 B��$ا�$9# �>; از .   ��داد�٣٠
�@�R  B�<I ��=R رزه�N�ھ�ى 

 ،Uـ$ـ�ـ�دھـ��ـ� ��=R ،;�ا�4
Bــ�ــQــLــ' �ھــ��ــU از  Rــ=ــ�ــ

�,�$; و �D�� �D ،;-A9,; و 
�اى و رC8ــ$ــ^ــ��ــ; و  �ــ��ــ$ــ

 Bـ�ا ;��C! ��4�K;، و ھ,
�ا�ـ�  !� در ا�. رو�� ��U دا'-

و ا�. �AL; از �ـ�ال �ـ� �ـ� 
B�ا ;�9رى ا�4,� .■ 

�B��Aی رادی� 
 ا����������ل �� 
� ;:�9ر �8
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�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 

 �� G:E� 
�B��Aی ���ی
C ;�M+ ا��اھ�


 آذر��ی��ن ��ب ��د��� �
����� ��ر��ی� 

G:E��Eری  ا��@���ت: F در

 �C�O دارد؟ P C;D�ا
��8;� ا�C;D ھ� �EPر 
 Qی���ل یR ��ر �� �

 اھGا�C را د��Sل P @���ت�ا�

 ;�G:8؟ 

C��N از ھ� : ;�M+ ا��اھ�
 �! �i�Y ��ی� �]ی# !� اھ�ا8

� از ��B ا�4<I“ت���L-ا� ”
 �� �A�,و ھ ��د��Nل ��>$� ا�iا

BC�� �� آن ی>Oوا� U��.  ی�
 �,D�� ب�L-ا� WT�� �6� ���ی
 ��,>. ا�U�� B و �-�^

�� ھ�ف ��84@=� ”  ا�-���Lت“
�i� Bدی� ��'� در ��ی دی]� <I

 �6��,>. ا�B ”  ا�-���Lت“ 88
 �Z� رد�� �q ھ�ف � ���,D

� �NDی� 'د��B ا�4<I.  
 �! B�ھ# ای. ا U=��د

� ” ا�-���Lت“�در �,9ری ا�4
در �-. �ODر�qت و ���D=�9 و 
���ن  ���98�Qی �0ی� ای و ��ی,
� ��iKار ��B ا�4<I و �O���

دA��. � در آن  ! ����D=�9ی
� د��Nل ھ� O��O-�ض �� Bا!�6ی
 �� ��ای p�=<D .��OD ��9ی-@�8

�$-Cھ ���B ا�4<I ��.  

 �-<� �$Y �D����� ��qD .ای ��

 ��در ��ره اھ�اف �,9ری ا�4
�$-Cھ ��!�D ����: 

 ���N�ا��. و � �� ھ,! �-�<I
�{�ی� و ���-�ر ����� و 
 BOس '�ی��اش �� ا �ا��ای
 �� ���زی �Y �Oوا� B�ا ��ا�4
� ھ$ز ! �-�<I ت دارد؟���L-ا�
ی �د را �,�ی$�ه ?� �ا@�ار دارد �
��ن و ��AN و ����ا و �N,��0 و ا
 ،�����$A� 4م�ا��. ا�^�ی �
 �R� ��ای �دش �! �-�<I
 �Oوا� B�ا ���� �9���AوB�R ا
� ���زی �� ا�-���Lت و رای ��دم Y

 دارد؟ 

 �! B�ا ����� ���$D ای. ی�
�iK�� Bی� از D. دادن �� آن <I

B�ه ا�'.  B�<I .ان ای��
��دم  #�ZR Bا�$� ا!�6ی���ب �
 �9�� ای. �� ا@4Tح �B�R�A ا�

� �Dه ھ# ��د �,�>$$�� .و ا�4
9� و��ل �Kدن ای. ���AوB�R ا

B�ه ا�' B�<I.  �q �R�
B�ه ا�' B�Rو�A����ا�$�  .

� ھ,�. ا!-�S !$$� ی� روز � �Kا �!
  .ھ# �,�-ا�$� دوام ���ور��

 ����� B�Oای. وا� �� ��D ��
ب و !�� #C���<�” ا�-���Lت“دو 

�9# در ا�-�اwDی ���  �ا�iارھ�ی
�$-Cھ ���B ا�4<I ای��. 

 �! �D���L-ب و ��زی ا�!��
�-$��� ھC-$� در  i�Y ظ�ھ�ا دو
ازات ھ# � �R,� در !$�ر ھ#، �
�>,� در  ���U ا�iار ����
 B�<I ی ��� ��ایwD-�ا�ا

�$$<�� �Sرا ای ��  .ا�4

B�ب رو'. ا:ھ�ف ��!  
�.ار�Rب ���� ا�� ھ�ف  

 :Y$� 5ی� ای ا�B” ا�-���Lت“

� ��ای ” ا�-���Lت“از ی>�Tف '4D
� ھ,�ن ��0 !�دن ��ی ��
9� ا�B و ���AوJ! B�Rای� ا
� ا@4Tح د�B و �0 !�دن �

B�ا ����د B�Rو�A�.  
"�� ورد ز��ن  "د�>�ا�� دی$!

"اR-�ال و ا@4ح ط=7"�$�ح   
� از ھ,�. D,�ی� ���� B�ا

B�ا �����.   �Oآی� وا�

� �� ” ا�-���Lت“�در �,9ری ا�4
�B و <I .ای Bھ��� �� ��D
 4,R اری آنiK�� ه�'
 �د ���ورد ی� ��� B�Rو�A�
� ��ی� ��Kا�� �! B�ا �6?�

ا�� ھ,�$^� �� طر  .��b� U9دازی#
 ��D �� �ی�# ![� B�را 5زم اJK
 �-�<I ی درون�K�A8د ا� ��

�Iل در ھ�  -” ا�-���Lت“در ��ی�ن 
 �?T�-  د� ��ار �! �D���L-ا�

� ��ای رژی# ���د B�Rو�A�
د�B و R ،�$! �0,4 ھ,�ن 
 �! �9$D ���AوB�R ��ا'-� ی �

� �$�ح -I �<=� B�<I" ا@4ح
�B را ھ# ��A-� زی�  "ط=7<I

ال ���Nد~�.  

 U�� �[ت“از ط�ف دی���L-ا� ”
ھ# وا�-�Zر در ���ن ��دم D ای^�د

B�ا.  B�ا .<,� �ھ# �� ای$>D
در �����  "��"از ط�ی� ا�-�Lب 

"�D��"   �Kدر ز�� �Aی�AK
 �ا�-�Qدی و ����� و �8ھ$]

د ���ی��و �� ای. ا�N-Rر  .��دم �
و �� WND آن ای^�د ا�-�Zر ��ای 

ھ#D .ای ��?D.  �! B�رو'. ا
ھ� ��Yر �ODاد ��A-�ی از ��دم 
ھ# ���8-$� ھ,����ر D .دام ای ��
 .-8�K ر�! �� در ���B ا�4<I

��ای R,� ��ی�ن ” ا�-���Lت“ا�iار 
 �8� �-A�� ���B ا�4<I ��

B�ه ا�'.  

 �@�I �Kا B�ده ا�]�ری ا�� ��ا
 �در ای�ان را ”  ا�-���Lت“����

ھ# و ا�-�Zر D رV�8 �� ای. �8!-
#�^$C�. � ”  ا�-���Lت“ A�,ھ

',��A دو دم �ده ا�B و ھ$ز 
BCھ# ھ.  ��A,' .ی� دم ای

��دم ا�B و دم دی]�ش  ��=R
���B ا�4<I د� ��=R.  دم��

� د5ی� �p=-L و �� �$�T و �
���9ت �p=-L در D“ت���L-ا� ”

� �Kھ� �-{�د ! �$$<�� B!�'
 �ھC-$� و D �,-I?�ک ����

'�ن �$�NT �� ” ا�-���Lت“��O از 
B�ن ا�A����� �T$�.  

� در ای. ! ���C! ،�6ل���ای 
 ���>$$� �D !� آن را � B!�' زی��
 B�<I د� ��=R زی ای��
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 �O� �,-I ، �$$! U=ی�ND
اھ$� !�د ��9ی-� !� ای. ��زی �� �
'>BC ط�ف ����=�Aن D,�م 

د'.  �Y 4شD ی� و�,D .ای �ای$>
دش �]��د دی]� � �� �=<'
�mLA آن  Vای�' �� �[-C�
 �� و ����Iازن روD و �Z?�
 ���9ALی� از ��دم دارد !
��A-�ی. D?�ک ����� را از 

��ای ��6ل،  .�د ��Aن ���ھ$�
� طر �mLA از � �! ����وھ�ی
 �Cر�� ������ در ��Iب رو�L-ا�
��Q'�ن JK �0ا'-. �� '>�ف 
� ا��O� �,-I B از -�<I درون
�0ی�ن ��زی ھ,�. ��Q'�ن را 

�$$<��� ��Q'�ن  .د��Nل ! �آ��9ی
ا�-�Sده ����� از و�Rه ھ�ی 
ق '�9و��ی �I در ��ره ���Iرو
ا�4D �,-I ،Bش ��>$$� ھ,�. 
� �NDی� -�<I �q �و�Rه ھ� را �
� '�=U �0ی,�ل !�دن ! �$$!
 ���Iو رو B�ق '�9و��ی ا�I

B�رش او ��5  .ھ# ر��` �,9
 �! �$-Cھ# ھ-� �! �آ��9ی
ق �I ا��-�� �Oوا� ���Iرو
 �$$! ��?-�'�9و��ی�Aن را 
 �$A! ��I-,� ی� دوره ا�-�Zر 
 ��ھ# در D .از ای BR�C� ��ا

  .آی$�

 ���D ی�$O� �ای$�9 ھ�*>�ام �
��9� از ��دم در AL� B!�'
� ای !� ھ� �9Yر ��ل <?}�

BC�� ،ازد������B راه <I ر�N<ی. 
 �T$�ع $D ��=?D �� �� BN?@

از ” ا�-���Lت“����� '�!B در 
��دم  p=-L�ط�ف ��9ALی 

B�ا.   �-I �! B�رو'. ا
ع و $D .ای �q,. و�ف �
�� ��ی� 4Dش !$�#  ،�K��*�0
� ھ,� ��9ALی ���� �T$�
� ��Nی# !� در -,� ���دم را �
�?���Nت ����� '�ن !� ای. 
 ���زی را زی� �~ال ����N و آن را �
 ��=R ��ODض ����

  .�Kدا�$��ND U��Kی� !$$�

ان $R B?D ای �����ا�-���Lت "در 
�$-�A  "ا�iاری در ا�-�اwDی ���

 710'�ه در ا�-�������ل ',�ره 
 �QS�� ای. �~ال، � P��0 در
ا��� در -�� �@?BN !�ده ای# !

��$! �Oا���� آن � �$�� :ای. 
8298=p?/com.wpiranfa://http 

G:E�در ��T ”  ا��@���ت:  
 
P ی� ;�دم در ای�ان�Uا�

 �QO و �Fی�AھC دارد؟ 

Cان �� :  ;�M+ ا��اھ�-��
� ��N از �Rوج ! BSK اط,�$�ن
 #9�دوم ��داد، ی>� از د5ی� 
'�!�9AL� Bی زی�دی از ��دم 
� رژی# ای. Aی��در ا�-���Lت �8
��دم زی� �A8ر  �د !�
ر �د�� N^� �-�$�� ا-8�������ز

�$$! B!�' در آن.  �� B�<I
� اش �� ار�9��Kی T=� �� ��D
�، ��9دھ�ی ا�-�Qدی و ����
��Oش و  ،�=�Q?D و ��8ھ$]
 ���دم را � Bا!�6ی ��Q?D و ��'

د� �-8�K و�K.  �� ��ط� ���وری� !�
 B!�' ���A� ��8ان �Oط���در 

� ”  ا�-���Lت“در �در '$��$�
�?�و��-�9ی زی�دی را  BCا�-��

�'�� �� د��Nل دا'-�.  

ا�� در ��WT و ��O از �Rوج دوم 
ع �-�Sوت '�q�دوم  .��داد 

� در ��Iت  ��1376داد TO��
��دم را  �د !� ��9ری ا�4,�
�B د�Yر <I �� !�د !�-�

B�ق ��ی '�ه ا��Aا�.  
� ��BC ��ل ! ����د Bا!�6ی
رد �ه ھ�ی ز���A�Kن =� �ھ,
 B�<I �-8������ODض ��ز
 ����� B�Oد ای. وا�� ��ا�4
 i�D #' �� را دی��� ورا 8
������Aن 8را ای. B@�8 را در 

�$-8�K ا�  .ھN=ط B@�8 دم��
� را �� ا�-�Sده ,D�� �����
 B��� B@�8 از B�در �����

�$-SK P��0 ه����دم �0 �� ی�  .آ
 �-�<I درون �'>�ف ����
JKا'-$� �D ھ# '>�ف د',. را 
R,��-� و و��O-� !$$� و ھ# 

او��. ا��ام ����� CK-�ده و 
 �! �����د در � ���=��

�B را �� �,�یJ[� Uار��<I. 
ام ا�$�س"R"   �N��?��� ھ� 

 �Nی�S�اR 4ش !�د��D �����
 �� را �-�<I #9�ی� ��9ه 
 �� ��ای ا��از و�د ������<�ا
 �! ���8 ��د در ����� و�
 �ی و ����$O� #C^D
� ا��ND Bی� ��B ا�4<I

�$$!.  

 p�O}D �! B�رو'. ا �-N�و ا
�B �� ورود �� '>�ف <I

دN� دم��� ھ,� ھ�ف -�<I. 
در �I .�Rل ��دم ای. ھ�ف را 
ھ# د��Nل ��>�د�� !� �� ا�-�Lب 
ر N^� �� از درون رژی# !C!
'�ه ا�B و�Rه ا@�I4ت ��ھ�، 
 �! �?T� -$� در ھ��اL��
� از ط�ی� D�I4@د ا� .<,�
 ��,?D #رژی �! �� از رژی# �AL�
 �T� ن را در ھ��AOqو و �$$!

�$$! �-=,?D ���� .<,�.  

ی� K �د !N� رT$ای ���C�
 �$-CA� دم�� p=-L���9ALی 
و ��ھ# ھ,S>�ی !�د�� و �� ای. 
 Bدر ��ی�ن ر��� �� ر����� !^�-�
� !�ر ��ی� Y ری� و ��ط� �,D��

�$$<�.  ���C�9 �8د ا���=�� �و�-
� '�ن، =~C�درد'�ن، 
��A=<Aن، �ا�B و آرزو و 
ی�'�ن از QD ل و اھ�اف و���ا
� و �� ای. ا�N-Rر د',. Kز��
 B�� ��'�، آ���A�ا@=��Aن 
� در ���ن ای. ! B�98# ا ����
� ��ای ی� O,� دم ی� اراده��
 �<' �ا��ام �A-�ک ����

و در دوم ��داد د���� ھ,�.  .�]��د
B8�K �<'.  

 ���^D ���  88اY ر ��ی�ی را-!�8
� از Y و B�<I �Z� �T�� از
��دم، وارد ��Oد5ت و  �Z� �T��
 �ط ���� ��?���Nت ����

م  .!�د” ا�-���Lت“=O���ای رژی# 
 �ا�� �� ��ی ” ا�-���Lت“'� !-��

ل و �A�� ��ای ,C���<�ا�iار و 
ب Y�9رY دم در���?�ود !�دن 
ی� ��ای �8ا�D ر8-. <� ���Zم �

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 



 

 

    8888نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره  8

 ��=R �q�OD م و�Z� بY�9رY از
” ا�-���Lت“ .!� ��Zم �NDی� 'د

 B�$���. ا�D ی�� �ا�$� �-��
 �T� ���ای رژی# ا�$-�U را �

.�����ازد �-���4 ��ای ��دم  
م '� !� ���وی =O��O-�ض ھ# 
 �-S9� �O��� �,R در �,�ZR
� ھ# ��Q و ھ# اراده و ! B�ا
���A! Uن ��ی �Y �ان �D #ھ

� را دارد�� د���  .��Zم ا�4�
� U�0 از ھ� ! BC��"�D���L-ا�" 

 �رژی# در ����س و��W ھ,
 �9������ ����وھ�ی ��!�U را �
 ���Z� B�<I 4,R د وiی���
 �دو�8!- راه �����ازد، طری !
 ���Z� �=,I �� �=����ا�]�ر ��ای 
��9� آ��ده � W��ی� ا�-4ف و

دA��!  

G:E���T%�ن در ��ره ا;�8ن : 
%WXO و آ;�ر و ار�Vم ارا,
 !Gه 

�P �;�8� Y���؟ �% 

C�D=7 در :  ;�M+ ا��اھ�
B�ا ��ھ#  .ذات �,9ری ا�4

�B و ھ# ��QLA ھ� <I �!
� 4D �,-Iش !�ده ا�� او5 I�$�
� '�ه در -Lاد رای�9ی ری�OD
@$�و��D5�� �9 از رای دھ$��Kن 
� ��'� و ����c رای �د'�ن Oوا�
 �Oاز رای وا� �D5�� 7ر�� �����در 

�'��. � ای. 7�D�D ھ# در  �
 B�ا ژ�?-� �ND=���ت ����

 �! ����[�"�� "د�>�ا�� ا�4
ب !�ر ��>$� و ��دم را �0ی �
@$�و��9 ��>�A و �Z� �! `0م 
� دارد ���د B�Rو�A� B�<I و
و ھ# ��Aن دھ$� !� �$�ح 

د'�ن �"����د B�Rو�A�"  
� ” ا�-���Lت“در  .��A-�ی دارد=N�

� �ODاد زی�دی -I �م '� !=O�
��د�Kن �د را �� �0ی  ���$��$'
@$�و��9ی رای ر����ه �د�� و در 

�$�ط� �ODاد رای دھ$��Kن  �}O�
 Vاد وا��ی. '�ای�OD از �D5�� �-I

د� ��T$�.آن  ای$^� �,9ری  
� ا�B و ای. !�رھ� �ا�4

B�دی-�ی. !�رھ��R.  

ا4Rم آ��ر و ار��م ��5 و �0ی�. 
�>,� ای. �ع �D=7 را ��زی  U��

�$<��. �C-�� از ای$>� ��Yر  
� ��'$� �D=7 �>$$� ھ$ز -Cا�D
ا�$� در ارا�� آ��ر د�->�ری -��

�$$<�.  �� �9�-�<I �! #ھ �$Oی
ا�?�ء �4D p=-Lش ��>$$� آ��ر 
!� '�!�K�$$! Bن را ���A� 5ن 
دھ$� و ھ# �$��9Iی ر��4D 7ش 
��>$$� آ��ر و ار��م را �� �WS �$�ح 

د'�ن د�B !�ری !$$��. و  
ازات ای.، آ��ر آ��9ی� را � �� �-N�ا
� '�!B �>�د�� ی� �0ی @$�و��9 !
ر8-$� و رای ���S داد�� را !,-� 

  .��Aن دھ$�

 �� در ارا�Y 7 و=�D در �Y �ای$>
 �8�� ��Yر Oوا� ��f ر��آ
ازن �ای دو D �ط ���� ��A�

B�ط�ف ا. ا�K در �D=7 و  
 WS� دم�� ��=R ر��د�->�ری آ
� دار�� ا�� در �D=7 و !�-A�
� ھ,�ی]� دی]� �=R ر��د�->�ری آ

B�ح ا�T� .�WS �$�ح �د'�ن 
 7=�D �� �=���� ،7�D�D .ای ��
 B�ری ا-!�8 �9$D �����ط�ف 
� را $��� !�ر'�ن در ای. ز!

�$<�� �<A�.  

 �� آ�Kھ�����i,ای$^� ��ی� ھ
را"ا�-���Lت '" B�ھ� و ری�

B8�K �Z� ری را ھ# در9,�. 
رژی# !���CI 4ب '�ه ای. دو را 

��ن U�0 ��دi,ھ. ا�-���Lت  
راھ�"'"   B�ا��ازه ری� ��

 �9ری ���� !$-�ل ��BC و �,�
 B!�' اد زی�دی�OD یاI-,�ل �
ر QD .و �� ای ���!�ده ا�� �� ای. ا
 �T� ا�$� در-� B�ا .<,� �!
� !���ی�اھ�ی� را وارد =?�

� ھ�§ "'را"� �ھ� �>$$� !
 ����� �[-Cوا� �I�$�

�C-��# ��ار�� و ی� �� !���ی�اھ�ی 
.�$�ح �I!# زاوی� دار�� رو'.  

� رو �� ���ون رژی# ! B�ا
ا�BC ا�8اد !$�ر @$�و��9 را -��
ان '�ک !$$��Kن در $R ��

9ری �� ”  ا�-���Lت“,� B�ری�
��i�.  �ی$� ![�� �$�R ھ�ان�'

ا�B در ا�-���Lت L�� �C! �Kا
ر N^� ،�$! B!�' �9' رای'
 B�د ا�-�ا ��گ رای ری��
9ری را �]��د و ��O از دادن ,�

9ر، رای 'را   رای �� ری�`,�
 .را �$ی�C و �� @$�وق �����ازد

� ای. �OD 7�D�Dاد زی�دی از ��دم �
ا�-$� V�8 در ا�-���Lت L�� �!

راھ�"'" ر  N^� ،�$$! B!�'
 B�ت ری����L-ه ا�� در ا��'

�$$! B!�' ری9,�. 

G:E��� طZS آ;�ر �6د :  
 ����� C;D� �8�16;� ا

;�X��ن ��B ی� !��� ��8د�G و 
 G�B�ی� !��� ��د�G و رای 

Gداد�. �C ای+  ���;H:�ی 
 ار�Vم P���؟ 

C�. : ;�M+ ا��اھ� �Z� ��
ن  15ھ# ای. ر�# ��A-� از �=��

 ����� ا@4 �0ی @$�و��9 ���! �S�
 �S� ن=��و ھ# آن ��A-� از ی� 
� �0ی @$�و��9 آ���� ا�� رای !
 ����S داد�� از �?�ظ ����

B�9# ا�د���� �� ��ط�  .���Cر 
 B�ای. �0ی�ه ا ����� B�,اھ
� طر � ���B ا�4<I #ھ �!
�، ھ# �$��9Iی ر��7 و ھ# =!

ن"�� ا@4Tح �Cزی"ا0 ط��8ار  
و ر����  "اR-�ال و ا@4ح"�$�ح 

� ھ� !�ام � �� �� �6� �ھ�ی
 �� �,98 ���� 4�� د5ی� !��
 �O� د'�نص �QL�روش 
!�د�� ای. �0ی�ه را ��ی �]���� و 

د��=U ھ# ای.  .زی� �8ش !$$�
 �� W��و B�O,� .ای �! B�ا
 �� ا�-UD���L و �� ،B�<I
� از I�$� §ھ� �!���ی�اھ� و �

ل ��ار��N� را ���B ا�4<I. 

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 

 ز�ده ��د ا�[%ب ا����$ �رای '��"- ا����$
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� ا�iا�� D$�9  -ای$�9 آ��ده �Dی. �- 
�$-Cھ ��[��� UN$� وی���.  

�B و �$��9IیU در <I p�=<D
�4 رو'. �! �ای. �� اR-$�ی

B�م  .ا�,D �� �! B�م ا=O�
�9N=�D و D?�یp آ��ری ھ$ز ��ی� 

1اR-�اف !$$� !� ��U از  6  
ا�-$� �� ھ�§ L� �S� ن�=��
 ����� �T$�� و �� ھ�§ ��D
 B!�' ����� �!�O�در ای. 
� ��Zم � �!$$� و ا4Rم !�د�� !
 �� و �� �$��9IیU و ��ا�4
 ��ا�-UD���L در U�0 آ��9 ھ�*]
� ��ار�� و ��ی� ���� B�Rو�A�

  .��Cط-�Aن را �,W !$$� و ��و��

 �ن"�� اR-$�ی�Cزیط��8ار  "ا0
 ��$�ح ا@4ح ط=7 ھ,�اه �� ر���
 �� ھ# �� �� �� �6� �ھ�ی
� �� آ��ر -I �! B�ای. ��ط� ا
 �� �O��و B�O,� #د رژی# ھ�
� آ��9 ��ای ����A�� 4'�9یD
 �آوردن ��دم �0ی @$�و��9 ی� �

ی� داد��?D #<?�.  

د !� آن ��U از ' �-SK ی��'
� رای ���S داد�� ! �S� ن=��ی� 
 �� !���ی�اھ� اR-�اض دار�� و ��
!4 ا�-���Lت در �,9ری 

��� ا�K  .ا�4! B�ال ای. ا~�
 ���6� �� ای، �$��� �� �C!
� و !���ی� ��B ا�4<I #C^D
 �ل دارد و �N� را UاھL�رد د�
!���ی�ای �$�ح ا@4ح ط=7 را، 
� ����ی از ای. Y �� BC�� م=O�
 �ھ# دا'-D ا��-�� B�<I
رش ای. }I �� ا�O� 46� �! �'��

�.  .��ر رای ���S ��ھ� �Z� ��
� ھ� � ��S� رای �q�I Vدر '�ای
 �� �@QL� �-�<I دو �$�ح
ی �� ?� �د را �� �! �I�$�
ر!. ��Zم زاوی� دار ��Aن ���ھ� 
 ��S� رای i� ارد�� �ھ�§ �O$�ی

��� ��Zم ا�4�.  �ن ا@=,}�
 B�ا �اR-�اض ای. دو د�-� ی>
ا�� '>� اR-�ا�q'�ن �-�Sوت 

B�د آن ی�  .ا� �-9� �Y �Kا
ن ��S ھ# ا@4 �0ی @$�و��9 =��

�$-8��,�. 

ن ��S در  B�O,�16 ��5ی �=��
�?���Nت ����� ���وی 

B�ا �O��ن و وزن  .و,}� ��ا
 �@QL� B�O,� .ای �����
 �� �د !A��و�-� ��A-� رو'. 

#�$! ��D �  :ای. ��Iی� ����

1.  �! B�<I ان��س �,-� ا
� ا�K ھ�§ !���ی�ی را ھ# -I
ل ��اری�، ا�� ���ی�� رای N�

�A� ز��ھ�� ھ# !�ر��.  �$Oی
 �$=R,� و�ر W��و B�O,� .ای
9� ای N' ھ�§ '� و �و �
ای. ا�-,�س ��Iر�NDر ��ان 

 .��Zم را D?��� !�د��

ی� �$�ی->�ر '$��-� '�ه  .2
 }R"گ�� B~ھ�"  BQ' �دھ

ی� ��ار K �! ��� آ!�O� V�و
د اI,�ی �wاد �O,# ��'�، و �
 ��I ی��� �D�R�� ر�N-Rای. ا ��

"��"��زی    �����"���D"در   
��>�د �,R �-A��.  .�,ھ ��ا

��دم  UL� .م ایiR ھ# در
” ا�-���Lت“��ای �Rم '�!B در 

.ا�c �>�د   B�O,� .ای �$Oی
� �8ی7 و �K رگ �� �8از ھ�i�
� �Dس آ�8ی$� ��ی �K ھ�

�$-8�K.  

� وی�ا�� و �$v و  .3! B��9���
� را �=ی �T$���یiی در �
 ���دم � �D ����[����دم  #AY

��' �qرا ���B ا�4<I. 
"اR-�ال و ا@4ح"�$�ح  و  

ن"�0دوھ�یU در �Cزیروی  "ا0
��ی� JKاری �� �=�� �N$� .ای

� ای.  .!�د��-I �م '� !=O�
 B�Oqو �� ��D �� ب�Rار
د � ���SDا �� ھ# !�T$�
� ی� �0ی ��B ا�4<I
ا�BC ای. -� B�اش ا �ا@=
�O-�ض را ��iKی�  B�O,� UL�
 ����� �!�O�از '�!B در 

�$<� �-�<I.  

4.  B�Oای. ��ی� ای. وا� ��
 �8� !�د !�qرا ھ# ا �����

 �ھ$ز ی� ���وی ����
 �� B�ا �-Cا�رادی>�ل �-
� و �?� ر�ع ���� �D���-�آ
��دم �O-�ض ��ای زی� و رو 

ا�K  .!�دن او�qع �NDی� 'د
� ���8-� ��ون �Dدی� ��SDا .�$Y
Y>-�ی. �Dدی� ��9ALی !
د و A����دم !$�ر زده  p=-L�
�,>. ا�B !�ر رژی#  �-I

  .ی>�Cه 'د

G:E�2 رای:   3   C���X�;
 ]�^�% 
��AP را Cرو���

 ;�Gھ�G؟ 

 

Cھ,�$^� ھ# : ;�M+ ا��اھ�
�?�D s=7 و رای ��زی !� در 
��Tح !�دم @�دق  �=N� ال~�

B�ز ھ# �8ض !$�# ای.  .ا�� ��ا
 �Oو وا� B�ا B�ر در�� 23آ

� رای ��Iرو .CI �� �S� ن=��
 B<=,�داده ا�� !� ر��` �,9ر 

د'.  

ن ��S را ��Nی� از  23او5 ای. �=��
ژی� و ����� در ��?�ظ ای��
 �ی� !��� ریBL و ھ,� را ھ# �
 �� و ��9ی-� !����Iح رو�$� ���!

BLم ری�Z� �!.  .ای .� �Z� ��
�?�ظ OD=��ت ی�  �� �Y B�O,�
 Uای�K ،ژی���Rم OD=��ت ای��
�، �D!�7 و AN$� و �����
� و ��U و ��ی]�ه D��Nط B�O��
 W��ر و��C� pدی ی� ط��Q-ا�
 �� V�8 B@�8 .در ای �! �$-Cھ

#�$<�� :و�ھ� از آن ا'�ره 

1.  ���Iرو �� �� آری �! ���C!
ی$� و �� K �� �� ای �$��� ��
 B�<I �� ای، �$��� �� ��
 ��� و !� ��Zم ا�4�ا�4

ی$�[�� ��.  UL� .� �Z� ��
� از ای. �,B�O در ای. ,9�

ری �� دار��[D�!. 88  ن داد�A�
اB@�8 �K �8اھ# 'د ھ,�ن 

� در ! ����Zم ” ا�-���Lت“��د
� رو در � ���q�I د���! B!�'
 ��=R W��و ����� �روی

��i���� م�Z� ھ,�ن. 

2.  �ھ# دار�� !D ز� ھ$! ���C!

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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�,>.  "�� و ���D"ا�-�Lب ��. 
ا�B '�ایV ز���A�Kن را ���� 
� از Dو در�� �$! �D �,?D
�AKیU ا�-�Qدی و ����� و 
 �� ھ,�اه دا'-� ��8ھ$]

�'��.  �� �Cی����. در  �Z� ��
��WT دوم ��داد و ا�-�Lب 
 B�O,� UL� .ای �,D��

�$-C�� �O��و.  ���� ای. د�
ر }I دم در دوران�� ���ده !

�� AY#  "ا@4ح ط=�Nن"�$�ح 
 �Y �Oآ��9 وا� �د دی�ه ا�� !�
� را ����Z دار�� و D�I4@ا
 �Z� رد���Yر در ا@�I4ت 
 �Y 4,R دم '�ی>$� و��
 �$����9ی� را در ای. ز��

� ا��ازه  .�����ار��� ���SDھ�§ ا
 B�� ���8�K B-. دو��^D

 V�D"ن�N=ا��  "ا@4ح ط-�,�
ھ# �� ا�>�ن ا@4ح در D
� را در ھ# ��B ا�4<I

�$<A�.   #��-C� ���^D
ھ# '>. D .9-�ی� �����

B�ا.  

در��O� B از ا4Rم ��0وزی 
 �-'ی-�ش �D در �� ی>��Iرو

د�:  ��� رای دادم و��Iرو ��
ره دارمA�I-,�  !�,��ا�# �Yا د

یB ���ن �Iل ��A-� از ای. D .ای
B�ا �S� ی�.  B��I .م ای�Z� ��

ھ# D ن��� ���$D از ����� �Iرو
از ی>�Tف و وا���Oت ���BL از 

B�ط�ف دی]� ا.  �� �! �ھ,D
 ����� �� ��D"ن�Aدر�"  

 �-'JK ل���9ر Y در ���Iرو
 ��� �0ی�ن ���8-�,D ��p�O}D '�ه ا
 B�ا .<,� �ھ# �� ای$>D ؛B�ا
� ای از 'K در �Aی�AK ای. ��ر
!�ر ��دم رخ دھ� و در �I .�Rل 
 �� ��ط� آوردن آن !=�� !Jای�
م '� د��Nل =O� �! ���Iرو
 B�<I ه ھ�ی�K دنAK

��دم �� ا�B و ��  .ا�4

ژی� و  .1�ط��8اران ای��

ا@4ح  -اR-�ال "����� �$�ح 
"ط=7 رژی# !� ا����  

��9ALی� از ��bه و ��C¬ و 
� و -�$�� و ا��Z-وھ�ی ا����
 B�ی�ان و د��� و D�R4اط
ا��ر!�ران رده ��5ی @�ھ� 
� و ��L-�� و و!���LDوزار
ا�-���اری و �8����اری و 
 ����ALاری و ��fه را '�

دA��.  

� از آ��زاده ھ�ی  .2O��و ���
� ای. �$�ح !� در �cوت � �=O-�
 V�D ول '�ه�bY #�ZR
 #�9� ���B ا�4<I

�$-Cھ. � SI و  ! �AL�
�Dاوم ��A,9ن از �bYول را در 

 ���^$C8ر �$�ح ر}I و�K- 
 �,D��-  ���Iال )رو�-Rح ا�$�

���ا�$� (ا@4ح ط=7 -.  

3. ���9ALی� از @��NIن ����ی
�-�Oرف �� ����ی� داری  �Tرا� �!

��9� را ��ای ا�-�Qدی �
دآور�D ��ای �د'�ن 5زم �
ر ای. }I �$$<�����ا�$� و 8>� 
 �ا�� ����ی-�� B��$�ح در دو
�>���C,�9ی  �داری ای�ان را �
��ی� و@� �� ��-�Oرف ���9

�$!.  

 ���C� �� �=N� الدر �~
� ا'�ره !�دم���� �D���-�آن  .آ
B�ای$^� ھ# @�دق ا s?�.  ��

 �در�� ای !� ی� ���وی ����
 �D���-��B�O آ�رادی>�ل �-ا�� 
� را ��0ا !$�؛ �� در�� ای ����
ی '>� �]��د و �D���-�� Y$�. آ!
� اD>�ء T�� ی� ���دم � #AY در
 �Oوا� ����D ای�� ����� ���و ا
�NDی� 'د، آ�]�ه �?���Nت 
��دم زی�  #�ZR Bا!�6ی �����

دA��در  "��"روی آوری ��  .و رو 
 �����"�D��"   ���ی �د را �

 � "��ھ� و ���Dھ�"رھ�ی� از ھ,

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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 ��,?D 4ش ��ایD ھ�؛���
����Dات !�Y از ط�ی� ��زی �� 

� ” ا�-���Lت”ا� �����ی �د را �� ا
 ����� B!�I دی و��$� ����D
��ای ����D .�$Yی ���ھ�؛ و 
اR-�اض �� !� رژی# از ط�ی� 
� ��ی I�$� ��� '�ن �-�
د را �� ا��ام ����� ��ای �

  .رھ� '�ن از !� ��Zم ���ھ�

G:E� : C��,در ;�رد آراء ر
 ��T%�ن P���؟ 

C��N از ھ� : ;�M+ ا��اھ�
 �$�� و ��Cد ر��� ��ی� �C!

ن رای ']BS  15ای از ای. �=��
��� �8ض  .زده 'Z?�ا�� ی� 

 �Cر�� �Oن رای  15!$�# وا��=��
آورده ا�B و �� ای. �8ض ای. رای�9 

#�$! ��=?D را.  

س در !� ای �� ��م 8��� �-Sھ
� و ��Iرو �آ�,�ن رای دھ$��Kن �
 ��=?D رت� را �� ای. @Cر��

 :!�ده �د

ا!�6یB رای دھ$��Kن، ���8 و آزاد "
� را �� �cوD,$� و ��Iدن �� رو�
 ����D �Cدن �� ر��� ��ا�4

 !"داد��

در ای. B���I #�� ��=?D و�د 
.دارد � و  ��Iدن �� رو����8

�Cدن �� ر��� ��ا�� آ�*�  .ا�4
 �-SK B�ارد و ی� �9-� ا�� B���I
 �-���I .-'اJK �0 د زی�'
آ'>�ر ا�B، آزاد �دن و و 
� و ��Iدن �� روN� ��ا�4

B�ا �Cدن �� ر��� �$,Dو�c. 
ظ�ھ�ا ای. D ®�D?=�=]�ان �� ��Zم 
 �� و �I�$� زی�9ی�� �� ،��ا�4
�B را <I .ای ���ان ����

�$��$' �,�.  ���OD #ی� ھ�'
� �� �fب را �� آزادی ��دم و ��Iرو
� ی�را�� ھ�ی زی� ���D ه ھ�ی�Rو
 �$,Dو�c �� را �C��8 ر�� �T�

� ا��-8�K �qR دن� !$�ر  .�� ��ا
 �AL� و �?T� �9ی=�=?D .از ای

 U�� در ��ره �T� و �����Nارا�
 ،���B ا�4<I !�ده��ای. دو 
� ای. �>�ت ���� Cدر ��ره آراء ر��

�$-Cھ ��D:  

��N از ھ� �N� i�Yی� ھ,� ای. رای�9 
ذ S� ر و}I ب وزن و�CI �را �
 �� ای و �$�ژی� �$�ح ���ای��
� در ��B ا�4<I ر�N-Rای. ا

B'اJK دم�����ن ای. �UL از . 
� ��9ALی� از ای. رای ! �,-I

ژی� � -دھ$��Kن ���وی ای��
� در ! �$-Cھ B�<I �����
� در �0ی�. ! �Sن ای. ط����
 #�$<��',�ی� از آن را ط�ح 

�$-Cھ UL0:  

� ��bه و��C¬ و O,� ابا�
� و اط�R4ت و ��Z-وھ�ی ا����
� و ��ز����9ی O,� ن����ا
ط� و داد�Kھ�9 و ��9دھ�ی ���
 �6��Rی� و طی� ا�-�Qدی 
�-�د �8��ن ا��ای� ا��م و آ�-�ن 
 p-=L���س و �$��دھ�ی 
ا�-�Qدی ��6 �$��د ��SO}-C. و 
� از دار O��د '��9 و ��� و��$�
 �� �=����و د�-� ھ� و ��ز����9ی 
 ���Oوف و �9 �� ��� و ا��^I��
از �$>� و دھ�9 ھiار آ��زاده ھ�ی 
 �,! B�O,� �� ای !$��$�ح ��

�$-C��.  

ژی� ���A-�ی. ���وی و�8دار ای��
�I B-,� در ���ن  -<I �����

� ای$^� -I ���$� ا�A� pای. ط�
ھ# ھ,� ا�iا�� ط��8اران 

ژی� �9ری  -ای��,� �����
�$-C�� ���ODاد زی�دی در  .ا�4

 �9��Kر در ای. ار}I �� �9$ن ای���
 `��ھ# !� ��Cط �BS و 
���ار�� و  �� را ���0 �]-�<I
د در ای. ��Cط �#�9 � �-N�ھ# ا

��A��.  .��� از ای$�9 �� او=��
 ��=R ����qت ی� ���م ھ,]��
 ���B از !� R,�رت ا�4<I
 BR�C� اھ$� !�د وریiش �

ض �اھ$� !�دR �9هY.  در ��ا
 B�<I �<����ھ� @رت �D ز
� در�� ای از �Ncت را دارد �ا�4
� راه �����ازد D���L-ا� �!�O�و 
ای$�9 ی� �=ک ا@=� و �9# در 

 B�<I SI �0ی @$�و��9 ��ای
اھ$� �د�.  

ی$� �ODاد زی�دی از آراء [��
ط �� ا��Aر �?�وم ��� �Cر��
� در رو�-�ھ� و '�9ھ� از O���

B�ران ا�<�� �=,�.  �-Cا�D او
ا�B �� و�Rه �� ��ا�� !�دن 
 �ی�را�� ھ� �ODاد زی�دی از ای. د�-

� از آراء  .را �Jب !$�AL� �,-I
ری �� دار��[D�! .در ای �Cر��. 

� ��8 زده ای و�Rه O�در ھ� ��
� از ط�ف [$��K W8ر �� �,!
ا�� �8ی7 -����9دھ�ی ��رت 
 �Kرi� ه�N-'ا ��دھ$�ه ��'� ا
ا�B ا�K ای. �B�O,� UL را 
ژی� ��، ی� ���وی ای��D��Nط ��0ی
� ای $�� �$�ح ������ �-I و

� !�د�=D.  .ای �! B�ا B�در
 �� ای �N��?�ا�8دا �� ھ� 
� رای C�6 ر����$�ی->�ری 
 ���ھ$�، ھ,�$>� در @?$
 �ی� را ���ھ$� !QD .ای �����
 �� 4,R ن ط��8ار دارد�Aی� ایK
 �$$<�� �,! �-�<I B�O��
�7NC ا@=� ��8'�ن  ���SDا �!

B�ا.  B�ای. ھ# رو'. ا ��ا
 �� �A��� ��0وز Cر�� �Kا �!
0چ �دن ای. و�Rه  ���A� .��او
��Sت و ا���iر در ���ن ھ,��9$ 

B8�[��� را ��ھ# اوD ی��. 

G:E� : �� 
 8ای+ ��ر در ;�Oی�
��ل `�Q@� Q و��CH از 
ا`�زی���ن ��ای Gaم !��� 

Gد��� ��b�H�.  ای+ ���ب و ��

 رای اDaم !Gه � 
F�% ��
رو���C آی� ;�دم راه �6د را 

 
��ف ا`�زی���ن ر��:G و �
 اa�:� ��8د�G؟

�4Dش : �?C. ا��اھ�,
 �Y ای ا�$�ع ھ��� �����
��A-�ی از ��دم !� در ای. 
� '�!B �>$$� �0ی�ه �Dزه <?}�

BC�� ای. ��ای ��6ل iIب  
��BC !�ر�Kی ھ,�اه �ODاد ,!
 �� �=O-�دی]�ی از ���وھ�ی 
 ،®Y ی و�Kر�! #C��,! UN$�
 ��ھ,� ا�-���Lت �,9ری ا�4
 Uرا از ھ,�ن اول ی� �,�ی

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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 �9$D �� �! �$-Cا���� �����
��Nی� در آن '�!B !�د �=>� ��ی� 
 �! ��=R اض�-Rای ا�� ����ا� ��
 ���8 ��ای. دم ود�-]�ه ا�4

  .�NDی� !�د

� �ODاد ! B�وت ای. ��ر ای. ا�SD
 ،�9������Cر و��O-�ی از ��ز
 .���O8 �9 و-�QL' ،�9دھ��
 �<?}� �� �� ®,! �� �����

�$-�.ا�-���Lت �0 در ای. ���ن  
 �! ��A��� دی�ه ��C! �-I
��>�د�� �$UN دوم  �<4 8N�
 B�ا .<,� �,D�� داد و��
 ���8� �I@� !$� و ا��وز �
ی$� ا'-�Nه !�ده [�� �رو'$
ل K �$ی[�� �}O� �-I د�� و�

رده �د���.  .<,� �ھ# �� ای$>D
در  "��"ا�B از ط�ی� ا�-�Lب 

 �����"�D��"   �-9� �او�qع !,
� CK-�ده ریiش ?T� د در'

B�ده ا�!.  B8�A�0 د ی�ای. �
��دم �O-�ض در  WS� �� �����

B�ا ���B ا�4<I �����.  

ای$>�  :در ��ره �UL دوم �~ال
ن راه �د را رB8 و �Cزیآی� ا0
� ا�K آ��ر و -I د را؟��دم راه �
 B�<I درد اد�Rی ��ار��م 
د A��م =O� �'�� ��=?D ی�$N�
ن �Cزیی� ا0K �ی� !QD .ای �!
��دم ��8-$�  �! B8ر �راھ

B�ه ا�N-'ا.  ��Yا �,�]ی�# !
� ط=7 و �ن ���]�Cزیا0
9� از ��دم �D ���� اد !��6 و�OD

ن ��S 16ھ,�ن ��5ی )�=��راه  (
9� ا�-�Lب !�د����A�. �Yا  

 ��=R ن�Cزی��B ا0�O8 #ی�[�,�
 B!�' م�R در �D���L-ا� �<?}�
و��U�� W ��ی دا'-� ا�B؟ 
 W��و B�O,� .ای #-SK #4 ھN�
آ��ده �Dی. ���و ��ای ��م JKا'-. 
�-� ��ای �O8 UN$� ی� ��
 �! �$-Cرژی# ھ ��[���
 �-8�����ا�$� دری� B!�I ��ز-��
� را از O��� ���N=ط ��[���

� �^�ت دھ$���B ا�4<I.  

 �! B�ا ���� ھ,�. د� B�در
�4 آ�Kھ��� و در �! B�O,� .ای
�V رژی# و D #ھ�� �ھ,�ھ$]
 �� �� �� �6� �ر���� ھ�ی

��A��  .�=# زده 

G:E�ط��Gران رو���C در :  
"ا`�زی���ن"�
 اDefح   


 ا��@�ب � G::8�; لgG��ا
 ��H^در و Cی���� Cرو���
 C����اV��9دی و 
 Gل �6اھ�Sد� 
� CA:ھ��و

 ��T%�ن P���؟  .دا!�

C� : ;�M+ ا��اھ�-<� .��او
B�ای. ا:  �@�R �Y در Uی�AK

�؟��C! �Y و ��ای � ھ�ی

�AKیU ا�-�Qدی و ����� در 
� و -�<I ن�N=ا@4ح ط v$�8ھ

ن"زا��ه ھ�ی�Aن در �Cزی��  "ا0
� و ا�-�Qدی ���� Uی�AK
��9 زن و ��د �=����ای !�ر�Kان و 
�� �8ق �,D -,�ی�ه�وم و �?�

�$<��� ای. �~ال ای.  .� P��0 در
B�9# ا�  .��C� ��<SDر 

رد ��Z ای�9$ � ����� Uی�AK
 ����� �N=ر ط�Q?دن ا��! #!
 �و CK-�ش �0ی� ھ�ی ����

B�ا #!�I در  .��رت �K46 ا�
 �� وزرای زن، وزرای��Iرو �$���!
� ا�4م وارد '��؛ $� �از '��
 �-�<I ھ�ی �ا�K و�B ر���
د؛ ' #�C�D ����ن ����ھ� �Rد�5
 ��ه �{�ی�� !,-� ��ای روز��� �Kا
ھ�ی ا@4ح ط=�Nن �iاB,I ای^�د 
 �D Wط�� �,! ���Iرو �K؛ ا�$!
 Uی�AK ،�$! ��5 �QI W8ای ر��
 .���D �9$ای �Z� رد� �����

B�9#  .'�ه ا�دی]� ��ای ای�9$ 
� �ODاد از ا��9��Cی Y �! BC��
 �'�یp آن �,=>B ھ,�. ا5ن �
ق !�ر�Kان و ز��ن �I م د�8ع از��
م �� ز��ا��9ی <?�و !د!�ن 

�5� '�ه ا���  .ط! BC�� #9�
ق ��ده �I اض ��ای�-Rا �-I
!�ر�Kان ھ# 8را �� ���وھ�ی 

دA�� �ا��ب !��.  

�AKیU ا�-�Qدی در �8ھ$v ای�9$ 
 #�C�D"��$��W ا�-�Qدی  "�Rد�5

 ،�-�<I �9یI�$� ن ����ھ� و���
�]�ای�ن، ���ن ا@4ح ط=�Nن و ا@
���ن ��Y�� ULق، �UL اI->�ر 
 UL� ،رس ��زی� و ����

B�ه ا��f و Wن @$�ی�NI�@.  ھ�
� '�ه در !��Yر دارای��9ی �=
��رج ���� �-A�B ��ان 
 ��C��B ����، ھ� ��Yر <I
 ���ی� JKاری !,�9���bی ���9��
د، ھ� ��Yر ' �Dدر ای�ان ��ز
 �$��ا�� ز-� ���Iر رور��` �,9
� ارزان از !�ر�Kان ��ای A! �9ه�
��9� را �8اھ# �D !$� از � ���ی��
��Z ای�AK �9$یU ا�-�Qدی �8اھ# 

B�ا.   Uی�AK .در ای �ای$>
 �� �-I ان�Kر !�ر��Y ،دی�Q-ا�
��، ��Yر ھ,�. A�� �-��I
رد �د�-,iدھ�ی زی� �V ��8 ھ# 
 ���9D# ��ار ��]��د، ��Yر �
��9ا'B و در��ن و��,� !�ر�Kان 
 �9$D �د از ��Z ای�9$ �A���ODض 
� از -I �<=� ،BC�� #9�
�=iو��ت �AKیU ا�-�Qدی 

دA��ب C?�ش �>$��  .��8ا
 Uی�AK ه ھ�ی� ی>� از �=!
�، ا@4ح ��Iرو �N� دی دوره�Q-ا�
 �د ���ن !�ر �q!�ر�Kی ���
ق !�دن ��A-� !�ر�Kان �?�� WS�
��ی� داران در �� B�و ��ز !�دن د

  .D?,�� ��8 و ا��اج و ��fه �د

� �� D,�م ! B�ای. ا ���C�
ا�-�84ت و �9A$Dی درون 
 ����-�ا���9ی �iو ر� �-�<I
 �� و ا�-�Qد �-����ن ا�-�Qد ���و
ا@4Tح ��ز و ��زار آزادی، ��N ھ� 
�B در ی� i�Y ��ھ# <I دو �$�ح

��i��.  p=-L�ھ� دو �� رو'�9ی 
��=��ردری را  B�=ا� W8�$�
� ا!�6��ان ! �$$<���0��اری 
� از آن AL� دھ�دو �$�ح �

�$-Cدر  .ھ ���ی� �QDی� !$�# !
رھ�ی A! از �=�� �� �Cی���
��ی� داری، در ای�ان دو�B و ��
 �-A�� ر��C� �-�<I �9ی��Kار
� ا�-�Qدی �I!# اد�fم �Nدر ط

� ا���Nاز آن ط �AL� و �$-Cھ. 
��9ی ����� از �?�ظ ���ا!�6 
 ��Nاز ط �ا�-�Qدی ھ# اR{�ی

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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�$-Cدار ھ ���ی��.  

� ھ,�ن ��Iرو �! ��$<� 7^OD
� اول ��0وزی��A,' Uش -Sھ
� !�ر�Kان را از رو �BC و ی� �=R
��ی� دار �� ��Nط �� ������ �ھ�ی

ط�ح ا�-�د و '��Kدی  .ای�ان داد
 B����و �� �اI,�ی �wاد !
!�ر�Kان ��ی]��� '�ه �د را ���ون 

 �ط�ح "!��A و �� ��م �8یN>�را�
B�"!�رورزی دو رد ا��ا  � ��

B'اJK.  ای. ط�ح �8رغ �Nط ��
 B?D �ا�-?4�Qن دا�A]�ھ

ان $R"ل ��  "!�رورز��4 دو ,R
� ��ر !,-� از د�-,iد � ���I

� ��ر )�Iا�� � �� ��$! Bد�
��8 V� از �D .�6 ��ده  (�0ی��

��ی� داران �اھ$� �� B�در��
د�. � !=�� دار،  ��Iرو �$Oی

ر را ��ای A! ده در�-CK ری�<��
 �� ارزا�-� !�دن ���وی !�ر �Yھ�

B8�K B�ای. V�8 ی� �=ه  .��
 �! B�دی ا�Q-ا� Uی�AK از
� اول، ر��` �,9ر -Sھ,�ن ھ

"����� �Kده !�ر�Kان  "����D و ا
  .D?,�� !�د

 �! �=��در ی� !4م، �� ھ,�ن د
 ،���Iرو B�در �9Yر ��ل اول دو
� در Aی�AK §ھ� �آن !=�� !Jای
 �� ا�-�Qدی، ����Kز�� �$��ز
د ���دم � Bا!�6ی �و �8ھ$]
 i�� ی�O� ل���9ر Y ورد، در���

اھ� دادL� رخ �Z� .از ای ���SDا. 
 `<R��" و �د�>�ا�� دی$

��"ا�4 �� D ��,?D$]$�ھ�ی  
 �Kر�! ��Nدی �� دوش ط�Q-ا�
� �bYول ��A-� !�ر�Kان را $��ز

  .�8اھ# �اھ� !�د

G:E�و ” ا��@���ت“%�h�� ای+ : 

 اش در ;:���Sت ;��ن ����
�Eری ا�C;D و دول �jب F


 ;���ا�G!�� G؟ P 

Cرو'. :  ;�M+ ا��اھ�
� در ���ن �$��9Iی ! B�ا

� در ��ره ��B ا�4<I p=-L�
BCب ا�-4ف ھ�f �� �Tرا�.  ��ا

B�ھ# رو'. ا i�Y ی�.  #f��=R
� �� �fب Tرا� ���C�ای. ا�-4ف، 
�D ھ,�. 5�I ھ# �� ھ,>�ری و 
 �� ھ� دو �$�ح U�0 ر8-�ھ,�

B�ا.   B�ھ,�. �9Yر ��ل دو
 B���I .اه ز��ه ایK ���Iرو

B�ا.  

 �Tرا� �$��� در ز! ����� �Z� ��
 ��� �fب ی� �C�D# !�ر ��,
 �-8�K �<' ن دو �$�ح��� �آ�Kھ��

B�ا. "�������9� U��NRرت  "��
 �� ی� �ری ����! B�ا �N���

B�ر ا�! #�C�D .ظ�ھ�ا  .از ای
 �,��"U���" اش �� �9Rه  

 B�و �$�ح ا@4ح ط=7 ا ���Iرو
 �� اش"و ��,���� �9Rه  "��9�

� ای و �$�ح $��� ����
B�ا�[�.ا@   �����ای ����م !

��ون �Dدی� �� ھ,>�ری �O8ل دو 
�U�0 B رB8 ی>� از <I ح�$�

�9,-�ی. �=ه ھ�ی ای. " U���
�������9�"  �N$� ی� �$�ح �د !�

"U�اش را ��ز��ن ���اد و  "��
�"�$�ح دی]� در ��ره ������9�" 

��>�د �ا��iر� Uد��.  

 �D���L-ا� Bر"ظ�ھ�ا در ر����N-Rا" 
 ��U"و���" � �$�ح  � �=O-�

� ا�B و ��Iا@4ح ط=7 و رو
 ��"و������� �$�ح  "��9� �=O-�

� ای$��]Jری# از  .ا@ل �Kا و ��
�"ای. !� ای. ������9� U���" 

 �N$� §ھ�"�������9�" B'�� ای. 
 �ا��iاز ی� ر� ��f دN� یi�Y
دی��D�,=b ��ای �0ده !��Aن �� 
� وی� ���� BC<' ی�
ا�-�9ی دول � �����!��U در 

.�fب و در را��Aن آ��ی>�  
"�������9� U���"  ��5ل �^N�

 #Y�0 .-'�0وژه ��ا�8ا BC<'
 .ا�4م در وا'$]-. �د

� �� آ��ی>� ی>� از Tرا� ����ا��# !
�Rت ا@=� '>�ف درون q�

B�ا �-�<I.  �D���=ND Bی�q
�� آ��ی>� ی� ر!. ا@=� در 
9ری ,� �-�<I ژی�ای��

B�ا ��.ا�4   B�<I .ای

�� از �,D ا��-�,�"� "�qآ��ی>�ی
از ��Z �$�ح  .�Kی د�B ��دارد

 �ر آ��ی>� �}I د و�I!# و�
ان ی� د',. $R-  م ی�ھ�

 �Oوا�-  B�ا �ی� ���ز ����
B'دا �� ��ی� ھ,*$�ن ز��ه �]!. 

� ا�K در BA0  -ای. �$�ح -I
 #�Z$D در �د ��U ا@=� �$?@

� �� آ��ی>� را ��زی !$� Tدر  -را�
 �q د را �,�ی$�ه� �$?@ U�0

اھ� !�د� �8�O� .آ��ی>�ی� �Kی 
 �� �@QL� �$��ا�-4ف درای. ز
 �-I ®�� ��!�ر آ��ن �Dا� ��D
دش �اھ� � �ا'>�ل �Iد�Dی �

B8�K.  

� ����م �� ای ��ای ادا$��$�ح ��
 �-N�� �� �fب �Yاغ �iN اTو را�
 �D اھ� داد� ��Aن �$?@ BA0

ژی� � -��Oا �-ا�� ND=���ت ای��
 U�0 را �� �q آ��ی>�ی����

� دھ��� ادا$?@.  ���Iو �$�ح رو
اھ� !�د �0وژه ����م � �O� #ھ
 ��� �Dی�� و� �را �� ا'�ره ھ�ی

��8� �N� U�0د.  �� �R,^� �$Oی
�B ھ,*$�ن 4Dش <I �! ان$R
� �� �fب را Tاھ$� !�د را��
 ��� �WS ادا� �$$<�� �<8 �آ�*$��>

���N� U�0 B�ن ا�A-�<I.  

� روی !�ر آ��ن -N�ای. و�V ا
�Dا�® در آ��ی>� و �A8رھ�ی �Dزه 
 ،��9ری ا�4,� �� �����
 �ا�� �-��!� ای. ��Oد5ت را 
د�B ا��از �����ازد و �46 ز��ن 
 �� ای را دراز !$� !$��$�ح ��
� آ��ی>� �,�-ان اR-,�د � #�-S[�

ا�� ��ی� در ��Z �]��ی# !�  !!�د
اھ� L��دو��D Bا�® از ی>�Tف 
 �6� U$ی�?-�د و � ®,!
� را در �T$�دی در O� ن�-C��R
 Bی�D ��9ری ا�4,� �����
ا��Aن I �[و از ط�ف دی �$!
 ،®Y رادی>�ل و UN$� �! B�ا
�$i� UNرگ آزادی و ��ا��ی در 

رو'.  .ای�ان د�B ��5 ��0ا �>$�
 �� در ����B ��ر�! B�ا
�fب و ��QLA ا��ی>� �,9ری 
 ��K ھ� ���9ر '�ه � ��ا�4
د�B ��5 ��0ا !�دن Y® در ای�ان 

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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� ��  .����D داردTرا� �� ��D آ�^� !
ط ا�B ھ,� D$��{�ت و ����fب 
 Uی���� ����د���  ��اR

V�8 ی� �8!-ر ” ا�-���Lت“ا�B و 
ری ��ی –-!�8 �در ���ن  -آ�#9 �

B�رھ�  .ھ,� ای. �8!-

G:E�آی� �D ای+ ا��@���ت و : 
اa�Gال و اDfح "`��وزی F:�ح 

WXط" W�� ای ��ای 
، ز;�:
�Eری F ای�� ��aو��;

 C;D��;C و اa �8ر�در ا
 �E�bو دو CXXbدھ�ی ��+ ا�E�

 در �jب �6اھG ��د؟ 

C� : ;�M+ ا��اھ�� �Y �Kا
� و �� دول ��B ا�4<I �!

دش  -�fب � Bو� �! �دو�-�9ی
 ��9ری ا�4,� ��D ای��

��ای  -زI,�ت زی�دی !��Aه ا�� 
� '�ن ���زی Tرا� �'>� دادن �

 7C! ���AوB�R "��ی �
����ار��، ا�� �Iا�� �$�ح  "��د

 �م ���"ا@4ح ط=7" در  
��T ��9ن Y$�. ھ�8� را د��Nل 
رد �د را �,�ی$�ه � �! �$<��

��i� �� دم��� ای. �O$�  .اR-,�د �
ذ'�ن در S� ر�N-Rا �� �fب �!
� روی آ��CI �-A�� �9ب ��ز O���

�$!.  

 

� ای. �~ال ��ی� � P��0 در ��ا
� و دو�-�9 و �,R ن ا8>�ر���
� �8ق ==,���9دھ�ی ��. ا

B'اJK.  .�� ن ��9دھ�ی���در 
 �! �� ھ# ��ی� ���ن ��9دھ�ی=,�ا
 ��-C� �9-�� از دوDدر�� ��
� و -�ھC-$� و ��9دھ�ی دو

B'اJK �8ق �-�<I. 

�9-� :دو

� '�ن �� Tرا� #�Z$D �9 ��ای-�دو
� ���زی �� و�د �9ری ا�4,�
� و �ا�-���Lت در �,9ری ا�4
� و D���L-ا� B�Rو�A�� ا@4Tح �

� ��ار�����د. ����B ای.  

9ری ,� �� BNC� �9-�دو
 ��N$�ی �8!-رھ�ی �0ی �� ��ا�4
 �ای دی]�ی '>� ��]��د !
 �� ��ا�-���Lت در �,9ری ا�4
�9# در ای.  �ھ� '>� آن ��ی

D,�ی�  .�8!-رھ� را ا'��ل �,�>$�
B�ب رو'. ا�f ای دول � .�0ی

اھ$� L��ا�$� ھ,�. ا��وز -� �Kا
 �� ��ی �د را ��9ری ا�4,�
ی� رژی# �-�Oرف ط��8ار �fب 
��ھ� !� در �-�^� اش دروازه ��ای 
� ا!�6ا ��=��ی� ���وی !�ر دھ�9 

 W��ده و ی� ��زار و�! ��Q?D80 
� ��ای ����ی� و !�5 ��ز ��=��

5ت در  .'د?D ����ا�$� ! ��ا
ای�ان ���Cر �0*��ه �D از ای. D,�ی� 

B�ا.  B9� در ای�ان ����ا�$� !
ا�� ���Cر -�� �5ت ����?D
 ®Y و �'�� �D و ��$�دی �-�رادی>�
 U�� در آن #C��,! �-I و

�'�� �� ای دا'--C���.  
"��Tی"   SI �9-�� ای. دو!

� را در �ھ,�. �,9ری ا�4
���ھ$� ����D آن �����ھ�ی  .'

 WS� �9 ی�$D در ای�ان �D���L-ا�
� ��ای ای. دو�-�9 دارد و ����
� �� ی� Tا�$� را�-� �--Iرا �آن ای$>
�B �8�� و �bYو�]� را ��ای <I
ر �A-�,!�I B?Dن A! دم��

�$$! ���D.  

 �� �� �==,���9دھ�ی ��. ا
 �9-��46  -دو �D �=�از ��ز��ن 

ھ# از ھ,�.  -��ز��ن ���9� !�ر 
� دو�-�9ی�Aن ���� �T$�
 #�Z$D و در �$$<����0وی 
 �� BNC� ن�A�9ی-����
 �� ���زی ا����9ری ا�4,�
��AوB�R از ط�ی� ا�-���Lت  ��
!Jای� ��ار�� ا�� آ��9 ھ# ھ$ز 
 ����ھ$� از ا�-���Lت !Jای ����D
ع � ���ای ��AوB�R دادن �
 ��� '�ن �� �,9ری ا�4Tرا�

  .ا�-�Sده !$$�

��دم:  

و ا�� دا�-�ن ��دم و ��9دھ�ی 
 V�ط=7 ای. و B�اه و �RاLآزادی

B�وت ا�S-�.  �! B�رو'. ا

 �� BNC� دم ��9ن���]�ش 
 UD���L-و ا� ��9ری ا�4,�
� از ND=���ت و Dدر�� �ھ$ز ھ# �
 V�D ��,R ا8>�ر ���$9�

B�ا �c�-� � .ر���� ھ�ی ر�,
ا�� از ط�ف دی]� ���ا��# د���ی 
ب ا�B و �Dک و یNC�8 و BیD
 �D ب�f �9 از-�<I ان�� �-I
'�ق ��iKی��� ��ای JK��c�Dاری 
� اول @�N در �,R روی ا8>�ر
!�Aن NC�8 ی-� وD ب�CI

�$�i� ن را�A8�I.  �و ���ا��# !
 �� ����4ف �� ان ان و �
� ا��Nر و ��CSDھ� و ! ��
��A����,9ن �� د�D B,�م ��ز��ن 
 v$ر ھ,�ھ� ط� �! ��A��داده 
 ���Iی� ����� ��9ن را وارو�
� دی]� در R�,-ی�ی ا���� ،�$$!
ا�?�Qر �Dا�® و ظ�یp و 
ھ,-�ی���Aن ��BC، در د�-�س 
ن '�9و�� ��9ن =��@�ھ� 

B�ا. ن ا��Cن  �=��@�ھ� 
��'�ر از ا�->�رات و ���4-�9ی 
� روز �� ��N' �! �-C��ژور��
�V ط��Nت D ا8>�ر ���$9�

�$$<����Qف  #!�I.  

 ��D �� �اھ# �-�^� �]��م !L��
 �ده ای اط4ع ر���D ت���<�� ا�
 �Kا �@QL�در ��9ن ا��وز، 
 B�ن رادی>�ل و Y® و �Rا�Cزیا0
ط=7 �ب !�ر !$�، �,9ری 
ا�� روی -�,� �-Iا�� ��ا�4

 ���bد و از  "د�>�ا�� دی$�"ارا�
 �q ����W^D ا�4 B�<I ی�
 B�<I ی� ی�QD ���Cا�
� و ��Aوع در ���ن ا8>�ر ���د

� ��9ن ��Cزد�,R.  

G:E��D% Cش :   C� C�
 
��H; +زی�دی ��د %� %:�ر ای


 داردA� و داغ G:� را داغ. 
 Qا��A�XM%ی+ و��B; �:^
و�Y ھ�+ ا%�Bق، �CX از 
 
� Gم ��د�Daط�ف ;�دم ا
;�دم ;�@�اھ:G در �EPر�Pب 
و^�F�; nد %m���ا%�F�� Cد 

�C� C  .���ورد��� QO� D�

 ;G�:�� C؟��AP را C� C� 

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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C� :  ;�M+ ا��اھ�� ��
� �� ای�ان ی� ھ�ف Tدر را� ��
��$�دی دارد !� در �-. آن و ��ای 
ر���ن �� ھ,�ن ھ�ف �$��دی 
 pی�OD د رااھ�اف دوره ای �

�$<��. 

 ،�� �� �ھ�ف �$��دی �
 �D��Nاز �$��دھ�ی ط Bظ�SI

B�ا �O���.  �� �� ،�$O�� ای. �
ژی� �� �0��ار ای���- 

��ی� داری در �� #Z� �����
� روز !�ر ��N' Uو ��ای B�ای�ان ا

�$<��ا�SDق ” ا�-���Lت“در ھ,�.  .
ی ?� �� �� رخ داد !N���
ه ای از ھ,�. =� ��=N,�

د� B���I.  �� در �L$�ا���Iرو
� !�د ��?'��0وزی اش اظ�9ر �

 B,� دم�� ��iا�9Rی ��9ده "!
�D��Nا�� "ط �-8��.  �� �� ��

ا�� ر��` �,9رش -A0 �ھ# �
از �ل ی>� از ��CSی$U ���ل 
� �I!# در ای�ان را راBI !�د �Nط

ی� K �د��Nل !�دن "ھ�ف ��دم "!
� دردا��D��Nرزه ط�N�" BC��.  

 �� �� �! B�ای. �$��د ا ��
� دوره �� دوره �� ا��س �
 U�� د و�� ����وھ�ی ����
 ���=ND pن وظ�ی�' �����

�$<�� pی�OD دش رادر �Iل  .�
 �� ��U ر���� �� �� �q�I
ری �$�ح ا@4ح ط=7 A! رج��

�$<��� را ��زی ��B ا�4<I. 

 V� �� V� ان از-��ای. را 
�، از � �� �� �ND=���ت ����
� ا�-�Lب ��>$�، از ! �ژه ھ�ی�
� ��ای ! ���9��,9 و D?=�=]�ا�

 ��=?D“ت���L-از ” ا� ،�$<��ت Rد
 �� �� U'D,�م ����iت 0

�' ��-� �!�O�� از ای. �. 
ی� K �! �� �� �� ����SD .ای
��دم د��Nل ����Dات �Dری^� در 
 �$-Cد ھ�� Wqب وY�9رY
 �� �� �د �� �آ��ل ����

�$<�� `<O$��  .را � �� ��
�Iف دل �د را از ط�ف ��دم 

��i��.  

� را A�� ھ,�ن �� �� ��
� ��ای ����5دن ! �$<����زی 
� اش ��ای ��$9�� و $�,�
 .�S��L� �Nرھ ��NDی� '�ن �
 BC<' �'�ه و �=B$T و �

 .��زی !�د ���A!57ن ا��4ب 
� ای.  � �� �� B���� 4O8

� ا��م ��� ی�ران او� �! B�ا
 �A�� ھ,�ن �$! �,! �$�,�
دش �,�$� در � Bدر و� �را !

��زی !�د، ا��وز  57����� ا��4ب 
ای$�9 در ����� ی� ا��4ب دی]� 

ز��ن �8ق !�ده ا�B  .��زی !$$�
� ھ,�ن � �� �� U�� ��ا

� در ��WT ا��4ب ! B�د 57ا�. 
آ��B ��ای p�O}D ���وھ�ی 
اه L5ر و ��ا��ی ط=7 و آزادی<�
و �� '>���A! BCن ا��4ب 
 �-$T=� ع�^Dار ��=R دم��
� !�ر '� �D ارD^�ع � B�د

�$! Bی�D را ��ا��وز ھ#  .ا�4
��ای p�}D ھ,�ن ���وھ�ی 
اه L5ر و ��ا��ی ط=7 و آزادی<�
� !�ر '�ه ا��D B ارD^�ع � B�د
� در ���7 ا@4ح ط=7 را �ا�4

�$! Bی�D.   ����� Bری���
B�ا ���A�ز��ن و آ!-رھ� �8ق  .

  .!�ده ا��

G:E� : QO� ن در ��ره�%�T�
�����o��b و �Fی���ت �Vم ��
�Eری F @���ت�در ا� ���`
 QO� م و�Hbا CXa C;D�ا
�Fی���ت ���������b�C و �Vم 
�� در ا��@���ت ا;��ل �`

 P���؟ 

C��ی���ت و :  ;�M+ ا��اھ�
 �� �د�-� و ��8� ھ�ی ����
 ��Rت و ا�-�84ت و ��ی$D م�,D
 5,O�رو'$�9ی ����� '�ن 
 ����� #9�� �� ا���SDت Tدر را�
 �$$<��� را د��Nل AN$� اھ�اف
� از آن ھC-$� و �� آن AL� �!

  .OD=� دار��

 UN$� ی� #C��������
� آر��ن و ! B�ا W��و �����
 �D��Nط #Z� SI U�=@ھ�ف ا

B�داری ا ���ی��.  
� ا�K از -I #C��������" ��

ن ��'� ھ$ز  "روز�Kر�Cزیدر ا0
� و����� اش D��Nط �N�
 �D��Nط #Z� SI ای�� ����ا

�bT����ی� داری ��.  ،�$O�� ای. �
 V�8 �ا�K ای. ھ�ف ا�-{� !$�، �
� ��ار �در !$�ر �$UN ا�4
��]��د، �=>� �q�I ا�B در 

�'�� U-���.  ���$UN ا�4
 #C�������� �� BNC� #ھ

� د���  .ھ,�. ���رد را دارد�
� در �DریU�� P از @� ! BC��
� ای. دو �$UN، ی� -'JK ل��
 U�0 #ن را ��ھ�A!�-A� ��ا
��ده ا��، ی� 4Dش !�ده ا�� زی� �0ی 
د'�ن � �D �$$! ��ھ,�ی]� را ��
 �Kو ی� ا ����[� B��� رت را��
زور'�ن �� ھ# �����ه زی� ��� 
� ا�� و ��ھ# و در -8�K ھ,�ی]� را
� !�رY ،�K® و �Nط ��=R #ر ھ�$!
� را !�-A���Qف  #C��,!

  .U�0 ��ده ا��

� و [Aو ھ# ری �=OD .ای
 B��~C�ھ,�ردی و ا�CIس 
� را ���� Bر��� .�R در ����-�
 �در D,�م ���ط��I Wت ����
� '�ھ� �ده -'JK ل��و ده  �@
ای# !� ا��4ب ��Aوط�B و 

5ا��4ب  ، دو ����C� WTر 7
�$-Cاش ھ �-C���. 

� را ���� B���I .اھ# ایL��
� و ��QDی� !$# !� �$UN ا�4
� ھ# ر��7 -C�������� UN$�
 �����ده ا�� و ھ# در � �����

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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 UN$� �$Oم ی� UN$� ی�
و��O-� آزادی و ��ا��ی و 
��C#، ی� ��ھ# �ده ا�� و ����
ھC-$� و ی� زی� �0ی ھ,�ی]� را 
ن �د را Y ،�$$<�� ����
 �=����� �D از دی]�ی ��ای -Cی�'
 UN$� ،�-C��,! UN$� ��
!�ر�Kان ��ای آزادی و ��ا��ی، 
��دم ��ای  #�ZR Bا!�6ی UN$�
ر���ن �� د���ی آزاد و ��ا�� و 

� و �>5ر ���ا�$���Cا�.  

 �Lری�D ای. ی� ',�ی �-N�ا
B�ا.   pط� #C��������

� ا�B و ��ز����9 و O��و
� ای. � �=O-� �اiIاب ����
 �Lری�D WT���$UN در ھ� 
� در �B9 ھ�ی -I B�ا .<,�

�$$! B!�I دی�}-���ای ��6ل  .
 UN$N� .از ای �AL� ھ,�. ا5ن

B�ط=7 ا ��در ���ن  .���]
ھ,�. �UL د�-� ھ�ی� د��Nل 
 ��� ا�K ا����I دو��! �$-Cای. ھ
 �� ¬$Y #رژی �Q� ®��Dا
 ��� ھ�وک را دا'-�D �9ی<'�
� !$�ر �=�Nن ���'�، ای$�9 در @$�

����[� �A�0 �Nو �� ر� �-8�K ��. 
� از آ��9 د��Nل AL�"�� "ا�-?�

�$-Cزا��ه  .ھ �� از آ��9 �AL�
� �NDی� '�ه -�<I ن�N=ا@4ح ط

��C-�9  .ا����� از ای. ����AL�
م"ھ# !� ظ�ھ�ا =Z�"  �$-Cھ

د��Nل ����A! 5ن �,�ی$��Kن و 
!���ی�اھ�ی �Dک و �Rب و �=چ و 
 ����� �<?}���fه در 

 W8�$� �! �$-Cھ �-�<I"B=�" 
ب Y�9رY ن را در�AR�8رد د�

���N� U�0 B�<I .�,ھ.  

��C-�9ی �م ����ای ��6ل ����
�0��D Bک و �=چ و �Rب در ای. 
 �! �$-Cی� ھ�' ����� .��ND

 m�� ی� ی�K“ت���L-ا� ” B�<I
 B�<I �! B�ای. ا ��ا�4
 BC0 ای ا'��ل�� ��ا�4

9ری در ��Nل ,� B�ری�"B=�" 

 ��OND �9$رد د�8ع ای�ھ� و ا�ام 
B�ک ی�  .���� ا�D ی� �Kظ�ھ�ا ا

چ ی� �Rب �-ا�� ر��` �,9ری =�
 �<A�د ' ���B ا�4<I

اھ� '�� �I �9$ای.  
��C-�9ی �م �0��D Bک ������
��O^D-�ی.،  BA0 �,�ر �!
� آد�>�D Uی. -I ی. و�D���8
 �6� ��!���ی�ھ�ی �^=` ا�4
0ر �� @�ف �Dک �د��Aن  �q��

���و��. ��C-�9ی �م  ������
 �ی$� ھ,[��چ =� B��0
 ���B ا�4<I �ا�-��د'�ن �
ا�� -�,� �� ی� �$! B�ای. ا

� ای.  .ر��` �,9ر 'د� �-I
 �Kب ا� �! �$-Cھ �qھ# را
ن ا���� ر��` �,9ر ���
ع !�ده $,�'�ن ی� �$� را 
ا��I `0 ،B ا�� ا��زه ��ھ$� 

 �� ھ�ی �=چ"!$�"  BC0 در
9ری و وزی� و ,� B�ری� Bو��O�

�$'�� ���Oون وزی� ��U دا'-. 

� 4�Dی �N' .�9ی "ای-C�$�,8
����ای وارد !�دن ی� زن  "ا�4

��6� آر��ن ا@=��Aن � �� �در !���$
B�ا.  ���ای ��6ل ا��6ل �8'-

 �� �� �� ��� در ����q��
 �! �$<��ی"ا4Rم ��D"  وزی� زن

 �-C<' ادw� ی�,Iا B�در دو
ل ای�Aن �pQ رای � �ا�B و �
� زن ھC-$� و ��Iرو �دھ$��Kن �
� در �9Yر ��ل ��Iا ا��ی رو�Y
��N وزی�زن ��ا'-� ا�B؟ آ��9 
 �! �$A<�� ���Iرخ رو �� �-I
� و�Rه داده ا�B وزی� زن Cر��
� ھ# ��Nی� ��Iو رو B'اھ� دا�
� دار�� �?�وم ! �ز��ن را از �9,

�$!.  

�?�وده ا�8  �! ��$�� ��
م � #C�������� �����
 �رد !L��� ای. �Kه � B��0
ل !$� N� ���B ا�4<I ر��Y
� �Dک و -�<I در ��9دھ�ی �!

�$'�� �ر دا'-}I ب�R چ و=�.  

G:E�  : 
� G��B�“@���ت�ا� ”
ا��اری در ا���ا%pی ��O ��ای 

���Eری ا�C;D اF.  آی�
 +�ا6�� �
 ”  ا��@���ت“ھ

 R� C;D���Oی ��8;� ا

 �����ری در ��U; 
;�G:8 ی� �

 ھo ری@���� CA�� �Bfف �

G:8�; q؟ a oرژی 

C� ھ,�ن :  ;�M+ ا��اھ��
� ھ� ! ��"در�D���L-Dن  "ا���در 

د N9� ر�Z-دم ا�����9ALی� از 
د �ھ� Y$� !# او�qع را �
 WS� �� �! B�م ا=O����ورد، 

B�رژی# ا.  �,R U�� ا�� �I
�$<�� �Sی�ن ��ای رژی# را ای��.  

ا�� از دو ��Z '>��98 و ا�-�984 و 
� CK-�ش ��0ا �اھ� -I �9A$D

ا�-�84ت و �9A$D ھ# در  .!�د
���ن ر��N و  B�<I �! بY�9رY
���ن ��دم و  �@QL�ھ# 

B8اھ� ی���AD Bی� �<I.  

U$D و '>��98ی ����� درون 
� '�ت و �Iت آن -I و B�<I
� از U$D و ��<Oا� ����ا
���ن ��دم و  ����D ف و�<'

B�ا B�<I. � از  ��<Oا�
'>�ف ���ن �0ی�$� ھ� �� 

B��95ی���.   �! B�ا �8�<'
 �9I�$� وت�S-� P��0 در ����ا
 �Aری �� ���ی ������C� ��

�  .دارد��B ا�4<I �<�����D ز
ط ���ھBC ای. �~ال و '>�ف 

B'اھ� دا� ��� آن ادا�.  

ا�� ا�K '>�ف ���ن ��دم و 
�-��9 را �� ��ن ھ# <I ،B�<I
�����ازد، از ط�ف ����� ھ,�. 
� 8{� را ��ای -�<I ف درون�<'
CK-�ش و OD,�� '>�ف ���ن 

�$<�� �D ده���B آ<I دم و��. 
� ز��ن �=�D ر8-� ای. Y ھ�
 B�<I �� دم�� U$D ن��� ����Oد
 WS� �� �-�<I �9ی درونA$D و

B�ا ���دم U�0 ر8-.  �9�-�<I
� ��ن ھ# ا8-�ده ا�� و � �-A��
��دم ھ# 8{�ی �9-�ی ��0ا !�ده 
ا�� �D اR-�ا�AD�qن را CK-�ش 

  .دھ$�

%:Q دورن �;�8�GH� C از 
  :"ا��@���ت"

� ای. -C��� �9ی�Kwاز وی �ی>
�iھ� ” ا�-���Lت“�� �T� ر ازNR- 

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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 �ر �?-�ط��NR �-N��V  -اD
د� B�<I د.��ان � ��ان  

�B ر�,� و R=$� ھ,�ی]� را <I
�-9# !�د�� !� V�8 ا�Rام و ز��ان 
�=��� و ی� ط��8ار �� دار زدن در 

د��� �O,� # و  .�,�ز�آ��9 �� ا
� ھ�ی� از 'K �ر�# و آدرس �
�C8د ا�-�Qدی و دزدی�9ی 

.ھ,�ی]� ا'�ره !�د��   �Oآی� وا�
 �T� .�,ھ �! �$-Cا���,�
ا�K�A8ی ھ# زی� �0ی !� 
 ���>$�؟ � ���-�Aن را ��<I
ر �د�� N^� ����Zم ���ا�C-� ا

�W8�$ ا�-�Qدی و  .Y$�. ر8-�ر !$$�
د'�ن ا�-{� � ���� �����
د �� ر���ANن � WS� �� �D د�<��

�$$! �=,I.  �9I�$� ھ� !�ام از
� �D از ر��7 ��ای -Cد را '�ی�
 �-N����ا�$� و ا B�<I SI
ب Y�9رY در �! B�رو'. ا
�W8�$ �$�ح  SI B�<I

B�9,-� ا�د'�ن �. ای.  
� ����ھ�ی ر��7 ! B�ا �}��$D

� ای.  .راه �8اری از آن ��ار���
 ��ا�N-Rر �9A$D ھ,*$�ن ادا

B'اھ� دا�.  ��ھ,�. ا5ن 
 �D,�م '�ه ا�� ” ا�-���Lت“��$�# !

 �-fزه دارد دا�D �9I�$� v$�
دA��.  �� در�-� ھ,�ی]� را ��

�$$<�� #9-�ھ,�ی]�  .�D=7 در آرا 
 �$Y س����� در ! �$$<�� #9-�را 

� رای ���^� !�ده ا����=��.  
ھ,�ی]� را �� ����A! 5ن 0ل 

"��B ا�,�ل" ��ای ھiی$� ھ�ی  
�$$<�� #9-� �D���=ND.  ی�K �ی>

��9ی آ�-�ن ��س را ��5 0
!��Aه و دی]�ی ھ# ا�>���ت و 

  .�cوت دو�B را

� از �Iت و '�ت DرD$�9 در @
 �-N��، ا-�<I درون U$D .ای
 �����د !� در A�� �-��! �-��
� ��ار �[��� #��-C� �T�

����K. � در ا�-�ا و  ! �8�<'
 ��� ��ط� �Dس از ���]� �AL�

 �N' �� ا�B، و�--8�K �<'
د را �� رژی# �iدی>-� � ��[���
� ی��� �D آن '�N را � Uھ�! �$!

�,>. ا�B  .از �د دور !$� �-N�ا
 �در ی>� از ای. ���طW رژی# �� ھ,
�$��9I و '>��98یi� Uی� !��Aه 

د'.  

%:Q ;��ن ;�دم و ��8;� 
  :"ا��@���ت"�GH از 

را ظ�ھ�ا �� ��T از  96” ا�-���Lت“
در  88ھ,�$>�  .�� JKرا��ه ا��

 ���ی �A� ار�<D دی ��ی��Oا�
� ھ,� �$��9Iی ��?'�

B�ا ���B ا�4<I.  .ای ��ا
 ��5ا�� ط-�� ���?'�

�'�N�.  

� زی� �A8ر 4Dش ��Iح رو�$�
�5� در ��ت ط �! �,�ZR
� در اR-�اض �� �0ی,�ل '�ن O���
 ،B�ق '�9و��ی راه ا8-�ده ا�I

 W8ا�� B�ژ �� iیiK��" ق�I
��ان ای.  .ظ�ھ� '� "'�9و��ی

�$�ح �ب ���ا�$� !� ای. و�Rه 
�$-Cچ ھدر ���ن ��دم ھ#  .ھ� 0

� �9Yر ���� �� ��D �� �@QL�
0چ �دن ای. و�Rه  ،�-'JK ل��

B�ھ� رو'$-� '�ه ا.  �O��� ��ا
�O-�ض ھ,�. و�Rه ھ�ی 0چ را 
� ��ای اR-�اض ��<�ھ# �� ا

  .���ND �-Aی� �اھ� !�د

 �� �! �$<��ر QD �C! �Kا
 B!�� دم�� ���I��0وزی رو
ھ# -� UL� V�8 �' �$اھ�
� �� ر8-�ر ! �$�� ��� را O���
ھ# ھ,�. �UL ھ# D ���Iرو

BLاھ� ریا�� اBR�C�.  �K �8و �
ن �O-�ض را در  16 آن ��5ی�=��

 ���Z �]��ی#؛ ا�OD �Kاد زی�دی را !
� ��زی �I ��R,4 �� ای. �,�O-$� ا
آ��ری دو�B از �,=�Aن ا��ا�-� را 
8� !$�#؛ �qا B�O,� .ای �ھ# �

 23 ا�OD �Kاد زی�دی در ���ن آن
 �ن ��S را !� در اR-�اض �=��
� داده N=� ای رای �$��$�ح ��
 �8�qا B�O,� .ای �ا�� ھ# �
 U�0 �,�ZR B�O,� ؛ آ�]�ه#�$!
� در -I �! B'اھ�# دارو �

 �� ھ# �D���L-ا� Uی�ن �,�ی��
ا'>�ل ��S� p=-Lت و ���ازی�Aن 

�B را ��Aن داد��<I .از ای. 
� ��ارد ��O از=��� د! �-�O,� 

� از 4Dش ��ای  "ا�-�Lب"��Iرو
� در ��B ا�4<I 7 را��ن�R
 B�د p=-L�� ھ�ی @�R

�$A<�.  

� ھ# ا��Oد -'JK �9ی���
ده و ھ# � �-O��ت و�qا�-Rا
ده � �-R$-�ا'>�ل اR-�ا�qت 

B�اض  .ا�-Rا �O��� �'Kاز ھ�
 ��� ی>� از �=ه ھ�ی ��?��
 �ا�-�Qدی، ����� و �8ھ$]

B�ه ا��'�. از ا���Q-Rت و  
اR-�ا�qت CK-�ده !�ر�Kی و 
� !�دن ��Nرزه -�$�� �� ا=����
 ���Cا� �Kان ��ای ز���Kر�!
� ا�Rام و �=R اض�-Rا �D �-8�K
 BCزی V�?�� �LDی7 �=R اض�-Rا
� �8ھ$]� و ا�اع @4� UN$� و
 ��TOD #�9 ی� روز ھA��Y �[دی

B�ه ا�A�. �0ی�ن ”  ا�-���Lت“ 
ی�8-� ا�� 4Dش ھ,�. ا!�6یB ��ای 
�9-� !�دن ز���A�Kن �� D$�9 �0ی�ن 
� '�ت و �Iت <=� ،�-8���

B8�K اھ�” ا�-���Lت“ .��A-�ی �
D,�م '�ه ا�B ا�� 4Dش ��ای 
 �$Oدم ی�� �Oب وا��L-ا�

B'اھ� دا� ��� ادا�[���. 

 2017ژو�.  5، ��1396داد  15

**** 

��qD : �-�,! ���A� �$9ی
آذر��ی^�ن iIب !,��BC !�ر�Kی 
 �� ���ھ�� �! B�ای�ان ا
 �A-$���د���ی �8از آزادی 

دA�� ��ای درج در . [-SK .ای
8 ',�ره ��Aی� �9$� ا�^�م  

B�ه ا�' 

�Eری ا�C;D و ;�دم F
 96” ا��@���ت“�GH از 
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V�B% ی�E����� Gی��
 
ا�8:��
 رژیo در ارو;�
G���� ��8! 
 را �


 ��از آزادی �� S��9;
 ���f ا�mfی

 

  :��از

 �� ای �� ��AیNI�Q�',� در 
(ایC>�ا"  و ٧۶٠',�ره ھ�ی " 

٧۶١( �� !�د�-�ن "، ��Aی-�,!
� "  iIب !,��BC !�ر�Kی ای�ان�

 7�!�D در �-8�K رت����Dات @
 7�!�D رZ$� ،���� در ارو-�O,�
��دم �Dک ز��ن و  .�� �NC�
 �� �Tدز��ن ا'�ره !�ده و در را��!
 �-C����'�Oر ��ی���ت ����
� �� ا��اج !�دھ� از '�9ھ�ی $N�
. ��@4Tح �Dک ��A. �0دا�-� ای�

� ای� !� ��O از ا��4ب -SK۵٧ 
��دم  �����QLA در '�9 ارو
� ����-�9ی �!�دز��ن ����� ادا
�V رژی# �,9ری D یرژی# 90=
� ����B ر�8م $Oی ،��ا�4
رژوازی و در � WS� �ا�-�Qدی �
� �=W ی� ���وی !�ر در ^�-�
رو�-�ھ� و را��ه '�ن آ��T� �9ف 
��. ���وی !�ر �D �9ھ� ��ای'
رژوازی ای�ان، ��دم رو�-�ھ�ی �
 ،���!�د��A. اط�اف '�9 ارو
��دم �Dک ز��ن از رو�-�ھ�  �$���

 �Kز�� .���D را��ه '�ه و ��ای
� آ��ه و در ��'�ن �� '�9 ارو
 �-�O,� 7�!�D �طل �� دھ
��دم �Dک ز��ن و !�دز��ن  .��
� ��N از ا��4ب �#9 � BNC�
 Uایi8آن، ا �رده و �-�^�
�,B�O !�دز��ن در ای. '�9 '�ه 

B�-�9ی .  ا����ن ���در ای. 
 �� و دارود�-$CI4��q !�دی 
ھ�ی�Aن در ��bه و اط�R4ت 
 ��� ادا-'JK از �-A�� ھ,*$�ن

رژی# �� �����S� Bت .  دارد
��دم !�دز��ن  ��=R دش� ��0ا!$
را '�ت ���ALه و �O{4ت 
د در �� �R�,-دی و ا��Q-ا�
'�9 و ا�-�ن را ��'� از و�د 
رد L� و ���دم !�دز��ن ارزی��

در ای. را�-�، .  ��دم ���ھ�
 �� i�� ک�D BC������ی���ت ����
ده و � C,رژی# ھ B���� .ای
 ��=R ��� ��� ط�S� �Nت �0ا!$
ا��ن آ��9 � BCوری�D دم !�د و��
و در�ا�B ا��اج !�دھ� و از ای. 
 �q و p�6! -�9ی����ع �

�$�i�� .�� دا��Cای. .  ا� ��
ا5ت ~� �� �ST� �Q-L� ��qD

اب ��ھ��� �Tدر ای. را� .�: 

�! �T� 
 ط�ح �ا�B ا��اج �
��دم !�دز��ن از '�9ھ�ی �Dک 
 B�Oی �� وا��I �Y �D .�A�
� ا��وز �ا�W '�9ی و Kز��

ا���� دارد؟� �� رو�-��-I 

رد :���f ا�mfی� 7=T� در آن 
 �� ام !� '�9ی �-SK �,' ا'�ره
�g �� از ی� �� �! ���� اروKرi�
 �S� ارiھ �Q-Aن و ھ�=��
�,B�O دارد، �Iا�� ��,� از ای. 

�$-Cدم !�دز��ن ھ��  . �-I
 ��Sه �C!�0١٠٠زی ی� رو�-�ی 

 �� �Kدر آن ز�� �! ��از ��د
!$$� �� وا���Oت ����� د���ی 
 �� ���� �Y ،ارد�� �ا��وز �ا���
ای$>� �ODادی �اھ�ن �C!�0زی 
� �Iود ھ�Q-A ھiار ��Sه -�O,�

؟ ای�K�� �^!! �9$د��!  ��'$�
د'�ن � �Kا �! �$-Cھ ���C!
� د��� �����ه � ���ھ# در '�9 ارو

� از رو�-�ی ! B��9��� ،�$'��
 �د!! �! ������'�ن، زD �?�
د��، !چ !�ده و N� U��
Y>-�ی. ار�NDط� دی]� �� آ�^� !

� .  ��ار��R�,-ط�ت ا��NDو ار ��'
B��^$دی '�ن ای�Q-ی .  و ا�i�Y

 �}O� -�ھ�ی دوره ا8-�ده�از رو
ر �,� دا�$�NO�ا7O@  . �K ا

�# و �$�T آدم �� ��R �� �C!
ا��وز �-ا�� �اھ�ن ا��اج �Dک 
ا�� D ��ز����ن از �9Dان 'د، 
 ���اھ�ن ا��اج !�دز����ن از ارو�

دA� #وز .  ھ��!^�ی د���ی ا
 �-I ا��� ی� '�9کD �� �,'

 ھiار ��S ھ# ��0ا !$�� !� از ��۵٠ 
 �9-�=�دی]� �� ا@4Tح �wاد و 

 ���,D"ن��؟ ای�9$ !����ه ��'�" در ا
�. ����-�9ی �CIب  �Z� ��
� '�ه رژی# ��$9�'�ه و 
� R,�ا ! �$-Cھ ��ا�4

��  �! ��اھ� ��. ��د�
� د',$� �� ھ,�ی]� �ھ�*]
 ����ار�� و ا���� ��ی� رژی# ا�4
را �� ��م �� �NDھ� !���Aن 
� ��ار داده =,I رد�� '�ن Kز��
� رو�� را �^�ن ھ# �����ازد��A� و .

� و ��Cا� �q �ای$�9 ھ,� اھ�ا8
 ��در �SI B9 و ��� رژی# ا�4

B�ا. 

ا�B ا��اج ��دم :��از� 
� و از ��ی� ��!�دز��ن از ارو
� �Iی Y �D �9ھ� در آذر��ی^�ن'
ا�� از ط�ف ��دم �Dک ز��ن -��

د؟' Wل وا�N� رد� 

� :  ���f ا�mfی�دن ��د� �Kا
 �Kدر ز�� ��!�دز��ن ��sR ا�4
روز��ه ��دم �Dک ز��ن �د و ای. 

�� �R�,-ا� �=}O�ع q�د،  �
�D �,-I �?�ل '�ھ� �$v و 
 �در��Kی و �$]��$�ی ������

دی#�  .�=~C� .�$Y  B�اای �
 p�6! B���� ؛ ی�BC�� دم��
اھ� آن �$v و � �� �! B�ا
 �!BA و !A-�ر را راه �����ازد !
 �� �D �?�ل ��Dش ���-LN'�

رده� v$�. 

م از ,O�� ا=R دم���CIب 
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 �! ��CIب �م �0�-��
� و $CI4� B�ر'�ن د�C8ا
 4��! ،B�ا �-�����ھ�ی دو

B�ک .  ��ا�D دم !�دز��ن و��
 ��,R Vن روا�ز��ن ای. '�9 ا!$

 �R�,-دی �� ھ# دار��  -ا��Q-ا� .
� و .  �� ھ# ھ,>�ر���روا�V ز��'

� �� ھ# ����ار ��,R �Kاد���
!�ده ا�� و در f# و '�دی 

در ��ا�,�9ی .  ھ,�ی]� '�ی>$�
ھ,�ی]� '�!B دار�� و در 
� در ! �� رژی,�=R �� ت�qا�-Rا
ب و و�AI]�ی !�د و �Dک !��
 �� B!�' ��5�O8 ،���$' �,�

�$$!. 

�. ��ی�  �Z� �ای. �>-� را ھ# �
�9$ �م D .ای �8� !�د !�qا
�0�-�ن �Dک و ����ھ�ی ای. �4 و 
 �� ��Sت �0ا!$! �$-C�� 4�آن 

��� را ��د �م �0�-�ن .  ز�$� ��
 �!�دز��ن ھ# �� ی,. آزادی ����
 �6� �R�,-ی�ی ا��� V�D �!
ی-� �8اھ# '�ه D ک وNC�8
�$-Cا ھ����. ا�B، ط�ف دی]� 

� ای. ! BSK انD ��� ��أت �
 V�D ن� ا!$�� ���Sت �0ا!$

� روزی �D(Troll)و��9ی ! � ای$-��-
� �0ا!$� رژی# ��SD ن'�ن را ��ی

د' ��� ھC-$�، اداره � .ا�4

��C-�9 :  ��از��در ای. ����ا ����
 �R�,-ا� �}O�����Nل �I !�ام 

 در آذر��ی^�ن ھC-$�؟

�:  ���f ا�mfی,� �<8 .�  #$!
�$'�� �=}O� �I ل�Nد� �� �! .

 �=~C� �! �$! �<8 �C! �Kا
ب ای. � ،B�ن ا�A=}O� �=�
 �Q8 و �I یi!�� B�را ��ی� �� دو
رد �د � �! ����د �� �� ،�$$!

�-8�K ار�� �=�ظ�ھ� !  ا�� �-# 
� !�دھ� آ��ه ! B�ای. ا ��}�
 ��LCD را .�A� ک�D �9' ا�� و

� در .  !�ده ا��$CI4�

�� �L$�ا�O,� در �,�ز Uھ�  ھ�ی
��دم !�دز��ن  �در اوای� ا��4ب، !
 ���!�ور !�ور �� ط�ف '�9 ارو

��!�د�� و ا�-�ا ��Lط�  ����9ت 
 ��I .��دن ز� �8�@ ����ون �

�� B�iKی���،  '�9 �>
��  �D دھ� دور�! �! ��$�N� BSK

 �دور '�9 را �?�@�ه !�ده ا�� !
� !$$� و =,I �9' د� �ی� روز �

���N� �� �9 را!�D ���دم !  ھ,
��دم  ��=R را ���ا��4ب !�ده ارو
 B�از د �! �S���8 و '�ی
 �� ار����ن �8ار !�ده و ��Kزور
 �,��'�9 ��ای ��0ا !�دن !�ری و 
� 0$�ه آورده �د��، D?�ی� ���

��� و .  !�د $CI4� �ھ�ف ا@=
دی]� آ���ھ�ی �O,# و �>4 ای. 
� و �$� راه O�' v$� �د !�

� در ای. .  �����از��-S9� B�Oی� وا�
 �����ا ������OND B ر�,
د � ���C! ��=R �� ��رژی# ا�4

د��N� �O�' �ان .  !$O� دھ��!
 �!�D ن�Aز��� �� �! ���C!
�، و O�' ن�ANھJ� �ا�B و �
 B�ھ,*$�. در �Iل �$v �� دو
� ھC-$�، ھ�ف ND=���ت �ا�4

� ھ� '���O,� ز�,�. 

 P=D B�Oی� وا� �ا�� ای$^� ��ی� �
ھ� UL� �$Y .  ھ# ا'�ره !$#

'�Aن K دم��� از ,�ZR
��ھ>�ر ����-�9ی �C!�0زی 
 ����BC�� �9-C، ا������ ���
ھ�OD �$-Cاد !,� از ��دم 
 �ط~D .ای �� �! �Sی�'
� اR-�اض ��C!�0زی �

�,� �$$!  . ���ی� از �د �0��� !
 B���� .�$Y ا ی��Y

�ن  �wاد�0�-��� �$AD �ای !

ا�U�0 ،B ھ,�. �ODاد !# ھ# 
��B داردN��! �� �A�,دم ھ��؟ 

د��Nل ��0ا !�دن �ا�� ��ای 
� و ا�-�Qدی R�,-4ت ا�<A�

�$-Cد ھ�  . �=~C� �,R �� �Kا
0� ����N، دم د��D Bی. �اب را 

� J0ی����ا�K دور و ��'�ن را �iه . 
� آن � �Kو ا ،�'�� �-8�K ران�!
� ��sR ��وز آن �iه ! �Tای�'
 ،�$'�N� ه�Kری '�ه ��'� آ�!
� �iه !�ر و �-��A# '�ن را 
� ا@4Tح �wاد، �Jھ7 و � �}O�

���=�B آن �iه !�ر  �$$!  . �ای. �
 ��� @�ق ��رد ارو�D$�9 در 
رد ا�->9=# و �� در <=� ،�$!
 ���0ری` و ��یرک ھ# @�ق 

�$!  . �<�D�,-C�� ��OND ��8 و
� رود، �� �� ���ھ�ن آ��ی>� !
 �� از ���ھ�ن را �O��و UL�
 sR�� .ه و ای���A! ه !�ریi�
ده ھ�ی ��دم �� D �}O� ��OND

B�ھ�ن ھ# '�ه ا��� ��=R  . ی�
� ���ھ�"آن =!  " �C� �$Y �!

� �0ری` و � UKرi� �0ر U�0
����9ت !�د و  .����!�C و ��
ھ$ز ��C ا��ر ��C ��ی� در 

ھ�ی آن -K"ھ�ن��� �در ��8 "  !=
� !$$�، ��sR ��وز Kز�� ��OND و

� �iه !�ری� �R�,-د  ھ�ی ا�'
 �O��� �! #AY �� دودش �!

��  7�� �رود و �دش ھ# �
� �����از و ��SD �D��Nط #-C��

.! B�<I! 

ع q�� ھ# ای. ��رد ارو�در 
B�ر @�دق ا��C�  . �9ی-����

 ��8 ���دم را � ��9ری ا�4,�
� در ��>�ری .  ����A! �=TهO���

� ز���در ا�-�Qب .  د�B و �0 
���OND �f�A ���اد  �� �Kر�!

��sR�� ��8 د�B زدن .  !$� 
� از �ا��ن �� �iه !�ری�9ی AL�
� '�ه !� در ��fب ی� R�,-ا�
�$UN رز�$�ه و �ی 
�، ND=���ت 'م -C������
 ،�� و �م �0�-��-C��������
� را �� ط�ف ���یiی �اھ� O���

 .��د

 ا��وزه �$UN :��از

 
V�B% ی�E����� Gی��
ا�8:��
 رژیo در ارو;�
 را 

G���� ��8! 
� 
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� �Iی در Y �D �-C��������
 ��Z� �R�,-�9ی ا�AN$� ا����
�$UN !�ر�Kی، �$UN ز��ن و 
� رادی>�ل R�,-�9ی ا�AN$� ی���
��رت ���و 8�K-. و JK��c�Dاری 
� �� رو�� ��Cا� �q ب و�L�
ا�� -��� در آذر��ی^�ن Dا��4ب آ

 دا'-� ��'�؟

 ا�9AN$� �Kی :���f ا�mfی
 UN$� �6�� رادی>�ل، qا�-Rا
!�ر�Kی و ز��ن و �ا��ن ��ای 
� �8ھ$]� ��رت �]���� و @4�
 �در رو�� رادی>���iه '�ن ا���4
 #C���� ���ی$�، ����=� �O���

��'�I B��0 م�  ��ای و ایiو
����UC<R ھ# @�دق .  'د 

B�ا  . �@�-C�ده ��دم D �Kا
� ھ� � ����'$� و �,9ری ا�4
�B !�دن <I �� ��در �=��د
��N'� و �8و��b'�، '�ھ� �0 
 BC�����K .-8�Kوھ�9ی ����
اھ�# �د !� در ھ� � B��0 م�
� و ������� !BA و !A-�ری Y!

�� راه ا��ا�-�ای. ��T .  ا�� �
B�ا �Oوا�  . UN$� �Kا

 �! �'�N� �R�� �-C������
 ��� رژی# ا�4�در �8دای ���]
 ���رت را �اھ� B8�K و �
�، ا�-�Qدی و R�,-4ت ا�}O�

��اب � �O��� �دھ�،  ����
آ��B '�ھ� �� ��آوردن 
��BC ��ای ���Kوھ�9ی ����
ر��زی �اھ�# �د A! ی�Rاد
ر��زی آ��9 از �C!�0زی A! �!
� '�وع �اھ� '� و ی� ��
ی4CKوی دی]� را '�ھ� �اھ�# 

د�  . �Oوا� .� �Z� �� ای. �$�ری
B�ا! 

 �9AN$� .وز ھ� !�ام از ای��ا�� ا
 �Z� �� ھC-$�؟ �-�O�� �Y در
�. �$UN !�ر�Kی و ز��ن و !4 
�$�9ANی رادی>�ل و ا���4� در 
� ا��ازه � �����6 ارو ����

��ND �6یi و !�د�-�ن  ���ھ��
�$-C�� یا�� ای. را ��ی� در .  �

 ���� ����B در ارو! B8�K �Z�
� از ����B در O��D د�
ھ,�Cی]� ای. ���ا��8�B، و 

��ا�� ارD^�ع  ای. D
� ای �'�I را �-C��������

� ��ا ��8-� از .  �>$�-8�D ی� ���ارو
BC�� ��T$�ا�� .  ����B در 

� و ای. وا��N� B�Oی� �� را -SK .ای
 �در ��Nل اI-,�5ت آی$�ه �

�$! B��~C���ی� ای. آژی� را در .  
 �Kرi� �9' در ی� �! B'دا �Z�
 BC�� ��، ی� د�-����6 ارو

�8�I ن�A<�ای،  �� ��Sه از آد
 �-=���C# ھ� �م و ��از ����

��� را ��ای  ��'$�، Kا�$� ز��D
�$$! .��. .  !� آن '�ND �9ه و ��ا

�� �<8 4!  �� از آ�^� !! #$!
ب !�� ������B رژی# ا�4
اه و Lآزادی �<AD �9د و� ��Kھ�
� ا�B و د�B ��9دھ�ی ��Cا�
 �د آ��9 را ���-� �! �R�^Dار
� JKارد، ارD^�ع و �م �ا�B، ��ز 

B�ی ا� �=�� ���ز .  �0�-K
�� وی و ر���D  ��!�D B�ھ�ی دو

 ��� �دا�# در �Iل ��Sت �0ا!$
�$-Cھ  . ��Nی�D از �O��� ®Y

ی =� �=,R �I 7 راهD�� �!
 ��� ای$]�[Y �� �]Jارد !O���
 BC<' ���Sت �0ا!$� ھ� را �
� رژی# �=R �� ��[Y و �$��A<�

B��9ه ا� �� ،��A� �?-�  . ��ا
UN$� ی و�Kر�! UN$�  �[ھ�ی دی

 ��C��-0 ،ه��f ز��ن و UN$� �6�
 �9-$���رت ��Kی زی�دی دار��؛ 
 �]Jار�� و راه =� �0 �$���O8 ی���

در �4ء ا�SDق .  ��Aن ��ھ$�
اھ� ا8-�دL�. 

 ��ای �6$� !�دن ای. �ع :��از
 �-C�'�8 ک���T� �9ی-����
 �� را ��ای دھ� ھ� �O��� �!
� راھ>�ری را Y ،اھ� ��د���9ا �
��. �$UN ��ا��ی �O8 در ��ا��
اھ� ��ار ���ھ��؟Lو آزادی �N=ط 

 در ای. '�9 و :���f ا�mfی
� آن در آذر��ی^�ن ��A�'�9ھ�ی 
��دم !�د ز��ن و  �و !�د�-�ن !

�Dک ز��ن زی�دی �� ھ# در ی� 
�� �K�9 ز��'  V�8 .ای ،�$$!

�$CI4�  �! �$-C�� ھ�
�� �$'�� �ا�$� ��Lط7 دا'-D .

 �اه و ا����Cو�-Lآزادی .���O8
� �]�ان ای. وB�Oq ھC-$� ��ی� !
�� و !�ری �>$$�' W,� #دور ھ .

 ���ای ��6ل در ا��ا���، ��9دھ�ی
 ،����� .���O8 از �<A-�
 �� �$�TC=8 دی و� ی9R�,-ا�

�� B���O8 #ھ  �! �$$!
 B��0ادw� B�����-�9ی دو
ا��ا��� و ND=���ت ا�4���9 را 
6$� !$$� و د�B !�ر�Kان را، �
� �wاد و Y �� 7C-$� ���ا از ای$>
 B�در د ،�$'�� �-�=�دی. و 

����. �Dک ز���� .  JKار�� ھ# �O8
 �������ی� �0 �= �]Jار�� و در 
 �$AD و �����-�9ی �wاد�0�-��
ن �� ھ,$ع �د، اR-�اض �
�>$$� و �Iا�� ان �� اوھ�ی 

ھ,�. .  ا��Cن دو�-��� ای^�د !$$�
��. !�دز��ن ھ# @�دق �O8 در��ره

B�ت .  ا���L-در ھ,�. ا�
راھ�ی '�9 و رو�-�ی ��ل '

یiین پ ١٣٩۶=D رزازی در �@�� ،
��د و �� !�د  ک ک ظ�ھ� '

� دھ� !� ��و�� �ز����ن �8ا�ان 
� �,�ی$��Kن !�د ز��ن رأی ��ھ$�� .

��. و '�QL-�9ی �O8
��در �]ی$�  �� �Y B�و���Cا�

ی$� "  آ��"[� �Y ی� "دای�"و�� ،
� ����-�9ی �wاد�0�-��� و �ای$]
� را ا�A8 !$$� و -C��������

ھ�ی� -��9د، AD>� و ان �� او
 ��Dن �0ا�A8ھ� �ای^�د !$$� !
� �iدی� !�دن ��!$�. ای. =,R
��Lط7  �'�9 ��'�؛ ��ا از ای$>
�، !�د، �Dک و آ�ری $�� ار�

�$-7C '�ه ��'�  . �از آ�^� !
 �� را ھ,��Cاژدی ا��D �T�

��!$$�، Y$�.  ا�CIس 
�� �Oوا� ���. و  ����-�O8 ا��D

'�QL-�9ی ���Cر زی�دی را دور 
�$! W,� د� .■ 

 ٢٠١٧ ژو�. ٣
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 �!��P o���؟�

 ) �� از ی� �'-ـAL� �-'ای. �
Bـ�اه ا��QS از !�ظ# ��>Lـ( . 

 UـNاز �ـ$ـ �C�'�8# ی� '��ـ
B�ا �-C����د ای. .  ����� �!

 �رژوایـ� UN$� از �ھ# ی� '��
Bـ�داری ا ��ـOـ,ـ5 .  ی� ����ی

��Cـ-ـ9ـ� دو�ـB �ـ�ار�ـ� ������
ی�Aو��ی و �0�� ھی-� �ـدرا �
 UـNـ-ـ9ـ� و !ـ4 �ـ$ـC�8'ـ�ـ ��

ل !$$�N� �-C�'�8  . �ھ�!�ام �
 �'�ـه ای Dـ4ش �ـ�ـ>ـ$ـ$ـ� !ـ
ــ�  ــی K �ــ ــ� ! ــ$ ــ�ھ ــ�ی � ــی QD
��C# ی� Yـ�ـi ا�ـB و ������
C�'�8# یـ� �ـ�یـ�ن !ـ��ـ4 و 

B�وت ا�S-� . ا���� 

 �Iـ-ــ� �ــ�رھــ� 'ــ$ــ�ــ�ه ایــ# !ــ
��C-�9ی وطـ$ـ� و fـ�ـ� ������
 �ــ ــ� ! ــ$ ــ$ ــ> ــ� �ــ�  Rاد �ــ ــ$ وط
�ـ�ـCـ# در �ـن ا�Cـ�ن ������
ا�ــB و 8ــ�'ــ�ــCــ# یــ� ا�ــ� 
� و �?�ود �� !Aـرھـ�ی ����

.�O���O. و ی� دوره    B�ا . .�
� ھ�*ـ>ـ�ام از ایـ. ! #$<�� �Rاد

BC�� B�م در�<Iـ# .  اC�8'ـ�ـ
� در QLA�� �DریP و دا�-�ن -N�ا

� دارد$�O�ھ�ی A!  . �ا�ـ� ھـ,ـ
 Wـــ ـــ� در وا� ـــ9 ـــ- Cـــ ـــ� ـــ�' 8
��C-�9ی �-QOـA! 7ـر ������

ــده ا�ــ� و ا�ــ�س .  �ــد'ــ�ن �
C�'�8 B!�Iـ-ـ� �ـ� د8ـ�ع دو 
� از وط. و ��9ـ. و �ـ�ک و ADآ
� و ا��6ل ای$ـ9ـ� �ـ�ار qار B���,D

Bـــ�ا �ـــ ـــ- ـــ# .  Kـــ�8 ـــ]ـــی �ـــ�
��C-�9ی �-ـOـQـ7” ��ا�ـ� .  “ ����

��f BCـ�ـ� �ـ-ـOـQـ7 ��آی� ����
��اغ داری�؟ ھ,� 'ـ�ن در �ـرد 

ا�� یـ� .  ��ک و وط. 7QOD دار��
ق ا�Cـ��ـ9ـ�ی آن �I ذره ��ن و

�ـ>ـ-ـ� .  ��ک ��ای�Aن ارزش �ـ�ارد

 5�Oـ,ـ �9-C�'�8 BCھ �ای !
� �wاد �0�-� را ھـ# A�,ھ �و �
�,iوج ��ـ>ـ$ـ$ـ� #C�������� �� .

�ـOـ$ـ�  �ر و �ـ! 7QOD دو �$Oی
� ھ# $Oاد ” و ھ# “  ��ک �0ک” یwـ�

� Y�0# �8'�ـCـ# DـNـ�یـ� “  �0ک�
دA��ی� �9-ـ� ا�ـB �ـ]ـیـ�ـ# .  

Bــ�ده ا .Dــ�ریــLــ� ایــ$ــ]ــ�ــ� �ــ
 �� ا�ـ��ـ� ایـ$ـCـB !ـ��C�
��C# �ـ�ک و �ـ�ز را �ـ� ������
��ن ا��9��C و Iـ�ـق ا�Cـ��ـ9ـ� 

و ایـ. ھـ,ـ�ن .  ���م ��ـAـ,ـ�رد
 �� ا�ـB !ـN��$����C� �-Cر 
ا�ـ� �ـ� ز�ـ�ـ$ـ� آن -�� #C�'�8

� ارز'ـ� ” .  ر'� !$�! D در راه
 ���0ی$�ه ��د �ـ�ک   –دارد ای. ��ن 

اKــ� �ــ�ن ا�Cــ�ن و .  “  ایــ�ان �ــ�
ق ا��9��C در ��ا�� ��ک و ��ز �I
�ـ�ـAـد  �-Iارزش ��'� ��ا ��
� ھ� یـ� $�� از ��دم �46 ارAL�
!�دھ� ی� ی9دی ھ� ی� !,��C-ـ9ـ� 
 ��p ��ـ��ـ�L�ی� �8ر��9 ی� ھ� 
��9� و �� ا�9Dم ای$>� ��ک و � �را �
�ـ�ـ�س ا�ـB، زیـ�  ���زی را !
 �رد �A! �<Aـ�ال ��ده ا�� �

ره .  ��ار داد ی� �-� �Rم !�د! �ی� �
ND=�ـ�ـ�ت . ھ�ی آدم �زی �8�-�د

��C-�9ی �Dک و 8ـ�رس و ������
�Rب و �=چ و !�د ھ,�. ا��وز ای. 
 �را ��Aن ��ـ�ھـ� !ـ� ھـ��ـ� !ـ
 �درا ��ز دی�ه ا�� ��اIـ-ـ� B�د
��دم دی]�ی را �ـرد Dـ?ـ�ـ�ـ� و 

ھ�. و �ODض ��ار �ـ�ـ�ھـ$ـ�D  . در
� در ایـ�ان و Y �Lری�D ���^D م�,D
� در آ�,�ن و ای-��ـ�ـ� Y ��!�D در �Y
و ی4CKوی ھ,�. دا�-�ن P=D و 
B�ار '�ه ا�<D �=<' �� W�^8. 

��ـCـ# از ������ �$Oی #C�'�8
 BـC� .ـ� �ره در ر8ـ-ـ� و �ـ!

Dــ�ریــP ایــ. را �Aــ�ن .  ر�ــ�ــ�ه 
ھ�-=� !� از آ�,ـ�ن 8ـ�ود .  ���ھ�

���ـ�ـCـ# .  ��������� B���NQR از
� ��O از '>BC آ�ـ,ـ�ن در ��,�آ
�$ـv اول و Dـ?ـ,ـ�ـ� �ـ�ار داد 
ور��ی �� دو�B آ�,�ن �� �ـ=ـ$ـ� 

ھــ,ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ��ــ�ــCــ-ــ9ــ� .  !ــ�د
ا�ـ� ھـ,ـ� .  BC�'�8 �,�ـAـ�ـ�

�$-C�������� �9-C�'�8  . �ھـ,ـ
�ـ�م  ���7QOD �� �9-C �ـ������
 �ر�� ا�ـ� و�ـ-ـL�� �$Kوط. �
د، �� �0دو و A���0ی ��رت ��Tح 
 Bـ��ـ-ـ]ـiار یـ� یـ� Yـ$ـ� دو��

�ـ��ـ�ان .  ��ر�� �NDی� ��ـAـ�ـ�
 �ی و ����ان ��رزا�� دو �,ـ�ـ=90
�^Cـ# در �ـ=ـی AYـ# �ـ�ن 

�$-Cھ. 

 �C�'�8# در 'ـ�ایـV �ـ�ـ��ـ
 ���ی� دار �ـ�� ��Nط �! �$�O�
�$<��د �0و��ل ��0ا A�� �D���-�. آ

�ـ�دم ا8ـ� و  �� �Kل ا�I .�R در
� رو'$� دا'ـ-ـ� �ـ�'ـ�ـ# �����
C�'�8-�9 و �ـ��ـ�ـ�ـ��ـ�ـCـ-ـ9ـ� 
���ان ��زی و �ـ��ـ�زKـ�ـ�ی 0ـ�ـ�ا 

اھ$� !�دL�  . در ی� !4م ���Iف 
ای$BC !ـ� ا�Cـ�ن و Iـ�ـق و 

�B و ر8ـ�ه ا�Cـ��ـ9ـ� i$� ) �ھـ,ـ
�9��Cا�  (B�م ا��� i�Y �. �� ھ,

� ای. ا@ـ� وا�ـOـ� �Cـ�ـ�ر � ��D
B�ا �D��I و ��D!�� �ـ� .  ا���

�ـ?ـر  �ای. ا@� ا���Cـ� یـOـ$ـ
 Bـ�iـ$ـ�دن ا�B���C و ر8ـ�ه و �
ا��9��C و �$iوی !�دن DـOـQـNـ�ت 
 �� و �wادی و �ـJھـNـ=�� و ��
 Wـ��� �A�,ا�� ی� ��ر ��ای ھ-��
ایـ. 'ـد !ـ� 8ـ�'ــ�ـCــ-ـ9ــ� و 
��ـCـ-ـ9ـ� و �ـ-ـOـQـNـ�ـ. ������
�]�ایـ�ن �ـ-ـا�ـ$ـ� از � و �NھJ�
���ن ��دم ��ای اھ�اف !ـ6ـ�ـp و 
د ����ز��Kی !$$� � ���Cا� �q

�$�i� #دی]�ی را ر� Wو 8^�ی .■ 
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�� " ���ون"%�;rX از 
���?s ا��@���ت 

�Eرى ا�r;D در F
 "درون "

 

� رژ�ـ# اRـ4م µـ�ده µ ن�$Y ظ�ھ�ا
ن ��S در ا�-Lـ��ـ�ت �=�� �9Y B�ا
�8���A; رژ�#  '�µ Bµـ�ده ا�ـ�، 
 ،BـCـ�ـ� ;Oرھ� وا���� ا�.  آY�Kا
ز��ا �,9رى ا�4�; در د�-¶�رى 
آ��رھ� ����� د���$� دارد و�ـ; �ـ�  
0$^�ه در @� '�µ Bµ$$�ه را �ـNـ$ـ� 
� از �� �,ـ9ـرى µ #دھ� ;���ار 

B�ھ# ز��دى ا ;� . .ا�4

  �ا�� ��ا�-; Y]ـ�ـ� ا�ـ. �ـOـ�µـ
�c ا8ـ-ـ�د ؟ آ�ـ� ا�ـ.  ���Kى رژ�#  
  V0$^ـ�ه در@ـ� از وا�ـ��ـ. 'ـ�ا�ـ
��ده �,9رى ا�ـ4�ـ; و   �-Aµ

د��؟� B�5ك و�Y � �R'��ن  ��$

 ،BـCـ$ـ�ـ. �ـ�ـY �وا�q ا�µ Bـ
�ــ,ــ9ــرى ا�ــ4�ــ; ھــ�ــ*ــ]ــ�ه 
���]�ھ; ���ن �ـ�دم �ـ�ا'ـ-ـ� و  
 Bق ھـ�ى 8ـ¶ـ�ى �ـ�ـ�Dا ����ارد، ا
رھ�Nى و ا�-���Lت �9$��; 'ـ�ه 
�c، و �� �ODـ�ـ. µـ$ـ$ـ�ه �ـد�ـ�� .

�، ���Cر �ـ9ـ# ��C�SD¶�¸ ا�. دو 
 B�ا. 

9رى ا�4�; در ا6µـ� ,� �A�,ھ
ا�-���Lت ھ�ى �8���Aـ; اش  دو 

 �$�iK" �� "   و"�D��   " ـ,ـ�مD را �ـ�
 ;AL� و B�ان آورده ا��� �ا  ��

�p" ز��دى از ��دم �L�  "  ���اى ا�$¶ـ
��9ه ھ�ى ���D در راس �ـ�رت �ـ�ار 

�ا�� در .  راى داده ا��"  ��"  �]���� ،�
و  "  �ـ�" وا�B�O ا��، ا�. �iK$ـ� ھـ� 

 " �D��  " ،Bـ�ـ; اR�^Dس ار��از ا
 ��ـ��ـ�I  " Wا�ـ� ھـ�  " " ��دم را �

  ���  �D ،�$¶��را "  �I ا�6µا ھـ�  " 
�$�i�   . Bـ6ـ��ـµاى ھ,ـ�ـ. راى ا��

 �$�iK �رژ�ـ#  µـ��ـ4  "  �ـ�" ��دم  �
�ـ� "  �ـ� "  �=N; ا�ـB، �ـOـ$ـ; 

B�ا B�¶I  .  ـ�دم�ا�. �UL از 
�p ا��، ا�� از ���D 'ـ�ن �L� 4µ �µ
 ;� sR��  ،دار�� �او�qع ھ# واھ,
�9ـ$ـ��ـ;  د R,4 وارد �$�ر�'

ا�ــ. �ــLــU .  'ــ�ه رژ�ــ# �Aــ�ــ�
ر ��ـ¶ـ$ـ� Kـیـ� QD ،دارد ;D�,ھD

ا�-���Lت، µ .��OD$$�ه ا�B و رژ�ـ# 
از '�Bµ ا�. �UL �ـ� �ـSـW �ـد 
��9ه ��دارى �; µ$� و از راى ھـ�ى 
�=N; آ��9 �ـ�اى �ـ�ـد�ـB اش 
�ـ�ـ-ـ�ا'ـ� ، Dـ�  Bـ�Rو�A� �N$�
��. µ$� و 0ـ��ـ� ھـ�ى �D را U����
. �BC اش را D ;,µـ��ـ�ـ# µـ$ـ�

ــ�  ــ# � ــ�ه آوردن رژ� ــ$ ــ. 0 ــ� ــ, ھ
 ، ��$�ر�ھ�ى د�B و �0'¶ـCـ-ـ

 B�آن ا �[��A�  ! ��  .���0 ر از�A8
�ـ��ـ�ا  iط$ـ ��B�,µ�I ز��د ا�B ا
ا�$^��ـµ Bـ� رژ�ـ# �ـ9ـ�ه ھـ�ى 
د را در ���7 ا@ـI4ـ�ت، � �-��

���ھ� �واژه  ا@ـI4ـ�ت، �ـ� .  ارا�
9م وا�ـOـ; آن، �ـ=ـ>ـ� �ـbـ� S�
 pآن @ـ BـA0 �دR�8; رژ�#، µـ
�ـ�ـ¶ـ$ـ�،  Wو �ـ,ـ��� ،�$¶��آرا�; 
ھ# ا�^ـ�د �ـ�ـ¶ـ$ـ� و �ـ?ـ�ان را D
 vـ$ـ� i�� و در ظ�ھ� �$¶�� B�����
 vا��ازد ؛ ا�ـ. �ـ$ـ ;�زر�Kى ��اه 

�¶; ا�ـ$ـ¶ـ� .  زر�Kى دو �µر��د دارد
��¶$� و  SI ط��8اران رژ�# را ����
 pـ@ BA0 ن را�S��L� �د�]�ى ا�$¶
�$�ى �� ا@ـTـ4ح ا@ـI4ـ�ت �ـ; 

���Aµ  . ;ـ�ـ9ـ$ـ��� رژ�# �ـ� -N�ا
ا�-���Lت ��=; �µر ا�^�م �; دھـ�، 
ا�� ��µ ;}Oرھ� ��i در رو�� R,ـ=ـ; 
ا�. �9$��; �� او Dـ?ـ,ـ�ـ� �ـ; 
د از A��ر N^� ،��iK�� #د و رژ�'

 �$µ ;$�A� 7�R د� Wqا�. 

Y¶ـ; از   µ UL� ن���ا�� در ا�. 
ر ��¶�د�� µـ� راى QD i�� ن�S��L�
 Bـ�دادن �� �$ـ�ح �ـLـ��ـI pـ¶ـ
'¶�ف درون µ�I,ـ�ـB را ADـ��ـ� 
��¶$� و �C-� را �ـ�اى �ـLـ��ـSـ�ـ. 
�8اھ# ��¶$� ا�. �UL �ـ�ـi دYـ�ر 
ھ# ا�QD ، Bـ�و�ـ� رو'ـ$ـ; از D
�ــ�ــد �ــ�ارد و ذھــ$ــ;  Vـ�ا�ــ'

 �A������. 

د آزادى اiIاب، �Nـد N� �9$ر ا��$µ در
د ��Zرت N� ،#رژ� p��L�ن �Cز�ا0
��. ا�,==; ��  ا�-���Lت، ا�. �ـ�زى 
 �µ �$¶�� ;-�¶I 4��µ  را ¸?}�
ھ� و R,ـزاده ھـ� در ,R �C0 �9$D

��Lطـ� .   آن  �����µ �I '�ن دار��
ا�.، '�Bµ در ا�. ا�-Lـ��ـ�ت �ـ�زى 
 �µ ;$��در ز��. آ�B هللا ھ��B، ز
ا�R ��زى اش را �ـ�ـB رھـNـ�ى �
 Bـ�ھـ�ـ���¶$� ��اى ھ,�.   .��OD
�µ ا�-���Lت را ز�� �ال �ـ�ـNـ�د و 

ا�.  ��Aـ-ـ� 'ـNـ�ـ�  µـ�ر�ـ¶ـ�Dـر 
9م وا�O; آن S� �D B�ت  ا���L-ا�

�� در ��Z دار�# �µ . از ط�8; اھـ�م
ھ�ى �8ا ����; از �ـNـ�ـ� 'ـراى 
�]�N9ن، 'راى �Qـ=ـ?ـB �ـZـ�م، 
وB�5 �8ـ�ـ� �ـOـ$ـان اھـ�م ھـ�ى 
اR,�ل �ـSـذ در ا�ـ-ـLـ��ـ�ت رژ�ـ# 
� ا�-���Lت را از �ـOـ$ـ�ى µ �$-Cھ

 �$$¶�� ;9D اش ;Oـ� . وا��Yـن 
 �ل ��ار�#، µـ=ـ,ـN� ا�. ��زى را �µ

�$��7 �,��ا��ـ# i�� ت را���L-از .  ا�
�� ��ـAـ-ـ� ا�ـ-ـQـ��ـ�ت  درون  �Z�
رژ�,; �� ��9ه ھـ�ى Dـ��ـ�ـ� 'ـ�ه 

B�ا  . B�� BA0 ى�,R �µ ;,رژ�
! رھ�Nى ��$ـ� و ز�ـ^ـ�ـ� زده ا�ـ�

ن �q رژ�ـ# ا�ـ. �Cز�ان ا0$O���
 ;Oى وا��$O� �ا�-���Lت را ا���� �
اش ا�-���Lت �,; دا��# �OD ;-Iاد 
'��K�$$µ Bµن ا�K در اB��6µ ھـ# 

 B�دود ا���N$� �]�ش !  ��'$� ��ز 
��  ھ�^���ت زود KـJر اCIـ��ـ; 
� Dـ?ـD Bـ�cـ�ـ�  �ـ,ـNـ�ران µ دم��
م ��ار 8�K-$� و در ,C� ;D���=ND
  ����Sن ����; �; ا�8; ���ـOـ
� �` و  ��'�ك 0ـ$ـ�ه �ـ�د�ـ� و �
ا���ى واھـ; �ـ� آن �Cـ-ـ� ا�ـ� 

BCدر �9-ـ��ـ. ��٠ ;��Iب رو�L-ا� 
 �� ��BC �ـ=ـ¶ـO��B، ا��ه آل ���I
 �� D?,�=; ا�µ  Bـ� �ـ��ـOـ$�iK
ازن �ا آ��ا ����D داده D �� BNC�

B�ا  ! ،BC�� B�Rو�A�ا�. �از 
��S. در درون �L��  @p آرا�; ¶=�
� �; ا�8; و �ـSـ�ـ�ن µ B�رژ�# ا
Bـ�ده ا�µ ���D آ��ا ��ز ;���� .

��زى �µدن �� ورق ھ�ى رژ�# �� �ـ� 
�ـ��ـOـ� ا�ـµ ،Bـ� µـ� �ـ�زى و 
��Cµ; وارد آن '���، ارDـ^ـ�Rـ; 
 �ھـ,ـ; ا�ـµ BـD �ا�B و �-�^
رژ�# و µـ�ر�ـ¶ـ�Dـر ا@ـ4ح طـ=ـNـ�ن 

�-;  آ��ا دا�. زده ا�ـ�¶I  . ـ$ـ9ـ�D
8; �د �� �Oـ$ـان �ـ�ـ�وى Yـ® �µ
��R B=$; دا'-�# آن �O8 ;R�,-ا�
��ـAـ� آ�ـ�ل ھـ�ي  mLA� W��
��دم را Yـ� Cµـ; �ـ,ـ��ـ$ـ�Kـ; 

در �ـ��ـTـ�ـ$ـ� ا�ـ-ـLـ��ـ�ت .  ��¶ـ$ـ�
�-; �,ـ�ـAـد µـ� �ـOـ�د5ت ¶I
� را �?¸ زد و �ـ� ا�ـ�س آن O���

 ■!  �{�وت �µد

 ZB! R���– 2017/06/22  
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 دو ���f گ�b�?د
 ا���ن

 "�wر�� ��رس"و " �wر�� %�ك"

ZB! y���  

 

',� 8ـ�رس ھـ� در :   �wر�� %�ك
�� را �� Dـ$ـ9ـ� Dـ?ـ�ـ�ـ�  Pر��D لط
ك ���-� و � ���µد�� �=¶� ��اى 

Dـ�ر�ـP .  ا��Nب  �$�ه �Dن '��ـ# 
�� را ا�¶�ر �µده و در دوره ر�q '�ه 
�I ;µ�D ;-Iف زدن را �ـ�اى �ـ� 
�� را ھ#  ��[Y 5�I ،د���µ .f��
 �وط. ��Tب ��¶$�� در @رµ ;Dـ
�� ��OND روا دا'-ـ�ـ� آ�ـ�  �I در

� ا�B؟��SQ$� ا�. 

ھـ# طـNـ�ـ� اى :  �wر�� �ـ�رس
�ـ; در Iـ� K ;� B�م راi�iR
',� ظ=# '�ه و D?��ـ� و ھـ�ـ§ 
 �ا�]�'-� '��� و NDـOـ�ـ� Rـ=ـ�ـ

Bـ�ا �Dـ,ـ�م .  ',� و�د دا'ـ-ـ
 B��6 روز رو'. ا� .ا��9$ 

ا�� ای� �� را�-�  ���; D,ـ�م ایـ. 
� ھ� ��د��ن �8ر�� ز�ـ�ن -L���
د�ـ�؟ اKـ� �ـ�رى Dـ��ـ� µـ$ـ; �
 BـCـ�ـ� .�$Y �µ ��,98 ;اھ�

 در وا�W ا�. 

�ONDـ� ھـ� و �ـ��ـ�ا�ـ�ی ھـ� از  
C�'�8 B�,!�I-ـ� رqـ�'ـ�ه و 

 B�ه ا�' �ایـ. !  �C0ش ��'
ــ�ه  ــ� � Vــ�ــ D ــ� ــB ھ �ــ Iــ>
ارا��Aن �8ھ$C�'�8 v-ـ� را �
���ن ��دم �8رس ز�ـ�ن رواج داده 
ا�� ��c�Dات �$ـSـ; KـJا'ـ-ـ$ـ� از 
ط�8; �]� ھ,�. DـNـOـ�ـ� ھـ�ى  
� @��8 ��ای ',� �Dک ھ� �ده =�
ا�B؟ در @ـرDـ; µـ� در ایـ�ان 
��ای ���� �=�B ھ� ھـ# ظـ=ـ# و 
��OND و�د دا'-� ا�B از !ـرد 
 B���� .ای ������ �-8�K چو �=
!p�6 و �8'ـ�ـCـ-ـ� آریـ��ـ9ـ�ی 

�د�� K �D=]��9 و ����  . Bـ���I در
 �ان  DـSـ>ـ� 8ـ�'ـ�ـCـ-ـD ;,�
آری���9ی را �� �0ی ��د��ن �ـ�ده 
�8رس ز��ن �'B  و �ـSـ�ت �ـ�ز 
 vد ی� 8ـ�ھـ$ـN�  نY د�µ ���D

 sـRـ�� �� و ���Sن ������-�
'�ه ا�AL� B; از ��دم از ای. 

 ����[� ��c�D  �-C�'�8 v$�8ھ. 

�ـ]ـ� :  �wر�� %�ك ;�دو��K Bا
�� را ا�>�ر �>�ده ا�� ؟ �ا��ن   Pری�D
� در �$v ایـ�ان و �=K ی�� را �=
�Rاق ��S�-�ده ا�� ؟�]� ز��ن �ـ� 
را ��Qدره �>�ده ا��؟ ایـ� �ـ�ز ھـ# 

اھ� �A,�رم؟L�� 

ھـ# طـNـ�ـ� ای :  ��ر�� �ـ�رس
 Pـ�ریـD � �Yا  8>� ��>$ـD ،مiیiR
�� از �DریP اذر��ی^�ن ��ا�B ؟ در 
 Bـ�ا ��� یـ>ـ Pری�D ��وا�B�O ا
ن ھ# ���'B ھC-�ـ# زیـ� Y
�B، �¸ �ـSـ�ـ�ن <I ه ی��T��
 ���¶$�# و !A-ـ �Kز�� ;����

 #�A��  . Bـ�وطـ�ـA�در دوران 
�ــ�ای �Aــ�وطــ� �ــ$ــ]ــ�ــ�یــ# �ــ� 

 را ٥٧ا���Q-Rت �µرKـ�ان  �ـ�ل 
� ���Cر �-?�ا�ـ� و µ ط� داري�L�
 ���ا��ى 'ـ�µـµ Bـ�د�ـ#  µـ
� ا��4ب '� �� اRـ-ـ�اqـ�ت � �^$�
ا��� �µرKـ�ى و ا�ـ-ـ,ـ�Rـ;  در 
�ـ�  �µ B�اه ا�. اK �µ ر راAµ
 Bـ�دی# و �ـ�اى �ـ�N� ا�� iKھ�
 Bــ�ق از دآوردن Iــ� و Iــ�ــ
 �ر8-,�ن  �8رس، Dـ�ک و Kـ�ـ=ـ>ـ
 ���Nرزه �-ـ?ـ�ا�ـ �ده �=¶N� ح�T�
��ای ازادی و رھ��; از ا�-Nـ�اد و 
����ارى ر�8ه و �ـ��ـOـ� ا�Cـ��ـ; 

 B�ا. 

�; در �$v ای�ان و   K ;� �ای$>
 ��ـ�Rاق Dـ�µـ9ـ� را �ـ=ـی Kـ=ـ
�8�-�د�� ��f وا�O; ا�ـY Bـن 
�ـ$ـTـ�ـ; 8ـ¶ـ� µـ$ـ;  ;,µ �Kا
�$�طـ� Aµـر  �µ اھ; د�� از�
 Bـµـ;  'ـ�Rـ�^Dار v$� .در ا�
� و �����; داد�� و -Aµ  دا'-$� و
 vھ�ى  �ـ$ـ B���� �ا�.  �-�^
د !ـ� در �ـ�ـ�ل � �$�,� ���N=ط
�ـB !ـ�دن �ـ� د�ـ�ـ� را د I>ـ�

���bورا��  . 

��Kی# �Iف ھـ�ی Dـ :  �wر�� %�ك
را�B ��'� دو�i�iR B ا�� ز�ـ�ن 
ی�؟ز��ن �� را ��!ـب [�� �Y را
�� را ��!ب !ـ�د�ـ�  Bی!�د�� ھ
��را از �ا��ن و �'-. �ـ� ز�ـ�ن 

 �د �?�وم !�د�� در @رDـ� !ـ�
دی#  � Bدر ا!�6ی ��. 

ھـ# طـNـ�ـ� ای :  ��ر�� �ـ�رس
iRیiم ای$ـ>ـ� ز�ـ�ن �ـ�دری Dـ را 
 Bــ�ـ4 در��ـ�!ـب !ـ�د�ـ� !ـ�

 B�ا. 

� ای$^��B !ـ� ا�ـ. �ـiء T�� ��ا
م �ـ�دم ,R B�ا����Y¶; از µ
 �از �Dک و 8ـ�رس و �ـ=ـچ Kـ�8ـ-ـ
دی-�Aن و ھC-; 'ـ�ن  را ��

ب !�د�ـ�!��  ! �ا@ـ4 ا�Cـ�ن �ـ
�A��CIن ���ورد��، از 0ـ�یـ� ای 
� و ر8ـ�ھـ� از ��Cق ا��I .ی�D
� در��ن رایـ]ـ�ن و Dـ?ـQـ�ـ� =,�
رای]�ن، از ا�اع ازادی ھـ� µـ� در 
د���ى ا��وز �I طO�N; ھ� �8دي 

�?�وم '�ن ���-$� B�ا  . D ��ا
�?�و��B از ز�ـ�ن �ـ�دری را  V�8
دی�ی ��ـ�ـ� را ا@ـ4 �ـ�یـ�ی یـ� 

�از طـ�8ـ; !  �Lـا�ـ-ـ� �ـNـ�ـ$ـ
 Bـ�!ـ,ـ�ـI ���!ـب ھـ�یـ� !ـ
 �ا�ـ-�,� D ادی ا�^�م داده�N-�ا
ای$�9 را �� �0ی ��دم 8ـ�رس ز�ـ�ن 
د ������ ای. 'ـ�ایـf Vـ�ـ� � �!
ا�Cــ��ــ; �ــد�ــ� �ــ$ــیCــ�، در 
� '�9 ھ�ی �8رس ز��ن ھ# �'�I

ایـ$ـ>ـ� .  ��8 و Bµ48 ���اد ��¶ـ$ـ�
 Bـ�ک ھـ� در ا!ـ6ـ�یـD ���ـ]ـیـ
� �ـZـ� �ـ. ا!ـ6ـ�یـB و � �$-Cھ
 B�� ازاد  ھO�ا�=�B ��اری# در ��

 B�س ا��ا ;��Cا�  . Bـ6ـ��ـµا
�N$� ا�-��ز در c #�C�Dـ�وت ھـ�ى 

 BC�� �O���. 

رد �8ھـ$ـY vـ� :  �wر�� %�ك�در
 v8ـ�ھـ$ـ ،i�iR B�دو ;�K ;�
�� را از ��. ��د��، �=ـOـ� �ـ��ـ¸ را 
�µ 7��LDده و 'B�QL ھـ�ى �ـ� 

 .را ���¶ت �µد�� 

 ھـ# طـNـ�ـ� ای : ��ر�� �ـ�رس
رت از �8ھ$v آداب Z$� �Kم اiیiR
 vی# �8ھـ$ـو ر�م ا�B ��ی� �]
ن ���Cری Y #�$! س���را ��Nی� 
 �از �,د ھـ�ی 8ـ�ھـ$ـK vـJ'ـ-ـ

� ا��R�^D6ـ4  'ـ7 ز8ـ�ف .  ار�
��ای �Rو�� �]�N9ن ��]Jرا�� Dـ� 
 Bـ��c �-دن �0ده �>�رت د�� #���
 vاى از  8ـ�ھـ$ـ ��د، ای. �,'
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 B�ا �R�^Dت ار�' �� �! B�ا
 ��� ��ی� �� ��اغ �8ھ$v ا�Cـ��ـ
� ا�B���C را ا��س µ #رن ��وی��

 .��ار ���ھ�

� ای در �9ـ�ن �=�N� ھ$^�ر ھ�ی 
رد ای. .  ��رن ��زدار��ه ا���ا�� در 

 Bـ�ـQـLـ'  ;�K ;� �!  �-¶�
ھ�ی� Yـن �ـ��ـ� �ـ��ـ�یـ. را 
� �ـ��ـ¸ O=� �� ;-I د���µ ت¶���
��7��LD i وارد �,د�� وا�B�O ا�. 
9رى ا�4�;  ز�ـ��ـ;  ,� B�ا
��A,� BLD  را ���LD iی7 !�د و 
روش ��i را �ـ��ـ¶ـت �ـ; µـ�د µ
ن �Jھµ 7# ر�v '�ه Y 5�I��ا
روش را از µ نY »ھ�ى B�QL'
@$�وق درآورده ��اى ����U �9ـ�ه 
 ���دارى ����; �ـ�ـ¶ـ$ـ�، آ�ـ*ـ
� D$ـ9ـ�  Dـ,ـ�م ا�ـ. � B�ا �qوا
DـLــ��ــ7 ھــ� Dــ�ــV �ــ,ــ9ــرى 
 �� ا�B �=¶ـ-8�K رت@ ;�ا�4
ا�K 5زم ��'�  �,9رى ا�4�ـ; 
 ;�از �,د ھ� و 'B�QL ھ�ى �

�$¶��در LD �µـ��ـ7 و .   ا�-�Sده 
ت '�QLـB ھـ� �ـ�'ـ; از  ¶���
 �� ;Tو ر� B�ا ;NھJ� B�¶I
��د��ن �8رس ز��ن ��ارد ا�. �ـ�ك 
 ���دم ا�µ Bـ #AY ��0'��ن �
� �ـLـAـ; از �=R �$¶�� U'µ
��� µ$ـ� Dـ� اھـ�اف D  ت�S� دم��

د را �� �N� U�0د � ;����. 

�8رس ز��ن Rـ�iـD iـ   : �wر�� %�ك
Dــ,ــ�م �Aــ>ــ4ت را �ــ�'ــ� از 
 �� در @ـرDـ$<�� ��=D B�<I
� ای. B�,!�I 8ـ�رس ھـ��ـB؛ !
��>$$ـ� و  B�<I �! �$-Cا��9 ھ

���ا�$�  #<I . 

  دو�B ھ# ط�Nـ� : ��ر�� ��رس
د در ا��ان  �� B�,µ�I مi�iR اى
�JھN; و ا�ـ4�ـ;  #-C�� ی�
ا�µ Bـ�  ا�ـ�س �ـا�ـ�ـ. آن 
 ��A��qی �µ  Bـ� �ـ� ز�ـ�Kـ
��دم D?,�� 'ـ�ه ا�ـB  یـ� 
 �ژی>ـ� ا�ـB !ـ�B�,!�I ای��
����B ھ�ی �ONDـ� ا�ـ�ـi دارد 
� در را�ـ-ـ�ی =� ��½C�� از -I

 ���� ;� .����B ھ�ی�Aن ��9ه 

 از Iـ�ف ھـ��ـ�w  :  Bر�� %ـ�ك 

 BـCـ�ـ��mLA ا�µ Bـ� µـ,ـ
 �ھC-; ، ',� ھ� 8¶�ى دا'ـ-ـ
��'�� ز��ن ��اى �� از �ـ�ن 'ـ7 

B�ا �D 7وا�. 

   :�wر�� ��رس

ــ.  �ــ;  �ــ K ;ــ � Bــ آره را�
 iـ�ـ� ��C-# ھCـ-ـ# ا�ـ� Dـ,µ
� ھ# ط�Nـ� اى µ #-Cھ .~,T�
�. ھC-; ا�� �ـNـ�ـ=ـ� اى 8ـ¶ـ� 
 Wـ$ـ�8ـ�  Bـ�ف ھـ��ـI و ;$¶��
��¶$ـ� ;K�$��,� داران را ������ .

 �µر��K# ا�-6ـ,ـ�ر D و .� Wدر وا�
�# در �$�ط�  �Dك ��Aـ. ' ;�
چ ��A. ��8ـ; =� ، .�A� �8رس،
 Bـ�ا v,�ن ھ,�ـ. ر�ـ�ارد آ��
ق Y$�ر ��ز��ن را �,; �I ه ھ���

�ـ-ـ�ي ١٧٠٠دھ$�  و در Rـ,ـ�  
ز��ز��. در ��Oن  �µر �; µـ$ـ�ـ#، 
��ن �ـ; µـ$ـ�ـ# ، د'ـ,ـ. �ـ� 
 ،BــCــ�ن 8ــ�رس ز�ــ�ن �ــ�ــ��ــ�د
د',. �� آ��9 ھC-ـ$ـ� µـ� �ـ�ن 
�8ز���,�ن را ����ه ا�� و �ـ� را از 
ا�-�ا�; ��Dـ. Iـ�ـق ا�Cـ��ـ;، 
دك ��ن را µ د���µ وم�?�ر�8ھ; 
ــ� ا�ــ�ا�ــ-ــ$ــ� و  �Jــ�ــD �ــ� �ــ
ھ,�Cا�,ـ�ن را در CIـ�ت �ـ¸ 

�¸ ��ده JKا'-ـ$ـ��Iـ�5 ھـ# .  آ
� 8ـ�رس ��C�اھ$� �� را �� � ;�
و �Dك 7��8 دھ$� و '¶�ف ا�ـ^ـ�د 
µ$$� و ���W اD?�د طـNـ�ـ�Dـ; �ـ�ن 
�� و �]Jار�� Dـ µـ�رKـ� �ـ�ـ�ار '
ى ��ا�; و Dـ��ـ� µـ$ـ; Yـ�ا '
� ا��ازه ارزش Dـ9ـ�ـ� �ـ¸ � �روزا�
ق ��]��ي  و از �I B'K =�µ
D,�م  ا�¶��ـ�ت DـSـ��ـ� و 'ـ�دى 
ض  د�B را َRِ و در ;-Cوم ھ�?�
�; �ـwادى �  B�ش �µدى ھ�
 �اھ; Dـ� از ا@ـ� �Cـ��ـ� ;�

�$?�ف 'ى  . BـCـ�ـ�,µ �� ��ا
ھ�  7��8 �,; �ر�# ، ز��ا �ـ�اي 

B�ا B���Cس ا���ا ��! 

���w  : BCر�� %�ك,µ �,' 4@ا
ھ� ھ�ف Dـ�ن Yـ�ـCـB؟ دردDـ�ن 

 BC�Y ؟

�ـ� �ـ�ا�ـ�ى �ـ; :  �wر�� �ـ�رس
� µ$; ا�-ـ6ـ,ـ�ر Aر� ��اھ�#، �
 ،�اھ�#، ر8ـ�ه �ـ�اى ھـ,ـ� ;�

در��ن را�]�ن ��اى ھـ,ـ�، �ـ=ـچ، 
 #���Cا� ��µد، �Dك و �� ��ار�# ھ,

�ـ��ـ� داران  !  و ��ا���� ��� ���� D
� روز�Kرت را���ه µـ�ده µ را �]��ى
ا��  و '��ه ��ن ات را �¶��ه ا�ـ� 
د ���ه �8�ـ-ـ�ده L� ل�Nرا د� D و

در د���ى ��رن ھ�D B$9ـ� در .  ا��
د ��اى �ـ� A�� �@4� B���Cا�
د�µن ������;، د�-�ان �8ارى و µ
��ـ=ـ�ـن ھـ� µـ�رKـ�  Bµ48 ��8 و
���Cر �D #9ـ� از µـ-ـ�ـNـ� ھـ�ى 
0���ه A,� BLDـ�ـ� �ـ� د�ـار 
� ���¸ ا�ـB �ـ�اى �ـ� O=� وك�-�

B�س ا��ن ا�Cـ��ـ9ـ� .  ا�Cا� ��
� JK'-]ـ�ن �ـ,ـ; N�-µ ;����� را
� ھـ� N�-µ �'�� 5زم �Kا �¶=� #�$µ
را در ����� ر�8ه ا�Cـ��ـ9ـ�، آزادى 
آ��9 و '�دى آ��9 �����; ��¶ـ$ـ�ـ# 
�� ا��Cن ��R iµـ��ـ#  �Z� ن ازY
ا�B و ا�B���C ھ�B ا�Cـ��ـ; 
� ھـ�ى  �ـ; N�-µ �را �; ��زد �
� ا��Cن ھـ� را �ـ�ده �ـد µ ن��
�; µ$� و ا�B���C آ��9 را �����ـ; 

 �$$µ ;�� اى =�N� ھ$^�ر ھ�ي. 

ا�. �µر�K �ـ; وطـ. :  �wر�� %�ك
�ـ�ـCـ-ـ; ,µ آ��ا در اد���ت D �µ
� @�ـ�ـ� اى Y �[ي د��� ;��¶�ر 
�ـ; دارد؟ �ـ]ـ� 9S� �Y ؟B�ا
ا�� �; وط. ��'� ؟D ;� ا��Cن 

�; Kـ�ـ; : �wر�� ��رس B�را 
� اى i�iRم ھ� ا���Cـ; �Nط �ھ,
� ���ا8ـ�ـ��ـ; زاده �ـ; �T$�در 
د و اھ� �¸ 'ـ9ـ� �ـ� ده اى '
ا�B و�-; �; Kـ�ـ# µـ�رKـ�ان 
 �ر ا�. ا�ـµ BـZ$�وط. ��ار�� 
�W8�$ ط�Nـ�Dـ; µـ�رKـ�ان  �ـ¶ـ; 
� ز��µ ;K$$ـ� µ در ھ� ��ى B�ا
� ���ا���8; �ـ�'ـ$ـ��T$�. در ھ� 

� در ��Oن ھـ�ى �ـ�ز�ـ� µ ى�Kر�µ
د �� µـ�رKـ� �ـOـ�ن A��ا�-6,�ر 

� در R,ـ� µ �9'رت آزاد�١٨٠٠ 
�-�ي ز��ز��.  ��ن �ـ; �ـbـ�رد 
 ،Bـ�ن �¶ـ; ا�' ;D��Nط W8�$�
د',. ��Aµ�-Aن  �¶; ا�B و 
 BـCزھ�ى  ���ا���8; ��در �ـ�ـ��
. ا�. �W8�$  طD��N; را از ��. �Nـ�د

� ا�. ��µ �$Oر�Kان وطـ. �ـ�ار�ـ� �
ن �W8�$ طD��N; '�ن �9ـ��ـ; Y

24 
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 ا�S6ر � Cھ�A�

 آذر��ی��ن
 

��S6 DE! Yززاده�% o�T:% 

 

 96��وردی+  23

n اa��ا^C ��ر��ان �%

ا�6اGH; CFن ��ب و روی 

ا��Aران و ;�دم رو���ھ�ی 


Oe:; 

� از  �N@21 روز O,� .�8وردی
!�ر�Kان ��Oن ��ب و روی 
ا�]ران وا�W در '�9�-�ن ��ه 
 ���Aن ا�-�ن ز�^�ن در اR-�اض �
ا��اج ھ�ی �Dری^� !�ر�Kان 
� زده و qا�-Rا W,^D �� B�د
��Oن ا�]ران را  ����C ار�NDط
� و ����D Wدد و ��ر��Kی -C�

���' �9����!. ای. ��Oن در  
� ��U از -'JK500  �!�ر�K دا'-

� �Dری¬ از �ODاد'�ن � �! B�ا
B�ه ا�' #!. 

 �qا�-Rا W,^D .ھ,*$�. در ای
� ��>�ر رو�-�ھ�ی �',�ری از اھ�
ق Y �O=� و �=L�' �Y�f��
 �ا�B ا'-��ل �� �� i�� دات��

 .!�ر '�!B دا'-$�

ع دی]� اR-�اض ای. ��دم q�ی� 
�� و�د ��Oدن �p=-L در ای. 
 �! B�ا ��?�و��-�9ی ،��T$�
 i�� د دارد و� و��T$�در ای. 
��c�Dات ��Lب ای. ��Oدن �� 

B�ا BCزی V�?� �Kد�.آ  
 sR�� دن�O�ا�S^�رھ�ی ای. 
 WDا���LDی7 �$�زل و از ��. ر8-. 
� آ��9 را �� �A]4ت ! B�ه ا�'

B�ری  .زی�دی رو��و !�ده ا��C�
��� از ��. �� ��T$�از ��دم ای. 
ر8-. ز��. ھ�ی !�Aورزی از !�ر 

��. ��ر ا�B  .��>�ر '����$Y .ای
� در ای. ��T در D�qا�-Rا �!

رت ��]��د@ ��T$�.ای.  ای.  
� دارد� .اR-�ا�qت ادا

 

 ��وردی+31

ا��+ دو��Gاران ��Oق 

G! WX` oی� ھ�S% دک��. 

 WX` ق ��دک از�O� نg�H�

ا��+ دو��Gاران ��Oق 

Gداد��S6ی��S% دک��. 

 31  B�O,� �-8ه، د���8وردی. 
د�8ع از !د!�ن !�ر و �����ن 0=,® 

�'.  ���N=4ش داوطD �� i!ا��ای. 
���Cر زی�د اR{�ی آن ��ای !,� و 
زش !د!�ن �D��` '�ه و �آ
�>�ن �^�ت ھiاران !دک از  �9$D

�� ای. �Iل، �����ن  .�������9 �د

ق !د!�ن در �I د�8ع از iِ!��ای. 
� !4س ��� �-Cی�' ��ا��ا
ھ�ی �د را در �0رک �iدی� 
د!�ن ! �D �$$! ���,iK�� B�Oار 
����9 و !دک  7=fا �! i!��ای. 
زش �!�ر ھC-$� از �0و�� آ

�$��,� 7�R. 

��ا!B�O,� i د�8ع از  ®,=0
 �� �د!�ن !�ر و �����ن �O$�ی!
� ���9ا !���Aن ��U از � i�
 ���=��� ھA-�د O�U�0 ی� ��

� ای !� روی !ھ� از  .��اردO���
� و D$�9 ا�-�Qص -CA� وت�c
� ای از �fرت و �bYول ھiاران 'K
�B و <I ان�� V�D ردی��=��
ا�� �� ای. D ��وا��A��[-Cن 

� �0ی�ن دھ���Cا� ��f �0ی�ه.  

ع 'د $,�!�ر !د!�ن ��ی� 
� دارد ھ,� ا�>���ت Sوظ� �O���
زش، ��9ا'B و �� ، آKز��
در��ن و �SDی� را ��ای !د!�ن 
 ،B�C$� ،�Kاد��� �=OD �8رغ از
 ���B و �Jھ7 ��ای ھ,�

د!�ن �8اھ# !$�!.  

 

 اردی��ES 3 و 2

آھ+  ��ر��;�ی ��ر��6
 ذوب


 رای ��ز��� ��8ر � q�ارد�

92  C��ر��ا�6اCF ��دن �

 �3ارد

ھ�½ت m�LAD و اداره �ODون، !�ر 
 �,<I ارد��� �R�,-و ر�8ه ا�

 BAKز�� �� �$N�!�ر�K ذوب  92
�?� !�ر �د @�در  �آھ. ارد��� �
!�ده ا�B ا�� !�ر�8�� از ورود ای. 

ا�ــB و د'ــ,ــ. �Aــ-ــ�Aµــ�ن 

� دارى�����  ! �در ��Zم �ـ��ـ��ـ
داري  B�,µ�I �¸ در@ـ�ى ھـ�ى  

  �µ B�ا �O���٩٩ � در@� را �ـ
ز�� ���Tه �W8�$ طـNـ�ـ�Dـ; �ـد 
8�K-$� و در را�-�ى اھ�اف 'ـ�ن 

��9ه ��دارى ��¶$$�، و�« د�ـ� �ـ� 
زود ا�. �¸ در@���9ي ���ـOـ� �ـ� 

� ٩٩اD?�د ھ,�. O� در@���9ي ��
� ز�� ا8ـ¶ـ$ـ�ه �ـاھـ$ـ� 'ـ��  . 

2017/06/20   


 دو ���f گ�bدی� 
b�Sد�
 ا���ن



 

 

    8888نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره 

�,��BO !�د � .!�ر�Kان �� !�ر���

 �� ا��وز ر���! ����0ی� iKار'
��S از  92ای '�، @�N ا��وز 

!�ر�Kان ذوب آھ. ارد��� ھ$]�م 
 ���,��BO !�ر�8 �� �ورود �� !�ر���

���' �ا��. 

�,�ی$�ه !�ر�Kان !�ر���� ذوب آھ. 
ص اظ�9ر !�دQ� .ارد��� در ای: 

ط� I># @�دره از ھ��ت 
 �� �$N�m�LAD '�9�-�ن 

 BAK��9ز 2   �!�ر�K !�ر���
�?� !�ر �د،  ذوب �آھ. ارد��� �

 �R,^�� !�ر�8��ی ای. ��S��-�
 .از ورود ای. !�ر�Kان �,��BO !�د

 

6 ��ESاردی 

 
hر�� در ��د�� R+ ی�ن ��6�F

 ��د��داری !�Eک ارم %�Sی�

� اورژا�` �,R Vل روا�~C�
ا�-�ن آذر��ی^�ن '��� از��گ 
د��داری K �cد�Iدر �Kی� !�ر

 .'�9ک ارم �NDی�N� iداد

BSKوز��:'�دی ��� ا در ای.  
 �Kر�! �cد�I6 5  ��ای د�Yر  ��

 ���S��-� ���Qو��B '�ه �د !
� د��� R,� ��ا�Iت وارده ��ن �

د را از د�B داد�. 

 

�6د��C ی�F Rان در 6����ن 

q�ی ارد��b�; 

  �N$' ه  16روز�� BA9N٩۶اردی 
ی ارد��� ��ی� �ان در �����ن 
� زد و ��ن A!د� �� B�د

B���.  د را از ��5یای. �ان �
� �0ی�. �D�0ب  ٨���-,�ن � ��Nط

 .!�د و ��ن �د را از د�B داد

� از ا�-�ای ��ل -�ط�N آ��ر دو
96  �ن �iدی� �$!�D25 �! �S�

��A-� آ��ن �ان �د�� در 
 �'�9ھ�ی �p=-L از �,=

��9A، آ��دان، ایJه در �ز�-�ن، 
ا��ود، �$]�ود، � B'د��
��9A9، اھ�، '��از، ��یان و 

� !�د��A!د� ����. D$�9 در  
 �-'JK �-S۵ھ   ���S ا��ام �

� !�د�� از �,=� ی� A!د�
ی ^A٢٠د�-� دا�  �� ی� ،��

��0۶٠��د   �^��C0 و ی� ����
.��ل  ١۴ ��8 و ��>�ری و  

� در R�,-ون ا�i84ت روز ا[A�
 �A!د�� اi8ایU ای. ��R ای�ان

�'�� ��  .ھ� 

 

17 ��ESاردی  

 C^ا��aا nراھ}��یC و%�

��ر��ان ��w و �m; �H:fن 

��ای دری��� ��Oق ھ�ی 


V�H;  

�N$A¶روز� �N@1 7 BA9Nاردی
� از !�ر�Kان �0,��>�ری O,� ،ه��
BAµ و @$BO و دا��bوری ���ن 

 Bم �0دا��R ���ه  3در اR-�اض �
8� !�ری و�$ات �qا �I،ق�I
��Tف '�9 �0رس آ��د ���ن 
راھ�b,�ی� و����� اداره ��iµی 

  .'�!W,^D B !�د��

ی$�K ����ه ا�B  :!�ر�Kان  ��
 Bا�� و ا!�6ی �ق �]�8-�I �!
 �$-Cھ ���-C� B!�' ان�Kر�!
 ��D �� دار�� و �Q?�و �*� ھ�ى 
 �� #!�I دى�Q-ا� �� B�Oqو ��
� و ھ,� ای. �A>4ت، O���
��ه  �� BO$@ و BA! B!�'
 Bق ا��9 را �0دا��I �! B�ا
�>�ده و f��=R# اR-�ا�qت �>�ر 

� ا��-8�K 5�� �� اب ..ھ� ��ر �

 �µ B�ا »��I ت در�qا�-Rا�. ا
 B�ه د�$$! W,^D ان�Kاد !�ر�OD

U�� #!3 از  0 0 ��S ��آورد  
��م W,^D ای.  =O�د و از ��ار '

!�ر�Kان در ����� اداره ��iµی 

 �9-$� ��C� ��'�Bµ و در ادا
� '�9 �0رس آ��د ���ن �د�. 

 �qا�-Rا W,^D .��ای. �
 �-'JK ل��ان در ی� �Kر�!

B�ان،  .ا�Kاض !�ر�-Rا �در �-�^
 ���Z--�ن و ر��` ���وی ا��داد
��زی �0رس آ��د  v$ه ھ����و �8
���ن در ای. �q�I W,^D '��� و 
��ای �0ی�ن دادن �� �O,^Dت ای. 
 ��Rه و�Rو �A�,�6 ھ�!�ر�Kان 

 .داد��

 

25 ��ESاردی 

اa��اض ��ر��ان در %�Sی� 

 C%���@�ا� �B�ھ�;�ن �� 

Cرو��� +��  

 �N$'2روز دو 5   BA9Nاردی
 �� ���Iرو .CI �S� �� ن��i,ھ

D. از !�ر�Kان  �ND4000ی�I iود 
��>�ر در ���ان �^�دی� ای. '�9 

د !�ر اR-�اض !�د��N� ��. 

 

 �6داد 2

n اa��ا^C ��ر��ان�% 

 q�ذوب آھ+ ارد� 
��ر��6


 Gaم `�دا�6 ;�ه ھ� � �S��

 ��Oق ;q��O ا����Gاری

� از !�ر�Kان 2روزO,�،داد��
!�ر���� ذوب آھ. ارد��� ��ای 
 �� B�Oqو ���ردی]�در اR-�اض �
��ه  Bم �0دا��R و �م '�==O�
 W,^D -���اری�ا �����ق �I ھ�

 .!�د��

 W,^D .در ای �! �� !�ر�Kا�-SK ��
�� '�!B دا'-qا�-Rا��، درای.  ا

��S !�ر�K  ۴٠٠!�ر���� ��U از 
��B دار�� �O8 و��ار دادی �ر�,

 ��iدی  ١٣! ��O���Nت �T���ه 
 .از !�ر�8�� ط=N>�ر��

�،!�ر�Kان �� qا�-Rا W,^D .در ای
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� ھ�ی� ھ,*ن-'��Nرزه »:�$� �
 �,� ��?��� �C8د �� '�Oر 

B�5زم ا �,R د ا��ام و'» ،
« ��O�17 ���ھ» ،«  B�اiR اiR

!�ر�K  -ا��وز روز iRا�B ا��وز
 «ذوب آھ. رو �� �$8�B ا��وز

.و . . Uن را �$,�ی�Aqا�-Rا
 .JKا'-$�

 

   �6داد 2

��C در �6����ت ��ر�� 

 !�Eک ا�Gی�
 %�Sی�

 �Kت ی� !�رط و 8��
 ��N-,�ن دو ط���از  ���,-���

iی�ND �Aدر '�9ک ا��ی 

� iKارش ا��Nر دری�8-� ای=$�، �
 i!�� ��,R Vل روا�~C�
ادث و 8ریB ھ�ی I Bی�ی��
� آذر��ی^�ن '��� از <'i0
 �Kوز ی� !�ر��ط و 8ت ظ�9 ا��
 ��N-,�ن دو ط���از  ���,-���

� �NDی�N� i دادAدر '�9ک ا��ی.  

� در �$ب '�9 A�9ک ا��ی'
ن ��Sی �NDیi از '�9ک  1.8�=��

 �! B�ا �-�O,��0 ھ�ی ��ی� و
در دو دھ� ا��� �AY UL,]��ی 
از ��ری�ND B�O,� iیi را در �د 

B�ی داده ا��. 

 

 �6داد  7

 �hی �� ا�Eگ ��ر�� ا��;

��Oط از د�q ��ق 

��داد ی>� از !�ر!$�ن  7ظ�9روز 
ی� '�!B در ا��9 ھ$]�م 
ی ���ه د!� ��ن A-C'

B���. 

ان � �Kن  ٢۵ای. !�ر��Dدر ا ����
�iوی. و از !�ر�Kان ی� -ز�^�ن

ی� و OD B9� �'�!B در ا��9 !

ی ���ه د!� �� ��5ی A-C'
د در ا�c ��ق � �د!� ��ق ر8-

�[-8�K  ط!�ده و در دم   ��
B��� ن��.  

 �6داد  10 

C^ا��aا n��ر��ان  %�

 آھ+ ارد��q  ��ر��6
 ذوب

 CXm! CB�X8%D� 
� �S��

C���H;و! 

��داد، !�ر�Kان ا��ا��  9ظ�9روز
 آھ. ارد��� ��ر  !�ر���� ذوب

 �S�=<D4� �دی]�دراR-�اض �
 ������ ای$�Nر-A�O�� و=�'
 W,^D ارد��� �O,� م��د8-� ا

 .!�د��

 W,^D .در ای �q�I ان�Kاز !�ر �ی>
BSK: �. و   ���$WN درآ �9$D

ام ��ای �BA�O و JKران  ���اده
 �! B�ی اi�Y�� دi,-�د �Kز��

ام و ای.  ھ��B دری�B8 �>�ده ��ه
�. و ���اده ��ام را �� '�ت در  ا

B�ار داده ا�� �$[$D. 

 �q�I ض�-O�� !�ر�Kان -SK ���$�
� !�ر�Kان ��� �-I W,^D .در ای

ق �I1 7   B8د را دری���ه �
ا�� !� ای. ا�� �7N  �>�ده

�A>4ت زی�دی ��ای آ��9 '�ه 

�$WN ��ای  �9$D �ا��Y Bا !
ق �I ان�Kر�! �Kران ز��JK

B�ا ���ھ���� آ��9 از ای. !�ر���. 

B!�' ان�Kدی]� از!�ر �!$$�ه  ی>
BSK �qا�-Rا W,^D .در  :در ای

 U�� ذوب آھ. ارد��� �!�ر���
4از 0 0 ��S !�ر�K ر�,� و   

��B دار�� !� Y$�ی. �O8 اردادی��
 ��� از !�ر�8�O���Nت �T���ه 
دار�� و U�0 از ای. ���OD iاد 

!�ر�Kان ��اردادی از   زی�دی از
ی !�ر�8�� �� اD,�م ��ارداد !�ر �

 .ا�� ��>�ر '�ه

 

2 ;��وح !Gن ��ر��  

��C در %�Sی� ��S�Gل �6��

��g�� ط�O�! 

� اورژا�` �,R Vول روا�C�
�  ا�-�ن آذر��ی^�ن ��'

 �N$'�9رY�QR10 وح�^���داد از 
'�ن دو !�ر�K در �NDی�N���iل 

ط ���N� ��5 داد��. 

 �Kی دو !�ر�N� ارشiK �� �$�54 
� و ���5 8   �! ����

�-�Oد '�ه �د��  B��د�Yر��Qو
� ��,�ر�-�ن ا�-��ل داده '����. 
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n اa��ا^C ;���ک �%

��ر��ان ���8ر!Gه ;GHن 

��ب و روی ا��Aران 


 ��ای Oe:; ن ��ر در��^�O�;و

 دو;�+ ��ر در��ل �Fری

 �D200  ��150داد، �Iود  13روز 
� و �T$���S از�-����qن !�ر
',�ری از !�ر�Kان ��>�ر '�ه 
��Oن ��ب وروی ا�]ران 
 W,^D .,�C���! B!�' �����در
 �� BNC� ن را�Aqا�-Rده وا�!

.��>�ری ا4Rم !�د��   W,^D
!$$��Kن �� وB�Oq ا'-��ل و 
� �� و�د �T$�و�د ��>�ری در 

 .'�!B ھ�ی روی اR-�اض !�د��
���OD .,�Cادی از �! B!�'
 �� �!�ر�Kان را ا��اج !�ده �د !

.اR-�ا�qت !�ر�Kان رو��و'�  
 �� !�ر�Kان �ل داد�� !� `b�
 ��! B,C� در �!�ر�Kن ا��ا�
اھ$� � �-8�K ر�<� B!�' �ی'

�'. BAKز ��زا�� ای. !�ر�Kان ھ$
 ��>�ر ��Aه ا�� و در ای. روز �
 B�د ��T$�ھ,�اه �-����qن !�ر 

 ����� �qا�-Rا W,^D ��  B! �'
���C,. زد���!. 

 

 �6داد  18

  ���8ری ��ر��ان ���+ ;GSل

��د ز���ن �� ;�ه ھ� ��Oق 

 CX�eH% ل�S�G� 
V�H;

���!! 

�OD1اد  3   .�! B!�' �Kر�!
��iور و  ��Nل�D�! ه�$$! ���D ،�8د

اiKوز �0ای� وا�W درز�^�ن، �� ��ه ھ� 
 �=�TOD ل�N��� ��O�ق �I

 .'�!B ��>�ر '���

ی>� از !�ر�Kان ا��اج '�ه ای. 
BSK � 31ای. وا�I از  :!�ر���

� ��ارد و در -���O8 ه���8وردی. 
 �=I����S از !�ر�Kان از !�ر  13ای. 
� ا�B  .ا�� ��>�ر '�ه��I ای. در

 �I ز� !�ر�Kان ا��اج '�ه ھ$!
ق �د را دری�B8 �>�ده�I ا�� و. 

 �ای. !�ر�K �� ا'�ره �� ای$>
 B!�' ان ا��اج '�ه از�K10!�ر 

ق �د را �I �! B�ه ا��
:ا��، BSK دری�B8 �>�ده ای. در  

� !�ر�8�� از ی� ! B�ا ���I
� !�ر�Kان ,�� �I �-'JK ل��
'�!B را ��i �0دا�B �>�ده 

B�ا. 

 i�� .از ای U�0 BSK 15وی  �S�
دی]� از !�ر�Kان ا��اج '�ه �د��، 

:اi8ود   �در وا�W ظ�B�8 ا�,
��S ا�B، ا��  U�� B!�'400 از 

�ODاد !�ر�Kان ط� Y$� ��ل ا��� 
 ��30 B�ه ا���ر �S�. 

 i�� ض�-O�ی>� دی]� از !�ر�Kان 
 �� �� ا'�ره �� ای$>Tدر ھ,�. را�
از آذر ��ه ��ل ��N �� !�ر�Kان 
� '�ه -C� ���ارداد ی� ��ھ

BSK ،B�ای �8وردی.  :ا�� �-I
 ���ه ا��Cل ��i ��ارداد ی� ��ھ

�' �-C�. 

���ل در  10 وی �� ا'�ره �� ای$>

ل �� !�ر �ده، �A� B!�' .ای
�  :اi8ود��I وز در����S از  12ا

�?� ای. '�!B ��>�ر '�ه ا�� 
 �S� ¬$0 �D �9رY �9ھ� ی� از آ� �!

� دار��=��R. 

 

 �6داد 21

 CXeH;٣۵   �:ی�SX� ر����

��زی %�Sی� ��ای 

Ga�; از Q�` CA�ز����� 

�I �Rود �� U�0 از [-CAز���
٣۵  v$ی�N=� ���S از !�ر�Kان !�ر���

 iم واری�R ���� د� iی�ND زی��
۴ ���V !�ر�8D �,�� �I �@در

B�ا8-�ده ا ����D ��.  

��S از !�ر�Kان ای.  35طiK �Nارش 
 U�0 ه�� BAی از ھ���D �Iوا
ن ��� B?D �[-CAل ��ز�,A�
� �f�A�BL وزی�ن آور ��ار 
دار�� �� د��� �0دا��A� Bن 

 #9�۴  ��� !�ر�8,�� �I در@�ی
آور ��  در � �f�A�BL و زی�ن

��TO '�ه �R�,-ا� .���D ا��. 
 B�0دا� �! B�ا ���Iای. در

ق �Iود�Iدر  ١٩٠ �f�' �Kر�!
!�ر���� �=�Nی$v ��زی �NDیi در 
� و��# � �ا�-�ن آذر��ی^�ن '��

B�ا8-�ده ا ����D ���ه �. 
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��Nت !�ر�Kان�T�   �ای. !�ر���
�� از د�-,iد �9,.،   �,��

��Nت �iدی ا�S$� ��ل �T�
� و-'JK   BA9N�8وردی. و اردی

ط���ا�B و در   ��ه ��ل ��ری 
 B��� ز�I .�Rل !�ر�8��ی آ��9 ھ$
 .���D ن��� ��ز� �,�� �I �ھiی$

B�ھ>�ر ا�� �R�,-ا�. 
 

��Aا�C ��ر��ان ;�!�+ 

��زی %�Sی� از %�HSت 

��زی Cf�96 

ت 8�K-. اI-,�ل واJKاری � ��
 .�'���>�B و ��ی�ی�K Bوه ��
 ،�@Q� UL� �� iی�ND زی��
�iدی� �� ھiار !�ر�f�' �K در ای. 
 �� از ���B آی$�ه '�=-O$@ وه�K

د، ا�CIس �]�ا�� !�د���. 

� !�ر�Kان ، �Kوه  -SK �� �$�
�-A>� از دو  iی�ND زی�� .�'��
��'�. ��زی  �-O$@ �Iوا
� �Kی ��'�. ��زی -Lری Wو@$�ی
� �� دا'-. �iدی� �� ھiار ! B�ا
��ه ��ل  �$S�از ا �N� �D �Kر�!

9 4 ��B ��ز��ن   ~C� B?D
 B���O8 ل�A�CK-�ش ���زی 

ل �د �ده,O�  Bو در ��9ی 
 ���T��>�B آن ����ی�یB و 

B����  �@ن   ۴۴ھ�ی ا���
 �[-CAوق ��ز��$@ �� �ا���

85د واJKار '���. 

 �9$D �! �-O$@ �Iان ای. وا�Kر�!
� آ��9 �]�ا�� از ���B آی$�ه f�fد

�� ،B�ا �ی$� '�=K   �� �D
85د  �[-CAوز @$�وق ��ز���ا
 �-��� و ��ی� ��f دو��در ���م 

ل N� از iی�ND زی�� .�'���Kوه 
 B�دداری !�ده ا� pم وظ�ی�,D
 ��A>4ت � �� در �-�^! ��D ��ی
 ����D ��i�و�د آ��ه ای. روزھ� ز
�^�دا  �-O$@ �Iای. وا ����
 �� �=~C���Tح '�ه و ھ,�. 

� �Dزهf�fای ��ای ���وھ�ی  د
 �Iدر ای. وا �f�' ���Cا�

B�ی� '�ه ا�ND �-O$@. 
 

 �6داد 22

 C^ا��aا nدو;�+ روز %�

 �H:f 
H���ر��ان %�

 آذر��ی��ن ��ای ;�V�Hت ;�دی

'��K   �fوھ� از !�ر�Kان
»!�ر����  در   �O�D ش�-CK

��داد  22روز  «@$BO آذر��ی^�ن
 Bم �0دا��R ���ه در اR-�اض �
 �ط?���Nت �iدی �د در �T�

 .!�ر���� W,^D !�د��

��S از   ۴٠د��� اR-�اض �Iود 
!�ر�Kان ر�,� و ��اردادی در ای. 
!�ر����، در اR-�اض �� �Rم 
�0دا�B د�-,iدھ�ی�Aن در 
� و �Rم -'JK #ل و���C<ی
 �� !�ر�Kان �,�� �I B�0دا�
 �[A� sR�� �! �R�,-ا� .���D
� ھ�ی ����ت Y�-8ی� د�,D
� آ��ن از �8وردی. ��ه ��ل ���در
 .����ری '�ه ا�B، ��ای دو
� د�B از !�ر !��Aه و �ا-�روز 

 .W,^D !�د��

� !�ر�Kان ھ� Y$� روز ی>�Nر -SK ��
��'�. ا5ت و��ی� ا�iار !�ر 
!�ر�Kان !�ر���� از �ی ط=N>�ران 
 �د و�iودی !�ر���' ����Qدره 

د A���� !��Aه �! �=�TOD ��
و ��>�ر '�ن از !�ر ��i آ��9 را 

�$<��از �,=� در ��ی�ن  .�9Dی� 
��داد ای. !�ر�Kان،  21اR-�اض روز 

ال !�ر���� از ��UL دی]�ی از ا
ی ی>� از ط=N>�ران ��Qدره �

�'. 

 B!�' ،ض�-O�� !�ر�Kان -SK ��
� @$BO آذر��ی^�ن O�D ش�-CK
��� !,�Nی. ھ�ی D �$��� در ز!
!�Aورزی ، ����وی§ ھ�ی ���0 و 
��B دارد U�0 از �O8 `<��! اعا�

!�ر�f�' �K  �I۵٠٠ود  ٩٠��ل 
 �� ای. ر�# ھ# ا!$ن �! B'دا

 .��S !�ھU ی�8-� ا��I۴۴ Bود 
� دارد� .ای. اR-�ا�qت ادا

 


 ��ر��ان ���8ر در آق � 
X�

 دره و د��A��ی ��ر��ان

��داد ���وھ�ی ��!�]�  25روز 
� W,^D !�ر�Kان � �=,I �� #رژی
ا��ا�� و ��>�ر �ODادی از !�ر�Kان 
�O-�ض، از �,=� Y$� زن را 
ز�,� و �ODادی را د�-]�� 

.!�د�� ای. !�ر�Kان �اھ�ن  
� !�ر، �NDی� � BAKز��
� ��اردادھ�ی � B����اردادھ�ی 

.دا�# �د�� ا��ن ��>�ر ای.  �
 �Kز�� .���D اھ�ن !�ر و� ��T$�

�$-Cھ. 

JK ل��ری  در �8وردی. 9,� �-'
 ��� �� '>�یB !�ر�8� ١٧ا�4

��Oن را در ی� ا��ام  �Kر�!
 `NI ��$�ی->�را�� '4ق زد�� و �

م !�د��<?� ■. iODی�ی 
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 ��	���� ای �� 	$#�ی ��ا��ی �"
!  ھ�� ا��د 	��
ا�� 	� ا�%�د &

 �� ��
ا�� �� در آن ھ�� ا�.��/� 0/�و�*ان 	�.�وی ا-,"
ق �*ون '

*�
 .  �6اد، 	��5 و ز��ن  و 	4ھ3 	,.
ب 	�1
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 q?��V ��?�اق 

 2017/06/20 دb�� ��Eرى 

 

� K=�7 ����دان ���,�دادی@f � ی~$

 f# ا��. دام دووارا آD,�دادی

ن �bYی. آ�-�$�ا،  KزD � ی~$

 آج ��55ر

�     ���,�دادى $��ش ا� .���Dآ 

ش او��ق,�ش ��زان ، �� 

ز ی�'4ری دا��ادادیK .آ���� 

 � ی~$� �CIت ��'

� ی�واش ^$��i�K 

 آ�f���� .���D$� آ�,�دادی

 ��55ر ��'� �Kی� دار ��'�$� 

زو�.�  �I 

 آه

،� آ��5ر آھ� ی~$

� دن ���,�دادی$�� 

ز ��iاری®K پ' ��ن �

 زا��ن ��iی� ��ی�اق� 

� آ�,�دادی�  .ا�� ا

 ********************* 

 Q��� 

 2017/06/20 دb�� ��Eرى 

 

ن �f�Y$�ا� .�� �^~K ��=را��� ��� 

�$�هK .وزی '��ی. '��ی�� دان او

ل �Y*>�ن �زو��ی K ®�=K #�C� 

��ان اوزو��ی��� ��ی�ش �ر�� 

�K U=�® دا�f. دو'ن آی�ی® K 

��ی. ��iی# یردا آ��Dدی �S' 

خ �~ی$�® Y i�,�K ره ا�

��iده آ��Dدی �$�� 

 اوزون زا��ن ��را�=���ا

  iKی�دی�

روپ ����'�یK ��Aای  i�,ی��زK 

�K U=�® ��را�=��4K 

 ��وا'�ی

®�=K ش درده�� ��ی�� 

 آ���Aی

 ����ت آi�� ،7�Yی# ا�=�ن

���Aی�Y �$�[,-~K . 

********************* 


 Cb ای�م ایGی8P ��� 
 !آخ ���

���f �Sا� CXa زا��; 

� ای�م ای�ی� �,<Y p~! � !آخ �~^

 ! او��ا !� او5د وط. ��م ای�ی

� ��=,iدی ا��$�Rو�A� �I اوز 

�,iدی ا��K � �9Yه ی �Iی-

ز��ی$� ��� !�ه ��=,iدی ا��K 

� ای�=,iدی ا���� ی�، ژور��Dif 

 دا�# ا��A-�ی>=�ی اوھ�م ای�ی

� ای�م ای�ی� �,<Y p~! � !آخ �~^

 

� 7�R خ ای�ی� ده ��^� ی<� او

رو�ردی �>K � �~�=�دی]

 �=� ده دی�اری,�iه آرزو

زل آ��وK � ��iده وارای�ی �
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�-�,�i وا�7 ا�4م ای�ی�I 

� ای�م ای�ی� �,<Y p~! � !آخ �~^

  

� �D�Yی�^� ��R #fش ای�ی�-==�� 

� ی�ر، آ��ه ��رداش ای�ی�,!�I 

� او��ش ای�ی�[-Rی ط� �=N� 

 ھ�ردا ��ش او��Cی�ی اورا ��ش ای�ی�

ن ��iه ��ی�ام ای�یK ھ� ،�^~K ھ� 

� ای�م ای�ی� �,<Y p~! � !آخ �~^

  

i�,ن !�ریD� ری� ای�ی �Y�K 

i�,ای�ی !�داری `<R�� � !�ری=

i�,اری������ ھ,�ن وارای�ی  

i�,ری�-SK �C! ای�ی ھ� B^I 

��ه ا!�ام ای�یi�� �Aای .��=� 

� ای�م ای�ی� �,<Y p~! � !آخ �~^

  

�NR ی�A��5���Y یi�,�N�R 

���دی �����' ھ� �� K=��دی �

� �����دی �� دی زھ� و ری�� #�! 

�S' دنi�,ک دری�� �'��� 

� ی ا�Iام ای�یNO! i�� �O�@ 

� ای�م ای�ی� �,<Y p~! � !آخ �~^

 

��ای�ی� �=��. ای$���ی�4ریi�� 

 ��0 ھ�ایB د��� ����ی�4ری

رو��دی ��را�=��4ریK ر� 

 ��iده ای�ی �,=� ��زا��ی�4ری

� ����م ای�ی� �� !�# ��iه 0ل و��

� ای�م ای�ی� �,<Y p~! � !آخ �~^

 

 ای$�ی آدا�4ر د��� �. �. دی=�

� دی$�ی=�� �� دی '��Tن !�,� .� 

 5پ ��iی او��ر5دی4ر ��$�ی=�

 آی K~*. ای�م او5��ن ای$�ی=�

 او��ا !� او5د وط. ��م ای�ی

� ای�م ای�ی� �,<Y p~! � !آخ �~^

) ���@ �N!ا �=R زا���رد ���ای اط�R4ت ��A-� در 
��$! �Oا���� ��یB وی>� �0ی� �.( 

********************* 

 ���ت

�8� oظ�� 

� ی��م-Cه دؤ�,� ایiد��! 

��وی آی$���$�ا �5ری.: 

� ی��م-Cرو�,� ایÄK 7ی و��ی�! 

� ی��م-Cه دؤ�,� ایiد��! 

�� K~�ی� �,K ه�=��� K~�ی� آی�ی. او8 �,K! 

 !�K�K. ���ض ی~=>. ��ی دو��ور��ز !�ر

� ی~-�-�Ä� نC���ده او �,K وم��ÄR BN� .ا

م ���ر�ن اؤK ��� � :و ��دام !

�,�! ��Aن ��� ای�D�� 5ردا� .� 

� ی��م-Cای �,�Ä� 5ردا�! 

� ی��م-Cه دؤ�,� ایiد��! 

� ی��م-Cه دؤ�,� ایiد�� ! 
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 G�:�S� را GیGF ل���� 

8
 ;�ھ�اره ایS! :�� ی�ه 

  
8S! م��Kanal Jadid 

������ :12594 

�دیa ن��� D`:Vری�ا

qS ری�� :2700 


ری ا�8	  /��
ن ��د ����- :.�-���
 ز�*ه ��د �

 


 آذر��ی��ن���س �� �% +BX% ھ� و q� : ای

 www.sahand-azadi.com:                              آدرس ��ی�

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


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

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

CFاو q�a�� e.owji49@gmail.com           : ھ�8ر �:C، ا


���س %C:BX �� ���ی
 و �% : 

    �S6 DE!                                      :00491785598886ز زاده

G:E� https://t.me/KSahand:                       آدرس %�AXام 

 

�9و�ز�ون .���ل 'د�د را �- دو���ن و 

 آ�����ن �ود �"ر0$ .��د

.���ل 'د�د �دای ا�����ت، آزادی �واھ$ و 

�را�ری ط9�$ ا�ت 

.���ل 'د�د �دای '��ش ھ�ی ا_�را^$ 

 _دا?ت �واھ��- در ا�ران ا�ت

 32    8888نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره 

 60در ��ا;�Gا!� ?�د ����V��ن �r �6داد 

r?�� �mfا 

 )٧٩ ��داد ٢٥ (٢٠٠٠ژو�.  ١٥

� STR; در �Dر�P ا��ان و ��٦٠داد ��ل  ٣٠�T� 
.����9ى ��ن ��BC  '�وع �>; از �!�� .��D

B�ا  . B�<I V�D #�ZR ;A! �C� ��
� ا�-�Nاد  ا�4�; ��اه�=R ���د�; را ! �D ا8-�د

;Kآزادى و ز�� �ا���C;  '�ھ; ��اى ر���ن �
�$��A$� د��'�. .  ا��4ب !�ده �د�� �� ��ى �

��ر 'را�; و  ��!�; �?�!B درآ' �0 UN$� �D
�0 ��  ا���Q-Rت و اR-�ا�qت i8ا�$�ه !�ر�Kا�; را !�

� اى ا���C; و آزاد �$� O��� �D د�����ان JKارده �
�$! �S� �$9�  .;�را !� ��اى او��. ��ر ا�>�ن  ��د

د�� �D آزادا�� در AD>=�9 و ��ز����9ى� �اه  ��8-L�د
 ;Dن !A$� و �>� �� ��' �<A-�د �

#!�I �[-��; را ��ر د��رK �$دا��K  . ;��R �-�
 .�iرگ ��اه ا8-�د

� ا�Rام !� از ��WT �; ��داد � .��<?�١٣٦٠ 
�اى و �� I-; ��ون ھ�§  در داد�Kھ�9ى Y$�د���

�9 �د��، -C��داد�Kھ; ����Dران '��� !,
.�S��L���. �Kوھ�9ى  �O8 ،د��� ;NھJ� B�<I

د��، �^�ھ��. �د��، رھ�Nان� p��L�ا�Q-Rب  
 Bرت و اھ����ا �!�ر�Kى �د��، ز���; �د�� !

�ا�-L� را ;�د��، و ��=; ھ� ھ#  ا�4�

د��، در �����ن د�-]�� '�ه و N� �9$ھ�*>�ام از ا�
�N@  �� # و�ا �� �8��� ���AD ط��L� �O� روز

���0'; �� �0��ار و ��ز�، و ��  ��f ط� ظ�ھ�ى�L�
� ا�Rام '��� ��0، �ان، ���QO� ،;�ا�4

ان، زن و�آ��9 !� د�-]�� '�ه و ز��ه .  ��د �
ى� �� �دو�-�ن  �د�� �?��Kه ھ�روز �� ر�NKرى !

 ���A���; ھ���Aن '=�� ���A، ���ار و ھ# �=
دو�-���Aن را ��A,�د�� ��، دو،  و ��Dھ�ى �4ص

 ،�@�و��BC و دو، @�و��BC و ...  �
،��  �9$D .و ا� �-A�� ;ھ�K �9ر وY و BCو���@

د�]� �د و 0` �8دا  �8دا ���OD Bادى.  در �� ز��ان
B'دا �� . و �C0. �8داھ� ادا

#AY =� �9�دو�-���Aن �Rه اى را ��  از �=
�BA و �]� ��ا��>�د�� و ���Nد�� و ا�Rام ��>�د��  . 
�$-L���� ;�داK د�� در�N��ن ���! �� �O� و  .

��������D BCرا��9 از روز��  �ھ� ا4Rم ���D �A ھ,
آ��9 !� د�-]�� ��Aه �د�� �� .  �NRت �]����

ا�# �اھ� و ��ادر �د، ر��8 و ھ,>�ر �د و  د��Nل
� ھ��ق �د روز��AO�را ورق ��iد��، و  ھ,�C و 

�� از �Dس ���� ر8-. و د�-]�� '�ن آواره �������9 
���A�� ���A��0 '>�ر �-AK V�D �^و در آ� .

 .��ا'-$�  ��ل ��A-�١٤ ��ل و ��١٣=; ھ�'�ن 
 ،�$-8������4ت i�iRا��Aن  �� �و �0ران و ��درا�; !

�����A �� ����ورى W=T�. از ا�Rام �8ز��ا��Aن 
................. 


