
 

 

 

 

 

 

���� � ��	�
 

 
����� � ��	
� ����� ������ �
��� �� ��
�� 

 

  

	� ����ان                     ��  

 

��� �����      ��  

  

                       ����  - ����	1390   

                                &  

  

                        ��-��'��1390  

 

 

   



 

1 

 

���� ھ	�  از آن را ����� . در 
� ��ورا��م ١٣٩٠د ��� ��	رش ا�� ر
	�� را در ��دا
ا
2 ,� 1$ا���0 ام  ام ا*	 �(�0�� /	ر در ھ�.ت ,+$�  *(�)'& �	دآور #�ه در �$#�� ھ	ی
آ�	 *  1$ان :	*�8 ای وا89  را در ھ7	�6	ل . از ا�40	م /�3ه *+� 
	زم ا�� ا����� را

و  ی@	 /�3ه ?��ی از<� ا����� اا�� <+�� رو���د�,	ذب �	*�� و /�#�7د؟ :	*�8 ای
  #$د �	 1$ا�� /$د؟ و �	��اری /��$ردار *  B6	ماز ا
� ،/��	�� ی <�$�� 
	��	ری

 �8*	: �
� در درون دا2# /��ون ر�(2 و ھ�آ�H E�١٣۵٧ از ا�CDب  ی ا��ان /� را
. د��� �K�	ن 
	�2 و /� �7	�J? Iا 2#� �I�$ را /�I از ھ� دوره و ز*	� ��$��

�� �L 71	م 1$ان و ���وی �L�/�
  8MD* 2 در دوره ای و در
ا�� �K�	ن 
	زی در
2
�� �	م ?���� اD1 �L ده /$د�L  N	� زی	
�	دی . �$د را *�Pوف دو?	�� +/ �L ��D1

C
�8  دارد در ز*	�� ی :37$ری ا# �D� در &B6�0* �381 �/در /�ا 	رھ	و / 	رھ	/  *
�� آD1 �/ زی	�#B	ر و K)+  /� وR�2 �9ار ?��2 و ��ض /�ا�� /$د و#� �L د����@	�� �

 �+L ض ا��ام�K آن  �+
 SB# �/ . ن د��� در	از ھ� ز* I�/ ��D1 دوران ��ا*	 در ھ7
 T�ر	�8 1�# �Dا#2ر�J? I�	7� �/ از �$د U��V/ ه و��H�� E/  �	واج ?��2 و ?$�� ھ .


	�  ا�� :+@� ھ	 در ا
	س L	ری 	+# 2

S3 ا�$N$ل �7�  7	���L د#$ارا.  

  
�& و ��B در:	*�8 ی ا��ان /�I ازYK  /CDاز ا� E� ل	
1	ر�T ا��ان و �Z  در  
�	ن * S/	D1 ام در�* �L 2
1	ر�T ا�CD/3	ی ا:�7	K  وارد *�Z)� ای /�6ا�  ?��� ا

:)$ه ھ	�  از ز�20 در �L$ر *	 :	ری #�ه ا
�L 2 . در �$
	ن ا
2وا89�2 و JLب 
��ه و H�� E/ 	*ا ��	ھ� دو?	و /� ظ U��V/ زه ی$Z ��1+3	 ا��اد �	ص �	 وا/��0	ن /� ھ7

7K دردر	و:3   9�+> 	� ��	?�+> S ��ر�^ /� در ک ا	ھ�ات *�+$ع و ر��	Y1 زه و$Z
ا��اد �	رج از ا�� Z$زه و 0+3L	Rن و /��	�� /	 ا�� <+�� 61$�  آ
	ن �7  . ن ھ�0+�آ

�+/	�/ 2
�� ی �$�� /	 ا
�+@	ط . 1$ا�+� /� درک ھ�7 ی ا�� :)$ه ھ	ی ز��0  دD1 ��ا
�� <+�ان ا�'�  ��ارD1 از  �+
 &L 2
/� آن #�$ه ی 
	/a �	را�  �3& آن را /0�	ری د �	 د

ا�9C  1	زه �	?���� ا
�L 2 در ھ7	�6	ل ر��� ھ	 و /+�	دھ	ی N	@Z	�I را و . ��ار��
��اھ& *   راآھ��0 �	/$دی �$د و N	Z@	ن �$د  ��4	م :	*�8 اش را *  :$د و آھ�0
�ا
  .آورد


8  دار ?	*  در ا�� راه /�د  �$+L ی ��	
ارد و #+	
	�  ����ه ای <+�و:3  را �L ر


	زد/� :	*�8 ی *	  �0�* 2
	�2 در �N�K ھ	ی ��ھ+�  و ا�� #+. 	�� ا�B+�ه ا

�	ت ا:�7	K  :��	ن دارد وا?� N	bZ ا�� 9)& Z SL م درCL c� و در  
	�
روا�  و 

@b ر#� 
�ط	�  :)$ �/ d9در وا �+B'�ه ھ	ی *  L$#� /� /��  از ا�� Z$زه ھ	 ��	ه /

  K	7�:ذب در ز�20 ا	L2ا
ا�@�� /	�� ا��Kاف L+& و /	�Nا2Z و /	 �Nا29 . ��ا��	ن ا
L مCKازا  ��	+# �� 3+1	 L	ری �L. ی �c �'� �	رج ا
�3K 2ه +& �L روآوردن /� <+

��?  *  � ��	
�eی /����ا�� ر> �� 2
8�+ا��اد و ا#)	Nا?� از. د ط�ح *�(f0 ا*    
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1+3	 . 4$�	�� ا
2 و ��  از 
� *�3ورزی *وا�D� �P9 �/ �� d9 ا��D	�	م /�ده *  #$د در 
��د و �/ h)�*  1ر$N h)�*  �	ء /� �7$�� ھ	B1ا 	/ ��	
/� ا�� �	ط� ا
�L 2 ر

�7  دا�& در ا�� راه /� <� *�eان 1$ا���0 ام /  . ازZ	��N 2ف ��Yی �	رج #$د
�� �Lده /	#& و <+�� #�ه /	#�ا*��وارم . ط��  را �	س دارم و از :	�@�اری /�jھ�eم+> .

2
در ھ7�+4	 در 7k� /	�� �	دآور#$م �L ر#�  .داوری �3	�  /	 ھ� �$ا�+�ه ای ا

�ط	�  :)$ه ھ	ی L	ذب  در :	*�8 ی ا��ان و در *�	ن ا��ا��	ن در ?J#�� ھ	 ر��� 

7�a . دارد و *�6ود /� دوران :37$ری ا
l#  7�  *C$دK  �	و ر��� ھ 	دھ	�+/ ��D1

	*	ن �	��� ی آن  I)/ 2 و
دارد �L /� ھ�Z	ل /(�  از آن در ط@�28 ا�0	ن �3'�� ا
 �8�# �D� ی���(B# ی �  در �  ا��ان و	3�0B#	/ ھ�7اه،  *C
در ا��ان در دوران ا

2
��ه ا�L�/�
37Z$ری ا
C*  1$ا���0 ا
2 ا�� . ھH7$ن �c �	��	ه ��Bی *+40& 

	زد/+�	د دو 
$�� را /� ا�K@	ری �3	د �+�.  �N	8* ی	$#�� /� رو��ادھ� �ل ا�	Zھ� �/

�� /� دو دوره ی �3)$ی و L.1 	/ ه *  ا��ازد و	�� $
�8+  از *��وط�2 /� ا�� 
2
�& #�ه اY+1  *C
  .:37$ری ا

3	ی �3	�  در �Zود #�3�$ر ��	رش /(�3	ی �(20 ا�� ر
	�� و �	ددا#�3	�  از /(�
١٣٩٠ /��
از ا�� . دو
� *	ه ?���	ر �	�� و L	#	�� و 1.*�� *B	�  1	زه #�م. � �	�	ن ر

�� دور*	�� و �� �E از *�1 . �2?0�(�� ?رو از �$#�� /	ز*	��م و ذھ+& از ا
��RRت �
. را
�& و ���ا
�&ردم و �P$ل �	�	�  را ��	#�& ،/(�3	�  را آدو/	ره /� ا�� ر
	�� روآو

P1 ��	# b@
 ��$ر #$د �L ر
	�� در �c ز*	ن �	 در �c دوره ی ز*	�  ���ده /� ھ7
2
�d7: .20 و :$ر #�ه ا� ��+> d9ت /�  .در وا	K$k$* و 	اھ� و �7$�� ھ$#  ��/

� و /��  د��� /� #$اھ� و ا
��1RR  ار:	ع *  �/�*  ?�د ١٣٩٠*dMD ز*	�  ��داد 
 �+'
ا?� ھ�7 ی #$اھ� در ذھ�  ا�� را �$#�& 1	. *  دھ+� ٩٠دھ+� �L /$ی /73� و ا


�� �7  �7	�+� رو#� /	#� و ا/3	م /� /	ر �+�	�+�$�  . �$ا�+�ه /� ھ& �


�3	�  دارد. و ���B ای د���$�� ��	

�3	 را ھ�7اه /	 ��	رش دوم  *�� L	S*. ا�� ر$��
�	0�  �$+L ��* I�و آرا I�ا��. �� و �4B	 ا���	ر �$اھ& دادا�� ر
	�� �8+  اCNح و �

�+& #	�� . را9& ا�� 
M$ر /��3 رو#� #$د دن ھ+�	م #	�� *PD$در آ/  * �L 	4از آ�
رو��ادھ	ی :	ری وا� �+L I+L	 �Z  ا�m /�:	  زا���	ر �$#�� ی L+$�  /�$ا�� /� /��  ا

7�& ?���& N$رت L+$�  ا�� �$#�� را ا���	ر دھ& و <+	��H /	ز1	/3	�  دا#�� P1 �3�
  .�� �3	�  را و��ا
�� /� دو
��اران <+�� �$#�� ھ	�  /j0	رمه /4$�& و *3	 /�3آ�/	#& از 

    ١٣٩٠ ا
'+�ا����� 
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  ����� ی ��ذب -١

  ورود.١٫١

ا�� دوره آ*�(�� . ط& را ��C�+L  * �/�41ھ+^ ، :	*�8 و �L$ر ا��ان دوره ای ��1
1	ر�8* T	�N ا��ان و در�^ و S*.1 در  :)$ه ھ	 ی ا
2 /� در�	��3	ی ?$�� ?$ن از

�7. ��ھ+^ ا��ا�  و آ�+�ه ی ار1@	ط /	 ?J#�� و Z	ل+B� ��2 @�ون ر�2 از�1د�ا�� *89$
 U��V/ر<$ب <+� /�8ُی و	< �ورا�1 از ا� S/ ،را��ان$�L 2#$��
�/ 	3+1 ��

ا?�در ا�� *�Z)� . ،ا�m �$اھ� ?Jا�L2# �71ن ا��ا�  �	م دارد/�
��e/ 2#$ر?��ی 
 2
�&  �	���2$ان /� /�ون ر��  �Cق دM(p  *در �$د ��و �L ی آن �$اھ� /$د	8+* �/

 &3
 �L د�j
 &�و /�ا�m ا�� ��ور�2 �71ن �$د را /� ?$�� ای د��� از 
��$#2 �$اھ
�  را /� ا��ان L+$�  در آن ا��ک �	 ھ�q �$اھ� /$د �	 �Z  <� /0	 *74$ع �71ن ا��ا

�+�ازد/  �0�0�� اC67kل و �*.  

��ه و <+� H�� dkو �ا� 	آ� �mا�/ �L آن 	د ��L  D(1  3��/ 8  و�/�8ی را /	�� ����ه ای ط@
 2�89$* &�*�K$74 ای از ر��	رھ	 و ا����� ھ	 و �Lدارھ	 /� /	رآ*�ه ا
2؟ ا?� /�$�

د �L ھ���ھ+�  �m  �(P	/2 دارد P�  �$+L)�  /��3  دارد /� *8+	ی آن �$اھ� /$
4�3	�  �	ص �9ار   در����4 ی ھ7�� �P)2 در *�8ض 
��3�#$	�  h)�* وو��V/

ا*	 ا?� وL dk+$�  را *P6$ل رو��ادھ	ی �	ص و ر��	رھ	 و �Lدارھ	 و . *  ?��د
ا����� ھ	�  *�(h /�ا��& در ا�� N$رت از ذات ا����  �	ب *  ��ھ�e�& و /� درک 

��3	 و �Lدارھ	��	ن در /c� ��0 ��ھ+^ دل *  /+��&P)# . ��0/ در &��$?  * �L ��ا

c��L 2 ��ھ+^ /��	+*8 �$7*   K ی	ا��3�? ��+H7ھ+^ و ھ�� c� ��0/ و �+����


��7اران را در ��Y ھ	1$ده 	�
���& و 1	ر��L c� T$ر را /� ر��	رھ	ی #7	ری از ?  *

2 ا����	ن *�(h *�6ود �7  
	ز�&	�
در ا�� رو��Bد �L #	�� آن را /�$ان . و 

K ت	�N$P� د ، ھ& /� درک	م �3	وا89  ��ھ+^ � I4+
�7ه و c�  (L ��ھ+^ $1:� 
�	ت را /� N$P� ��و ھ& �3& ا &�+L  * ا��اد h)�* ی	و رو��ادھ ���Lدارھ	ی *8

&��8 ��$�� *  ز�*	: c�  �+و ��ھ  
	�
در ���ش 61)�S ��ھ+�  . K	دی و �(@�	ن 
�& و �3& ھ� ����ه را در <	ر<$/  /	� 2
8�2 د*	: �/ &���ض /�ا�� ا
�L 2 9	در /	#

  .ا?�� ��ا<+^ آور�&:	*d و ��

 �/ 2�ا�� ر
	�� در 7k� *@�+  /�ا�� ��ض ا
�L 2 :	*�8 ی ا��ان از ا�CDب *��وط
  9Cم ا�	K ی	رھ	�8* �Y� از �k	Z ن	ص در ز*$P� �/ $
��ت ا�� Z b���از و ��

2

	ز .ا���eی را ��7$ده ا 2#$��
د��� �7  1$ان Z	ل /	�� /�ا��& در ا�� *�Z)� ی 
�& /$دن(01 	/ P1م و	دف و /��1 از ھ�7 �9ری /$دن /� آ/� ا/3	�20�+/ ��  .ه ا*
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$
ا��ان را /	��ا?�د #�	/	ن �$
	زی در?�� �Lده ا
2 /  آن  ،�PK *��وط�2 /� ا�� 

b و �$ از �41د �	 9	در /	#� <+�� ا�9C  را /� /	ر/+�	�� 	+�*  9Cا� 	#� /	ھ�7اه / �L

��در K$ض ا��ان ھH7+	ن /	 *��اث ا��j .  9Cدازدآن / /	ز�$1��و و ھ�7اه �$د /� �$1
/	ز*	��ه از دورا�3	ی #2N�� �L 20B ط)@  و دورو�  را 
	��� و ��دا��� ا�� 
��  /$ده Kب ر	ار/ s/روا �/  +�@* �L  دا�$f� قCا� �N	+K 	/ 2 و
ھe7��0  دا#�� ا

3& �$1�� *  ������0 ا
2 د
2 و �+4* S*	K c� ن$H7ھ  ��� ��م �Lده ا
2 و /� ز*
�� /0	ن �p �P+K c	�b د�+  و ا:�7	K  �	�@+�ی و D1 �/ ��#J? 	3+�2 و از ا
ا

2
در *74$ع *  1$ان ?'2 :	*�8 و رھ@�ان ��Bی آن ھ+$ز  .د�@��0  ��	ن داده ا
�	/+� �L ھ& /	 ��ھ+^ ا��ا/ 2
�$�� �$رده  ن��$ا���0 ا�� /� �c ا�Cق ��ا?�� 1	زه د�


� و ھ& آھH7$ن �c  /	#� و ھ& �P+K �$ را	+�/ 2�7
��P+K  D �$�	 /� ر'(1 �L ن

  *	�+� د*$�Lا
  و DZ$ق /�� /� . *+	
b از ا�� دو /� د
2 دھ�	�
  K�� tZ	@*

S��@1 ?��� ا�� /� ?��e?	ه �	 /��	�+�، $ج +K	�N ا�9C  �$ و�:	ی آن �L راه را /� روا
��ه از /��0<+�?$��  و رو�  /	 ھ	�  :23 ��ار از ا������ن و رو�	�L�/�
�3	ی �)


  .?	ه آ#'�� ی ��ھ+� 

�	ز*+� ا�9C  ا
2 1	زه /� *8+	ی ا�9C   �71ن ا��ا� و /D	ی ا��ان:	*�8 و ��ھ+^ و�
��J�  +�/ I�/��� ی :$ان :87��  ا��ان در
2 در ھ7�� *dMD ھ��ار *  . رو#� و �

L ا�+�ه یe� ی	را از /  1$:3  /� :)$ه ھ 	ر *  دارددھ� و *JZ�/ ذب در ا��ان	در . 
<	ر<$ب L)  *  ��دازم و /� �1ر�PD* U$د �$د را ط$ل ا�� ر
	�� /� ?$#� ھ	ی ا�� 

  .رو#� *  دارم


2 ا��ان رخ *  دھ� /� ?$�� . ٢٫١	�
ای آ��H اL+$ن در �N�K ی ��ھ+^ و 
 ��J�	ر�$P1�++L ذب و ?�7اه	L ی	2 /� :)$ه ھ
�L /� �1ر�SB# U و #7	�)   هآ���p ا

3  ��e /� �$د ?���� ا�� ��/�L ی�Z �/ ��+��د�	دی �7  �7	K ��p &ان ھ�+>.  �L  *	�+ھ
*�د*  ر��	رھ	�  �	ھ�7� /	 *8�	رھ	ی 1@)�x #�ه و #+	��� #�ه ی ��ھ+^ �$د  را /� 

3 *8�	رھ	ی �1ر�U و /� *�د $1:�3  *�'	وت /��3  دا��0+� در ا�� N$رت ��/��p 
�++� و ھ7	ن <�eی M* �L)$ب �7  /$د،از  وا�E/$دن و *J*$م /$دن ا�� ر��	رھ	 ��  *
ا�� ��ا?�د /  �1د�� در دوره ای ط$SB#  �R *  . ا9@	ل 7K$*  /��$ردار *  #$د

*	 �P9 دار�& ا�� دوره ی ز*	�  را /� دوره ی . ?��د، �� در �c /�ھ� ی ز*	�  L$1	ه
�6* $
�& 1	 از �3Kه ی ا�� L	ر/�آ��& ھ� <+� �L ا�� :+@I *��وط�2 /� ا�� +L ود

ا*	 ا?� ھ� EL /�$ا�� دوره ای . دوره �7  1$ا�� /�	��� SL ��ھ+^ و 1	ر�T ا��ان /	#�
/� ��ھ+^ ا��ان ��اھ&  h /0+�4 آن و29 ا
@	ب ���#  :	*dرا /� *�د رو#  *�(

$11
S /� رو#  د��� R$78* �Lً در .�$اھ� آ*�C7: رات و	@Kن *  آ	ز/ �/  (L   ��
���� /� ا/3	م آ���+  *�S �$اھ� �Lد و در /���3� Z	�P� 2)�  ا��	�  /� �$د �$اھ� /

2��? . �PB� از I�/ �L $
ھ7�� دوره ی ز*	�  ھ& �8+  دوره ی *��وط�2 /� ا�� 
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	ل از 1	ر�8* T	�N ا��ان را در /�*  ?��د /� ا��ازه ی L	�  در *�8ض L)  ���ی 
 d92#�ه وا
  .�L ا:	زه ��ھ� دوره ای ط$�R  �1 را /� /J�/ t6ار�& ا

�z  /� ھ� روk$1 را  �$+L 2�8kو &�+L  *  8
 ��	
 �PB� ی	ه ھ	��e/ &3� از راه
�&دھ�& وا�� �3& را /� *�د ز*+L  ھ��	*	
7�+4	 �$ب ا
2 رو#� L+& ھ. �+� ای ��Yی  

ارش را در �Zی �Lد�	N)� ی �+�ار و ?'�	ر و  ��$ا�� <+	��H ��ھ+^ و :	*�8 ای
�	دھ	ی /D	 و �	��اری �80	رف و *D@$ل L &L+� �	<	ر /� ?0*�+/ �L د�j
3	�  1� �$اھ� 

�++Bا�  * �M� �/ *�8. اش را	ھ+^ و :�� q�و در  ای ��ض د��� *	 /�ا�� ا
�L 2 ھ
��7 ی ا/�ی در�	�/ 	: q����8 ھ�q ��71  از ھ�EL q و ھ
�	س وD*�+L  7� 2 . ھ$ش و

��7 ی �	��اری ھ7	ن ��ھ+^ �$اھ� /$د/ �+
 dMD* ن در ھ�	ھ� . ��د *�د* �ا��/	+/
 �/ �� ����+���ھ+�  /	�� /	 /�3ه ?��ی از �(@�	ن و *�دم K	دی �$د /� /� /D	ی �$د /

��وھ	ی واھ  �	 �9ر31	ی �	#+	��� ی � ���@  و ��P1  �)@B	د� ا*p و ا*�اد T�ر	1 �@:. 
$P1 2
ر *	 اL+$ن /�ا�� ا
�L 2 :)$ه ھ	ی L	ذب در :	*�8 ی ا��ا�  رو/� �eو�  ا

�'B+�،�	 آن را
20 ?�دا�� و ا
@	 /� �Zی �L *  1$ا�� *$:$د�2 ا�� :	*�8 را /�M� �/
، /�6ان /� ھ+�	م /�وز �	 ��ھ+�  د��� را ��اھ& آورد  و  � ?Jار و ��$�� /� :	ب 


	ز �+���0  و �	/$ی آن را ز*��+L ی.  

:	*�8 ی L	ذب :	*�8 ای ا
�L 2 :)$ه و �7$دش در l1	د �9ار دارد /	 /	ط� و 
، ��20 و ھ� آ��H ھ20 ، �7  �7	��./$دش ��	7�  * �Hرش از . ھ� آ�$lZ $1��

2
lZ$ر �8+  �7$د و �7$د �8+  :)$ه ی . ژر�	ی �eا�� ی ھ�0  اش /���	*�ه ا
/	#� در ا��  »/$د «�7$د /	ز1	ب �$دL	ر��ض /�ا�� ا
�L 2 و�9  . ا������ه ی lZ$ر

 ،/� �P9» /$د«وN  �9	N . bِZ$رت �	N)� ای *�	ن ا�� دو *�3$د �($اھ� /$د
ا�� . ی �	ص را ط)L b+� در ا�� Z	�2 آن را �7$ِد ا������ه و ��دا��� *  �	*�&»�7$د«

 &�D�0* ب	ز1	�7د» /$د«?$�� ی ��دا��� را د��� �7  1$ان /#�/.   �Z  ��	Z ��در <+
 �L &�ردار	Lو�
. را *  ��ورا��» 
� و:3 «��ا?�دی  #	�� /�$ان ?'2 /	 ����ه ای 

ا�� �7$د /� ا�K@	ری �7$د �B  /$د وا89  ا
�L 2 �7$دش را �+3	ن ��	ه *  دارد و 
�c /$د *SD�0 /	#� ی /	ط+  /� 0Z	ب *  آ�� و د���ی �7$دی ا
�L 2  �$د /	�� :)$ه 

�	ن د��� دو . L dk+$�  در ا
	س از ھ7	ن /$د �(�0�� ��.ت ?���� ا
2ا*	 در و/ �/
  . �B  از ا�� دو �7$د در /	ط� 
�*  L+� و �7$د د��� در ظ	ھ�. �7$د دار�& و �c /$د

�eو��� «/	 ا�� Z	ل دو?	��  /$د و �7$د را �@	�� /� *8+	ی # « 	�»2�P)# ق	Dا�� «
ا�� . در ا
	س ھ�q ار1@	ط  ��ارد /	 #�eو���  آ��H در ا�� ر
	�� *  آور�&. ?��2

��ه ا
2 /� ز/	ن 
	ده �8+  ا��Cل ذھ� /� N$رت /�وز ا����� H�� 2)
 �L 3$م'*
�2 را /� ھ�7ا دارد و/� ?200 ار1@	ط /	 P)# ق	Dا��  K$� ؛��
$�� 	� 	� s@1�*	� ی	ھ

�+L  * ���eو���  ��د ا�40	م  در. د���ان *  ا�4	*�؛ /	 �$د ا��Cل در ?'�	ر را �$1#
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�2 �$د را از د
2 *  دھ�P)# ری	��	
ا��D	ق *�	ن �K،�B	ط'� و ز�20 رخ *  .
1$ھ& /� *8+	ی *�	ھ�ه ی <�eھ	�  ا
�L 2 در . *'3$م *	 /	 1$ھ& ھ& ار1@	ط ��ارد. دھ�

�� . آ��H *	 در ا�+4	 *  آور�& �P)�  ��ھ+�  دارد. وا89�2 و:$د ��ار��D1 	/ س	
در ا
در ا�+4	 �$د . �ھ+^ #�e�  8د���B ا
2 1	 /	 *'	ھ�& �	د#�ه در روا��+	
  �p/ در �

:)$ه ا*B	ن دارد *	�+� ھ� :��	ن ذھ+  د���ی . �� :)$ه ای د��� �$1�� *  L+�ھ	��د آ?	
  .ی ا��اط  ا�� �7$د /� /�7	ری /�+4	*� ا*	 �� �eو*	ً 

ا
2 /	 ?$�� ای از آ?	ھ  و اb(p آ*�(�� .ا�� دو?	��  �$Y1  K	ھ� /� #7	ر *  رود
�@  ا
2 �$د �$ا
�� در را
�	ی د?��7	� L�1  K$� �/ �L، /ب ?��د$دو	0Z �/ e��  �

و:� د���ی از ا�� دو/$ِد ز��0  ،  .
	ز?	ر /	 ظ	ھ� ،د$/$د ھ�7� /	 /	ط� و/ .*  آ��
7K ��	ھ	آ?	#� و �	زی #�ه /	
�b /$د و�7$د، درو�  L�1 �L *  ����ار *  #$د	ھ+� S

L+� /  آن �L ��د �	 :	*�8 ِی  دو/$د?��� در ھ� *�Z)� �	<	ر /� ?I+�e #$د �	 �$د را 
�+L EZ 	� �+� . در *�8ض 81	رض و +1	9~ /@

�c دوره ی و�  �9	N)� ی *�	ن /$د و�7$د درر
	�� ی L+$�  ��ض /�ا�� ا
�L 2 در
��7L U��1ر �/ �(N	� ��در *$اردی ا  �Z و �/	�#$د، 
�ا�4	م /�  ط$�R  ا
��7ار /

��ی �$K  ا�Cق *  ا�4	*� و در �3	�2 ��د /� ��ورش و��	ھ�اری ا�(B# ِ ��	?دو �� 
اb(p /� ھ& آ*�(�� و �Z  ?	ه درھ& 1+��ه، د�@��0  ��	ن *  دھ� و آن را �$K  ��ِد 

ا�� *89$�2 را �@	�� ھ07	ن دا�20 /	 ار1@	ط ط@�8  و  .ز��0  *  ا��	رد و /�*  #7	رد
ا�� #�$ه ی ��	�� 
	زی دو?	��  ا
�L 2 آن را 81@�� و :	
	زی . /$د و �7$د وا89 

�$1�� :)$ه ھ	ی L	ذب را  �L &�ی *  ا��از���Lدن �7$د L	ذب *  دا��& و /$د را در *0
ھ� ��ھ+�  را /	��Mھ	�   ،درو�  
	زی :)$ه ھ	ی L	ذب.�$د/� �$د ا�4	م *  دھ�

�+L  * ن	2 /� ?��@
89$�� در  .�	#+	��� د* ��+>  &L ذب	L ن /$د و �7$د	��	N)� ی *

�� در :23 آ�4	 �L ا��از *  #$د ا*		Lو��  S*	L  ��	�� �/ م /�*  دارد و	ب ?JL

��ه ا
2 و *3& �1 آن �L ھ+$ز /$د در /�ا/� :)$ه ھ	ی �$1�� �Lده ی L	ذب �$د در 
��
ا در د���ان �7  �+3	ن ا��0	د?  *  L+� و �Z اS9 آن �L ھ7�� :)$ه ھ	ی L	ذب ر

�2 ��د �	 :	*�8 را درھ& *  1$ا�� �0+�د،P)#  8  /�6ا�MD* د/درe��.  

�20 ؟ :	*�8 ی L	ذب :	*�8 ی L	ذب .٣٫١>  'Nو b�L�1 ؛  @�L�1 2
*'3$*  ا
2
را  »L	ذِب /$د«)$ه ھ	ی �P9 آن �L /�$ا�& :ا�� اCMNح را /� L	ر *  ?��م /� . ا

&�	�	7+/ I�	3��P)# و �N	8* T�ر	ره /� 1	ا# 	/  �$+L م /�دن . در ا��ان	� �L 	4از آ�
از ا#(	ص *  1$ا�� *�4ای ���ش ��Yی را در �Kف ��ھ+^ :	ری ا��ان /� /��اھ� 

�eا�  �D* �Lور /	#� * �/ &+L  *  8
 ، ��	�B/ ��/  /@�م و 	را /� ز���$�30
�6	1& را در آ�4	 ھ	 /+�	�k$1& . ا��ان  �$+L ^+در ��ھ �L 2
در *74$ع /	ورم ا�� ا

2)��	ت �Nف 1� داد و از L	ر/�دھ	ی *�(h ��ھ(L �/ ��	@� . 2�(L ر *  1$ا��	L ��ا
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�+L را /�#�7د و راه را /�ای . ���ی را /  ارزش  (L ری از *$ارد	�/	�� *�Pاق /0
2�	
  .#'	ف ?�دا��ن و #SB /(�  /� ا�Cق :��� ھ7$ار 

» /$ِد L	ذب«ھL  �0+$�  در ا��ان درھ& 1+��ه #�ه ا
2 /	 :)$ه ھ	�  L	ذب �L آن را 
<�$�� *  1$ان /$د را �L . ا�� /$د L	ذب /	 �$د �7$د L	ذب /� ھ�7اه *  آورد. *  دا�&

 �+�$�/ 2
*  1$ا�� L	ذب /	#� �� » �7$د«وا89�2 *6~ دارد L	ذب دا�20؟ *B7� ا

(� . وا89��  ا
2 �	��ار» /$د«$ه ای ا
2 /� ظ	ھ� ?Jرا و /� را
�  ھ& �7$د :). /$د

ھ+�	*  �L . *	 در ا�+4	 ا�� ا
* �L 2	 �/ sD	 B#	ف *�	ن /$د و �7$د *$ا:� �7  #$�&
�	ن ا�� دو ا�4	د *  #$د * S*	L 200? د #$د	ن /$د و �7$د ز�	�/� �� �L c	N)� ی *


� از ا�� رو /$د * . ا�'4	ر *  *	�� و *  ا�4	*�	Lو�� 	/ �#$L$د� �زا ، �(N	� ی 
�+�ازد ��ا/ bDK �/ ر را	ھ� و /�وز ا�'4	B/ ن �$د و �7$د	��eد�c  ا�� :��	نِ .ار1@	ط *

1�1�b /$د ��و . 
�ا�4	م 1	 �Z در �$ر 1$:3  �9ا/2 /� /	ر *  آورد ،?�دا���ن ���/
	�  از L	ذب /$دن *  L	ھ� و /� �7$د /  * �L	�� J?را *  /$د �D1ب *  :$�� و ?$#� ھ

در ����4 �$ِد /$د و:�3 ای . آن را /�*  ?��د و /�وز ا��D	ق L	S* را /	ز *  دارد
/� ط$ر  ا*	 .و در �3	�L 2	ذب /$دن �7$د را �	��ار *  
	زد L	ذب /� د
2 *  آورد

�P)�  *	دی دارد ا*	 /(�  از وا89  ا
2 و  ،L  8M9	ذب �7  #$د <$ن ھ�0 

�jد و /	 �eد�B  /� �7$د �L �$د آن را ��ورا��ه ا
2 ، ھ& �$د وا89�2 �$د را وا *  

2
. را L	ذب *  ��ورا�� و ھ& ��0Bه L	ذب �7  #$د <$ن ھ+$ز /	 وا89�2 ����00 ا
�+L  * �9$�* ر را	د دو ا�'4$/ �L 2
�$د و �7$د را و  	ن�B  ا�'4	ر *�. در ا�+4	

  .د���ی ا�'4	ر *�	ن �$د و ھ�0  را 

4�3	 و ��	��ادن /�6ا�3	ی /�آ*�ه در  
(� *	 در��V/ ��ا�� ر
	�� در
2 1$:� /� ھ7
2
  .:	*�8 ا

��دق و ��ذب. ۴٫١ ���  

��$
ھ+�	*  *  1$ان /�  ژر�	ی آن �  /�د . :	*�8 ی L	ذب ����ه ای ا
U��V/ 2 و <+�
�L /�$ان از R�� ھ	ی /��و�  K@$ر�Lد و راھ  /� a7K آن :20 و /� �c� &3 و:� از 

�0�� را . <+�� :	*�8 ای *	�+� N z@N	دق *  *	��. آن ا'�L	 ��Bد)� z@N b��� ��	@�
�� آن #��$رد و ?���	ر :)$ه ی دروp .  

�+�$? e�
�8ی *  ��*	��. N z@N	دق را z@N دوم �:  

  .z@N دوم /	��ت 
� ز?��@	ن /�آر 

2
  :MK	ر *  ?$��. z@N دو*�� �	 z@N را
2 ھ7	ن N z@N	دق ا
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��B� 20�  <$ در N $1 a�K	دق �

  ھ7��� L z@N	ذب *  �7	��  

��pدرو z@N  +8� 2
�0�� ا)� z@N ن	ذب  ھ7	L z@N .ذب	L�4�.  

2
:)$ه ی �(�0�� از ����ه ای . :	*�8 ی L	ذب /� �c *8+	 ھ7	ن :)$ه ی �(�0�� ا
  .ا
�L 2 /� آن رو*  آور�&

:	*�8 ی L	ذب K+$ا�  ا
K 2	م /�ای ھ�7 ی ����ه ھ	 �  �L در ا�� �$#�	ر /� آ�3	 *  
*  ھ� �c از ا�� ����ه ھ	 را و در ھ7	�6	ل ھ�7 ی آ�3	 را /	 ھ& ��e  :	*�8 . ��داز�&

41)  :7�3�8	ی ا�0	�  *8�+  /� #7	ر *  رو�� �L آن b@
 �/ &�از ا�� . دا��&  و *  �	*
&�+L  * �N*�8 و	ان :$+K ��را ز 	رو آ�3 .  

&�
	�2 /�  در ھ7	ن Z	ل �$ب ا
2 /�ا� �P6+* ��	@� ذب را	L *�8 ی	3$م :'*
�	1  از ����ه ی L. 8741	ت ا�0	�  c>$L و /eرگN$P� �L &*  ھ	ذب /$دن را ھ+�	

�& ، در <	ر<$ب C*.1ت L+$�  /� آن 1$:� *  دھ�& *  /� N$رت ��دی *�	ھ�ه +L
*��وط /� آن �L ا�� :)$ه ھ	ی ��دی در :	*�B1 �8ار #$�� و *+c� �/ �P6 ��د 

��$�� ��8*. &�
�L 2 ا
�+@	ط  ��ھ+�  از :	*�8 /� د
2 *  دھ	4+�  .در
2 ھ7

�	ت . � ی L	ذب 1$:� *  دھ�&/+	/�آ��H آ*� /� دو #SB از :	*8N$P� �L  *	�+ھ
L	ذب /$دن /� ?$�� ای �L و�L �Nد�& در 8741	ت ا�0	�  
�/�آور�� و دو د��� و�9  
�& /� #�ط آن �L  در ا��ادی د��� e� �Lو*+L ھ�ه	ت را درا��اد *�	�N$P� ��	ً �L ھ7

 SB�1 ار #$��ه دا#�� /��$ردار از :)$ه ای از�B1  /	1ز	�0+� /�ا*	 ا�� دو . /	#+��
#�ه را د?$�� از :	*�8 ی L	ذب �@	�� *	 را از #+	
	�  :	*�8 ی /eر?  �L ?$�� ھ	ی �	

 S�	p د��/��L+� و/� در واd9 ھ+�	*  �L ا�� دو ����ه /	رھ	 و/	رھ	 
�. L+�در /�*  ?
�	ت p	�: b	�L8*ات *�	ھ�ه #$��، درا�� Z	�2 �	 ازN$P�  * رگ *06$بe/ ی �

�	ت /�:��0 ی <+�� :	*�8 ای 1@)$ر#$�� �	 N$Pاز�  B� ذب	L #2 :)$ه ی	ا�@
. /��� ا�K@	ر *'3$م :	*�8 ی L	ذب از *'3$م L z@N	ذب ��7�* e	�e *  #$د.�$اھ� /$د

:	*�8 ی L	ذب /� ھ7	ن ا�K@	ر ی �L از ار1@	ط /$د و �7$د �	د�Lد�&،S��@1 *  #$د /� 
�  ھ7	ن :	*�8 ی وا89  و دوره ھ	�  ط$P�R)�  �	��ار �L در *D	ط8  و <� /0	 در 


�	�  د��� ھ7	ن :	*�8 ی N	دق�را/ �/ 	� ��   I+��$اھ� /$د �8+  :)$ه ی �(�0
 I+�  . *+a@M ا
2 /	 :)$ه ی دو*

ا
2 /� ?$�� ای د��� از 41)�	ت L	ذب 1$:� دھ& �L در:	*�8 ی /eرگ در ا�+4	 �kور
 S7B* d9ورده *  #$�� و در وا��L ���	س �	 $1:D* ذب در دو	L ه ی /$د و �7$د�++
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�� /� 0Z	ب *  آ�+���ا�� 41)�	ت L	ذب �	�N در �N�K ی 1'0�� 1	ر�T و ��ھ+^ . �
�7$د L	ذب �	ری *  ر
	�+� و /� /�	ن  و ا��ان 
�/�*  آور�� و /� �$K  /� �1اوم /$د

ر�T و ��ھ+^ د��� آن /$دو �7$د /� ا�� ?$�� از 41)�	ت L	ذب 1'0��ی و ا
�+@	ط  از 1	
دل *  /+��� �	 /� آ�3	 $1
��N �+�$:  * S	ً /� ا�� �L 2(K آن �$ع از :)$ه ھ	ی L	ذب 
، 9@$ل و ��ورش ا�� �$ع از 41)�	ت L	ذب را *  ط)@+� و از ا�� راه �$د را در 

�+�	
ا�� P1$ر �L 1	ر�T ا��ان *�K$74 ی . *+Y$*� ای از �l	ی L	ذب /� 7L	ل *  ر

�@�ادا
2 از ا*+740    d9ھ  /� وا	�7�
 e: 2

�ا
� 1	ر�T ا��ان <�eی �@$ده ا 	�

 b@
 �/ S7K در �L 2
?$�� ای رو#� وآ#B	ر از 1'0�� L	ذب از 1	ر�T ا��ان ا
ا
�+@	ط	1  <$ن د�+($ /$دن ا��ا��	ن �	 . lZ$ر آن /$د و�7$د L	ذب *B7� *  #$د

ھ7�� . 2 در *�	ن ا��ا��	ن ا
2ھ7�� د
2 ا
�+@	ط	ت �	در
دو�2 /	 ظ)& از/�ا/� ?���� 
*  در ار1@	ط /	 :	*�8 ھ	ی د��� ��e?$�� از P1$رات را /��  از L	ذب ا����	ن 

��ان *�Cً *  ?$�+� ار1@	ط /	 ادر��ورا�+� /� D1 �P9$�2 ا
��Rل �	 ا
�+@	ط L	ذب �$د 
ھ7�� د
2 از . ا
�@�اد �	 �$د
�ی /�ی /$ده ا�� از:	*�8 ی ا��)�0	ن �	د#	ھ	ن �	 

 ��$#  *  K�* ن	ه ا��اندر *�د*	�H��	وردها����� ی �)0'   ھ��/�
 2
*���D�8 . ا
�7  1$ان /� *�ر���� و �41د *M)$ب د
� 2	�+> 2	��H ا��ان 
�ا�	 �p/  ��$د �	 �)0'� 

�+B� را از آن �$د  �	7  �$اھ& �3. ی �$�� 	/در ا�+4 �از ھ�7 ی ا�  �
	ورھ	ی �
�	ن . /� آوردن <�7 �7$�� /0+�ه *  L+& 1+3	 . /�#�7مرا /� د
2 دھ& و آ�3	 L	ذب / �/

د��� *  �$اھ& �	دآور#$م �L ا�� :	*�8 ی L	ذب *'3$*  ا
�L U��V/ 2 /� �1ر�U از 

�ا�L  * 2+�  �(20 /� 8741	ت �	 ا:�7	K	ت Z c>$L$زه ی ��دی �	رج *  #$د و

ا�����  در <+�� Z	��  :	*�8 ی /eرگ ا��. در/�*  ?��د و 
Ej :	*�8 ی /eرگ را
از آن �$د *  L+� و *�ام در :23  از ا����� /��3  ھ	ی L	ذب را ھH7$ن ?$�� ای 

اm@	ت ا�� ا����� ی L	ذب ا
��Rل و /�ھ	ن ?�د*  آورد و در �3	�2 آ��H را L �L	ذب 
��	�	7�  * 2D�DZ ، 2
1�1�b  ./$ده ا ���/L ی	رگ /� ا����� ھe/ *�8 ی	ذب از :	

��
�� دادو+> c� ز *  ?�د�� و در	و /� ا��اد / c>$L ت	K	7�:�7�0ی ا*  ، �
ا�� 
�++L  * 2�$D1 زی را	
  .R�� /� �	ری ��B��� *  آ�+� و ��ا?�د درو�  

*  ��داز�& ا*	 L	�   ا�� ����ه و /�وز آن در 1	ر�8* T	�N �?�<� *	 در ا
	س /.۵٫١
&�+L  * ھ�ه	/� را *�	ھ  *'3$*  *���	*	
 �8�# �D� �/ �8:*�ا 	2 /
?�<� *'3$م . ا

��ه ی د�+  *  ��دازد ا*	 DK د?� :)$ه دادن �P+K �/ س	
�� در اD1  ��/ی	ھ�3	@# 
���� /	 *'Z �L  *$3	R ?��0ده *  ��ورا��& در �$ر 1$:�  *$ردی و *8D1 ن *'3$م	�*

p 2و
�� 9	S/ ا�B	ر ا.  

��8 و # �D� ف�Kدر ��D1در	8+  �$#* �/ ��7(B�* حCMNه و ا��DK ���	0ر�	B#ن وآ��
�Lدن <+	�K �H)+  �1ک ��ا�~ د�� ا
+> 2	��k �Hورت ا�4	ب L+� و /	ور د�+  و
�� �� �: sD	�e ا
S/ 2 . #$دد ��Mآ���� /�ای ���381 د�+  D1  8�# �D� ف�K در
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��Z ر����ض *   �ن را	7#. �H�	+> �8�1�1�b رو#� *  #$د �L /$د ��د # ���/
�kورت ا�4	ب aZ ،�+L دارد �7$د د���ی P* �L)26 ا�4	ب *  L+� از �$د /� 

  .�7	�J�/ Iارد

�N	� �0�$�  * ��D1 و *'3$م 	*8+ 	ط /	زای در ار1@���� ی ا�� L)�7 در ر�«*B	رم #
��ھ��Leدن و �$���+�اری ا
2 ا
�L 2 /� *8+   »اD1	ء«و  »D1$ی«�2V ھ7	ن 

�� از ��Y *'3$م �V$ی /� 0L S7K  ?'�� *  #$د L �L	رش آ*�(�� /	 �B+$ع D1 ��ا�/	+/
2
�� 1$:� ھ7$ در ادا*� /� 1 ١».*�ا9@2 و ��ھ�e و �$���+�اری اD1 7  از(K ���8

��دا�� 81*  دھ� و?  *�/ ��'* T�6�z اD�KR	د«از. ��� را از #P1« و �+L  * SD� ��D1
*�0$ر دا#�� اD�K	د /	ط+  و 7�L	ن در /�ا/� *(	�'	ن /� �	ط� ا:�+	ب از ز�	�3	ی «را 

ط)@  �3D	ی #��8 /�ای آن B6* �L$م /� ��ورش ��2N  ٢.ذL  * �L+�» د�+  و د��$ی
�� را وD1 ه	ق ��$�� ?	دو و �' �ا� �L 2
ا:b و ?	ه �Zام دا���0 ا�� ا*	 وا89�2 ا�� ا

+/ ��D1 از ��
����دو?  * SB# ��/� ا�� *$k$ع �7   ا�+4	در *	Z	ل /� ھ� . 	 /� 0'1
 sD� ،&�در  ��داز �L &�ردار	Lو�
:	*�8 ای *8�� :	ا��	ده ا
2 و /�وزات /	 ����ه ای 

  .��ھ+�  *�7�0 از �$د /� �7	�J?  * Iارد

�� �	 از ا�� :)$ه ھ	ی L	ذبD1 ��#  از ا	ر �	ر�� �L 2
را *D$��  از ا�� ?J#�� *3& ا�� ا
�$ه ای از ا����� �L در آp	ز /� N$رت ��ھ�Le	ری 
�/�آورده # 	/ s@1�* &�ای /�ا�
ا
2 ا*	 /� �1ر�U درو�  #�ه ا
2 و Z	K$� R  ر��	ر /� /	ر *  ��	�� �L /�71	م 

*  ?$�� ر��	ر ھ� EL » آ�'�د آد��«. ��ھ+�  ز��0  و ا:�7	K  *	 اJ?  * �mارد
�B� و �Y� 	/ 2

@b ھ& /	�� در ا�� ر
	�� /� دو ���B 1$:�  ٣.ش*+a@M ا ��/� ھ7

&�+L .K$� ��ا  B�   خ$
از ��B دو?	�� ا
�L 2 در 71	م R�� ھ	ی ز��?  ا:�7	K  *	 ر
2
�	<	ر در /0�	ری *$ارد ا�� دو /	 ھ& �1ا�S . و د��� ر��	ر �	#  از ا�� ��L �Bده ا

&�
�c ا�� .���ا *  L++� و ھ�دو را /	ھ& /�*  رB'1 �L 2
درون #�?  ?	ه /� �Zی ا
  .ر��	ر و ا����� 
(2 و <� /0	 �	B7*� *  #$د

�� و د��� :)$ه ھ	ی دو/$د?  را 3+1	 D1 ار ازJ? دارد �P9 �k	Z ی ��	
در ا
	س ر
راه /�ون ر�2 از /� /L 20+$�  ا�9C  /�ا�� و در :23 ا
��Dار ا�9C  وا�Z ورو#� 

  .ان L+$�  و در Z$زه ی �71ن ا��ا�  /+7	�	��در 
�ا
� �N�K ی ز�20 در ا��

                                                           
����� ا����ران ا��م را ���ر ������م �	�ره .���ر	��رم ��رازی.��ری �رای 	��رزه 
	���ر.����.:��.١
  .��٩ر�& ا����ر؟ ص .#م –	ط�و
��  ھدف : ���ر. ۶
  .١٠ص .ھ	��(�.٢

3
.Adler,Alfred.Der Sinn des Lebens.1933/2008.Anaconda Verlag.P12. 
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۶٫١.J?  * در ا��ان �Hی آ� �N�K 2 در
�� 1$ان *)  *	��	�* ���	�/  K$� �/ رد
�20. ز�20 دا�) � 	3��� د���ی /�	��� ھ�7 ی 1$ا�	���	��� *	�+� ھ� *��	�در . ا�� *

	در ا
2 /��  از �3+� ھ	ی K)$م  و ��ھ+^ B# c�  �Z$�	�  و �@$غ /�:��0 9
6N+� را /� SL /��دا�� ا*	 /� *6~ آن �L روز*�ه و :	ری و *�8	رف #$د /  �1د�� 

�� ?���	ر �$اھ� آ*� و �9ار �$اھ� ?��2��	�* ���� در  .در <+@�ه ی ھ7��	�1$ان *
  * �m�8 ا*	: ���c :	*�8 *	�+� ط@�D ی *�$
s در ھ7	ن :	*Z �/ �8	ل و آ�+�ه ی ھ7

/$د ا?� ا�� دو ����ه را در ارز�	/�3	ی �$د L& ارج /�ا��& �	  ?Jارد و ا#�@	ه �$اھ�
  .در
0Z �/ 2	ب ��	ور�&


I د��� ا�� ا
�L 2 آ�	 ھ�7 ی 1$ا�	��3	ی :	*�8 ی ا��ا�  در ا��ان L+$�  و ��

  آن ��NC *  #$د	�
/  �1د�� �	
T /� ا�� ��
I *+'   ؟?��0ه ی :�Vا��	ی 

2
#7	ر در �$ر 1$:3  از ا��ا��	ن در �	رج �L$ر L+$�  ا��ان �9ار دار�� و . ا
/� . /(I در �$ر 1$:3  از �71ن ا��ا�  /��ون از *�6وده ی L+$�  ا��ان :��	ن دارد

  .� *  ��دازم و :	/4	 1$:� *  دھ&در ط$ل ا�� ر
	�� :�ا?	���e ا�� دو و:� 

�mا��ان ا  (N*�8 ی ا	: 	ط /	رج در ار1@	� &�D* ن	�?Jاری و اJ��m��ی :	*�8 ی ا��ا�
�+	�� �9ار ?��د و /� �P$ص �Z و �Zود ا�� / d9ی وا	3�4+
/	�� در *�8ض 

در 7k� از �	د �@��& �L :)$ه ھ	ی /$ِد L	ذب در :	*�8 �	 :	*�8 . اJ?�mاری رو#� #$د
�& �	رج ��اوان رواج �D*  ی ا��ا�	2ھ
�& . 	��� اD* ن	�ا�� P1$ر �L :	*�8 ی ا��ا�

�	رج /� 
@b دور /$دن از ا��ان 9	در�� ��0Bه *�'	وت از /��� ی اN)  :	*�8 ی �$د 
�0)3	ی /�8 /� ھ�Z	ل ?3�00	�   P1 ��.$ری ا
2 �	د9�a و اb(p �	در
�92/�ا��از

20�  .1$:� ا���e �$اھ+� داk$* �L 2#$ع L	ر *	 در ا�+4	 �

�e /	�� و 81	S* ا��ان L+$�  /	 ا�� Z$زه ی ��71  ط /	 Z$زه ی �71ن ا��ا�  در ار1@	�
��?Jاری . �Lد در�^m.1 ��ه ،ا�����+�/� /	ور ا�� D�* �/ &(9	S/ ،�$اه ا������ه و �$اه �

Zد و در آھ��� �+�ه /E *3& �$اھ� #� ا*	 در ھ7�� *dMD /�	ل /� �1ر�e� Uو�  *  ?

  ا��ان  /�  *8�+   :��	ن دارد �L �@	�� /  1$:� /� آن N$رت	�

+I4 آ�+�ه ی 

�7	ی آ�+�ه 
�& �Lدی *M)$ب ��20 و 
81	/ S*	 Z$زه ی �71ن ا��ا�  �P)�   .را �1
/� واd9 ?$#� ھ	ی . وا89  دارد �L /  �1د�� /�
��$#2 ا��ان L+$�  ا��m$اھ�?Jا2#

+�*  
	�
را �@	�� 41)  ا��ان K$ .  �$+L  �9ار?���� ا���71ن ا��ا�  در 
	��	رھ	ی 
�eی /�L .I	S* �71ن ا��ا�  دا�20> �� 2
. �L$ر ا��ان L+$�  ?$#� ای از ا�� �71ن ا

<+	��H /	#+�?	ن ا��ان L+$�  ا�� وا89�2 را درک �B++� و از 81	S* /	�+�ه /	 د��� ?$#� 
/	��
ور��، *�ام /� �71ن �pب روآی،   /� �$
	زھ	ی �71ن �$د /	ز ا��0+� و /� P1$ر د

/� ط$ر ط@���: �/  8	�  L	ذب ?�ا�I �$اھ+� �	�R �L 2�� ای د��� از ز�L 20	ذب 
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�� �$اھ� ا�eود��)�2 ا��  .را /�R�� ھ	ی L	ذب �L  '� ء/� /(�  از �71ن ا��ا�  و	B1ا
  .ا
Cم ��e /� ?�7اھ  *  ا�4	*� �71ن �	�N �71ن ��I از


�ه ھ�ی $�ر# -٢'�()���� *  

ا�� ر
	�� را �7  �$اھ�& در<�$�� /� 1	ر�T ا��ان *  ����&؟ ا�� ��
I :�ی . ١٫٢

&�+��+/ T
*	�+� :	*�8 ی آ/  �	 �Z  در ا�� دوران �	د9�a ھ	�  /�?e��ن *8�	ر ./� �	
ز*�+� را /�ای K+$ان #�ن *8�	رھ	�  *@�Jل �'�  ��0Bه �	د9�a و �	در
�+� و  :	*�8 ی

��	ه L)   .��<$ن ا
�@�اد ا��ا�  �	 <�eھ	�  از ھ7�� د
2 ھ7$ار *  
	ز و ��I �	ا��	ده
�'0(� T�ر	1 	/ s@1�* ش��� c��/ �#	/  +�@* ��	/ ا��ان T�ر	1 �/ . 	/ �L  �	0L

��e?�/ز�� /  �1د�� /� ورط� ی  ن	
�K c+$ان L  (L	ر را 
S3 و آ
	ن :)$ه ?� *  

�� ��و*  �0@+��3	ی *�+	9~ ژور�	��0& ��و *  M(p+� و در دا*	ن دارو$�در .  و �	�

�ان ھ�0�& ز��ا �ر#��& در :20 و :$ی *8+	ی 1	ر�8* T	�N او	ن �L �	دآا�+4	 ھ7	�0
��ی ��ھ+�  �$�� و از ھ�7 �(B# و 	د?�?$�  ارز#3 	/ &�ا�� 1	ر�T را *�s@1 *  دا�

�e  .*��73 رو��Bدی دورا�0	ز در ار1@	ط /	 �$
	زی و �41د� �N	8* T�ر	1 ���3& ھ7
 ��e� ��B1 دی	�/�3ه ?��ی از �C8� cً /	  ھ�<+� �Lا�@�� �7  1$ا�� /� ��	ھ  ژرف و /+

 '0(� d*	: ش��� Lو�

@b ھ& 
8  دار�& /	 . 	ر��ار�& ��از �)0'�  �$#� <�+ /� ھ7
  . ی ��ھ+^ /� ا�� L	ر/�jداز�&

�& <� ا
�+@	ط  +�@/ &�در ار1@	ط /	 :	*�8 ی *8	�N ا��ان *   در ا�+4	 ا*	 *  �$اھ
&���ون آ�/  �$+L 20/ �/ ری دھ� از	را � 	1$ا�� * . e��� ا
�+@	ط  را �+> �/  /	��
د

�)  /�3ه *+� 
	ز�&P'1  Z�# از &�در ا�� /(L  * I$#& /� 1	ر�8* T	�N . �7  1$ا�

8*2	�N در ا�� ر
	�� دوره ی 1	ر�(  :+@I *��وط�2 /. ا��ان /�jدازم$
. � ا�� 
�e از دR 29زم /��$ردار ��K20+$ا�  <$ن � ��	
 �PB� . دوره ی  �	دوره ی ز* �ا�

 ��
	ل ا
2 /	 ا�� Z	ل ھ7 �PB� از ����/  �
K+$ان *	 را /� درک دوره ای *  /� را
ا�� دوره /	 ?J#�� ای . ا�� �L *8ّ�ف دوره ی �41د و �$
	زی در 1	ر�T ا��ان ا
2ر

��د و 1	 آ
�	�� ی ا�CDب *��وط�2 ه ی N'$�� دور /� �P$ص دور?  * �(N	�
/� ا�� ���B ھ	 در . :$ا�� ھ	 و #B$�� ھ	ی �$آورا�� و �$
	زا�� را /� /J?  * t6ارد

  . ز�� 1$:� �$اھ& داد

20�� ��	
�e ھ�ف ا�� ر� ��	
 �PB� دوره ی �ا�  (�P'1 8  �$اھ& . #�ح
در ا�+4	 
e/  �	
�	/  �Lد  /� ا��P	ر /� #+	�
��	ه ھ	ی 1	ر�8* T	�N ا��ان روآورم /� �P9 د

  . /� �c ط@�D /+�ی 
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��:	�  /� L	ر /�د
8��ی 
در  .اCMNح /��e	ه 1	ر�(  را �(�0�� /	ر*�Z$م 
�e?�دی �L در ار1@	ط /	 1	ر�8* T	�N ا��ان /�ای ا���	ر :)� �(�L 20	/+7	ی ا��ان*٤ 

 �N	8* T�ر	8  را *@�أ 1MD* �> م��
��  �	:��
8��ی 
/�?eار �Lده /$دم و�9  از 
 2'? T
ا
I7 را /�Jار�& .P1$ر *  L+& 1	ر�T *@�أ ��ا#�� /	#�: ا��ان *  ?��د در �	

�+L  * ا���q *  �$رد،ادا*� �� T�ر	1 �L  H���
ا�� دا�� ای را �L ز�� �	ک ./��e	ه،
��& و Z	S? R و ?+L  *غ	ھ  در /	...  	1(37 �2 و�  ��،ا�

@e#�ه ظ	ھ�اً ��ورد�� ا

�)  S@9 1$ی ز*�� /$د���. T�ر	1 q���
  +8�،&���*� P1$ر *  L+& ا?� /��e	ه را /�
 �L 2
را/����&،<	ره ای ��ار�& :e ا�� �L *��وط� را /����& <$ن ا�� د9��D ای ا

<  /$ده ،آ#+	�  �Kه ای /	 ���^  37)1	�  �L ز�� ز*�� ر��� ظ	ھ�#�ه؛Z	R ا�� 1(37	
روی ا�� ���B ھ��L �B� qده ا�� �L ... /$ده و د��ن ز��?  آ�4	� S�9،	�Nا���� #	ه و 


�د*�ارھ	ی /� ھ& زدن اوk	ع ،�7  ?$�& آزاد�($اھ ،�Z  1$ی  �L ر *  #$د$M>
 »...ا�� *��زاآ9	�	ن،#�T ا�7Zرو�K �B�.، Zا�2 ھ& �@$د��،از �L*	ن ���ا *  #$��

 �	:��
8��ی 
  E� 20�� ��از �B  دو �'� د��� /	ز در اد*� ی ھ7�� ?'�	ر و در ھ7
 ��$?  *»  +8� ،2
/� �*�Y� ��e/	ه 1	ر�T ،?�د��	ه 1	ر�T ا��ان ، ا�CDب *��وط� ا

&�0� د9��D ای �L *)2 اCKم *  * �+L� �c ا�0	ن *B6$م ���0& ،ھ�<� #	ه /�$�� �
�7  ا
2 در 1	ر�T ا��ان�9رت #	ه ھ& *�6ود *  #$،YK 61$ل �د، و ا�.«  

��:	�  *  �$اھ� :��	�3	ی 1	ر�(
8��ی 

��  /	ھ& در واZ�* d9$م $�  را در �
�� /�Jارد /� /+��دL.1 ب *  آ��  و	0Z �/  8MD* SNر�(  در ا	أ دوره ی 1�@* �B+�ا

8��  L �L$#�3	 و �8	���3	ی ���� /�ا�m ا�@	#2 *�ام در *�Z)� ای /� N$ر1*  �L
��L  *�/�
 2
�	ن د��� و�9  /� ط@�D /+�ی رو*  . :+@I ا��Kاض �	 ا�CDب ا/ �/

&��	7/ S�	p ی آن	از *�6و��3 ��	@� e?ای در ھ�. آور�& ھ� �(Z�* ای ازھ� ��$?  �D@ط
2

	زی #�ه ا �+�ط@�D /+�ی 3+1	 * �/	 c7L . /+�ی آp	زی دارد �L از *�31	 ��I ز*

 +��I از ا�� *  Y+* �+L$ر *8/ ��،&�+L �#ای د���. را رو ��B� ل	Z 	*از  ا e��
/�ای �7$�� و�9  *  . ا
2 آن *�اSZ دا��D@MB� S /+�یاھ7�2 /��$ردار *  #$د و 

�& آ�$? SZ*�ا ��	ر /	<	م /�8 �	در ? &���?  * 2�p	ز 1	ر�8* T	�N ا��ان را *��وط
�&درو�  دوره ای را �L 1	ر�8* T	�N �+�ا#�� ا�& در �+L ی�+/ �D@ھ& ط	/ ��$��B� E@	ر . 

��ه #�#	� I�ه ا
2 *@�أ 1	ر�T در :	�  ���e/ c	ه را P6* �L$ل دا�� ھ	ی از �
&���?  * �N	8* . ��	/   /	)ا�� ��ا�� 1	ر�T  /�ای ط@�D /+�ی �$دِ  Z	ل �E از <+

�& 1	 �$د ا�� 1	ر�8* T	�N ا+L  ھ��	*	

�� را $�ز *8	�N �	<	ر *�اZ)  /� ھ& �
ای /�:��0 از  /��� 1�1�b ھ� /��e	ھ  *	 را /� ?$#�. *+DM  درو�  /�3ه *+� #$د


	ز ا*	 در 7k� /	�� در ��Yآورد c� �L دوره ی 1	ر�(  �c دوره ی ز*	�  آ  * 	+#

                                                           
ا�ن -��ب 	د��� ��ش . �١٣۶۶وز�4 .��ران. ��ر�و. (�د ��3ت. �وان1ردآور�ده /�.�ز �� .-����	�ی ا�ران.٤

  .از �وز�4 در وزارت ار��د در ا��ظ�ر -�ب ا(�زه �ود
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��e/ ��B1 �(�)* ی	ه ھ	��e/ �/ ص *  1$ا��	ر �$د را . �	L �L ��@ا�  #��� ��+> 	/
  DM+* 	*ز�& ا	
�8+  . را �  *  ?���& �L از �7Y  درو�  /�3ه *  ?��دد#$ار *  

/��e	ه ھ	ی �0�� در �c دوره ی 1	ر�(  و+8*  �9	 �  *	�L �+/ ار1@	ط  ھ7	ھ+^ و 
/��e	ه �(�0�� *	 را از دوره ی 1	ر�(  ��I از . *+/ &40	 ��e/	ه آp	ز�� دا#�� /	#+�

ا�+�ه ی /��e	ه ھ	ی �0�� S7K �$د :�ا *  
	زد ا*	 /	�� 9	در /	#� ھH7$ن �	
��	ه ز
  .L+� و آp$ش /��	��

ا?� ا�CDب *��وط�2 را *SB# dMD دھ+�ه ی 1	ر�8* T	�N ا��ان /����& #	�� /�$ان 
  :ا���e�� را *$:� دا�� 20	 �Zاt6/ S9 ط@�D /+�ی ز

�E(4* S اول؛ - B�1 2 و�  ا�CDب *��وط

 /� 1$پ /�0� E(4* و eKل *K �76)  #	ه، - 

  M(0+� ھ	� �PK	�b ا�- 

  :+^ :3	�  �(20 و /�6ان در ا��ان؛ - 

�	ء؛ ١٩١٩ �9ارداد - k ��
  7YKرا�N و  

  /� 1(2 ���0� رk	#	ه و دوران *)  
	زی؛ - 

�� /� ا��ان؛ - D'�* ه و ورود	#	kی ر��  L+	ره ?

  �	د#	ھ  *�76 رk	#	ه؛ - 

  #�3�$ر /�20 و �PK د*$�Lا
 ؛  - 

�2؛ ٢٨ - Kداد و /�6ان *��و�*  

 - CNاZ ت	ن؛	/	و ر#� #�  kار  

  و ا
��Dار رژ�& ا
C* ؛ ۵٧ا�CDب  - 

  :+^ ا��ان و�Kاق؛ - 

  E� �PK از :+^ و دوران /	ز
	زی؛ - 
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  اCNح ط)@	ن؛ ھe7*	نرژ�& �	 - 

  .در :37$ری ا
C*  و ازھ& ?0�(��  �PK /�6ان - 

�& و <� *(	�� ، /� ھ�Z	ل#	/ aی *$ا��+/ �D@ط �ا� 	/ �>  &�ر�T 1	/� ھ�#�L SB /($اھ
&� ��اھ& آوردن. *8	�N ا��ان را /+$�0�& �	<	ر /	�� /� ا�� *D	ط�j/ dداز�& و 1$:� دھ

��د�/ SB# 	دوره ھ �ا� �/ 	+�K7  1$ا�� /  ا� �N	8* از دوران S*	# و d*	:  )�ر	1 .

  ا��ان  /	 	�
 T�ر	1$:� /� 1 	/ 	ه ھ	��e/ ��دآور#$م ا	� ��	/ 	4+�ا*	 در ھ7


  �Nف . :3	�  :$ر#�ه ا
2 در��YداR$61 2#ت	�
ا?� از �P+Kو *8�	ر  
�� ز�� و B1 ���د  �	رھ	�8* �/ �L �/	�  * ورت�k ���ر<$/  د	آن و29 < &�e�/�jھ


	��	ری  �1د�� ��ارم . ��0Z �/ e	ب آ�+�در ھ7	�6	ل *1R$D  �$��	و��  ��+> &�Y+1
ی 1	ر�(  را /	 +K	�K �/ 2	دت 7K$*  /�ا�� ا
�L 2 دوره ھ	. <+�ان 
	ده �($اھ� /$د


  /+��د	�
/� *6~ آن L �L$#+�ه ای /($اھ� *�K$74 ای د��� از . *8�	رھ	ی 
8  . *8�	رھ	 را 
	ز*	��ھ  / �+L	 D*	و*2 و ا��0	د?  رو/� رو �$اھ� #�
/	 ا�� Z	ل 

1�1�@  د��� را  &+L  * e��	�3	ی ?'�	ری د��� ی را �+/ &L 2ِ
در ا�+4	 K+$ان L+& و د
1�1�b ز�� *P6$ل <+�� L$#�  ا
2 .اھ& آورم��.  

/$ده ا
2 در <3	ر :23  ��ض /�ا�� دارم �L 1	ر�8* T	�N ا��ان L$#�  ھ�7 :	�@�
* c� ھ� �L2
�� /� ا
�CDل، د*$�Lا
  �$اھ  ، *)  
	زی : S7B د���ی /$ده اL.1

�8
�	/  /� ر#� و $1�
  :دار�&/	 1$:� /� ا�� ا/8	د ط@�D /+�ی ز�� را . ، د

��ض /�ا�� . *��وط�2 /	 ا����� ی 9	�$ن 
	*	ن *  �	/�: 012/لو ا-,( +�'�ن - 
�+L �
ورود /� ا�� �PK و ا
��Dار �Y	م  .ا
�L 2 9	�$ن 9	در ا
2 ا
�@�اد را 

�ا
  L*��وط� /� د�@	ل �$د �$اه �	�$اه  ا��p	ش /� /	ر��	�� و *�ام L$#�3	ی د*$
 	/ 2)�  .د�+��ا�  �0@2 /� ا
�CDل �L$ر�$اھ	�� را درآ*

 2
�+  �J�� /$دن ا7K	ل �7BZا�	ن ا/ I��� Z	ل /� *8+	ی �K در �L $ن�	9 �P+K

	��	ر �9رت را د
�($ش /�6ان *  آ?�<� <�eی   *	71 S7K در 	ا* ��	ن *  �7	



	زد . e�� d'+�ی ذ	رھ$�L 	/ ا��ان s/روا �/ �L ا��ان�/ sD'� �� /�6ان �دارد ا� �mا
���
ا�� دوره /� /�6ا�3	ی ا��ان از ز*	ن /� 1$پ . 	�N *	�+� روا/s /	 ا��)�0	ن ورو

/�0� E(4* 1	 :+^ :3	�  اول و ��1�� /�6ان BZ$*2 و ��M د�	�2 �	ر:  ا#	ره 
  .و ��و�	#  9	:	ر�� ١٩١٩دارد 1	 ا�CDب ا�L@� و �9ارداد 

�S ا�� �PK در ا
	س دوران وزارت :+^ 
�دا: -,( ��4 �2زی - B�1 و �j
ر 
* I1ار��	ی :�ا�  ط)@	ن #$ر#3��	د  ) ، ��و����*	�+� �SKe ود���ان را در/�*  ?

�+L  * �:$1 دی	P�9ی *)  ا	3�	ز*	
در . و /� /��	�  ارI1 *)  و �Y	م داد?��0ی و 
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�P+K �

	زی   (* �PK d9�7ه دارد  واK :م د	Y� ی���(B#  B�$� ، وا�	ری و 9

�ا
�یاد���ی /��	�  �Y	م   K	و د�  ���PK  ھ7��در . P�9	د*)  و 
$م �Y	م ا*+

�++L  *  ا��. ا
�L 2 آر*	�3	ی *��وط�2 /�ای �(�0�� /	ر ���K 2Nض ا��ام �
�D�  �P+Kان ?�وھ  ھ�7 <�e را *  
�	�+� *��. *+��Dان ا�� �PK دو د
2 ا��

� رk	#	ه د*$�Lا
  را و ?�وھ  د��� ھ�7 ی ا�� �PK را *  �B$ھ+� و *  ?$�+
0�	ن ا�4	م داد�/� /	ور ا�� 9)& . د
2 ��	��ه ی ا��)�0	ن /$د و ھ�<� �Lد /� د
�$ر ا��)

/� رده ازد
�� ی �(20 
(+	�   �	د9�a /�ز/	ن *  را�� و د
�� ی دوم ?���	ر ھ7	ن 
2
  ./3�0	�  ا
�L 2 در ذھ� ا��ا��	ن ر
$ب �Lده ا
2 و �1 ���� #�ه ا

��/ E(4* زی	
  (* �PK ر در$lZ در آن e�	 /$د و /��  از *(	�'	ن رk	#	ه �
8�+  ورا�1 . دا#�+�* �Z از 	و*+� #$�� ����9رت او ا*	 ا:	زه �7  داد *(	�'	ن �
��ن رk	#	ه را ا*�ی *�@2 .رو��
دا��ة ا�87	رف #$روی در آن ھ+�	م /� �9رت ر

k	ھ	��	ن �7  رود /� �0	��� ا*	 و3B�$�(/  �9	 د���� رژ�& �3)$ی ز��/	رD1	. دا���0 /$د

�+� و /�/@�+  �0@2 /� او را رواج داد��/	 او *(	�'2 	��/ . �L  �	0L ���ی د$
از 


	زی را �	�9 د*$�Lا
  *  دا�+� ا
�+@	ط  *a(M از د*$�Lا
  را در   (* �PK
 SZدار�� و /� *�ا�Y�	+�K�8 ا*	: c� در  
�+� ی . �7  ورز��  ر#� د*$�Lا��71	م �

�(�PK 20 *��وط�2 /$ده ا
2  دو*E(4��ا درار1@	ط /	 د*�Bا
  ھ7	ن :	*�8 ی ا

�ا�4	م د
�($ش �	:�8 #� و ا��ان  �L ش را	��pر :+^ و ا	���? ��
  .�Lد�	�$ا

�0�	ن *  دا�+� ?'�	ر /�7	ر?$�� ی 0L	�  ھ& �L رk	 #	ه را د
2 ��	��ه ی ا��)
�b ز�	دی /� 
	��	ر �L آ 8* T	�N ا��ان ��ورا��ه ا��ر��	*+740  را در ط$ل 1	


2

  ا��ان وارد �Lده ا	�
��ی د*$�Lا1�Y� c	م �(B# . ن	س و ?7�Z 	/ ن	*�د* �ا�
��ن رk	#	ه را وارو�� :)$ه داده و 1'0���Lده ا�� و 
�7	ر?$�� ای *0�� /� �9رت ر/

	
��  /�ای �7$�� <$ن ھ�K q)2 و 
@@  را ��$ا���0 ا�� ذL�L++� از �c د��ار او /	 آ��ن 
�2D را وارو�� . �	د *  L  Z�# �L �++L$دL	�� /� ھ�7اه داردDZ �+ه ای /($اھ�K  �9و

�e :)$دار#	ن �7  #$د> q�وا89�2 ا�� ا
�L 2 رk	#	ه �Cف *�S . /0	ز�� ھ
�� و ا��)�E �	<	ر /� �J��ش او #�
0�	ن /� �9رت ر���وج رk	#	ه از ا��ان ھ& . ا��)

$4*	D2 ا���	د� �mا�/ S7K 2در
$�ادK	ی ھB7	ری رk	#	ه . �	�� ی ا��)�E /� و9$ع �
�� *���L	ً �1ا#���� 1	 /�$ا�+� 9$ا��	ن را درا��ان D'�* �L ای /$د ��	ی /3�(��/	 �Y	م ھ

�++L ده	�ا��ا��	ن ��e /  آن �L /� اھ7�2 ا�� *$k$ع  �  /@��� و L �:$1++� ھ�7اه /	 . �
�� از رk	#	ه /� /�ی �	د�Lد�� ، اورD'�* E�ا �B$ھ���� آن ھ& /� �6$ی M* �L)$ب ا��)

��D'�* د و$/.  

��ی و ا
��Dار د*$�Lا
  ا�� ر
	�� در�(B# �L 20ھ e�ا
	س *@�+  /� ا�� ��ض �

	��	ر �8*	: c� د و  یدر	l�* ، ی *$ازی	ا�+�ھ�� �/  B�* ��ب *  آ	0Z �/	�$�
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�	ز*+� 1$:� و �	
�اری و ��و� �L e��S دھ+�ه ی ا�� دو �P+K �1.ش ا
2 رھ�07B

	��	ر را آ*$زش و �41/� *  دا�&  �L ھ��c ��ا�+�ی /U��V وآ���p /� ��ھ+^ و 

2
و�9  ا��اد و ?�وه ھ	�  ا
�+@	ط	L  1	ذب *  ��ورا�+� و /� �P9 .1	ر�T ھ�:	*�8 ا


  �Z  وا89�	د	�
�	/  /� ھ��3	ی �  �
ت را وارو�� :)$ه *  دھ+� و 1	ر�(  /� را

�pذب و درو	L���(B# ر	��	
�L در  ��ه� *  آرا�+� و *  
	ز��، در �3	�2 /� ا�� 
��ی �P+K د*$�Lا1�c را �(B# ز�+� و  * b�
ا
	س 
	��	ری 1($ل �	/+�ه ا
2 آ

 c� ی *���ک در�P+K ن$H7ر<ھ	م *  ?�دا�+�$ب *)  <	L	�.  


	��� ام 1	 در /�ا/� 0L	�  /� ا
��Rل /+��+&  )5(ان د���(ا42 - I)/ ��ان ا$+K را
�20 و ھ��& *�داد / 	20 1���ه ا��  �L١٣٣٢ دوره ی #�3�$ر /*	� h9	�  
را د*$�Lا

ا�� *�د*	ن ھ7	ن 0L	�  ھ�L �+�0 از . �	 در/	ر را *20B# �PD ا�� �PK دا���0 ا��
و�9  در ارو�	 . (� *  ?$�+�
)M+2 رk	#	ه 
 �D��PKان *a(M د*$�Lا
  در 

�1 E	 31�*	 aZ ز�	ن را :2L�# 23 در ا��(�$
7�  7� 2	�L$رھ	�  <$ن 
/	ت /� ر
��ا?�د ا
��Dار *  #$د  ب#+	��� ا�� �	 در ا��)�0	ن �L آر*	���3 ھ7�� ا��اد *$06

DZ$ق /�ا/� /�ای *�د*	ن 1	د��?	ه :	�  ��ا#�� د*$�Lا
  /E ط$�R  /$ده ا
2 و 
> 2
 �٢٨$�� *  1$ان آزادی اeZاب و 
	ز*	�3	 را در دوره ی #�3�$ر /�20 1	 ا

��*	� h9	�  ه	2 .*�داد *L�# aZ ا��اد ��ز�	ن را در �8	���3	ی ا:�7	K  در ا��  ھ7
ھ7�� .دوره ا:@	ری *  دا���0 ا�� و آزادی �$#	ک را ارج �7  �3	ده ا�� و �7  �3+�

��  /�ای 
	ز*	�3	 �$f0* q����� و *�د*	ن ھ?  7� �Y� دوره در �ا�  
	�
و اeZاب 
�eZ �L ����J�  7ب 1$ده در ارI1 ر
$خ �Lده /$د و L$د1	 �  ?��0ده را �1ارک *  

9	:	ر�	ن ��e در ھ�7
�  /	 eZب 1$ده /� درو�jpدازی رو*  آورد�� و �9)3	�  را . د��
�$ن .   #�ه /$د�� �L /� د
2 1$ده ا�3	 و د���ان 
	ز*	��ھد/� در/	ر �0@2 *  دا(*

��*�L  * S7K ��R$f0ده ا���	آ?	�� /�آ*�ه در ا�� دوره p ی �$د .و	ھ�7 ی  در : ��	/
  ./� /J? t6ا#2ا�� *$ارد و *$ارد *�	/� را

�E از اCKم اZCN	ت ارk  و  را دورا�  *  دا�& P� �/ �L$ص -,( ��2�$ -
2
$��76رk	#	ه 1$ا�20 �$د را در ا�� دوره *. �eو�  ?���� درآ*� �'�  /� و9$ع �

 ��#J? و1  از	ر�(  *�'	و ا��ان را وارد دوران 1 ��	20 و ھ��& *�داد /�ھ�از L	/$س /
ا�� �PK آ*�(�� #� /	 �	رk	�  *(	�'	ن ?J#�� ?�ا و  .ی  دور و �eد�c /0	زد

8*	�8
در ا�� �PK #7	ر ز�	دی  .�kان <� ا���I و *)  ?�ا�	ن �	آ?	ه از 1	ر�T و $1
و  ��$د را �	راk  :)$ه ?� 
	��+ ورد�� واز *�د*	ن،#7	ر ز�	دی از <�eھ	 /� د
2 آ

�e �	در �3	�2 ھ�7 ازH37ھ  . ��+$د *  �7$د��ھ	ا?�� 	2 /
ا��ا��	ن ا�� �PK آ*�(�� ا
  .#	ناز *89$�2 �$د و از :	��	ه �L$ر
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آ*�eه ای ا
2  ا�� �PK. ا
2 ا
C* در/�?����ه ی �PK ا�CDب ز��'� ی )�ز678  -
'�#، �0��	��j*ا�k ت��Z،ه��	* Eی وا�	0& در زد?  از 2از ا����� ھ��	�
$
ا�$ل 
 9Cا� a�7K ری و /�6ان	L	�،:+^، ر �	س :3	�D* . �/ 3)$ی� �PK در �Hھ� آ�

8�� ?�2 د
2 آ*� از د
2 ر�2l1 	� . ��	/ �#	/ ��#دا 	8+* c� 	3+1 T�ر	ا?� :@� 1
�����3	ی ا��ان در ا�� دوره در �N�K ی آ*$زش و  .آن دا��PK20 را *�Pاق  ا���

��ورش ،$1
�8 ی اP�9	د #�3ی و ?��0ش 
	ز*	ن اداری �L$ری ھ�7 و ھ�7 د�@	�� 
�� �PK ه ی�����+��� ا
2ی �� .Z ز?�2 در	/ �PK از �Hآ�����2 $زه و ز*�+� ی �

���+�ا�2  ھ�7اه /	 ی $1
�8 *6$ر ا
2ر�0	د ��و ?  و��در ا���	ردار�& *P6$ل �
�2 در ھ� ز*�+� ای P1 �L$ر /�ود'�L . 2
	L و &L  / ب	ز1	/   *C
رژ�& :37$ری ا
ا�� ا�CDب /� <�eی وا�L I+Lد �L . 3)$ی ا
�1�/2�� :)$ه ھ	 و ?$#� ھ	ی رژ�& �

  /	��
ا?� ھ& /� 4Z	ب و  ./� آن را آرزو *  �Lد و ھH7+	ن آرزو *  L+�د
3��K$+7* 2
�eی ا> ، 2
�� از 
� ، ا/eاری	ی د��� ا
C*  ھH7+	ن �	�@+� *	��ه ا


$دا����  	
2 *@�+  /�از روی /  /	ور� اD�K	د ،.  

�I از �$د  -,( )�زا'47#9 -� �PK �0ه در درونB� �L 2
1+3	 دوره و ز*	�� ای ا
89$��  /U��V و <+� �3)$
2?'�� ، ا�� . �9اردارد* c��B�	�ن د	�/. Y� ر�(  *  از	1 �

�� :$ا�� *  ز�� ��� �PK در درون �PK ھ� �L &�1'	و�L  1 در ا�+4	 /� <�& . دا�
�	ت �7Kه و SB#  �Z و N$P� �L 2
*  �$رد و /t6 ا���e /� #7	ر *  رود ا�� ا

 ���� �PK ����ه ا
7#2	��PK S /�8ی در ھ7�L�/�
����ه �8+  :$ا�� زدن ا��  .
0�� در د��P8آورد��/�
  �Zهو��$#  '��PK 2 رون
	+8* �+> �/ .�L 20 آن)� 

2 ��	ورده ا
�PK 2 /	�+�ه
��ھ+^ . 1$ان L+	رزدن Z �PK	L& /��$د را ھ+$ز /� د
ھ�7 :	�@� ای را��ورش داده ا
�L 2 /� واd9 ��ھ+^ 7K$*  ا
2 ا*	 9	در ��20 /�3ه 

ا
�L 2 در ا�� ��ھ+^ در
2 . :$�	ن از ��ھ+^ Z	L& را از *0+� �9رت /��ون /�ا��
7k� ��ھ+�  ا
2 *$ازی /	 ��ھ+^ Z	L& ا*	 ���و*+� �1 از ��ھ+^ Z	L& ا
2 و ھ�7 

�+L  * ��B�د &L	Z �9رت �/ U�ی �$د را /� �1ر	ی ارز#3.  

D1 ���1ا�)  را از ا ��0�& /+�ی /	�1ا�S د
2 /� ?��@	ن ا
2 و /��Cف P1$ر <+
آ���p  /�  را �7  1$ان �	رغ از ھ�q دوره ای  	ت ا�� ط@�D /+�ی *  دا�& ز��ا *06+

�� در �$ر �3& ��(  وا89  ھ�?e /	 دوره ھ	ی �ھ& در 1	ر /� را
� . دا�20دوره ی �
ھ7$اره ھ� دوره ای /� دوره ی ��I از �$د آ�$ده . /��0 /+�ی #�ه رو /� رو �7  #$�&

�3�  * 	:�/ �mاز�$د ا E� ل /�دوره ی	6�	2 و در ھ7
ای *P6$ل و  ھ� دوره.ا
�& و /  وا
�M ی ��ز�� D�0*  ر�(  دورا�	ز�� 1�� S/ ، 20��� �$د ���دوره ی �

&�*	�  * �N	8* 74$ع آن را دوران* �L ��ب *  آ	0Z �/ d*	:.  
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/	 ھ�7 ی ا�� اZ$ال و /	 9@$ل ا�� وا89��L 2 دوره ھ	ی 1	ر�(  را /	�� در ار1@	ط /	ھ& 
ا�� وا89�2 *�'	وت را ��e از ��Y دوردا�L 2# در  در ��Y ?��2، /	 ا�� Z	ل �7  1$ان

�ھ� دوره ی 1	ر�(  /�آ*�ه از دوره . ���3	�  ھ& 
�وL	ردار�&�1	ر�T /	 /�?��3	 و �
20��� �eو*	ً /� *8+	ی �����2 و 9�1  ���ی ا
C*  ��	ن داد �L *�	ل :37$ر. ای �

ا�@�� و�9  . 
L 2& ?��2ی ا����� ھ	ی وا���0ا و �9رت :S3 را در 1	ر�T د�@	�� ���و

	��	رھ	ی وا���0ا ا�m *  ��3 و  �/ 2����� �������  Z	SN #$د، 
�ا�4	م ھ7�

 �P+K *ده را در درون �$د ��و	ا�� bDK �+L  * &lط . /�د و ھ	ار1@ U��V/ ه ی����

�jد 1	   (�P'1 ی	3�
دوره ھ	ی 1	ر�(  و اJ?�mاری آ�3	 را /�ھ& /	�� /� د
2 /�ر

�ا�� *Sl8 ا*	 �@	�� *	 را /� . �4 ای *)7$س و ��/	ر از ��B� �Yی /� /	ر آورد/�$ان ��

$ی 
	ده 
	ز�3	ی 1	ر�(  /�ا�� �	  S�P1$ر �����M� c1 2  و *�7�0 را /� *	 761

�+L.  
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 ): );��1ی ذھ: در ا#(ان . ٣

�	ز*+� #+	�2 ا����� ھ	 و � �7k ری ا��ان در	ی :	3& رو��ادھ� 	/ s@1�* ی	رھ	ر��
2
/��  ا����� ھ	 /� �1ر�p SB# U	�b /� �$د *  ?���� و ?�<� در . ا�� ا����� ھ	

 �� �L ��$#  * U�را �B� *�8ف ?$�� ای از 	7  آور�� ا*��/�
�B� b�B* c� �Zی 
*�Dاری /��3�	ت S��@1 /� اN$ل *  #$�� و . /+�	��Jاری دارد و �� #	رح �	 *'�0ی

�	ت ھ7�� �Z از ا����� را K$� �/ �+L  * S��@1  ا���$�$ژی �	 در
�B1 �1 2ار ا�� /��3
�&،  ?$�� ای از �(���و#  
	ده ا����	���$�/ �L از . آن 	$ع از ا����� ھ� �و�9  ا�

�8  از 
	ده ا����	ن را /� �$د :Jب *  
ا9@	ل K	م /��$ردار *  #$�� و 1$ده ی و
$د /� �$دی /��$ردار *  #$�� �L ھ7	ن L++� ، در *�Z)� ی /�8 از 
	زوL	ری �

�+Lه را *  ��ورا�� و *  ��ا�# x�1�1�b در �c دوره ی ./��3�	ت و اN$ل 1@) ���/
ز*	�  د��� aZ  0L ��ارد �0@2 /� �	�� ھ	 و �	
��	ه ھ	ی ا�� ا����� �1د�� L+� و 

�+L ح�M* :�ی  �	3�
رواج �	��� ھ�7 �	<	ر�� ھ� آ��H را �L از راه ا�+73	��$�  . ��
����Jj/ 2
�& /��  از ا�� �$ع ا����� ھ	 را �  �'�0 �	 /	 ا#	ره /� . ا#$L  * ��در ز

&��	
�& و /�+	
در /���� *$ارد 
(� ?'�� از ��B� c �	 /��  . ?$�+�?	ن آ�3	 /�+	
/��3 ا
DK . 2	�� /  ار:	ع دادن /� ?$�+�ه ی آن Z	N)  ��ارد :e ا/3	م آ���+  �eا�+�ه

�D7ور /� ?$�+�ه و ا#	�K دھ+�ه ی ��B �	 ا����� �	 DK  ��/  �Z	�� /� ظ	ھ� �Z  ا�
�& و /�#7	ر�'��&  1	 /� دام ھ7�� ا����� ھ	ی /  ر��� �+L ره	ل ا#$@D* &�آ��H . آ�3	 ��'eا�

�� از �Y& ز*	�  �	 ط@�D /+�ی #�ه /��$ردار ��20 و �kور1  ھ& ��ارد در ز�� *  آ
�#	/ ��+> �L ./ ��0/��'? و 	ھ �#$�  ��/ �/  
��
�& ھ	 � د+L  * د	� 	از آ�3.  

�B  از ا����� ھ	ی �	رو#� و ا/3	م آ���� ا
�+@	ط	1  آ#'��، ��اL+�ه و �	رو#�  -١
��$#  * I)� 	4آ� 	دو�2 و*'3$م دو�2 در ا�+4 	ط /	در ار1@ �L �+�0در �$ر 1$:� . ھ

���� ز���$ای � �L ان *  #$د$+K  �	0L ی$
آن �L ا�� �$ع از ا
�+@	ط اb(p از 
0�0& از دو���D* 2ر ��و��	رLر	* �1$ری ا�	�B�د  �Zده ا�� و�L  *  ھ$ا�$اھ  �	�

  *  
ا�+	ن در آن ھ+�	م *�D�8 /$د��  . �� ا���+�ا#ط@�D را �	�73��ه ،/��3�� �$ع د*$�Lا
 �/ 2�د��B	1$ری ��و��	ر�	 ، د��B	1$ری ا��L�2 ا
2 و aZ دارد ا
�@�اد �$د را /� ا9)

d�	+* #� از	در /	9 	ر /+�د 1	L  ع	2 /� د����Lداe�ن ھ+�	م 0L  :�أت *  ا?� در آ. /��
 d�	+* و �B� از �m.�* او را ��$�/ �)
�Lد از �kورت د�	ع از DZ$ق ا9)�2 در :	*�8 

��وی از 
�	د . /$رژوازی *  �7	�	����� �/ �L ��
ا�� ا��اد L	ر#	ن �Z  /� :	�  ر
7Z داری ��	*�
��p �#/� ا��اط دل /�0+� و از راه ر  �	ر�	رگ ��و��e/ د�� و�L 2�	


  /� ا�� �$ع از ر#� را 1+3	 از راه D1$�2 دو�B7* 2� دا��0+���
در ا�+4	 �7  . د
&�
�& و /�/��	B�/ ا����� را �ا� &��� ��B . �$اھ+> �L  �	0L &��$�/ &�1+3	 *  �$اھ
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�6  در
2 از ا�� :��	ن /� د
2 دھ+� و �	رو#+�3	 و k$1 �L د�� /  آن�L  *
Lت آن را ذ	ھ	ا#�@ �D� I+�ا*�وز ID� ر	@�Kا �/ sD� �� دو�2 را  R	Z ن	3?	� ، �++L �

*  S/ ، �++L /	 ا
�'	ده از درک ا*�وز�� �$د /� *'3$م دو�2 در 1	ر�T ا��ان /	ز *  
�+�L  * �D� �/ . ?�د�� و آن را 	رھ	/ �L ن	ر�(  ��ار�� و <+	ا��اد درک 1 �ا�

ی R$61ت 1	ر�(   در �3	�2 ھ�7 <�e را �	دآور#�ه ام /	 ا*�وز�� �Lدن *8+	ی ھ�7 
�3	ی . در ?J#�� 31  از *8+	 *  
	ز��j> �/ د��� *�6ود �7  #$د R	Z �B'1 ط�ز �ا�

aZR و a/	
��دو��  
	زی . p ام از�* �L دارد  �	ھ$ا�$اھ e�در *�	ن �p/��ا�	ن �
�++L  *  زی ھ$ا�$اھ	
  N$P� را�+� و از  * �)
eھ	 ھ�7 ی ا�� <�.اP�9	د 

  * ��0B# 	� 2
�z دھ+� از ھ7�� دو�2 دk$1 2
راھ& /  آن �L *�$:� /	#+� �	 در

	ز�3	ی ا��ان �P)�  1	ر�(  ��ار�� و آ
	ن . ط)@+�  N$P� �L ���4 اش ھ& ا���

�+M(p  * 22 دو�
  .ازد
2 دو�2 /� د

�@�
اد در <+�� ��Bی /� ھ7	ن ?$�� از ا
�@�اد در دوران �3)$ی 
(� *  را�� �L از ا
�	ن�	
	
�� 1	ر�(  ا
S/ ،2 . دوران ھ(	*+�  �	 در دوره ی p 	3+1 �� �B'1 ط�ز �ا�

2
�	�� ا*	K 7  و(K ��p دی�B�ر . رو	ا��� ���	0� �L دارم  @(M* ��	?ره :�ا	/ �در ا�
 m	/2 و ھ07	ن*'3$*  *8+	 و �� �sD دو�2 در ط$ل 1	ر�T *  #$م  1+3	 �	دآور. *  �	/�

�J? . sD#�� ا
�@�اد ھ& در ھ�7 ی دورا�3	ی 1	ر�T *8+	�  وا�Z ��ارد��20، از ا�� 
�	�� ا
�L 2 *  1$ا�� ا�� <�eھ	 را �0B	ن 
	زی L+� و /� ھ�7 ی دورا�3	 *	K ط	@+�
ا

781�& دھ�.  

�	0Lرا ��	�*	K ط	@+�
ھ�7 ی 
	ز*	�3	ی ���و#  :	ر*  ز�+� در/	 �(  �L ا�� �$ع ا
+

  *	�+� eZب 1$ده 	�
زادی و :@�3 ی *)  و *�Z$م ���وی 
$م و �2l3 آ�  

��$#  * 2�	� ./ ، �++L  7� رد /0+�ه$* c� ��/� ا 	ن  1+3	ا�+ �����K$74* S ای از /
�	�� راھH7$ن ا����� ھ	�  *	Kر	Bا�»�B/ز��»*3& و	
?$�	 71	م 1	ر�T . :)$ه ?� *  

�	 د���:	ھ	ی ارو�	�  ن /��Cف ا��)�0	 د*$�Lا
  و ؛ا��ان ا�@	#�� ا
2 از ا
�@�اد
�	ورده ا
2ھ��H	ه در ،�ات/� /	ورا�� �p، lZ/ و��/�
ا�� �L . 1	ر�T ا��ان 

  6�k$1 2
�20 و آ�	 1	ر�T ا��)�0	ن /	 <+�� ا��ه ای #SB ?���� ا>  
د*$�Lا
&�+�/  7� &40+* .2(K c� �/ 	3+1 اھ� /$د$)� 6  :�ی�k$1 q�
	ده �L �@	��  ا�@�� ھ& ھ

 q�ا�� روش . �� /� 
+J? I4ا#��712  را /� *�د �c *'3$م ا*�وز�L$ر و 1	ر�T ھ
K ��pرا از د 	ز)7  *	/ T�ر	ھ+^ در ط$ل 1�� �P+K ق ر ک$
*  دارد و /� ا/�Jال 

ا�� روش /� ظ	ھ� د*$�Lا1�c در واB# d9)  از ا����� ی L	ذب را /	 �$#�  . *  دھ�
  .ا*�وز�� *$:� *  �7	�	��

P* در ����ورد ��71  /�ای �(�0�� /	ر دو�2 را �c د
�		Z@� ھ	 و �$#�� ھ	�& �
2 ��e �	دآور#�م ا��  در�	�2 از دو�2 �� 1+3	 /	 ا
�+@	ط *	ر0L  از Zا�N 	/ دا��0& و
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  /�p  
	�
0�	ری از در�	��3	ی ��)0$�	ن و :	*�8 #+	
	ن / 	/ S/ 20�دو�2 
	ز?	ر �
�c در �	�2 71. ��e ھ7($ا�  ��ارد
CL وت از �$ع	�0ه *�'B�  ��	�از دو�2 در  ��

2

  ا	�
از ا�� . ا�� در�	�2 آ*�(�� ا
2 /	 ر�^ و آرا��3	ی ��ھ+� . ا����� ی 
 ��#J?+>$1�� در��	در� ��ھ� . دو�2 
�وL	ر*  �	/�& از ��B و *�7	ز  /	 *'$3*  


  و ھ�ا�2	�
 eL�* c� م در	K رت$N �/ ار �9رت�D�
L++�ه، در  دو��  7k� ا
�/ ��0/ �L ص	2 �
 ��ھ+^ و �L  ��71 در آن 
	*	ن �	��� ا
2 ، ھ7	ن Z	ل ����ه ای ا

��د و از د
�	وردھ	 و 
+�3	ی ھ7	ن ��ھ+^ /�3ه *+� ?  * SB# ر�^ و /$�  و��ه 	/
�& و ھ& آن �L . *  #$د+L  * ا��1�1�b ھ& /	 *'3$م K	م و ا��eاK  دو�2 
�وL	ر � ���/


�j�&/�ر
  �	ص ا  * I4+
 �/  ��71 2�8kه را /��0 /� و���� �� .  

�7���3	 �	 ��ض *	 در�7P1 �/ ن���)/ eL�71 	/  �	0*�8 ی ا�	ھ� : �L 2
ا�+4	 ا�� ا
 ��#J? ���3ارد و از ا��	2 �$د را /��
�	ن د��� /	 ا�4	د �eL�* c�2 1$ا���0 ا/ �/

  /� �$K  �	ص �B(7Kده eL���*ھ�در 7k� . �$د را از �Y& /��$ردار 
	زدا*$ر 
2

$ء ا
�'	ده از �9رت �L *'3$*  . ا
�L 2 در ھ7	ن ��ھ+^ ر��� دا#�� ا 	/ 	*

�� ����ه ای را ا+> ��	�*	K ر$P1 فC��/ ر ��ار�& و	L 	4+�2 در ا
SN �7  د��� ا
7�& �	�  �c دو�� 2	 �eL�* cاSN ھ7	ن آ
�L 2 آورد�& �8+  /�. #7	ر�&P1 2�
����ه? .	: �Hآ�
�eی د�����*�8 را > �� 2
از ا�� /�	ن �L  (L . 	 ��� *  دارد ھ7�� ا

/�Jر�& �	دآور *  #$�& �L ھ� :	*�8 ای /�ا�m 61$ل و $1
�8 ی �$د �$K  �	ص از 
  .� *�8ف *�Z)� ی �����2 ھ7	ن :	*�8 ا
k72دو�2 را 
	ز*	��ھ  *  �L �+L در 

 2
او در . ا
2» ھ��L �:$1» Sد ھ7	�	 �L  0L /� ����ه ی *3& و 
	ز��ه ی دو�2 در
ا��ا��	ن را 1+3	 /� . �$#�� ھ	ی �$د د
�	ورد /eرگ ا��ا��	ن را /��	�  دو�2 *  دا��

��ن /� دو�2 ھ�)/ SB# ط�	ر�(  �	2 1(* ��او
�L 2 . /�*  #�7د (	*+�  ،�(�0
  .	��/� ?$�� ای *+40& از دو�2 
(� *  ?$�� و ا�� 
(� را در C/Rی 1	ر�T *  آز*

H2 آ�
�)  د���ی ا
2/��3  اP'1 ی	رھ	و ?'� tZ	@* �+*ز	�3+1	 ��B� �/ . � آورد�& �
�� ا�� ���B را /�'eا�& �L �71ن ا��ا�  ��/� *�د دو�2 1$ا���0 ا
2 �$د در 7k� ھ	ی �

را در /�ا/� Z$ادث و��ا�0	ز L �'Z+� و /	 ��ورش :)$ه ھ	�  از ��ھ+^ *	�+� آداب 
Z	ل 0L	�  �L دو�2 را . #�8 و اد/�	ت  *�K$74 ای /  ھ�7	 /�	را��وآ��+3	 و ز/	ن و 

L �+�	* 	� ب *  آور��	0Z �/ ری	7��
	رل *	رP1 EL$ر *  L++� دو�2  �  ����ه ای ا
 +� �@�د ط@D	1  ا
2 راھ  �M	 *  رو�� �Z  ا?� در *8MD  از 1	ر��T'�0 /�آ�

 ��8*  +�8��  /��	#�ه دو� 
�ز*kو ��+> �m2 /�ا �#	/ ����? SB# 	�.  

�7  �$اھ�& وارد . در ا�� �$#�� <+	��B آ*� 1+3	 *  �$اھ�& �7$�� ھ	 را /�/��7�&
�	ت ��Yی #$�&�e: ی �N�K.  
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ا
�+@	ط د���ی �L /� و��ه از دوران رk	#	ه /� /�8 در ا��ان رواج داده *  #$د  - ٢
(
ا�� ا
�+@	ط در . M+2ھ7	�	 در�	��  �	ص ا
2 از #	ھ+�	ھ  �	 #(h �	د#	ه �	 �Y	م 

 2
و ا�� دوران /� �P$ص /	 در�	�2 �	در
2 از *'3$م 1	ر�(  دو�2 درھ& آ*�(�� ا
ا�� ا����� ی . �	در
2 *  �+�ارد/� ھ7	ن �$6 ��e �	د#	ھ  را ازاSN ا*�ی ار41	K  و

�	در
ID� �/ �� 2 1	ر�(  �	د#	ھ	ن 1$:� دارد، �� ا�� �ID را در 1	ر�(  �	ص *	�+� 
 T�ر	1�	M* 	�  D�@M1 I4+
� 8ا��ان *  1$ا�� /0+�4 و /'�73 و �� آن �L اR$Nً از راه 

�
*(	�'2 /	 �	د#	ھ  �3)$ی ا
	س ا�� . در اZ$اRت *�دم د��� /� درL  در
2 *  ر
2
	���، آرا
ط�ز �B'1 را 
�e ر��� و/+�	دی . �� و ��دا��� ا� ��	�*	K �B� ��ا

	ر�8* T	�N ا�K@	ر  و :	��	ھ  /�ای �$د د
2 و�	 /� ��ض آن �L در 1. 1	ر�(  ��ارد
�#	/ 2
. L+� /� *8+	ی آن ��20 و ��$ا�� /$د �L در ھ�7 ی اPK	ر 1	ر�(  ا
�+@	ط  در

 20�از ا�� ?J#�� ھ7�� ا
�+@	ط �L �	د#	ھ  را /�ا/� *  ?��د /	 ظ)& و ا
�@�اد ، 9	در �
��)�0	ن �	 �L$رھ	ی ا
B	���+	وی ھ7�� در�	�2 را در ار1@	ط /	 �L$رھ	ی د��� *	�+� ا

*�'e/ �Bرگ �PK �41د ژا�� /� �	م �$L$01	وا . �	 ژا�� در
2 /� /$�1 ی �j0/ �D	رد
�H  در �L	ب دورا�0	ز �$د /� �	م L$�»ی �71ن ���Y� « دا��ه ام در�?�/  
�L /� �	ر

 	3�	?$# �PK 20ھ  1$ا�	د#	م �	Y� 	3+1 �0�$�  * دیC�را �	�	ن �9ن �$زدھ& *
�+��+� و �	�	ن دوران �f$دا�  را �1ارک /@>�/ . �L 2 /$د+M(
در واd9 در ژا��، �Y	م 

�+L ���: �PK ر را وارد$�L ��ار 1$ا�20 ا��	ار و �$�
ھ7�� �c . ھH7$ن اھ�*  ا
  .*�	ل ��L e	�  ا
2 *	 را از داور�3	ی *a(M را:Y� �/ d	م �	د#	ھ  /�JZر دارد


2 ا����	ن در ا��ان ا*	 *(	�'2 /	 �		�
د#	ھ  در *�	ن #7	ری از رو#+'�Bان و 
9�1�($اھ   b0>�/ب *  آ	0Z �/  @(ط  
L	�  ا
2 #7	 �$د را . ��و �Z  د*$�Lا

ا�� ژ
2 . د*$�Lات و ����و /� #7	ر آ��� ،:37$ر�($اه /+	*�� 1	 در *�	ن ھ7�� *�د*	ن
ا�+	ن د�	ع . L	ذب در واd9 در ھ7�� :37$ری ا
S��@1  *C ?�2 /� ��<& اCNح ط)@	ن

 SN2 ا�$D1 	/ �+�0وی دا�	0*  *C
از اSN :37$ر�2 را در رژ�& :37$ری ا
د*$�Lا
  در ھ7�� �Y	م و ?'�� و �	?'�� �0B	ن ?���+� /	 ر#� و $1
�8 ی اN$ل 

در ھ7�� �Y	م :37$ری ا
C*  در . ا�� ادK	ھ	 در
2 �@$د��. #$را�  و *�دم /	وری
7�+  ھ& <$ن *  دا�20 ھ�EL q . دوران �7�+  /� واY� d9	م :37$ر�2 رواج دا2#�

�Z  رھ	�  . �Nور ا#	رات ا�L'	ء *  �Lد   �ZCN�� او آب �7  �$رد 3+1	 /�/
� Z	ل /	 *$ا�2D او ا�4	م ?���� /$د، /� *E(4 ?�و?	�3	 را �L /� /+� ا��ا��+�	ن /� ھ

در دوران ر�0+4	�  ھ�7 *  دا�+� ا�� ر��E :37$ر /$د �L ھ�7 <�e را در . 
�jد
�E *  1$ان ?'2 در �c دوره ی ط$�R ،*�� در دوره ی ھ7�� �	71  . ا���	ر دا2#

3�	 از ا��p	ش /  L'	�2، در �Y	م ا
C*  ،:37$ر�2 /��	 /$ده ا
2 و ھ�7 ی �	/0	*	�
2
0Z �/  0L	ب 0L  . در 
	��	ر ا�� :37$ری �	رو#� و آ#'�� 
�/�آورده /$ده ا

�� و ر��E :37$ر /� ھ�0Z EL q	ب �E �7  داد
�� و  �7  رD�  و� h)# �/ e:
  .I#$L در :b0L 23 *$ا�2D او 
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 ا�� K �L+$ان �Y� c	م ھ�q *8+	ی �B . از آ��H آ*� د
L 2& دو ���B رو#� *  #$د
P)�*   رش	��	
 �/ ��0/  *	Y� ھ� �L ��م از ��ارد و د��� ا	ا�3 	/ �� �+L  * S7K

در 
$ر�� �	 در ��@  �Y	*3	ی :37$ری دا#�� ا�& ا*	ھ� ر��E :37$ر در . K+$ا��I	م و
�� �sD ازدوره ی 
)c� 2+M �	د#	ه در ھ7�� *+�DM ط$�R  *$اردی در9�	س *�8	رف  

�� زدB1 ی �9رت �B�ی �1 /� ار	3*	Y� ی را از����ه /$ده ا
S/ ،2 در *74$ع �9رت /
2
/$ده  ر��E :37$ر *��L eL�7ده و در و:$د #(h �	د#	ھ  در /0�	ری :	ھ	 در د

2
ا�� *�	��ر #7	ری از �L$رھ	ی :3	ن �$K  :37$ر�SB# 2 ?���� ا
�L 2 آن در .ا
�$رھ	�  /	 L.*  �	*+� �	 *  1$ان �	*��» :37$ری *$روm «را در ز/	ن *�8	رف 

�	1  و ��ھ+�3	 و �B'1ا1  *�'	وت ھ7�� �$ع از :37$ر�2 را /� L	ر/��0 ا�� *	�+� /�41
�� L	ری را دا�L .20�+� �7m �/ �L 2#ه ی 7#	�  �	 
$ر��+> �P9 e�. *�P *@	رک �


��$#2 ?���	ر آ*� ���7$�� ھ	ی د��� /� L+	ر �Z �L  در ��K . cاق ��e /� ھ7
�	* c�+� ھ+� �$K  �(20 وز��ی *$روm  ����ار#�ه ا
�L SB# �L 2$ر د*$�Lا1


	��	ر �$��	و��ی �9رت را �p .  7	�b ا7K	ل �9رت در ا�� �L$ر *06$ب *  #$د

�ی و�
��	ه #$د /� �9رت L	�  ا
2 . روز�	*� ��	را�� /� �	
T ��20 1$ان 

در ھ7�� �	�0L	ن ھ&  .ھ	 در ھ+�»?	��ی«ھ	 در آ*��B	 و »/$ش«ھ	 �	 »L+�ی«�	�$اد?  
�&» /L»$1$	�  ا
2 �	�$اده ی +B� دور �Yرا از�.  

*��38  :37$ری �$ب ا
2 واز :37$ری ، �c ن *B7� ا
2 در �	
Y+* �+�$�/ T$ر*	
�� *�ام ر /� �V1دو دوره 	� c� از E� 37$ر: E�� .�+L  7� �#ی را روe�. ا�� ھ& <

�20 *�6$ای ا�� آر*	ن را /� وk$ح  ر*	ن ا*	 9	در:37$ری را c� �/ �+L  * S��@1 آ�
�+L &�
�z دھ� و �1k$1 . ی ��
1$��«1	زه ھ7�� اSN را ھ& رو� « ���	
/  ا�K@	ر 

2
ز�	دی در در
2 ر��E :37$ر   0L	�  �L /� آ*��B	 ��Yدار�� *  دا�+� ا���	رات. ا
د �9رت 
B7*$# ��'? 2� ا. *�Cً �	د#	ه ا��)�0	ن �	 ژا��در 9�	س /	  *  ?��د�9ار

ا�� ھ& <�eی . @	�� *D	��L �0د /	 �9رت �(20 وز�� در ا�� �L$رھ	ر��E :37$ر را �

  /�آ�+� �c :��	ن . را رو#� �7  
	زد	�
در �CL cم 
(� ا�� ا
�L 2 ھ� �Y	م 

،S7K ا����� و  �R$ط S*	81 و I�	>  
	�
دوام آن  .ا
2 و و�	ق *�	ن L	ر?eاران 

	زشو  #�ه<�eی ���L��* 20	0Z IL	ب  �/ ���	� 2
�	ن د��� �� . 1$ا�	�  د/ �/


)M+2 دارد و �� 
)e* 2+M��  /� :37$ر�2 �/  ��e* 2�2 . :37$ر
آ��H *3& ا
 �8*	: c� 2 �9رت
و �	�� ?Jاری �3	دھ	�  و �3	دھ	�I در ز*�+� ی 
	��	ر
	زی ا

�از. ا������ه*	��?	ر و
��P ی �Y� c	م P� ����73* &�رJ�/ �L &ھ �را *  ا�  
	
�+  �J�� /$دن آن دا�20/ I�
(�$�  . 1$ان �	� SNا 	ھ�7اه #$د / ��	ی /��J�  +�/ I��

ھ�7اه ا�� دو اSN /	�� اSN د���ی را ��e �9ار .9	�$�  
+�  �	 /�ا
	س 
	��	رھ	ی 
داد �L آن را 1$ان 61$ل �J��ی �8+  �$�	�  و �9رت ا�M@	ق �	��� /	 #�ا�s د?�?$ن 

�+  �J��ی، . ?Jارم #$��ه �	م * / I�ا?� ا�� 
� اSN را در L+	ر ھ& /�Jار�& �8+  �

  را �$اه :37$ری /	#� 	�

(�$�  و �$�	� ، در ا�� N$رت *  1$ان �Y� c	م 	�
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b /	 روز?	ران �	م ?Jا2#	+�*  *	Y� ،  ھ	د#	م .  �$اه �	Y� d92 /� وا�	Z ��در ا
��?  *�/ 	3�+

  در اSB# SN �$د را از	�
<� /0	 در <+�� و8k  /	 . د

در��Yدا#2 1	ر��L c� T$ر /�$ان 
	��	ر �	د#	ھ  را /��1 از 
	��	ر :37$ری 
/� ھ� Z	ل ھ+�	*  �L :	*�8 ی *$رد /t6 از lZ$ر . ��kِ  د*$�Lا1�c دا�20

 �/ c��3	دھ	ی :���  �	 آر*	�  /� ا��ازه ی L	�  /�3ه �@�ده /	#� �	 ��ھ+^ د*$�Lا1
�/  �	L انe�
+�  �Y	م  * SB# رت$N ��#+� در ا	ده /e� ��B1 �@
	6* S/	9 ی	3�+


 
	�
�	ز*$ده ی �Y	م � SB# را�  /��3ی �$اھ� دا#2 از	L  
	�
�	ن د��� . / �/
#B)3	ی 
+�  /� L	ر?��ی �9رت *B7� ا
2 در *�ا�Z  (Z  /��3 /�$ا�+�  ارز#3	ی 

�++L بJ: را $� .�L &+L �#2 رو
8��3	  در وا�P9 d9م ا�� اkو �و ا� 	3��ا�� *89$
�+� اش در ��ھ+^ ��L c$ر �	 �a(M*  �(P� . c ��ار����/��0 /� �$ع �Y	م و �


  را /� /J? t6ا2#	�
 .:	*�8 ا
�L 2 *  1$ان 
$د*+�ی و �	
$د*+�ی #Y� SB	م 
�/ �L 	3+�ان از اe�Jر�& /� �c ����ه �	���B ی د��� ھ& /	�� 1$:� دا#2 و آن 1$ان �	 *

 �mا�/ �L ن$+: �/ ��)�
  ا
2 در *D	/)� /	 /�6ا�3	ی 1$ده ای آ*	�
�9رت ھ� �Y	م 
 �L c�1	*e�ر	L ی ���	+#  �Z 	� ���	+#	��@رھ c� �/  B�* b(pه وا��H�� E/  (*ا$K

�+�ازد/ �M� �/ *�8 را	رف :	ی *�8	رھ	��	
�	ت 71	*  Z 2
ا�� :+@� ی . 9	در ا
  .?	�� /� /�ر
  ?JاU��V/2# زا ا�� *@t6 را /	�� :�ا

 �L 2
�& /�ان 
@b ا+L  * ره	37$ر�($اھ  در ا��ان ا#: t6@* �/ 	4+�در ا	ا?� *

  در ا��ان �	E� �N از #�3�$ر /�20 ا�� 	�

	ز*	�3	ی   �Z و 	ا��اد و ?�وه ھ


  را /�ا/� ?���� و دا���0 ا�� /	 9�1�($اھ 	�
 SB# ع از$� . �L 2
از ا�� رو
�B�رو ��+H+�ا (B# ن$H7ی راھ�B� 	� د &�+L  * د	ذب از ا����� �	L .�ذب ا	L �B� �

/� �P$ص و�9  #�ت و �Zت ?���L 2 اCNح ط)@	ن /	 1'0��ی L	ذب در 6N+� ی 

  ا��ان /� 	�
ھ& ا�� اCMNح �	د9�a /$د و ھ& . /��	
�+�» د�	ع از :37$ر�Y� 2	م«

$اھ	ن ھ$ا�ا
�  ا*	 در ظ	ھ�و /� را�+3	 L �/+	ر در 2L�Z . S7K ھ$ا�$اھ	ن آن
�/ �+�
��ی /���� /�Jار��/  آن Y��L	م �7	�+�?   :37$ر�Y� 2	م *  �$اL.1  رو q�/� ھ

  �Rم و	Y� فJZ ر	�

@b /$د �L �	دآور#�ه ام ?'�	رھ	ی اCNح . /�$���$ا ��/� ھ7
ھ7�� اCNح ط)@	�  �L :37$ر�2  .ط)@	ن در *74$ع 
27 و 
$�  L	ذب دا#�� ا��

Yن #�3و���$H7ن را ھ	و آ� ����Jj/ ن را	د�� د?�ا����$@� �k	Z ر*  زد��	م را :	 

  /�ا�+� *�8	رف	�

	��	ر وR�  ��	ن دھ+� .دارای DZ$ق  �/ �+�
ھ7$اره *  �$ا

 2
�� *  1$ا�+� آ��H را Y� �L	م ا
C*  �	م ?���� اD� 2�Rن و	��3 از ھ$ا�$اھ/
از 1	ر�T ا��ان را *  1$ان �	��L 2 /� ا��ازه ی دوره ی ��7L دوره ای . �	��ار��	ه دار��

 ٢٨ا�@�� در دوران #�3�$ر/�20 1	 . اCNح ط)@	ن ?'�	رھ	ی L	ذب رواج ?���� /	#�

  ��Mآ���� *�داد �L ھ�7 <�e رو /� 
$ی �	:�8 دا#2 ?'�	رھ	ی L	ذب 	�D* در

�	�  * �K	#2 وز��دا#2 در. 2ا*$BZ در �L  /eZ1ل در ار	6�	ده /$د ھ7�L �+ر� I

�3	ی روز و در �8	���3	ی روزا�� اش ا*	 . و L$د1	�  �Y	*  را �1ارک *  د��	�
در 
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*�Z$م *�Pق در داد?	ه :7)� ای را �kب . *�ام از د*$�Lا
  L	ر?�ی 
(� *  را��
2
4�� #�ه اK م او	� 	�1د�� /  / �L د�L . ره	و ا# ��او ا�� 1$ده ا�3	 را 1$ده �'�  �	*

� �'$ذ د
��	ه ھ	ی ا*+��  ا��)�0	ن در ا�� eZب ا*	 ھ+$ز /�ا�� 9)& روش ���L 20د /

(� ��'2<�ا و /� <� د��S از 
	ز*	��ھ  �Y	*  ا��  I1ب و ر�+� اش در ارeZ  ؟

2
*3+�س /	زر?	ن ��e /� ھ7�� . ا�� ���B /� ھ� Z	ل از �1�Y	ر�(  دارای اھ7�2 ا
eZ ��ا 	رو�  /	د و از رو��L S7K $6� ری او را ھ�ف ?���� /$د ط'�ه	+L�/ ام�* �L  /

�2 و �1ور ��B�e  ا�� eZب /�7+	ک /$ده ا��. ر�2P)# ی �1ور	3�
	�
  .ھ�7 از 

٣- 
�0L �+�0	�  �L /	 ?��0ش � &L؛�++L  * 2'�	)* 2ن اداری دو�	ز*	  ��	ده ا����	

/	 ?��1 /�داری از �Y	*3	 و ا����� ھ	ی �p/  *�ام از �L c>$Lدن د
��	ه دو�2 

<& c>$L �� ۵٧از �	د �7  /�م *3+�س /	زر?	ن را �L در آp	ز ا�CDب . 
(� *  را�+�

�ا�4	م در  �L ��ار ورز�Nر ا	L ��ه دو�2 را /�ا��ا#2 و آن �9ر در ا	��

	زی د

N ه	1$L ن *�ت	ن ھ7	ز*	

(+  . ��20ری ��وااد�راI1 در ?�داب $1
�8 ی 
4+0��ه /�ز/	ن را��ه /$د و P1$ر ��L  7د در
EBK 2 ا����� اش در ز*�+� ی �

��e/ ر :$ا��$�L در ھ� ?$#� از  K	7�:ت ا	�  .وا89

 �Y� از �L &�ا?� *  ��L &���J اP�9	د ا��ان *�B  /� درآ*� �'2 ا
2 و ا?� *  دا�
	��
ه دو�2 در ا��ان ���و*+� و *��Dر /$ده ا
2 در ا�� N$رت /	�� در 1	ر�(  د

��3	�  ?��0ده /� �3Kه /���د�$f0* 2
ا�� �L . ھ7	�6	ل /�L &���Jj ھ7�� دو�2 *$ظ� ا
��Jj��ی ا�� د
��	ه �$f0* رو از q��Kه ای �$ا
�	ر �L c>$Lدن ا�� دو�2 ھ�0+� /� ھ

ی اN)  *�دم *)  
	زی �Y	م آ*$زش در �PK *��وط�B� 2  از آر*	�3	L  7� .	ھ�
در �PK �3)$ی . /$ده ا
��/ 2� +8*	 �L ھ�7 /�$ا�+� از آ*$زش را��	ن /��$ردار #$��

. :3  �	ص /�3ه *+� *  #�$از اھ7�2 و 1 آ*$ز#  را��	ن اول و دوم ارا�� ی ��*	ت
�
	�
 �mا�/ �L آن 	د 1�L ل	ھ�ف را د�@ ���e در �c دوره ھ7�  *C
3	ی :37$ری ا

2
آ�	 ا��ان *  . دو��  ، ���7 دو��  و �Y�: N$P	م آ*$ز#  را 
� /�8ُی �Lد ،�	در

�  <�& /�N �/ �#$jف	�
 ��آن �L دو�2 �@	�� در ھ�7 ی  1$ا�20 از روآوردن /� <+

ا�� 
(� /�ان *8+	 ����/ �L 20	�  �Y	م �N$P  آ*$ز#  را  د�	�L 2+�؟ا*$ر
&��	ص را   L	ر�Lدھ	�   *  1$ا���N$Pآ*$زش /�Y� EBK	م . ��0Bه �	در
2 /�ا�

2 /���د Y� �L	م دو��  9	در /� آ�4	م آ�3	 �
�3Kه �20 �	 /� ھ7	ن �6$ �7  1$ا�� از/� د
  آ*$ز#  ھ& Y� �L	م ���B� N$P ی اN)  ا�+4	
�L 2 و�9 . ی وظ	�� *�	/� /�آ��

��	ن آ*$ز#  را ه *  ا��از�& ا�� ا*� را �@	�� /� *8+	ی در L+	ر �Y	م 7K$*  و را
�e��? 2ی دو�2 /����& �	 از راه ا��از�$f0*ی $P� �/  #ن آ*$ز	م را��	Yدر  ص�

&�#$j/ &�>  �ذب و  .دوره ی ا/��ا	L 2

	زی دو�2 ،ا����� ای ا c>$L ا����� ی
وا89�2 ا�� ا
�L 2 :��	ن *)  
	زی ا��ان . /�?���� از ا��$ھ	ی /��	�� *K$+P  و

2
ری آ*$زش ھ�7	� Y� ،	م ارY� ،I1	م l9	�  و داو:/� *�د <+� Z$زه 
	*	ن �	��� ا
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Z ی و�
ی �L ا�� ھ�7 در �Z  ?��0ش د�$ا�0	Rر. $زه ھ	�  د��� در ھ7�� رد��
�ا
3& در �N�K ی *)  
	زی و ا
�B6	م ا
2 /� وا�D� d9  * �?���*�8ض �B$ھI �9ار

�	ت ا:�7Z �(�)* ن در ا*$ر	0B� ت	ط	@+�
	K  در ھ7@��0   و ھ��7  و ا#	�K ی ا
 2
�	ن *�دم دا#�� ا* .�Nی �+�*B0� و  �8	���3	ی *�s@1 /	 ور د
�$رات وا�Z در ز*

 در Z	�  �L ا�� ا*��3#
	زی ا*�وز در *�	ن ا��ا��	ن ا*�ی /��3  /� #7	ر *  رود
2
��ه ا
ا�� <�eھ	 1+3	 در  .:��	�  ط$�R  را ط  �Lده ا
2 1	 /� :)$ه ای �J����� ر

0? 2
	�
ا�� 9)& در �CL cم /�ا�� . ��ش �Y	م اداری *  1$ا�N ��0$رت /���د��$1 
2
$1
�8 ی �Y	م اداری در ا��ان /� 
$د �L$ر و /D	ی آن /$ده ا �L 2
در . /	ورا

ا�� /��3�	ت را ھ�7 . ��ارم	ره L	ر�3	 و ?��0#3	ی �	/4	 L	رو/ا�+4	 /� 
$ء ا
�'	ده �	 د
��م و ارج /�Jارم?��0ش  د*  �$اھ& ا�� ��ا?�. ا�+�*  د�/�Y� ری را درR	0د�$ا�.  

#B	�3	ی /� �1ر�U ا��ا��	ن از *�31	 ��P� �/ I$ص /	 روی L	رآ*�ن رk	#	ه  - ۴
����#	ن را �41/�را  1	زه ای ذھ+  ?$�� ?$نِ / �L د���L زی	
 /	�� *P6$ل /��0

Z$زه ی ا���	رات و �N�K *�6ود
	زی ا�CDب *��وط�2 /	 آن �L  .دا�920	:	ران 
�ی ا
�@�اد �	
� 9	:	ر�� را /� /	ر��	�� ا*	 *+�4 �V1 �/ ���� �7هK  1ر ا	��	

)�M در 

�D@ . 2	ت Z	L&ط ی�	Z،رو��	* 	ن /�:	+H7ری ھ	:	2 9�9	:	ری P� �/ �L$ص ا#�ا�
�9ا/2 /	 
)M+2 را ھ& �L b0Lده /$د /	 ا��9ار 71	م #��28 �$د را 1@)�x  ،/�ا�m ازدواج

. ن و �(@� زاد?	ن*  �Lد و /� L	ر *  /20 و �	د#	ه ا/eاری /$د در د
2  �$��	و��ا
<��7�� /$د��در/ُ� �$ی :	* 	3��2 . �8 ا*	 د?�?$�/�1، ��K ر *�ارس	7# I�اeا�


  /� ا����� ھ	 و ا�B	ر  �(@�	ن��

  و د	�

  دا�I آ*$��� در *�ر
� ی K)$م 	�

 �	7�K ی ��L�1 و ��
ا�� *�K$74 ھ�7اه #� /	 . /��و�  /� �P$ص در ��ا��0 و رو


�ان BZ$*��� 9	:	ر و :+^ :3	�  اول �L <�3ه ی �	1$ان وا��ان /�/	دده   �9	��  /
2�	
*�8وف #�ه ا
2 /� واd9  �١٢٩٩ /� L$د1	ی آ�L �H.9	:	ر�� را ��0Bه �K�	ن 

��	�?  * 2�
�آp	ز �PK :���ی ا
�L 2 راه را /� 
$ی aD61 آر*	�3	ی *��وط .

	��+� ا*	  �9١٩١٩ارداد  �D8+* ری	:	ن 9	رو��اد را �$د /�:��0 �ازا� �m.�* و 61$ل

0�	ن وا�7$د �Lد�� و را L$د1	 �	*���� واI+L /� آن �
	��� ی ا��) 2
ھ�7 <�e در . د
١٢٩٩ 2��? SB# ن	ن ز*	ھ7  
	
#	ه ��*	ن �(20 وز��ی را . در <	ر<$ب 9	�$ن ا


�ا
� ا��ان ?���	ر ا*$اج N . ��e41	در �Lد و 9$ای *�B(7  �	��(2 را �L �'Zد��
	:	ری �L #�ا��2 9ا*	 <$ن ا. �Z  ��*	��ه ی 9$ا راھ& #	ه *+P$ب �Lد. ط)@  /$د

*  �Lد از ا�� R$61ت �	��+$د *  �7$د و از آ�4	 �L  �  �$د را 
�jیروزھ	ی �	�	
�� P1$ر *  �Lد *  1$ا�� ھH7+	ن 
)0)� ی 9	:	ر�� 
در آن ھ+�	م �Z  از (از رو

ھ�7 <�e را /� :	�  �0@2 داد �L �$د /	 ھ7	�4	  � /	#�اط7�+	ن �	ط�دا#�) #$روی 
ا/� *	 /� ا�� �Zت و دو L �P+K	ذب در ا�+4	 در /�. را �L �DKده /$د �9١٩١٩دارد 

در/	ر، ا#�ا��2 (�(20 :)$ه ی L	ذب از �l	ی �DK �9ار داد . #�ت ����ار *  #$د
E�/�  در b(9 �1 د���و ا�� وا89��L 2 /�ا�m ا�CDب ا�L@� در/	ر 9	:	ر ) 9	:	ری و ا��)
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 a/	
��ھ7	ن اط7�+	ن ا��ازه ی ���� ��ا#2 و در :4�0$ی ����@	�  د���  �
را /� رو
9	�$ن و��: 29	�  �L ھ�7 اش در <	ر<$ب  ن�آ*�ه /$د ، و دود��� L$د1	 �$ا��ھ& /


	*	ن �	��� /$د . ��B� c� &(9 ��/�ای ا 	ھ+�  ا*�� �Y� 2 و آن  در �$راز
1$:� ا
 �L ��ا $
/�ا�m  در �Z در �$ر $1:3 
	��	رھ	ی ا����� و ?'�	راز *��وط�2 /� ا�� 

��Z cاS9  ١٢٩٩ھ�.ت وز��ان *dMD  .�'$ذ ا#�ا��2 9	:	ر 
	��� و ��دا��� *  #$د
�#J? 	/ �7هK وت	ی  �1' �+�/	L ���0)� �B+�و ��دا��� ی دا#2 و آن ا ���	
 ��p

  .ا#�ا�  ز*	ن �$د /$د


  ا��/� /�0از  را �B  د��� ١٢٩٩/  �1د�� *  1$ان 	�
*	 . ان دا�320	ی ذھ+  و 
  7� &�
	ز د��� را /��e	ه ھ	ی  � یھ�7$اھ �+�. �	دآور#$�& /$ده ا�� ا�� رو��اد �L ز*

د���ی را �(  ر1	ھ	ی *  1$ا�� �E از *��وط�2 رو��اد  ی�(+�	رھ� 1	ر/�ای *�	ل 
$�	9 &7�* b�$P1 �+�	*	�  
	
E(4 را ��e از :��e/ �(7	ه ھ	�  * �/� 1$پ /�0 ن ا

�	ن 
	��� ا��  #�7د/�K 2 *��وط�+M(
:+^ . L  / �L'	��  9	:	ر�� را در ار1@	ط /	 
�S دو�2 *$ازی ��e از ھ7�� د
2 ھ�0+�B�1 (20 و�  �	. :3 	در ا�+4 	ا* 	* E� از

�	دھ	ی :	*�8 و ��ھ+^  ی د���*��وط�2 /� رو��اد+/ �L &�را د
�($ش 1$:� *  دھ
�(�PK 20 �41د و و ا����� ھ	ی ھ7	ن /��e	ه 	ل /� ا��ه ھ	 61$ل *  
	ز و در ھ7	�6

�+L  *  ��0@2 ا/�از د����  دورا�0	ز *��وط
و از ��Y ا
���R  ھ+$ز در ھ7	ن /��0
�+L  *. د�L اریJ? م	0  ���� �L ووm$ق ا��. <� /	�+�ه ��e ا�� رو��اد را L$د1	ی ا��)

�	ء را ھK �7 K١٩١٩	�9 �9اداد k��
	*S اN)  ا��)�E /$د از �	دھ	 L+	ر ر�2 و 
�+  . دا��0+��+
:3	ن ذھ+  L	ذ/  #�L 2��? SB /�8ھ	 ��e /�دوش 
)0)� ی �3)$ی 

و آن ھ& �L c$د1	E� ، ط@�8  *   /	#�ا��)�0  /$ده  ١٢٩٩ا?� 61$ل 1	ر�(  . �Lد
 e��Eاوا/7� �/ ��0	�� �L ��*	��ه ی SL 9$ا �(�� �#	/ . �Hاز آ�  DM+* �4 ی��� c�  +8�

	L �ه /$ددر ذھ�# ���	
Z	R ا��)�0  ?�ا#�ه ی 9	:	ر �L  ا�7Z #	ه و ا#�ا��2ِ . ذب 
�$��ھ	ی /���	��	�  #	ن /� �1ر�U آ#B	ر�  * dMD* ه ی  ١٢٩٩#� از��	2 ��
ھ�7 را د

  .�Lد��*  ا��)�M� E	ب 

رخ داد �� �sD از 
$ی 9	:	ران L$د1	 �	*��ه #�، /S از 
$ی ا�$اع  ١٢٩٩آ��H در 
�$ن و �Z  از 
$ی ھ$ا�$اھ	ن رژ�& �3)$ی /� ھ7�� �	م *��8  #�?�وه ھ	ی (* . ��	/


2 ا����  	�
رو#� /+$��L &0 1	ر�(+�	ری ا��ان *8	�N در *74$ع در ��ده ای از 
2
�z . دم��K cه �	�� دار�& در /�ا/� *��  �	. ��I �	 ا��	ده ?���	رآ*�ه اk$1

�/�0 رو��ادھ	ی 1	ر�(  �� /�B1  �+ی ��ھ	2 و �� /��ھ
�B'1ی *@�+  /�  � زده ا
 
	�
 �Y� از ���	�3ه *+� از ا����� ای  *+40& و درھ& 1/  �Z �� و T�ر	0'� ی 1(� .  


	��� #�ه /$د در در ا�� *�	ن  I1از �9ر �L  /ذ	L ی ��	از ھ �+
�� e�� E�دو�2 ا��)
و /� �6$ی *@3&  ا�+4	 و آ�4	 7m �/� E)/ ا��اد را در *�8ض 
$ء ا
�'	ده �9ار *  داد
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. *  آرا
2وا89��  �	�$#	�+� و ز�	�@	ر /�ای ا��ان  /	/�3ه ?��ی ازا�� �9رت L	ذب را 
�S �ا?� رو��اد 1	ر.#�2L �'2 ا��)�K E	S* ا�� 
$ء ا
�'	ده در ا��ان /$دB�1  )

 dMD* 2 �$ را در*$BZا��ان  ١٢٩٩ �N	8* T�ر	ی 1	ه ھ	��e/ از  B� �/ از  B� و
�L /	 را ھ& رو��اد دورا�0	ز د���ی /	��/  �1د��  /+	*�& در ا�� N$رت/3�0	ی ذھ+  


)�0 ی 9	:	ر ا�4	*�� /��e	ھ  د���   ای �	N)� ا��ک ���V1 �/ب آورد	0Z �/  �L
وا89�2 ا�� ا
�L 2 :	*�8 ی ا��ان از ��Y ا����� . ١٢٩٩*�SP ا
2 /� ھ7�� 61$ل 
�� و د?�?$و از ��Y /��0 ��ھ+�  ��V1 ر	�
دا#�� :	*�8 ای /(L 2	�  ا?�. �  /$د$ا

*�8	رف، درا�� N$رت *  1$ا�� در*dMD /�6ان /��$ردار از 1$ان ا�0	�  /	#� و
�	زھ	ی �$د /از�	/ b
	+�*  ��P)# ر$lZ��$4/ ن ا��ا�  و. �3ه	ر�(+$�0	ر:  1	�

 �L ی 1$:� ��ا#�� ا�����(B#ز	pآ�
 d92 /� وا�  �	�	���ا?�د دوران ا�CDب *��وط
2
)0)� ی 9	:	ر /$د
�I ازروی L	ر آ*�ن رو�� �	�	����ِی 
)�0 ی 9	:	ر .ه ا� 	31�*

�I . رk	#	ه آp	ز #�ه /$د� 	3�* �L ری /$د$N S7K c� d9ر�� /� وا	:	از 9 �� d(�
ا*	 ���B ی در �$ر 1$:� ا�� �L ذھ� 1	ر�(  ا��ا��	ن در . ز*�+� ھ	ی آن ��اھ& آ*�ه /$د

از 
$�  <� و /0�	ری . L	ذب ا�@	#�� #�ه ا
2 از 1'0��ھ	یار1@	ط /	 ھ7�� :��	ن 
CDب �ھ& ا �81ادیا�CDب *��وط�2 ا��ان را ا��  /CD	h9 9)�7اد �Lد�� و د���،


�3	ی ا��)�E /�#�7د *��وط�2 را	�
از 
$ی د��� وا�7$د #�ه ا
P6*�� . �L 2$ل 
 �����J� م	ن ا�4	�0�ا
2؛ /� CKوه رو��اد 1	ر�(  �)d �� از 9	:	ر�	ن /�ا71 �m	�S ا��)

١٢٩٩ 2
0�	ن دا���0 ا�� �0B� �Lه �	در
2 ا�از ھ�7 ی ا�+3	 �L . را /0�	ری L	ر ا��)
/�Jر�& �c 1	ر�(+$�0  ا�@	#�� از JLب ��I رو دار�& �L روی L	ر آ*�ن رk	#	ه 

 �L ��0  *  دا�� و از آن *��73 ا�ن � و *)  و 1	ر�(+�	ری *)3& از آ�	<را7K)  ا��)
 ��	�*	K ��	DK ا��و از ���	
1�b /	 دو /��� 1. رk	#	ه را K	S* ا��)�E :)$ه ?� �

��ی ا�CDب . ��ھ+�  
�وL	ردار�& - �P+K 1	ر�( �(B# از دوره ی �L آن  B�
*��وط�2 ھ7$اره د�	�2 و د
2 ا��)�E را :20 و :$ *  L+� و دو د��� آن �L ھ�7 

ا�� ھ�دو �P+K در ذھ�  .L	ذب *  آرا��ی /��e	ه ھ	ی /�#�7ده را /� *�د ذھ+  
�	�  د��� /� :�أت . آرا��3	ی را�U در :37$ری ا
C*  /� و�$ر /� <�& *  �$رد/ �/

*  1$ان ?� ھ�q دوره ای از 1	ر�T ا��ان /� ا�� ا��ازه �L در :37$ری ا
C*  و در 
	L2 و
ذب از 1	ر�T دوران ا�� ا�CDب 1	ر�(0	زی L	ذب #�ه ا
2 ، /	 ا����� ھ	ی �	در

2
  .ھ�7اه �@$ده ا

 و $1
�8 ی ا:�7	K ، اP�9	دی و ��ھ+� ِ  /	�� /� R$61ت نورای 9	:	را - ۵

	ز*	��ھ  #�ه  	� $� 2*$BZ 1$:� دا#2ی e��PK رk	#	ه را *  1$ان دوران . �

���� /� #B)  �	ر
	 .aD61 آر*	�3	ی *��وط�2 دا�20� ��B� ��ن  ا	ی �$�0+�?$
از 
�6	1  ��اL+�ه،k$1 	/ ?$ن ھ�7اه	2 ?$�
�	�N /� وا89�2 ��	��ن آر*	�3	 K .+$ان #�ه ا

*	�+� /	�c *)  و  *�K	 دا���0 ا��وآ*	ل *��وط�2 را در �PK رk	#	ه ، #	ھ� ا�� 
Z2ط�
ا89�2 ا*	 ا�� ا
�PK �L 2 رk	#	ه �� 1+3	 آرزوھ	ی و. 3	�  د��� از ا�� د
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ط� �$اھ  را /� ا:�ادرآورد، /S ورا�1 از ا�� آر*	�3	 �L S7Kد و ا��ان :+@I *��و
��ه /$د�� *	�+� ���+�را وارد �N�K ھ	�  ��0Bه �$ �Lد �L *��وط� �$اھ	ن /� آ�3	 �

��ھ+��0	ن ز/	ن، �1و�U ا
�+@	ط  /	�+: �@0	d* از 1	ر�T ا��ان /	
�	ن /��	�  

�ا
�ی �Lدن 
	ز*	�3	ی اداری �L$ر ،
	*	��ھ  ار1@	ط	ت *�	ن ?$#� ھ	ی *(�)� ،


	ز*	ن آ*$زش و ��ورش �N	�   *	Y� 28+N  �	��/ ، (* I1ار c�  ھ��	*	
 ،
��ی از e41�� ی ا��ان 4	د �Y	م آ*$زش K	�  و از ھ�7 *��73ھ�<+� c>$L،ا�?$(: 

�L ���	� ن	ز*	
  (B# �/ ن /$د	ن در :��	��	��ھ�7 ی ا�+3	 B#	�3	�  1	زه . از 
$ی /
*�دم K	دی و �Z  �(@�	ن :	*�8 �7  1$ا��0+� از ��Y . را در ا��ان /��0
	زی �Lد

از ا�� رو  .ذھ+  /	 ا�� ھ�7 �$آوری در *�ت ز*	�  L$1	ه �$/����� و /� آ�3	 دل /@+���
�$آوری  ا�� ط@�28 د
2 از �Kاو31	 را /	�� �	#  از ا��. �P$*�3	 /� /	ر ��20

L$1	ه /� و9$ع *   ز*	�  ه ی�c *�6وددر $آورا�� �L د?�?$��3	ی � �	20�N دا�
����$��$7�3�0	ی /)�$�c /	 ھ�7 ی ا�� اZ$ال .�L ری و	:	ن 9	ن /� و��ه وا/��0	'�	)*

  .ھ437	 
(� از د
2 ��	��?  رk	#	ه *  �Lد��و�E از آن 1$ده ا�3	 و *)�$ن 

�+�از�&Z	ل �$ب ا
2 در ار1@	ط /	 ا�� ذھ� آرا�  L	ذب /� ���B ھ	ی ز�� 1/ �:$ .
�+� و *  #+$د  ��L و�9  ذھ+  �($اھ� وا89��  را /Jj��د ھ� آ��H را L آن �(20/  *

 2�ا�� :��	ن �L در روا��+	
  ��دی #+	��� . 1'0�� *  L+�در *0�� ا�B	ر آن وا89
�� e��  
	�
)�0	ن و ا���	3B�$�(/ �N	و . اوان 
�/�*  آورد#�ه ا
2 در �N�K ی 

 I�	ل /$ده ا��ھ$ا�$اھ	ان �8��ا�B	ر وا89�2 در روا/P)# s  ز�	�3	�  . در ا�� *

  /� �P$ص در Z$زه ای 	�
��دی /� /	ر *  ��	�� ا*	 ا�B	ر وا89�2 در �N�K ی 
  * 	:�/ ��J�	� :@�ان  �	3�	ر دارد ز�	Lو�

���L c� 2#$$ر و *)2 	/ �L

�3	�  �	ص 
�jد 1	 /�$ان 1'0��ھ	ی L	ذب از دوران رk	#	ه را /	�� /� /�ر
.?Jارد
2�	
 h)�* را 	ی آ�3	ھ	8+* . ��+>#����	3 T�ر	دوره ای از 1 	ط /	را در ار1@   	1

دوران 
)L 2+M$1	ه .:	�  �L *  دا�& در 1	ر�T ھ�q *)2 و �L$ری د��� ����ه ام
رk	#	ه �� 1+3	 ا��ان را از e41�� و وا�E *	��?  *6~ �4	ت داد، /S ا
@	ب Rزم را 

*�8ض e41�� ا��ان در آن *dMD در  .?Jار �L$ر /� #	ھ�اه 9�1  ��اھ& آورد:23 

��$#�  را /�ای ا��ان �1ارک *  د���9اردا#2 و ا��)�0	ن آ ��*	:�ای . #B	را <+

2#J? ن از آن	
�eی ���L 20 /�$ان آ> SKe� T�او *  �$ا
2 /� �	ری ا��)�0	ن . #
 SD�0* ری$�L زد و	
�S دھ�:+$ب را از ا��ان :�اB�1 ن	�0/�K م	� �/ . d9$* �/ ا�9ام

/	 ا�+6	ل ھ7�� . و او را از ا�� L	ر /	زدا2# 
	��ارI1 1	زه �	ی ا��ان ��2 او را #+	
��m.�* I از ا��)�0	ن دا���0 ا�� در Z	�  �L ا��)�0	ن ھ�?e ا�9ام رk	#	ه را ھ& *(	�'	

��ا �sD و�9  *  1$ان در ا�� �l	ی L	ذب ر .رk	#	ه را /� �	ط� <+�� ا�9ا*  �@(�
<�$�� . �L$ری رواج داد �L ز*�+� ھ	ی �J��ش <+�� :)$ه ی L	ذ/  ��اھ& آ*�ه /	#�

. *  1$ان وا89��  را ��0Bه وارو�� 
	�2 و در
C� 2ف آن را وا89�2 �+�ا2#
�& �L از*�6وده ی #(P  ورا�1*  ذھ� L	ذب 
�وL	ردارازدرا�+4	 *	 /	 :)$ه ای 
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�	ذب درذھ� آرا�  L	. رود

2 و ا:�7	ع و�9  *  1$ا�� رواج /�	/� �N�K �L ی 
�I /�ای از� 	31�*��+> �	��:   �+�ار1@	ط /	 رواج L	ذب ا����  در. 
	زی #�ه /	#�ز*
(
در
2 ا
�L 2 . ا��)�0  دارد –*�+� ی 9	:	ری 0)� ی L$1	ه *�ت �3)$ی در ا
	س ز


$��+� ا*	 ا?� ��c /+���& /��0 ا�� <� ا��ان و *)  ?�ا�	ن /�8ی ��e /� ا�� M9	ر �

    –ذھ� آرا�  را ھ7	ن دو :��	ن 9	:	ری 	�
ا��)�3�  0� �Lد�� و 
	��	رھ	ی 

�	ت �$د ��ا�$ا����k�� ش��J� �/ وت را	ری . *�'	:	ی 9	l� ��:��	ن <� /� *�د ھ7
�V	ت آ ا��)�0  آ*� و +K	�N 9	:	ری ذی �'$ذ –(@1 U�زه ی <� /� �1و$Z ده در	*


	زی #�ه ��دا��+�.  

1'0��ھ	ی وا/��0	ن 9	:	ری 1	 :	�  �L ا
+	د و  
#$اھ� ��	ن *  دھ+� /)�$�3B	ی رو
�	ت�e: در �� 	ا* �+�
$��	ن /	 رk	#	ه �P$*�  . �$د را /�?���+� و /� آ�3	 �
رو

 ��(K �+�0دا�  �N�� ن او را��
��ا#�+� �	�L �N در آp	ز <+	ن �L آ*� /� �9رت ر

�3	ی 	�
E�/� �1ر�U از او رو/�?�دا���� و در ا�� *0�� /$د �L . �9رت ط)@	�� ی ا��)

�+����J� ��m.1 e�lZ$ر L	I)@* در N'$ف <� /� <+�� :��	�  . از 9�B'1	:	ری �
��	
�� دو �L$ر 1��ه #� در Z	�  . *�د *  ر/ s/روا �'� �
ا�@�� �E از :��	ن �+4	ه و 


�3	ی �9�& �$د 
$ی د��� از . �L ھ7�� ا*� ���k eورت ��ا2#	�
/)�$�3B	 /� د�@	ل 
�+L ض ا��ام�K ن	ر#	+L و*+�ی در��*  دا��0+� <+�� دو��  . �7  �$ا
�+� دو�2 �


2 از ھ& وان دارد /�ای ?$#� ھ	ی *(�)� 71ا�:Jا/��3	ی �	31�* �L  ن ا��ا��
�	ی *�	�� و ا�V	��0	ن �L ھ7'�ھ+�	ن ا�. �@��� دورا��	ده و / 
8�� آن *�دم آk ان�

روز?	ر /� #7	ر *  آ*��� ھ�7 *  1$ا��0+� در �l	ی *+	
@  ?�دھ& آ�+� و �9ر1  1	زه 
�++L	��/ . �@# را در  

@b ھ& ز/	ن �	ر ��ا��)�0	ن ا�� را ��c *  دا�20 و /� ھ7

8�� �Lده /$د و از /0�	ری :	ھ	 /��ون را��ه /$دl1 ره	2 را . 9
	�
 ���	ن ��e ھ7
رو
�	ی *�eLی �  ?���� /$د��/� ?$�� ا
در ا�+4	 �7  �$اھ& /� ا�� :+@� ھ	 . ی د��� در آ
. 1+3	 /� /��  ا#	رات /0+�ه *  L+& 1	 /�$ا�& ���B ای د��� را /�ز/	ن /�ا�&. /�jدازم

*�(	N& در دوران  ھH7+	ن ی ا
�78	ری 3L� ھ�<+�3	ا�� ���B ی *3& ا�� ا
�L 2 �9ر1
����+� و ?��ھ7	ھ+^ ار1@	ط /	 ا��ان در�دی راھ@
�ا�4	م از ��Y:��� ا*	#$L   (* رو��

	
�+�از��،زی را در/ a0  د���ا��ان از رو�L #� �$اه	ه /	#	k0)� ی .�$اه ر(
 	/

	/a را /��9ار دا#2 ا*	 /	 :��	�3	ی :��� و 
)0)� ای 1	زه  s/ن روا	ر *  #� ھ7	:	9

/$د �L /� ذھ� آرا�  L	ذب *   /��3�� راه ا��. �	 <+�� L	ری د��� *B7� �7  /$د
 S
*� در Z	ل ��ض . :$�+� و اراده ی *�د*  و 7K$*  را در ا��ان 
20 ?�دا�+�$1

�	/� و ا�+4	 ا�� ا
�L 2 ا�� ذھ� آ/ aرو� b@
را�  L	ذب 1$ا�20 در ا��ان 1+3	 /�ان 
�#	/ ����? SB# I��	ب ?�دد �L ز*�+� ھ	ی ��ھ+�   *+	
@  از �*	L .ن	� �	N)� ی *

/$د و �7$د ?�<� در ز*�+� ی ��دی 1@)$ر �	��� /$د ا*	 *  1$ا�J� 20��ای :)$ه ھ	ی 
0L	�  �L از 
)�0 ی 9	:	ر /� 
�$ه آ*�ه /$د�� ، /� ا
�D@	ل . L	ذب د���ی ھ& /	#�

/�آ*�ن 
)0)� ای 1	زه ر��+� ا*	 /� *6~ آن �L در�	��+� *(	�'�3	�  :�ی /	 وdk 1	زه 
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 2
دو?	�� ��I ?���+� و 7k� d'�+* ?��� از  *89$�2 :��� راه را ر��	ری در :��	ن ا
ا�� در
2 ھ7	ن L	ری /$د �L *�دم ا��ان . /�ای *(	�'2 /	 آن ��e /� روی �$د �@�0+�

2+M(
  .*�76رk	#	ه ا�4	م داد�� رk	#	ه و 
Ej در آ���� روزھ	ی 

L �ذھ 	*�8 ای /	ا��اد : �L  *	�+/�$ان ?'2 ھ ��	ن د��� #	�	ذب �$/����� ، آ
	ن /� /
�e دل /@+��� /� ھ�#SB*  1$ا�+� /� ا�$اع  :)$ه ھ	ی L	ذب � .Hز ��دی آ�	pدر آ �L �

�N�K2 ودر
 /� N$ر1  د���و#�� ا
Z 2	Rی روا/P)# s  رواج دا /$ده ا
�� :	*�8 ای از. �9/�*  ا��ازد�N�K ی روا/s ا:�7	K  در+>  *  �$
 �/  �$


 ����& ۵٧ا�� ����ه را در 
	ل . �M(p  *�+L و *$ج 
$اری �+�  ./� وk$ح *  /


  در دوران �3�$(3	 �B  از ����ه ھ	ی ��ھ+�  در �$ر $1:�  - ۶	�
ذھ� آرا�  L	ذب 
ا�� :��	ن �sD *  1$ا���0 ا
2 . ا
2و اR$Nً در 1	ر�8* T	�N ا��ان در ا�� دوران 

 �(N	� آن را �L ن /$د و �7$د ی /� *�د ?200 د���ی	�� /$دم در ا�� �Z رواج دا��0*
�/	��6	1  د���ا
2 ا*	 از ا�� ����ه ا�� /�Jر�& �L از. /k$1 �+*ز	� <	ر<$بھH7+	ن �

  .Z	sD� R /� #�ح /��  *$ارد *  ��دازم. ا�� ر
	�� در *  ?Jرد


  دوران �E از 
D$ط  او و د��+�  /�ای ا�7Z#	ه 	�
از :)$ه ھ	ی L	ذب  ا����� ی 
(
�+  در /	ره ی *D	و*2 ا�7Z #	ه . �0 ی 9	:	ر ا
�2	�	ن ?���� pذب و درو	L ت	�اد/

از �aY ا�7Z#	ه در *�73	�  #	م *)�B ی : در /�ا/� ا��)�E در ا�� دوره �$1�� *  #$د
ا�� روا�	ت و روا�	ت *'SP . ١٩١٩ا��)�1 ����? E	 D*	و*2 او در /�ا/� �9داد 

�+  را رواج *  د���ی در /	ره ی او /� را
�  *�K$74 ای از pدرو   
	�
اد/�	ت 
 2
��ت ا���e اZ ی �$د �/$� �/ �L ا��0+� ھ�7 *  د. دھ� ��ا�� اد/�	ت �$1�� و /	ز�$1

e�. ت ��L  7د ا�� *�K$74 را /�*L C+�ی ا
2 �	را
2 و L	ذب ا*	 ھ�EL q :�أ<

C*  <�3ه ی وا89 
�ا�4	م ا�� Rا T�# ��Lد �L ���L ی /� ا��اط�Z �/ ر	L  �7Zا

��	
/	 ا�� Z	ل ھ+$ز �L ھ+$ز ا
2 آدم /�ه ی 1	ر�T . #	ه را �	ش 
	�2 و /� ھ�7	ن #+	
  .ھ7	ن رk	#	ه ا
2 و آدم �$/� ی 1	ر�T ھ7	ن ا�7Z#	ه

�3	 و *D	و*�3B�0L   ت L	ذ/  �$1�� #�ه ا
�L 2 *  ارزدی ا�7Z#	ه اد/�		در /	ره ی �
8�� و �	1$ا�  /$د . 
���2N آ�3	 را /�4+0k 2�P)# �L ه	�7#Zآرزو�  ��ا#2 ا

�e���/ 2دن �L در ���^ /e:eآ�$f0* ر	و از / �� . s6+* 2�
��7اران و ا#�ا�	�

��	
ا�� ا��اد و ?�وه ھ	 7k� آن �L از m@	ت . +�9	:	ر ا�� :��	ن را د?�?$�� وا�7$د 


 �'	 رk	#	ھ  /�3ه *  :�0+� ، در 	�
�� او *  #$را���� �l	ی ��ھ+�  و (K را .
�� رk	#	ه /  
$ا�B  از(K ذب	L ی	ز�3	
	l���ر *  آ	او /� #7 ���	
. د وا�7$د 


	ده ی 
�ا����  *  1$ان در  (�9�	س /	 ا#�ا��s6+* 2 9	:	ری /� �0Z c	ب �
	#����
�/$ده ا
2 ندر�	��L 2 رk	#	ه از / .��*	Y� ی ���Z sD� �� ی او ��	ی ز*�

  
�$د را /� �$/  *  #+	��L 2 ھ7�� �c *$رد را �@	�� دا��  ا��ک دا�20، /� �	ر
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�� *	ز��را�  s(01 �	 آ#+	�  دا2#+H7و ھ  L�1 رف و	8�* �Z در  

Cح . و /	  رو

	ز*	��ھ  رده  �/ s(01  ،ی���
j	ھ �/ �

  /� 1+3	�  دا��  ارز#7+� ا
2 <� ر	+#

�7  دا�& �Lام �c از 9	:	را�  �L او را /  
$اد *  �7$ده ا�� . �ھ ھ	ی ارI1 و ��*	�
در /��  از ا�� Z$زه  ان0L  را /�$ ھ&در ا�� �Z از دا�I �9ار دا#�� ا�� و 1	زه ا?�

ا�+3	 L �/+	ر . ا
��+	�	ً /�#�7د /� ھ�q رو از ارج و ارزش دا�I رk	#	ه �L  7	ھ� ھ	
*K�76)  #	ه و  �� 9	:	ری �Y*  +8'�ا���� #	ه،آدر 9�	س /	 �ZاS9 ھ7	ن 
� �	د#	ه 

c� q���ه ا�� ا�7Z#	ه ، ھ
آ#+	�  *�8	رف �B  از . از ھ��Y� q /� �	ی رk	#	ه �7  ر
�)0)� ی �3)$ی �7  
ا�+	ن /	 ز/	ن ��ا��0 /� ھ�q و:� او ود���ان را /� �	ی /+�	��Jار 

��	
  .ن 9	:	ر ��e �  ?��2ا�� 9�	س را *  1$ان در ار1@	ط /	 د��� �	د#	ھ	 .ر

٧ -  E�:+$ب  –�s آھ� #7	ل ا�Zاث از :7)� ��	�� ھ	ی وا/��0  رk	#	ه /� ا��)
2

  . ا��ان ا	�
�� 1+3	 ا��ان �L اP�9	دی  –ا�� �s آھ� B� �L  از #	ھB	رھ	ی 

 	�
  .*06$ب *  #$د در *�8ض ا�$اع /�?7	��3	 �9ار ?��2آ

 �L ھ  ?��0ده ای	و #'  @�L ت	��� ا�� ط�ح /� راه ا��	د و ھ+$ز ھ& :��	ن دارد اد/(K
2
�� اY� &L ر . در �$ع �$د	7��eی ��lZ e: 20$ر ذھ+  />  �
ا�� اد/�	ت /� را

در ا��ان P� �L)�  :87  دارد و *  1$ا�� :	*�8 ی ا��ان را در *�8ض ا�$اع 
  .��Mھ	 /�Jارد

 Zن ط�ا	�0���	ن د�� ا*	 ھ�?e ����م ھ+و ا�Zاث �L 71	*  راه آھ� ھ+�و
�	ن را ا��)
�� ا�� �(K2�	B# ه و$B# �/ 2
��ه. /s �+�e آھ� 
�ا
�ی د#$L ھ7$اره EBK�/  ا��

���� و �Z  در $1
�8 ی آھ7	ن ا����� ی ا
�78	ری را /�/��+#$B/ ن . ن	'�	ل *(R��
ا
�$��ا�� و �P+K *73  در ز*�+� ی *)  :+$ب �L ا��ان را /� ھ& *  � - 7	ل�s آھ� #

	
 �+�0�	ن �$ا
�� ا�� /	 ا�Zاث ا�� �s ز*�زی ا��ان /� #7	ر *  ر�2، ا�� /$د �L ا��)
��  *$:$د *  /$د ، ا��ان از . ی �Nور �'2 را ھ7$ار 
	ز�� � ���7  دا�& �Z  ا?� <+

ا�Zاث <+�� �s *73  <� ز�	�  *  د��؟ 1	زه <�ا از #7	ل /� :+$ب؟  �c ا��0 
�H	ره �$د را *)  ھ/ �L I12 ار
�� ا�� �s آھ� ��	#�� ا(K ب	�L �(:دا�20 دو  * &

  .را در �Z ا��اط آرا
�� و ���ا
�� ا
2 ?$��و ا����� ھ	�  /�7	ر

��	�� ھ	ی /0�	ر در د
2 دار�& *@+  /�ا�� K �L)  اNR$ل و�9  
)0)� ای /�  - ٨
�� را �	/$د �7  
	�2 د
L 2& �9رت *���� ا?� وا/��0	ن 
)�0 ی �
را ط�د  نآ�	   ر

ا�� <+�� ��	�� ھ	�  در دوران �3)$ی /� <�& ��L  * �(/  ' .  7دو ?$#� ���� و �
  .�$ر��

 �/ ، ��e?�/ ����
)0)� ای L �L	ر?eارن �$د را در 7k� از وا/��0	ن رژ�&  � 	3+1

)0)� ی �  �
رk	#	ه �(20 . ھ& در دوره ی ��ر و ھ& در دوره ی ��0. )$ی ا
32را
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 c�	77+�ه *�0$�  ا��	ی :��� و/ �D@�8  راه را /� روی ط/ ��e?�/ را /� �(20 وز��ی
��0	ن 9	:	ری ھH7$ن L	ر?eاران رژ�&  �	�N در ه در ھ7�� *dMD ھ& وا/1	ز./	ز�Lد

 ?$�	 �L ا�� /	ب �� از. /� ��*2 ?���� #��� ،ا*	 �Z  در ���وھ	ی *Y�،z(0	م اداری
�1C  دا#�+�P61 	�  ��0�	# . ��از ا ����/	/�L 2 رژ�& *  �$ا
2 درھ	�I را /� /


2 ا�@�� *$:b �7  #. ارد
$ی ھ�7 /��	�� و 0L  را از L	ر�Lدن /	ز��	�
� �L ا�� 
و29 #	ه �	د0L	�  را )* �/ �L	�/ 2'	 P� �/$ص در *$ارد ا
��+	�  در ا�+4	 و آ�4	 

�+B� 2
	�
 �+�
ھ	  *$رد د�P* �76* ��Lق را *  1$ان �B  از ���$7. /�*  �	
در ز*	ن �3)$ی دوم /� �7	�E(4*  ?�+ و  ھ7$ ا*	؛/	 ا�+6	ل دا�20 در ز*	ن �3)$ی اول 

��
  .�(20 وز��ی ر

�� �8+  رژ�& �3)$ی /� 9	:	ران و 71	م 0L	�  �L در �Y	م 9	:	ری L	ر ���	ه رژ�& :	�
ا�� ��	ه و ا�� رو��Bد را /	�� . اھ7�2 دارد و :	*�8 #+	
 *  �Lد�� از ��Y ��ھ+�  


b و �Z  ا��D7ور ا
�+@	طاز $1	+*  6�k ��از   K)7  /��$ردار 
	�2 1	 /�$ان �73

)0)� ای د��� /?Jار از <� رو �/ �(0(
 c�دور از �   �	+��
�$���eی و /� ?$�� ای ا

2؟آرام و $�  /  P1	دم /� و9$ع �

رژ�& :��� �	د �L &+L �$د را /�آ*�ه از ا�CDب  �(20 /	�� از ���$ا�� ی ��Bی
2�*��وط�2 /� 9	:	ر 761�S . *  دا�20و *��38 /� ادا*� ی راه *��وط�2  *��وط

��رژ�& �3)$ی  	 /�?�2 ا*
�& 1	ر�)  در ز*	ن �d( 9	:	ر�� . /� ارث رYK ر	/ �ا�
�  ��	ن *  Z	L& /$د و :	*�8 �0@2 /� *��وط�2 و آر*	�3	�I د�@l��/�0	ی ا��ان 


  	?'�.در �CL cم *  1$ان ?'2 ھ+$ز ز*	�� ، ز*	�� ی *��وط�2 /$د. داد	�
ر 

)0)�  .9	�$ن و �Kا�2: را�U و Z	L& در ا�� دوره در ا
	س ھ7	ن ?'�	ر *��وط�2 /$د

?�<�  .ی 9	:	ر �0@2 /� ا�� <+�� ز*	�� ای ا0Z	س /��	��  و �L  *  @��p  �Zد
ا*l	ء �Lده /$د ا*	 از روح *��وط�2 اطKC   ی��*	ن *��وط�2 را �	د#	ھ  9	:	ر

در/	ر 9	:	ر از ھ7	ن ز*	ن .��ا#2 و �Z  از *7l$ن ھ7	ن ��*	ن �$د �	آ?	ه *  �7$د
 2�در S7K . 2/� �	<	ر /� ا�� L	ر 1� داده ا
آ#B	را ��	ن داد �Nور ��*	ن *��وط

�� در �( ��e ھ7�� در/	ر#$L0زز	/�
ا��9ار در/	ر �� و ��� ��2N از ��*	ن *��وط� 
ا�@�� 1+�رو�3	ی *��وط� . /� 1$پ /�0� E(4* ا*�ی ا1'	9  �@$د. درا ھH7+	ن �	س /�ار

�� �$اھ	ن را ھ& /	�� در :	ی �$د در ��Y?��2 ا*	 �	رk	�  در/	ر �81 S*	K م	ا�4�

  .L++�ه /� 0Z	ب آ*�

ا#�ا��2 9	:	ری P1 �L$ر *  �	د#	ه و29 ورو در دوره ی ا�7Z#	ه *�K$74 ی در/	
:	*�8 ی �$د از. #	ن را �7  دا��، دو
2 دا#�+� در�pب ز��?  �L�++Lد�� :	*�8 �9ر

3	 *  1+. �0@2 /� �71ن �pب ھ& /  اطCع /$د�� و �	 آ#+	. /�eار /$د�� و?��eان
�	L و 	3�	/	��eی /$د �L ھ�7 ی آن  3	ا�+.� ھ	ی �	ر�E و���دی L++��$ا
�+� در �>
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�� ?�ا��3	 و اوk	ع و اZ$ا�  �� �K sD	*� ی *�دم  .آرزو *  �Lد��+> �/ �:$1	/
 e�����، /�Z S  ا#�ا��2 اداری 9	:	ر ��L  * ر	Yر را ا��	:	2 9+M(
��ن /0	ط >�/

20�� I�6(P* �/ ری	ت :R$61 �/د?  در /�ا	د ا��0�L  * ر$P1 . �L ��3 آن/
	زد 1	 /�اD* �m	و*2 و /  
	��	ر �9رت از �1اوم /��$ردار 
 lZ$ر �$د را در

  .��0Bه از 6N+� ی �9رت ط�د #$د ،��دی


  /� /J? t6ا#��  
)0)� ی - ٩	�
8��3	ی kدر ��1$ و �����3)$ی را 1	ر�(+�	ران /
و �mوت 
	زی در �mوت  ا�� ا*	 /� R$61ت اP�9	دی و �N$P	�P+K �/ ً ا�@	2#

  . و :87  از زاو�� ی ��ھ+^ K+	��  ��ا#�� ا�� :	*N �/ �8$رت ��دی

�2 /�ز*�� /$دB�	*،وت ا��وزی�m b�	p ه ?$�� ی	#	kرآ*�ن ر	L از روی I��mوت .�
/� ط$ر �7Kه درد
2 ز*�+�اران �9اردا#2 و #�7K SBه ی �$1�� و �mوت ا��وزی از 

� /� �P+K *3& ا�@�� در L+	ر ا�� #�7K SBه ی دا�)  /	�. راه ز*�+�اری ��اھ& *  آ*�
. ه دا#2ا#	ر �<+� N	درات ھ& ��D  ا�'	 *  �Lد،�L در ا
	س وارادات /$د ھ ت41	ر

*  �$اھ�& 1$:� . ��ار�& ز��ا /� L	ر ا�� �$#�� �7  آ�+� *	 D* �P9	��0 ھ	ی آ*	ری
دھ�& �L او�m ًRوت ��Dی ��m  +8وت *�@)$ر #�ه در �$ل ��L �D /� ھ�Z	ل ��	ز /� 


D$ط 
)0)� ا
��Dار �Y	م  dMD* ھ& دارد در  B�	/ ُ� E/ ر	:	د و ا��ک /$دی 9� .
�� و از �L$رھ	ی �	ر:  /�ای /�	د#	ه �	 �	د#	ھ	ن و29 از ا*�� ا��lب �9ض *  �Lد

  .?Jران ا*$ر �$د و /�ای 
'�ھ	ی 1'��6  /� �	رج ا��ان

�	ت�	* Jی دو��  و ا�	ھ ��	ر�	L اث�Zا 	ن �3)$ی اول /	وده /�درآ*� دو ،در ز*e2 ا��
L د	وا�4 b0L a2 #� و رو��	ر?	ه ھ	ی c>$L و ا�4	د /	�c *)  و ا
��Dار ا*+

�D� وت�m �8 ?�دش*	: SL 7$*  در *74$ع درK،  	/ س	�9 S/	9��p 	*ھ�<+� *�6ود ا
����8�2 /	رو�� 8N$دی 1	 dMD* *)  #�ن N+28 �'2 . /� راه ا��	د ،دوره ی �kو �ا�

از آن �E /$د �L /� را
�  �mوت ��Dی در �$ر . #2/� د
Z�* 2$م *�Pق ادا*� دا
2��?R	/  �'� ��ا$K ����?  و�e� �mص /�ا$P� �/  3:$1 . ش	از او/  B� �/ روزی

��*	�'�*	 �L *�ام /	 /  اد/  �0@2 /� دو�	د#	ه �3)$ی 
(+$ری *  �Lد ?'�& ��ر 7#	 
�	ن�	�
دو*�غ *   �Kه ی Jpاو�Zا��L درھ� . *�� <� داe: 2#ز*�� Pp@  رو

���+� ھ�0�� 7زن *  ?��2 و �$1�� ��ز�� *  �Lد ا*	 اRن #7	ھ	 <+	ن �mو1 ��$رد و /
  * E�ر	در � &�0L	* ر را در	ھ	2 �'�  ھ& دارد ظ�3 �L�# �L 	ھ	از #7  B� �L
  P)# ی	7��$رد،�PK درآ�4	 �J�#$را�  *  L+� و آ�� 
� /�ای �$ا/��ن /	 ھ$ا�

ھ& 1$ده ای  ؟� ا�� �L$ر /� #7	ھ	 /�ھ  دارد؟ <� *  �$اھ��*�. /� �31ان /	ز*  ?�دد
�� د���. ھ�0�� و ھ& ط)@B	ر+L E/!  

ا�� �lZات ��*	�'�*	 /	 DZ	رL  1& *	�+� در آp	ز ا�CDب د�@	ل آ�$��ھ	 راه ا��	د�� /� 
در S7K ا*	 *P	دره را �L �/�41د�� و . P1$رآن Z �L	R /	زھ& �$/2 ا�+	ن �$اھ� /$د
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��ه ا
2. را �	دو� 
ط@�D ای �L ھ�7 را /	�c <$ب . �'73���� ط@�D ای د��� /� �9رت ر
ا?� ط	�P* c� sD�  1$pاق *  دا#2 در واd9 . *  را�� و ھ�7 را ط	p$1  *  دا��
ا�+	ن P1$ر *  �Lد��  .�L ط)b ارث *  �Lد�� �ھ7�� ��*	�'�*	ھ	 و ا*�	ل ا�+	ن /$د�

)$ی S7K �$اھ� �Lد و ا�� #	زده ا�$ا31	ی �E *	��ه ا�CDب ا
C*  ھ& *	�+� 
)�0 ی �3
���Lری را /��$اھ�	:	ی 9 .��� ��0�	ن ھ& در �L$ر#	ن �c �1 *	��ه 9	:	ری . <+�ا��)

�H	ره �	ر
  ھ& �7  دا�20 و /  /  
  ھ/ �L �+��	� I�ر	در �7  /$د /� �	9 &
)@B	ری ا��اط *  طدر�$�Lی و در ی ��*	�'�*	 �� �	�$اده ھ�PK7 �3)$ی در./��	/�

�mوت ا��وزی را ��ا<+^ آورد��  /���3� �*	Sp را دا#�+�، /��3�� ا*B	�	ت. �Lد
L	�  ا
2 /� د��� /	ز*	��?	ن 9	:	ری /+���� . ا�� �c �7$�� ا
2. /	زھ& �a *  زد��و

  .و/� ط@�D ی �$�	
�� 1	 *'3$م �mوت ��Dی رو#� #$د


2/��� ی #	زد?  9	:	ری درا
	س /� eZب 1$ده $���ده ر�eھ	�I را دورو/� . �
  .د�P* ��Lق �(�L Iد و در �B  دو 
	ز*	ن *	�+� eZب ا��ان

١٠-  c�ا���$�$ژ  �(P� U��1ر �/ �L 3)$ی� �PK ه ی�++L  '� ی	از ا����� ھ  B�
2
�0& *  �	*�ر71	*  د
�	وردھ	ی �	�N دوره ی �3)$ی اول را #@� *� ،��e �	��� ا� .


(� ?'�+�<3j	 �L 71	م *�ت  T�ر	ر از :@�1	<	دی را �$�� *  داد�� �	2 *����/�8ھ	 . �

$ی  �/ ����J�  * 3)$ی را� �PK  9�1 2 و�����L د���� /� ا�� 1�1�b /� ھ�Z	ل �

������>  �0��& #@� *�ر�DK ی	ب . ا����� ھ	�L ره در	/ �ی«در ا��B'+#�41د و رو «
�S �$#�� امP'1 �/ .�/ ��B� دو  B� �/ 	3+1 &+L  * ر /0+�ه	Pن �� . ا��	*�د* �ا�

1	ر�(   در
�  از  ن �	 *�ر��0& در د
2 دار�� و �� ا
�+@	طر�81�'  *+40& از *�
2����
  ا
2 آن ھ& در اوج ا/�Jال. 61$ل و �	�
P�  �Z)2 روز�	*� . 
(+�	ن 


6M  �1ارک *  /�+�،��ارد  '�N$1 ل$NRا  (K �L &را�� ھ	ه آدم و���د . ���K c�

� �L از �9�N ی  2��	ن �1//�p ش$pن /� ���^ ر��+� و در آ	وت ا��وزی ��را���m

��ه *+0���+�4& ودرھ& 1	��� :)$ه ?�*  
	ز��، #@� �p/  �	��+� ھ�7 ی 1	ر��p Tب را �

��7	ھ  1	ر�T ا��ان راا
�@�ادی، و71	م، �++L  * &�
 .#@� *�ر���0  و �	*$:� �1

�'  راه را /�ھ�?$�� 61$ل *0	�27 آ*�e در :	*�8 )
ھ7�� *�د*	ن /	 <+�� �B'1ات 
را *  L++� و از ��$�2 ��ھ�eی و راه » ح ط)@	ناCN«ی ا��ان /�0+� و Z	R �	دو�  

�� آن 
(+	��	ن 1	ر�(  /$ده ا
2 و �� ا�� .ھ	ی 61$ل *0	��$: 27	�� ��*	�I *  را�+�
  !��*	��	�1	ن

ظ	ھ�ی *+40& و درھ& 1	��� ���ا�Lده ا
2 ، در ا
	س در �$#�� ھ	 و  آ��H در �pب
2�
�/�*  آورد،�� در وا89  /�p ی	ر�3	ر�(+�	1 . T�ر	از�& /� 1�+�L	�  ا
2 ��	ھ  /
 در آ�4	 ھ	 ھ& ا�2 و ��e 1	ر�( . ا��)�0	ن �	 آ�7	ن �	 ھ� �L$ری د��� در ارو�	


��& *  �$رد و دوران ازھ& ?0�(���اون /� < &L  از . ورد/��7  آ� ELر	و�9  *
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	زد /� دوره   * a@M+* ا*� ذھ+  را c� d9وا �/ ��$?  * �)
 T�ر	61$ل 1 SZا�*
در ذھ� �$د و /� را  /+� #�هو ?Jارھ	ی *�Z)�  ھ	 او ا�� دوره. ھ	ی *(�)� 1	ر�( 


�و 
	*	ن *  دھ� وN$رت �c ا��$ی ا��eاK  در : T�ر	ھ�7 ی 23 �3& 1 ���?
Zاو در*�ا �Y� رد$* S9و �/ SB# c� �/ ن و	0B� 	رھ$�L 2$ھ�7 ی

�� ا$�j� ع. 

�	زی /� ��Y�� ی ا
�@�اد ر ھ7	ن ارو�	 ��e *�	ھ�ه �Lد /  آا�� ا*� را *  #� د� �L ن
  9�#»S?$'��و «&��	�  دا#�� /	#
  .:23 �3& :	*�8 ھ	ی آ

1	ر�(+�	ری *@�+  ی �)0'  �	 ?��00�3	ی 1	ر�(  ا��ان /� 
@b �@$د 1	ر�(+�	ر
Y��/ ی	دوره ھ 	ح ا*�وز�3CMN�4 /� ا���� ای 1	ر�( ، /� ھ& ��$�� �($رده و در ��

ا�� L	ر ذھ+  را *  /	�� ا������ان *SD�0 ا�4	م دھ+� . 1	ر�T *	 /� ھ& :$ش �($رده ا��

  و �� آ��L �H در ا��ان /� �	م	�
 و ا/eار L	ر �$د را ��e ��ھ+^ /�ا�+� �� P1$رات 


  *�رن «	�
�& و /� را
�   »ا����� ی DK ده«/� ?$�� ایe/�p « 2 و
#SB ?���� ا
  .:��	ن دارد

 261 ��+H7ھ  و ا�@�� ھ	#	kر �PK از ا��ان و �m.�* ن	ن هللا �	ن و�9  ا*	�0�	Vدر ا�
�� د
2 /� �$آوری زد <+	ن واL+�3	�  در :	*�8 /�ا���(�L 2 در P1$ر �7  L�1 ��m.1

��از و��ا��  ی آھ+�� 7L	ل آ1	1$رک /$د �L 1$ا�20 *(	�'�3	 را 
�L$ب L+� و/	زو. ?+4
 �	7�K ا1$ری�j*ی ا	زدھ	
�� ی *�رن را /��	L�1، . ران	ر�(+�	را 1 	ھ�7 ی ا�+3

�� �$دی ط@�8  و /��3  *  دا�+� ا*	 3+1	 �c 1	ر�T را �L 1	ر�T رk	#	ھ  p دی و$�
��#  ا
2 /� 1	ر�T و ا�� <� ��Y�� ای ا�� <� �. /�*  #���7» #@� *�رن«/	#� 

 �L 2
از ا�+3	 ھ& J�/ �Lر�& اR$Nً  	ن را *�Pاق #@� *�ر��0& *  دا��؟�sD� B* cا
  . ، اZCMN  ا
2 /  *8+ »#@� *�رن«اCMNح 


2 زده ی 0L	�  ا
L  * �B� �L 2++�  اP�9	د /  �'2 -١١	�
�B  از #8	رھ	ی 
�+	ن /  اB1	ء /� درآ*�ھ	ی �'�  ا��ان را /	�� �	رق از درآ*�ھ	ی �'�  �	 /� 9$ل ا


 .وران ا���/� 0Z	ب آوردا�� را ھ& /	�� �B  از /� /3�0	ی ذھ+  د. 	*	��ھ  �Lد

 �L �9ار داد  *	D* ن را در	�
�CDل /� �$1�� و *)  #�ن N+28 �'2 ا��ا�R	/ د$�
��وش �'Y� 2	رت L++� و درآ*�ھ	ی Z	SN از آن را در راه $1
�8 و �L  9�1$ر /� 


  #8	ر اP�9	د /  . L	را��از��	�
<+�ی ���Y� �L 2#J�� ��دازان ��I �	 ا��	ده ی 
 اP�9	دا��ان را وا/��0 /� �'2 * ،*�ھ	ی �'�  P1$ر /�ا�� /$د �L درآ. ا 
�داد���'2 ر

�& �	�� ھ	ی �9رت L2*$BZ+� و درآ*�ھ	ی �'B61 �/  �   * S��� و *Z *� و	ا�4  *
4�b ھ�q ا
��DM+*  �R  در �  ��ا#2. #$دK I��> ��ری <�$�� *. ا$�L �#  

'� bZ	N ده و	ا�� bDK  �'���p درات	N �/  B�* دی را��	P�9ی ا$
2 را �	?3	ن /� 
L ��/� :	ی آن �B'1 �L /�3ه . 	ری ��اھ& آ*�ه /	#�/  آن �L �	�� ھ	ی ا
�$اری /�ای <+

/��	*� ای   ?��ی در
2 و �	رغ از 
$ء ا
�'	ده از اP�9	د �'�  /� L	ر ا��� و راه ھ	�
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 �N�K در ��	ا����	آر*  �Z	@* ه��4+0� I��> c� 	/ 4�0$ #$د:  �	��: ��/�ای <+
	P�9دی رواج ?��2ی ا .�� �L 8  *  /$د�
  Z	L& در ط@	�
دوران ��I از  �9رت 

�	��jداز�3	�� ���L  1۵٧� �j0/د و �� رژ�& /�آ*�ه از ا�CDب   ا�CDب *  1$ا�20 /� <+
/	 ا�� Z	ل ھ�دورژ�& در ز/	ن و در . در L$1	ه ز*	�  ?���	ر :+�  �	�7	�0$ز ?�2

/  آن �L 9	در /	#+� آن را  ?'�	ر از ا
��Dار اP�9	د /  �'7Z 2	��L 2د��
�I از ا�CDب +N	�d ��اوان در ھ�7 ی �N�K ھ	 /� راه  وا89�2.ا�+�/�jور� �L 2
ا�� ا

�ا��	د /� �Zی �(B# از  �Z �7#2 و د
  �ی ط@�D ی /$رژوا�  1	زه ای 
(� *�L دو
ا ^ آ�3	راز 
$ددھ  ا��ا�2 و در :��	ن :+ دره �Lد،ا�CDب ھ�7 <�e را *P	. را����

8�� ?�دا�� و 
�ا�4	م /� /3	�� ی k 20 و
  N$P� �L را �Hزی آ�	
  N$P�
/� �c ا�K@	ر . /$د ا*	 دو��  �Lده /$د ،/� �Zاج ا��ا�2 و /� وا/��0	�I وا?Jار�Lد


	زی در :37$ری ا
d(�  +8�  *C �� از  N$Pو  دو�2 و�  N$P� ن	B�	*
�2 آ�B�	* اریJ?وا	ل  3$NRا  (K �L  �9رت دو�� ��/� *	�B	ن �N$P  :��� از *0

  .L  * S7K  N$P� 2+� /� �	م �Zا
2 از *+	�7K d$* ھH7$ن �c دو�


2 را در ا��ان 	�

2 ا����	ن ا��eاK  /� :	ی آن �L رو��ھ	ی �	ص اP�9	د و	�

در��Yآور�� /	 $1
S /� #8	رھ	ی L	ذب راه $1
�8 و ?��0ش �0	د را ھ7$ار *  


	ز��.K$74* 28 �'2 �$د+N ا*$ن��� 2
� ای از ا��ان 9	در /$د و ھH7+	ن 9	در ا
�/ �L �+L  ھ��	*	
� و �Z �/  �Zا
2 از +$ا�+� /� �1ر�U روی �	ی �$د /	�+N�0	�d را 

�+�	
�� . N+28 �'2 �	ری /�p d�	+N �8 ی ?$�� ای د��� از
ا�� ���ش �Nا�@�� $1
ی  �'�  را رد �L  7+� ا*	 �7  �$اھ� ا����� ی 9�1  اP�9	دی ا��ان را از �c زاو�� 

  .P$ر /+��د*8�� *�6ود و *6

�	�3	ی :��� N+�8  ا��ان در
2 در دوره ی S@9 از ا�CDب و در اوج  /(I *73  از+/
2�	� �8
2 �4+0���& ھ�e� . qو�  ?���� درآ*� ھ	ی �'�  ا�4	د #� �	 $1
ا�+3	 را �L در

�PK رk	#	ه #�، �PK #@� *�ر��0& و �PK *�76 . ھ�7 را +N	�d *$��	ژ �	م �3	د�&
�PK ،�# ه	#	kژ وا/��0 ر	28 *$��+N .  * ن	/�ز/  �	0L ن را	+)
ا�� د
2 از 

#� /+   ،��<�7ار /eر?�	ن. را���� و *  را�+� �L ھ�: q	 0Z	ب و �L	ب �E �7  دھ+�
�B�  .�Nر �L آوازی �	*'3$م و ?S و ُ?�	د /$د در �6Nا�  /  در و�

رژ�& �3)$ی در��Yرو#+'�Bان <� و رو#+'�Bان *)  از ھ�ط�� و د
�� ای ،  -١٢
�� K)7 . �7	د ا
�@�اد در 1	ر�T ا��ان /� #7	ر *  رودp ر�(  و	1��p 2
. ا�� 
(+  ا

��1	ر�(  ا
2 <$ن �� در 9�	س /	 ?J#�� ی 1	ر�(  ا��انp ���	� ن	*	
�� ا
2 و  
�� �7  ز�� ��Y�� ای 
	*	ن �	��� از ا
�@�ادK)7  ا
2 <$ن /�B1 . E��PK

8�� �Lد �L /��3 ا
2 آن را دوره ی  *��وط�2 <+	ن �9رت *�eLیازl1 دو�2 را

)M+2 9	:	ری . د	ط$�R  ا��p	ش و �	/0	*	�  �	م �3 eL�7�* اد�@�
از ا�� رو ھ�7 ی ا
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8�P� �/ 2$ص . ا��D	ل �	�2 /� ز*�+�اران و وا��	ن ا�	�� kو �ی /�آ*�ه از ا�	3�آ#'��
�دم روز?	ر 
(2 و /�ا�m /�وز :+^ :3	�  اول و ا�CDب ا�L@� #�ت ?��2 و *

 ��	�$#	�+�ی را 
�jی *  �Lد�� �L *��73�� آرزو��	ن <�eی �7  /$د :e /�3ه *+
2�د��� 
(� از د*$�Lا
  در *�	ن �@$د <+	ن �L در *dMD *��وط�2 ھ& . #�ن از ا*+

�K �:$�*  (Nر ا	$ن?'��	ر�7. ا�2 /$د و 9	�  
	�  /� د�@	ل ا�� دو D1	k	ی /� د*$�Lا
* ��
$�ھ& /� L 2(K& �41/�  و ھ& /� 
@�M . bح ?��L 2 ا�@�� ��$ا�20 :	/�'��ھ& �

�9 I	S/ 9@$ل/	7L  
  .��Dان 
	��	رھ	ی *�+	
b /�ای ا
��Dار �c د*$�Lا

 ��	
*a(M :)$ه ?� *  ) دوره ی �3)$ی(= 0L	�  �L ا
�@�اد را در ا�� دوره ی �+4	ه 
* S*.1 ی و در �$ر�: t6/ ��$?ز�� راه را /� ھ�	
��ی .   /+����(B# ھ�	# 	*

��ده ی *��  در ا�� �PK ھ�0�& /� �Zی �L ��ی در ا�� دوران و 9	�J��$اری ?0داد?0

	�� ی *$
$م /� ا�CDب �Z  در دوران  
   * I�	7� �/ را I�	وردھ	�
�e د�  *C
ا

�e �	دآور#��& در �	N)� ی #�3�$ر /�1 20	 J? .ارد� ����� �B�	+>١٣٣٢*�داد  ٢٨  	/
0�(�� ای *$ا:� ھ�0�& �L ھb1�* �7 از�kورت ا
��Dار ? c�<+	ن �l	ی د*$�Lا1

�+�'?  * �)
  .�Y& و �	
�اری از :	*�8 

/	 ا�+6	ل /� . �sD ا��p	ش ذھ+  /� /	ر *  ��	�� �3)$�3	 ا�� ?$�� 
(� ?'�� از ا
�@�اد
 ��	

	��	رھ	ی د*$�Lا1�c در دوره ی �3)$�3	 در /(�  د��� از ھ7�� ر �8k

&�+L  * ره	در دوران . ا# �+�	* &L �8 ی
$1 �L دآور#$م	� 	2 در ا�+4
1+3	 �$ب ا
'�	)* �L 	3�$(3�	/ &�> ن	���+�
 در
2 /�ا�m	م 
�ا���0،4 /	 آ�3	 )* �/	�2' /� �	

2'�	)* ��$1
�8 ی ا:�7	K   .�	:�8 /� /	ر ��	��L$ر  ھ7 d9دی ا��ان  –دروا	P�9در ا
2�?�0�)���ی 
	��	ر �Y	م *+� دو�2 *B# $1�� .ن	'�	(*، eL�71 2ر دو�	��	
 را در 


	��	ری /� ا�� �	 /�  ��*  �B$ھ+� ا*	 �B7* ��$�> �+�$?  7� *  /$د /  lZ$ر <+

�8 و ھ7	ن �Z از 1$ eL�71 	/ 2'�	)* 2؟�	2 �

	��	ر BZ$*2 را *  1$ان 9�1  د

�� *f0$ل p ان�B'+#ن رو	�. ر9& زد�B  از /� /3�0	ی *@3& ذھ� در ا��ان �	�N در *
2
از 
$ی . ا�� P1$ر eL�71 �L *0	وی ا
2 /	 ا
�@�اد ، P1$ری �	د9�a و �	در
2 ا

/	 ا*6	ی د*$�Lا
  �L ا�� ھ& �	در
2 د��� ھ7�� *�د*	ن eL�71 را /�ا/� دا���0 ا�� 
�41/� ھ	 و ��Y�� ھ	ی ��اوان دار�& �L د*$�Lا
  در ��1$  .ا
2 و 
	ده ا����	��

EBK�/ �� 2
  .ا
��Dار �Y& و eL�71 در 
	��	ر دو�2 ����ار#�ه ا

 �L &�
 از 
$ی د��� *  دا�	�

	ز*	�3	ی <� و /� د�@	ل  
	ز*	�3	ی  �N	� ا��ان

	ز*	�3	ی *)  ?�ا /����ا
آ�3	 � eL�7�* ی	رھ	��	
@�اد��وری رواج داده ا�� 1	 

 �*$BZ.  	/ د$� Sرا���� در دا�  * �)
  
ا�� 
	ز*	�3	 �L در ظ	ھ� از د*$�Lا
7��� ی *�eLی و?��e از 9	�$ن �Z  /� اlK	ی �$د ر�L  7� &Zد�� و  دا
�@�اL c�

  .�9)�	ن را *$:� *  دا��0+�
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�3	 و اeZاب *)  ا��ان 
+2 ا
�@�اد /  ر7Z	�� ی <� را /� ?$�� ای ?�<� در 
	ز*	
��  و P)# فJZ و c���د*$�Lا1p ی	ا#�+3J?ر	+L 	*ا &�+L  7� �/�41 &�آورد �L

�7$�� ی /	رز آن را *  1$ان JZف . ر��	رھ	�  از ا�� د
2 ��اوان /� <�& �$رده ا��
را از #	ه در�	��L 2د،ھ�7 ی #	�$ر /(��	ر /�#�7د �L و�9  ��*	ن �(20 وز��ی 

�� #	��8 ��اL+  �$د را /� راه #	*   /	6+
 ��Lن  :@�3 ی *)  در دورو/� د	ھ$ا�$اھ
 d+* ش �(20 وز��ی��J� د�� و او را از�L ���31 ا��ا��+� و /� ط�ق *(�)� او را

�I از او ط���اران و ھ$ا�$اھ	ن :@�3 ی *)  رو#3	�  /� *�اb1 /��1 از ا�� .�Lد��� 
�1د�� �7$�� ھ	�   ا�+3	 / . /��0 /$د��در ار1@	ط /	 دL �/  D��N ��L	ر را

��د*$�Lا1�c /� #7	ر *  رو��p . ��0ده ای /$ده?  
	�
:@�3 ی *)  <$ن 
	ز*	ن 
�eھ	 را د��ه > ��ا
2 از ا�� �7$�� ھ	 L& ��ارد ا*	 در 
	ز*	�3	ی c>$L د��� ��e ھ7

 را eKت هللا 
6	/ �	د /�	ور�� و 1  �Z	 �Zودی ھ7�� ا*�� ا��Y	م  را /� �7$�� ی . ا�&
l3� د���در  �	ھe��	ن ا��ا��3�0	  ?$�	?$ن ا��8	/3	ی .از ا�� د
22 آزادی ا��ان و <

  .را ھ& از �	د�@��& 

0�	ری از اeZاب ?$�� ?$ن  ۵٧ھ$ا�$اھ	ن :37$ری ا
C*  و ��I از ا�CDب  -١٣/
 �>  �Z ھ@  وJ* د ، *)  و	ی اول را �7$(ص رژ�& �3$P)ا�  (K ��د 	2 /*$P�

رو��Bد رk	#	ھ  /� د�� �P)�  ا
�@�ادی و �k  �د�� #��8 *  �7	�	���� و *�D�8 /$د�
2
�	ن دراز در ا��ان در *6	�� �(�)* S	�N در . #��8 دا#�� ا�	
 2
ا�� 
(� �	در

  .*6	�S د�+  <�خ *  زد


(+	�  �� از ��Y #3	د31	ی 1	ر ��	�'S8 و / رو��ادھ	ی  �Y�(  *$:� /$د و �� از �<+
�	/  /�  .��Y ا����� ھ	ی دو�	د#	ه �3)$ی�� از�
ھ�7 *  دا�+� رk	#	ه در آ
�	�� ی د

  * 2L�#  @ھJ* ھ�ات	Y1 د در$/  *	Y� 0$تL ھ+$ز در �L  �	*2 ز
�9رت و در

�*  زد �/ S?ِ  �Z ب . :20 و	�L ی«در�B'+#�41د و رو «�L او /� *�د  آورده ام

7�� ی 9& را راه ا��ا�2(K زه ی$Z ی��	Z &��Bا��@K T�1	 �	�	ن 
)I�+M ھ& . آ9	#
/	زدار��ه ی آ��+3	ی *Jھ@  �@$د ا*	 *  �$ا
2 ھ�7 <�e را /� ���B/ &Y و ا��اط 

�$ن را *��9$ 
	زد�	Zی رو	ده ھ	'�
���3	ی . L	ر�3	ی *Jھ@  و 
$ء ا��)
او 
)$ه و �7	د روش J* �kھ@  او /�#�7ده آ��L �H : .�@20 آ1	1$رک را درا��ان /� L	ر

* �k  ��/2 ?�ا	ر را �� از /	L ��ا �L 2
Jھ@  �L *  #$د ھ7	�	 4Z ��L	ب ا
9�1�($اھ  و/�ا/�?���� DZ$ق زن و*�د�
�$ا
�	ر ��K  �*$BZ  .  /� ا:�ا?Jا#2از


  *��وط�2 ھ& در <	ر<$ب ھ7	ن 9	�$ن ا
	ا�� ���B رو#� ا
2 ا*	 ھ7�� را . /$د
 EL q�د�@	ل *  �Lد �L /��  *$ادش را *	�+� ھ7	ن *	ده �Y	رت �3D	ی #��8 از آp	ز ھ

  . :�ی �j+�ا�Z 2#  �$د *�رس �L در *E(4 ����0 /$د
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�& /	 ا�� +L  * �/�41 ھ  را	#	kی ر	3�
	�
دوران *�76رk	#	ه ��e :)$ه ھ	ی �1اوم 
Z �Le	R *  �	/� و ز�	ن ��د N$رت 9	�$�  1'	وت �L *0	وات DZ$ق زن و *�

Sp � *  1$ا��0+� *�	/��$ردار از lZ$ر #7	ری دا�I آ*$��� ی دا���	ھ  /$د�
�����/ 2
��ی ��e /� د(L .  �	ن ھ$ا�$اھ	د?�B(�P61 ن	�ا�� <�eھ	 ھ& در :	*�8 در *

وا�7$د » #@� *�رن«/�ون 
	��	ری ھ�7 ی ا�� ا7K	ل را �sD ا�$ز�0�$ن . :�ی دا2#
 2�	
��ی ����$اھ	�� ژر�	 /@(�� /� *  ���� ا�9ا*	1  را /	 �+> �L ی آن	و /� :

�2 و ?�ا��3	ی �	Zی :�ی /(�  از رو	'�3�	2 و راه را /�*(
*(	�'2 /	 آ�3	 /�*  �	
�e *�دم K$ام *  ?�$د�
ھ7	ن 0L	�  �L ا�9ا*	ت *�76رk	#	ه را �	L	�  .د�+  و زن 
CDز ا�	p#@� *�رن *  دا��0+� در آ 	ی  ۵٧ب � ��	�7ه«/� /3K د	l1 « 	/ د	l1 	�$? �L

�0& /	#� /	 ز�	ن /�ا/�ی �$اه و /	 آ�	ن 4Z �L	ب را /��7  1	��+� /	 #�ت 71	م /� �	��j*ا
�+�
�2 #�3ت . *(	�'2 /��	�	Zرو 	د�2 /�k �/ �L ن	'�	2 از *(
Z	R ھ�7 ی ا�� د

kط�ات *�76ر	ھ@  �J* ی	3�)/ �L ب 1$دهeZ ن	دا#�+� و ھ7  /	�L  ه را ط	#	
�2 راه ا��	د�	Zل رو	2 ا��ا��� /$د،د�@
�� و 
�L$ب ز�	ن /ر��(+� �Lده /$د و او را د

  . ��/� �Lد�آزاد�($اه را $1:

 �/ S/ ،2#0+� داZ  M/آ�2 هللا /�و:�دی روا 	ر�2 و / UZ 	3+1 �� ه	#	k�76 ر*
�$7��0ا#�@	ه P1$ر *  �Lد ھ7�� *Jھ@�$ن ��2 و �+	ه 
)M+2 ا�� در /�L �/نا	.  �ا� 	/


  *73  رااو Z	ل 	�
در ا����� ی د�+  درک �Lده /$د و�9  اCMNح  د?�?$�  
Lر	ر/020*	L �/ را  *C
0�& ا��� :	*�8  واL+�  *�@2 /� او ��	ن داد و ��  ا*	. 

�)�BدP61 S�	6*��eی را درک �Lد�� و �73> ��/	/�k 2ب ھ�7 #	ه را از . ���ه <+
#	ه P1$ر *  �Lد ا�� د?�?$�  .(�ه �Lد�� و آن را *�+	9~ دا��0+�ا�� اCMNح *0

�2 را در /� �7  ?��د�	Zرو �L 2 *�6ود
7�a :��	�  اK . ھ�7 ی 	ا* d9وا �/
�� و 61$ل �9ار دا#2 و �0@2 /� 
)M+2 و *��73 از آن �$د �V1 2 در *�8ض��	Zرو

:$ا�	ن . 0	س *  �Lد	�� ا�71Zن /��ا��ان ھH7$ن �c ��ھ+^ و �c  /�  را �0@2
���� a(81 �	ط� ��	ن *  داد�� 1	 /� �$د ا��ان/ ��M0(� �/ آن دوران  �	Z3$م . رو'*

ا
Cم را *'3$*  *�8@� و :3	��7$ل *  دا��0+� و *'3$م ا��ان را *'�Y� �1$L  *$3ا�� 
  .»آر�	*�3ی«و /� ا�K@	ری 

�I از ا
Cم -١۴� T�ر	2 1�0�	ری از 1$:�  و ��I از آن در ھ7	ن ز*	ن *��وط/
�� *'3$م .را /� �$د :)�L bده /$د*��وط� �$اھ	ن 
ھ+�	*  �L رk	#	ه /� �9رت ر

  . ا��ان ��I از ا
Cم را *)7$س 
	�2 و در ط�3Z	ی ��ھ+�  *�(P  *�@)$ر�Lد

  * 	M�  راھ d92 /� وا
0L	�  ���D�8* �L �	د#	ھ  �3)$ی �	�	ن �PK *��وط�2 ا
�+�	7�� .
 �c دوره ی L$1	ه در آp	ز 2�PK ا
�L 2 ا����� ی د*$�Lا1�c /� 9$ت در

  #	��pورد و /� ?$�� ای ا	���/�
 2�،*�� در �	N)� ی #�3�$ر /�20 1	 *��وط
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�20 و ھ��& *�داد،/ 2�رواج ��	�2 ا*	 <+	ن �L ا#	ره دا#�& ط�3Z	ی *)  ھ�7 /� وا89
�I از آ��H در P1$ر *��وط�/  �	3Z*� ی  درآ*��� و ط�	در /�� ���$اھ	ن *  ?+4

ا*	 ا����� ی ا��ان /	
�	ن �L در ھ7�� دوره ی رk	#	ه /	�+�ه . *)  
	زی :	 ?��2
در . ?�2 در ھ7	ن �PK *��وط�2 در �$#�� ھ	ی *��وط� �$اھ	ن :$ا�� زده /$د

دوران رk	#	ه ا�� ا����� :)$ه ای ا:�ا�  �	�2 و در �L	/3	ی در
  و در /��	*� ھ	ی 
ھ7�� د
2 از 3�#$L	 K+	د /0�	ری را  .�  *��8د /� آن 1$:� �	ص *@Jول ?���2ھ+

/� �P$ص K+	د <� و <ِ� 9	:	ری و او/	ش ��Bی و و���دھ	ی #	��8 ��اL� و از 
2)��2 وا�E *	��ه و ھ�ا
+	ک از ا�� ا�9ا*	ت را/�ا���	Z2 رو*$P� ��73* �7ھ .

1'0�� ھ�7 ی ا�� *�دم ا�� /$د �L رk	#	ه ��/	 ا
Cم K+	د *  ورزد و �P9 دارد  �(�0
�+L�/ �8 را از ا��ان��4	 و �	*$:� . ر��� ی #/  �	3�*$P� ذب	L ر$P1 ��ا

  ./�ا���(2  و ا��D	9  1	زه در 71	م :	*�8 /� /	ر ��	��


.1E��L	/3	ی 1	ر�T ا��ان  *$زه ی ا��ان /	
�	ن،/�?eاری L+��ه ی ��دو
  و ا���	ر 
 ���3	 را ?��0ش /(�+L�8 ��ا�	# �ن �3)$ی،ھ�7 و ھ�7 دا*+� ی ا�	ز/ E�ن و �1ر	�
	/

2�	
�+� 1$زی /  0Z	/  را #8)� ورL . و ��41/� ای /� ا� ��در ��7L :	*�8 ای <+
 و 0@2 /� 1	ر�T �$د K+	د *  ورز���� و 
�اناlK	ی :	*�Z .� �8 /� <�& *  �$رد

8��  /E . 7	ن 1	ر�T را *  �B$ھ���� و ط�د *  �Lد��/eر?	ن ھkو ��+> z�k$1
2
1+3	 �	دآور *  #$م �L ا?� :��	ن . ��	ز*+� ر
	�� ای :�ا?	�� ا
2. د#$ار و 
(2 ا

�	ب �7  #�، �1د�� ��ارم e41 �L�� ی ا��ان ا*�ی *	L ه	#	kر �PK زی در	
  (*
  . *�6$م *  /$د

ا�� <�eی �@$د �L . �7 ی ا�� �P$*�3	 ا��0	د?  �Lد/	
�	���ا�  ا�@�� در /�ا/� ھ
#�ق . در /ُِ� :	*�8 ر��� دا#2 و از ا7K	ق �L  * ��JV1د. *M)$ب �sD �	د#	ه /	#�


	�  �L /	 ا��ان K+	د �	?'�� و �	آ#B	ردار�� از ا�� �P)2 ��ھ+^ ا��ا�  �L 9	در 	+#
ا�� د
2 از ا��ان .	��+$د��ا
2 در /�6ا�  �1�� #�ا�s �$د را /	ز/�	را�� ���7�� و�

 �L �+>ن د��ه ا�& ھ�	�
0�	ن و رو�Z$زه ی آ�7	�  ز/	ن و در #+	
	ن را در *�	ن ا��)
/  از ا��D	د �$د �L$رھ	ی د��� ارو�	�  ��e 1	ر�T و ��ھ+^ ا��ان را از ا�� /	/2 

�J�� bا#�� ا��P� .  

��ان /	
�	ن از 
$ی ��	ه /� ادر ز*	ن *�76رk	#	ه �E از /�20 و ھ��& *�داد*	ه 
در *�	ن اد�@	ن و  /�20 و ھ��& *�داد*	ه /� �1ر�E�U از در/	ر D1$�2 #� ا*	 ھ7�� ��	ه 

�L b0Lد و 1	ر�T ا��ان /� دوره ی ا
C*  *�6ود ��ھ�(��	ن ��e �	�� ھ	�  ا
�$ار 
2��� . �	+�Kن را /  ا	*�د* �و ��ھ+^ ا��ان ا� T�ر	2 1�(L �/ 2@0� �د	� ��	ه ��@
2��? .  �Z7$ا�  * �+
د�� <	ره ای ��دی <$ن D1  زاده �L از ا�� ��	ه /� /	
�	ن �	��


B$ت ��ا#�+� و /� e: د���L  * ه /0+�ه�+Lی ��ا	3��$4@�K.  
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8��@  . ھ�دو/	ھ& 
�/�/�B+� ،  ا
�L 2 در <+�� :��	�3	�  ا��اط و s��'1 ط@K �>
	
�sD �	در
2 ا
2 . زد و راه *  ?�	��دارد؟ :	*�8 /� �1ر�U �$د 81	دل /��9ار *  

�& د7#+  /	 /	
�	ن ا����  *�6ود *  #$د /� <� و /� *6	�J* Sھ@ +L ر$P1 �?ا .
 .K+	د �pب /	وران /� ا�� ��	ه اb(p ز�	�@	ر�1 /$ده ا
2 از رو��Bد آن دو ?�وه د���

0�	ری از �(���و#	ن �p/��ا ھ�?$/�
	ن /� �� ��	ه،<� ر
�/	ز?��  را /� ا��ان /	
L& ��ار�& از ا�� د
2 *�د*	ن �L �$�	ن را *6$ر ا����� و ا������ن . 
(�ه *  ?���+�

�+��	
/	وران ا
Cم . *   �7$د�� و ا��ان /	
�	ن را �	ط�ه ای *@3& :)$ه ?� *  
. :	ی �pب *  ��	����?��e را /�*  ?���+� و ا
Cم را /� ا�+�$�� ا
��RRت ا��ان 

/� ھ7	ن ا��ازه 1	ر�c و �c �71ن و ��L c$ر  c� T ��ھ+^?I+�e /(�  از 1	ر�
  .ا����  /� /	ر *  آورد e��? �L از ھ7	ن ��ھ+^ و $1
S /� :	�  د���

�@  �L *(	�'	ن رژ�& *�76 رk	#	ه /� /	
�	���ا�  *  K ����73* ا��اد و �ر?���e/

	�� /$د�P�	� ار وeی دو ھ	:�+3  �	ن ھ7. ?���+� ،/��	ا���� ��	ی *(	3�#$L ی �

د��� �+4	ه 
	�� را از �K�Y)7  و ��وھ  در ار1@	ط /	 ا��ان /	
�	ن �	د��ه *  ?���+� و 
��ه در ا�� ز*�+� ی ا��� /� راه ا��ا��+����+��  �	4+: .  

آ�3	 ����20 و  �اL+$ن �L *�31	 از /��	�  آن :�+3	 J?  *رد *  1$ان /	 �$��0دی /

+�4  در �$
	ن  �8  ا
�L 2 /��0 /� د��?	ه ط@. 
+P+*  �4'	�� /� د
2 داد ��+>

$ه ی /��	�  آن ا
�+@	ط او��� ام ا�� ا
�L 2 ا�� :�+3	 �Nف ��Y از �6. �$اھ� /$د
دا*� زد �L ورا�1 از ھ�ف و ��/ �P9	 L++�?	��	ن  	ن��ا��را در *�	ن ا�$K  �$دآ?	ھ  

�+L  * 2 و
�� /� اھ7�L 2$ر. �L S7Kده اL.1ن و$H7ن /  ش ھ	�
	/ T�ر	ه 1	��e/
و /�:��0 
	زی :	��	ه  ا����� ی 1	ر�( *3& /$ده ا
2 در �N�K ی   �1د�� ?	*

0�& /+�ی L)  . ھ�7 ی *	 در دو �	 <+� 1	ر�T *  ز��&. ا��ان در 1	ر�T /��یD1 c� در
وا89�2  .*	ن ا
2 و د���ی 1	ر�T /���2 در *74$ع�$د �B  1	ر�SP�C/ Tو 
	ده 

 �L 2
��ه �1 ھ� /��0 /� *89$�2 ��ھ+�  ا�� اH�0�& /+�ی /U��V �1 و �D1 ��د، ا��
6�s �	 . �$اھ� #�* T�ر	د *  1$ا�� در 1�� �L &+L  * ره	را ا#J? ه	�� c� در sD�

��ه �	 9@�)� ی �$د /e�� و در ھ7	�6	ل در �c 1	ر�: T	SB# �/ �L �1 d* ا*�jا1$ری �K
��71  ��e �9ار /���د و 
�ا�4	م در �c در �1 c	 7k��	 *)  :��	ن دارد و در  T�ر

0�& /+�ی ��e . 1	ر�T /��ی ��e واd9 #$دD1 ��رداراز ا$��/  �	L 29د  sD� 20��  *
ا��ا��	ن ��e در �c . ��	ن دھ& �L ا�0	�3	 در 1	ر�(3	ی ?$�� ?$ن 
�*  L++� �$اھ&

T�ر	در دو1 &L 2

	ده ا����	�� آن را 1	ر�T ��	ه 
	ده د �L ن وا��ا	�
ا��ان  1	ر�T ن /	
 *C

� *  L++� دا���0 ا��، ا .�4�?	ه ا�� /(I را و ?	ه آن /I) را ، اb(p /�  ،در ��

ط@�1   *  8	 �Zودی ?$�� ای ا��اط  /�:��0 *  
	ز�� �L ھ�7 اش /� /	ور ا�� 9)&
��	7�.  
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� ، +L+ا��ان ا
�NC�  *C � ھ�7 <�e را در+
L  *  8+ ۵٧و*  �$+L dk	 E� �L از 
 7(K �Y� 2 و ھ& از
ا��ان ا
�  *C	�N . �	در
2 ھ& از ��Y �$د *$k$ع �	د9�a ا

. در دوره ی آp	ز��  ، ا��ا�  /$ده ا
�L 2 /	 ھ7�� ا
�+@	ط	ت L+$�  ھ7($ا�  ��ارد
	1،  *C
�20ر�(  ��	�/��� 1�1�b *  1$ان �Z  ?'2 1	ر�T ا��ان ا� �Zوا 	� �.  

 &+L �NC� .eی دوھ	3+�: �L �#دآور	� 	* �/ ��L.1 	/ ر	/ ��
	�� /�ای �(�0�P�	� ار و
$د، در1	ر�T 7��71	ن و � 
73  دا#�� ا�& در 1	ر�T. /� 9$ل K$ام از ز�� /�1$ ��	*�ه ا�&

��/ T�ر	و در 1 �DM+* T�ر	2 و . در 1#J? ان از آن$�/ �L 20�ا�� �$دآ?	ھ  <�eی �
را �L *6$ ا��ان را در 
� *  ه ا�3	 و 1$د 
(+	ن *�	ن 31  <� ا����	ن ���Z ای

  .��ورا��ه ا�� :�ی ?��2

ا�� :+@� از . /	 ا�� Z	ل �6$ه ی /�?eاری :�+3	 t6/ ا���e /$ده ا
2 و ھ+$ز ھ& ھ20
2)��� را /	�� :�ا?	�� /� /J? t6ا#2 و از ا��Cط دو *$k$ع ��0Bه *�'	وت ��ھl9 .  

/  �1د�� �B  از *��73�� /� /3�0	ی ذھ+  در 1	ر�8* T	�N  *�داد /�20 و ھ�2 -١۵

  ر�^ ھ� ?$�� 1	ر�(+$�0  . ا��ان /� 0Z	ب *  آ��	�
*+P'	�� در ��1$ :	�@�اری 

  .*  /	زد و در *�8ض ا31	*	1  1	زه �9ار *  ?��د

 	/ s@1�* ی	3�
. *�داد را /	�� ��Dان ا����� ی 1	ر�(  دا�20 ٢٨*���73� �PD	ن /�ر
*�داد و  ٢٨ا*	 از ا�� �J�/ �L ��Bر�& /� ھ�Z	ل ھ7�� /� /20 ذھ+  در ار1@	ط /	 


  ا��ا�  و BZ  �Z$*�3	ی �p/  /� ��ج داد�� 	�

	ز*	�3	ی  �L  �	3�ر	L	�ر �Z در

	ز R$61ت �$د  �+��e�$ن $ا�� ر�	L	ر�3	 اL+$ن ��e �1اوم �	��� ا�� و 1). ���# ۵٧ز*

2

  /)+�?$ی آ�3	 #�ه ا  /  /  
�L  �*$BZ �$د ا�Nار /� L$د1	 دا#�� ا
2 . �	ر
 �L �+L  * 2?$�  :$ری وا�7$د
 1	� �ورآ1$ده ا�3	 را *  . داوری /  ط�ف ا

از ا�+3	 �L  .	ر�T را 1@)�L x++�در *D	م داوری /+��++� و وارو�� 
	زی �1اری L++� و *��ا�
0�	ن 
L  *  8++� ا/�Jر�& ���B ی در �$ر 1$:� و 1	���ازه ای /	*eه ا�� ا
�L 2 ا��)

�	ن /�+�از�� و در ھ� ?'��$ » ?+	ه L$د1	ی /�20 و ھ��& *�داد*	ه«�	B��*را /� ?�دن آ
�+�$�/ �)
 �+��	ن در ا�� ز*�	B��*آ ID� از sD� ی�: a�D61 و.  

��H *3& ا
2 ا�� ا
�L 2 ا�� آ. ه 
(� ز�	د ا
2 و *+	/d ��اوانZ	ل در ا�� /	ر/� ھ� 
 S0� دو �L  +ی ذھ	/3�0 �از /  B� �/ 2
*�دادی و �E� S0  ٢٨*$k$ع S��@1 #�ه ا

*�داد /�  ٢٨#�M	ن 
	زی آ*��B	 در :��	ن . از آن 9	در �@$ده ا�� از آن در?Jر��
�I ر��L 2 /3	�� ای #� /�ای dM9 را/�M ی ?�و?	����ی *��ان داد و �Z �/  �Zی �

�� دو �L$ر*�8	رف د�/ c�1	7(j . ه ی�����+��S وز�� �	ر:� ی �$ز#($اھ  �/ ��+�(L
��وا89  و /� را
�  ���@B	را�� /$دp 6+� ایN e�
  ا�� �c و. �	�
ا
�M ی *@�Jل 

آن د
2 وزارت اطKC	ت :37$ری ا
C*  ��2  در Z	�  ��Lارک د�� 6N+� را 1
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��وا89  *  �7$د. �9ار دا2#p e�0L	�  �L در آ*��B	 ز��?  *  L++� و . ھ�7 <
������ /�3ه ھ	را از ا�� �L$ر *  /��� و 1	/8�2 آ*��B	�  دار�� ، / �7k از راه در

٢٨ 2
/� �c ا�K@	ر  .*�داد و:�3 ای ھ& /�ای �$د /� /	ر *  ��	�+� �0B� �Lه L	ذب ا
�� ذھ� /�20 و ھ�2ِ *�دادی *8�+  آ*�(�� #�ه ا
/ 2	 �c *  1$ان ?'2 �$1�� و/	ز�$1

��$
�$ن �L 1	ر�T را �L  * �NC++� در و:$د . ر�	L	ری <+�(* zM
ر�	L	ری در 

D$ط او 	/ ����ا�� 
	ده ا��	ری . #(h د�P* ��Lق  و �	�	ن 1	ر�T را ��e /�ا/� *  ?

+  را از �J��ش ھ� �$ع 3	 �c �	��ه دارد و آن ا�� N �L	Z@	ن <+�� ذھ+1	ر�(  1
�2 �	��اری *@�ی *  L+� و /��$f0*  	3��8kاز و  +�آ�	ن ا:	زه *  دھ� /� �6$ی �+


$د *+	�d ��دی /  آن �L از �$د *	�� /�Jار�� �/ ����
	زی . /�3ه /� �NC� ��ھ7
#(h د�P* �76* ��Lق /� ا
C*��ا�	ن :37$ری ا
C*   $د1	ر�8* T	�N در و:

2
��داد و  ١۵:��	ن ا��Kاk  #�وع 1	ر�8* T	�N را /�ا/� /����� /	  ا*B	ن داده ا
 +�
	زی ا
Cم و 3�L�Z	ی ا
8*  *C	�N درو:$د #(h آ�2 هللا �7 �NC� . ��ا


	ز�3	 درP� S7K)�  ا���$�$ژ�c /� �$د?���� ا�� و ذھ+  L	ذب  �NC2 از�
د
  .��ورا��ه ا��

ا�� *$k$ع /�jداز�& �$ب ا
2 ��	ھ  در ا�+4	 ��I از آن �L /� :+@� ھ	ی د��� 
 ��Lم د$Z�* 2 از�	7Z ن	�K�* از �L  1	4� 	k�*Cp ^+ھ�
�+�از�& /� �$#�� ای از /

2
او در ����'�	ر �$د /��$#�� ای L$1	ه از �aD6* c آ*��B	�  �P* �76* .  *ق ا
:�3 ی *)  �L /� د�@	ل ا��Kاض د�P* ��Lق /� �6$ه ی ا��(	/	ت دوره «:�$��0

�@  /$د از #	L�1 �B(/ د$@�  
	�
�eZ c� ،�# Sب B�1  (* رای$# E(4* &دھe�
 ��	DK ر و	Bا� 	/ 	*� ھ	از *���ان روز� �ھ@  و <+� 1J* ت	4�
رھ@�ان <+� eZب و د

�2 در P61� در/	ر، /� ا:�7	ع �$د ادا*� داد�� و روز D�$* م�K از E� �L ?$ن	١٩?$� 
ا��اد ... � رھ@�ی د�P* ��Lق اCKم �Lد��*$:$د�2 :@�3 ی *)  را / ١٣٢٨آ/	ن 

�L �3@: ...از S@9  ��/ @$د� �ن رو#	آ� b(pاداری ا a/ا$

  و 	�
 2�P)#  ��
$��
.�
  <+�1� از آ�3	 ...ت Z	�7L ی ?J#�� /$د��/� د�P* ��Lق از ا:eای ھ	�
 a/ا$



  �	*M)$ب /$د و د��?	ه ھ	�
�6$ی �L  ا:�7	K  #	ن ��e ھ7	ھ+�  ��ا#2، /� - 	ی 
��7�7P1 م	د�� و ھ+��L  * ذ	ا1( ~�D� و �k dkا$* b(p3& � ا* S�	0*�
ی /�

�t درک *0	��B(7*. S  /� *�	:�ه و �Z  زدو �$رد *  ��دا��+�Z ن از	آ� ����/
��ه ی *�B(7  �	 �	ر:  د<	ر 
	ده H�� S�	0* 	/ د�� و در /��$رد$/ ��8k  
	�


  ٥».ا����  *  #���

                                                           
	�د	� و �ر(	� از �رھ�? <�	ر=� .-�ز�ورو�� . ج .	�رک.١٣٣٢	رداد  ٢٨-ود��ی .��.٥

  . ��١٣۶٧ران ����ز ./�پ اول.���3 ��۵٠٠٠راژ.�ر-ت ���	  ا����ر.�(�� 
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Ej

	ز*	�3	ی �اد را *��K �+L  * &3ه ای از ھ7�� ا� �ھ+^ �4	1   2*�� �/
 
$
���b در/	ر را «او /��1 ازھ�7 آن �L  ا��)�E و آ*��B	 و #	�� /� /	ور :	
?�<� ھ�7 ی ?'�� ھ	 و 
(+	ن 
�ھ+^ �4	1  *+40& ��20 ا*	 BZ	�2 دارد » .�$رد��


	ز*	ن *�L  73 :@�3 ی *)  �	م ?���� /$د و K)  اNR$ل *   �8k از آ#'��  و

�  �L در ./	�20 در /�6ان /	زوی اداره L++�ه ی BZ$*2 د�P* ��Lق *  /$د��

	 *�Mح *  #$د و 
�ھ+^ �4	1  /� آن �	
T �7  دھ� ا�� ا
�L 2 ا?� BZ$*2 /� ا�+4
�� ا��ادی *  ا��	د آ�	 9	در *  /$د�� �L$ر را در <+	ن /�6ا�  �	�N در +> 2
د

  /�ا/� eZب 1$ده اداره L++�؟

�)� ای ر�	L	را�� #�ه ا
2 در از ط�ف د��� 
ھ7�� ا����� ی /�20 و ھ�2 *�دادی و
�K$+P*  3  و L	ذب ��اھ& . ا
C*  در <+� :23 د
2 :37$ری:$1 �L 20 آن)�


�3	ی �kآ*��B	�  ا�� :7	�

�3	�  ز�	�@	*  آورد /�ای 	�
�� ر3$ری �L در ا
	س 
. /� 0Z	ب *  آ�+� *@�� l1	د *+	�d ا��ان و آ*��B	 در *+�DM یھ� <+� در *$ارد

��Lط د$D
*�Pق ��+$د /$ده ا�� و  
��Lد?	ن و رھ@�ان ھ7�� :37$ری ا
C*  از 
�� از د�P* ��Lق �	د *  . از آ�2 هللا L	#	�  7Z	��L  * 2د��D61 و ��ھ7�+	ن /	 1$ھ

L2 �ده ا�� و /�:��0 �1 از ھ�7 �$د آ�* c� ق را�P* �L 2
�2 هللا �7�+  /$ده ا
��ه �M	ب �Lد
/	 ا�� Z	ل ?�دا�+�?	ن :37$ری و�9  د���� از ھ7	ن .ا
�($ان �$

��ه ھ	 *  1$ا�+� /�3ه /����� /	زی را /�?�دا���� و در *D	م ط)ا
�($ان 
)@B	ری  از �$
و در
2 ھ+�	*  �L EZ �Lد�� ا�� دL	ن دو �@I �$ا��ی :	�@  . آ*��B	 �9ار ?���+�

*�داد ھ�7 را :e �$د *�PD :)$ه ?� 
	��+� و  �٢٨�e 1$ا�� دا/ 2#	 e/رگ �7	�  
�)� ای ر�	L	را�� *$k.را ط�ا�L  Zد��/	زی وارو�� ای 
$ع /�20 و ھ��& *�داد و

#�ه ا
2 در د
eZ 2ب 1$ده �L ھ�7 ی *(	�'�3	ی �	�7	ن /�ا��از �$د را در دوره ی 
2 /�  ��I �	 ا��	دهد�P* ��Lق /� *�د ا
��RRت 
�� L+� و Z	R در *D	م د�0$ز د:$1

�20 و  .ط)@B	ری /��e و *)�$ن را ?+	ھB	ر :)$ه دھ� �Z  �$د د�P* ��Lق را/ ��ھ7

��7اران S��@1 ?��� ا
2 /� ھ��& *�داد 	�
ا/eار ر�	L	را�� ای در د
2 /��  از 

�� /�ای د�0$زی �$د �0@2 /� ا��ان /�	را�+� و ھ�7 ی )
  3�:$1 	1  �	B��*ال آ�@��
، ��
  #	ن را�Y	*  و د�	��3	ی �	روای د
��	ه ھ	ی ا*+	�
دردوران *�76رk	#	ه  

ا?�  ::23 
���$�  او *$:� 9)�7اد L++��	��3	ی ز�	�@	ر#	ن را در ا*$ر ا��ان و ددر
3�& /$ده ا�� /	 
���$�  *�76رk	#	ه ا�� S7K را �C1  و 
در 
���$�  *�Pق 

Le++�ه ی ا��)�E ا
�Z �L 2اS9 در 
� �1 ازھ�7 ر�	L	ری *�f7ا*	 /	R. :@�ان �Lده ا��

 ،در ا���	ر ?e�+�  ا
+	د وزارت �	ر:� در /��	*� ھ	ی /  /  : :23 1@)$ر *  �	/�

+��� L++�، در *(	�'2 /	 �	��ان �3)$ی /  آن �L ا
+	د د
��	ه ھ	ی ا*+��  و �Y	*  را *

	زد /� Z �P9'� آ#'��  �B7* 2 را+M(
��ی از ھ� �L  �$61 /	ز?�2 ?$(: �P9 �/

 *C

2 در :37$ری ا	�
  ./	زار 
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	ی وا�0�� *  د�� د��� �7  1$ا�� آرام و /	 در �CL cم د�P* �76* ��Lق در روزھ
�+��+/ 2*$BZ �+0* �/ «. ا��9ار	د1$L «�7و  *$ھ@�  /$د /�ای ھ �PK ز���ان آن	ی /

/	�� 9	در /$د از ا�� /� /20 ذھ+  در?J#2 و /	 1	�0�$+)   ./(�B  #� /�ای *)2 ا��ان
& و دو?$�  ��Bده /	#& /	 ن �L ا/3	م /� /	ر �+�	�/�ای آ. ھ+�  آن را /� داوری 
�jد��

ھ�7 ی ار:  �L /� اھ7�2 دورا�0	ز و 1	ر�(  *)  #�ن J?  * 2'� 28+Nارم ، /	 
 �(N	� ن	2 ز*#J? 	/ 2 1$ده و
/�ا�� /	ورم ھ7	ن �L #� /��3 از آن  /$د �L ا��ان /� د

3�	 /$د /�ای e41��. ا�3	 �	ره �	ره #$د* e�0�	ن ھ7�� را *  �$ا
�+�  .ھ�7 <�و /� ا��)
�	ن ھ& در ا����� ی e41�� ی ا��ان �'�  دا#�+� و دار�� –ھ7�� :23 1$ده 
؛ رو

 �7k *  دا��0+� و در 	ر #$راھ$�L د$
روز?	ر 
�jی *  �Lد�� و ا�� e41�� را /� 
ر��اد  ./� *�دا
��RRت ���@B	را�� ی 9$م ?�ا�	�� <+�� ��وژه ای را $1:�� *  �Lد��

�7 ی ا�� P1$رات را �ID /�آب 
	�2 ا*	 /� 
@b �$ع /�20 و ھ��& *�داد *	ه ھ
/�دا#�  �L /� �1ر�U در ا��ان رواج ?��2، ا�� رو��اد S��@1 ?�2 /� ز�:  7	�B	ه /� 


  ?�وه ھ	�  �	ص درا��ان	�
�7	ی ا����� ی 

   ا�� ز�&. 	�
راه را/� /	ز���ی 

	��� و ��دا��� را در �	�$#	�+�ی ?�$د و 
�ا�4	م ھ�7 ی /	ز���ان ا�� �N�K ی  

��  .�$د ��و/)8

�� او را /  ارزش دا��0+� -١۶'
�sD . *(	�'	ن رژ�& *�76رk	#	ه *�K$74 ی ا�CDب 
و�L  �9 رژ�& او :	ا��	ده *  �7$د و #$روی روا/M  ھ�7 :	�@� /	#	ه /��9ار �Lده 

�+ «/$د،1$ده ا�3	 /� ��*	ن رو
3	 ���B ھ	�  *�@2 و K « ه	ت #	�0+� و در در ا�9ا*:
�� �L �:$1د��'

(+	�  *@3& و �	رو#� /�ز/	ن *  را���� . 7k� �� �/	�U آن ا�CDب 

�	ن 1	 �� ��1ارک *  د� ا�� <�eھ	 راا*	 دا#�+�
�Z  در ا��ان /� /�$ا�+� /	 �	ری رو
�+�e/ 2��	8� �/ 2
در ا�� *�	ن ا*	 ھ�q ا�9ا*  در <	ر<$ب ا�CDب . ?$�� ای ر
7  د

�� /� ا'

(+	ن *)�$ن در *(	�'2 /	.ھ7�2 اZCN	ت ارk  �@$د kت ار	ZCNا 
ا�� #8	ر *@3& /� /�0  . *  ?'�+� اZCN	ت آری ، د��B	1$ری ��. �	د9�a /$د و �4+0��ه

�e را در
2 �7  د��> q�ھ7�� 0L	�  ��B>$L �L�� ا�9ام اZCN  . ����ار 
	��L 2 ھ

	ز�� ، از 
+I4 در
2 آن <�eی �L  را در :37$ری ا
C*  /	 /$ق ��L	 e/رگ * 

��ه #� /	زا��0	د��*	� ��'
  .ا�CDب 

��Y /� ا�� �L ھ��c از ا�� *$K$k	ت ��	ز*+� /�ر
  :�ا?	�� و *SD�0 ا
2 در ا�� 
�z دا#�� /	#+�k$1 �/ ز	�� �L آن ��* &+L  * /0+�ه 	آ�3 �L/� ذ 	1+3 ��	
  .ر

�B  در . ز دو ط���7K aه #+	
	�  �Lد/� /3�0	ی ذھ+  ا��ا��	ن را *  1$ان ا -١٧

  ا��ان ا
2 و دو 	�
�� ھ	 و ?'�� ھ	ی رھ@�ان و �8	Rن 
	ز*	�3	ی �	�اظ3	رات، /

ھ7�� /� /3�0	 را . د��� در �$ع �	N  از اد/�	ت �L آن را �	ط�ه �$�0  �	*��ه ا��
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دا
�	�$�0  �	م راه ا��	ده ای ھ& �L �$زاد 1	زه  راه *�B$/	ت ا�@�� در 7k� *  1$ان از
  .دارد ، *�	ھ�ه �Lد

�& در ?'�� ھ	 و �$#�� ھ	ی *�+$ع ا�� *�K$74 /� *	 ا*B	ن *  دھ� +�@/
 ِ� ��
��7اران،�	ط�ه �$�0	ن و *	#	�
 ِ� c 	3�H�	*ن رو	+L c?  * �>$�  * �> و �+


	�  L+ ا�� راه /� /3�0	 را �$�0+� و از	+#/ �D@را ط I�	و ?$�� ھ &�4+0/ ،&��&+�ی +L .
�eھ	 /$ده ا
2 /  آن �L �$ا
�� /	#& ھ�7 را �	م > ��*+	/L d	ر ا�� ر
	�� ھ& ھ7

  .���N  د��� *  ط)@�./@�م

�	ط�ات  /�» در ز*�+� ی ا��ان #+	
  « در :)� �(�L 20	/+7	ی ا��ان و در :)� 
$م 
�e?�د و در* c� م در�$�0  در$
�ه ھ	 �D* c	�� �L /�8 ھ	 �	رج ���+	ن از آ�3	 3/:)�

�	ط�ات �$�  0	��L & SB#p b در ا�+4	 �sD *  �$اھ& /+$�0. ?���+� ا#	ره دا#�� ام
2 /� �$1�� L	ذبدر Z	Rو�E از ا�CDب در ا��ان 
�L  ا�B	ری *�	ن ا��ا��	ن S��@1 #�ه ا

 ����  �Z  /	 ا�� �$ع از �$1)+
 q���وا89  را �  *  ?��د و ھp زی	
�$K  ھ$�2 
9�	س ا�� و د*  <$ن */ ��  �$�0	 L	ر آ. رواج ?��2 ��ارد ط�E� �L2 از *��و S/	9

	ز�3	ی L	�K$74* ی ��اL+�ه ای از .   دو�2 آ/	دی�$ن �/ ��6	 L	ر آد*  < �+6N ذب

�� �L اb(p ، �� ھ7��� ، ?�7اه L++�ه ا��pو درو .� sD� ن	�c *$رد را �	م *  ازا�� *
 ��/�ای *�	ل ?'�� ھ	ی او در �L	ب از . �Lده ا
2/�م �L آد*  /� �	م ا0Z	ن ��ا�$1  9

2
#	ھ� /$دم <�$�� ا��7	س *  �Lد #	ه او را /Jj��د . L	خ #	ه 1	 ز��ان او�� �	در
2 ا
�+L ارا��  /CDا� I@+: ���	
در �L	I/ ا*	 ھ�7 <�e را . و راه 3(Z	�I را /�ای *3	ر

در  � *�	ور m	/�  /$ددر ز*	ن رژ�& �3)$ی /  �1د�. :$ری د��� :)$ه ?� *  
	زد
�B@	ر ھ& از ا�� * �L� e�$(1 �/�$ن ��	*�ه /$دم و *	�+� ��B($اه 
(� ��'�� /$دم  . 
	واک

�3	 *  د��م�)
�L	/3	ی . *�ا /� <+^ m	/�  ا��ا�2 و ا?� *�3داد �3)@� �7  /$د، 
ا��  ا:	زه ��اد/	�� /	 د�L �D�،20���� 29د و ۵٧دوره ی �E از ا�CDب در�	ط�ات  را 

�/ ��$# S��@1 a�1	ر�T دوره ی *+	/d داوری را:d /� رو��ادھ	 و <�eھ	 /  
+I4 د9
�� ھ7�� �	N)� ی *�	ن /$د و �7$د /� #7	ر /(� .�3)$ی�
  از �	ط�ه �$�0�3	 �7	د را

ای ا�� د
2 از را K+$ا�  *+	
b /�» *8+$�2 دوز��0 «#	�� /�$ان K+$ان . *  رو��
��د �L آن را دو?$��  /�ھ& دررا �� K+$ان *$رد د���ی ا�@�� ا. اد/�	ت  دا�20?  *

��ه دا#�� در *�	ن دوز��0	ن *  دا�&DK . 	/ �++L  * ی�j
/(�  از ز��?  را در ا��ان 
 �++L  * ی�j
��ه ای �	ص و *�+	
b /	 وdk ا��ان و /(�  را در �	رج از ا��ان DK

S6* ر$�L ی	2 و رو��ھ�89$* 	/ b
ا�+3	 ھ�P* �7اق . ا9	*2 �$د /	 *8+$��  *�+	
2
دار�$ش #	��	ن *�Pاق /	رز ا�� �$ع از *8+$�2 ./�6ان ا�9C  در ا��ان ا

2
  .دوز��0  ا
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/� ھ7�� �6$ /	�� ا
+	د و ?eار#3	ی �	ر:  �	e? �Nار#3	ی *.*$ران ا��)�0  و  

�jد I4+
 �Nف ا�� c� �L *.*$ر ا��)�M*  0)@  را ?eارش داده. آ*��B	�  را /� 

*+a@M /	 در
� 2	 �Z  @	ط 
�+ا
2 /� ھ�q و:� /� *8+	ی ا�� ���L 20 آن ?eارش �	 ا
�#	/ 2�0�	ری *$ارد ا��ا��	ن ���B ای را �L در ذھ� و در b(9 دار�� /�ز/	ن . وا89/

��ه ی �$د وا�7$د *  DK ن$H7ز�� و ھ	
ھ7��  .+�L+�7  را�+� و آن را �Z  وارو�� *  
�7k در d9ا*� /� وا ��	
/	 ا�+6	ل  ./� #7	ر *  رود *�Pاق *$k$ع اN)  ھ7�� ر


	زد�c �	ر:  ھ7�� ?'�� ھ	ی ظ	ھ�ی را /�*  ?��د و ھH7$ن وا9  * EB8+* 2�8 .
H�� 2�8kو �9 ا��#  ����ه ی ��ھ+�  ?	ه /	ز1	ب *89$   9�# bط	2 �8+  *(
ا

��ه ی راDK
�� �$د را /�ز/	ن �7  را�� و ?	ه *�Pاق �$K  دو�$/  +2 �8
د?  ا

$د:$�  <�eی را �
*(	طb *	�+� �7$�� ھ	�  �L آوردم /��0 /� *89$�2 و از 

��ه ی �$د وا�7$د *  
	زدDK ن$H7ط�ات . ھ	ب �	�L *$ارد را در �از ا�  B�
&�+L  * ھ�ه	�* 	B��*ت *��6ه ی آR	�ا ��'
�$ان آ���� �$
�73	�  �K �Lه . * c� در

را در ھ7	ن 
	ل آ�� دK$ت �Lده /$ده ا
2 ا��اد :d7 ای از ?�دا�+�?	ن رژ�& #	ه 
 ��Z	�k د
B# �/ 2$ه و #B	�2 از وdk *$:$د *  ز�+� ا*	 �B  از آ�	ن �L ھ7


(�	�� از #	ه ) *7�0+� #��ازی(= ا�P	ری �
وز�� �'2 و29 /$ده ا
2 /� د�	ع 
�$ا. رو*  آورد و د���ان را ھ�ا
+	ک *  
	زد�$
ن در
2 ھ+�	م ��اZ	�l  ا*	 /� 

DK EBK	��ی را �L ا/�از �Lده /$د *  ?$�� و در?$#  /� او اط7�+	ن �	ط� *  دھ� 
2

�3	ی #	ه *(	�� ا	�
 	/ �L . ��+H7اردی را و ھ$* ���$ان ا�@�� ا�� <+�$


 �P9 �/ b(pه ا/�از *  دارد ا	#	k�76 ر* �/ d:ب را	�L ن	در ھ7 �L را  �	داور�3
�� د
��	ه #	ه و #(h #	ه D61 ر	د او ھ& ر��$� �L د *  /�د	از � 	ا* �+L  *  ھ��	*	


2
0�	ری از ا
+	د. *�	/3  دا#�� ا
2 و /	 #	ه ر�	L	را�� ط�ف *  #�ه ا/ �L ن$+Lا، 
  I�	3��$ان /	 دورو��$
 h)# �L &�+L  * ھ�ه	و *� &�+�K)+  و آ#B	ر #�ه ا�� *  /


	زی  �+�� ر��E �$د �8+  ا
2 و �L  * /  �Zده 
D$ط رژ�& #	ه را ز*
�$ان /� 4L	 وا/��0 /$ده ا
2 و . �6ه را
2 �7  ?'�� ا
���2ز����	�	Rت *�$
 �L ��ا

�� *  �Lده ا
2 ھ+$ز از ا//� <� +> )2K * ر	ر�(  /� #7	ت 1	*	. درو 3 ��	روزی /
/�ھ�7	ن  ۵٧رو�� ا�CDب آ?	ھ	�� ی ا�� :+@� ھ	 از 
D$ط رژ�& #	ه و #�	/	ن 
	زی 

  .رو#� #$د

  K$� د���L ن را �1ک	ر#$�L د�($اه �$د �/ �L &رج ھ	� &�D* ن	�/(�  از ا��ا�
2
�	ن ا��وه دوری از وط� ا/ �L �+ن *  را�	ن *  1$ا���0 ا�� در . د��+�  را /�ز/	ا�+

ا*	 �L$ر#	ن را رھ	 �Lد�� و ا��وھ   /  درد
� �	 /	 ھ�7 ی درد
�ھ	�I ا��ان /7	�+�
ھ��7  دارم /	 آ�	ن �L /� �	ط� Z'� :	ن �$د . و *  ��	�+� *K$+P  /� /	ر��	����

ا*	 �� /	 آ�	ن �L را2Z ط)@  را ھ�ف ?���+� و ا��وھ   �	<	ر /� �1ک �L$ر #���،
	/ �#	/ ��)���	���� وھH7+	ن *  ر /� /	ر�$K  دردھ	ی �Jت آو�)�0 آور را �L آ*

  .�2ر *  ر#	ھ�خ *B0$ب *�Pاق ا�� �$ع د��+�  L	ذب /� 7#	.��	�+�
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�2 ط)b در �	رج و �	K ن	ح ط)@CN2 ا

  /� د	�
Z	R ھ& �$K  *8+$�2 دوز��0  
 در دا�S ا��ان �$1�� و �k�K *  #$د �L در ر
	�� ی #$رش /�aZ ا
2 �	دآور #�ه

  .ام

در ار1@	ط /	 /� /3�0	ی ذھ+  �7  1$ان �B  از /� /3�0	ی #B	ف /�ا���e در  -١٨
 3	ی*��73�� /� /�0از ا�� /� /20 را #	�� /�$ان . ز �	د/�د1	ر�8* T	�N ا��ان را ا

3& /�
�اه   ،9$*��ا�	ن ا��اط �(20 <� و در ��2 <�، . ھ+�  دا���20* d�	* دو
��ی ��آ�+� *)  
	زی در ا��ان �1ا�(B#����ادی و �B  آن �L ر��� و *+�	ء ��. #

ن ?J#�� ھ�7 �$ا
�	ر 9$*  /�ای ھ�7 ی 9$*3	ی 
	L� در ا��ان 9	�S #��� و از آ
2 /(���ن /� ز/	ن �$د در ھ�7 ی �7

  و ��ھ+�  و /� د�@	ل آ�3	 ر	�
ا
�CDل 


  و اP�9	دی و ��ھ+�  و آ*$ز#  #���	�
  .�N�K ھ	ی 

/(�  از ا�� *@t6 /� را
�  �	�� ھ	�  1	ر�(  و ��ھ+�  دا#2 و /� /	ور ا�� 9)& 
 �N	� /(�  از آن 	و *$:� *  �7$د ا* a6*  �(P� �#  * ط�ح t6@* ��ا �L  K$�

  . L	ذب دا2# *@�+  /� /��73 

 رھ�7 *  دا�+� �E از ��و�	#  9	:	ر�� �9ر31	�  <$ن ا��)�0	ن e41�� ی ا��ان را د
در1	ر�T ا��ان ��7L �9ر1  /� ا��ازه ی ا��)�0	ن ا�� ھ�7 . ذھ� و در S7K *  ��ورا����

�P$*2 /	 ��ھ+^ و *$:$د�2 ��ھ+�  و ��71  ا��ان از �$د ��	ن داده و /� ا:�ا 
2
�e ا����� ھ	�  *�	/� دا#�� و دارد ا*	 /	 ا���eه ھ	�  *�'	 .?Jا#�� ا� ��
وت و رو

*3& آن ا
2 /�ا��& �L . ا�+4	 /� ا�� <�eھ	 �7  ��داز�&در. ��/	 رو#3	�  از �$ع د�
�� e41�� ی ا��ان /  آن �L ا��ان دا*� زده ا
2 /� ا�)�0	ن ھ7$اره 9$*��ا�  را درا�*


2 را /	 
	*	��ھ  �Y	م ��Bی �	N  از ا
�B6	م /��$ردار ?�دا��9	در	�
. /	#� ا�� 

2 را /	 +* �/ �:$1	�I8 در	�
 ���� ھ7
�	ی *�eLی و D'9	ز در ��1$  رو
آ

��ا�7)� «ا���$�$ژی �L «2
ا�� ا���$�$ژی را eZب 1$ده در . /$دن ا��ان �  ?���� ا
�d �1و�U داد و آ#'��  ذھ+  ��اوان /� /	ر ��	��
9$*��ا�  /� 
@c . ا��ان /� #B)  و

�� و از 1$ان ��Bی *	��?	ری /�3ه *+� ����	j� 0  <+�ان���ا�7)� /$دن ا����� ی �L. ا��)
?�<� در آp	ز :��� �7  �7$د ا*	 /	 ظ	ھ�ی /  ط�ف 1$ا
2 *�31	 ھH7$ن 
�B ای 

�+L ا��
�3	 در �D/ �L �+���?  7� �Y	ی . L	ذب روا:  د�($ش L++�ه �	�
ھ� دو ی ا�� 
 c1 2(* ای از ��$? �/ �#	/  B�* ��	@� ً	*وe�  (* ر$�L c� 	�  *$9 ���	ن . *)/ �/

 -9$*  *)2 در /0�	ری از �L$رھ	ی :3	ن /� N$ر�L–  c1  1$ر د��� ����ه ی 
2
�	ورده ا��/�
�@  /U��V /��$ردار ?�دد و  - �L$ر. *)�  L�1 2 *  1$ا�� از(*

 c� �/ �7ھ �L ر<$ب �$د را *��6 ?�دا�� /  آن	در < �L	
*)2 /� ھ�  -9$م *�دم 
�& a(81 دا#�� /	#+�+L ر$P1 �L ر. *'3$م$�L - د ��0& /� /�8 *)2 �$��ر :3	ن �9ن /

041& ا61	د *�د*  *�+$ع ا
2 در /c� ��0 �71ن *���ک �	 a(81 �	ط� ھ�7 ی *�دم 
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از ا�� ?J#�� ھ� 9$م را�7  1$ان �c� �/ . �/ 2(* c *�6وده و �c آر*	ن *���ک

0Z . 2	ب آورد	�
��ا�7)�«�L «ی ?$�� ، ن /$دن ا��ا	3�(* �L *  دارد �ض /�ا���

/� ھ�Z	ل *'3$م 9$م �eد���B . ا�� P1$ر �	د9�a ا
lZ .2$ر دار�� ن در ا��ان?$
در ا�+4	 �7  �$اھ�& ھ�7 ی . 1+$ع *�د*  در ا��ان 1	 *'3$م *)2ا
2 /� *'3$م 

?'�	ر ا�� 9)& در d741 ا������ان ا�V	��0	ن در �+�ن /� . ظ�ا�� ا�� ا*� را /�/��7�&
ا
2 و /� ا/8	دی از ا�� *f0)� در آ�4	 ھ7�� *$k$ع در ار1@	ط /	 ا�V	��0	ن ��دا��� 

2
��ه ا
2 و *  1$ان آن را /	ز�$ ا�� ?'�	ر /� <	پ. 1$:� داده ا
  .ا��ر

��ا�7)� «اCMNح�L « ا��ان در 	ط /	در ار1@ �N	8* T�ر	ا����� ای 1 	س �� 1+3	
در ا
ر��ه /� �	در
2 و �	د9�a /$ده ا
S/ ، 2 1$ا���0 ا
2 ورا�1 از ا�+3	 ھH7$ن 
�ی /	زدا

��ی �(B#�3+/ 	:�/  '+* �mط'� ی ھ7@��0  *)  در ا��ان ا	K.  

�� ا�7)� «9$م ?�ا�	�  ھ& �L در ��1$ ا����� ی �L « ری	د*(�$� 	� ��e41 ر	�
�$ا
�M ا*6	ء در ?��0ده درe41 �Z�� ھa(81 �/ ��، �+�0 ��71  �$د ا+�K	 L  *++� و �� /� �

(
در ا�� *�	ن �Kه ای �L آ
	ن *  1$ا�+� /� ھ$��  . �p �? �M/  3��71	 و ��ھ+�3	ی 
 ��
+�، راه ا��اط را *  ��7	�� و /� *�د آ�	ن �L از ھ7�/ ��B>$L ی�Zدر وا  *	D* و
�	ن 
$د *  /���، ��B *�6ود ا
�CDل 9$*  را دا*� *  /�p ی	3��	7Z و از a�ط�

  .ز�+�

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

53 

 

  ��&��ر %درت در ���وری ا�"�! -۴

/� �9رت  *�	ن BZ$*���ان ا�CD/  /$د *@�+  /� �c و�	ق �	�$#�� ۵٧ ا�CDب. ١٫۴

��ه
7�+  /� �9رت /$د ا�� و�	ق را او /��9ار *  
	�2 و /	 81@��ی . ر� �L  *	�+ھ 	1
�	�	ن :+^ 761�)  و /� . *@3& از ا
Cم و BZ$*2 ا
C*  آن را /��	 ��	ه *  دا2#


�د*�اری 0L	�  �L د�@	ل آن *�گ �7�+  ، ا��ان را وارد * �/ 2�	
�Z)� ای 1	زه 
 a�از ط�  �
*  �$ا
�+� :@�ان *	�	ت L++� و Z	R �� از راه ا�CDب و :+^ �L /� را

�++Lء	MKھ$��  *�@2 ا  *C
ا�� دوران را ر�0+4	�  رھ@�ی  .
	ز��?  /� BZ$*2 ا
�� �$دش را ھ& آورد. �LدD�  و� �B/  آ�	ا* �	و از 71 b�:	ه ط)@�3	�C Iت درو�  ر9

�#	/ d(M*  �/ راه را U��1ر �/ �L �*ر آ	د ?���	0� 	/ ��)�،<+	ن در <+@�ه ی 
	ز��?  آ*
  * 28��$د ھ& /20 و از �	د/�د 0L	�  �L /	 او /��L 28ده ا�� /	 ھ�N	bZ �9ر1  /

�++L .د	0�، ،�
	+#  7� h)# �L EL را ارج *  ��3 /� رھ@�ی ھ� �

	��	رھ	ی �	
�#	/ .  

ن ر�0+4	�  ھ�7اه #� /	 1$ز�d درآ*� �'2 *�	ن �$د�3	 و 1'0��ی *�6ود از *6	�S دورا
/� (=1+�روھ	ی ا�CDب ا
L  *C+	ر ?Jا#�� #��� و ھ�7 <�e در ��*2 :+	ح . �$دی

&L	Z ی	3Z	+: ���L /�8ھ	 �$د  �9رت Z	�7L درآ*�
+2 ?�ای ) �1ر�U /($ا��� و /�$�
���� ح ط)�L  ��8* bد�� ،/�8ھ	 /� �1ر�U �$د را ا1L �CN+�روھ	 .  را اN$���ان �	*

���� /� :+	ح �9ر71+� :��� /�$�+� و /'73	��L �+ ا�+	ن ھ& در #7	ر �$د�3	 �9اردار��#$L.  


	زی /�ای /	ز?�2 �+�ا�+	ن /� P1$ر . �)d ��#�?	ِن ا
Z  *C	R راھ  ��	��+� :eز*
���� �sD ن 
	��	ری ھ�7 <�e را وآن �L *  1$ا�+� از ط��a ر9	/2 در? Eز�	/

*�دم را �L *  ر�2 
�/�/��B *+�6ف *0�� �$ران ��& ا�@	#2 #�ه ی 1$ا��0+�

Ej از اCNح ط)@  
(� ?'�+� و .  9	�$�($اھ  را راه ا��ا��+� #8	ر �(20. 
	ز��

�/ �/ e������$رد  ظ����3	ی 9	 /20 و�9  ھ�7 <�L را /� رخ  
	
�q ھ ا�+	ن. �$ن ا
�7�e  �$ا
�+� واز>J?و��  �#$L q�ھ7�� . �2 /� �9رتز?��L  7د��،:e/	ارھ

�$ه ھ	 را در آp	ز ا�CDب /� *�د<� # ���1 ��� �L  �	0L ص$P� �/ ده ای�$ =�– 
، Z	R از *�ارا /	 د?� ا����	ن ھ& ?'�� و �	?'�� �	د*  �Lد�� /� L	ر /�0+� �?�ھ9 -<9ا4# 

4	م ��ھ+� *  �ا?� *(	�'	ن 
�/e��/	#+� و C�  (7Kف ا ر�4+0	�  �B@	ر ?'�� /$د. 
در آن ھ+�	م 0L  /� او ��ده . ز��?  L++� ندر ا��ا
�#	ن را /�+�از�� �	��� و 1$ا�+� 
او ھ7	ن 
(+  را �B1ار *  �Lد �L *�76 رk	#	ه /� ھ+�	م /��	�  eZب . ����2

e��	�
�8+  /� ظ	ھ� ھ& �L #�ه /	 ا�� eZب 1	زه �	 . /�ز/	ن را��ه /$د �4+0��ه ر
�+B� 2'�	)*� 	1ر	L �/ # نو	م /�?�
�آ��H *�76رk	#	ه *  ?'�P* 2اق *	دی ھ& . �


�3	ی *(	�� �$ان ھ7	وا�  ��. دا2#	�
	/ �L  0L  �
ا#2 *  1$ا�20 ز��?  /� را
/   و او z��N. �� را �7  ?'2ر�0+4	�  ا*	 ا. /�و*+�ی را /�?e�+�را2Z و �Z  آ
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  7� 	7# �/ 2*$BZ ی ازe��	ت �@	1  ادا*� دھ�� ا*	 <Z �/ ����ده *  ?'2 *  1$ا�
�
�Z  �7  1$ا��� b0L و L	ر �N$P  ��رو�D  دا#�� /	#�� *�� آن �L در . ر

��L& �@$د�� *D	طL �8	را�  �L در ز*	ن . ��ار1@	ط /	 �B  از ?�وھ@+��3	ی Z	L& �9ار /�

  ��ا#�+� *�� ر:�e$ا��3	ی . 1$ده ای و *(	�� �$ان /$د��،�76 رk	#	ه*	�
 2��	8�

��	+L�8 ��ا�	ی #	ز�3	/ cز� ��	و �  N$P� S�	6*.�����mوت را  ��9	:	ر*B(0	ن /
در ز*	ن �3)$�3	 ?�دآورد�� ا*	 ھ�?e از <�c7 زدن /� *(	�'	ن /	ز�	��0	د�� و از 

����#$j� &�> ن	�رژ�& ھ& �L ھ7�� �	ر:�	ن را در /�ا/� ھ07	�� ی .ار1@	ط /	 �	ر:
  . 	����  /�ای ا�� �lZات /� /	ر �7  ��#7	�  *  �0+���، ھ�q *�6ود

	*�'�	*�� I�دا��$
را �L از ھ�7 ی �8&  ھ	/� �	د /�	ور�� ا�� ط	�'� ی ھ�7 <��e$اه و 
  
	�
�c /��$ردار /$د��وY� 29	م �  e�> q����� . ��)� �7  داد��ذره ای /	ور /� ھ�

در آp	ز ا�CDب  ��*	�'�*	 و *	�+�ھ	��	ن ا�� �lZات/� ا�� *$k$ع ا#	ره دا#�� ام 
	ر ?$�  از *@	رزان راه آزادی /� #7 و از آن رژ�& /�?'�+� �K �L$ه آ*���ا
C*  <+	ن 

  .*  رو��

.٢٫۴. ��Bا��/ S*.1  �Z *  1$ا���در�$ر 1$:� و 	در ا�+4 e�*D	��0 ی ?�ا��3	ی  �
�#	/  1	D@/$د. ��ھ+�  ط �ض /�ا��� �L ری در دوران �3)$ی	:	ن 9	و /�آ*�? 	دا�3$f� 

را 
���$ن 
	��� ا
2 <+	ن ز�	ده �$اھ  و  ی ا�+	ن 
)0)� *�ه ی �3)$یرژ�& 1	زه /�آ

  ا�� ط	�'� eZب 1$ده /$د و . ھ�7 <�eط)@  *  �Lد�� �L /	ور�	�J��/$د	�
/	زوی 


�� /$د��?�وه ھ	ی �L /� ازB�1)3	د��� /�� $��$ن 9	:	ری �(*.I�ا�? ��ز�	ده  ھ7
��	
	+#	� �Z و ��	اھ$�  �D@را درط �L &�+�ی *�$
s /	�+�ه ی *�76رk	#	ھ  *  /

$/	�  �Z ن و	م /� ز�	ا�4�
از
$ی . ا�� ط@�D ا�4	*�� �$د1$:3  ازدی /(I در�$ر
ت *�	/3  در *�	ن اlK	ی ط@�D ی *�$
71 s	�C/� �1ر�U 1$:� ا���e ا
�L 2 د���

 �	��� و *�	�  �R	/  �Z رد و$�  * &�> �/  *C
از /	/2 :	*�8 . در :37$ری ا

  ��ھ+�  *  1$ان ?'2 ط@D	ت زوال �	/+�ه 	+#  8
ز�	ده ط)@   *  L++�از راه

7�� L++��$د را  ��ا<+^ آور�� و آ�+�ه یرا �Zا��L ا
�'	ده l1 23:ھ7. از ھ� �/ ��
23: �++L  * ض ا��ام�K �8*	: ر در �3+� ی	B@(ن ط$H7ھ . b�از #	�� /�$ان /��� 1�1

R�� ھ	ی *(�)� ط@�D ی *�$
s در دوره ھ	ی *(�)� /	 :)$ه ھ	ی  ا�� /	/2 ?'2
ط@�D ی  /� ھ�Z	ل .�  *  ?�����3	ی *�	/� *8�+  را ?�ا�از �6	ظ *	دی *�'	وت 
 s
/	�+�ه و :	��'�	ده ی *�76 رk	#	ھ  ھ7	��Dر ز�	ده ط)@  *  �Lد و ر��	ری *�$

 �D@ط ����*��R$f0 دا�L 2# ھ7p *C
ا�� دو ط@�D ی در 7k� . در :37$ری ا
s
س ط@�D /�ا
	 ھ�دو ھ�<+� �L 1'	وت دار�� /	 ھ& از /	/�3	ی *(�)�  ا*	 *�$

�Cت ، �9اP61  �Z دی و	P�9ری و ا	��	
 /�3	�  را *�@)$ر *  
	ز��*8�	رھ	ی 
�
  و ���	رھ	ی و�	�
2
� ی *�$
s ط@D. ��ھ+�  ا�� دو ط@�D ھ7$اره �0B	ن �@$ده ا

�	ت را :37$ری ا
C*  درآK	ز
+2 ?�ا و*Jھ@  /	ورN$P� ��ا �L �+> 7$د ھ��  *
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R	Z 2 داد و
 در ا
	س ا�� ط@�0B� .�Dه L+	ر?Jا#�� ا
2 در /	ط� /� �1ر�U از د

  ا�	�

2 *  1$ا�� *+	�d *	دی /� د
2 آورد	�
?�<� . ��I ا
2 و *  دا�� از راه 


	ل 71	�Cت اCNح ط)@	�� /� �7	�J?  * Iارد ا*	 1	 وdk /�6ا�    
/� ظ	ھ� �E از 
/	 ا�� Z	ل در *dMD /�6ا�  /� 
@b /  . ���ه /	#� /� *(	�'2 /	 رژ�& رو�7  آورد

   .ا�Cق /$دن /� رژ�& ��2 �$اھ� �Lد

 .ط@�D ی *�$
�PK s �3)$ی از آp	ز /	 71	�Cت ��K  وارد �N�K ی :	*�8 #�ه /$د

e��? 2/$د و #�ه /$د	�
�b:$* 2 #� در /�6ان . ا�� ط@�D در ا
	س N$P� ��ھ7

��H ھ�L 20 /� د
2 آورده ا
P1 � ، 2$ر آن �L #	���0 ی ھ� آ/� رژ�& ��L 2+� و /

2 و /�8 رو?�دا�� و $�در �CL cم  .��ھ+^ ��K  �$د را د�@	ل �Lد/� *(	�'	ن �

 s
���& �L ط@�D ی *�$?  * �4��	��	ه 
	��	ر
	ز در :	*�8 دارد، /	 ا�+6	ل  ?�<���
1+3	 /� *�د 61)�S ��ھ+�ِ  ھ� دوره *  1$ان /� #+	
	�  . ط@�D ای ا
2 د?�?$ن #$��ه

�	ت ط@�D ی *�$
s ھ7	ن دوره راھ@�N$Pدر ا��ا. د� s
ن /	 ط@�D ی *�$
�'�	د?  /� *�8ض د?�د�0  /$د3��PK)$ی ھ$�2 �	�2 ا*	*�ام در�	: ��ه ا
2 و ھ7

��ان داده ا
2/�وز*  K	7�:ی ا	�6ا�3/ . �/  B�* s
��ی �c ط@�D ی *�$�(B#
ا�Cق /  �1د�� /� m@	ت و D/  �Z	ی  :	*�8 *�د *  ر
	�� ھ�<+� �L ا�� <+�� ��ا�+�ی 

  .<+^ �7  آ����ا/� راه �7  ا��� و 
S3 آ
	ن 

ط@�D ی *�$
s :37$ری ا
C*  از ��Y ر��	رھ	ی ��ھ+�  ھ+$ز در
2 /�ر
  ���ه 
2
*6$ری *  دا�20 /� وھ��  �7Kه �L �D ز�	رت ا*	L� J*ھ@  #��8 راا�� ط@. ا

/8�2 را ا��وزی در�L$رھ	ی �p/  روآورد و�1ر�U /� *	ل 	1 b0Lدر 	رھ$�L ��/� ھ7
زا��ان *�B و *��+� و ��4 و C/�L و د*��L . ،aدھ� روش �L *  1$ا�20، د�@	ل 

  * �++L ر$P1 �L 	:ن و ھ�	ت *��6ه  و ا��)�0R	�دا و ا	�	L ان��	ه ا�� *0�# R	Z
  .1$ا�+� /� ھ+�	م /�6ان �+	ھ�	ھ  ا*� /�ا�+�

�دارای اCNح ط)@	ن ھ& *C
�03+� و ھ& آن *89$��  *�	/� ط@�D ی *�$
s :37$ری ا
�$#��  ھ	����در /	ره ی اCNح ط)@	ن �. از ا�� ط@0Z �/ �D	ب *  آ�+� �L �7	د و /(� 


  ا�+	ن در ار1@	ط /	 ر�0+4	�  ا
2. ام	j
�L  0L . آ��B1 �/ �Hار *  ارزد ھ7	�	 /  
 �/ �# S��@1  �R��
�	ی N+�وق ا��0	د 1	 �	71  از آن /��ون آ��، /  ھ�aM+* q و ا

�
�� �Y	م و �

�د#7� را	CNی ا	3��	ا��. ح ط)@�? ���eی   �	�� ی *	دی ا�� <+>
 e: 4$�  از �@$د*	Dده ط)@  و ا��	ی ز�	3�
	�
:�ا
	زی :+	ح *$N$ف /� �JZ  و 

��ی ا:�ا�  اCNح ط)b از /+�	دھ	ی �9رت? &�7P1 و  
	�
.  

�z . دا
�	ن ا�� اCNح ط)@  را در �$#�� ھ	ی د���م آورده امk$1 ر	P/� ا�� 	در ا�+4
ا�$ز�0�$�  �L د?�ا����	ن . ا�$ز�0�$ن و�	دار. �L ا�+	ن ا�$ز�0�$ن رژ�& /$د�� *  دھ&

��L  * �+(/ 2د ا*	 /  
�و �Nا و /	 <+� EBK و �	ره N	�  /  �	7� ن$H7را ھ
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ا�� رو#+'�Bی ��$�@(2 ��e /� ھ7�� ا��ازه د�($ش *  . EBK /�ز*�� *  ا��ا�2
�� ای �$ار و ذ��)  /�ای #	Z  ?د و ز���Lن *  داد	*	
�B  دو :	�eه در . �$د 
�و

7  /$د /� :	ه ط)@�3	ی از L	ر ا��	ده ی و <	پ <+� ر*	ن ��I �	 ا��	ده *�ھ�	رج  
 �	7�  /CDا�.   *C

	زی را در :37$ری ا ��@# 2
	�
 �L ن /$د��	ح ط)@CNزه ا	1

�
  و ا*+	�
�  رژ�& را /� /� 
	��	ر �9رت ا�D	 �Lد�� و ھ�7 ی د
��	ه ھ	ی ��ھ+�  و 

�L a�$�1 2د��	�
�$د د
2 /� در ����4 :37$ری ا
C*  /� :	ی آن aD61 . �L ا�� 

? S��@1 ، ��e/ 2�9Cزی�	
 ��
2 . �2 /� ا/eار #@	�

	زی  ��
�ا�4	م ا�� #@
�2 و /  ھ$�2 آ#'�� ا���I، :37$ری راN	�  / و ���	

	زد  *.  

��ا �L  اCNح ط)@	ن �	+)
در /�ز/	ن *  را����  از 
	��	ر �9رت/	 :)$ه ای *�'	وت 
از ا����� ھ	ی ��K  و از ا��اد و ?�وه ھ	�  . واd9 از :	�  د��� /�دا�L  * 2#د��


  و ��ھ+�  *�'	و1  را /� :	*�8 	�
�L در 
	�3	ی ?$#� ���+  1$ا���0 /$د�� اد/�	ت 
�++L �k�KK م �$د	د�� و /� ��L  * د��، �0(� /�داری�L  * �k� . ر در	/ ���0)�

�'+L&��	B# دم و�L ن	�K را ��B� ��ا ����/ Eدادم . ا� z�k$1 �7k در d9$* در آن
e�را درھ& *  ر 	رھ	2 ?'���� L	ری *�:8+> ًRاو �L 2
و  داھ7�2 ا�� ا*� در ا�� ا
�� �0(� /�دار�3	�  از 
���2N ط)@  N$رت *  ?��د �� از /	/2 اD�K	د+> ً	��	m.  

ا*	 اCNح ط)@	ن ا/	�  ��ا#�+� /� ا��  در اSN از �pب /�آ*�ه /$د ��K  ا�� اد/�	ت
��$# S

+�  /�$�+� ا?� اCNح ط)@	ن روی . <�eھ	 *�$ &L	Z ح	+: �/ �+�
*  �$ا

 ��$# ��L	ر /�	�+� *  1$ا�+� ھ�7 ی د?�ا����	ن را از ط��a رو#3	ی *�	/� 
	زی :	��
Nا �L  �	Z در �+�e/ر	+L ری �($اھ+� /$دو	L ��در ھ7	ن ھ+�	م  .$���ا�	ن 9	در /� <+


(� �7  در ار1@	ط /	 رو#+'�Bی د�+  ?'�& ا�� �lZا �8�ت از درون ��Bد�+  #
?�+�$ .����ھ& �L /	   اCNح ط)@	�. 
(+	��	ن را /� K	ر�2 از :	ھ	�  د��� /�*  ?

 �	 اR$Nً �$د را رو#+'�B د�+  *  �+�ا#�+�  ��ھ7�� رو#+'�Bی د�+  ��$�� �$رده /$د
  .��ھ7�� <	ر<$ب د
2 و �	 *  زددر

.٣٫۴ .��
ا�� دوران �� د
�	وردی دا#2 دورا�0	ز و �� ا����� . دوران �	71  /� 
� ر
	ح �9رJ�� �+71اM� 2#	ی �	71  +:. ای /� :	*�L �k�K �8د *�'	وت از 
	��	ر �9رت

ا/�از و�	داری /�  در 20 /	ز?�دد و �� 0L  د��� ���L ر�0+4	�  1$ا�. �B1ار #$د
�� �L /� را
�  *��$ن د
��	ه ھ	ی دورا�  د��� 
�/�. وm$ق �7  /$د وR�2 *$رد�L

�7	�I درآ*� �7V(* �L ای /$د  ا�� دوره در و:$د #(Y� .�/  P	*  و ا*+��  /$د
�B(0* 20  . ھ�7 <�eاز�	�
$
او در  .ا
C* از 1+� روی و #8	ر��دازی ?���� 1	 

$ری ا
C*  /$د /	 آن �L دا���	ه د��ه ی :37. #2:)$ه ای *7� �/ c6l	�J? Iاآp	ز 
�I �	ا��	ده *  �7$د� I�	+)
7�+  ھ& <+�� واژ?	�  دا#2 ا*	 او در ھ	�� ای از . ا*	 �

��K	ن #$ر و :+$ن ا�CDب �	 /� �N�K ی 1	ر�J? Tا#�� /$د و در �)�0 ای 1$ده ای و 
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  /�* ��	
7  . #�'��3	ی �	#+	��� ای را /� ��وش *  رZوت و /  ر	D##د ا$/ ��)�*�
�I �	 ا��	ده و �1ا#� ھ	�  از �c رھ@�ی �9ر71+��  �	��K 	/ . ��
�ا�4	م :	م زھ� �$#

  �	�	: c� 	/ ره ?��2 و	+L T�ر	م 1	ن ر#�ی از 71	7(
 ��(K  �ور ��$ا�N 	/ و
*�3Y ا��D	*4$�  از /  ��دی 1$ده و   �7�+. 1	ر�(  <�& از :3	ن ��و/20

�� هللا �c *8+  دا#�� /	#� /  �1د�� /	�� آن را در ظ3$ر . رو#+'�Bا�I /$د
ا?� 
7�+  :�L$4�0د�.  

ا�7Zی ��اد را ��/ e	�� �K$74* ای /U��V دا�20 و در ��Y?��2 1	 /� �3& و . ۴٫۴.
ھ�7 ی و�Kه ھ	ی /� 
	*	ن ا�7Zی ��اد /�آ�+� . و :)$ه �7	��3	�I د
2 �	�2 درک او

�2
��ه ی :37$ر ی ا
C*  ا

'�ه ?���� 1	 . � �
�	/  /� از �$ل �'2 /��
آرزوی د
 ��
ا�� در ھH7$ن ر:	�    رھ@�ا� رھ@�ی و Z	R در آرزوی /	ز��eش ���ا
�� *06$ب *  #$د را دو?$�� ?$�  #�8  ؛:37$ری D1 �L   7>�� ن$H7ت ھ	د�8 �/

�L از  را *  #�8 1+	9~ 1	ر�(  :+@I ا
C و 
8  دارد ا#�� ا
�k��2ور /�ا

$�  در ا��Y	ر ظ3$ر ا*	م ز*	ن ا
2 و در ھ7	�6	ل Z	�k ا
2 /� �	ط� ا
��Dار 

�	ب ظ3$ر :	ن ��اL+� و 1� /� ھ�L	ری دھ�p ن و در	3: ��/��� . ،�K�+L SZا�2 در ھ7
I�ا�� ���4Z &2 و ھ
ھ7	ن ا��ازه /� �Kا�2 او /� . 
@b ا�7Zی ��اد ھ& وR���7ار ا


	زی ظ3$ر ا*	م  �+��2 ا�7	ل :23 ز*/ 29�
 �/ �L ن *  دھ�	ا د�@��0  ���D� ای�/
ا�7Zی . :37$ری در ��Y او 1	 و�9  *8+  دارد �L در��*2 ا�� دو ھ�ف /	#�. ز*	ن


	ز ،د
��	ه ھ	ی ا*+��  ��اد و ��
�3	ی #@	�
ی اCNح ط)@	ن را L+	ر زد�� ا*	 ھ�7 ی 
را /�?���+� و �Z  �$د اCNح ط)@  را ھ& رو�$��L  0د�� و از ا
�	دن <+� ?	م 	ن آ�

����ورا�1 ھ& ?Jا#�+� و #$L  د ا��ان�* �/–  aن را  /  رو�$�(*  sD� ��  N	�  اھ$�
�7	ی 1	زه ای /�ای :37$ری ا
C*  /��ا#+� �L از �3Kه ی اN$���ا�	ن 
 S/ ،�++L

CNح ط)@	ن �L *'3$م :	*�8 ی *��  را /�?���+� و ا .ا��ا�($اھ  ا
C* :/��7  آ*�
�S ھ7	ن :	*�8 ی *��  Nو ا �ز�	pو *��+� ا�+@  را ا��$ی آ �+��	
 2�N	�  /

��ت زده L+	ر ���0+�Z �7ی ��اد در /�ا/� ا��ا�($اھ  اوZدا��0+�، در دوران ا . R	Z
ا��ا��	ن �7  دا��0+� #�+� و �� *��+� ا�+@  را �L اد��� �� :	*�8 ی *��  �p/  را د
�+L  * x��20 و <� آر*	�  را 1@)>.  

8�	ن?J#�� ازا�+3	 ا�7Zی ��اد �ا����Z�/ �:$1  eی را در *+�DM ی ��71  ھ��7  /	 #

(+	ن 1$�	�  و  �/ ، /CDی ا�$
�  ?��2 و /0	ن ر�0+4	�  و �	71  و �Z  ھ7	ن *$

8�	ن �@ .ا7K	ل *�6ود و 0Z	ب #�ه /0+�ه ��Bد�+	ن و /��6� 7Z	�2 *	دی و *8+$ی از #
از ھ�q ا�9ا*  در د�	ع از 1.*�� . & �@$د�Zی �L در ھ7�� :37$ری ا
C*  ر
�Lد /� 

8�	ن در �Kاق ��و?eار��Bد ھ� <+� �L در ا�� �c *$رد �	ص :+	3Z	ی �DZ$ق #

�?�م �8	��2 و  *C
�@$د�� د���ی ھ& در :37$ری ا�	@�ا�@�� <$ن ا��ا�($اھ  او .���

در �Z ھ7	ن #8	رھ	ی *�8	رف *)�$ن /$د ھ�?e ��$ا�a7K 20 ��71  /� آن /�ھ� و از 
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�  ا������ه �  /���د	�
ا
�ا��DZ . S$ق �Lدان و /)$<	ن و *	�+�ھ	��	ن 7Z	�L 2+� و 
$> 2
�� را �	�7	ل را �7  �$اM0(� دم�* aZ ن�L  * اب را ط�د�Kھ��7  . دو ا �ا�

آن �ی ��اد /$د �L ن :	ن ?���� /$د ا*	 ا7Zا
C*  در ا��ا�K/  ا�@�� از آp	ز ا�CDب 
��2N ط)@	�� �	 را *)7$س و /�:��0 
	�2 و در �Z /	:�ھ  /� 
$ر�� *�6ود و 

�& ��Bد #	��ھ& /�$ان ?'�Y� �1$L 2ا�� 
�1 . �
	�
 ���& را /	 �Nا2Z و /	  <+Y+1
��3	� و ھ	/��	*� �	8� h)�* 2��?  *  � &40+* و.  I�	رھ	8#  ��/ ��#J? ��از ا

*	�+� ا*6	ی ا
�ا��S در ا�� ز*�+� /� �Zی �4+0��ه /$د �L ھ+$ز ھ& /�ای ا��ان ھH7$ن 
2
��ھ	 را در 
	��	ر ا�7Zی ��اد. �c ��ھ+^ �Z  *(	ط�ه آ���� ?��� ا�V1 ������/


�3	ی 7K) ،اداری و /��	*� ر�eی در <	ر<$ب 
	��	رھ	ی ��c و #B++�ه ی 	�


	ز*	ن /��	*� را /20 و L+	ر ?Jا#2 /  آن �L �& . ری ا
C*  /� ا:�ا?Jا$37:2#


	ز*	�  �L �$داز �$د /� د�	ع /��($ا
�� /$د و *�31	 /$د L	ر . /� ا/�و /�	ورد

�3	ی :	ری *  �Lد، 	�
�S *  داد ��ای B�1 را I��س *$:$د	
L	ر#+	
  را �L ا

�� /  د
2 و �	�  در L+	ر و�9  ھ& �L ر�2 از :3	ن /20 و ھH7$ن ��ز�VN �
ھ$ا�$اھ	ن ا�� 
	ز*	ن �7  �$اھ+� . ا�7Zی ��اد �9ار ?��2 آب از آب B1	ن �($رد

�eی دم *  ز�+� �L در ھ7	ن آp	ز ا�CDب /  . @J�����ا�� وا89��3	 را > 2�*�ام از اھ7
 در ز*	ن *�76رk	#	ه L	ر L	ر#+	
  در ا�� 
	ز*	ن. ��ر ��ر@��42:ارزش #�ه /$د

 �/ 2
/� را
�  اھ7�2 دا#2 *�� در ز*�+� ی ارI1 و ا*+��L 2 �$د #	ه د
�7��ی �3	�  *  زد�7P1 . 2�	ی د��� د�	رھ$�L +� ھ�7 ی�	ی ا*$ر ?�<� * ��D/ در

  ��
	ز*	ن از اھ7 ��و ا7K	ل �'$ذ /� <�& *  �$رد /	 ا�� Z	ل /L ��0	ر#+	
  در ھ7
�7�� /�3ه *  /�د�> .
�	ن ا�� <�eھ	 را �� /CDد�� و �� ا�	ن ارج *  �3	B(0*  
	�

��ه
  .1	زه /� دوران ر

0�& �Lدا�7Zی ��اD1 /� دوره ��	د را / .'�# I�/	7L دو دوره �ا� �L 2
2 ا���e ا
/	 ھ�7 ی در دوره ی �(a@M+* . 20 ا
2 /	 دو دوره ی ر�	
2 :37$ری او

�	7Z از �� I�	3�#$L�	7Z 2 دا�)  /��$ردار #� و �� از �	ه ای . 2 :3��4+0� �)


	ز�3	ی /�� ا�7))  ا�7Zی ��اد  �+�<$ن JZف ا
�ا��S  از 6N+� ی :3	�  ھ�7 ی ز*

2�	
او /$د �L /� رؤ
	ی :37$ر آ*��B	 �	*� �$#2 و �$ا
�	ر د��ار و . را /  ا�K@	ر 
�I از آن �	�Z  71  :�أت ��Bده . *9C	ت #���+�(L S�/ 	/  87: EBK c� د در$/ �

L�#�+L 2 . �L ده /$د و دودوزه زده /$د�L زی	زی /	آن �9ر / ����� e�ر�4+0	�  �
��اد �PK �	�	�  :37$ری ا
C*  را آ#B	ر  یا0L .�7Z  او را :�ی �7  ?��2

2
از . و /� ا�K@	ری 041& /�6ان در ھ7�� دوران �	�	�  /� #7	ر *  رود 
	��� ا
 * T�ر	ی 1 �N�K �/ 	� �B6l* c� ن$H7ھ  �$
?Jارد و از 
$ی د���  

��
2 :�ی و ھ$�+	ک�وا89	 . �L  ��N$P� ی دوران دو	7�
ا�CD/3	ی /eرگ و   �	�	�
�S *  دھ+� ر��� دارB�1 ا��ان را در و:$د  .را T�ر	ی 1	3l9	+1 �7ی ��اد ھ�7 یZا

2
در ھ7�� Z	ل ا*	 ھ�7 <�e ط)b ا
2 *	�+� ھ7�� ط@�D ی *�$
s . �$د :�L d7ده ا
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���ن �	��� و *
	�  �L در ز*	ن #	ه ھ�7 <�e *  �$ا
2 و در ز*	ن /� �9رت ر
  �	7�  /CD2 /� ا�
:37$ری ا
C*  /	 /��� ی ا�0	�  *�'	و1  /	ز /	 ھ�7 <�e ط)@  د

3+1	 �L  0L 1$ا�20 �7	د :d7 ا�kاد /	#� ھ7�� ا�7Zی �eاد . و �mوت ا��وزی زد
2
ش �� 3+1	 b:$* ا�'4	ر �I@+: c او در دوره ی دوم ر�	
2 :37$ری ا. �$د*	ن ا

ا:�7	K  و ا��KاL  k& *	�+�ی #�، /S در �  (7K	JZ 20)� �Y�+*ف �	را�� ھ	 را /� 
 �L ��$? ن	ھ7 U��1ر �/ Ej
�6$ی /  
	/�D /� *�د درآ*�ھ	ی �'�  /� ا:�ا ?Jا#2 و 

�e ا#	ره دا#�� ����
	زی در�Nدم � ا� �+�*  و /� ا:�ا?Jا#�� �L c$د1	ی ا
C /	 ز*
د ا*	 <+� /  /� را
�  /� *d9$ ھ& C .�L S7K*  /  آ�$�� /�آ*� 
ا
��Dار �Y� c	م ا

���kور درp  ط	��Zای �� <+�ان دور ازا �(N	زا�� ی او د ھ& از�	
ر ا�K@	ر /	ور
2
	L ر<$ب �9رت	دو وز��. <  B� 2 و�	
��*�8	رف /�L+	ر p را /� ?$�� ای

�� را �L اھ7��  آ�H+	�  ��ا/ 2#	 �c #��د در
�L  89$* 2 *  �$ا
2 وز��ی د�
���Lد? ^+
 �/ I/C9 �+L ر	+L�/ اداری .����
از رھ@�?���� 1	 . ھ�7 از او ھ�ا

2
ا�7Zی ��اد را /	��  .آ�$��ھ	ی L& *	�� ای �L و:$د#	ن /��0 /� اK	�� ھ	ی وR��  ا
/� 6N+� ی 	ص او و?�وھI /	 /	ورھ	ی �. �7د/�# CD۵٧ب ا
C*  �آ���� /	ور*+� ا

�I از او 1+3	 ر:	�  را دار�& �L در اوج ا�CDب <+�� ر��	رھ	 و . ?Jا#�+� �	 �9رت�
 I�	7� �/ را  �	ا#2*  اط$ارھJ? . انe��eان /	ور*+� /$د و /� <� ** �> �/ &��7  دا�

N��b(ھ+� از. 2 ط	ن /$H7ھ I�	�
(+	�  1+� /�ز/	ن *   
� ��2N ا���� اط�ا�
�	�& ��خ (/��3  *�	وران �L	/3	ی در
  وز�� و29 آ*$زش و ��ورش/	ھ+�و. را����

	
JZف �Lده از �L	/3	ی در
  دوره ی ا/��ا�  /$د�� �Z �L  ا*	م ز*	ن را ھ&  )رو �	ر
�3	ی �L	/3	ی در
  در آن ھ+�	م ا���	رداده ام. /$د��
در . ا�� ���B را در *�K$74 /�ر

 �L و*+� /$د����در روز�	*� ھ	 و در �	*� ��	ر�3	 /� وز�� و29 ھ7	ن و29 ا�+	ن <+	ن �
�D	ت #$رای K	�  ��ھ+^ D61 I)/ 20)� �L �* �Y� ��2 د��� ز
��ھ+^ وھ+� از د

�	<	ر /� . و ھ+� /$د و 
Ej د��� ��وھ�3	ی ��ھ+�  �	م ?��B# 2$ه و #B	��L 2د��
  .وز�� *f0$ل �	
(�$ #�م

��*
�	ر /$ده اK م	71 b(2 طN�� c� ی$
$* ��0Z م	ز و ھ& /� ھ+�	pھ& در آ �L 2
2
�	ن 
	��� اK 1  را	�N$P� ���	/  *�4د /� �9رت /  ھ�q ا/3	*  <+�
. آرزوی د

�� اوج ر�	L	ر�3	ی 1$ده �0+�اCف ا�+	ن درe��PKول ا�CDب ا
C*  وا�7Zی ��اد /��
�� و
e �$ا
�	ر ا��9ار 9$ه ی *�4�� /� ھ+�	م �9رت ��ی اCNح ط)@	ن /� �9رت ر

�� و �Z  9$ه �	 �3	د /�ا/� 9$ه ی در�	l9 اری وJ?$�	9��ی ز	وھ��د
2 رھ@�ی و�
  .ھ7�� رھ@�ی #�

2
�	�@+��3	�I /� آر*	�3	ی  .آ�C� �Hف ا�7Zی ��اد L  * S7K+� ھ7	�	 ز*	�� ی او
��ه ا
�L 2 *  1$ان آن را دوران ا�$ل �1ر�4  ا
Cم �L�/�
ا
C*  در ز*	�� ای 

  . ا���$�$ژ�c /�#�7د
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رج و /  �I را /  او ا/�ام 1$ا���0 /$د ر�0+4	�  و ��ز��ا را�7Zی ��اد /	 ا�Nا
. JZف �	را�� ھ	 را /� ا:�ا?Jا#2. دھ�و�Z  در*�8ض ����د 9	�$�  �9ارا�K@	ر 
	زد 


$ی و �Lو$*L 71  را	ی و /  را /� /+� ا��ا�2 و �	ھ 	ره ای ��آوازه /$د /	BH�� ھ
2�N	� ھ$ی /  /$ وaازد ، از رو��+�/.  

�@	��ود در
2 ارج �+3	ا�7Zی ��اد ا�� د
�	وردھ	�I را B#	� ز ھ& /� ز	ده �$اھ  �/	
2�	
��اد /� �P$ص از ا�� /	/2 ھ&  دوره ی دوم ا�7Zی. دل /20 و ھ�7 را ���ان 

�	Zاو و �L 2
�& *�	�  د
L �/ 2	ر�	راھeB7 اھ7�2 اZص ر$P� �/ I  ھ��	*	

. �$�$ژی را /	�� 1'0��ی رو#� از #��8 ی ا��ا�  �	م �3	دا�� ا��.ا���$�$ژی �$د #���

 �	�

(+�ا�  �	م ا��ان را /�ا/� . ھ& ا*	م ز*	ن دارد و ھ& ا��ان  c� در  �	�* &�Zر
�Lذ 	*�8 ی . دا�20 /	7$*  :K ر	Bدر ا� ���*$BZ ی	دا�20 آ�$��ھ  * c�� �L او

�2 �$د ا�7Zی ��ادKر #�ه ا�� و *��و	@�Kا� ا��ا�  /  ا �mری ھ& /�ا	B�
�(	/	ت د
L+	ر �	را�� ھ	ی در 
(2 ز�� ��
I �9ار ?���� ا
/ 2	 �2L�Z c ھ7$#7+�ا�� #�ه، 

��دا��  ، �	��	ه ��Bی ا��ا�  �	N  را ھH7$ن اھ�م ��	ھ�ار��ه /� ھ+�	م /�وز 
ا�� 
	*	�� ی ��Bی را /	�� :�ی ��1� >	��B� Iی درون . /�6ان ط�ا�L  Zد


	��	ری در :$37 *C

	ز��ه . *dMD ا�CDب /� /�8 /�#�7داز  ری ا �N	+K ھ�7 ی
�+L  * ر$@K  *�� �/ 	3رھ�7 ی آ�	+L د و از���2 رژ�& را /�*  ?Kی *��و . ��در ھ7

�� JZف #$دD� 2�Rو �L @$د� �ا� �P9 e�� �(Z�* .  �$*ا��� s�ھ�ف �7Kه �	0L	زی *6
�� /$دD�  و� . ��D� 2�Rو  �Z b�1�1 ���/e���ا<+^ *  آ*� و*�J? �(Z�* �/ �(Zار  �

  .ا����� ی وR��  /� ا����� ی ا*	م ز*	�  /��0 
	زی *  #�از


(+�ا�  ا/)3	�� �L *�دم  c� از E� و e�ا�7Zی ��اد �E از ا71	م ا��(	/	ت c��61 آ*
�� ?+	ه ا�� *	:�ا را /� ?�دن رھ@� /�+�ازد#$L ،ه /$د��رھ@� ��e . را �E و �	#	ک �	*

 �/ �L ��	��  * ر	را /� /  �	l� ن	ت /�3ه *  ?��2 و <+	�	B*ی �$د از ھ�7 ی ا �/$�
:37$ری ا
C*  در ا
	س . ر��� ا�7Zی ��اد ا0Z	س رk	�2 دا#�� /	#+� از*�دم 

2

  �	�L  N *�ام در �  #+	
	�  ?+	ھB	ر ا	�
ھ�7 را /� . S��@1 #�ه ا
Y� �/ 2	م 
�b �$د را /��Cف *�	ل *�8وف �+3	ن *  
	زدL�1ت *  را�� و	��e: ی$
 . �4�در ��

�?�
داوری را:SL �/ d ا�� �	/0	*	�  /	ز *  �� /	 ?+	ھB	ران *$ردی و از م ا*�دم 
  .ا��0+�


	ده ز��0� �L �7ی ��ادZدی /�  ا	K د /� *�دم$�  B�دe� &>�� ن$H7زھ	pرا در آ
از ر�(2 ا��	ده /� *�	ن *�دم آ*� و /� /��ون از » L	���/»	 �c  اھ�eاز درآورده /$د

�I �	 ا. ا��ان 
'��Lد و در ��3�0	ی :3	�  lZ$ر �	�2�  �	+)
  ن *	��	ده  /�ز/
�* Sھ	ل و :J�@* I�	?/$درا�� و واژ ��	+�ه در . /�	زه ی /	1 S0� ��در ��L 2�����Y ھ7

ھ7�� �S0 د��� �7  . د��ه ا
2 ش:37$ری ا
C*  /� ھ�Z	ل /� *�ر
� ر��� و آ*$ز
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 2

(+	�  را /� ا�� �6$ /�+$د�Z  �$ا ��
�ا�4	م ا�7Zی ��اد و د��Lا�I در . <+
�� :�ی �Y��#  D(1 ?�وه ھp ن	آ*$��� I8  از دا��
. 0L  را /� او /	ور �@$د. 	ی و

 ��B01 دی را	K د و *�دم�L  * &�0D1 ل$� c>$L ی	و #�3ھ 	ھ	�
در *�	ن *�دم رو
را /� *'3$م  *  داد ا*	 ھ�?e 9	در �@$د رو�� ژر��� #�ن #B	ف *�	ن :	*�8 ی ا��ا� 

�L d)�7 /	 ا�� رژ�&
B	ف /B	ھ� �	 
� /� آن �L 9	در /	#� از ا�� #*��9$ 
	زد، <� ر و
�2 . دآن را از *�	ن /�دارP)# c� �/ 2�? S��@1 �7ی ��ادZا  �	در ا��ک ز*

c6l* .م	ھ+� 	ی 1�Y�+* ای�/ �L ��$? ن	2  ھ7�R2 و/	�
	��� » :$ک«eKل از �

	ز�3	ی 1$ده ی /  رZ& �9ار ?��2» :$ک«*�8ض *  #�، اوھ& در . q�/	 ا�+6	ل ھ

�2
	B� �7ی ��ادZ2 اZ	90& از و�$+/ z��N ��ا�� . c از ا�+3	 از :�أت و ا:	زه دھ
��4+
 2
�2 او را /	�� /� را
�  درP)# او . و:� از 	/ 	�@7(L ه	در دا��� �L  (7K

*@�Jل �c�  c ر���L .Eد�� BZ	�2 از ا/�Jال ��ھ+^ دا���	ھ  آ*��B	�  دا2#
را�  /� او 1$ھ�� �Lد و ا�7Zی ��اد /	 6N+� آ �D	*4$�  از:23 ا�  آ*��B	� دا���	ه 

ا�7Zی ��اد . 	��$ا�20 �9رت ا��0	د?  ا�7Zی ��اد را /� 0Z	ب آورد�Z  د#+	م داد ا*
ا�� �1اژدی ا�$ل 
���PK  (41 . 2#$ ا�$ل ا
�L 2 ھ& *c6l *  �7	�� و ھ& :�ی


���  ھ�7 ی رژ�37	 و �Z  3��71	�  ا
�PK �L 2#	ن 
�jی #�ه ا
2 ا*	 ھ+$ز�/
 * ��B1 �9رت 	�9رت / I�	7� ای از �Y6� ز �7  ا��0+�ز�+� و .  

�P+K c� �7k�7ی ��اد درZ2ا
��P+K c� . �8 �31ا�  ا
2. ا��ا�  ا# �H/ c�
ی �	��� #�3 ا
2 و آ*$زش د��ه ی ھ7�� �Y	م آ*$ز#  ا��ان /� �P$ص �Y	م 

�3	�Iآ*$ز#  :37�
	L ھ�7 ی 	/  *C
a�K ا*	م ز*	ن /� ھ�.ت از :$ا�  /� . $ری ا
و د
�� ر��� ا
2 و در 
	ز*	ن *)S *��6 ھ& /� ھ+�	م 
(+�ا�  ھ7�� ا*	م ز*	ن را 

e3اآ*�e ?'�� ی �$د را �E ?��2 �	 �/�ا�m ��	رھ	ی ا
�L ھ�<+�  ه ا
2رؤ��L 2د
�� ا�7Zی ��اد /� ?$�� در دوره ی دوم ر�	
2 :37$ری ھ7. ا��L  در �'	 ��� دا2#

�I از او ھ�EBH د��� در :37$ری . 	ر ا
�CDل 9$ه ی *�4�� #�ا
�ای :�ی �$�
�� #3	*�  /� ��ج ��اده /$د+>  *C

(� از در :37$ری ا
C .ا 2�	Z ����3/ در  *


	زی ا�� 9$ه *  ر�2*�4�ه ی 9$*�6ود ا
�CDل   ��K ده . � و�L �:$1  0L ��7L
 ا?� ھ& 0L  /� ا�� :+@� از ./��$ردار ��20ھ& /$د ھ7�� 9$ه ی *�4�� از ا
�CDل 
�c 9$ا ا#	ره *  �Lد، اھ7�2 آB'1دن را در	2 ارج �7  �3
ه ی وا/��0 /$دن $9. 

4* tK	/  �
و�9  9$ه ی *�4�� . #�ه /$د ھ&دو 9$ھ  د��� وا/��0 #�ن��� /� را
��	#$j/ را I�	7@$دھL ���ی د	زه ھ$Z �/ 2 ا��ازی

L  *  8+� /	 د �#	@� SD�0* . �/

:	�  د��� �Z  ا?� و�   ��ا�I �$ا
2 /� او ?$ش دھ+� ��از وز ھ� Z	ل ا�7Zی ��اد
�#	/ ��D�.  ��D� 2�Rم و	Y� در a�7K  �	دھ	l1 ارJ? ��	�  �
. #�ھ�7 ی ا�+3	 /� را

 2�Rن *  دا�+� �� /� و	م ز*	د را *��38 /� ا*$� I�7ی ��اد و ?�وھZا 	ون /�ا�+3eا�
�

	زی در :L c� 23$د /� *8+	ی  �'�� �L ھ7�� ا*� /� را �+�1	ی درون ز*

  ./� 0Z	ب *  آ�� 
	��	ری
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.۵٫۴. c� 2
�z دھ& ��e را ی /+�	دی ���B در ا�+4	 �$ب اk$1 : ا :37$ری�>
e?ھ�  *C
�� /� ���B$ا� اD�  و� c� ر$lZ 	/  �Z 20 ت رھ@�ی و�Zر<�  و و	j

 *C
�	/�؟ /+�	�3	ی :37$ری ا/ 2

  د	�
�(20 /�ا
	س #8	ر و�Zت  ?�دا�+�?	ن 
 Ej
/��	�� ی 1$ھ7  /� �	م و�Zت ا
C*   ھ�7 ی *�دم ���وزی �$د را :�� ?��2؛ 

1'0�� . �9ار ?���D� 2 و :�لا*	 /	 #�	ب در *�8ض  /� 
	*	��ھ  �$د �9CK ��	ن داد
2
	Lو�� ��D�  2 از و��8@1 �/  *C
و�	داری ���L e در دوره ی  �ھ7�. از و�Zت ا

ر�^ /	�2 و وارد �N�K  :+^ در /�ا/� �Kاق L	را�  دا�C/ ،2#	E� �(N از :+^ 
2�Rم :37$ر�2 و و	2 /� ��?  �Z	@* #. ی	ز��?  /� رھ@�ی ھ	
 �PK  7

 *C
�� ر�4+0	�  L$#�  /$د در ز*�+� ی /	ز
	زی و�Zت اD� 2�Rو ��8l1 . و �ا�
���0
	ز  ����L�4 در /� �0	د و دور را��ن :+	Z  از BZ$*���ان/$د (�� �PK آ*/

�(20 9	�$�($اھ  را  ?�وه را��ه #�ه �$د را 
	ز*	��ھ  �Lد و . ا���C	1  1	زه #�
#20B اCNح ط)@	ن ا�� 1$ھ& را دا*� زد �L ?$�	 .:	ر زد و �0	��� اCNح ط)@  را

�
ا�� 1$ھ& <+�ان . /��� ی *$
$م /� اN$���ا در :37$ری ا
C*  /� و�Zت *  ر
���	j� .�+��	
. اN$���ا�	ن در /�ا/� ھ& �N /+�ی �Lد�� و /	ز ا���C	1  1	زه را آ#B	ر

�Kا e�� ��D�  ده ا�� و و�	د��� ھ�7 در /�ا/� ھ& ا��0 R	Zری ��ارد	ع <�& /3�0   .@	د�
�� �7  1$ا�� �Y	م :37$ری  *	ل ا��وزان :37$ری ا
C*  #7	ری ازD� 2�Rاز و

3+1	 K	�L  (* در ا�� *dMD /� �	ری �Y	م . *P$ن دارداز ��و�	#   ا
C*  را 
�41/� ھ�7 . 37:۵٧$ری ا
C*  *  آ�� �	ط�ه ی ��و�	#  �Y	م 
)M+2 ا
2 در 
	ل 

دار�� و ھ�7 *  دا�+� و�9  ا�� رژ�& ��و/��eد ھ0B� �7	ن در *�8ض  #	ه را 
D$ط ی
  .داوری �9ار �$اھ+� ?��2


�ھ4 د#
( )� ا�/ح ط���ن. ۶٫۴.'  

�
�0Z �/ e	ب *  آ�� �2#$�  *C
. اCNح ط)@	ن /� ا�K@	ری 
�?J#2 :37$ری ا
��، :+	3Z	 و ?$#� ھ	ی وا/��0 و آو�(�� /� 
از آ�4	 �L ا�� ا�CDب /	 ا/3	م /� ���وزی ر

در . و ا/3	م آ���+  ���� *  L++� ا�� ا�CDب و رھ@��3	�I ھH7+	ن :)$ه *  ��و#+�

  .�&/+7	�	 ���ر �(��Cدر ا�+4	 *  �$اھ& اCNح ط)@	ن را 

2
��ی ا�CDب ا�(B# )� یZ�* 20(� .  /CDی 1+� و ا�	ھ�7 ی ?�ا��3 �(Z�* ��در ا
�0& ا�CD/   از�	�
$
  *C
0�0& اLر	* 	ره ?���� 1	/� آن ا# 	ھ�����L *�76 رk	#	ه �

در ا��  .�Lده /$د ز�� �$ای ا*	م �7�+  ?�دھ& آ*��� و از ا�� راه ھ$�2 ط)@  �Lد��

  �7Kه ای /	زی *  �Lد�� /� �P$ص /	 S7K ��د 	�
 ID� ن	ح ط)@CNا �(Z�*

�e ?�و?	����ی�
.  
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�� �9ار ?���+#	Z ن در	ح ط)@CNا �L ی دوم �(Z�* ر  �در	از راه را�2 �$اری روز?
0�� /	ز?�2 �$د #���* ���	
  .?Jرا���� و /� ��B ھ7$ار 

. »راSZ ما*	«�9رت /	ز?��+� ا*	 /  ����@	�   در *�Z)� ی 
$م /� /(2 آو�(�+� و /�
�L 3  /$د�D�  2 و�
ا
��Dار آن را  �$د اCNح ط)@	ن ا*�وز�� رھ@�ی �L$ر در د

	زی �Lده /$د�� �+�در ���L �4	ری از ��I �@�د�� و در دا*� . ھH7$ن �c �3	د ز*

�� S? �/ ری	��	
  .�+��Y�0�� ی /  
�و�	�  /� �	م د*$�Lا
  درون 

 –*�Z)� ی <3	رم 6N+� را /� ا�7Zی ��ادی وا�3	د�� و �� /	زآرا�  <�3ه ھ	ی ا*	م  در
. *�ار /� �	ر��	ن #�	�2 و �� $1
S :�0� /� /� ا�� و آن در دا�S و در �	رج از �L$ر


$د *  :$�+� و و در دا�S در �	رج . Z	R ھ& ا*	 از را�2 �$اری p	�S ���ه ا��
7  ���++�p	�S � و:I#$L b0L �3 :23از .  

 2
از آ�4	 �L ھ�7 ی اCNح ط)@	ن /�اR$61 �mت <+� 
	ل ا��� /� #8	رھ	ی /��و�  د

د��� *	�+� ?J#�� �($اھ+�  +�ا��ا��� ا�� و *�ام 
L  *  8++� �$�� دھ+� ا?� /� �9رت /�

ھ7�� اCNح ط)@	ن *  ��
+� �E <�ا از ?J#�� ی �$د *�دم از /0�	ری از  /$د،
�?  7� �(N	� ن	@(ح طCNا �ن ا�	+�?�	؟ /��  از �7���)+�	*� ی�Zر و وا$��L �06* (

��+� /	زھ& /� ھ7	ن �9ار *  ?� ۵٧/	رھ	 ?'�� ا�� ا?� �c /	ر د��� در *dMD ا�CDب 
$�
�+�ا�CDب *  � .  2 /��3
/�  د<+�� اظ3	را1  ا�+	ن را /  ا�K@	ر *  
	زا

. دوری �P��+�$:  7$ص �L از /0�	ری از ا7K	ل ��$��@	ر در دوران BZ$*2 �$د 
 �/ ���8��ی رو#� و�N�6  *  /$د �L ��وج از<+kز*+� و	��  �0/ 'MP*  ج	1

1	ج زاده در �	*� ای �$د را ?+	ھB	ر *  دا�� و *   .?$#� ی <�7  /� آن ا��ا�2زاده 
�0�$�» »�+L اف��Kا ��	ب /CDا� S0� . * اف��Kا  S/	D* ن �$د در	ا?� در ز* �L &+L

8�2 ا��Kاض *  *$ا:�3 �	در
2 /	 آ�2:�* &��Z �'Z د�&،  هللا #���7�8اری و /�ای�L
�� �L ا*�وز �Z*2 *�ا:d و K	�7	�  ھH7$ن *�Z$م آ�L 2	ر /� :	�  �7 
هللا  ر

�	ت / ، 8�	N ، (�
$ی ارد/$* ، �	
�� ��اZن و	�	ات آ9�lZ ی و�Y�+* ، �	4ز�
��ازی، ط	ھ�ی اN'3	� ، :$ادی آ*)  و# b�V�
�7	 *$رد … د
�Z  در �Nا و 

�� و *��9 ا��	ن +�0Z م و	2 و �$ه ا*�/  �Z �L �
�81ض �9ار ?��د و L	ر /� :	�  /�
1	ج زاده در:	�   ٦».و ��e آرا*�	ه *�Z$*	ن �Nو9  و �	71  از �81ض *P$ن �7	��

$? �/ sD� �L �*	� ��#� ھ	�  از ��$��3	  در :37$ری ا
C*  ا#	ره �Lده د���از ھ7
�0�$�  * 2
داد?	ه ھ	ی ا�CDب  �M	ی *	 ا�� /$د �L در *D	S/ /��  ر��	رھ	ی«ا
&������ dk$*«.»ز$�وا/��0 /� د
��	ه �9رت ا
2 در  /� ��Y *  ر
� �L »:3	ن �

*   /	ن 1	ج زاده،/	 :1C7  ھ�<+� درھ& ر�(��،از9$ل �$د و از ز1'0�� و �SD 9$ل �$د

                                                           
ا����ردر (��ن ��وز /��ر ���� .3١٣٨٩رداد  ٢۴دو���� .	�طG  ��ج زاده �و�� ��	� �و�ت.(��ن ��وز.٦

  .��١٣٨٩ر�ور  ١۶
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�� ا��«:�$��0K در  ��*CKم ط�اح ا	ا* s� �/ م$
ای داد
�	�   *	ده �L١٠ :+	ح *$
 ��
   ط��L  Z ?�وه(/$د  ١٣۶٠در /3	ر 
	ل " �9و
 "ا�CDب در ز*	ن 3#	�
ھ	ی 

3	ی 9	�$�  آ�	ن را /� �)d د�� و /s0 *+	ظ�ه و DZ$ق و آزاد�د?�ا���I *(	طb آن /$

Cح ?�وه  * ��$�و :+^ 761�)   ۶٠و ��e �1ور�0& 
	ل (، ا*	 ��$ا��0�& )زد ھ	 �

��ی  �L ا�� راه را 1	 L 200? �(Z�*	S* از #�$ه) ��Jا2#��� c��� د*$�Lا1p ی	ھ
&�+L.«٧  


B$ت  واzk«: و *  �$�1�0	ج زاده 
�N Ejا2Z /� ��ج *  دھ�  ،&�$�/ �1
��/� ھ7�� د��* S	 7�Z	ً /	�� ....آ*�e در/	ره �6$ه *6	7L	ت داد?	ه ا�CDب �M	ی *	 /$د 1.�

�& ا*	 �� در داد?	ه+L اف��K*  ا 	ز:$ھ	/ �L و آن ط$ر  ��	ی �7	ت  ھ	*	اھ+� و /� ا31$�
2D�DZ س	
1	ج زاده ?�<� د�� /� » .*$ھ$م *�bB1 ���ه، /)�B در ����	ه *)2 و /� ا

ف *  L+� ا*	 ھ�ا�2 هللا *��� د���ی �L در ھ7	ن *e?�/ dMDاری <+�� �M	�  ا��Kا
2/	�ر�	
L 2	�$ن وCLی داد?��0ی را /� د
2 دا�Z 2#  1	 ا��  داد?	ه ھ	ی ا�CDب �

�+L اف��K2 ا
2 *	 /� داد?	ه ?') �7l* �/ SD$ن( در آن ھ+�	م . �Z �Y6	�k ���ه ا
�@�	ن ا�� . �7  ?���& ھ	ی ا�CDب ا��ادK 	3+1 2

�2K /� ��ج �7  دھ+�ا �L.٨  �ا�

 �)
4+0��ه /� :	ی �$د ا*	 �� آن ?�وھ  �L �$د را د*$�Lات *  �	*�� از ا�� � �)

�� *8	و��  را /�?e��ه /$د+> �L CLن و$�	L دوری :20 و �� آن . ��/	*eه ا�� �L ھ7

  !ا�� ھ�ا�2 هللا *��� د���ی و ھB7	را��$?  I	 K�*  د�	ع از DZ$ق /��ھ& /$ده

�+�0� �� از ?J#�� ی �$د. وا89�2 ا�� ا
�L 2 اCNح ط)@	ن *�د*	�  در �$ر ا7�K	د �
S*	L 2 و
�+� ی :37$ری ا
C*  در������ و �� از �?  * �(N	� . ن	ا�+ �Y� در T�ر	1

7��3	ی . �sD از و�9  #�وع *  #$د �L ر9�@	��	ن /� ا�+	ن ظ)& روادا#�� ا���7N
�J� 2��ی �kورت ا��ادی <$ن 1	ج زاده �7  1$ا�+� :	����  *$ردیِ ?'�	رِی �$f0*

  . �Nھ	 1� از دو
�	�I #$��وا89  �$د او و 

�� در �N�K ی را�2 �$اری دار�� /(�  N$1 S/	9 ��p  �	دھ��# �L ن	ح ط)@CNا
از /��� ی �$د را /� �	رج از ا��ان اeKام �Lده ا�� 1	/�ای /��� ی اN)  در ا��ان 

،در 7k� از *$اھb ا9	*2 در �	رج /�3ه /����� و در ���  :L $4�0++�� ھ��7  
ز*�+� ی /	ز?�2 �$د را /� �9رت /� *�د #�M	ن /eرگ و ھ�7
�	�I �1ارک  ھ7	�6	ل

�++��� L	ری /�L$�،��e ا
2 ا*	 ?� ا�+	. /@+> �/ 2
ن د
2 /� دا*� ا?� #	ه �	 د���ی د
�L$*2 در ��*2 د
  .*�دم 
	Rریا
  و#�M	ن /eرگ /�$��،L	ری ا

                                                           
  .ھ	��(�.٧
ھ�.�م در ھ	�ن . ر��د و ھم در(�ھ�ی د�.را�ن ��G1 ی 	��ن د�Iری ھم در رز��	� ی Hزب 3ودش �� /�پ .٨

��3ف او �� /�پ ر��د �� ا	=�ی �Iط	� �ز����ن -� ا�ن در روز��	� ی آ��د�1ن ��	� ای در ���& �� �3ن 
  .ا-�ون �� ا�ن دوروز��	� د��ر�  �دارم. ��دوی 	(�ھد�ن را �3ت �رز�ش -رده �ود
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�e  ه
�L  8د و �	رج از �L$ری اCNح ط)@	ن ا�� /��� ی /��و� � SD�0* ای ��	
ر
�����Z ای. راه /�+�ازدp و ��	�#	�  (7K .�
ا�� ھ��3	ی ز�� را �   �/	 ا�� Z	ل �$ا

�����/:  

  ؛?J#�� ی اCNح ط)@	ن و ?+	ه ا�B+  /� دوش د���انو N	�B	ری اول �	0L	زی 

0+�
	��� اCNح ط)@	ندوم � E(4* ر/�داری و	؛?'�  


$م ��	
$1
S /� ر 	�

	زی و 
�L$ب ھ�7�B� ارe/ن ا$H7نھ a/	
  ؛ودو
�	ن 

 ���	
اCNح ط)@	ن /� K+$ان 1+3	 راه SZ *$:$د و و *4)0  
	زی <3	رم �pب �0+� 
�	ن/�p �Y� ن در	ح ط)@CNن اR	8� رھ@�ان و �ا��ا�� 	؛:  


	زی / �+�ا�� ز*�+� روز�	*� در. CNح ط)@	ن /� �	رج از ا��ان�ای ?0�S ا�+4& ز*
ھH7$ن 
B$ی ��1	ب /�ای �$د و /�ای ا79	ر#	ن 1 S7K	 L+$ن ھ	ی اCNح ط)@	ن 

  ؛�Lده ا��

 Sات :)$ه دادن �$د /� دا��L$*23 د: ���� ��#	Z ن	2 ط)@N�� ی از��#�& /�3ه ?
�� اCNح ط) �8+  در دا�S ا��ان در ا�+4	. و �	رج#	Z از ��	D* و EBK ز	pن در آ	@

�+	ن /� <	پ *  ر
	���� ا*	 4Z& اK$@M*  (N	ت را /� �$د�3	 ا��P	ص *  ��
�+	ن �L در ا�+4	 و آ�4	 ھ& در دا���	ھ3	ی �pب �1ر�0  .داد���� ��#	Z ��
Ej از ھ7

  .را /� �3Kه دار�� /�3ه *  :�0+� و *  :$�+� /�ای 
'� /� �pب 

�(ا6C و )5(ان:ط���نا�/ح . ٧٫۴.  

dM ا��(	ب ر�	
2 /73� ?�<� از �7L �Y  /� ا��ازه ی رو��ادھ	ی *D ٢۵رو��ادھ	ی 
��  �I@+:ID ا��Kاk  �@$د ا*	/�اھ7�2 و:37$ری و
	���دL.1 ��)�:+@I �$دا��

و ھ�7 ی #�L 2L++�?	ن  ن:$ا�	. ?Jا#2 و <���  را /	 وk$ح /� �7	�I درآورد
#8	رھ	�  
�داد�� �0B� �Lه *�'	وت /$د از �$ا
�� ھ	 و 71	�Cت اCNح ط)@	ن و 

�	/	�3	ی �31ان و �3#
�	�3	ی ھ7+$ا /	 �31ان ا�@	#�� /$د از #8	رھ	ی . رھ@�ا��	ن�
  * 2�	BZ ��D� 2�Rم و	Y�  �$���
 �/ S�*�گ /� د��B	1$ر و #8	رھ	�  �L از *


	���د :+@I ا��Kاض ھ7�� #8	رھ	 /� رو#+  د��ه و #+��ه *   7	ن *dMDِ در ھ. �Lد
�eھ�7 . وا89��3	 را /Jj��دا�� �@$د Z	�k #� ا*	 0L  از اCNح ط)@	ن >   (�@
را ز�� 

�Nار ورز��ه ا�� و *�دم /� 7Z	�2 از *$
$ی و �Lو/  ا'�+� *  ?. در *  �Lد��
ط)@	�� و در �3	�2 اCNح ط)@  در  ھ7�� ا*� /� *8+	ی �J��ش #8	رھ	ی اCNح

2
�� �7  . <	ر<$ب 
	��	ر :37$ری ا
C*  اB1 	3��ا�� 
(� در
2 �@$د و /� وا89
  .زد
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/� �1ر�U اCNح ط)@	ن �	<	ر?��+� از #8	رھ	ی ر��� ای 1$ده ی #�L 2L++�ه در 
1	 B#	ر 
	ز�� و�	داری �$د را /� 
	��	ر �Y	م آ :+@�3	ی ��	/	�  �	N)� /���+� و

  .U 71	م *�دم را /� 
$ی �$د :)L b++�د?�?$�  /+�	دی ��$ا�+� /� �1ر� ھ$ا�$اھ	ن

�(� 20	Z �/  71'� و �Zا
2 از �Y	م ا�Nار ورز�� و
Ej ?�وه ھ	 و ا��اد د���ی 
�+�
$�?�وه ���ا*$ن .ا*	 ا�� 3+1 �/ 2L�Z	�  L	�  �@$د. از اCNح ط)@	ن /� او �

�	 N$ری /� راه ا��ا��+� /� �	م #$رای ھ7	ھ+�  راه �Lو/  د
��	ھ  وا89   –*$
$ی 
��
@e ا* . �L را�  را$# ���� اlK	ی ا�� #$را /�*�دم #+	��� /$د و �� 0L  ا�� <+

/	 ھ�7 ی *('  L	ر�3	 <+�� #$را�  . /$ی �+3	�B	ری *  داد :��	�  :�ی *  �+�ا2#
��$د /��B و از �$د را / �L۵٧ *  �$اھ� ر�^ و /$ی #$رای ا�CDب آp	ز ا�CDب 

�K	N  Kدر /�د و �1ا �/ &�	
  .L+�، �7  1$ا�� �Z  از �c /�6ان c>$L :	ن 

اCNح ط)@	ن �(20 در �	رج �L$ر /	 /��	�  �c ?�وه �+U �'�ه 
�L  8د�� و 

	ز�� e�	7�* رج :�ا و	� &�D* ن	� .�$ا
�+� /	 �Nا2Z راه �$د را از د��� ا��ا�

MK	ء هللا *3	:�ا� ،*06� �L�$ر،K@�ا�K  (8@	رت /$د�� ازاlK	ی ا�� ?�وه �+U �'�ه 
 4+? �@Lوش و ا�
 &��Bا��@K ،ن	زر?	رج . /	از� I)/ وھ  ، آن�? ��+>  �	��/

/$دن از رو#+'�Bان اCNح  ���+	ن را �L د�@	�� روی از اCNح ط)@	ن و 
�/'�*	ن
�+� *  آو�(�+� ا��(	رھH7$ن ��	ن ط)b را
�7��  *  آو���e، ا��L و/�p رده و$��



	�2 ا*	 اCNح ط)@	ن ھH7+	ن /� راه �$د ادا*� داد�� . S�B�1 از E�  �	*ا�@�� ا��ک ز
?�وه �+U �'�ه، ا/ �L  4+? �@L	 l/	�K  ا��ک #�3ت ط)@�3	�I را از �	د �7  /�د /	 

��ه *M	�@  در ار1@	ط /	 ���+�ا�� ا*	م ز*	ن /� ز/	ن ر$1
S /� اظ3	ر ��Yھ	�  �	�(�� و �
���L از آ
 ا�� 
(+	ن �4+0��ه و /� 9$ل 
�د/��. ن /$ی �'  ا*	م p	�b /� *�	م *  ر

�? �4+B#  ن	3�L  ���� و L$دL	��«روز�	*� ی ا*+)
�� /� ٩»اظ3	رات D/ &��
�P$ص *3	:�ا�  را /� �Zی /�ا���(�L 2 *3	:�ا�  �$د را #�*0	ر ا0Z	س �Lد و 

 * ��+>  4+? �@L2 ا?� *  دا�20 ا'? �+> S�B�1 ی	را � I�	l*ا e?ھ� ��$?� 
  .?�وھ  �J?  7ا2#

�71 ��	�2 و �7  �	/�	� �Z ��*8)$م /$د �L اCNح ط)@	ن /	ز در *�8ض . L	ر /� ھ7
����MK	ء هللا *3	:�ا�  �L ?+4  را . ا���C	ت �	 ا��8	/	1  د��� �9ار *  ?

��ان �$ار#�7ده /$د و �$د را /� ھ�Z	ل /��1 از او *  دا�� در /* �/ ��	��6ان �	ور*
آ*� و
(+	�  /� ز/	ن را�� �L ا�� /	ر /� �P$ص ��& ���وھ	ی �	رج ���� و ا*��وار 
/� اCNح ط)@	ن را /�ا���(2 ھ�<+� �L دو
�	ن اCNح ط)@I ھ& /	 او *$ا�2D ��	ن 


7K 2)  در :37$ری ا
C*  �8	ل /$ده ا
2 ا�� 
(+	ن . ��اده ا��	�

	�3	 در  �L او

                                                           
٩

  .١٣٨٨دی  ٢۶.ا	روز Iردا را 	  ��ز�م: ���� ی. �� .
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9�a را در
2 در آ
�	�� ی ا��(	ب ر��E(4* E �@�?	ن /�ز/	ن را�� �8+  ھ+�	*  �	د
�L و�  �278 او ھ	#7  ر�0+4	�  در آ
�	�� ی 
D$ط  د��� �9ار ?���� 


7K 2)  ھ7$اره <+�� ا#�@	ھ	1  را *�bB1 #�ه ا
2./$د	�
. *3	:�ا�  در Z$زه ی 
�+� *  ��د :)$ 
(+  �	د9�a /�ز/	ن *  را�� و �0	�����  * E� ا��ک ا��ک .  �	L


(+	ن او را در ار1@	ط /	 �L	ب  2

)7	ن ر#�ی /� �	دآور�� �L » آ�	ت #�M	� «ا �mا

)7	ن ر#�ی را �B$ھ�L Iد ا*	 /�8ھ	 از #�ت ا 2)
��D	دات �$د ز��L	�� در آp	ز 


2 و *(	�'	L2 2 �$د را /� ?$�� ای
 د
2 /� *3	:�ا�  در ا�� �$/2 ا���.د��� آرا
 �$+L و ا��ان �P* 	/ ط	2 زد در ار1@
�	ن د��� در ار1@	ط  ،*D	��0 ای /E �	در/ �/

��K)  �	*+� ای
�)MK	ءهللا *3	:�ا�  . /	 0Z+  *@	رک و (61��	
ھ	ی �kا�CDب  3	ی ر
8�2 ا��ان و *�P را ��	�� kھ2 و	ا��اد دا�20ی *@+  /� #@ �1$ھ& ا�. 

/� ?eارش /	#�	ه : ا�� *	:�ا <+�� آ*�ه ا
2  »�@� آن R��« در #@�B ی ا�+����  
  * �)
 E��@���	ران، وز�� ار#	د دو�2 اZCN	ت �L در �B  از دا���	ه ھ	ی ا��)

 �B+�ن ا	�+  ، وا/��0  1	م و 71	م 0Z»#$د #�ا�s ا��ان را *�Pی �Lد �2'?» 7، /	 /
�� �Lد3	ی /+�	د�� ا�� �L$ر /	 ا��ان ارز*@	رک /� �pب را �B  از 1'	و1L	1 و  /	� :

��ی در �Kم ھ�?$�� وا/�p �/  ��0ب و #�ق  :37$ری ا
C*  ا��ان ا
�CDل / Y�
  . دارد

 �0�	D* 	/  :�ا�	ن ار#� ا��ان ی *3R$f0* 2�8k2 ز��?  و *وو�8kره و	در/ ،�P
��ای را �$ب  هللا �	*+� *� آ�K»2	 �Lده ا
2 دا »رھ@� *Y8& ا�CDب«3	ی اP�9	دی �8	�

�	ه �L ھ�q،   دا�& �L در 71	م L	ر�	*� #+	
& و *  * 
 �MD� ،I*دی �$د و ا9$ا	P�9ا
� c�  �Z 7� &��0ی ھL	� �MD 2�	� ی(»1$ان �B@#: ��R �١٥@�آن  �+'
 .)١٣٨٩ا

ا��ک . �0@2 /� او /�ا���(2 را �	در
2 /� ط$ر /��3  ��& /0�	ریا�� 
(ِ� �	د9�a و
��	�� ی �+U �'�ه �L در آp	ز /� �P9 ھ$�2 �7	�  رو#+'�Bان ز*	�  �E از ا���	ر ا�� /

�& #�ه /$د �� �MK sD	ء هللا *3	:�ا�  د�+  در *D	S/ د��� �	رج ���+	ن رY+1 �B'+#و
���7��  U+� ��*CKد و ا���/ �(N	� ��D/ ر د�� از	<	د را �$� e�#�، *06� �L�$ر �

�S دھ�(D1  
	�
 S8� c� �Z ن . �'�ی را در	+)
وا89�2 ا�� ا
2 . ھ�7 �	د9�a ا��ا�� 
�B� �'� U+� ��ا �Lاز ا c� را ��� را 9@$ل ��ار�� و ھ�  P)#  8'� ��*CKا �ر ا�	���

ا�L  4+? �@L /  �1د�� /� ھ+�	م  .	�Z 2	SN ���ه ا
Y+*32$ر *  �Lده ا
�L 2 در �
	KCاط �Y� 2 از
ت و اP�K	ب Jpا�D* I	و*�  061�� /�ا���e از �$د ��	ن داده ا

20�� ��D/ �Z ص . آ*$���  در$P� �/ �L R	Z #� و	ح /�M* او ھ7$اره *  �$اھ�
�<� /($اھ�� ھ .�$د را /t6 /�ا���7+/ e	�	�� �L b0L  1�3#ده ا
2 آ
	ن *  1$ا��

�I از آن �L . را��1$:� /�ا���e *06$ب #$د /�ز/	ن *   <�*  1$ا�� /�$�� و ھ�� �/
�� /�و�&  /�?eار ��/ Eا��'+LLEا��'+L ��(++�ه ی ا�ر71	�3ان آ*�ه /$د  )ھ�/ �L �/

و�9   .�  از #�L 2L++�?	ن د��ارھ	�  �Lد/	 /� ��/ �P9	�  L+'�ا�E و اط7�+	ن �	ط�
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���� از #�2L :�0� در L+'�ا�E و ��I *� آ*� /� �P$ص � �L /2 /$د	/ �از ا�
  �Lدم <�eی J� .* EZ��ش دK$ت ،ط  �	*� ای ا���Bو��JK cر �$اھ  �Lده /$دم

��و*+� /	 *� 71	س ?��2 و ا�Nار . �	:$ر ا
2 ا*	 ھ�q /�ھ	�  در د
2 ��ا#�&� �73/
&+L 2L�# د�L .�*/� �31ان آ �ر71	ھ 	د و�9  /�L ھ�ی	�7 طZر را ا	L ��در . ھ7

 b@
�� /+$�0& ا�� ھ�
� �8+  ھ	ر71�،���و*+� و ط	ھ�ی  و�9  �	<	ر #�م /� #	Z
�& ��ا�B'$رت و �cدو1� (ر 
� 1� داد?	ه ا�CDب /� ا�NاD* ن	?�++L 2L�# از �'� 

، Eا��'+L ا�@�� در آ �L ازم�+�/ bDK �/ �Y6� ��م را در آ���'
*dMD /� ز�	�& 71	م  ن
در ،  )/��	*� ای و��ه �1ارک د��ه /$د/�ای *� CDب /� �P$ص ���� <$ن داد?	ه ا

در �31ان �3	�I @در :��	ن 716N� ھ	ر/	ری،. آ�7	ن /7	�& /� �1ر�U از *� دوری :�0+�

R$Bر ھc� �� &�0 . م�?+4  را د� �وز?'2 د�در *+eل *�  c� �* 2'?  *
1.��� ?'�& . �����0& او را#�'2 زده . رو#+'�B د�+   Lا�� 	20؟ /�> 	7# �Y� 2'?

. �$د#	ن *f0$ل 
(+	��	ن ھf0* .�+�0)� ی *� ��20. آ9	�	ن ھ�7 <�e *  1$ا�+� /�$�+�
#+'�B د�+ ، �c /	ر �c /	ر رو ،ن و29 /� /�8 اc�  4+? �@L /	ر 
R$Bر ا
2از آ

�20  آش درھ& . �8	ل *�ا�DZ d$ق /�� و ��NC ھ�<� ��I آ�� �$ش آ��� �:$�*
ا�@�� ا�� 
+I4 ?+4  /� *8+	ی ا�� ���L 20 ھ�7 ی د��� اlK	ی  .:$ش ارز#  ��ارد

�& . ا�� ?�وه �+U �'�ه 1(& دوزرده ای ھ�0+�(
 ًR	7�Zدی ا�* �L ن	زر?	ا�8)  /�@K
 
	�
و�9  *  ?$�� . ا�+'E ھ& /	�� /	#� 
(+  ��ارد /�ای ?'�� *�� *YZC	ت 

+�
(+  در
2 :37$ری ا
C*  را /	�� از ز*	ن روی L	ر آ*�ن �7 ���L �D� �/  
/�ز/	ن *  را��ا*	 از �	د *  /�د �L ��رش در
2 از د
2 ھ7�� آدم ��*	ن �(20 

. وز��ی ?��2 و ھ�7 <�e را �L  * S761د 1	 /	اھ	�2 او را وادار /� L+	ره ?��ی �Lد��
. ?	�I :37$ری ا
C*  را /� <	�I  /($ا�+�*��اث او 1	زه :$ری �@$د �L /	ز*	��


�L  8ده /$ده ا� هھ7$ار� �	3�#$L  37ز?�د�� و و�9  ھ	20 /� �9رت /�� S? �/ ن	�
�	�@� e���� و *	�+� ?
	ن را /�راه آ* S@+1 و b(2 ط��	K  2
B(0*  ��K	ن <� و را


  را <0@���� و د�@	�� روی اCNح ط)@	ن را :	رزد��	�
 .8kر و$��L وش و�
  
ھ� دو �L	ب �$ا��ه ا�� ا*	 . ��	ھ �Z  B$زوی ا
2 و د���ی دا�. دار��  د���

�+�$?  7� 2
در . /� ا�� دو /	ز*  ?�دم. 
(+	��	ن *+40& ��20 و /� د�8	ت د��ه ام را
ا�+4	 *  �$اھ& اL+$ن ���B� c را رو#� L+& و /�$�& ا�� �lZات *$
$م /� 

& *  /	 ھ�7 ی 1'	و31	 /	ز در /�6ان /� ھ. رو#+'�B د�+  ا
�($ان ھ& را �($اھ+� �$رد
�� ��	ن داده ا�� رو#� �	�/ �����$دی را ھH7+	ن �L /	 ا���	ر ھ7p آ�+� و *'3$م �$دی و

2�	
1	 آن *d9$ ھ7	ن L	ری را ا�4	م *  دھ+� �L :37$ری ا
C*  /	 . و#'	ف �$اھ+� 
2
. ا�� /�/(�3	ی و��م ا���I در �N�K ی ��K  و ر
	�� ھ	ی :87  آ�	ن ا�4	م داده ا

*C
روز �
� ا�� ا
R �L 2ر�4	�  ا�� :$ر ?'c�/ ،2 روز /t6   در :37$ری ا
�eھ	 . ا�7Zی ��اد آ�4$ر ?'2 و K E9)  ھJاد��� *  ?$�+� > ��
� ھ7Rا d* و

 Sرج و دا�	ه ای در ��K 2 /� �$راک
و1'0�� و �B1ار ھ7�� �C@Keت 1@�ل #�ه ا
 
  /  / �N	ر�$�L- 	3��20 /�$�� آ�� . <� �'� c�ه ای��	/�*  آ <� � 	از ا�+3�� .
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�+L  * ق�N ت	YZC* ��?+4  ا�� :$ر ?'�L،2�$ر . در ار1@	ط /	 ا�� �+U �'� ھ& ھ7
�� ھ& ا�� :$ر و آ�4$رD/ ف دار�� <�ا . آ�4$ر وCھ& ا�� 	ات /�lZ ��؟ ا?� ا �> �L

�� N	در *  L++� و �� /	 د���ان؟ �E ا�+	ن /� ھ& *�)  دار�� �L ظ�ف ھ& را �	�/	ھ& /
 * �++B# . ره	ی #7 ���	��� ھ& �P9ی دا#�� ا�� و �$ا
�� ا�� /�$�+� /�	�از �Nور ا�� /
89$��I ز/	�  ��م دا#�� ا
2 و ?��� ھ7	ن  ١٧ی * b@

$ی /� $* ��0Z ��*

�� ی ا�+	ن را *  �$ا��� ا*	 و�9.<�eھ	�  را *  ?'�L 2 ا�+	ن /�ز/	ن را��ه ا���	�/  
�� ی *$
$ی را آن و29 * و�	�/  	3+1 ��  �
�+� ا�+	ن /� را+�، /S ا���C  /	 ھ& ��ار��/

�$ا
�� ھ	ی ا�� دو را . 
(� �$د را /	R و �	��� *  L++� و *�دم را 
�L	ر *  ?Jار��
  .در ز�� *  آورم 1	 K�* 26N	ی *�ا ��	ن دھ+�

  ١٠)	�'	� ی �	(C;	: ���2یاز  - ١

»... ��0/ �/ ����/+�ه راه SZ را در روا�� 
	��� ��3ھ	 و <��7 ھ	�  از آب رو#� و #
�2 آب و وdk رود�	�� '�L  4�آ�+� �1ر�� c�  و ط U�ر��/ �L &*  دا� ��	رود� �ا�

�� دھ� �V1 را . �L آن �9رت را دارد 	م *	Y� 2 و
و ��e اD�K	د دارم �L ھ+$ز د�� ���ه ا
ھN �7$رت دا#�� �c ��	ه ا��Zام آ*�e و 1$ام /	 *Cط'2 /� در N$رت �1/�� و در 

/+�ه �81ادی از ا�� راه Z)3	 را �L <$ن . �4	م /�
	�� *)2 و ا�9	ر آن ا�� *3& را /� ا
�� �9ار دھ� و <��7 ھ	�  از آ��3ھ	 و m	1 261 ی *)  را	l� *  1$ا�� �ب رو#

 &+L  * ن	� :اوk	ع را /� 
27 /3@$د /@�د، /

١ - CKا  K$� �/ ���	l9 و 9$ه E(4* 2 و(* S/	D* دو�2 در &�D�0* ی��J� 2��$f0* م
7Z 2از دو� �L'8k و 	3��
	L S/	D* 78$ل در*��p ی	2 ھ�	د و دو�2 $�� I�	3

 2

(�$ی *�/  1CB	�L �# /�ای �L$ر ا�4	د �Lده ا	� 	7�D�0* . 2ا?� دو� ��D� �/
و *E(4 را /�ھ� و ا?� /  L'	�2 و L	رآ*� و *a6 /	#� �$اھ� 1$ا�20 :$اب *�دم 


  /	 او /��$رد �$اھ+� �Lد 	
�� در <3	ر<$ب 9	�$ن ا�	l9 و 9$ه E(4* رآ*� /$د	L	�
.  

�1و�� 9	�$ن #'	ف و ا7�K	د /�ا���e /�ای ا��(	/	31	 �L  K$� �/ ا7�K	د *)2 را /�  - ٢

	زد  d�	9 2�	و د� �K�� و /�ون ��	'P+* /2 آزاد و	ر9 c� .�	9 ��2 اL�# ��	/ ن$

��p& 1'	وت در آراء و ا(K ھ�7 *)2 را��	و :)$ی د� �+L ��7l1 	ای ����� ھ �D�(
3	ی 
*4	�E او��� ا�CDب *  . و :+	Z  د
2 ا��رL	ران �Y	م را در ھ�7 
M$ح *+�'  
	زد 

 ����  .1$ا�� /� K+$ان ا��$�  *$رد 1$:� �9ار ?

                                                           
  .��١٣٩٠ر	�ه .	��4 ��ر�	�ی ���م ظ�ور. ١٠
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�2 و  - ٣��Z ء	�Zو ا  
	�
�� دارم �L ا�� ا�9ام �� . آ/�وی آ�3	 آزادی ز��ا��	ن D� ه�+/

  . /� �L �8k /� درا�Y� 2	م 81@�� �$اھ� ?�2 	�
و ��e آ?	ھ�& �L :��	�3	ی 

  .*+M6  /	 ا�� راه SZ *(	�� ھ�0+� 

آزادی *K$@M	ت و ر
	�� ھ	 و ا:	زه ��� *�4د روز�	*� ھ	ی 9$1�� #�ه :eء  - ۴
 2
ادی *K$@M	ت /	�� از /�� /�ود و �41/�	ت �1س از آز. �kور�	ت رو�� /3@$د ا

�3	ی *	ھ$اره ای و اھ7�2 ?��0ش L	�	�. �د :3	�  در ا�� ز*�+� /	�� *$رد 1$:� �9ار ?
��?Jاری 9	طd ا��m	1 و 	آ�3 ���	دن رو# �$/  �	L	�  /$)/ �L ��	
3	ی �9�7  و ر

N 2��6ود* ��	
�7	 را *  ر
�  *  1$ا�� /�ای 3	ی ا�+����	راز��3	 و *�6ود��. �ا و 
1+3	 راه <	ره دا#�� ر
	�� ھ	�  *�+$ع و آ?	ه و آزاد در . *�ت L$1	ھ  اJ?�mار /	#� 

 2
��ه ا
�L 2 /	 ا�9ا*  4#	K	�� و �	#  از ا7�K	د /� . دا��L S$ر ا
آ�	 ز*	ن آن ��
 2�9C�  �	�$B# �/ 	را از آ�0$ی *�زھ 	ھ3	*�8 ، ��	ق :C� ی	وھ��*�'�Bان و �

 
	�
  و ��ھ+�  و ا:�7	K  دا�)  /�?�دا��& ؟ 

۵ - K	7�:ق *�دم /�ای ا$DZ ���	+# 2�7
�/(B�1 اب وeZا S�B�1 $�  و�	ت 9	و  	3
 SN@+�ی /� ا�	�٢٧   
	
ا�9ام در ا�� ز*�+� �L *  1$ا�� /	 درا�2 و ھB7	ری . 9	�$ن ا

$1  �	l� ه *  1$ا��	د در ط$ل <+� *��ام /	 دو
�  ھ79CK �7+�ان /� �L$ر N$رت ?
و *6@2 *)  را :	��e�� در ?��ی 
	ز*	ن /0�U و ���وھ	ی ا*+��  /	 *�دم و �	 

  .در?��ی *�دم /	 *�دم �7	�� 

/� ��Y /+�ه c�  �Z :$ی . /� /+�ھ	ی �$ق ���+3	دات د���ی ��e *  1$ان اk	�� �Lد 
 �#	/ &+�V* 1$ا��  * ��	 ھ& #�وع �kور1  ��ارد ھ�7 /+�ھ	 /. c>$L زRل در ا�� /

و CLم آ�� آ��B ھ�7 ا�� . *�	ھ�ه eKم در ا�� راه /�و#+  ا�c7L a �$اھ� �Lد . #$د 
 27BZ dk$* و از  
	�
��+3	دات /�ون ��	ز /� 1$ا�a �	*� و *Jا�Lه و داد و 
��ھ	ی �

  ».و �1/�� و ����$اھ  *  1$ا�� ا:�ا�  #$د

  ١١از )	�'	� ی 8(وه ��E' F(ی - ٢


�ا
�ی َ*ُ�دم ا��ان /� ا�� /	ور�& *�L	 K �/+$ان ...« e@
 I@+: از  B>$L I)/  در
�(��C ی ���'L�� 4 $(#: �J�K��ت ���H را �4 $�ان )� +(ار ز#( ا-/م و )( ����ی 

)47S از ا#: �Rا�12 . آن $5ّ(ک آ#�9ه ی ���H و ���2��ت آن )� N��C	6 را $�M	L �(د
Eی ھ �	'�	( �2ی در�� :	;C )	� ھ� را آ+�یR Lد آورده ا62 �� )� $�ّ�� )� 9ھ�


T��� 6#�NC از ��ا* UV	 7k�  .��ھ�ی 2	�42 داTR ��7ر ���� ی 9ّC ا+�4ّ دارد$�
�Rا�12 روا�2 �$د را از  )���2ی، �ّ(و)4 و 4N$�R(�َ(ان ���H در داTR ��7ر َرھ

�& ھ�ی )�	�� ی ���H 2�� َ�(ُدم ا#(ان+L  * مCKا S�ح ذ�# �/ �(Z�* ��در ا: 

                                                           
�K-�دھ� از �و���د�1ن ������ .٢٠١٠، �وم ژا�و�� ی ��١٣٨٨زدھم دی 	�ه ��ر�	�ی -ر1دن ����:	��4.١١

  .ر�م ا3Lط از 	ن ���ت.ا�ت
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ا
�8'	ی آ9	ی *76$د ا�7Zی ��اد و /َ�?eاری *4ّ�د ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری 261  - ١
0�$ن *SّD�0 ا��(	/	ت /	 �7L S�B�1 ، /ا$P�
�Y	رت �3	دھ	ی /  ط�ف، �Y� $V	رت ا

آزاد #�2L �7	�+�?	ن *(	�'	ن و *k��8	ن /� *+Y$ر �1و�� k$ا/e?�/ sاری ا��(	/	ت 
��Rد	K و.  

�� ی ز - ٢ّ(L ت *$ارد *�/$ط /� آزار، آزادی	�	B#  
��1  و /َ�رDK و  
	�
��ا��	ن 
#B+�4 و ��L	ر *k��8	ن در *	ه ھ	ی ا��� در داد?	ه ھ	ی /  +(K	 lZ$ر ھ�.ت 
 �
761�)  و :@�ان �0	رات وارده /� �9/	��	ن َ ��p S�Lو /��$رداری از و �'P+*

  .L$ب ھ	ی ا��� و �	�$اده ی آ�	ن

٣ -  ��	
�� رّ(L زی، آزادی	ی و *4��$P1  1$N ی	ھ ��	
ھ	 اK& از *K$@M	ت و ر
  �$�e�$(1 ی	ل ھ	�	L ه، ?��0ش�# ���� ی ����	ت 9$1(L از ��
	�0$ر و 9$1 dر�

dھ$اره ای، ر�	دو��  و *��p �

	ن /�3
	�� ھ	ی ��)���+^ از ا�+���2، ا*B	ن د��
�
�� ی راد�$ وe�$(1�$ن از دروغ ��دازان و 1'P1 ،�LJّن�$ق ا�	آ���+ Uّ+�.  


 ، :+@I دا��4$�  و ز�	ن،  - ۴	�
�2 9	�$�  اeZاب �	8ّ� aّZ ���	+# 2�7
/� ر
NGO  ت	87ّ41 aّZ ر*+�ان، و	L ر َ?�ان و	L SD�0* ی	د�� ھ	ی *�� ، ا6ّ1	د ھ	و �3 	ھ

 SNا a/	M* e�
  ٢٧ا��Kاk  *0	�27 آ*	
  .9	�$ن ا

�$ه ی د*$�Lا1�c /� د
2  ا
�CDل دا�I ?	ھ3	، 
�jدن ا*$ر دا���	ه ھ	 - ۵# �/
�	ه ھ	 و ا�C6ل #$رای ی �Y	*  و #@� �Y	*  از دا���	ھ�	ن، ��وج ���وھ	دا��

��9	�K  �$	�  ا�CDب ��ھ+� p.  

*6	�7L ی K	B# S:+�4 َ?�ان، 9	C1ن، آ*�ان و K	C*ن :+	�	ت ?J#�� /� و��ه <+� . ۶
��  .*	ه ا�

٧ . a�از ط� ���	l9 ل 9ّ$ه یCD�
ا��(	/  �Lدن ر�	
2 آن، ا�C6ل داد ?	ه ھ	ی و��ه ا
�� از l9	ت �	K	دل و ?$ش /� ��*	ن، /َ� JZر �	l9 ی 9ّ$ه ی ��'P1 ، �$�	9��p ی


  و ا:�ای *+$�	ت *D	*	ت *	 �$ق 	�
داد (دا#�� *D	*	ت l9	�  از ا��اد �M	/� ھ	ی 
  ./� :	ی ا:�ای /  ط��	�� و K	د��R ی 9	�$ن) ?	ه ھ	ی ��*	�� 


2 و اP�9	د و ��ھ+^ و . ٨	�
��وج ���وھ	ی �Y	* ، ا��Y	* ، ا*+��  از 9)& روی 
  .ا�L'	 /� وظ	�� ���Z ای

٩ .2��	Zو دو��  ���ن رو ��7(K ی	زه ھ$Z  
	�
. رK	�2 ا
�CDل اP�9	دی و 
از (ا
�(�ام ��Bدن �1�@$ن �7	ز ھ	ی :�87 /�ای �Nور اBZ	م �Cف #�ع و 9	�$ن 

�S *6	رب، *@9 p	� �0 �  ا�رض، *��1 و'.(  
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ا��(	/  �Lدن، �J��D�� و �	
�L $? Tدن ھ�7 ی *�Pّ��	ن رده اّول �L$ر و*�6ود . ١٠
  ».�Lدن دوره ی P1ّ�ی آ�	ن


+I4 ا�� دو *�� / �/ ��	'P+* �?اjk ��p ت	:	4�Zر�&��داز�& و از اJ?وردر   *
/��& ا�� �$ا
�� ھ	 1'	وت *	ھ$ی /	ھ& ��ار��+ .�Bدو��L2ذ
. � در ا�+4	 ا*	 �kوری ا

 B� ت	��e: ر	@�Kا &�داوری /� آ�3	 را  آن �L ا�� د
2 از �$ا
�� ھ	 /  آن �L /($اھ
�� د�+  /	رھ	K+$ان #�ه ا�� و p ���ی د	وه ھ�? s
$1 S@9 	31�* س از	
/�j0�& در ا

e�2. ��20 رو#+'�B د�+  9	�	نی �	ص آ<
0�	ر�$ب ا*	 ���B ی دوم و *��73 ا�� ا/ 
از �B'1 د�+  /� #7	ر  /$دن �L �Lام �c از ا�� �$ا
�� ھ	 ��	��� د�+  /$دن �	 *)3&

» راه �$«در ����� ی » دوم ��داد و /�6ان ?Jار«*  رو��؟ و�9  ا�� 9)& در ر
	�� ی 
آن 
(� . آ9	ی اL@� ?+4  �$#2 ا�� رو#+'�B د�+  از درون د�� �7  ا����� ھ7�� /$د


�وش را 
(2 /�آ2 آ9	ی K@�*� در آن و9 &��Bرا ا� I�	از �$<� ھ  B�د و�L ��'#
T
0��L Uد و ?+J��  4ا2# �	/ �* ��(K �/	��$#�� /$دم ا
��Rل ا�� . L$1	ھ7	���	ر/

�ID د�� و اm@	ت ذات /	ری از درون اRھ�	ت ��و�01	ن   �/	رو#+'�Bی د�+  در ار1@	ط
B'1 #�ع و 	8  ��# �D� 2 ، �� از درون

�/�آورده ا *C
در آن و29 ا�� . � ا

�+��+/ T
�2 و ھ7	ن . رو#+'�Bی د�+  �7  دا�20 <�$�� /� �	�	Zن رو	دم ھ7$/ ��#$�
#+'�Bی د�+  *�ر
	ن Z$زوی /	�� /� �$آوری د�+  /�+���+� و?��� ا�� را �7  1$ان رو

��*	� .$� �L �'� c�CMNا �ا� ًCN$#2 ا� ���	/)+� #$د �0 �2 *
ح ا
2 روی د
��Yم را در :	�  د��� . رو#+'�Bی د�+  �c �	رادEL ا
�L 2 ا�@�� 
(+  �	د9�a /$د

. Cح و L	ر/�د آن *(	�'�  ��اردMا�� 9)& /	 ا�� اN. /	 ا�� اCMNح �$#�� ام ار1@	ط در
 ،آ��H را �L �7  �0+�د <�eی ا
2 /� �	م رو#+'�Bی د�+  �L *  �$اھ� �$د را د�+ 

  8� �/	�� *+'P	�� 06* �L &0�$+/� �L�$ر در ا�. ھ& /+7	�	����K   و �Z ا
C*  و #

�وش ا
2 &اوا�� *+40در ا�� 1 �N�K	 �Zودی آن ھ&  &��Bا��@K /�  .�1 از �ا�

�20 و  ،L+	ر� ��
$�*3& ا�� ا
�L 2 ا�� رو#+'�Bی د�+  <�eی درھ& 1	��� و /� ھ& �
ر �CL cم از t��Z و 1'0�� � و د'*@�+  /� رو#  ��.ت ?���� از اBZ	م واز �)0

20��  *C
��K$74* 20 ای از  �B  دو
� ا#	ره در ا�+4	 و در آ�4	 /� �9آن . ا�  �	L
&�*	+/  *C
رو#+'�Bان  ،از *�دم و :$ا�	ن/0�	ری . 
(+	ن ��اL+�ه را رو#+'�Bی ا

� ا�+	ن *�د*  د��� /$ده ا�� �L ا�. دوران *��وط� /� ا�� 
$ را �7  #+	
+� د�+  
� *M)$ب �sD *  �$اھ� ھ7�� رو#+'�Bی د�+  را L. دن ��ار/� آ ر
	�� L	ری


�وش و ھ�7+	� &��Bا��@Kم	K  1	YZC* �Z آن ھ& در �+L  /	�ھ20 ارز I.  

ن 
(+	ن *� 9	1�K	ٌ /� �ا آ9	ی 
�وش �E از آ/	 ا�+6	ل /	�� ���B� c را Z	R /0+4& ز�
&40+*  )
در ھ7�� . /� ا�� ���ش ا��D	دی ��اھ& آورد ��B ��ور�2 و 
�L  8د �	
P'1 ی �*	��/ c� ن در	اوا�� د��م ا���
� /� ١٢»ر
	« در e�$(1�$ن)  Rا d* �L 

�& *  ?'2 ا��D	دی �L /� رو#+'�Bی د�+  از 
@b *�6ود�2 ��$ا��0&  ھ�7 ی آ+�ن را/@
20�� 2
�� <$ن <+�� *�د*	�  و:$د دار�� و1. /	/2 اCMNح *  #$د درm &ار ھJ?

                                                           
در ��و�ز�ون ر�� د�م و  ��١٣٩٠ر�ور �3�١٧  از ��3را�  ��و�ز�و�  آ#�ی �روش را در ��ر�& .١٢

  .���دم
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را /	�� �c وا89�lZ 2$ر رو#+'�Bان د�+   ا�� ���B ا�@�� در
2 ا
�L 2. ھ�0+�
�� ?Jاری ا*	 /	�� /�$�& 
(� ا��	ن د9�a . در ا�� �1د�� ��ارم. دا�20m.1 ره ی	در /
20����� در :	�  �$#�� ام  ا�� رو#+'�Bان د�+  /� را
�  lZ$ر دار�� ا*	. �� �B�	+>

�+� آ*   /	 ھ& L+	ر*�ام  از 
$ی د��� ا�+	ن . L$1	ه �$اھ� دا#2ا�� رو#+'�Bی �7Kی 
���$د�3	 دور *  
	ز��p 8  �$د را از�/	 . و از ھ& دور *  #$�� و /	 واL+�  ط@


�وش دو � &��Bا��@K ل	ا�+6B ���2 و د
�� را /�*  #�7د B� �L  *3& ا
دو N$رت 
�/�*  و#+'�Bی د�+  /� ���B ی *3& ا�� �L *  ?$�� ر. ور�	���0 ژ
0	�  �L از B�L  آن د
�� و ا��ادی �L از درون /� د�� *  ����� و دود��� . ورد آ

ن د
�� ی �(20 آ. *+	/d *(�)� د�� را ��	ه *  L++� راه/�ون /� د�� *  ����� و از
�2 ا
2 و ا��	Zیرو ��
�3	�Iدوم ھ7�� �$د آ � دB�	j7وش و ھ�
�2 /� . 9	ی �	Zرو

 2

@b 1+^ ا ��در Z	�  �L و *�6ود /	ور او د
�e7د در�	�L  * 2+� و ��	ھI /� ھ7
��
در ����4 . دوم از ھ�q :	 د
�e7دی در�	�L  7� 2+� و وا/��0 /4	�  ��20 ی د

2 ���0+�. ��	ھI /	ز ا
2 و ��اخ����B  <+� در ا�+4	 /� .ا�� *YZC	ت 
�وش L& اھ7
&+L ره	ا# ��	ی؛ دو د����(20 1.. /�B'+#رو �اری ا�J?��mد وe7�
 در�	�2 د

���$دی D(1  #�ن ا�� رو#+'�Bی و <3	رم *f0)� ی /�ون p م$
�	وا/��0  آ�	ن ، 
9	ی K@�ا�3+� &��B	 J�/ �Lر�& آااز. در /�ا/�درون ���ی آن �B ���ی ا�� رو#+'�Bی 

$(Y* وش�
�� �$دی ا��	ن و دو
�	�I را ،?$�� BZ$*7�2	�  ھ& *  L+� و *   مp
 �+L  *  D(1 . 	�$? ن	�4 د��ه ا��و ا��k و �+�L  * &�
در . د��� رو#+'�Bان د�+  

  *  'M� &L ن	*$رد ا�� �ا��+L . S@9  �Z ًR$Nو ا  *C
/'�*	�+� در ا�� :37$ری ا
���9 ای �)0'� و  ���� *D	م �$د در ا�74�ا��	ن L  :'	د��ه ا��؟  ا��	ن در آن از آ

8�2 �$/  دا#�+�k27 وBZ در
 �L  �	Z 9)& را �ا� bZ	N 2
ا�+4	 وآ�4	 از 	�3	

	��� ا�� �Z  از �c  م�B� S و9)& را در ا��ان *�6وا��اج *  L++� و/0	ری از اھ

آ9	ی . ��$ر /���3� DZ$39	 را در�	��L  * 2ده ا���$د ا��	ن  وآ9	ی L ؛L	ر *�8	رف
R	/ /�آورد 	ط�ح �)0'  دا#�� ا�� / �(Z�* ��در آ��  �Z ر$��L . وش �� �$د�
آ9	ی 

در
2 ا
�Z �L . 2  ��ز��ش در ھ7	ن ا�74� از /��3�� *89$��3	 /��$ردار /$ده ا��
�L 2
ا�@�� �L . درس ا��	ن را *��9$ 
	��� ا�� ا*	 ا�� د��� �L c& ز�	ده ط)@  ا

�� �L در ا�� :37$ری �	در
2 و�  آ9	ی *��6م +L  * �0�	D*  �	0L 	/ <�ا �$د را 	7#
 SV# c�  �Z  �	: 1$ا�+� در  * �� ،�++L پ	ن را <	ر#	m1$ا�+� آ  * ��  *C
ا

S9ا�Z �+را�J�/ ر	ن روز?	
 از راه �c  *�8	رف /� د
2 آور�� و �� *  1$ا�+� آ
N	دق  ما���	ه ا*	در ھ7�� د روز?	ری9	ی *06� �L�$ر آ*� /	 . *�8	رفد
�e7د 

*�ا �7  ا
�	دی D$ق *�8	رف 1Z$ھ�� *  �Lد�� و    �Z�V�* .* �/$ل /� L	ر /$د�&
.  /$د ن �L از *� :$ا���آا*	 آ9	ی �L�$ر در *89$�2 /��3 �9ار دا#2 /	  ���دا��+

/	��Rه وL  �9	ر ھ�دوی *	 را *��L �9$د�� ا��	ن /� ا�74� �)�0 ر�2 /	 *6	
@� ی 
 a/ا$
درZ	�  �L /� د
�$ر *�3وی L+  و /�ادرش �Z  /	ز����0  *�ا /  د��S  71	م 
���$دی . و راه ��اد�� و *�ا ھ�q :	 �($ا
�+� �L dM9د��p 	* از c� ام�L  �
/� را

2
  ؟ا


�وش &��Bا��@K ی	ھ ��B� ���د 	ط /	در ار1@ 	�1  .ا*$L  +�ی د�B'+#رو �ا ا��>

��$#�  �($اھ /	�R'�اد #+'�Bی د�+ ا��اد رو ؟�$اھ� /$د 2ز�0 ��� دا#2 ا*	 +<+



 

74 

 

ا?� . <+�ان �7  �	��*  �	*� �	ص د�+ �L �$د را رو#+'�Bی  رو#+'�Bی����ه ی ا�� 
در �2 هللا �	��+  1	 N	�6  ��4 آ/	دی آرو#+'�Bی د�+  دوران *8	�N را از 

�Y�* �+L �/ �L 2#دا &�$k$ع *  /����737$اره 1	 د�� دار�& <+�� *�د*	�  ��e �$اھ
. �ی و 
+I4 *	ھ$ی �9ار *  دھ+�و و:3  از د�� را در *�8ض ژر�+� ��داز��

*	 �8+  ھ7�� د
�� از *�د*	�  +: �L	Z  از اCNح ط)@	ن  ا*�وز�� رو#+'�Bی د�+ 
درون 
	��	ری ا�� د�� �	زود از L �+6N+	ر �$اھ+� ر�2 ز��ا *$k$ع L	ر#	ن 

2

2 روز ا	�
 .	�
��و�$اھ+� 
2 روز ز��$�� ھ	ی آن ��e/	 د?�?$ن #�ن ا�� 

2 آن ھ& د از ا�� ?J#��.ا��	د	�
 ��ر /���1� B#)3	 و ا�+	ن آ���p /$ده ا�� /� ھ7
�(41I1	 . �/ت در /�ا$B
از �	0L	زی ?���� 1	 ?�و?	����ی؛ از ��2N ط)@  ?���� 1	 

ھ	 *$رد  �	 :+^ ا��ان و �Kاق �	 ��$ای 
)7	ن ر#�ی و ده ��L٦٧	رھ	�  <$ن ��L	ر 
2
1	زه و�9  ھ& �L *  �$اھ+� /� ا�� <�eھ	 /�jداز�� /� :	ی  .د��� از ھ7�� د

7�2 و �Nا29 و ژ�7Nزر� �/ �+�$:  * S
و ط)@  �  و /�ا�2 رف ا���� ، $1
 +Bب . ��ا�CDز ا�	pن در آ	*�د* �/� ��ج داده ا��  ٥٧ھ�7 *  دا�+� ا�  �	1+�رو�3 �>

	ن /��+	ه و دا���	ھ�	ن و *DD6	ن وار
�� ای �	م و #�3ت و /� #	�� و �	�� ی <� *�د*
. <� �	��ه Z �L	R /	 ز/	ن /	زی 1+�رو�3	 را /� ?�دن د���ان /�+�از��. د
2 و �	 �Lده ا��

�20،ز��ا /	�� ژر�+���  �	L &ھ �زه ا�	د و 1$/ $��
/$د و از آ��L �H ا�CDب  ھ&/	�� را
و�9  #7	 /� ا�� . 1	 /�$ان ا�+	ن را را
2 آز*	�  �Lد :20ا
C*  �	م ?��2 دوری 

ا�� 
(� *� ذره . *�د*	ن *  ����� ھ�7 از *$اھb ا�� رژ�& ا
C*  /�3ه *+� #�ه ا��
20�/	 آن از راه  1	زه *  ?���� و?���� ا�� و ا�+	ن از ا�� رژ�& /�3ه . ای ا�pاق �

�+�$?  7� �)
 2�7�7N .ان در�B'+#رو �L یe�ز*	ن *�76 رk	#	ه *   ھ7	ن <
ا�� <+�� L	ری K	9@2 �($اھ� دا#2 و 1	زه ا?� ھ& 
$دی /� /	ر /+�	��، ��L .  7د��

���	ت رو#+'�Bی ز*	ن #	ه . 1$ان آن را رو#+'�Bی �	*N$P� از  B�  ج �$اھ	/
2
/	 ھ�7 ی ا�� اZ$ال K@�ا��B�& . /$د �L ھH7+	ن در و:$د ا�� *�*	ن ادا*� �	��� ا


�وش *  ?$�++L  7� 2�	�دی درe7�
/� . �� /��Cف روZ	�2، رو#+'�Bان د�+  د
��L 2)/�/ 2 9	در ��20 از �$د د�	ع L+� /�ا��  ا�� *�د*	�  �L رو#+'�Bی �	Zرو d9وا

J?  * ر	ه *  #$�� ازاه را�2 �$اری روز?��ن و:$ھ	1  را�+� �L /��1 از آد�+  �	*
�L 2
��از د
2 *�دم و /� ھ�Z	 /� ط$ر 
+�  ا
�2 *  ر�	Z/� رو ��	ی . ل داوط)@	آ9


�وش /	 L)7	ت /	زی *  L+� و?��� ھ�7 *  دا�+� �L ا�+	ن /� 
@b وdk �	ص ا��ان 
  �	B��*ت ا	0
  .»/'�و#+�«ا
�L 2 *  1$ا�+� �$د را /� *�

$1
S /� ا�� ادK	 �L از د
2 دو�2  	/ ��
+�  �7Kی را در ا��(	ر *  ?Jرا� 2��	Zرو

$دھ	 /� :�b زد و از  .<�eی �7  ?��د  *C
/�8ھ	 ا*	 در دوران و ا�	م :37$ری ا

2��? �(N	� &�	

+2 /� �6$ی �	�0+� و �	 .R	Z   +�ی د�B'+#ن رو	�	آ9 ���8+  ھ7
 I�	�

�وش و دو &��Bا��@K ��/�ز/	ن  *�e از دو�2 و29 آp)$/	رھ	 
�	��3	�  ھ7


+�  /�  0	ب *  آ*�ھ7	ن *$ردی Z �/ �)� �L /	ا�� Z	ل. را��ه ا�� 2��	Zی رو	D/  +8�
/+�ه دارم از د���$د . S��@1 #�ه ا
DZ �/ 2	رت و *eدوری K$ام *�د و:$ھ	ت *�د*  ،

&+L  * لR��
�2 . ا�� آ9	�	ن ا�	Zام ز��ق رو$K 2��	Zو رو �01+ Sده ی دو��  اھ
��	�� 2
ه ی #�9  8	1�K	ً ا�� ا
B� �L 2  د
2 ��	��ه ی دو�2 ا
2 و د���ی د

�� . K$ام+>  DM+* �4 ی��� �)
*	�$ع 1	زه ای Z	R ا. �$ع از ا
���R  ا
2ا�� 
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ھ& از K$ام . ا
B�* �L 2  /� را�2 �$اری ا
2 از ھ�دو
$ �*eدوری 
	*	ن ?���
/	 ا�� 1'	وت �L ا�� را�2 �$اری . �2 و *�
0	ت وا/��0 /� آنودا�I آ*$��� و ھ& از د

I@� �
 2
. �	ن K$ام، دو�2 �$دی و دو�2 و 
	ز*	�3	ی  /��	��دا�I آ*$��: دL	�  ا
�	*@� ھ& � �L �+L  �$4@�K   (*ی آ�2 هللا  آ	اھ� از آ9$)/ وش�
 &��Bا��@K �?آن و29 ا
 ����  �$��
/�اep �mوات روز?	ر *  ?Jرا��� ، /  �1د�� /� *�د آ#'�� ?$�  ، در

2
  .��Bده ا

���$دی /$دن در /	�Y� Rم را p 2 و در *$رد

�وش را ��0Bه �	در �)
?'�& و 
ا*	 ا�+3	 ھ�7 /� آن ا��ازه اھ7�2 ��ار�� �L 1$:� :��� آ9	ی 
�وش /� . *@�Jل *  دا�&

ا�� رو#+'�Bی د�+   د���ش /� د�� از درون و ���ش /� د�� از /�ون �L ?$�	 د
�	ور
2
� ا�� /�ون ا��	ن /  آن �L /� ا�j/ b(M* SNدازد *�K  *  #$د L. :���ا�$Rده ا


@b آن �L /  د
�e7د ا�4	م *  #$د /� د�@	ل �$د در
2 ���ی /�  �/ 2
���ی در
�� *$ردی را �@	�� Rزم و *)eوم ھ& دا�20. /	ر *  ��	��+> �L ��ا ًR2 . او
*B7� ا


@b درآ*�ھ	ی *(�)� د �/ 2��	Zرو 	ی د�+  ��B'+#رو ��
2 ھ& /�$�+� �	 رھ7

(� *  1$ا�� /�اe* �mدوری  .ا�� دو و:� از ھ& *�7	�e ا
2. �	در
��$�  /� /	رآور��
2
ا�� <�eی ا
SL �/ 2 *�'	وت از *D$�� ی درون ���ی و /�ون . در
2 /	#� �	 �	در

*D$�� ی *$رد /t6 *	 /� روش ا
��Rل درو�  و /�و�  ا#	ره دارد �� /� . ���ی
��و�  /� د�� از <� رو#  آ9	ی 
�وش و دو
�	�I /	�� /�$ا�+� /�$�+� ���ش /. د
�e7د

/�3ه *  :$�� و <� 1'	و1  دارد /	 *D$�� ی ���ش /� د�� از درون؟ 1	 Z	ل ����ه ام 
�8  و �� از اRھ�	ت ��و�01	ن، �	#  #�ه /	#� و # �D� از درون �L �+�$�/  +)
ا��	ن 

9  8� آ��H ا��	ن /�ز/	ن *  را�+� /� ��ض ا�� �L در
2. ار /���د�در ��*2 د�� #
�ھ& /	#� /� /�ا/� 
	زی ھ# 2��	Zرو �L  �	Z ن *+�3  *�$د در	�7 ی اد� 	8  /+

�3�  * ��L.1 مC
1'0�� در <	ر<$ب ا c�  �
ا�� دو روش از . /�ا
��Rل �$د /� در
	
و�9  #7	 از درون *  ����� *  �$اھ�� /�ا�K@	ر د�� �$د و . ازھ& *�'	و1+� سا

1'0�� �	ص �$د ازد�� ا�Nار /$رز� 	8+  7#� ��+L  * لR��
�، و�9  #7	 از /��ون ا
��+�e?  *�/ ���0�� و در /���3� Z	�2 ھ�<� را در
2 /�ا��. /� د�� �$د <+�ان �	�@+� �

�+L  7� ا��ار :3	ن 7#	 �c د�+� ،/���3� Z	�2 /	ز در .ا�� د��� /� د�� #��8 ار1@	ط �
#+'�Bی در �N�K ی د�� #��8 6$ر �$اھ�� /$د D* �L$�� ای د��� ا
2 و /� L	ر رو*

/�ای *	 �C8ً د�� #��8 �	 اc� ًR$N د�� *8�� اھ7�2 دارد �� �$K  . �7  �$رد
. ا
�+@	ط د�+  K	م �L در ھ�7 ی اZ$ال و در ھ�7 ی ��ھ+�3	 K�*  رو#+'�Bی /	#�

  +
 �B'1 	/ 	� �L �B'1 از  K$� �/ وش *  رود *  1$ا�� *+�3  #$د�
 �L  راھ
0���9ا/2 *  * �B'1 	/ 	� �/	/� ھ� 	ی /�ا�� 6  ���Z$1 د را$� �L د�+  د���ی �B'1 .

*3& ان ا
�L 2 #7	 رو#+'�Bی د�+  . ا�� از ��Y ا�� C8� &(9ً در ا�+4	 اھ7�2 ��ارد
��؟ /� +L  * ح�M* و ���$د را در <� �N�K ای و در ار1@	ط /	 <� د�+  *  آز*	�


@b ا
�L 2 ا�� 9)& رو#+'�Bی ���8  را *3& *  دا�� �� ا�� آش  ھ7# 2��	Zد�+  رو
2

e�  * 2د و ھ+$ز 
�ا�4	*  ��	��� ا	3�	
  .درھ& :$#  �L آ9	ی 
�وش 

ا�� 9)& در ھ7	ن ر
	�� ی دوم ��داد روش ��ھ+�  را در ار1@	ط /	 د�� �1:�z داده  
آن را . در ا�+4	 ا*	 ��2N ��ارم /� ا�� روش 1$:� دھ&. /$د و آن را در
2 *  دا��
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/	ز *$L$ل *  �N�� �/ &+L  د��� <$ن L	ر اN)  ر
	�� ی Z	�k د�@��0  /� 
*@	�Z  د��� ا
2 و �P9 ��ارم  ز�	ده از �Z از K$k$* �/ �:$1	ت اN)  ا�� �$#�	ر 

  .��/	ز/7	

                                                     ***  

ا*	 و �L  �+* �9CK	/($ا��ه ا
7.2  دا�&آدم /�ی � او را. MK	ءهللا *3	:�ا� ?�د�& /� /	ز
L b(ه ط	: E/ �	0و ا� ��	8  *  �7�*3	:�ا�  را *CBی �	71  . � /(�  از آن ط@

��3/  L#�.*  دا�& ھ�<+� ا��	ح /�M* اھ� ھ7$اره$�  * . b(2 طN�'�(7K 2
	�
در 
2
  ١٣./+$�0& /	 ا�� Z	ل در ار1@	ط /	 او /	�� �B  دو ���B را *+P'	��. ا

ی /�?eاری /� ھ+�	م S�9 �$�0+�?	ن و D1	k	ی *� و 
Ej *	 در :23 در�	�2 ا:	زه 
 �0(: ��#3	*2 /� ��ج داد و د
L �/ 2	ری زد �L �	71  ھ�?Z e	�k �7  /$د <+

/	 آن �L در آن ھ+�	م ھ$#+^ ?)���ی /  اطCع ھ�.ت �+U �'�ی . L	ری را ا�4	م دھ�
$�	L/� �$ا ن 	ھ& /+ �* �L	lKاز ا  B� 	3��$�	L ��2 �$د ا
ی آن /$دم /� د��ار 

د��� *3	:�ا�  /	 ز��e+* �/  Lل *� 1)'� #� و ?'�+� D1	k	ی از *3	:�ا�  ر�2، 
��ی ا�� ���B را 1)'+  . <�eی #@�� /� ا��. 	ھ	 در �Cن 
	2K ا
9C*72	ت #�(? �/


* &�'? Ej	 D1	k	ی �9ار *9C	ت ��Bده ا�& . ?'�&. 2)
:	�$رد و /�ای ا�� �L /�8ھ	 
�	�� L	ظ& �Lدوا�  را /	�$د /�د و /� ?$�� ای 1$ھ�� آ*�e او را � I��  ���Z ف و�Z

در Z	�  �L �Lدوا�  lK$  	ق وز�� ر�2	ق ا��Y	ر ?Jا#2 و �$د /� درون اطدر اط
?�وه #�ه /$د 1)'+   �در ا�� *�	ن /� د��L /	ط+  B� �L  از ھ7�. ھ�.ت �+U �'�ی /$د

20�� 2
4+0��ه ای ا�4	م داده . ?'�& ا�� L	ر ?)���ی در� S7K او ھ�7 را دورزده و
2
ھ$#+^ ?)���ی ./	ط+  ��2N ط)@	�� و ر��a /	زا�� 
B$ت �Lد و ھ�q ��'2. ا

��ه /$د
�1 2)
/ �L  +'(1	*� �L  * 2@6Nد *�ام از �9آن *  ?'2 و . در آن روزھ	 

�ا. از ا�� <�eھ	 �L /� او �7  آ*���(? S�	71 فC��/  :�ا�	م *3	*� ای �4	ی ��

*� :7)� �	م ( ت �+U �'�ه /	 ذ�L ھ�7 ی ا
	* ھ�7 ی اlK	ی ھ�./� N	در �Lد�M	ب 
�*( .&�$# d7: زه داد	ا: ���)/ 2�7
/� . و ��L 20	�$ن را /�ای �(�0�� /	ر ر

2
7�2 �	���20  ی �Lدر روز. ھ�Z	ل ا�� 4#	2K *3	:�ا�  
�$د�  ا
L ، 2	�$ن ر
1�3	 ر�(�+� /� *S6 :)�0 و /� /3	�� ی ھ7	ن �	*�  	KCاط  P)# �� و �*

�2D و 
j	س ��+	س در آن :�Z d7  ھ7�� د���،DZ  / ن	*�د* 	ا#�& وارد #$�� ا*J��

	��+�:)$ه ?� 4#	2K *�ا /	 /�ا����  وارو��  . &L 	رت در آن روزھ	DZ

1�3	 و ?)���ی ZB/	دی روا/s �$د را دا#2 /	 ددو�2 آ*76$.�@$د	KCاط  �Z و 	3��*$

                                                           
��  �� 3وا�ت 3ود او و وا�ط.  �رد��ر و#ت 	(�� ی . در 	(	وع دو د�دار �� 	��(را�  دا��� ام.١٣
��ر اول 	�Oون ر��I(��  �ود در ر���ت . د�.ری �� ا��Gق �	�ری از ا
=�ی -��ون �و���د�1ن . �� -

  .(��  د�.ر ا�ن دو د��ر را �� ���Gل اورده ام. (	�وری و ��ر دوم وز�ر Iرھ�? �ود در ھ�Kت دوLت ��3	 
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�	ز �$ع د���M/روا I�	�
ا�+3	را در :	ی �$د . و /��1 ازھ�7 ھ7�� ��ج 
�L$ھ و دو
  .آورده ام

*�دی ا
2  �ا�  د��?	ه رو#+'�Bی �	N  ��ارد؛هللا *3	:از ا�+3	 J�/ �Lر�& MK	ء 
/� ��K   ا?� ���N  /� د
2 آورد /	 �c ?�دش �Nو ھ��	ددر:�اھS 1'+� اد/  و 

2
$�در ا�� . ز*�+� را اL@� ?+4  /� وk$ح ��	ن داده ا
2 �ھ7�. ا����  �$اھ� �
)  /	زر?	ن و *06� �L�$ر /� د�� �	�@+�ی ��	ن دھ+� K@�ا�U+� d7:8 �'�ه ا?� دو�'� 

آن �B  ھ7	ن د�+�ار�3	ی �PK *�76 رk	#	ھ  را دارد �8+  د�+I را . �$اھ+� /$د

(+	�  دارد در ا��Zام /� . � ��رش اھS ا����� ��	ری ھ& ��20*	�+. دارد و ز��?�I را

��رش ا�@�� . #��8 /0	ن /0�	ری د��� از ھ7�� د
2 *�د*	ن در دوران *�76 رk	#	ه
2 ��20 و /��� . اھ�B� S /$دو ا
��Rل
	�
1
�آ�� ا*	 دا��L 20 د�� /�ای  s� b�1�


��7اری د�+�ارا��/CMن L ک	�
 �7K c� �/ ���� 1$ا�20 از ھ7	ن اول 1	 آ * . �
*	�+� د��� :@�3 *)�3	ی د�+�ار /	#� �� /+�	��Jار �$K  *)  ?�ا�  د�+�ارا�� <$ن 

  .�2l3 آزادی

�+L 2L�Z ��$�> ر �$ب *  دا��$��L �06*  +8�  B� ��و . ا  /CDی ا����از ا��اط
��? �(N	� Ej
�� و D� 2�Rاز و  �$Nع ا	د� 	ان 1����	L?�و 	ری /	B7ھ ��ی از ھ7

و�9  *�د*	�  �L ھ+$ز ا�B	ر#	ن :	 ��'�	ده ا
2 زود *�3$ر *  #$�� �	<	ر . R�2و
�� و در ����4 ھ7$اره 3��Z	 و #$L �+ح ا����� ی �$د �$اھCNام در :23 ا�*

�++L  * حCNدھ+� و ا  * ���V1 ن را	��	7Kدر دوران . ا 	1 ����/ Ej
�(7L 20  و 
+
*06� �L�$ر ھ+$ز :	��'�	ده ا
�$ /+	/�ا�� �7  دا�& <� . ��(��  /� ��Bی *+40& /�

��$?  * .2
*  �$اھ� رو#+'�B د�+  /	#� . 
�وش /� ھ�Z	ل در�e��? �B از د�� ا
��د�+  /�ز/	ن /�ا�� و /	ز K+$ان رو#+'�Bی د�+  را ��ک /��B <$ن /� ا*	 p ن	+)


	Z و �
. I1�3# R را �	س /�اردھ�Z	ل /	 ا�� K+$ان *  1$ا�20 زود�1 /� #�3ت /�
0�	ری از
(+	�I /  ا
�'	ده از ا�� K+$ان *  1$ا�20 
(+	ن ھ�0L  د��� /	#�/.  

.٨٫۴ . 	1 ������ ا�7))  /�3ه /�/ zM
اCNح ط)@	ن *  L$#+� از ھ�7 ی ا*B	�	ت در 
��$# ���	+# 2�7
ت *	�  و #V)  �	ر:  	از در�	�2 ا*B	�. ھH7$ن دو�2 
	�� /� ر

ھ� <+� �L روز?	ری ا�� <�eھ	 را ��	�� ی وا/��0  *   راه �7  دھ+�Z	/ R	L  /� دل 
�	/  /� . دا��0+��
/� ?$�� ای �+�+  ھ�����ی �Lده ا�� و ا/eار *(�)� را در *0�� د

�B  از ا�� ا/eارھ	 دا#�� ر
	�� ی *	ھ$اره ای *SD�0 ا
2 در . �9رت *$:� *  دا�+�
	
در دا��L S$ر *C4ت و رز�	*� ھ	ی *(�)� در ا���	ر  .�� ھ	ا�@$ه در��	ن :+�S ر

ا�� ر
	�� /� /��1�� و:� *B7� و . دار�� و در �	رج �L$ر Z	R ر
	�� ای P1$��ی
�� ���Z ای �1�� �6$ه اداره *  #$دp . ، اردJ�/ ��m.1 �L از آن I�/ ��	
ا�� ر

� ا
�L 2 اCNج ط)@	ن ��P1 e$رم ا�. �	1$ا��3	ی اCNح ط)@	ن را /� �7	�J?  * Iارد
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���P9 ��ار�� ا�� رژ�&  و /� ھ�q رو ھ�ف ?���� ا��را  
�?�*  ���Z ای را �$د ھ7
�++L 	4/	: رج ��اھ& آر��. را	ب /�ای �$د در�$(M*  �*	9دار�� ا �P9.  

ا�$اع 1	ر�7	ھ	 را ��e » ر
	��«اCNح ط)@	ن ھ& اL+$ن در L+	ر /��	*� ھ	ی *	ھ$اره ای 
در L+	ر ا�+3	 /	�� از ا*B	�	ت اCNح ط)@	ن در :23 راه ا��ازی ا�$اع . ��ا��� ا��/� راه ا

#7	ری ھ& . ?���� 1	 ?$�� ھ	ی د���» *��3	*�«از . ����	ت در دا�S ا��ان �	م /�د
�+	���8  و ����	ت ھ�7ل�� ��#	Z 2
از . ��K  �7	 اداره *  #$��دار�� �L /� د


  اP�9	دی روز�	*� ی » ��	ه �$« ?���� 1	�31�D� «ان«و » /(	را«	�
و *	ھ+	*� ی 
 ���B� c� sD را رو#� 
	زم و آن ا�� �L ا��. »?'��$«اطKC	ت و /	��Rه *4)� ی 

8��  �	ص دارد k$* �L$ع ر
	�� .  ?��2 ����	ت را �@	�� ھ& �9ر و /�ا/�kو c�ھ�
20�� �k	Z ح ط). یCNت ا	�	B# ه و$B# ھ�7 ی &�@	ن در ار1@	ط /	 *3& ا�� ا
2 /�ا�

20�� 2

  در	�
���� ر
	�� ھ	ی . *�6ود��3	ی / �L ��+L �:$1 �?ص ا$P� �/
د��اری و #+��اری *3& �	ر
  ز/	ن در �	رج از �L$را�D  ?��0ده /�ای ا�� �lZات 

  .اCNح ط)b و 1@)�x ا�B	ر �	*+40& و ا
��RRت درھ& ر�(�� ی آ�	ن ����آورده ا��

اCNح ط)@	ن ا/eاری /� #7	ر *  رو�� درد
BZ 2$*���ان وا89  از ا�+3	 J�/ �Lر�& 
�� در ا��ان�V1 ر	�
ھ� و29 . در :37$ری ا
b��� �P9 �/  *C *�دم و �	ر:�	ن �$ا

 b

�	�� ی b0L �9رت آ�ا�+� :$ری وا�7$د *  �L �++L اCNح ط)@	ن در /*+	
�'�� و P1$ر #�9راردار�� 1	 � e�$د ھ7�� راه *0	��$: 27	�� �B� �/  0L ا7K	ل 1+� و 1

2

2 در �Z S7K  ا:	زه �7  دھ� . از ھ�7 ی راه ھ	ی د��� L& ھe�+� �1 ا	�
ا�� 
�+�'��	دی /+/  
	�
  .*�دم در دا�S ا��ان /� ��B راه ا��ازی 
	ز*	�3	 و :+@�3	ی 

.٩٫۴ .�++L را ��اب �
/� �1ر�U . اCNح ط)@	ن ھ�?e �($ا
�� ا�� ھ�7 ی �)3	ی ��2 
 �L ی *  �����در ا��ان ?�وھ  ����ار #�ه ا��	ت �	/	اری ا��(e?�/�/:  حCNا

��ه،��ا��	ن از �	 ا��	ده،1$ده ا�3	ی 
ط)@	ن،و��م ا����	ن، ?	��ی *B(0	ن 1	زه /� دوران ر
  *C
/� ھ�9�27 و ?�وه ھ	ی c>$L و د
�� ھ	ی ��اL+�ه ی آ
	ن د�@��0 /� رژ�& ا

  .ط)b ھH7$ن :37$ر�($اھ	ن 

���� ا�� ا
e?�/  0L �L 2اری ا��(	/	ت آزاد را در آ?  7� �Y� ن در	*�د* �ا� �H�
�+L  7� &��D1  �
�+  �J?  7ارد و دود
 . ��	'P+* و c�در /	ره ی ا��(	/	ت د*$�Lا1

�S �$#�� ام» #$رش /�aZ ا
2«در ر
	�� ی P'1 �/ .&+L  * ر$P1 ��/�ا	/+   �	0L
زادی را �	رغ از ز*�+� ھ	ی aD61 آن *�Mح *  L++� در e?�/ �B� �Lاری ا��(	/	ت آ

�++L  �	� ��	# رزه ای د#$ار	2 *@��$f0* ر	س *  �$اھ+� از ز�� /	
  .ا


 ن /�?eار �$اھ� #� ا��(	/	ت آزاد و�9  در �L$ری <$ن ا��ا	�
 I@+: �L 
��و*+�ی /�?eاری آ��+L ��7l1 ی آن را ��	'P+* و c�ھ� P1$ر . زاد و د*$�Lا1
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	ز*	�3	ی �Y	ر1  :3	�  �/ ��0/ ���	 *�دم ا��ان 9	در . د���ی /	طS ا
�Z 2  ا*
 e: یe�> �L �++�e?�/ ���راھ  د ��	ر /	>	� 	� �++L ارe?�/ 1  آزاد	/	اھ+� /$د ا��($�


  و *�د*   ا*	. $1
S /� �39 �($اھ� /$د	�
ھ�7 ی ا�+3	 /	�� B�*  #$د /� :+@�3	ی 

�/�ا��ا#�� :+@�3	ی �$دا���(�� *  ?Jرد ��  .#+	��� #�ه �L /  �1د�� از *0

.١٠٫۴ . ��	
�ی در ار1@	ط /	 :+@I ا
2 ز*�+� ھ	�  �Y» #$رش /�aZ« ی در ر
�z داده ام I@+: �L *�د*  در ا��Kاض  ٢٢/�آ*�ه از رو��اد k$1 داد ��ورا��ه ام و��

رھ@�ی *��SB اCNح . :+@�  �$د ا���(�� /$ده ا
2/� ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری 
�� ��  sD	N  ط)@	ن از ھ7	ن آp	ز و�L  �9 *�دم /� *��ان آ*��� 
�L  8د /	 �	*�Jاری

Kا I@+:  9	�
��اk  را 2L�Z 23:  �Z �L ا�� :+@I را از آن �$د L+� و /� ھ7	ن 
7�+  �L S7Kد� �L رج #$د	� I1ر	Y� ی �M�Z از e�> q�در ����4 . ا:	زه ��ھ� ھ

  �(P� ��'?	� و ��'? �L د���L اریJ�*	� ری$: I��:+@I ا��Kاض را /��Cف *	ھ
*�a(8 /� ھ7�� *�8	b9 آن �	*�Jاری ا
C*  ھ& /� �$د /���د و /� ا�K@	ر ر�^ 
@e و 

  .ا�� �	*�Jاری در S7K /  �	��ه ?�2. اCNح ط)@	ن /	#�


@e«ھ�ف  I@+: « آن را �L  +�*در e@
 I@+: ی ���	#+	و � ���	رھ@�ان #+ �را ا�
��ه ا�� <*	� e@
 I@+: دوم *+�$ر I�ده ا��و��ا�L �Lذ ��+:  


@e /	 �	ی /+�ی /� اN$ل و ارزش ھ	ی /+�	د�� ا�0	� ، ا�9C ، د�+  و ا��ا�   I@+:
�L در ��ھ+^ ا�� 
�ز*�� ر��� 1+��ه ا��، �$د را *+��D و �	R���� رو�� ط  #�ه در 
�Y	م :37$ری ا
C*  ا��ان در 
	ل ھ	ی �E از ا�CDب *  دا�� و /� ا�� ا
	س، 


  و ا��Zام /� ��Y و رأی *�دم را و:� ھ2L�Z  27 ا��D	دی در <	ر<$ب 9	�$ن	
ا
  ١٤.�$�I �9ار �$اھ� داد

 �+�
��  * ،�++L  * ��
$ی /	 *�	ورا�I در �31ان 31$* ��0Z ���+4	 اا�� <�eھ	 را *
او �	��� �	رج و �E از آن �D* �Lاری واI+L د����،*�� را /	Rو آ�4	 P� �/$ص /� 

/� ظ	ھ� رو#  ا
2 د*$�Lا1�c، /� واL  * �+3� . d9++� و آن را و��ا�I :��� �	م * 

  ا
2ا*	 41)	�
  دار�� ھ�7 را راL  k++� و ���4	�+� 
8.   و اوج ��2N ط)@  

ا�+	ن �$ب *  دا�+�  �7  1$ا�+� *	�+� آ
�	�� ی ا�CDب /� �1.  c	:	�  �L *  1$ا�+�
 2
1�c«رھ@�ی ا
��+	�  و #	�� <+	ن �L  ?'�� #�ه ا	*e�ر	L« 	�  �L 2 �1 آن
در

&��» :Jاب«/�$�B1� �+�e/ . ا��ان از  *C
ھ� رھ@�:$�  در <	ر<$ب :37$ری ا
����+/ �L 2 ط�ف
و آ���p /� ده ھ	 ، /�N Sھ	 *$رد  ��آ�$ده ا ا�� *�د*	ن . �	*B7� ا

 7Zد و /  ر	2 و �0�	و :+ 	M� رو روش و��ا��. از �یاز ا���   * b
رو#  *+	
��	7� .* 2N�� �7ھ �/+L �Y� ر	ده ا�� اظ3�L ��31 �L  +�* 	/ ط	+  دھ+� در ار1@ 	1 �

                                                           
١٤.e@
٠٣
�ری� ا����ر).:�س(1	ر�7	ی :+@I راه     .١٣٨٩ا���
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آ��H ا�� �lZات از �	د *  /��� ا�� ا
2N�� . 2 داده ��� /� *	� /�$�� +/�8ھ	 ��$ا�
�2 داده ا
2؟ ZCN 	� ری ��ا�$ا��ه	L ��  0L �> �L  #7	 را /� <+

ا�� S7K در ا
	س S7K د*$�Lا1�c و+8*  �9	 �  *	�L �/ رو��ھ	ی #SB دھ+�ه ی 
�0�&. �P)�  د*$�Lا1�c دا#�� /	#+�� م/�K c� .$(8* �8ه *  آ�+� *  ?$�+� *	 رھ@� �

�� ھ	�  N	در *  ،
Ej *+�$رھ	*  #$د �L در
2 �$د ا�+	ن رھ@� ھ�0+��	��  و /
�L �++L ��$#  * ��#$�$� 2 و *�ام از
�	/	ن �L *  ر�/ ��e	 B� .  �	9~ د���ی ا� �/

ررو *  #$�� /	 #8	رھ	�  ��0Bه *�'	وت /� �Zی �L �	<	ر *  #$�� /	  *�د*  رو/�
�+�	
ذره ای در�^ �L  7++� �	�@+�ی �$د . $1
S /� ھ��ار *�دم را از #8	رھ	ی 1+� /��


  از ر�(2 ا��	ده /� �7	�J�/ Iرا��	
�c :37$ری ا
C*  �$ب .را /� ا�� 9	�$ن ا

	�3	 ھ7�� :37$ری ا
C*  درد
��	ن *  �$اھ+� /� د
2 �$د#	ن ا*	 از �	د * ���/  

��ی �Lد�� ��)
�20و /$د وآن �9ر�  +�'? �L �+�#رواد &�
ا�+	ن   �4	�d /� /	ر .
�����/ �(N	� ��#J? ��از ا �+#	/�k	Z &ھ R	Z ��*  . ��	���� /  آن �Z �L  ھ7

 e@
 I@+: �+0�$�» ����R	� و �D�+* «37$ری را *  �$ا: ��ھ�& و /E ا
2 �8+  ھ7
&�+L  * I�R	� آن را 	ا*.  

  2/$� c+�ا  
	�
�� ر��	رھ	�  *�دم،�$�0+�?	ن و �8	Rن ا������ +> �/ �L 2
	*
ز*$ده را /	ز/�	ز*	�+� *�bB1 :+$ن #�ه ا�� و /  0L	�  �L ا�� آ. +�واI+L ��	ن دھ

در �CL cم  0L	�  �L /� ا�� :+	ح *$
$م /� اCNح ط)b ا*�� *  /+��� . ��دی
�� ا��در  /	ز/� ?$�� ای د����L  �	:�8 آ?	ه �B1ار ھ7	ن و K	c��#�� S* �	:�8 ی �

*�د*  را *  1$ان ��د*+� �	*�� �L 9	در /	#+� �	:�8 را S@9 از /�وز  .ا
2 راه
��د آ�+�ه ��� /� /	زدار��?  *  ا�����، و /� 9$ل *�8	رف در ز/	ن �	ر
  . /	زدار��

S@9 �8:	� جCK از و9$ع . d9:�8 وا	ده ا�� ھ7$اره ھ�ف ��B� b0L د را�� �ا� �L ن	آ�
  .*  #$�� و /�?J#�� ا�0$س *  �$ر��

ا�� 9)& /� ا�� /	ور ا
�L 2 اCNح ط)@	ن �	�	��ار�� و 
�ا�4	م /� :��	�3	ی ��Bی 
2
$�و ا�+	ن *�ام *  ?$�+� درھ	 /� روی ھ�7 /	ز�� ا*	 ا?� /� B�1)3	 . د���ی �$اھ+� �

���$دی در p c�  �Z ����+/ 2
?�وه ھ	ی /��0 ی 
	ز*	�  و ��Bی ا�+	ن در
2
در �c ��	ه L)  اCNح ط)@	ن <+� *�Z)� ی ��Bی و N .  (7K'$ف آ�	ن :	��	��� ا

�(20 /	 #8	ر 9	�$�($اھ  /� *��ان آ*��� ا*	 �E از *�1  د���� . را ��2 
�?Jا#�� ا��
 
	
/� <� . و ��NC 9$ا��� د��� L+	ر زده *  #$�� /� *�د ھ7�� 9	�$ن و 9	�$ن ا


@b؟ /� 
@b ا�� �L :37$ری ا
C*  در ا
	س /��	�� ی *6	�S و ?�وه ھ	ی *Jھ@  
2

	ز*	ن �	��� ا  +��Z  ?�وه ھ	 و *6	�S ھ07$، ا��اد ��B��?� را /� N'$ف . *8

�& ھ� ?�وه وKز h)# �/ داری	28 و و��*�:d  درو�  �$د راه �7  دھ+� <$ن /

�ا�4	م *8�	ر درو�  #�ن و �$دی #�ن . 	31.�*R$78ً ا�� ?�وه ھ	 B>$L+� ا*	 *	�+� ھ
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 	3�
	�
/� ا��اد ���ا*$�  �$راک *  ر
	�+� و #8	ع 7K)�	ن را /� *�د ا�� د
2 از 
  .?��0ش *  دھ+�

�20 /	�� ا/eاری :23�  �	L  �	3+1 �/  $�($اھ�	+� 9��	ن در�	ح ط)@CNاز *�1  ا E� 
از آ�4	 �L ?�وه �7Kه ی ��Bی اCNح . ا:�ای ا�� 9	�3�$	 ��e در ا���	ر دا#�� /	#+�

ط)@	ن از درون د
��	ه ھ	ی ا*+�2 /�آ*�ه /$د و 9	در /$د�� اطKC	1  :23 د
2 زدن /� 
L b0L S7K++� ، /�ا�� P1$ر #��� �L ر9	/2 درون ?�وھ  را *8�	ر �9اردھ+� و آن را 

�L S��/  7�0++� /� ر9	/2 1@�
	�$ن ھ7	ن �	�� ی �c 9	�$ن *���ک �L ا�� 9درون 
�#	/  
	
�. 9	�$ن اL�12
اCNح . b اCNح ط)@	ن /� �$/� ی �$د در�$ر1$:� ا

�B  ھ��7  *6')  . ط)@	ن /��Cف اN$���ا�	ن دو *6$ر ھ��7ا�  و ھ��7  دا#�+� 
�& �L در ا�� *$رد *Kز c� ا*$ن��� d741  +8� ن	ا����$Nن ا	)  /0�	1$ان از *6  

 �+
 2
��ه �	م /�د �L �0(� ا ی اp 7��6  و* ،  (��3	، ارد/+�در L+	ر ا�� . <$ن �$�
�$ع از ھ��7�3	 و /�3�8	 ، �$ع د���ی از ھ��7ا�  ����/ e	 �L �# �	�� ھ	ی آp	ز�+I در 

��

�0 ی /� 	ه ھ	ی ا*+��  و L+	ر?Jا#�� #�?	ند�* Sدر دا� Ej
�	#�ه /$د و 
M* د��� را  N$P� s/71  روا	ه �	��
	�8	ت ا
��اc��1 ادا*� �	�2 و /�8 در د

ا�� *�K$74 در *$ارد *3& از ھ&  .#SB داد�� دورو/� روز�	*� ھ	�  �L ا���	ر *  داد��
 I�	7� �/ ری را$N  �	3�
  :	ری ھ+$ز ھ7	ھ+�	�
 S7K زه ی$Z دار�� و در �(N	�

ی �	�L  71 :)$ه ای L	ذب /$د از ��ورش و�9  دوران ر�	
2 :37$ر. در*  آور��
�� و آرام ��	ھ�ا#�� :$ا�	ن *(	��، �	�	ن �	�2، اCNح ط)@	ن �	<	ر /� pی درو	ھ��ا*


  روآورد��	�
 S8� د���از  �	ھ ��$? . SB# 	3�در ا�� *�K$� �(Z  د��� از ھ��7

$ی$* ��0Z���� ی  #��L Tو/  و در *�Z)� ی /�8 دورو/� *#	Z 20  .?��2 درB#

�Lو/  در ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری �Lو/  در *�Z)� ی اول ھ�7اه /	 ر�4+0	�  /� 
. �Y	*  /$د –#B	ر د�	�2 د
��	ه ھ	ی ا*+��  آ9$ل ھ�7 ی د
2 ا��رL	ران *P6$ل 

ا?� درھ7	ن �Z *�6ود ا��(	/	ت /  د�	�2 ا�4	م *  #� ا�� ا*B	ن و:$د *  دا2# 

� �'�ه #	*�L Sو/  /$د و د .ا��(	ب #$د �ا�7Zی ��اد ��$ا� b�L�1 �L ی دوم �(Z�*ر


  ?��0ده 	�D* 1  در	/	ا��( b(D1 �L /$د �7$*  /�ا�K ر$P1 �7ی ��ادZی و ا$
$*
2

�� ا$�:+@�  /� راه ا��	د 20B# �L �$رد?	ن ا��(	/	�L  +8�  1و/  و  ./� و9$ع �

7	ن آp	ز :)$ه ای ا��(	/	ت در :37$ری ا
C*  از ھ. *$
$ی *�K  رھ@�ی آن #���
2
در
�L 2 در ھ7	ن 
	ل آp	ز�� /� 
@lZ b$ر �7�+  و . L	ذب و ���@+�ه دا#�� ا

	ی N+�و39	 <��7�� /$ده ا
2 ا*	 از �	د �@��& �L ده ای #�2L 1$ده ای �ھ�4	ن $1
. ھ�?e در :37$ری ا
C*  /	 ا��(	/	1  آزاد و *��73 از آن *+P'	�� رو/� رو �@$ده ا�&

E(4* در �� )و �� در ا��  
	
/	ت *�L E(4 ھ7$اره  �381 ا
C*  و 	�@�?	ن 9	�$ن ا
2
31�� ی . lZ$ر L	ر#+	
	ن ��Y� �*  3D /$ده ا E(4* در �L 2
/	زھ& در
2 ا

�� ای /�	/+� ا*	 J��  �Zا#�+� #	Z ری$lZ ی 1$ا���0 /$د���'� �+>  
	
*�� 9	�$ن ا
�+/	��	 در �B  دو *E(4 ?�<� /��  از . /��  از ا��اد *+�b) در *lZ E(4$ر /



 

82 

 


  /� �$د ا��P	ص دھ+� ا*	 �L �+> �+�0�9رت 1$ا�  (Nی ا	3Z	+: �/ ��0/وا	ا��اد �
�++L ض ا��ام�K #+� و	ا��0+� :)$ه ای *)7$س دا#�� /$�� . �/ �L &ھ �Z ��/� �1ر�U ھ7

���d 8+	ی ?�وه ھ	ی ا�$ز�0�$ن درون 
	��	ری /� * یھ�Z	ل *  1$ا�20 /� #�)�
و
�7(L �*	4+�، و �$K  ر9	/2 درون 
	��	ری را /� N$ر1  *�+$ع 
�و
	*	ن دھ�، /

��� S761 .�+����� و �E از ���وزی +  و Z$ار�$�I ا�� <�eھ	 را �7  �0آ�2 هللا �7
� و ا0Z	س L	�  *  ھ7�� �$ع از ا����. 2 ا��L  3د���	?3	ن ا0Z	س ر
	�2 و *.*$ر�

�c در :	*�8 در �M'� �'� #$د/$د 1	 ھ�?$�� �61ک د*$�Lا1 .�# �L ن	+>.  

�E از دوران آp	ز��، ا��(	/	ت و /�?eاری ا��(	/	ت در :37$ری ا
N �/  *C$رت 
�c و �c �� درآ*�+B1 c� . 2 ھ�
اRن *  1$ان ?'2 وزارت �L$ر ا��ان 9	درا

ا ا��(	/	1  را /� ھ� N$رت �L *$رد �L �Y	ر��*	�	�I /	#� �1ارک /@�+� و /� ا:�
/� ا�� *$k$ع در . درآورد /	 ��	�U از ��I ا������ه و /	 *�	ر2L #7	ری از *�دم

 *C
در ا
	س /   :	�  د��� 1$:� داده ام و lZ$ر در ا��(	/	ت را در :37$ری ا
l$ر @	ن ھ& �L اRن ، و�� �����، از Zا*	 اCNح ط). ا���0 امھ$ده و ?�7اه L++�ه د

*  *C
�(	/	ت /�3ه *  ?���� و �$د +d #�ه ا�� ، از ھ7�� ا�?��0ده در ھ7�� *E(4 ا
M* را�++L  * ح� .	L م	Y� ��ت در ا	/	ا��( �L 2��? �4��Lدی 
� ر/+	/�ا�� /	�� ��

�Y� 2	م *�D�0 ا
2 و دو د��� ا/eاری /�ای . 
$�� داردKو��* ���B  در ��*$1 2:
 ���DZ &�0$9 اCNح ط)@	ن /� �P9 ا
��7ار �D1ب /� رھ@� و �Y	م و $1:
 ��?$�	 . ھ7

b(D1 م	2 /� �
�� . 3+1	 SB�* ا��(	/	ت در :37$ری ا
C*  ا��ان <�eی ا#$L ��	/ E�
(D1 ��اb ن /�دا#�� #$د	�0�	ری از *�دم aZ ��ار�� �Z  �$د را . از */ �L 2�ا�� وا89

*$k$ع #�2L در ا��(	/	ت را ��$�� /� �/  �+�e	e*د L++� و /0�	ری از *�دم �7  1$ا�+� 
�� رژ�& ھ�q *6)  از ا�Kاب ��ارد�V1 . ��ن ا	ح ط)@CNر ا$P1 �/  �$+L Sl8* 	3+1

�+/	�	د �l	ی L	ذب در ا�4. ا
�L 2 <+� اCNح ط)b و 
�وز/	ن دار /� *E(4 راه /
�eان در �$رP6*  3:$1$ل *���ک ھ7�� ار1@	ط /	 ا��(	/* �/  �$+L ت در ا��ان	

 2
ا/eاری از #7	ری از ا��ا��	ن �	رج از  ی/	 /�3ه ?��اCNح ط)@	ن و BZ$*���ان ا
Nا �L ر$�L�� ح ط)@  د��رس �$د را از راهC ری	��	
�@	�  ازاCNح ط)@	ن درون �

�� *  L++� و د*$�Lات *+�  آ
	ن و /  ھe�+� ای را :	ر *  ز�+�:$1.  

�3	ی /  L'	���+� و ���و*+� #��� ا*	 اCNح ط)@	ن �E از ا��(	/	ت دوم ��داد ���و ?��
/� ?$#� ای �e���� و /� ھ+�	م /�� . 20	Y�  71	م ا
���R  ا�+	ن را درھ7'�ور�(2

ا�� /	ر ا*	 . ودوم ��داد �8+  در *�Z)� ی دوم ?I+�e ا�7Zی ��اد /	ز:	ن ?���+�
��. ��0Bه L	ذب /$د�	j� ان�+> I@+: ی رھ@�ی	Kن در *�8ض . اد	ح ط)@CNا U��1ر �/

/�6ان /� �P$ص . ��+� �L از �3Kه ی �	
(�$�  /��7  آ*��� ��
�3	�  �9ار ?�
<�ا؟ <$ن در . �L 2 �7	�+�?	ن و ھ$ا�$اھ	�  را /� �	رج اeKام �Lد���و�9  #�ت ?�


(2 �9ار *   �	3�
در ر
	�� ی دوم ��داد و /�6ان ?Jار . ��+�?� /�ا/� ��
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� ����	�N /�ان �L 2(K �	دآور#�ه /$دم اCNح ط)@	ن در *�8ض /�6ان �9ار *  ?
Z	R . د
2 *  ا��از�� /� /��ون /� 7Z b0L �P9	�2 1$ده ای و *�د*  و رو#+'�Bی

 2
ا�� /�6ان #�ت /����ی ?���� ا
2 <$ن اCNح ط)@	ن در 7k� �P9 �/ /� د
���� از ?J#�� ��	ه دو��� ا��/ b1رج از ا��ان /� *�ا	� �/  �	@��	رج Z	R . آوردن ���

�& �	رج ا
2 و ھ& /� *8+	ی BZ$*�3	ی �	ر:  /� و��ه ھ& /� *8+	ی ا��اD*  
	�
�	ن �
	B��*و آ 	ارو� . b(ح طCNی ا	*� ھ	روز� �L 2��? #�ت 	رج از آ�4	ه /� �	�� �ا�


�& ھ�0+� و #V)�	ن را ازد
2 داده ا�� /�  261 �L ��ی ا ��	ن را /� /3	را��	B7ھ
/� را
�  /� روز�	*� ھ	ی اCNح ط)b ا�	ن و *�دم /0�	ری از ا�� :$. �	رج ��
�	د��

�+� ای��� ��+> c� ��*.1 �P9 �/ �+�
$�ا�+	ن روز�	*� ��	ران #+	��� #�ه ی . *  �
�+�0�<+� @N	Z  را در ا�+4	 و آ�4	 J?را��ه ا�� و در /���3� Z	�c� 2 1	ر�7	ی . ا��ان �

Pراه ا��ا��� ا��� e�ا��اد اeKا*  /� L	ذب ا
2 و #7	ری از ھ7�� ا�� �l	، . $ص �
�++�e?  *�/ ���د  (p	�* U�رج /� �1ر	رج از . �	ای /� � ��	ا�� /� /3 ��
�sD *  �$ا

�+/	�/��  ھ& <+	��H /�$ا�+� /� ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن �	ر:  راه ���اL++� . ا��ان راه /
89$�2 را SV# �/ �++L  * S��@1 /�ای �$د* ��  .، ھ7

�b :��� اCNح ط)@	ن ا
2 و در ����4 ھ�7 ی ای ���B ھ	�  �L /�#�7دL�1 ���	�� م
/� ا
Cم . اCNح ط)@	ن L+$�  د��� �7	د د�� ?�ا�  آp	ز�� ���0+�. ��و�	#  آ�	ن

/  �Z دوری و  *C
���ی ا/CD�381 ��ار��، از ا�  
	�
�eاری *  :$�+� واز �Nور 
C� و �����N از ھ�7 ی آن ا�CDب *  ��ھ���e، ر�	ه و *+'28 ط)@  را �  *  ?

�eھ	�  �L و:$ه ھ$> �/ e��2 دھ+�ه ی ا�+	ن در آp	ز ا�CDب /$د و ?�و?	����ی را �
�0& *@3& ا
C*  . /	ر ��	�� دوری *  :$�+��	�
$
  K$� �/ دوم ��داد dMD* در

E� 	*ن *  داد�� ا	دوم ��داد از  د�@��0  ��  *	Z e�/� ?$�� ی #�'2 ا��
و /� �1ر�U اP�9	د /	زار را *3& دا��0+� و /0	ن اP�9	ددا�	ن  اP�9	د
�*	�� داری ?��+�

�0& /	زار آزاد را *@+	ی ا
��Dار �	B* ���@�ال �  /�p	�N آ*��B	�  ا
��Dار ھ7�
��0+�. د*$�Lا
  /�#�7د��L ن	20 ا�+�<+� ���	د اCNح ط)@  . Z	R د��� *8)$م �

C
*  �$?�ا�  �L �$ا
�	ر �1و�U د�� ��اL+�ه �7  1$ا�� آ�	ن را I@+: �/ �+L S��@1 ا
ا�+	ن را ا?� ا��L  ��اش /�ھ  در آن ز�� �$ن د�� ?��eی . /	#� در *D	S/ د���ان

�+L  7� �+(/�
 ��R$4� �L ن دارد	دارد و �� . :�� �ن �� /$ی د�	��	+)
Z	R د��� 
 
2 ا�� ا?� /� د
 نا��ا. ا�@	�  ا
2 از ھ�7 <�e آ*�(�� /	 ر�	L	ری. /$ی د*$�Lا

��J�	� �8 ای رو/� رو �$اھ� #� :@�ان:	� 	/ ��'�  .*�د*	ن /

.١١٫۴.  *C

  :37$ری ا	�
   1$ان *8+	دار
	�2 /  آن 7��Lرا 
(� از
	��	ر 
ا�� اCMNح /� �1ر�E� U از دوم ��داد و#20B �	طa . 	#	ره دا#2اN$���ا�	�/� 

�I از آن اN$���ا�	ن L+$�  را /+�	د?�ا�	ن د�+  *  �	*����. �$ری *8+	دار#�� .
�e ا�� <+�� K+$ا�  را *  
�$د�� و از �  
	�
0�	ری از ���وان ا�� ?$�� از *�  /
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�	د?�ا �M	ب #$��، ھ�اس /� دل راه �7  داد��+/ �L ��ن ا�. ا$+Lا �L  *د�* �

�ا�4	م <+�� �	*  را /� / e� 	د?�ا�  �1:�z داده ا��+�اN$���ا�	*��ه *  #$�� و �$د �


  ا��ان ۵٧از آp	ز ا�CDب 	�
	ح ا
C*  �+� و ا�+: 2���L	�lZ$ر  در 6N+� ی 
S�B�1 را  +�ا�CDب و ��	ز /� ر��	ر ھ	ی  و ھ�4	ن 1$ده ای ا�+	ن در #$ر. داد�� ���و �7

�3	 �	<	ر �E ���0+� و ،+� 1j> �/در/�ا �N	ت�$B
�$د رادر9@	ل ر��	رھ	ی  
���ا��/CDی ا�  /CDن ا�	ح ط)@CN<� وا 	� 	�6  �$د را /(P* ی	3�1+�رو�3	ی ھ��7

�� �Lد��:$1 	3�j> و  �$+L ن	ح ط)@CNا . ��	@� �L /$د �د*  ا��* ��+H+�7$*  اK �Y�

  را *6N .D�8+� را ��0Bه وا?Jار �Lد 	�
� /$د�� /	�� دوام آورد 1	 /�$ان 6N+� ی 

در �dMD* c *3& رھ@�ی ا�� <+�� *�د*  در د
2 ھ	#7  ر�0+4	�  . ��ا<+^ آورد

(+	�  1+� /�ز/	ن *  را�� و در S7K ?�ا��3	�  *�	�� روا�� را *  �0+��� و /�  �L د$/

��� روا/s /	 آ*��B	 و از راھ@�دھ	ی او در /�ا/� :+^ ?���� 1	 41. ا:�ا *  ?Jا2#
2'�	)*  N$P� I)/ د	P�9ا U�ی و �1و��ا��اد ا:�ا�   .�	آ#B	ر /	 ?�و?	��


�3	�  ا��ادی /$و	�
 ��د�� <$ن *�3وی L+ ،�	*+� ای،k�p ، �	طa ھ$ا�$اھ	ن <+
در ز*�+� ھ	ی ا7Kِ	ل ��$�2 و L 2*$BZ �39& �7  . �	نھ	�*	�+��$ری، �Lو/  و

R:$ردی و :ھ& از *�	ن �$د#	ن *�4ی دا#�+� و ھ& از *�	ن اCNح ط)@	ن. آورد��
ا�� *�K$74 /� �1ر�� U	�N . �)(	�  و /0�	ری <$ن ا�+	ن از ھ7�� د
2 *�د*	ن /$د��

  +�2 آ#B	ر /� ��ج داد ر /�ا/� اCNح ط)@	ن *D	و*ا�40	م �	�2 و د�E از *�گ �7
��e/ ر	+L ن را	ا�+  �	1$ا���0 /$د�� در . و 1$ا�20 /� *�د ر�0+4 �L ن	ح ط)@CNا

،�++L �+ت ر�	KC1  �'$ذ < وزارت اط	KCی اط	در . +�ا�  ��ا#�+�در د��� /��� ھ
  * 2��	8� e��� ھ& �(K ه	? �L د	1  *$ازی در ا��ان /� راه ا��	KCی اط	ه ھ	��
��4  د��

L1  . �د��	KCی اط �K$74* ��ای �9ار  –ا �+*	� �Y� ��ز �(Z�* �/ �(Z�*  ��ا*+

�?�م �8	���3	ی اP�9	دی /$د ،  �L را ھ& دور زد�� و او را  �	ر�0+4  �Z 2 و��?

�+��	
 ���� ��#	Z.  

���� /� واردات �9CK ��	ن *  . اN$���ا�	ن در آp	ز ��Y اP�9	دی *+740  ��ا#�+�/
D	د، *�د*($اھ  ھ& *  �Lد�� و از ا�+6	ل ھ7�� *�د*	ن /�ا�m �41/� و �� ا�K/	 . داد��


	�� ی :37$ری . اP�9	د دو��  ھ& 7Z	�S7K �/ 2 *  آورد��  
ا�@�� در ا�� دوران 
$(8*  *C
��� <� 0L  ط���ار /	زار آزاد ا
2 و <� 0L  ھ$ا�$اه اP�9	د  ما

 �*$BZ .��
اCNح ط)@	ن �L *�8وف /$د �	?3	ن  و�9  �	71  /� ر�	
2 :37$ری ر
��0  دار�� �	�
$
آن و29 /$د �L . ��د	ن آور
(� از اP�9	د /	زار آزاد /� *�?�ا��3	ی 

�	ن آورد��  /	زارآزاد دو
2 از اP�9	د 7Z	�� ھ7�� اN$���ا�	نِ * �/ �)
. و دو��  
EBK�/ 2
/  �$د اCNح ط)@	ن *  �$ا
�+� /�?J#�� ی / .�p�k	 �c 1'	وت ا*	 در

�++L �@(p .�+�#ر ��ا	L ��زی /� ا	�و�9  ر��	ر اCNح ط)@	ن را . اN$���ا�	ن �
/� ا�� L	ر. د����،��<& /�ز*�� ا��	ده ی �kآ*��B	�  را /�دا#�+� و درآ
7	ن <��	����


�ا�4	م �L �# ل	رت ?��2 و د�@$N ی�Z  2 #� و
�kآ*��B	�  9@) ، آ*��B	دو
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B��*آ�k ، �+
/� ھ� Z	ل اN$���ا�	ن Z	R دو ?�ا�I اP�9	دی را . 	� ا
Cم ?�ا�	ن 
:+	ح �9ر71+� ھH7+	ن . /� اP�9	د �'�  ا
2?�ا�I *@�+  و	د ھ�د+��� �L /� ا�  ?���

2
�?�م واردات 
�3	 ا��/	ور*+� /� اP�9	د *+	�d  ،و :+	Z  1	زه �	?���� *��SB از ا*+
�0& د
2 را
�  /� 0Z	ب * �	�
$
  K$� �L  *$7K 0& . ��آ��	�
$
 ��ھe�+� ھ	ی ھ7

�++L ��از ا�� رو دو �0	د /  
	/�D در  .د
2 را
�  را ��e /	�� ازدرآ*�ھ	ی �'�  1.*
2
ا
�'	ده از درآ*�ھ	ی �'�  در ار1@	ط /	 واردات و ط�3Z	ی K	م . ا��ان /� راه ا��	ده ا

�370	ی ا:�ا�  د���ی ��e /� راه ا��	ده ا
�L 2 . ا�7+'�8�	B* د	دو �0 �ر ا�	+L در
2
��3	ی #SB د���ش �0	د در ار1@	ط /	 . /�دا#2 از /	�3B	 �7K SB#ه ی آن ا�	8�

 /�p �k ی	و ?�وه ھ �DM+* 8  در�  .ھ��0 ای ا
2 و 7Z	�2 از :+@�3	ی #

�	�� و ا
�+@	طِ ا�� 9)& /�*	K  ط	@+�
ا��ان ?�ا�	�� ای �	د9�a ، /� ھ�q رو  �Cف ا
20�� �DM+* 8  در�/	رھ	 �$#�� ام ا�� :+@�3	 ���ا*$ن *6$ر �71ن . *(	�� :+@�3	ی #

*	 ھ7�� 0L �L	�  در *�ار BZ$*2 ا
C*  از ا�� راه /� ا. ا��ا�  در :��	ن ھ�0+�
�+�	
�b *  ر
  .�0	د دا*� *  ز�+� /  �1د��  /� 
C*2 :+@�3	ی #�8  آ

در :37$ری ا
C*  ?�وه ھ	�  از *�31	 ��I /� راه ا��	ده ا�� �L از راه �8	���3	ی 
در ار1@	ط /	 ا�V	��0	ن /�ای �(�0�� /	ر ع را $ا�� *$k. ا*+��  �mوت *  ا��وز��

�B�.  2  از *D	*	ت /	R �$#�& /�آن را �L ��Lدم و ��Z �/ وت ا��وزی�m a�ط� �ا�
�b *  ز��
:��	ن و ا�� روش *	ل ا��وزی /� *�د  �ا�. ا��ان و �71ن ا��ا�  
(2 آ

��ی ط@D	ت *��� . درآ*�ھ	ی �'�  
	*	ن *  �	/��(B# ن د��� در ا��ان	�/ �/ 	� ���:
C
و Z	R را�2 �$اری وا�$اع و *P	دره ی ا*$ال /� 
$د Z	N)� از�'2  ء/	 اB1	*  ا

��0  *  دھ� /	 . /� راه ا��	ده ا
2ا*��	زات �	�
$
BZ$*2 اN$���ا�	ن و�Kه ھ	ی 
��4 ی د��� ��e . ��	ه /� �'2 و �0	د *  L+� /��	�� ی درآ*� �'2�� c� �K$74* ��از ا

��ه   *  1$ان ?��2 و آن ا�+�B رژ�&H�� ، U��V/ ی	ژر�  *C
<+� رو�� ی :	*�8 و ا
2
ا�� رژ�& /	 
D$ط �$د #��8 ی �$د را ��e *+�3م *  . ی ا��ا�  را آ#B	ر 
	��� ا

را  ا*	 ا�� /	زده. L+� و ��3�N	�  1	زه /�ای 
	*	ن دادن /� ا�9C  1	زه ��اھ& *  آورد
ژ�& L+$�  ھ+�	*  /� د
2 *  دھ  �E از 
D$ط رز/	 <+��. �@	�� :@�1	ر�(  دا�20

 �mزه /�ا	ق 1Cا� �ی ا�	ھ ��	�  �$+L &�ط رژ$D
آ�� �L در :��	ن I#$L در :23 
  .ر��	رھ	ی :+@�3	ی �$دا���(�� و رھ@�ا�I ����ار #�ه /	#�

 �>�/  *C
/	 1$:� /� آ��H آ*� ھ+$ز ا�� ��
I :�ی /	9  ا
Y� �L 2	م :37$ری ا

  �9رت �$د را /� L	ر *  /+�د	
�2 از �	�� ھ	ی ا�� ��ض /��3  . ا�	Zرو �L 2
ا


+�  /�ا/� . �9رت ا�� رژ�& /� #7	ر *  رود 2��	Zرو 	/ ��	2 را �@��	Zرو �ا� 	ا*

  /� Z$زه ھ	 راه �	��� ا�� D(1 �L  ا*�وز *	 از  –آن �9ر ط)@� ی ا*+��  . �+�ا2#	�


�#	/ ��#J? ن	2 �7  1$ا�� /0��	Zو1  از . رو	1  *�'	D@ه ط	��	ب :���  ھ& �Cط �ا�
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�2 �9�& دار�� و ھ& ر��	رھ	 و آرزوھ	ی ��ھ+�  #	ن *�'�	Zرو	2
�	ن ا+��� .وت از �
م رو
�	�  ?J#�� د��� /� <�& آن ھ4$. طCب :��� از ط@D	ت *�	�  #�3ھ	 /�آ*�ه ا��

20�
$د:$ ھ�0+� و . �7  �$رد �	 <+�ان ���و*+� � 2)
ا�� :$ا�	ن :��� Z$زوی 
I�9@2 ا��	K .0��+� /� ��ھ�Le	ری و ا
C*  ا*+��  را در ��B *  ��ورا�+� و 9	در �

ا
Cم : ا
Cم ا�+	ن ھ7	ن <�eی ا
�L 2 �	*+� ای دا*� زده ا
2. دھ+�آ/�وداری 1� در

	ز*	�  .�	3B�+B1 	/ 	*ن �$د را ��ار�� ا	�+���� Iن دا�	*�د* �ا�   �L دار��  �	آ#+

�$�1 و ا�+���2 . 7�	ن *e34 /� آ�3	 �@$ده ا����9j*	L ری وR	
*	�+� آ#+	�  /	 ا*$ر د�$ان 
1'0��#	ن از ا
Cم /� L	ر . ��B 1	زه ای ��ار��. و ر
	�� ھ	ی د��اری و #+��اری

  .در 
zM #+	ور ا
2. د ا*	 a7K ��اردروزا�� *  �$ر

/� �1ر�Z U$زه ھ	 د?�?$ن . ا�� 61$ل در �N�K ی Z$زه ھ	 را �@	�� L& اھ7�2 دا�20
در
2  .�$اھ+� #� و ?$�� ھ	�  1	زه از �1ر�E، �	د?��ی و آ*$زش 
�/�*  آور��

  3D� م	BZری از ا	�0/ S7K را ��ارد و در ��#J?  �رآ	L ���د  �+
 �D� �L 2
/� ا
ه ?���� �$اھ+� #�، ا*	 ��	ز /� �3D  �ا:�ا در�7  آ�+� �	 L+	ر ?Jا#�� *  #$�� و �	د�

2
*��73�� ر#�� ی �: . �D	�L d* از 3D� �B'1  ��.ت ?���� /	#� ھ+$ز #SB ������ ا
��D ھ7	�	 درس اN$ل ا
�L 2 ا*�وز /0	ن �	 �)0'� ی �	 /� /�	ن د��� /+�	ن و ا
	س 

0���و*+� �� ��#J?2 . ه��	ر�+�	ی /� /e�> 2��	Zن /(�  از رو	�?�ا�I /� �)0'� در *
  �Z ، q�?�ا�I /� . *+�3  #�ه ا
2 زوی$�	N)� ?���� از دروس Z/� ا
�L 2 ھ

 a�7K  ��ا�?  *C
�+	ن :37$ری ا�� ��#	Z 	� ن	ه ای از ھ$ا�$اھ�K ن	��)0'� در *
2
اظ3	رات /��  از ا�+	ن در . �$K  1'+� و �pب �0+� #�ن /� 0Z	ب *  آ��. �@$ده ا

2
ا�@�� �L /� ھ�Z	ل 1$:� . د��ار /	 �$ر?� ھ	/�*	س ��	��� �$K  �(���و#  L	ذب ا
� �)0'� در ا�� 
	�3	 دا*� زده #�ه ا
2 و در آ�+�ه �9CK *+�ا�  /���� /� <�& �$اھ+� /

�$رد ا*	 ھ+$ز /	 �  '0(� �B'1	N)� دار�& �	/ �N	 �B'1ی �)�L  '0 از ��ھ+^ ا��ا�  
  . ا�3	م ?���� /	#�

 *C
�2 1	زه �L :+	ح �7Kه اش . /	ز?�د�& /� /+�	دھ	ی �9رت در:37$ری ا�	Zرو �ا�
  ��
  ا���I ا
2 درا
	س *����2 ا*$ر *(�)� را در 
j	ه و ارI1 و ���وھ	ی ا*+	�



  در . و اطKC	1  /� د
2 ?���� و *  ?��د	�
�3	ن *8+	�  و ا�� ?�وه �	 ط@�D ی L
	�e��? 2 و

 ، ��2N ط)b ا	�
  
در /�6ان از . در <	ر<$ب :	*�8  #+	


2 �	 از ا��ان �$اھ� :37$ری ا
�  *C	N)� �$اھ� ?��2 و /� *$�k��8	ن �$اھ� �
��ه ای ھ& /� 0Z	ب �7  آ��. ?��(2�K ز و ا�)  و	@�	ھ7@��0  درون . ?�وھ  :


$د ا����  ��دی  �/ 2
  .?�وھ  ا�+	ن *@�+  ا

��)�/� . ط@�D ی �mو1	��و��� در :37$ری ا
C*  ط@�D ای ا
�0B� 2ه ا�Cق ?0
*  دھ+�،UZ و ز�	رت را از �	د �7  /�دو /� :	ی ظ	ھ� /� آ��+3	ی د�+  د�@��0  ��	ن 
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 Iدا� �L �D@ط �ن /� ا�	ه ، وا/��0	ن #	در ز* E�ر	� �N	� ، 	و ارو� 	B��*آ  �/ �'

�	ز�  دار�� �sD ��ز��ا��	ن را /� �	رج *  ��
�+�، �	�� و L	#	�� در آ�4	 د
2 و �	 

ا*	 ��ا<+^ *  آور��،را  *  L++� و از ط��a ��ز��ا��	ن 1	/8�2 �	 ا9	*2  در �pب

'�ھ	ی 1'��6  �$د را ��$�� *  ز�+� /� 
'�ھ	ی د�+  .T�ر	در ط$ل 1 �N	8*  ا��ان

��ه ھ	«ھ�q ط@�D ای /� ا��ازه ی 
ی :37$ری ا
C*  *	ل ا��وزی » 1	زه /� دوران ر
2
�mو31	ی /��Bان در �	N)� ای L$1	ه در د
2 *�د*	�  �9ار ?���� �L ھ��B� . qده ا

I#$L و ز27Z �@$ده �m �Lوت را . $ا�� ی ط@D	1  /� *8+	ی را�L U)�7 ��ا#�� ا�����
1+3	 �0	د و روا/s /	 /��� ی �9رت و د�R  /� �	ری ا�� . در ا���	ر ا�� ط@�D �9اردھ�

2

�*	�� و �� �Z  /(�  ا�+	ن �� ار1@	ط دار�� /	 ا/eار �$1�� و �. ا��اد آ*�ه ا 	/ �
ھ�0+� 
$د:$ و *+'28 ط)�L b از  *�د* . /� 0Z	ب *  آ�+� از /��� ی �9رت*�7�0

������� *�8	رف از در�	��3	 و . و /� �mوت *  ر
+� �3�N	 /�3ه *  ?p ی	دا#�3�/
*+	// d	�B  و ا��Cس و �Kم ھ�اس از K$اb9 ا7K	ل را #	�� /�$ان /��  از 

�	ت ا�� *�دم /�#�7دN$P� .د  D�ن را د#$ار *  1$ان /� ط�	ی ا�+�+/ �D@ط ���
�� *�د*	�  ھ& اL+$ن در 71	م . ا�@�� �L *  1$ان ا*	 �	��ه ای ��ارد. �Lد+> �L ��3& ا*

 ، �+�	�	7�  *  *C
و <+	ن آ��+3	ی د�+  #�2L *  :$�+�، �$د را *��38 /� :37$ری ا
	 ��ز��ان و اھS *�ام /� UZ *  رو�� و از ز�	رت ��Y6 ای p	�S �7  *	�+� ا*�L آ*� 

�/�++L  * زی	
ھ& اL+$ن �$K  .، و در /��e	ه /�6ان �	���� *  #$�� 2 را در �	رج :	
  �Z رژ�& �3)$ی اول و s
ط@�D ی *�$
s ھ& #SB ?���� ا
�L 2 /	 ط@�D ی *�$

�8  از *�د*	�  را . �3)$ی دوم 1'	وت دارد
ط@�D ی *�$
L s+$�  در 7k� ط�� و
ی ھ�7اه /	 /�3ھ7+�#�ن از ا*��	زات و 
	�2 در/�*  ?��د �L از راه ر#$ و �0	د ادار

��ه ا��
ن �	�� ھ	ی ?�ا�@3	 در ا��ان *  
	ز�� و ا�� *�د*	. و 
	ز �B@	ره /� �mوت ر
<+	��B آ*� /	 ?0��L Sدن ��ز��ا��	ن /� �	رج /(�  از �mو�1	ن را /��ون از ا��ان 

�++L  * زی	
��ھ+��	ن �	زل ا
2 و . ا�� ط@�D و ���ا*$��	�I ھ�q آر*	�  ��ار��. :	
��	��  .از ��ھ+^ ��وری 
(2 دور و /	 ��ھ+^ در �CL cم /

�� *  ز��؟B1  �	وھ�����3ار��ه ی �7Kه �E :37$ری ا
0L �> �/  *C	�  و/� <� �

j	ه ا
2 و ���وھ	ی ا��Y	*  و ���وھ	ی   
	�
?$�� ?$ن و #+	��� ی ا�� �Y	م 

�S دھ+�ه ی ط@�D ای  *+�� او�	#+	��� ی B�1 ن /� �$/� ی �$د	��	و وا/��0 	lKا �L
2 /� ���وی �	
�ار��ه ی �L$ر و *�زھ	�I. د��� ھ�0+�
. ارI1 در S��@1 S7K #�ه ا

�� ی ���وھ	�  �L /�#�7دم *3& ا�� و در. ا�� ���و /� در
�  در /�6ان �($اھ� ا��0	دD/ 
 
�	دھ	�  دار�� و از ��Y ط@D	1  و a(81 ھ� �c <�  /	 ا�� Z	ل /	�� د��. �$ر /�ر+/


T دھ�. *Jھ@  در <� و8k  ھ�0+�	� 	3�
1+3	 *  . ا�� ر
	�� �7  �$اھ� /� ا�� ��
 ��، �$اھ� /�$�� �9رت Z	�7L در :37$ری ا
C*  /� �@�وھ	ی د�$ا�0	Rری ا*+

81 �L ���*$BZ ی	ا�3��	ی /��  از � ��	kز�� /� ا  * ��B1  ھ	j
�اد#	ن ا��Y	*  و 
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20���ه و *�Y	ھ� /�  .ز�	د �
در L+	ر ا�+	ن ھ7	ن ?�وه ��2N ط)b 1	زه /� دوران ر
  .*Jھb را ��e �@	�� از �	د/�د


��Jاری در :37$ری ا
C*  ا��ان در ا
	س �P)�  /��0 :و ���B� c ی د���	�

�� �$دی ر�2 در وا�K d9ه ای از اCNح ط)@	ن . داردp از �$دی و �)
 �L  *	�+ھ

���$د�3	 /� درون دp ��0 #$د وB# 	رھ	PZ ��	@� �L �L �+1$:� دھ �+�
�0$ز *  �$ا
�++L ذ$'�  ��Rو &B6�0* ی �K$74* ��ا . ��+H+�ا bط	)* �L  �	0L ن	2 ھ7
ا*	 در

 ��#	Z �/ ز?  از دا��ه ی �9رت	?�وه /� 1 �ا� �+�
��6  �9ار ?���� /$د�� �($اP�

	��	ر �9رت ��	ه دار��را��ه #�ه را ھH7+	ن در ھ��0 ی   (Nا . �L از آن I�� 	31�*


+� 3��+/ �N	 SB# ?���� /$د�/ ��	
*3& ا�� ��20 ، . اCNح ط)@	ن /� �9رت ھ�2 

	ز�3	 �P)*3& ا�� ا
�L 2 ا�� �N /+��3	 و ا� S'6* و 	3��  /��0 دا#�� � 
	ز*	��ھ


�3	ی /0* ��0	�S /	 ا:eا. ا�� ،�� �P)�  /	ز	�
ی �$دی ودرون ?�وھ  در�N�K ی 

�3	ی /	ز ھ�7 <�b(: �P9 �/ e آرای 	�
/� /J? t6ا#�� *  #$�� در Z	�  �L در 

�M	ب �6*  B	�S �$دی ا
2 و �M	ب . *�دم /� ?$�� ای �M*  +(Kح *  #$��
/	 ا�� Z	ل �@	�� P1$ر �Lد �L ا�� دو Z$زه ��0Bه از ھ& :�ا . د���ی K	*� ی *�دم


	�
در واd9 در . �3	ی /K �/ ��0	*� ی *�دم 1$:� �7  #$دھ�0+� و ھ��H	ه در 
�& *  #$�� و *�دم در ھ	�� ای از ا/3	م Y+1 	3�ع �$د	:23 ا9+ 	ھ �/	M� ��0/ ی	3�
	�


�3	ی ر�	ھ  /� /J? t6ا#�� *  #$�� 	�
�9ار*  ?���� ا*	 در
2 در ھ7�+4	 و�9  

�+L  * &(K�9 ن	س در /�ا/�*$B8*  ��8k8  *  #$د *. و
 S�	6* و ��$# d�	9 دم�
/��0 /'73+� <	ره ای :e ا�� �@$ده ا
2 و از ا�� /	/2 در *�8ض �M	ب �9ار *  

����? . t6/ �/ ��0/ S�	6* در 	1+3 �L &�ھ& دار  �	زه ھ$Z ز	ی /	ار�3J��
	�
در 
 ً	��	m و �+L  * ق�� ًRاو �L 2
?Jا#�� *  #$�� ا*	 �0@2 ا�� دو Z$زه ی /	ز و/��0 ا

6� �/�3�  * �m�7اران ا�
	�
 .$ه ی S7K و L	ر�Lد 

�7��ی و ر:6	ن*�31	 ��I از آن P* �L@	ح �eدی آ#B	را از �7P1 �/ 2@0� ��D� 2�R
* &�7P1ھ S7K ن را�� ، در	ز/�/ �)
او �$ا
2 . � روش /� L	ر /��0 *  #���7د*  

�+L  +(K �#  * ����? ر	L �/ �L را �Hآ� .��Y� ای �+�:�ی /�ای  � ای�Z  ��$ا�20 ز*
/� ھ7	ن ا��ازه �L ?'2 /0+�ه �Lد <$ن /�I از آن �7  1$ا�20 <�eی . آن ��اھ& آورد

*P@	ح /	 ا#	ره /� ر:6	ن ��Y وR�2 /� رأی ./�$�� �Y�+* �Lی ��I از او ��'�� /	#�
�� را ا
�B6	م *  /(��� و�  D� 2�Rه ی و�++B# اد�@�
K	*� ی *�دم در S7K �	�� ھ	ی ا

�3	ت :	��	ھ  :�ی  p	�S از:$1 S�ا�� وا89�2 /$د �L در *c� dMD /�6ا ��ا?�� ا�� 9@
�� . و �	��ار �($اھ� دا2#p  ���> 	/ �#	/ �7ی ��ادZا ��*��� آp	ز�� *P@	ح �L ھ7

��، ا*	م ز*	ن و ا��Y	ر ظ3$ر D� 2�Rی و	را /�?��2 و /� : ��*+��Yه ھ7�� ��Y و $1:
�� 1'	و1  �	�� ھ	ی وR�2 /� ظ	ھ� 1'	. او را /�:	 ��	��+H+�ا d9/� وا 	2 ا*
وت ا��ک ا

 �/ �38�*  *C
�� ��دی و 
)M+�  را 
20 *  ?�دا�� و /��0ھ	ی /��	�  L$د1	ھ	ی اD�
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<��I ا�7Zی ��اد /� �c ا�K@	ر :�ی �1 ا
2 از ��Y�� . ا*	م p	�b را ���و*  دھ�
Iوا���)@	ن آ#'�� ای <$ن �	71  اCNح ط. ی وR�2 #$را�  0L	�  <$ن *+��Yی و �

��7L  1�9ر 	اھ+� /$د /$� �+@�	� ��D� 2�Rن و	م /� ھ7	ا�4�
در . و �Lو/  و *$
$ی 
 I�	�*	Z �7ی ��اد وZی ا�Y� �4 61$ل��7K 2(P)  *��73ی دارد از ��Y�� ی ��

c�7�0�
  .اCNح درون 
	��	ری �	 آن 
(� �$چ و /�7	�� ی ر9	/2 درون 
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  از ��7ر )� �� ����62؟  �Rرج :'7	��ن�Rرج . ۵

ا?� :��	ن اCNح ط)@	ن درون 
	��	ری را آ��  ا:�7	K  /�ا��& �L 1$ا�20 .١٫۵.
�+I دور 
	زد و L  6@N	ذب را 	�+�ه را /� /��اھ� /�B	�� و از :+@�  /�
آر*	�3	ی را

 e�/	�� ����ه ای <+� /� �7	�J�/ Iارد،:��	ن ��Bی و ز��0  ا��ا��	ن �	رج ���� را �

  #�ه اش * /(I در �$ر 1$:3  از و:3  دا�P� �/ �L 20$ص	�
�ام /��� ی 

�� را �

2 ا��ان *  آورد :)$ه ای L	ذب و �	را	�
ا�� /(I از . روی 6N+� ی 
 ��د و ھ� *  #$ا��ان ھ�7 ی :+@�3	ی درو�   :	��e��:	*�8 ی ا��ا��	ن ِ �	رج ��

1'0��ھ	ی از راه �(�B� 20 /	�+�ه و Ul� 2L�Z �	/+�ه ای را  	/ ��)�L	ذب و آ*
�26، و
Ej ازP�  زی و *$ازی ?$� راه	
 ����  از ط��a  و 
�ا�4	م ،#@��	:


	ز  * &�DK زی از 1$ان *  ا��ازد و	
���B ی در �$ر 1$:� ا�+4	
�L 2 اCNح . د
�� :	*�8 ی �	رج ���� *  �/� ھ7 ط)@	ن درون 
	��	ری 
�ا�4	م  *  �Z د و��$�

1�1�b . /+7	�	�� و 1	زه �'L E$#� :	ی آن را /���د و �$د را �	رج ���� وا89  ���/

 ، 71	�S /� ا9	*2 در  �۵٧	رج ���+  ����ار#�ه در آp	ز ا�CDب 	�
 e��? �mا�/ �L

�2 ط)@	�� ����ار #�ه /$د ، اL+$ن�	K  �0�2 ط)@  و دوزZرج،را	�  �M� در *�8ض
را /�ای �c دوره ی *$�9  ھ&  �$د /��  از ز*�+� ھ	ی �Kض ا��امھ$��  �9اردارد و

ا�@�� �@	�� از د��ه . /� ھ7�� اCNح ط)@	ن وارد#�ه /� �	رج از د
2 *  دھ� �L #�ه
 E� 	3�$�e�$(1 �+�	* ��دوردا�L 2# ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن �$د �	رج ���+	ن او�

� �/  B�*  0(4اھ+� /$د آ�$)� �0+� و�c ��ھ+^ �	ص ھ�L �+�0 اCNح ط)@	ن 9	در �

	زی L++� *�� از راه ا�C6ل  3	آ� ��  . �$دL	S* را #@

$P1 b0L �P9 �/ 	3+1 زی #�ه و	
�ی L)  و �ا?� /($اھ�& /� *�د �c ا��$ی 
	ده 
�N$1 ان از$�/ ��	# ، &�+L ی�+/ �D@رج را ط	� &�D* ن	�� ز�� /�3ه ا�@�� �	د9�a ، ا��ا�

ان *  ز���0 ا�� �(20 ا��ا��	�  را دار�& �L از ��I از ا�CDب در �	رج از ا��. ?��2

  و	�

 /� N$رت 	�
��p.  ه ی دوز��0  را$�/(I در �$ر1$:3  از ا�� *�دم #


@b /�وز ا�CDب ھ& در�	رج ا�� و ھ& در ا��ان. /�?e��ه ا�� �/ �L  �	�  ۵٧؛ دوم ا��ا�
*�8ض #�ا�M  �	�$#	�+� د���� و /	 #�	ب ا9	*2 در �	رج را د
2 و �$د را در 

�	�Lد��؛ �	�� ای ��و��+�،�mو1  ھ�<+� ا��ک د
2 و �	�Lد�� و /  و9'� /��0 /� 

  را دار�&. ا*B	�	ت رھj0	ر ?��+�	�
� +ا�� ?�وه �$د /� <. 
� د��� ?��(�� ھ	ی 

0�& *  #$دD1 ��
�M/$د�� و /0�	ری از ا�� ���K 2Nه ای /� را
�  در *�8ض �. د
��$# �D�0* رج	در �  
	�
د
�� ی <3	رم ./�3ه ?���+� 1	 N �/$رت �+	ھ+�ه ی 

دوز��0	ن  یه اCNح ط)@	ن و وا/��0	ن :37$ری ا
C*  ا�� �L /� �1ر�U در ھ7	ن رد

  �9ار	�
���� و از ا��$ی د
�� ی �(20 1@8���/ �++L  * 2� �L  +8* /��� ای ?  *

  دار	�
��p و /��� ای ��.  
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9��3	ی ��دی و *$ردی J�/ �Lر�& C� ھ+�  از�� U��1ر �/ �L *�دم �?�وھ  از ا� 	1+3
 d9در وا �L 2
	3�را در �	رج ا��ان راه ا��ا��� ا
2 ھ7	ن ?�وه *$
$م /� �E آ�0(4
اL+$ن در ھ�7 :	 ر��� دوا���ه ا
2 و 
	�� ھ	�I را در 
$�� و د��� �L$رھ	ی 

ا�� ?�وه و ا�@�� /0�	ری د��� K$� �/ �L  در ھ7�� *�ار �9ار .   ��اL+�ه ا
2ارو�	�
 �L آن  / �++L  *  �+ھ�� ���$1  �
�'  ا�� اL+$ن *  ?���� /� راL I4+
 �/ &�/($اھ

�$1�� روآور�& . E�	4* 	*آورد ا  *�/�
  D�
�$1�� ا�� *�دم در �N�K ی *$ ���73�*
	3�#$L  ��/ ر�(  و	رده �9ار اد/  و 1 ��ی *�6ود �7:�1 و 1.��� را ھ& /	�� در ھ7

�& �	رج دا��+	*� ی *+�$ر از ا�+3	 J?#�� *��73�� د
�	ورد  .دادD* ن	���ھ+�  ا��ا�
���kورازا��p ��0ش? b@
 �/ �L 2
	B�ا
2 و /� ھ�Z	ل  ?���*0�� �$د �	رج ا�

دا��+	*� *@�+  /� ��B� c از ا�� ?J#�� ا��  .ز/	ن آن 9	در��20 ا��ا��	ن را ?�دھ�7ورد
20�� ��
$�$ان /� �1و�� ا�� دا��+	*� /	 ھ�7 ی ا��ادا�L  1 *  1. *+40& و /� ھ& �

در ا�� *�K$74 �7  1$ان . ، /  �1د�� /	�� آن را د
�	وردی /	 اھ7�2 /�#�7د?��2
. از �	د/�د �E آ��E(4	�N در ھ7��  /��	*� ھ	ی راد�$�  و e�$(1�$�  �	ر
  ز/	ن را

  . ا#	ره �$اھ& دا#2 و :+@� ھ	ی د��� آن /� ا�� L$#�3	/	ز �0	���

 I@+: �L ر را ����آورد$P1 ��ن ا	ح ط)@CNی اR	/ و ��ورود ?��0ده ی �8	Rن �	�

  ?��0ده و 	�
ھ+$ز از آ�4	 �L . در �	رج ا��ان 
	*	��ھ  *  #$د :	���� #$��ه ای

�2 /0�	ری از ا��ا�
	ن ��$ا���0 ا�� �$د را از آ�2 اCNح ط)@	ن درون �L ھ+$ز ا

	��	ری /�ھ	�+�  2
، در ����4 در �� dMD* c	�N در *E� dMD از ا��(	/	ت ر�	

. :37$ری ا��� :)$ه ��و#�3	�  L	ذب و ر�	L	را�� 
�ا
� آ*��B	 و ارو�	 را ��ا?��2
ن �	<	ر ?��+� اCNح ط)@	
�ا�4	م . �$ش در���� ا*	 دو�S48�0* 2 /$دا�� :��	ن 

�Z  /��  از <�3ه ھ	ی #+	��� #�ه ی آ�	ن ، ری �$د را /� رژ�& اCKم دار�� وو�	دا
�����L ز�* ���	ن �$د و د��� ا��ا��	ن �	رج ��* 2Zا�N 	/ آوردم R	/ در �L ن	+> .

ا�@�� در ھ7	�6	ل /	�� /� /	��دا�L 2# اCNح ط)@	ن *�ام :	��	ه ��Bی و ���#3	ی �$د 
��V1 *  #$��را 	/4	2 ط)@  :N�� 2 از راه�در ھ7�� Z	ل . � *  دھ+� و /89$* �/ ��0


  و ھ$ا �Kه ای ھ& /� ��B رھ@�ی	�
/� ا�� <�eھ	 /	ز ھ& . ��ه اا��ان از �	رج ا��	د 
را ) ا�+���� (= و /	��Rه /� ھ�7 ی ا�+3	 /	�� �8	���3	ی 1	ر�7	�  .ا#	ره �$اھ& دا2#

  . ا
2ش �	/+�ه ا�eود �L ����ه ای 1	زه ا*	 ?��0

.٢٫۵ . �)
:	*�8 ی �	رج از �L$ر /� 
@b /��$ردار /$دن از آزادی /�	ن آن �9ر 
L 2

� #7	ری از ارز#3	ی �p/  /� 1$ا�N a$ری د
/�  2	�  �Lده ا �/ U��1ر �/

2
. �	رج ���+	ن ا�� ارز#3	 را /  <$ن و <�ا و *J� ��$? a(M��ا#�ه ا��. �	��� ا
2
�Kه ای در �$ر $1:� 3+1	 /� 
@b /��$ردار #�ن . ��L  #��J دو �P)2 دا#�� ا

دا#�� /� آ�3	 و /� /	ور �Lده ا��ھ�و Y1	 داده ا�� از *eا�	ی *	دی *8�+  1� /� ا�� �J��ش
b0Z �/ &ه ای ھ�K »�*ُ « ،  �	ر و ا����� ھ	Bدن ا�$/  /�p ی	ارز#3 �1$ده وار /� ا�
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�� ا��$�
�  *�8ود ی�sD #7	ر.�Rا d* �L ����ا������ه ارز#3	ی �p/  را �  *  ?
��e /��$ردار ��20$ا�� رو��Bد از ا�40	م و ��  ��
ا��ک *�د*	ن 1	زه ھ7�� #7	ر . 

/	 ��	ه /� 1	ر�T و ��ھ+^ ا��ان از  ، آن راا������ه 9	در ���0+� /� آ��H /	ور آورده ا��
�S و *�8@� /��$ردار 
	ز��Nی ا��0'1.  

ا�� ارز#3	ی �p/  را /� �	ر
  /� *  ?�دا�+� و/  آن �L در�K،   Lه ای در �	رج
ردی /	ھ& ا��L  :�ل *  L++� و /	 ژرف از آ�3	 �  (41	��� /	/ �#	 �B1ار �7:�1 ھ	ی *$

ا�� د*$�Lا31	 از ھ� . L++� :)$ه ای د*$�Lا1�/+#$L  * � b0L c	R و�	��� �Lدن آ�3	 
��ھ+^ �pب را  ��a7K وا89�2 ��ھ+^ ا��ان را *  �7	�	�+� و �� . ��Y <+�ش آور��

 ��  ./��$ردار *  
	ز�� �	 �$آرا
��  ،ا������ه�73��هی از 0'1

�2D در آن �3'��  ا�+	ن /�ایDZ ذره ای �L ه ای$(: q��	ن �$د�7	�  L  *++� و ھ/�p
�++L  7� �k�K �#	/ . a1$ا�  K$� �/ U�ده ا�� و /� �1ر�L �������#	ن �pب �0+�ی �/

2�$1
S و �p �/ �@�1ب . ظ	ھ�ی /	��B��� د
�  * 2	�L �+/ �� وا89�2 دارد و �� اھ7
/�ای *�	ل ?�وه ھ	ی �p/  *�ا�DZ d$ق . ه داردو ارز#3	ی �p/  *+	�8  *	دی /� ھ�7ا

 	� 	3��*$9 	� 	3��ھ7�� �$ع زادی :+0  و <�eھ	�  د���ازھ$ا�$اھ	ن د*$�Lا
  وآا9)
در  .د�@	ل �9/	�  *  ?�د�� 1	 /�$ا�+� *$k$ع L	ر#	ن را از رو�a /��$ردار 
	ز��

 dر:  *�ا�	ی �	?�وه ھ �از ا�  B� �/ ا�� �$د را$�/ �L :�ی	�4 ھ� ا��ا�  *3���
�3	ی ھ7�� ?�وه /�3ه *+� #$د�	@�د��ه ام . DZ$ق *�6و*	ن �eد�L c+�، *  1$ا�� از ���

<�$�� �c آذر/	�4	�  �$د را �9/	�  
�& �	رس ز/	�	ن :)$ه ?� *  و �L �/�41ده ام 
Z د$#  *  K�* زد و	
a ��ا#�� ا
2 /� ز/	ن *	دری 
(� /�$�� �	 /+$��0 و از ا�� 

»&�
 «2

$د:$�  ا�4	م *  داده ا
2 �� /�  رااو ا�� L	ر. 
(JK 2اب د��ه ا �P9 �/
ھ7�� L	ر را 7L�1+	ن و /)$<	ن و �Lدان و د��� ?�وه . ا�� �L :	ی �$د . �P9ی د���

����?  *  � e���0+� ار*.ھ	 �� &L ن	ر ا�+	+L در �L  7�
0�6  ھ& ھ�0+� و از* �L  �	�+
�	7(0*# �/ 2
و0L  �9  د
�B�+� . �/ I$ه و #B	�2 *  ز	ن /�آ�	ن روا *  دار�� د

�
�. /� ھ47+��0ا� *  Y1 �+L	ھ�آن و29 :	�  ��� &L ی	37�
 �L  �	0L �+�0
ا�$اع .ا:�7	K  را/�:��0 *  
	ز��1	 /�$ا�+�ازDZ$ق �+	ھ+�?  /�3ه *+� #$��

در . ا/eاری /� #7	ر *  رو�� :23 ارا�� ی D1	k	ی �+	ھ+�?  ی اCKم #�ه،��3	*�6و*
 �++�e?  * �/ ر:  /��  را	ی *$ازی �	وه ھ�? �L ��	7�  *  8��� *+Y$*� ای ط@+>

	1  sD� �� Z�+�)@/ 2�Kر ?�وھ  �$د را *��و$l�7k در S/،  از <+� �7$�� ی
�e ھ�<+� c>$L و *$ردی� ��e�ا�@�� در ا�� <+�� *$اردی ?	ه ا��L  . /� د�	ع /��

�2D ھ& /� <�& *  �$رد و *$اردی ھ& /� aZ 41)  ظ)& و 
�& وا0Z �/  89	ب *  DZ
�P9*	ن ا�� ا
�L 2 ا�� /��� ی . آ�+� ا*	 *	 در ا�+4	 /	 ا�� *$ارد ا
��	�  L	ر��ار�&

&�
2 ��e در /	ره ی :��	ِن L	ذب ?�وش /� * .*3	D�* �:	k  �+	ھ+�?  را /�/��6�0
  .�0	��� ��B� �+> *  آور�&
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8��  /	�� ?�وه ھ	kو ��
	��� #در L+	ر ا�� <+ I�/� �ه را ھ& ی *	��	�  ا��ا�  از �
�L دو
�	ن  �$د را از او�$�2 /��$ردار *  
	ز�� و /� �B7L	ن *  #�	/+� /   �	دآورد

8��  آن �L ھ7�� د�	ع را S��@1 /� ا*�ی K	م 
	ز�� و د�	ع از ھ�7 ی آ�	kدر و �L را  �
� �)e� aد�c /	#� ا?� 0L  /� ��ا��	ن �	 *4	ھ��. *�	/� �9اردار�� �0B	ن و /�ا/� /�ا�+�


	ن �1 از 0L  ا
�L 2 /� 1+3	�  �$ا
�	ر b0L :$از �+	ھ+�?  /	#� L	رش /� *�اb1 آ

)M+2 ط)@	ن �D1ب /$4�� �/  �Z 	�.  2(K 2 را�6�آن �L *0)7	ن ا
2 و ?�وش /� *0

D1 SN	Z ن	+��0	ھ	ی *0�6  اط7(L 2�	7Z 1$ا�� از  * �+L  * ان$+K  ?�+ھ	ی �+	k	
 �L آن 	ا* �+L ل	ای *��/ b@
د?�ا����  �	 �K  �Zم رK	�4Z 2	ب *�K   *  #$د /� 

 *C

$د�7  :$�� ا  +f7M*  �	@�ا�� ���B . 261 ��	ر /$ده ا
2 از ھ�7Z q	�2 و ���
8* �L &0�$�  * را از آن رو 	ن ھ	2 د�(�اش :$ا��8k6+� و وN ��م ا	71 &+L م$(

 2�Kاری :23 *��وe/2 /� ا
ا��ا�  و *�د*	ن ?��(�� از ا��ان /� �1ر�S��@1 U #�ه ا
 �L ن	?���L 2���ن /� lZ$ر و �8	��2 ?�وه ھ	ی �	ر:  *�K  از DZ$ق *�6و*�)/

�	@�*��وع :)$ه �3	ی *	�  �L$ر#	ن *+�'d *  #$��؛�	 :23 �$د از ا�� راه از ���
�� ا��ا��	�  �L �$د را از ا9)��3	 0Z �/	ب *  آور�� دادن lZ$ر :$1�P9 �/  ی	k	D1

�$K  . �+	ھ+�?  #	ن و در *74$ع /�ای ھ��L  0L �$د را ا9)�2 :)$ه ?� *  
	زد
�	ت آن را /	�� در �e: �L ر<$ب /� <�& *  �$رد	< �در ا�  �
�Kم 
C*2 و �	در

8�2 �$د را /�6ا�  و ���M	ک ا�� . :	ی �$د #�ح �Lدkو �L ط� آن	ا��اد /� �
 e����� و ھ��L را �L ا��L  /($اھ� 
+�4  وا�7$د 
	ز�� ر��	رھ	�  p)$ آ*?  *  �

8�2 ا��ان /� د
2 دھ� /	 /��1�� د#+	*3	 و 3�731	 
�L$بkاز و  +�K �++L  * . د	از �
���/ Eا��'+L از E�   �9/� #�3 *$���0 ر���7  /�م و �ن 	�	20 �7��$7L 1+  <+� از &

���Z ای �L :$از b0L و L	ر /� د
2 آورده /$د�� /� *� ?'�+� در ا�� #�3 �7  1$ا�  
 �e/  @(ح طCNت و ا	ZCNدم از ا . Eا��'+L در �7  دا��0+� *�  �Z ن	ر?	H�ا�� /

ام /���� از اCNح ط)@	ن ا��D	د �Lده /$دم و /��3  *  �7$د �P9 ��ارم  و ��ا#�� 
�� را . اCNح ط)@  درون 
	��	ری را �1و�U دھ&��/ Eا��'+L ن	ل <$ن ا�+	Z ��ا 	/

�S(K �/ I *(�)� �+	ھ+�ه #�ه /$د��، *  � 	3�	
 �L ی /�ای *$:$د�2 �$د�M�
 S761 را  *C

	�3	 ھ7�� BZ$*2 ا �L ر ا��اد د���ی را$lZ �+�
دا��0+�، �7  �$ا

C# ی آن	رھ	و �� 	37�
 و ا�$اع 
�37	 و 1$ھ�+3	 را �L S761ده  ق �$رده�Lده و از 
J� 2(K��ش lZ$ر ا��ادی د��� ، ا�+	ن /�& دا#�+� . ، /Jj����ا*	 در ا��ان *	��ه /$ده ا��

 e�
	زدو:$دی آ�	ن را ��
I /�ا��.  

���& �	رج  –?�وه ھ	ی *	��	�   ار1@	ط اL+$ن رو#� #�ه ا
2 در ھ7D* ن	�
  ا��ا�	�

�e /� �1ر�U 1$ا���0 ا�� روا/M  را /	 د
��	ه ھ	ی *(�)� �L$ر *�e/	ن /�jورا�+� و /� �
��ه ی �$د 
*d9$ از ھ7�� روا/s :23 :	ا��ا��� دو
�	ن � &��9	 �J��ش ا��اد 1	زه ر

����وه ھ	ی وا#+��+  و ��$�$رL  در آ*��B	 رو#� ا
/ �L 2	�� /	 �B  از ?�. /�3ه /�

�$ن و ا
�+'$رد ��D* e	م �$د را �7	�	ن $/ R	Z �3#دو �ر ا�	+L #�؛ در 	د �$/ c�دe�
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	��� ا�� .L ��@ا�E� �  �/ ��	�/ I��  (B�* 2 و ا?� ھ& *$رد و
�0L I$ت ا� E(4آ�
�Cن و روا/s *�+$ع /� *�د L«*�د و	/+» �$د�3	وت *  #��m 2 و+B* ن	@Z	N 	�� . در

  �	��	* S�	6* �/  B�دe� 	/ ��@رت دار�� وا�	*3 	رھ	L ��در ا ��آ�7	ن دو L �3#)� و/��
eK ده ا��1$ده ای�L 	� 2 و
�ا��	ن 1$ده ای ھ& از �	دو�  eZب /eرگ �. ت و ا�K@	ری د

 �+�	*  7� S�	p . ان$+K �/ 	� ان :37$ر�($اه$+K �/ 	�ات�L$*از . د ��	/ 	ر ا�+3	+L در
�B  �	ر�E ا
2 و /�8 �+�ن و آ*��B	 و آ�7	ن . *4	ھ��� �)a در <+�:	 �	م /�دlZ$ر 
��$
Z	R ھ$ا�$اھ	ن ا�� 
	ز*	ن . /� را
�  ا�� ?�وه ازھ�7 از ا�� /	/2 
� ا
2 . و 
  
	�
در �L$ر آ�7	ن . *	��	�  �$د را �7	�	ن �7  
	ز�� *�� در *$ارد �kوری –

  �	l9 ت	*	D*ز	ن ا:	و در ھ�7 ی ه �7  دھد��� /� ا�+ �����/ 2

� ی ?�ا�  د	L �+
 2('p ر	L ��از ا �++L 2N�� 29ل ھ� و	Z ��ا 	داز�� /�j/ آوری �$ل d7: �/ 	�3ھ#


  ا��ان ا
�m a(�2و71+� �1 	ھ���*4
	ز*	ن . �7  ورز��	�
�� /� *  دا. �� 
	ز*	ن 
�'	 و در K)� ��	ه  �L و /� <� :	 c7L *	�  /�ھ� و <� :��ه �$ارا�  /�ای �$د در

 ر:$یه دا#2 در B�*�� �Z	ر 
�	�+�ه ی 	دادا و ا�ن �c#e /�/(2 ھ& �L ھeار آ. دارد
2
+	ر ا�� *�K$74 *3& در I:�� .L را *  دھ+� و ��	ھI *  دار��. e+1ل ���ا �Lده ا

 &�
@b �9رت *6')  /� /��	*� 
	ز�3	ی ر
	�� ھ	ی �	ر
   ا
2 /�ا� �/ &�D* ی	وه ھ�?
3�  * �mا 	B��*ای آ�N و  
  /  / �N	� ن	ذ ز/	ا1( 	زم /�ا�+� /R 29و ھ� و �+


�3	ی 	�
در �CL cم ا�� د
2 . راھ�و�  ا��اد �$د را /�ای *P	Z@� :)$ *  ا��از��

  *+	�8  دار�� و از *	�
+	�d �$د /� *d9$ د�	ع *  L++� و �0@2 /� از ?�وه ھ	ی 

  * e�وdk *$:$د در ا��ان اb(p اCNح ط)@  را :	ر *  ز�+� و و�9  ھ& �L 1+� و 1
�eی /�I از آن> �� ،��e��@1 �M�  / 2��@L ، ��$#.   �+
 �L ��$
در �L$ری <$ن 


  دارد آن �9ر در *�8ض 	�
/�3ه د*$�Lا1�c در ز*�+� ی 7Z	�2 از 
��7��?	ن 
 2

  و ا9)�2 �7	ھ	ی �	#�20 و ���	#�� �9ار ?���� ا	�
/�داری ا��اد 
$د:$ی 

2
�D1ب L	ذب /� . 6N �L+� ای ھeار ر�^ از :	*�8 ی ا��ان 
	��� و ��دا��� #�ه ا
�3	 را آرام *  
	زد و ھ& ���N  ��اھ& *  آورد j> ات ھ& و:�ان�L$*ل د	�
$
eZب 

�$? E+472 ?�ا�  و ھ�ا?� 1	زه واردی /� �B  . �  و ا�$اع 
�37	ی د���/�ای $9*
2
�& �eد�@� c	L �#	رش زار اD* ی	ھ	�در ?J#�� ھ	 �L �$د 
$���3	 ا�� L	ر . از *	�
�eھ	�  �kور �7  /$د> ��Z	R ا*	 ��	ز ا
�D1 �/ 2ب /� �B  از  .ھ	 را *  �Lد�� <+

�Z ھ+�?  و	2 /� �+K�
��ا�� د
�� ھ	ی *	��	�  1	 /�$ان /	 
ا9)�2 �7	�  .   #�3ت ر
2
�	/  1+� و زود 
��d /� #�3ت ا�
�)� و ا/eار د
�L  0L �$د را ا9)�2 . ھ& اL+$ن و

�
�/ 2�e+* �/ c>$L وه�? c�س *  �$اھ� در	
آ
	ن �1 از ا�� . *  �7	�	�� در ا
��ا�� . �7  #$د �L �$د را �Kب و <�eی از ا�� د
2 :)$ه ?� 
	�2 و ���	در
  ط)@

	ن ا���$�$ژی 
$د:$�	�� ی ا�C6ل ط)@  را �  *  ?���� و /�ای *�	ل �$د را /� *�د*
  .�K/�0	ن 
8$دی �eد���B *  دا�+� 1	 ا��ان
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را ا��ا��	�  �1و�U *  دھ+� و /�ز/	ن  *  را�+� K�* �L  ا�� د��	ن  ا��وه L	ذب. ٣٫۵.
���/  * Uرج ر�	ر در �$lZ 2 و از
ا�� ا��وه ��0Bه L	ذب  ./�ای ا��ان 1+^ #�ه ا

ا
� 2	�N از 
$ی ا��اد *8�+  lZ �� �L$ر#	ن در ا��ان *+8  دا#�� ا
2 و �� /� 
2

@b ا9	*2 در �	رج 
(+	�  /�ز/	ن *  را��ه ا�� �L در دا�B7* S� �7  /$ده ا . �/

�	ن د��� *+Y$رم ا�� ا
�L 2 �� آm	ر و L	رھ	ی ا�+�$�� *�دم در ا��ان *7+$ع #�ه /
/� ھ+�	م . ا
2 و �� در �	رج L	ری *  �Lده ا�� �L در ا��ان *B7� �7  /$ده ا
2/$ده 

�+�	
از ا�� د
2 . ا9	*2 در �	رج ھ& 
8  دا#�� ا�� L	رھ	��	ن را در ا��ان /� <	پ /�
از *�دم *  1$ان #	ھ�خ *B0$ب را �7$�� آورد �L از ھ�7 ی ا*B	�	ت /�3ه *  :��0 

 2
(	ب �c�  +8 ا��. �	رج ا9	*2 دا#�� /	#�در ا
2 و در 7k� *  �$ا
�� ا
 P)#.ر	L آدم در ��ھ	 و �$#�� ھ	ی *(�)� *�ام از د��+�  /�ای ا��ان دم آن و29 ھ7

2
و  ده ھ	 1� د��� �	م /�د �L ا9	*��	ن در ا��ان  ...../	 �	N)� *  1$ان از . *  زده ا
��ه ا
2 و *  ر
�*+8  ��ا#�� ا
2 و �L	/3	��	ن ھ& در ا��ان *�ام /� <	پ *
.   ر


(� ?'�� از �ان و�د��+�  ا�+	ن /�ای ا p ا��وه����
. /2 ����ه ای ا
L 2	ذب و �	را
 �(K �/ c� ا�@�� ھ� �+�e/ ب�p ا�� در �+�
  .ا�� *�دم در ا
	س *  �$ا

 &�D* ن	��& �c ط@�D /+�ی ��ھ+�  از ا��ا�Y+1 &+L اف��Kا ��	آوردم / �H1$:� /� آ� 	/
2 ��20ط@�D /+��3	ی . ی ا
E/ 2 د#$ار�	رج L	ر)

+  و :+0  <+�ان  . �D@ط

2 /	 د#$ار�3	�  رو/� رو
2 ا*	 <+	��H آ*	ر �/+��3	�  *@�+  /��$ع ا#�V	ل و �$ع �8	�
آ��H /� را
�  . د9�D  /� د
2 آور�& *  1$ان ا�� �$ع ط@�D /+��3	 را 
�و
	*	ن داد

a(81 �/  +�@* ی	3��+/ �D@2 ط
و  ��ھ+�  /� *8+	ی �$ع د�@��0  /� �8	���3	 د#$ار ا
�& �	رج /� . ی ��ھ+�  ا
2ا����� ھ	D* ن	�از ا�� ?J#�� �7  دا��& <� �81اد از ا��ا�

را
�  �	<	ر /� ا9	*2 در �	رج /$ده ا��، <� �81اد وا�7$د 
	��� ا�� �	<	ر /� ا9	*2 در 
�� و <� #7	ری از ا��ا��	ن /� �	رج #�ه ا�� و <� �81اد /	 ط�b �	ط� /� �	رج ر��� ا

  .واd9 دوز��0  ���� �Lده ا��

#$رش /�aZ «و  »و /�6ان ��و�	#  /�20 و دوم ��داد «در دو ر
	�� ی.۴٫۵.
2
�	1  از :+@I *�دم ا��ان را /	 /�3ه ?��ی از د
�	وردھ	ی  »اN$P� م��#$L


8  دا#�& /� وا89�	ت ا#	ره L+& و. ��Bی /� 
$ی ��Y�� ای *�ون 
$ق دھ& 

$د*+�ی ��	ه ھ	 و رو��Bدھ	ی 	���p رج از	� &�D* ن	�*��R$f0 ی /� �P$ص ا��ا�

&+�e? دروی 	ل از آ�3	6�	و در ھ7 &�	
1$:� �	ص /� �	رج از �L$ر از . �L$ر را /�+	
2
�L *�دم آ�4	 ر
	�� ھ	�  ���و*+� در ا���	ر دار�� و *  1$ا�+� از راه  ا�� /	/2 ا

ا��ادی را ?e�+�  /� *�دم ا��ان /+7	�	�+� و #8$ری L	ذب را �1و�U  ھ7�� ر
	�� ھ	
  .دھ+�
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�	�  ا��ان �	رج از �L$ر /� *8+	ی ھ� آن <�eی ا
�L 2 �	رج از *�زھ	ی :�Vا�
�& �L$رھ	ی �	رج در <	ر<$ب ا�� *'3$م �9ار . �9ار داردD* ن	�/��� ا�K@	ر 71	م ا��ا�
����?  * .20�*3	:�ت /� �	رج از ا��ان �c ط�ف ا�� . ا*	 *$k$ع /� ا�� 
	د?  �

2
�� اl9 .ر *  رود	7# �/ ��l9 ��رج در ا��ان :+@� ای د��� از ا	ر �$lZ . ��ا
��/ I)� رت$N �/ ر$lZ &�D* ن	�	*� ھ	ی ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن و ر�2 و آ*� ا��ا�

  .�	رج و Z	P� �/ R$ص ار1@	ط	ت *(	/�ا1  و ا�+����  *�4)  *  #$د

ھ��H	ه در دوران :��� در 1	ر�T ا��ان �9رت ر
	�� ای �	ر
  ز/	ن در �	رج از 
2
��و*+� �@$ده ا� �Z ��ر /� ا$�L .7L ر$lZ 	/ 2
  ا��ا��	ن ا�� �9رت 1$أم #�ه ا

/��� ا�K@	ر *  1$ان ?'2 دو K	S* ?��0د?  ر
	�� ھ	ی �	ر
  . در �L$رھ	ی *(�)�
ز/	ن و lZ$ر �81اد ز�	دی از ا��ا��	ن در �	رج از ا��ان /� ا�� �Z و /� ا�� *�eان در 

2
� دا�L 2# ا�� ����ه در در 7k� /	�� 1$:. 1	ر�8* T	�N ا��ان /  
	/�D /$ده ا
M+* س	�D*Z و �D��	7�  * ��Y�  / e�ا�@�� /� �1ر�U *3	:�ان  .$زه ی �71ن ا��ا�  �

  .ا�V	��0	�  /	 1'	و31	�  lZ$ر �$د را در �	رج از ا�V	��0	ن *)7$س *  
	ز��

2
از . در /(I ر
	�� ای /	�� ?'2 ھ�7 ?$�� ر
	�� در �	رج از �L$ر 
�/)+��Lده ا
در lZ 2709$ر 7L  . ا�+����  راد�$ و e�$(1�$ن ?���� 1	 روز�	*� و 1	ر�7	ھ	ی

 �PK T�ر	در 1 	*8+ �رت و /� ا�$N ���/ �L 2#ره دا	ا# ��	/ e�ا��ا��	ن در �	رج �
ا�� /� *��وط�2 /� ا�� 
$ �� /� ا�� *�eان ا��ا�  در �	رج ا9	*2 دا#�� ا
2 و �� 


  در *�	ن ا��ا��	ن  �	رج از �L$ر 	�
�eان 1+$ع #V)  و ���Z ای و K)7  و *
�*2
  .	ھ�ه #�ه ا

و ارز�	/  S(K و *�6$ای lZ$ر  ی �	ر
  ز/	ن
+I4 *.*$ر�2 و *�6$ای ر
	�� ھ	
�3	ی �	ص و ��وھ�3	ی *$ردی
*	 1+3	 . ا��ا��	ن را /	�� *1R$D  دا�20 ��	ز*+� /�ر

�2 ا�� دو ����ه ��	ه *  ا��از�&(L �/ . ی ����ه ی د���ی	در :4�0$ی *8+ 	ه ا*	�� �ا�
2
�& ا�� ر
	�� ھ	 و ا�� ا��ا��	ن <� �$ع ار1@	ط  را . ا+�@/ &�/	 دا�S ا��ان *  �$اھ

<� *8+	ھ	 و <� ا����� ھ	�  را /� ا��ان *+�L  * SD++� و /� <� . /��9ار *  
	ز��
�� ا��ان در دا�S ار1@	ط  K	ط'  �	 ار1@	ط *	دی ��ورش *  �
�eان /	 :	*�8 ی را*

�& . دھ+�+�@/ &�) *8+$ی و *	دی(<� *8+	 و <� L	ر/�دی» ا��ان«/� /�	ن د��� *  �$اھ
�& �	رج از �L$ر دارد؟��ا/�ای اD* ن	��  

2'? T
	� 	3�
$1
S /�  ا
��Rل . <+	ن �L آ*� /� دو#SB *  1$ان /� ا�� �� 	/  B�
�D	ت *$ردیD61 ی از��L	ر *	 در ا�� �	ددا3�#	 L .)  ���ا�� ا
2 ود���ی /	 /�3ه ?

 (L ی	ھ	20 و :$ی *8+: e: 20��eی �>.  
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/� *8+	ی K	م �ID ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن در ��	ھ  *  ا��از�&  در ا�+4	 �(20 .۵٫۵.
�& �L  ا�� ر
	�� ھ	 1	 Z	ل �8	ل *	��	 /$ده .�	رج از �L$ر +L �:$1 2
از آp	ز �$ب ا

�3	ن /	 ?� ?	ه �B  دو روز�	*� ی :37$ری ا
P� �/  *C$ص روز�. ا��L ی �*	
و ا������ان ا�� C7Zت *DD6	ن . ا�� ر
	�� ھ	 /��$رد �Lده ا�� 1C7Z  /  ا
	س /�

ا*	 /� /	ور ا�� . ��را از 
+I4 در
2 و د9�ID� a و �B(7Kد ا�� ر
	�� ھ	 /	زدا#�� ا
 ���3	ن و روز�	*� ھ	ی  ?�دا�+�ه ی 9)& اL+$ن *d9$ آن ا
�L 2 �$د را از ا�� دام ا*+L

&�  .*�	/� /�ھ	��& و /��$ردی در
2 را /	 ا�� ر
	�� ھ	 /�jورا�

��S@9 ازھ�L.1 	/ ��	/ e�>  a(81 از �Y� ف�N ن	ز/  
�	دآور#$م �L ر
	�� ھ	ی �	ر

  و �Z  ��ھ+�  و �Nف ��Y از ا�� �L �> �L$ری /	 <� *D	�Nی ��2 ا�� 	�

ر
	�� ھ	 �9ار دار��، ھ� �c از ا�� ر
	�� ھ	 �$ا
�� و �	�$ا
�� ز/	ن �	ر
  را 

ھ+�  وا�Zی /� �1و�U *  دھ+� و ?$#� ھ	ی *(�)� �71ن ا��ا�  را ���ا*$ن ز/	ن ��

�3	ی �	
	�& و ز�	�@	ر ا��)�0	ن در ار1@	ط /	 ا��ان . ھ& *  ��$��ا�+�	�
/�ای ���$7 


@b ھ7�� ر
	�� ی �/ 2

   �	ر
 ِ  در  /  / S7K در،  (L ی	3�
	�
�Cف 
�� ا��ان (K ن	ن داردا��)�0	در دو �9ن . :�� ،����/ b1و /� *�ا ��
ا��)�0	ن *	�+� رو

�� ز(K ��#J?2
ھ7�� �L$ر ا*	 در 
	�3	ی :3	د ا�V	��0	ن و . /	ن �	ر
  �L S7Kده ا
 d9وا �m�*  از �71ن ا��ا�  �	زه ھ$Z 2 �7  1$ا�� در�	#  #$روی در�	ن ��و�	در ز*


�3	ی �$د	�
�	و�eد و از راه ا�� ز/	ن �  
در . �  ����د را #$د <+	��H /� ز/	ن �	ر
�@	�  و 7Z	�2 از :3	د *�دم ا�V	��0	ن *P	Z@� آن 
	�3	 N	bZ ا�� 9)& /� �	ط� ���

 �L را ��	
ھ	�  *��8د /	 /  /  
  دا#2 و �Z  آ?	ھ	�� ?�دا�+�?	ن �	ر
  ز/	ن ا�� ر
 I�اe�8 و ا�
:	ه ط)@�3	�  ھ& دا#�+� �L  * a�$�1د /��	*� ھ	ی �	ر
  �$د را $1

�Kه در آن ھ+�	م . �اردھ+���0	ن را *$رد �M	ب �9+� *�دم 
	ده و وا89  ا�V	دھ+� 1	 /�$ا
ای /� s(p در /  /  
  *  ?'�+� ا?� /� ز/	ن ���$ /��	*� �0	ز�� �7  1$ا��� ا����� ھ	 

���	

  �$د را /� ?$ش *�دم /�	�
 ��	DK ا��اد /��3  *  . و �ل ا�R��
�7$د و از ا
J��
	�
  
	�
�+� ی ��
'�ی در آن *d9$ در. �0	ن /�3ه *  :20ار�3	ی ا��)� �
دو

  
�L /� ا��)�0	ن دا#�& �	�N /� ھ+�	م دK$ت در دا���	ه آ0L'$رد /	 ?�دا�+�?	ن �	ر
�	ن /(I ���$ /	 وا89�2  /�ھ	نِ ز/	ن /  /  
  6N@2 و ا
��Rل *  �Lدم �L ا�� *	Z

�+L  7� a�@M1 . و �+����J� ل *�اR��

�ا�4	م ا	Vا� �
��0	�  ا�� �J��ش را از �B  دو
. ھ7�� ا*�را  در ار1@	ط /	 1	:��0B	ن *�Mح �Lده /$دم.4	 L	ر *  �Lد�� #+��م�L در آ�

�0	��� ا*	 ھ7�� ?�دا�+�?	ن و د���ان در�	��+� �'$ذ ز/	ن �	ر
  *�6ود /� ا�� <+� 
���8 از ا�� 
� �L$ر /$. Z$زه �7  #$د
و  ده ا
2?��0ه ی ز/	ن �	ر
  /0  و

?	ن /	�'S8 و /	�D$ه  در *�6وده ی �)�U �	رس، /� �1ر�q *8)$م #� /0�	ری #+$��. ھ20
،��L�1 در در ��#J? 	3+�وازھ�7 ی ا  /�K ی	رھ$�Lی، درe�	*ن در$�(��	ن <+� **

*�8ض رآن *N d9$	bZ ا�� 9)& ددر.دار�� *3	�p �/�:ب و:$د ا�V	��0	� و ا��ا� 
�j> 20 ?$�� ی�د /� ھ�7 ی �@$دا#2 و9	در3	 و�	#�3�0	ی 9$*  �9ارا�$اع ا31	*	ت �	#
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 �N	� 20�	#	� ی	رھ	ھ�7 ر�� ��3ه ی ا�K دھ� و از T
از 
$ی 3�731	 و ا31	*	ت �	
��   دوروP)# ی	<$ن �1ور�3�0  �	ر . /�آ��» آد�+�«/� ����� ھ	<	*  ر��& � 	ھ�:

�0& و /�*  �	
�& DK	�� �$د را /�ز/	ن *  را��م و از اھ7�2 ز/	ن �	ر
  �و *  �
&�'?  * �)
 .�
�RRت *� /� ھ�q و:� /� *8+	ی /  اھ7�2 /$دن ز/	�3	ی د��� ا�� ا

20��P9م ا�� /$د و ھ�L 20 /�$�& ھ� ��71  . در Z$زه ی �71ن ا��ا�  �@$ده و �
�����+���د و /� /D	ی �$د /�/ SB# ن *6$ری	ز/ c� ا*$ن���� ا�� . �	<	ر /	�� �p در

�	ن  .�3Kه �$اھ�?��2   /�$ری را �B  از ز/	�3	ی ارو�	�N$رت �ID ا�� ز/	ن *6
��0	ن �4$ل در ھ)+� و :	L�1��� ا�� 1 &(9@)(K 	30ا��'+L ی د��� در	و ھ ���L ت	V

71	م ���و /� *�د *6	��p S/  و ا*+��  JZف ا�� 9)& را ھ�ف  	�	#	��L  * 20د�� و /
Z	R ا�@�� ��D  د��� و دورو�� /	زی *  L++� و ازز�� /	ر ?J#�� و . *  ?���+�

�++L  *  �	� ��	# ی��J� 2��$f0*.  

2
�� اl9 ��ی ا$
 c� ��ل ا	Zی د��� . /� ھ�$
 ��	
�� ا�� ا
�L 2 ا�� رl9 ��ا

   ی �	ر
  ز/	ن �	�Nھ		�
دو ر
	�� ی /  /  
  و �Nای آ*��B	 L	ر�Lدھ	�  


�jد I4+
�� در
2 1$:� . ھ& دار�� �L /	�� ا�+3	 را :�ا?	�� /� l9 :+@� از �ا?� /� ا�
  �Z م	ا�4�
 &�+B� ر$lZe�از د
2  در ا�� ?$�� از ر
	�� ھ	 ھ7	ن ز/	ن �	ر
  را �

<$ن /  /  
  /	 �P9 1	ر�T و ا�� ر
	�� ھ	 K)  ا�(P$ص ر
	�� ای . �$اھ�& داد
:	*�8 و ��ھ+^ ا��ان را L  * ���61+� و #8$ری L	ذب را در ار1@	ط /	 1	ر�T و 

8�� �71ن ا��ا� ��ھ+^ ا��ان *  �l1 �P9 �/ ورا���.  

ھ��H	ه در ا��ان و در <	ر<$ب *@	tZ ا��ان /	 ا�� ھ�7 ر
	�� در دا�S و در �	رج 
��9	S/ در دا�. ا��ان رو/� رو �@$ده ا�&p �Z �L &�89$��  د
2 /� ?��@	ن ھ�0* 	/ S

�+L  * ��2 /0�	ری از �$�0+�?	ن . P1$ری از 1'+� و ا/�Jال را �$1�� و /	ز�$1
�� �sD د

	زی 
zM �	ز�  ��e دل  �/	�* �/ S/ ،�/	�را /��0 ا�� و �J?  7ار�� آm	ر#	ن ا���	ر /

��L  * �B6l* �/ را e���وdk دا. *  /+��� �L ھ�7 <
. �S ا��ان را /	�� :�ا?	�� /�ر
Sدر دا� �+�	#$�	� dkو �ا� �L &�K)2 اN)  ا/�Jال دا*+���ی ا
2  1+3	 *3& ا
2 /�ا�

L�+�ا?� در دا�S ر
	�� ھ	�  *8ّ�ف و *$:� *  دا#��& /  . � در �	رج /� /	ر *  ��
  .�1د�� ا�� ا�M6	ط ر
	�� ای در �	رج /	 <+�� و9	�Z  �$د�7	�  ��L  7د

و ر
	�� ی /  /  
  و �Nای آ*��B	 7k� آن �L ا��p	ش ��ھ+�  و ��Bی /� /	ر د
، در 7k� /��	*� ھ	��	ن ا����� ھ	 و ��ھ+�3	�  را *  ��ا�L �++L *�8ف *  ��	�+�

 S�	6* ه ی��
zM ��ھ+^ L	رL+	ن ا�� ر
	�� ھ	
e� ��،2و*	ً DK	�� از ��I ا����

  �L$رھ	ی *�e/	ن ا�� ر
	�� ھ		�
.	Z ��ا �L 2
ل ��
�  �M* �Lح *  #$د ا�� ا


zM ��ھ+�  واR�  *  #$�� <�ا /� واd9 در ا/�Jال ��ھ+�    K�* �L آن 	/ ��	
دور
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�	�7	��  ��ھ+�   و در 
6M  ?	ه ز�+�ه #+	ور��* ��2 /� �$1�� و /	ز�$1�	Z ����3/ ودر
��$#  * S
$�*.  


  �7  1$ا�� /� a7K /�ود؟ در ار1@	ط /	 /��	*� ی  <�ا/�ای ���$7   /  /» 2/$� R	Z
2
�� ��Yم را /�	ن دا#�� ام» 7#	���e /	 �0(� . در ر
	�� ھ	ی ��	B��*ای آ�N ن$+Lا

2 /� �$1�� /��	*� ای
�� د)
روی «زده ا
2 /� �	م  د��� /�داری از ھ7�� /��	*� ی 
s� « �1د�� �7$�� ای  / �L 2
�0 . c	*	�  ��Bی در *�����N 2ای آ*��B	از �	/ا

  j> c� *� را	/�� �/  /�/(2 روز ا� 	م ا*	ی �	:$�  �	دا�� و روزی د��� :$ا��?  *
�++L �> �+7  دا�� 	ره ھ	H�/ �L آرا E(4* و eُ� $ا�  �$ش�	م /	ا�4�
. �41/� و ?�U، و 


2 /	زان ?�وه ھ	ی اCNح 	�
*� *  ?'2  /� در ا��ان )b روزیط�B  از ا�� 
S�(= /��	*� ھ	ی /  /  
  0Z	ب #�ه ا
2 ا*	 /��	*� ھ	ی �Nای آ*��B	 ھ�د*@

��
  Z	L. ا
2) ھ�دن /	�
و ا�$ز�0�$ن  &ا�� ط�ز �B'1 در اSN در *�	ن ?�وه ھ	ی 
�3	 M*	�b ا/�از #�ه در �Nای آ*��B	 را /	ز1	ب . در ا��ان رواج دارد(�� �4�در ��

  /� 0Z	ب *  آور�� �Z  ا?� ا������ه و 0Z	ب #�ه /� �7	��Y� I�	1  ��اL+�ه و ا1'	9
�. ?Jا#�� #$��� 	/ I�	ھ �*	��/ ����/ �L  
�& *  /�EBK ھ7	ن /  /  Y+1 ص	�  �

'+� و :	ه ط)@�3	ی *��4	��K 2N�� Iض ا��ام *  �	/+�، در *�8ض #$�� �Z  و�9  1
1'0��ھ	�  ����دو /��	*� ی  .*  ورز��0Z �P+K �/ �L	ب #�?  ا�Nار  �9ار *  ?

�	د#�ه در /	�L R /� ظ	ھ� /� �P9 ��اھ& آوردن ا*B	�	1  /�ای ا/�از ��Y #+$��?	��	ن 
�1ارک د��ه #�ه ا�� /� ھ+�	م /�6ان در �Z /��	*� ھ	ی :d7 آوری اطKC	ت و 

��ی e+1ل *  �	/+�?�@� . 2#$��
ا�� <+�� L	ری /� /	ور ا�� K &(9	9@2 ��ارد و /� 
ر
	�� ھ	ی :�ی . ر
	�� و �Z  ا
��7ار و /D	ی آ�3	 اJ?�mاری �$اھ+� دا#2ا�� دو

�	ت و �P)�3	ی �$د را �	س /�ار��N$P� �+ھ7$اره در /�6ان *  1$ا� . �/ �H�	+>
$
�+���+� در ا�� Z	�2 �($اھ+� 1$ا�20 اKد:$�  و �@�?/  +� ی@	ر���ی و �@� <

�++L	� 2 و
�7  1$ان /�ای ھ7��� �+3	ن ��	ه  ا�� <�eھ	 را. ��ھ+�  /�ای �$د د
  .دا2#

  
	�
 ��I �	 ا��	ده /� ا:�ا در *  در ا�� دو ر
	�� در �Zی �	زل و ��/��	*� ھ	ی 0'1
. ر
	�� ا
lZ 2$ر ا��اد و DK	��ی m	/2 ��	��� *�6ود�2 ذھ+  *�4�	ن ا�� دو. آ�+�


  /�ای آ  /  / R	Z �/ �+L  * EB8+* را ��	DK از  K$+1 د$#  K�* ا��$�/ �L ن
1	  *	�eی*�$
S *  #$د /� ا��ادی �	#+	��� در آ�7	ن و/�ای *�	ل ?$�� ای N$ری 

 * �L  *	�+و ھ d9$* �/ ز دارد  /�$ا��	�را :)$/�+�ازدآن ھ&  �$دی» ا��اد«�$اھ� و �
ھ�7 *  دا�+� و�9  . ا�� ر
	��/� ?$�� ای �	در
2 و �Cف *+�$رھ	ی *�K  /  ط��  

��ه *  ��دازد �	 <+	��H ر
	�� ای #(P  را DK ا/�از �/  
	�
 S�	0* در �N	�  0L
2
L& آن P* 23:   /eZ a(81 �L	Z@� ا��(	ب *  L+� *$ظ� ا
2 او را /�+	
	�� و د

B��*  �Z	 /�ای *�	ل در آ�7	ن �	 در آ. 	��#V)  و ���Z ای او را /	ز/�	/ و 
	ز*	�  و
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+
	1$ری /($اھ� در *P	Z@� ای #�� �+L 2L	 2L�# داده #$د *�ام ا?� �7	�+�ه �	 

	ز*	�  او �$#�� *  #$د P1$��ش وز�� 	�  /eZ  ��0/وا I*	� .  �Z  
  /  /

	D* ای ا��ادی را در ��	
ورد و طd �	ص *  آ�Cف /��3  �1�� اN$ل /  ط��  ر
��	DKی 	از آ� I(�* a/	M* ز *   نرا	/�$�/ �L /  آن ��	/	ا��اد <� وا/��0   �1 �ا�


	ز*	�  �	N  دار�� 	�  
	�
 .2
او را *�ام . ��خ ���3ار �B  از ا�� �7$�� ھ	
*�Mح *  L++� /� و��ه در *$راد 0Z	س /  آن �L /� ھ� Z	ل /�$�+� ا�� ��د وا/��0 /� 

b��� c� S7K  ا��. 
	ز*	ن eZب 1$ده �	 �eد�eZ �/ cب 1$ده /$ده و ھ+$ز ھ& ھ20
�> �� 2
ز ز*	�  �L ?�دا�+�?  /  ا�� �$ع L	رھ	 /� �P$ص ا. eی د���ر
	�� ای ا

�ا#(	N  /	رھ	 /	 ا��اد و ��� /	رھ	 و/  
  آ#B	را /	 eZ a(81ب 1$ده ای /� ا:�ا در*

  �eد�c ا�� از  /  /  0�د�@	ل *   ،ا�� د
2 �	 از 79	ش 0L	�  71 �/ �L	�Cت ا��)


	���د . $�� ی د��� را ذc�&+L  * �L �7 .#$د 2@
	+* �/٢٨   
*�داد /  /  
/	 ا:�ای +K	�� 2	�  �L در ا*$ر  /$د#�ه /��	*� ای 
(B@��� 2	را�� 1�1�b داده 

�+L  * ���از 
$�  آ9	ی 7K$�  را آورد �L ھ�7 ی ?+	ھ	ن را ا��ا�2 .*(�)� ا��اط �
د��� �c ا��)�0  ا*+��  را �L در  /� ?�دن ا��اد ���ا*$ن *�Pق و *)�$ن و از 
$ی

آن ھ+�	م در ا��ان ��*�L  * 2د در /��	*� #�2L داد C��/ �Lف ھ�7 ی آداب و 
در ا�� /��	*� ھ�c� q از *)�$ن و . �	*��» ��ر
$���«ر
$م *�8	رف #	ه ا��ان را 

 2L�Z  �3: در �*	��/ ، q�2 ��	��+� �L ھL�# ق�P* #�ه ی ط���ار ���	ا��اد #+
SB# �L و 7#	�R  (ت *�/	�� /� �$د ?��2 و در
2 ھ7�� دو�2 ا��)�0	ن را �L  �Lد

�S *  داد �L  * ���@1د و �Cف آداب و B�1 ق را�P* 	/ 2'�	)* س *6$ر	
در ا
*)�B ی  ن�e�$ن ا��ا$�$ب ا?� راد�$ و1). ر
$م *�8	رف ، �6	#  ھ& ���� �Lد��

	� 	� �+*	+/ ��ه ی 
)M+�  ا��)�E را �Kه ای �	��Z و ��ر
$��� �	م د$ا�ا��)�0	ن را <+
0�	ن و/��3	ی+3+� ا��)j> را �$ش �$اھ� آ*�؟  
�	�   - N@	 /0	نا��ادی  /  /  
ا��	ده ا
2 9	در�� /� ھ� �CN �L $6ح /�ا�+�  P$ر *  L++� <$ن /)+�?$ /� د
��	ن1

�++L ر	2. ر��
*	�� و ھ7$اره /� آ�3	  eھ	 * ا�� <�. ا�� �c ا#�@	ه /eرگ ر
	�� ای ا

  . 	ع داده �$اھ� #�ار:  /  /–  ����? �Y� 2 را /�ای �$د در�	
1$ده ا�3	 دو
� ر
�3	 و �Kه ای از اط�ا��	��	ن /	ج *  دھ+� 1	 دھ	��	ن را /@+��� /� �(20 آن 3L. ا��j> �@

P1$ر آن �L ھ�7 ی L	رھ	��	ن در ھ	�� ای از 
B$ت و ��ا*$#  :��	ن �$اھ� 
دوم آن P1 �/ �L$ر ا�� 9)& /� ?$�� ای 0Z	ب #�ه *  �$اھ+� :��	ن <� را در .2�	�

�++L ء	�Zا ��#J? وت از	'�*  (B# �/ ی *�'��9 را . ا��ان	3�j> اول ھ�7 ی ��در ا�� *0
 c(0* *� ی 1$ده ای	رت د���« از راه /��	@K �/ «  * ر	@�K/� /  ا	ی *�	*� ھ	و /��


	ز�� .�L را 	/�/(�3 �ا�  	آور�� 1  * �++L  * �
در آرزوی b0L ھ$��  ��I �	 ا��	ده 
K+	�2 �	�  در . �	�@+��� و /�8 *  ا��از��#	ن L+	ر» ھ& /� �Kا��($اھ  ھ+$ز«/�$�+� 

�� راه را » ا1	ق �71�2«/��	�� ی Y� &L  �Z	9و 	ب #�ه و /	0Z 6$ی� �/  
  /  /
�	ورد از / &L 	:و ھ� ��	ب 1$ده *  ?�eZ ر«/�ای	�6 ی » ��?'N �6 ی  ٢و'N و

�& /��	*� ھ	�  . آ�� *�د *  ?��دY+1 	/ Ej
» +�K « �+�	�	7�  *  /eZ ب 1$ده راeZ
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� د��� ھ7�� eZب را . �L *	�+� ھ�7 ی د��� اeZاب ا#�@	ھ	1  دا#�� 9	S/ �3& و درک
� �L �++L  *  ��8* ا��ان  
	�
و  از د29 /��$ردار ا
2 ا�� ادK	� ���7��9� eZب 

 7(K ی�+/ �D@ط c� �/  +�@* �� . ��<3	رم *  L$#+� /�$�+� *�د*	�  #��� در ھ7
 c� ا�� /�$ا����j/ ب �$د راeZ ��eZب «eZب /$ده ا�� و <� /0	 در *8MD  ا?� ھ7

  ./�ای ا��ان در
�L 2د» 1$ده ی �$ب

�	�  *  *@��J  <$ن K+	�2 ا�+3	 را �7  1$ان ا*$ری ا1'	9  دا�� 20	 P1$ر �Lد �	دوی 
�+L �����ه ا�� �L در . 1$ا�� /� �$د ا:	زه دھ� 1	 �� �Z ا��اط �DK ��ن ا*�وز /�ا	�0�ا��)

  * �L  �و��/�ا/� *$ج ���و*+� /	ز
+4  داور�3	 در ار1@	ط /	 �	د#	ھ  �3)$ی 3+1	 �
 E�1$ا�� /� �B7L	ن /�	�� /(�  از eZب 1$ده ا
�L 2 /� ط$ر 
+�  ھ& �L #�ه /	 ا��)

M/2 روا
��» 1$ده �'�  «*�Z$م د�P* ��Lق ھ7�� :+	ح را .   دا#�� ا*	� . �L R	Z
 ��	/ E� ، 2
�	�0& :3	�  در �$#I ا61	د :7	ھ�� #$روی از *�	ن ر��� ا
$
آر*	ن 
/� *�د �$#�3	�  <$ن د*$�Lا
  و DZ$ق /�� و ��را��0& و ا9)�2 دو
�  /��0ی 1	زه 


	�2 1	 در /�6ان /� L	ر ا��)�0	ن و  ?��0د و <� را در ا�� *0�� N	bZ �	م

$د*+� ا��� I�	3�
	�

	ز*	ن و eZ/  د��� /� ا��ازه ی eZب .  q�در ا�� *+Y$*� ھ

+2 وا/��0  و ��	ز*+ِ� /	ز�	/  ھ$��  1	زه . 1$ده *'�� واd9 �7  #$د c� ردار از$��/

+L 	MKرت ا	أت  :0�: I�	lKدا�� ، /� اe/ را ����� و راه را �L ھ�7 ی ?+	ھ	ن �
  ./�ای ورد *�4د /� 6N+� /	ز?�	��

�Y� * از	ای /���N و  

	زی :	*�8 ی *P	Z@� #$��ه در ر
	�� ھ	ی /  /   �
آ*��B	 و راد�$ ��دا و ا�@�� د��� ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن، ھ��c در �Z �$د، :	*�8 

H�
/� ا��اد *(�)� و �	#+	���  در *$ارد *�8	رف و *78$ل. �� #�های ا
L 2	ذب و د
 �/  N	� ن ا��اد	?3	س �	0Z در *$ارد 	ن ھ�7 را *  /+��� ا*	ان *  دھ+� و دھ��*

�$# �@Z	P* *�8 ی	ان *  آ�+� و   <�3ه ی وا89  :���ه ی *M)$ب ھ��c از ا�� *
�� *�(hP دور *  ا�� :	/4	�  R$78*ً از <�& 7� �/�� .p	�J?  * Iار ر
	�� ھ	 را


	ده و 
+�B1 I4ار ا�� /��	*� ھ	*	��  S�(61 c� 	*دی و  ،ا	2 ا����� ی ھ�وا89

  /��	*� ھ	ی <+�� ر
	�� ھ	�  را /� وk$ح ��	ن �$اھ� داد	�
  2�89$*.  

�� <�ا ا�� 
از 
$ی د��� /	 ھ�7 ی *�6ود��3	�  �L در دا�S ا��ان دار�& /	�� ��
�a *3& ��$ا���0 ا�� /��	*� ھ	�  7K دور
	�� ی�++�
   ؟و ��*�6$ا �1ارک /@  /  /


b ��	ن  »��?	ر«*�K  ا
2 /	 /��	*� ای <$ن 	+�* I+L7@$د واL ��2 /� ا
1$ا���0 ا
��ه رادر �Z ا
�+@	ط در S7K ا*	 . دھ�H�� &�
	زی *'	ھ ��	�*	K ر	<$ن ��?  �	ھ �*	��/

2 1'0��ی *@�+  �	 در /��3 را�U /	 ھ7	ن 1'0�� 1$ده ای *�/	���	Z ��70�0Lر	* �/  
�	�� ��و *  L	ھ+�*	K .ھ� آ E� ع داده *  #$د ذھ+  در	ا��ان ار: T�ر	1 �/ �L �H�

7�0	ر 1$ده ای(= 1$ده ای L c� ( وت	*�'  �	ه ھ$(: �L �Hھ� آ� E� 2 و در
����0 ا
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��pال و آJ�/ا 	/ ��)�� /� از ��دا��� ھ	ی 1$ده ای را L  * �k�K+� ، درL  آ*
�0�� ا ا
�@	ط	ت /��3  �	)�
ا1	ق  ا�� 41)�	ت �	�N در .���� ا
�2+@	ط *B7� �9ار ?


  /	 K+$ان   /  / 2�ا�� . *  #$د
�/�*  آورد و د��ه » /� K@	رت د���«�71

@c /��	*� ھ& K+$ا�I را از �$#�� ھ	ی 1$ده ای /�*  ?��د و ھ& ا:�ا�I را /+	  �/

	3���
	وا - ی1$ده ا/
	واL  –1$ده ای(1$ده ای ا*+ �	*(�+L  *  ھ��	*	
� ا*	 k7در . 
�+� ای <� *�4ی��ا�P9 b(p ا��D	*4$�  �$د را در ��1$ ھ$�2  اN)  ا�� /��	*� /	 �

ر در 7�D	ً از S7K �$د#�*+�ه ا
2 و #7	او P* �/  �)/ .K �L	Z@� #$��ه *  �$#	��
* &�Y+1  
  /  /  
	�
  L+�، �$ر 1$:3  از /��	*� ھ	�I را /+	 /� 71	�S *���ان 

  * a�	K  ھ	د#	��k ده ی$
1'0�� ھ	ی �kا��ا�  �$د را /	 �8	/  از ا���$�$ژی ��
 ،  B��> ی	وه ھ�? ��	
L+� و در ا:�ا /� 1'0��ھ	ی ��I �	 ا��	ده ی eZب 1$ده �L در 

��د?  *  �،2
<+	ن �L  ا�� /��	*�.��ا�  و ?$�� ھ	ی د��� <� ر
$خ �Lده /$ده ا
$رد?	ن <� ��2N *  دھ� در آ���� *�Z)� ی ز�20 �$د /� ھ�7 ی 
�� ا#	ره #�

�++L  /	� 2�$ھ . ����?  * 2D@
. در ا�� /��	*�  :)$ه /'�و#+� 1	 /�$ا�+��Kه ای /�ھ& 
 2N�� 2 در ?�و
	�
�2 ا�� D�$* �L �+ھ	2 آ?�در ھ7	�6	ل ?�دا�+�?	ن ا1	ق �71

/(���ن /� ا��اد و اlK	ی ?�وه ھ	ی د��� <$ن اCNح ط)@	ن  	2 1
	3�و *)  *Jھ@

I /�ا���e ��$د��  j> ر ا�$اع ا��اد$lZ 2�Kل  .*��و	6�	*� در ھ7	/�� �ا�

  .ا��D	*4$�  1$ده ا�3	
2 از د��� ?�وه ھ	ی <ِ� :�ا ا��	ده �	 :�ا#�ه از eZب 1$ده

ا�� ���B ھ	 را از ا�� رو ذ1 &+L  * �L	 �ID ا�� ر
	�� ھ	 را از ��Y ��ھ+�  /	 آوردن 

	�� و ���D	ن را  را *  1$ان /�ا�� ر
	�� ھ	 . 	�  *8�� /+7	�	�&�7$�� ھ	+# S�P'1

�z دادk$1 ارم��  �N�� و�9  و ����	ھ  ?Jرا /� ر
	�� ای <$ن �Nای . ا*	 اL+$ن <+
 e��
آ*��B	 ��	ن *  دھ� <�$�� �Kه ای /� �P9 ��ا<+^ آوردن ا:�ای /��	*� ھ	 در 

در ز*	ن د��L . /	ھ& 
�*  L++� و از ھ�q ��$�2 و 
�7  �0@2 /� ھ& ��و�J?  7ار��
�� �kور ازp  ��	7� زی و	
 �+��e *76$دی /��0ھ	ی 
	ده 
	زی و ا/�Jال ز*@*	L 

?�<� �7	�I ا�� �D1ب /� . �D1ب /� *���ان آ*��B	�  �Nای آ*��B	 �1ارک د��ه #�
��?Jار�1ر�L U+	ر?Jا#�� #� ا*	 ھ�7 *  دا�+� <�$�� ا��اد و ?�وه ھ	ی m.1 =)�?  /R (

  �Z ری	L 2#$��

��$#2 ر
	�� ای ��ھe�+� <$ن �Nای آ*��B	 ا�m *  �3+� و  �/
�Nای آ*��B	 41)  *����2 �	1$ان .	�� را #SB *  دھ+�و *78$�  ا�� ر
 ا��اد 
	ده 

��  و8k  *�	ھ� �7  . �	ر
  ز/	ن ا
e/ 2رگ در �c ر
	�� ی+>  
در /  /  
در آ�4	 *�2 آھ+�� وزارت .#$د �	 #	�� /�$ان ?'2 در ا�� �Z /� <�& �7  �$رد

�ا *  ?Jار�� �	ر:� ی ا��)�E ھ�7اه /	 L	ر#+	
	ن ا*+��  ھ�7 <�e را 0Z	ب #�ه /� ا:
و ا��اد را از 9+	31	 و *�4اھ	ی #+	��  ط$K  �R@$ر *  دھ+� ��I از آن L �/ �L	ری 

���J���1 ا
2 از . :�ی /�7	ر��m.1 آزاد�1 و b1ت *��6ه /� *�اR	�ری در ا	L s�6*
L  
0�	ن در 
�l	ی ���ا*$�  ر
	�� ای <$ن /  /  �M$ح � Z	R در ��Y �$د ا��)

e��  
	�
*3&  در 7k� /	 ھ�7 ی ا�� ���B ھ	 آ��H.اھ7��  �eا�+�ه �	��� ا
/ 2	Rی 
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2
/  �1د�� در در ا�� ر
	�� ھ	
�L 2 ��ھ+^ ا��اد #	Sp  و �@	�� از د��ه دوردا#2 ا
�� L++�ه ���ا *  L++�:��	ن /��	*� 
	زی �81  ����ھ+^ /��	*� 
	زان و *�4�	ن .اھ7

ای آ�3	 اJ?�mار ا
2 و ا�� <�eی ا
�L 2 ا�� ر
	�� ھ	 /� �$ع 
	�2 /��	*� و ا:�
�� آن L و &L 2 و
اb(p ازد�� �L$ر *�e/	ن دور *  *	�� �	 �ZاS9 9	در /� �1(�h در

20�/��	*� ی 1'0���@� در �Nای آ*��B	 S��@1 #�ه ا
2 /� ا/eاری 1@)�V  /�ای . �
�	س و در �Zی ز�+�ه*�73	�	ن ا�� /��	*D* آن ھ& در � .*  K�* ام�*  B� از �L د$#  

 	�$? �L /� �$د *  دھ�  �	ز*	
ا��ان /� او �@� *  دھ+� و :)$ه ای از �c رھ@� 
��	�I در ا��ان در ا��Y	ر ��*	ن  او ����0 ا��B7وان و ھ��آن �B  *�ام /� �6$ی دل . �

آزار از ��M ا��ان در �@+	ن و 
$ر�� و �)�U �	رس 
(+	ن �B1اری /�ز/	ن *  را�� و 
ر ?��0ه ی �L$رھ	ی ا
C*  ا
2 و 
8$دی �3Y* �L ار41	ع داز �K/�0	ن 

0�	ری از :��	�3	یاز/    *C
�eی ز�+�ه ای را در :3	ن ا
Cم  �Lا��اط  ا�
 �8�#
�B  و 
�	�I �	د *  L+�+��دا*� *  ز� 	/ .  +�8* S�	6* S�	71 �/ 	+/ ن را	ب هللا �@+eZ

�� �@+	ن ارا�� *  دھ�D� دم�* I@+: ��ی �1ور��0  از ا��$P1 ھ� و$B�  * . ��ھ7
#(�L h اطKC	1  ھ& در ار1@	ط /	 �L$رھ	ی �K/  دارد /  و9'� داده ھ	ی p)s و 

2 ��	د 	�+� ا�V	��0	ن*�	در
2 *  ��اL+� و در *$اردی )
ه و /  اطCع �	 �	�0L	ن 
�+L  * S7K.  ��8* <$ن  �	*� ھ	ھ+^ در �3+� ی /���� ��در 
$ی /  /  
  ھ7

�D  در �L$رھ	ی *(�)� ھ�7 <�e /� ?$�� ای ��I �	 ا��	ده :��	ن *  
د
�� ھ	ی *$
/� �	م  ک و آ#ejی�	/� و 
�ا�4	م S��@1 *  #$د /� /��	*� ای در ار1@	ط /	 ��ھ+^ �$را

»c7� ن و	7» �� �L��	
��ھ+^ آ#ejی �L . 	دی ا
2 از /  دا��  ?�دا�+�?	ن ا�� ر
 �� �L زل	*� ای �	د /� /��$#  * S��@1 2
�	ز*+� #+	�2 و اطKC	1  ?��0ده ا�

�++�ه *  دھ� و ��/ �/  1	KCا�  را در ار1@ اطJp ^+2 ��ھ
	ط /	 ��ھ+^ SL 9	در ا
�e در ا�� ر
	�� ان ?'2 ھ7/��� 1�1�J�/ .$1  * bارد:	*�8 و :	*�8 ھ	ی ھ07	�� > �

*  6M
�� ��ھ+^ ا��اد /��	*� 
	ز. �$
s :��	ن *  �	/+�ھ	 در ��	�* 	�* ���	�/� ���
�7	ی :37$ری . �	زل �$1��ا�1	ن *  #$د
�eھ	 را در /��	*� ھ	ی �Nا و > ��ھ7

�e *  1$ان /	 ا��/  L	R و �	��� �Lدن *�	ھ�ه �Lد�  *C
  /  آ��L �H /��	*� ھ	ی /. ا
  *C
�7	ی ا

  و �Nای آ*��B	 و *	�+�ھ	��	ن را *3&  و *�7	�L  * e+� از �Nا و 

 2

  آ�3		�

  . ھ7	�	 <	#+    /  / ًC�* ن	+Lر	L �L د��ه /$دم I�در آن 
	�3	ی �

  /� د
��	. �Z  روز�	*� �7  �$ا�+�  /  / &�0�
�� /	R و �	��� ھ� <� از 
ن *  ر

/	ز �7$�� ای *  آورم از /  اطKC  ا�� �lZات �Z  از . *  1	/	�����L  *د�� و /	ز 
در /  /  
  ا��)�0  ز/	ن /��	*� ای �$1�� *  #$د /� �	م P1$ر . 
	ز*	�3	ی *	در#	ن

 &+L  * »*� ای از �+�ن	» � 	ان�$+K ��ا ���eی #@> .  * �L 	3�9*� در آن و	/�� �ا�
 ��)��� *  زد /�دا��  ?��0ده و #+��م *@�+  /$د /�ا��)�0  ��ھB1 �L  �Rو و ا

P1$ر /�ا�� *  /$د c� �L �'� ا�� L	ر را ا�4	م *  دھ� در Z	�  P1 �L$ر . *�+$ع
در /��	*� . *  L+& �	*� ھ	ی *+EB8 #�ه در ا�� /��	*� را ا��ادی *(�)� *  �$#�� ا��


	�  ا �
�� #�ه و دو (D1 �*	��/ ��
c� �L 2 �'� از ھ	ی /  /  
  �	ر
  ز/	ن ھ7
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�+L  * ی *  �$��0 و �$دش ھ& ا:�ا	*� ھ	2 �
�1د�� ��ارم �L �$�0+�ه ی ا�� . ا�� د
> c� 	7#  �9 و 	20 ا*��� �	*� ھ	ی �	ر
  ز/	ن از اھS 9)& ا
2 و /  ذوق ھ& �+

�/ ��+L  *  B�* ای را �*	��/  ��ا
�+@	ط	ت �c آدم *�(h �$اه �	�$اه *P6$ل <+
�p 6  وM
x *  ا�� /��	*� �$K  ا�Cق ��I �	 ا��	ده را 1@)�. �:�ی �$اھ� #� L	ری 

.�� a�7K ی�B'1 از �� �L �+L �?ا  �Z ن *  را��	ی :�ی /�ز/e�ت ?���� ا
2 و �� <
��$# ��*3& �$ع /��	*� 
	زی . در ا�� *�	ن �	*� ھ	�  در �$ر 1$:� ھ& �$1�� و /	ز �$1


�ا�4	م �Z  ا� �L 2
�اد *�8�0 را  /� ورط� ی 
D$ط *  را�� و از در ا�� 
	ز*	�3	
�� :�ی از آب در*  آوردp ای �B6l* ه	1$ا�20 :�ی #$د ?  * �L ای ��. P1$ر او�


��$#2 را /��	*� ی ��NC روز�	*� ھ	ی ا��ان دارد �L /� �1ر�U ?�7اه L++�ه  ��ھ7
 2
/�ھ� /�  و *�د /  
  *  �$اھ� /	ج ا�@�� �L / . @�+  /�/�دا3�#	�  P)# *#�ه ا

ھ+^ #(h *�4ی اp)e* bاZ& و /  دھ  /� 
@b ��و*� م *8�� ا*	 ا�� /	جد�c آ
دم *8�� را در ار1@	ط /	 �L c	ر و از ا�+3	 J?#�� /  ا
��8ای �c آ. �	��ه *  #$د

ا�� /��	*� ھ& *	�+� /��	*� ی �	*� ای از�+�ن �L ھ�دو . *�(7� �/ h	�I در *  آورد
/��	*� ھ	ی ا��)�0  ھ�0+� و�9  *  1$ا��0+� *'�� وا�L ��$# d9 /� /�داری از � �0(

د
2 آد*3	ی *(�)� *  ا��	د و /�دا#�3	�  ?$�� ?$ن را /� #+$��?	ن و /�++�?	ن 
ھ7	���L ��$ *�4�	ن /��	*� ھ	ی 1'0�� �@� در �Nای آ*��B	 �L  * �k�K . S��@1د

 �/ �+����»^+�L ریR  «'? ��	/ &ن �6$ ھ	<$ن /� ھ7  �	*� ھ	ن /��	2 *�4�» �/
و از ا�� د
2 /��	*� ھ	 ��$ا�S��@1 �+�0 #$�� /� *�4�	ن /��	*� ھ	ی /   » K@	رت د���


  ا��)�0  در Z$زه ی �$1�� /��	 *� ھ	�  *	�+�   /»2)
�c ). ھ	رد 1	ک(»?'�	ر 
/	 آن  و ا�� *@t6 را �L �	ددا#�3	 و��Bھ	ی /0�	ر در ار1@	ط *  �$���B� &0 ی د���
�+^ در �Nای آ* �B@	ر EBK /�?�دان Rری. دارم *  /+�مL��ام از�* �L 	B $ھRودا 

	�I �	م *  /�د 1	 *(	طb ا��ا�  را 9)c(D دھ� و�9  
(� از ھد*	و�� در �	�	ن /��	*� 

(� از B�? �#  *$9  از ا9)��3	ی  �L ر	ن *  '2 ھ� /	�9$DZ ی 9$*  و	3��ا9)

�20 /� ا�� آدم /�$�� 7#	 L  ھ�0�� :c� e *�4. »*� �$#6	ل *  #$م«رود�  B� ی
�+�از�� /��ون���� و/��	*� �L *  1$ا�+� ?$#2 را /�/ .  +)
 ��0L  *  1$ا�� ا�� <+

را /�ز/	ن /�ا�� �L �L	/3	 و *D	1R  در ا�� /	ره �$#�� /	#� �	 /� ا�� ا�K@	ر 1�3#  
در ھ7	ن آ*��B	 �	 ا��ادی د��� » او��ا«/	#� *	�+� *�Cً �	�& /�ای �$د د
2 و �	�Lده

�7  #$د �	?3	ن از *+@� �c ر
	�� ای �L . ز*�+� ھ	�  *�	/� �	 ز*�+� ھ	�  د���در 

  �Lد	�
 x�
  /�ای #h) �$د (@1	�
ا�� L	ر �� 3+1	 a(8�* . ا
c� �/ 2 �9رت 

��p2 و درو
2 ��L S/ 20	ذب ا
ا
2 /�<� آ�	 <+�� ادK	�  وا89�2 دارد؟ *@�+  . در
�eی د���> �� 2
*$ارد /0�	ری ھ& در ا�� . �B'1ی؟ �c� sD و:�3 
	زی ارزان /3	

د
2 از ر
	�� ھ	 دار�& �L ا����� ھ	ی د���ان را *  ?���� /  آن N �/ �L	Z@	ن 
  آp	ز�� آ�3	 ار:	ع دھ+�
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.۶٫۵.  2
�� 1$ان *)  *	��	�* ���	�آ��H در ا��ان ر
J?  *  7رد /� �c ا�K@	ر /
I�	��0/ی �9رت و وا �N�Kزه �7  . در	ا: �L آن b@
 �/ &0�$+/ ��	/ 	: ��در ھ7

دھ+� ھ�7 ی 1$ا�3	 B�/'+� و #B$�	 #$��، در ����L  �)/ �4 �9رت را در ا���	ر دارد 
  .ا ھH7$ن SِLُ :	*�8 *  �7	�	��/� :	ی 71	م :	*�8 *  ���+� و �$د ر

ا
2 در /�ا/�  در �	رج :	*�8 ی ا��انی /	�D$ه /	�'S8 وآ��H در �	رج *  ?Jرد 1$ان 
��ی و 1@)$ر 1. وL dk+$�  ر
7  در ا��ان�(B# ن	ف :��C� �/$ Sدر دا� 	ا�3

$د ا*	 ا#�@	ه �$اھ� /. در �	رج ھ�7 <�e �$د را /� �7	�J?  * Iاردا�� :	*�8 ا��ان، 
�& 1$ا�+L ر$P1 �?رجا	ا#�� #�ه در �J? I�	7� �/ ی	3 	2 /
1$ان /	�D$ه 71	م ، /�ا/� ا

�$ب *  دا��& �L :	*�8 ھ	ی �	رج ھ� �c وdk . ی :	*�8 ی ا��ا��	ن در �	رج
/(I در �$ر 1$:3  از .�	N  دار�� �L /	 *�6ود��3	 و د#$ار�3	ی /0�	ر ھ�7اه ھ�0+�

�& �	رج �	 :	 �D* ن	�7  ا��� �	 �	<	ر /� L	ری رو*  آورد �L آن L	ر �eو*	ً *8ّ�ف ا��ا�
20�� I)/ ���9 ی اCK و *$رد  PP)1 ری	L 1$ان .  

از ای در ا�+4	 �(20 /	 دو :)$ه ی *�'	وت *$ا:� *  #$�& �L در ھ� :)$ه، ?$#� 
/� ھ7	ن ا��ازه �L /(I در �$ر 1$:3  از :	*�8 ی ا��ان .:)$ه ی L	ذب 
�/�*  آورد

�&  درD* �L �8*	: ���K$� �/ I  د��� ھ7/	7L 	� انe�دا�S �'  *  #$د، /� ھ7	ن *
ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن *�D�0 . �	رج #�ه ا
2 در *�8ض ا�B	ر و �'  �9ار *  ?��د

��3	ی *3	:�ان و ا
B	ن �	���	ن ا��ا�  در �	رج ?eارش *  D�$* رج *�ام از	در �
*	ن در *0�� ر��� و ا
��Dار در �	رج از /�� ر��� دھ+� ا*	 �7  ?$�+� <� �81اد از *�د

B� 	� #�� #�ه ا�� و درا��	د��ه ا��	�9ار ?���� ا���0ه � ��

	�0$ر  .*89$��  �	�$ا
��9	S/ ا�B	ر :��	ن داردp  
	�D* ر در$�L رج از	در �  ��P)# . 0$ر و�	
ا�� 
��  را ھ& �L$رھ	ی *�e/	ن /� ا:�ا *  ?Jار�� و ھ& :	P)# فJZ :� و	�8 ی *3*

�++L  * S7K  �	� ./	��Rه ھ7�� ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن N �/ �L$رت ?�وه ھ	ی *	�
�$��د <	ره ای �($اھ�دا2�eK e: 2# و ا�eواj� ن	��: �
  . ا?� B� �/  0L  از ا�� 

�B  از #B)3	ی /�:��0 و در �$ر1$:� ز�L 20	ذب در ا��ان را /	�� :)$ه . ٧٫۵.

	*	��ھ  *  #$د 
	ز�3	ی L	ذب /�#�7د �P9 	/ و ��	ھ	آ? �L .�ا�را   	ز�3	
:)$ه 


	��� و ��دا��� ا��  $

  از #�3�$ر /�20 /� ا�� 	�
ا��اد و�  در ا
	س ?�وه ھ	ی 
. و ?$�� ای از ھ	�� ھ	ی L	ذب دراط�اف *$K$k	ت �	ص و ا��اد *8�� ����آورده ا��

�3	�  L	ذب در �l	ی ��Bی ا��ان /�L  �	3#رو ���L /� �1ر�U  آورده ا
2 :$دو <+
 �B7*	�  �Z S/ ، د#$ار 	از آ�3 e��?دد�?  *.  

/�ای �7$�� از �39*	ن 
	ز�3	ی eZب 1$ده *  1$ان �	م /�د �	�N دا
�	�3	 و ا�0	�� 
�# ���	
�+  �L در ار1@	ط /	 lZ$ر و �8	���3	ی ��0وروز/� pی درو	ب . ھeZ T�ر	1
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از �	د . /	ز�$1�� *�7�0 آ�3	و �$1��وL	ذب  �l	ھ	ی 1$ده ا�@	#�� ا
2 از ا�� د
2 از
  . را �L ھ�7 /� در/	ر�0@2 داده #��@��& �9)3	ی 1$ده ای 

�7$�� ای د��� دا
�	�3	ی L	ذ/  ا
�L 2 را:�  ���3/ �7N S�9 �/ d	 C:  �Zل آل 
 �7Z2 ا
. ��اL+�ه ?�S8:2 و $1
s ھ$ا�$اھ	��	ن  
	واکو K)  #���8  /� د


	ز�3	  �۵٧�I از ا�CDب  �39*	�	ن/0�	ری از 	l� 2 از
در ھ	�� ای از ا�� د
��ه ا�L�/�

�ا
� دا
�	�3	�   دروغ �� 1+3	 دا
�	ن S�9 آ�	ن. �� S/ ، 2
و JLب /$ده ا

ا�� *$k$ع و ا�� . �L در ار1@	ط /	 ا�� �9)3	 ��اL+�ه ?��+�، دروغ و �	را
2 /$ده ا��
 �:$1 �Z ��ورا�1 از ا S/ ،ه �3)$ی	��
/(I *�6ود �7  #$د /� 8� S�9	Rن *(	�� د

ز�� /� �1ا�� ی L	�  ا
2 ��	ھ  /�+�ا. *  Z �/ �+L$زه ھ	ی ��ھ+^ و �$1��ات ھ+�ی
�ه ی �$د �0@2 داد�� و #�L 1$ده ا�3	 آن را /� �B  از اlK	ی ا�Kام » *�ا/@$س«

  �	+��

	�2 و ��دا�2 ا�� �1ا�� را ھ& /� ھ7	ن 
@b و /� ھ7	ن /3	�� از #1�3  ا
�+��	
1(�  ��eدرھ7�� رده �9ار *  ?��د ./��$ردار 	k�*Cp S�9 ن	�
  . دا

L زی	$ع از ��ھ+�0� �در ا� �L دی از ا��ادی	�81اد ز� �L ��	
	ذب L	ررا /� :	�  ر
�� L	ر *  �Lد�� و از آن /�3ه *  :�0+� /� دروغ �$د را *Y)$م و *V@$ن ��رژ�& �

/� �	ددارم �L . :)$ه ?� *  
	��+� و از ا�� راه ھ��7�3	�  L	ذب د
2 و �	 *  �Lد��
��رود راھ& /� د
2 ?��2 و 
� و�	ن /�:��0 ی وزارت ���و �L ر�	
 2	�B  از *8'



(2 ?��0ده /$د در c� �Z وZ$زه ی �'$ذ و ا* I1	�	B بCDاز ا� E� ، ��	)1زار
2
او ا�� را در Z	�  K�* . �/ �L 2'?  *  #� #	ه اورا از L	ر /�L+	ر 
	��� /$ده ا

 �/  �Z e�
� �	<	ر /� /	ز����0  #�ه /$د و از *eا�	ی ا�� /	ز����0  � 2�$3L b@

آد*  . ا�� #(h *3+�س /�	�  /$د.�	م /�	ن <+�� دا
�	ن دروp  /�3ه *  /�دھ+

�)�Bده و P61 ��0�	# 23: 2 از ھ�
ی *D	م و *+�L  @P دا#2 ا*	 در 7k� *  �$ا
 ��ز، و K)&د���ش *+�  �	ص . ��e /�ای �$د ��اھ& آورداز ا�� راه *6@$/��  ارزان 

در ھ7	ن Z	ل رھ@� eZب ا��ان ھ& . واR در �Zی /$د و روا/IM /	 در/	ر و29 در/	ر
  .و :+I0 از ھ�/	/2 :$ر *  �7$د �	�L �N :)$ه ای *Jھ@  ھ& دا#2 /$د

�� 1$ا��L�# �+�0  راه /�+�از�� /� �	م���L » �	د«ا��اد �2l3 آزادی در دوران رژ�& �
ا*	 در ا�� �Kه *�K  /$د�� د
��	ه /� آ�	ن :'	�Lده ا
2 . *('� �	زده ا
�	ددا���	ه /$د

ھ7	ن Z	ل ط�3Z	ی �7Kا�  در �$ر 1$:3  /� د
2 *  ?���+� و در �mوت ا��وزی از 
ھ7�� L	ر را ھ	#7  ر�0+4	�  . د���ان و از ھMD7	ران *Jھ@ِ  /	زاری �$د L& ��ا#�+�

/� او و دو
�	�I *�د ر
	�� /	 /��$ردار #�ن از دRرھ'*$1 2	�  / .	 eKت 
6	�L  /د
. را 
	ز*	��ھ  e/   �++Lرگی �	ص a(81 *  ?��2 /�$ا�+� #��L�L 1+3	 /� د
��	ه ھ	

در *74$ع ا�@�� :37$ری ا
C*  . ا�+3	 ھ�7 را /� واd9 /	�� ا*B	�	ت �c رژ�& دا�20
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�� *$اردی ا
��+	�  ھ�7 ی ا*B	�	ت �$د را �sD و �sD /� دو
�	ن+> e: �/ و  و Iرا�	�
�� �$د�3	از ا�� ?J#�� /� وا/��0	�I ا��P	ص *  داده اp �/ �� 2
 .  

ا�+	ن . ھ7�� ر��	ر را /	�� در رژ�& ?J#�� در ار1@	ط /	 روز�	*� ��	ران /� �	دآورد
 bZ	N س ھ$��ا /��$ردار ?��+� و	@K���	�N روز�	*� ��	ران <� از 3B7L	ی ا*

ا�+	ن �(�0�� 0L	�  /$د�� �L . وا�Zھ	ی آ�	ر71	�  �L �+��? ھ& اL+$ن ��e و:$ددار��
# �/�
$رش /�دا#�+� و L)�7 ای در ا��Kاض /� S�9 �	:$ا��7دا�� ی ھ$��ا /�ز/	ن 

�L 2 #7	ر در . ��ا����$�ا�� ا*��	ز �N  +8	bZ �	�� #�ن در ز*	�  /� و9$ع �

�$ر1$:3  از L	ر*+�ان دو�2 ھ�?e ��$ا��0+� از ا*��	ز *�	/� �L ھ��Z ،q  از ا*��	زی 
  .��$ردار �D1��$#�@	ً در ھ7	ن 
� zM	 ��7L از آن /

�& �	رج *  1$ا�? �+�0	e/  *رگ در راه #'	ف 
	زی 1	ر�8* T	�N ا��اD* ن	� نا��ا�


  :	*�8 ی ا��ان #$��/�دار�� /� :	ی آن K�* �L  رھ@�ی 	�دردا��ة ا�87	رف . 

. ا��ا��B	 /� :	ی #'	ف 
	زی،ذھ� ا��ا��	ن را آ*�(�� /� f1$ری 1$ط�f  و ا�7$د �Lده ا��
 �Y� ف�N 261 ت	��20،وارو�� 
	زی وا89� 	B�از ا�� �L :	ی <+�� *@�6  در ا��ا�

2
�7K e)  ا
2 �	در� I�ا�� �f1$ط �ان ذھ$+K . رج	ن در �	�:��	�3	ی ��Bی ا��ا�
�20 و ھ�2 *�داد و / dMD* ز���ی	+� /�	2 *
ا�@�� ?	*3	�  :�ی ھ& /�دا#�� ا

2
ر L �Z$#�3	ی ا�'�ادی *�$�9 *	��ه ا*	 ا�� 9@�L S	رھ	 د. L	رھ	�  د��� از ا�� د
2
  .ا
2 و?	ه /	ز1	/3	�  :87  ��e /� د
2 آورده ا

2 /0�	ری /	 ھ�اس /� 1	ر�eZ Tب 1$ده و 
	ز*	ن ��ا��	ن �)a و 
ھ+$ز �L ھ+$ز ا
�++L 	ھe�
B$ت . 
	ز*	ن *4	ھ��� �)a *  ����� و �7  �$اھ+� �$د را در?�� ا�� <

و 
	ز*	�3	�  د��� از ھ7�� رده ��K �/ e)2 ادی را:d /� :@�3 ی *)  و �2l3 آز
0L	�  P1 �L$ر *  L++� . �	�$#	�+� /$دن واL+�3	ی ا7�Z	�   ھH7+	ن د�@	ل *  #$د

 �B7*	�  1�Zو ��+> �L ���/  * د	از � �+
*  1$ا�+� /	 �c �	 <+� ��20 /� و�Zت /�

� ��	ھ  و <	ر<$/  L)  در ار1@	ط /	 1	�/ �H�	+> ا��ان /� �$اھ� /$د �N	8* T�ر

�+#	/ ��0�+� t6/ . ی	ھ	M� �mا�/ ����
�3	ی ��I از ا�CDب /	�
د�@��0  /� /��  از 

@b ا����� ای ژرف �/ �� ،2
��ه ا

	*	ن ر �/  *C
 .:37$ری ا

.8.5.  S7K ی	3(B# ا��ان ا��$/�داری از  �$+L I@+: تCB�* از  B� ���1د  /

  از دوران ��I از ا�CDب	�

  در  	�
�2 آ*�2L�Z e ا:�7	K  و D�$* و از ا��$ی

/� /3�0	 و *�6ود��3	ی *��8د  ا�� �6$ه ی ا��$/�داری /	 .ا
2 ۵٧آ
�	�� ی ا�CDب 

2 *	�+� ھ� ا��$/�داری د���ی:� #�ه ا
2 ا*	 در ا
	س �$K  آ
	ن ا����  ا*$ا. 

  K$� ��	+�/ d9وا ��p وا89  و ��p ی	3�
	ز*	��ھ 	/ �+#$L  * ه ای�K ی	ھ��0 ھ
رھ@�ی در �	رج /0	ز�� و از ا�� راه /� P1$ر �$د *�SB �@$د رھ@�ی *(	�'	ن را در 

�++L SZ 2. ا��ان
  /��. ا�� :��	�3	ی رھ@�ی 
	ز در ا
	س �	
	�& و �Z  ز�	�@	ر ا
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  �	3B7L راه �از ا� �+#$L  * ر:  ��ا<+^ آور��	ی �	رھ$�L د��ه . از ط�ف b(pا
��ی /� راھ  �	در
2 *  ا��� و در :23 ? c7L $ع� �ا� �L 2
#�ه و �41/� #�ه ا

  . *D	�N ��دی �Nف *  #$د

��#J? ��از ا  ً	��	m و �
�2 �7  رD�$* �/ ً	��	m ،2
رھ@�ی از /��ون اوSB�* ًR آ���� ا
 2
  .�	#+	��� *  ا��ازد  ���وھ	 و رھ@� �	 رھ@�ا�
�ا�4	م 
��I@+: 2#$ را /� د

در #�ا�3+1  �$+L s	 0L  و 3+1	 ���و�  �L /(2 *6$ر #�ن دارد ھ7	ن رk	�3)$ی 
�K �L 2

	ن ��ج �Lد�� و /  ھ��k qور1  ه ای دورو/�ش را ?���+� و او را آا

	� b(p0& ا�$+/ z��N آ#'�� و S�	6* �/ را I�	��:$* ����	�L .0L &د را ا?� ھ$�  �	
���� و از ����@	ن و ھ$ا�$اه او *  دا�+� /	�� ا�� L	ر را /�ا
	س ��دی دور���ا�� �  ?

��ه 
$د /4$�+� �� آن �L در ھ�/�6ا�  رk	�3)$ی را وادار او ھH7$ن 
�*	�� ای ذ�
�++L �Y� ر	ی و اظ3���8k$* �/ . ��	/ �#	/ ��#ھ  /(�  ھ& در ا��ان دا	د#	ا?� �

�2 �� در ھ� *dMD از ?J#�� /�3ه ?� هد��?	ھ  *�L�6++�ه از ا�� �3	د/	ز*	��/�ا
	س 

)M+2 ط)@  . *�Z)� از #$رو#$قھ�4	�  و درھ� 2731 �Y� ر	اظ3 �ا� 	2 /
*B7� ا


D/ �L &0�$�  * 2	ی . /� ا�� 9)& زده #$د	3�	
 d9م دارد /� �$ع /� وا�D1 ر و �71ن$�L
 �*$BZ م	Y� .�
�� اظ3	ر ��Yی *�ا از دا���	ه /��ون �B@	ر ھ& *  �$ا+> b@
 �/ �+

�++L . ��	*�
��ه ام ا�� ا
�L 2 �3	دھ	ی ��ھ+�  و BZ$*�  را /	�� ھH$ن DK ل	Z ��ا 	/

	ن /	 0L	�  �L /	 د�� #��8 . ی ذ���ه �	 �E ا��از ��ھ+�  /� 0Z	ب آورد ��/� ھ7

/	� �L 2
(�دی BZ$*2 ا
K  �$+L  *C+	د *  ورز�� *$ا�2D ��ارم و P1$رم /�ا�� ا
را �@	�� �0B	ن ?��2 /	 �3	د #��8 و د�� اe/ 2���Lرگ *�دم ا��ان و /(�3	ی در �$ر 

ھ� ��71   ا*B	�	ت و�E ا��ازھ	�  دارد �L /�ا�m . 1$:3  از Z$زه ی �71ن ا��ا� 
*   زی /� L	ر *  آ�+� وا�� ذ���ه ھ	 رو. ?Jا#�� #�ه ا��L  1R$61+	ر ر��� ا�� �	 L+	ر


�آ�3	 ا:7	ع ����ار #$د �	 در *�/ �H�	+> ��$# d9د*+� وا$
�Z)� ای �1(�h 1$ا�+� 
ن �9ار ?��د �L ا�� ذ���ه ھ	ی ��71  *  1$ا�+� /� *�د /	زآرا�  در *0�� ا��L�2 /�آ

/� ھ7�� / 2(K	 0L	�  �0B� �Lه /	 . �4	ت آن �71ن 
$د*+�ی از �$د ��	ن دھ+�
�eان ��e ھ07$�   رk	�3)$ی /� *(	�'2 /�* �
 �8�# 	/ �L ن	2 ��ارم <+Dا�$* ��e��

� *$k$ع ذ���ه و �E ا��از ��71  ، درا
	س ���#  ��	ه ا�� 9)& /. ��	ن �7  دھ&

2 و ��ھ+^ /� �7$�� .ا
2 ��ھ+� 	�
�E ا��ازھ	ی ��71  ا��ان در �N�K د�� و 

�	/& . ��ھ	�  �L آوردم *�6ود �7  #$/  �N�� �H�	+>ره	ی د�+  و  ی در /	ه ھ��ذ�
  .ز/	�  و 9$*  و N$ر31	ی د��� �E ا��ازھ	ی t6/ �/  ��71 �$اھ& ��20

 ��#J? ه از��	ز*	اده ی /eھ	# �2 ا�
ا��ا��	ن ھ+$ز /(2 و��د L	�  ��ار�� 1	 /�$ا�+� د
/�EBK در �	رج ھ�7 *  �$اھ+� *�Pق . را /'�	ر�� و از او ھH7$ن �7	د 
$د /$4�+�

��+� ی آ�	ن را دا#�� /	#+� �	 *89$��3	�  و �7�+  و /(���� �L ن #$�� /  آن	زر?	ر و /	
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���� /  آن  �Kه ای راه ا��	ده ا�� Z	R ھ&.*�	/�? 2
و *  �$اھ+� �$د رھ@�ی را /� د
0��?	*3	�  *	��?	ر /�دا#�� /	#+�* ��/	 :)$ه 
	زی L	ذب �7  1$ان رھ@�ی . �L در ھ7

�$ا�� در :23 /د �	 ا��Y	ر دا2# <+�� راه Z)  ان دااز �	رج را /� �$رد *�دم ا��
  .*+	�d *�دم ا��ان /� L	ر ا���

2
P1$ر . /eر?���� *Sl8 ا�� :��	�3	ی رھ@�ی 
	ز ��Dان ا����� ھ	ی *	��?	ر ا
�x ھ$ا�$ھ  از :��	�3	ی و��م د*$�Lا1�c *  1$ا�+� ھ�7 (@1 	/ �L 2
����#	ن ا�� ا/

ا�� *�د*	ن �� �sD �	�9 د�� ��71  ا�� ، از . /�
+� را دورھ& ?�دآرو�� و /� و�Zت
R$61ت در �L$رھ	ی ھ07	�� و ��ا?�دھ	ی :�ا�  �$اھ  آ
	ن *  ?Jر�� و /� K$ض 
?'��$ در /	ره ی /�6ا�3	ی ����ار ?��� در 1	ر�8* T	�N ا��ان، /� *�د #�$ه ی <�& 

 .�$#  /� ا*�� 1$ا�D  زود?Jر روز?	ر *  ?Jرا�+�
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  ��#�ن #[ <����: ا��ز#;	�ن ا#(ان . ۶

اL+$ن /�I از ھ�*d9$ د��� /�ا�� /	ورم �@	�� BZ$*�  را /�L+	ر 
	�2 /  آن .١٫۶.
4��ه ای از :	���+	ن ا7�Z	�  آن ��اھ& آورد+
ا�@�� ا�� . P1 �L$ری در
2 �	 ارز�	/  

2
�6	ت :	�@  *��8د اk$1 �+*ز	�� ��B�.   7� 	3آ� �/ �Y6� ��ل . �دازم�در ا	Zھ� �/
	ط /	 رو#+'�Bی و ا�$ز�0�$ن درون 
	��	ری و /�ون 
	��	ری @��Dھ	ی ا�� 9)& در ار1

2
اھ+� <� 0L	�  � .$�  *	�N در دوران :37$ری ا
C*  از ھ7�� رو/$ده ا

	��	رھ	� ؟و ر*	�3	 و /	 <� /	ورھ	�  /�*0+� �9رت /+��++� /	 <� آ �> �/  B�*  

�	:�8 /� /	ر ��	�� و :	*�8 ی ا��ان را /� ورط� ی  ۵٧	م ا�CDب ھ+�ا/3	م /�آ*�ه /� 
��	�L ط$D
*+� ا�� :	*�8 /$د �� <�eی آ��H *	را ��	ھ�ا#2 ھ7	�	 ��ھ+^ ���و. 

ا�� *'3$م /� و��ه در �Y	*3	ی .�8+  ?�وه درون 
	��	ریدر اSN ا�$ز�0�$ن .د���
���	ر�7	�در �Y. �	ر�7	�  *8+	�  رو#� داردp ی	*3	ت را 	/	ا��( �L  �	3*	Y� 	�  


  در :23 *�	�

	زی L	ذب /� L	ر *  ?����، K)  اNR$ل،ھH7$ن ا/eار  2�Kو� 
. ھ7���، ?�وه ھ	ی *(	�� /�ون 
	��	ری را ا�$ز�0�$ن /� 0Z	ب *  آور�� �� ا�@��

  +8� �D�+* ی	ن /� ھ�7 ی ?�وه ھ$�
  �	ر
  ا*	 K+$ان ا�$ز�0	�
در �Kف ز/	ن 
 2
درون 
	��	ری  و *(	�� رژ�& �8+  /�ون 
	��	ری، اطCق *  #$د �L ط@�8  ا

20���ه ام 1'	وت *�	ن » ا
2#$رش /�aZ «در ر
	�� ی . از د29 /��$ردار �#$L
در ا�+4	 ا*	 . ا�$ز�0�$ن و :+@I ا��Kاض را ��	ن دھ& و ا�� دو را از ھ& *�7	�e?�دا�&


  ا��ان رواج 	�
�P9دارم ا��L  /� �$د *'3$م ا�$ز�0�$ن /� ا�K@	ری �L در ��ھ+^ 
  . �	��� ا
2 1$:� دھ&

ا��ان ھ& eZب 1$ده ا�$ز�0�$ن /� 0Z	ب *  آ*�، ھ&  *8	�N 1	ر�Tدر �c دوره در
��0  ھH7$ن �	ن �	�$�
:@�3 ی *)  و ھ& �2l3 آزادی و ھ& آن �L *  #� ?�وه ھ	ی �	

ا�� <+�� *�K$74 ی �	ھ�7+  .ا��ا��0& و ھI�CB�7 را ��e ا�$ز�0�$ن /� 0Z	ب آورد

  ا��ان *8	� �N	�N از ھ+�	م روی L	ر	�
 �B'1 ه /� /�8 در ا����� و	#	kآ*�ن ر


  ا��ان 	�
�SD �	�	��� را در �l	ی N  �Z	@* 2 و
ا��p	ش ذھ+  /� /	ر ��	��ه ا
2
�� ی . ��اL+�ه ا
eZب 1$ده �L در �+3	ن 
���$�  �Y	م �	د#	ھ  را /� 
$د رو


� وز�� ھ& /� �$د ا��P	ص   �Z ت دو�2 #� و.�#$روی در 
� *  ��ورا�� وارد ھ

   داد در Z	�  �L در	
ھ7	ن ز*	ن /0�	ری از ?�وه ھ	 و اeZاب ھ$ا�$اه 9	�$ن ا

�+��	�� 2L�# ت وز��ان.�در دوران Z�* 2*$BZ$م د��L . *��وط�2  در 
	��	رھ
*�P* �76ق وز�� �	ر:� ی وE� �L 29 از /�20 و ھ��& *�داد*	ه /� �6$ی 


  *��وط�2 $ز 9	�$ن ا
	+�	�J����+  و 
@8	�� B*	�	ت د��، در
2 در ھ+�	*  �L ھ
�	/�:	 /$د و /� ھ�Z	ل �Y	م �	د#	ھ  ھ& �V$ ���ه /$د، L	�3	ی 
)M+�  را *�3و*$م 


)7� �/ 2+M	�J?  * Iا2# /�<��ن*  �Lد و :)$ه ای از .  	20 1��	N)� ی #�3�$ر /
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�20 و ھ��& *�داد /2 ١٣٣٢
از . /	 �	*3	 و K+$ا�3	ی ?$�� ?$ن #+	
	��ه #�ه ا
 ����? h9	�  
��	ش ��ا?�� �L /� /	ور ا�� 9)& ھ7�� دو*  /	 ھ�7 ی 1p	 اد*$�Lا

2
�3	�I ?$�	�1 از آن K+$ان د*$�Lا
  �	h9 ا�	
8��  �L در �PK . �	رkن و	ھ7
 �PK ھ ، در	د#	� �D�0* م	Y� ر	+L اض در��K8+  #$رش و ا� ���L�/�
 2�*��وط

�20 و ھ��& *�داد*	ه ھ& 
�/�آورد /	 �c 1'	و/ 	20 1�ا�� 1'	وت . ت �7Kه#�3�$ر /
ا*��	زا1  /�����  ا�� /$د �L در �PK *��وط�2 *�د*	ن 1$ا��0+� از ھ7	ن �	د#	ه و29

	�  /� راه ا��از�� در Z	�  �L در �PK #�3�$ر/�20 اeZاب و ?�وه ھ	 و �Y	*  �	ر�7

  آن را 	
ا��اط ���� �Lد�� و �	:�8 /� /	ر ��	���� و ا�K@	ر �Y	م *��وط�2 و 9	�$ن ا

<� ?���� 1	 V� �/  (*$ ا��  و ��#� دار 
	��+� ، و �Z  در ھ�7 
$ از	د��ه ا��	#�+� �
���� ھ7�� راه دو ا�������� و در#$L . از E� ��@$ن  ٢٨ا��	9 ~D� �/ ه را	ن #$�*�داد *)


  *��L &3د�� و�  <� /� ا�� ?'�	ر ��e 1� ��اد و /� ا*6	ی �Y	م *�	
�وط� �	ی ا

(� ?'2 و 7L	ل د*$�Lا
  . ���د  
8��  <�$�� *  1$ان از د*$�Lاkو ��در <+


. *M)$ب :)$ه ?� 
	�2ط)@�� ورا 	�
  را/�*  ?���� و/	�0L �)0	�  �L ا����� ھ	ی 
�+� ی آ/ /�داری��ن ?� *  ز�+� ، در واd9 در#7	ر ا��p	ش   1$:� /� *�� :	*�8 و �

����  .آ���+	ن �9ار *  ?

���e /	 ھ7�� 1)'� ��ا�0$ی  Z	ل ا:	زه دھ�  
�& واژه ی ا�$ز�0�$ن �L در ز/	ن �	ر+�@/

2؟ ا�@�� *  دا�& ھ� �$ا�+�ه ی 	+2 /� <� *8
/	 ا*Cی �	ر
  /� L	ر ?���� #�ه ا

�� �kور *  دا��p 	� ه��	را /  �  K$k$* ��
2 آ#+	�  ط�ح <+	�
K	*� ی . 
	+8* 	/ �L 2
 /  #@�3. آ#+	
2 » ا�$ز�0�$ن«ی �L	/($اِن ا��ا�  /� ا�� P1$ر ا

*  �$اھ& /B$#& در L+	ر *8+	ی را�U و *�8	رف  	/(�  از ا�� P1$ر در
2 ا
2 ا*
��ا�  ز*�+� ھ	�  1	زه *�در
	�& و راه را /� S*.1 و در�^ /���� /	زL+&آن � �/ . ��	#

�L  Y از واژه /	 ھ7�� 1)' �ا�. *$�a �@	#& ا*	 /� ھ�Z	ل 
8  �$د را /� L	ر *  /+�م
 �آن �	د�Lدم از ز/	�3	ی ارو�	�  �	�N ���0$ی /� ز/	ن �	ر
  راه �	��� ا
2 و �1د�

��ارم �L /	ر *8+	�  ارو�	�  و �p/  را ��e /� ھ�7اه �$د وارد ز/	ن �	ر
  و ا�@�� 
2
0�	ری ز/	�3	ی د��� �Lده ا/.  

�	 D1	S/ ?���� در ��ھ+�+	*� ھ	ی �p/  ا�$ز�0�$ن را /� *8+	ی D* S7K	و*�L 2دن 
8�2 ھ�07�eی �	 81.ا��kو	ن دا���0 ا��$��	/  �	 . رض را ��e /� *8+	ی ا�$ز�0�	B*

از ا�� ?J#�� ا�$ز�0�$ن . :	?��ی *D	S/ ھ& �	 *(	�� ھ& را ا�$ز�0$ن /�#�7ده ا��
از ھ7�� راه و /	 .  <�eی ا
2 /� *8+	ی *	�d �1ا#  �	 /� /�	ن د��� ا�4	د *	��L dدن

 ��B1ن را  زدن$��� *8+	ھ	�  و /�3ه ?��ی از ا�� L	ر/�دھ	ی *�8	رف ، ا�$ز�0+> �/
 ، 2
	�

  �	 ?�وھ  
	ز*	ن �	��� �L ���81ده ا�� �L در �N�K ی 	�
�eZ cب 

2 /�
��� �9رت �9اردارد*$BZ 	� بeZ ، در /�ا/� ?�وه.  &(K ن در$�ا�@�� ا�$ز�0
 
  .در ا�+4	 L	ر��ار�& 3	رود �L /	 آ�/� L	ر *    �	 *+aM ھ& �4$م �	 
�	ره #+	
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 S/	D1 2 در�8kو 	� S/	D1 S7K 2'? 1$ان  * ، &�+L �NC� &�را آورد �Hآ� &�ا?� /($اھ
��و�9  ����ار *  #$د c� �L ط�ف،  D1	S/. �9ار ?���� را *  1$ان ا�$ز�0�$ن �	*


  /� ا#B	ل .ط�ف د��� را �7  �0+�د �	 /	 آن *$ا�2D ��ارد	�
ا�� D1	S/ در Z$زه ی 
  .*(�)� *�4)  *  #$د

20�
  *$k$ع ا*	 /� ا�� 
	د?  ھ& �	�
 S7K ن	/. در:�� 	* 	ط�� ?��0ده ای از 
�	 *70	�27 آ*�e #�وع ا�$ز�0�$ن *$ا:� *  #$�& �L از ا�$ز�0�$ن درون 
	��	ری 

	��	
�� *0	�27 آ*�e *  ر
�*  #$د و /� ا�$اع ا�$ز�0�$ن /�ون p 	� ی ?$. ری ��
د���ی از ا�� D1	S/ در دھ� ی #2P در آ�7	ن 
�/�آورد �L آن را ا�$ز�0�$ن درون 

در ا��)�0	ن 
(� *  رود از . �	ر�7	�  در *D	S/ ا�$ز�0�$ن /�ون �	ر�7	�  �	م �3	د��
ا�� ا�$ز�0�$ن را ا�$ز�0�$ن و�	دار   .�$ن و�	دار �8+  و�	دار /� *)�B ی ا��)�Eا�$ز�0

7  ��e *$رد �M	ب �9ار *  دھ+�
ا�$ز�0�$ن در وا# d9	S*  �ا�. �	 ا�$ز�0�$ن ر
�B(* 2*$BZ را *  eZب /eرگ . دو*�� eZب /eرگ �	ر�7	�  در ا��)�0	ن *  #$د

B(* ��،درآن ا�� اCMNح �8+  ا�$ز�0�$ن. را� 
	زد و eZب دوم ، ا�$ز�0�$ن ھ7
��l6ت و�9(K	 ه	د#	ل ،�	
�kب #� » :	ن ھ$/3	وس«ط  ?'�	ری از
$ی ،١٨٢۶در

Z	Rھ7�� .�	ر�7	نو/� L	رر�2 /	 ا#	ره /� وز�� �	ر:� ی و29 وا�$ز�0�$ن *$:$د در
�	�lZت *)L �/ �B	ر(K 	/ ط	ن در . *  /���را درار1@$�1�1�b ا�$ز�0 ���/

�3	ی �p/  ?�وه ھ	ی و�	دار /� 
	��	ر را در/�*  ?���� و و�L  �9 ا�� 
د*$�Lا
�	ر�7	ن را /�ھ� 	ی *+��D در :	*�8 ا*B	ن lZ$ر در
	��	ر ��$ا�� /� ھ�7 ی ?�وه ھ

8��  ھ�<+� L$1	ه *�ت *	�+� آ�7	ن دھ�k2 ����ار*  ?�ددی # وP . ��	@� ل	Z ��ا 	/
��*0	�27 آ*�e �	ر�7	� د �L ھ�7 ی ?�وه ھ	ی /�ونP1�L$رp ی	ً ?�وه ھ	و*e�  
	رد �@	#+� �+U در�N از 7�� آ�7	ن <+	��H ?�وه ھ	�  9ھدر /��  �L$رھ	 *	�+� . ھ�0+�

ا�� ?�وه . *6	
@� �($اھ�#��	ر�7	ن ا L b0L++� آرا��	ن /�ای lZ$ردرر رأی *�دم
H7+	ن *�D�8 /� *06$ب *  #$�� ا*	 ھ واd9 ?�وه ھ	ی ا�$ز�0�$ن /�ون �	ر�7	� ھ	در
�� زدن /�  .3	ی *0	�27 آ*�e ھ�0+�رو#B1 	/ &����B ی *3& ا�� ا
�L 2 *	 �7  1$ا�

��c�،   /�p ا��$p اه$� ، �#	/  /�p ری د���  �$اه$�L 2�/� �3& و درک *89$
&�
�	ن د��� �3& *89$�2 ا�$ز�0�$ن در ھ� �L$ری . �	�L �N$ری <$ن ا��ان /�/ �/

*  
�� . $ردی *B7� و ازد29 ��وھ�  /�3ه *+� *  #$د1+3	 /� *�د /�ر�81  �Z
89$�2 ا�$ز�0�$ن در ��L c$ر *8�� /	�� /	 1$:� /� دوره ھ	ی 1	ر�(  *(�)� و *

8�2 ا�� ا�$ز�k3& و� 	ا#�� #$د 1J?  
$ ?�وه ھ	ی 0�$�0Z	س در *�8ض /�ر
�& #$د
�1 2
�3	ی ��	ھ  . وا/��0 /� آن �	 �	رج از آن /� �6$ی :	*d و در
�/ �/
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  * ��*$ردی و ��وھ�3	�  �L در ا�� ز*�+� ھ	 ا�4	م ?���� ا�� K�* 26N	ی *	را 1.�
�++L.١٥  

 $
ا�$ز�0�$ن ا��ان /� *8+	ی ا*�وز�� و در <	ر<$/  *�رن از #�3�$ر /�20 /� ا�� 
2

  �8	ل �@$د�� و رژ�& lZ$ر . 
�و
	*	ن �	��� ا	�
در دوران رk	#	ه اeZاب 

?�وه *$
$م /� �+4	ه و 
� �'� �L /� �	ری ر*	ن . #B	ر آ�3	 را �7  �0+���ا?��0ده و 
<� ا����  در . از #�3ت /��$دار #� /� واd9 ?�وھ  *+40& �@$د »/eرگ K)$ی«

 ����	��	ن Z	L& /$د ا*	 /�8ھ	 ��e ھ�7 دا��0+� در ا�� ?�وه �'$ذ L	گ ب /� *�eا�  81*
2

  #$روی �@$د�� ا*	 +K	�N ھ�7 وا/L ./ ��0++�ه lZ$ر دا#�� ا$
� د
��	ه :	

�� L++�ه در ا�� ?�وه *	�+� L	I)@* در ا
	س L $lK	 گ ب /� #7	 *  آ*����81 .

7Z 2	��  از :��	ن 	�
�� ی #$روی <+	ن �L /	رھ	 �	دآور #�ه ام /� �1ر�U از 
رو

2��? �(N	�  ھ	#	k0& ر��	�$�
�� Kو  ددر 
27 و 
$ی ا��)�E ا��0	و �	/(�دا��  �	(
��0& /	� 2 د
2 زدرk	#	ه /	 71	م ���و /� �8	��	�$�
*  +�ھ�	��ا�  را ��Mی ز��ا �	

�	ی *�	�� و /	�+�?  :+@�3	ی ا
�CDل ط)@	�� در �L$رھ	 دا��L 20 *  1$ا�20 /�
ی آ
�*	4+�  .D'9	ز /

�� رk	#	ه و (K b(2 طN�� ن	��eا�� ی ا��ا��
�E از #�3�$ر /�20 و ر��	رھ	ی ��د
�D  /�ای �	�� ?Jاری �DZ ذب و	L  �	l� ، ی او ��	اھ$)�'  ا�9ا*	ت و L$#�3	ی 9�1

��*)  �8+  وا/��0 /� #$روی �	 261 �'$ذ ا��)�E /� /	ر��	��p اب *)  وeZاب . اeZا
دوران رk	#	ه ?�ا��3	ی *)  �$اھ	��  در*)  در آp	ز <+�ان ���و*+� �@$د�� ا*	 :	*�8 


�+� و ط�� 9	:	ری در *)�$ن /� . را *  �0+���$�:d7 *(	�'	ن در/20 رk	#	ه �
�+L &�
/	 ا�+6	ل در . 0L$ت <� و*)  1$ا�20 ھ	�� ای از ا/3	م ���ا*$ن رژ�& �3)$ی �1

�)�Bده را /	  �  K	:7/$د *�	ن �81اد اeZاب :��� /	 ا�� eZ �Lب 1$ده 1$ا���0 P61
�@��'/  �0��	�$�
ارI1 ھH7+	ن .د
/ 2	R را دا#�+� ?�ا، �9ر31	ی *)  #8	رھ	ی ا����	

�2 /	 #	ه *$ا�2D دا#2 و �	Z�8 و رو*	: �M/ @+� /$د و�	ی ا��ا�($اھ  �	ا����� ھ �/

	�
در 7k� *3& ا
2 .   *  دا�20 در /�ا/� <� رو
 رژ�& �	د#	ھ  را 
�ی 

 .ھ7�� دوران  ھ& #$روی و ھ& ا��)�E /	 رژ�& �3)$ی *(	�'2 *  ورز����/�ا��& �L در
�1�1 ���/b e�دو *6$ر *3& در ا�� ا�$ز�0�$ن . ا�$ز�0�$ن ا��ان *48$�  /$د از ھ�7 <

��Z  �0  1	 و:$د داB� �L 2#  /� ا��ان �	 *  ���د و د���ی /� �381ات ا�	�$�
	����

  3+1	 �c /	ر درا����� ی �	�@+�ی /� 9	�$ن . �Z ا�C6ل ا��ان*�زودر	
�c :7)� ی ا

. ز/	ن را��ه #� /  ان �L دورو/�آن ا����� ای /@	�� و /�jورد*�8وف د�P* ��Lق /�
 �� ، �+L  * 2+M(
د�P* ��Lق در *)	�'2 /	 #	ه ?'�� /$د در *2B(7 *��وط� �	د#	ه 

2*$BZ .  �N�� �L ی آن	و /� : �# ��ا�� ���B ی /�:��0 /� *(	�'2 :�ی /	 #	ه 81@

                                                           
15. See:Wodwosen Teshome.B.,Opposition Political Parties and Fronts:Past and 

Present.In:International Journal of Human nad Social Sciences 4:1 2009.Pp.60-68. 
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2 دھ�، در �+3	ن و آ#B	ر د
 1	ر�(  در :D1 23$�2 اeZاب ا�$ز�0�$ن و�	دار /�
*�76رk	#	ه در آن ھ+�	م :$ان /$د و د�P* ��Lق . K+	د /	 #	ه را دا*� زد�P$*2 و

�� �9ار دھ� و از او در :7Z 23	�2 از /��	*� m.1 261 9)& *  1$ا�20 او را �ور ا�	/ �/
0�� *(	�'2 /	 #	ه ا��ا��+� ودرK$ض اط�ا��	�I او را در. #$د ھ	�I /�3ه *+�* 

/���& /� ا:�ا?Jا#�+� و/�  �	3��20 و ھ��& *�داد. دا*� زد���73/ e: ی �@$دe�> �4���.  

  �D� ه از ا��ان	#	kن در ط�د ر	�0�در*�	�� ی :+^ دوم :3	�  ھ�7 *  دا�+�، ا��)
�� و ا�	Rت *��6ه را /� د�@	ل �$د �L	��ه ا��
در آن ھ+�	م 3+1	  �7K.ه ا�'	�Lده ا�� و رو

 +8� h)# c�  ورت ادا*� ی�k د و���/ �(N	� 	3���وp  1$ا�20 از ��2N ط)@
��R$@D/ ن	��	B��*ن و آ	�0��� ی . �	د#	ھ  �3)$ی را در و:$د *�76رk	#	ه /� ا��)D/


  ا?� ��$ا�+� ��د*+�ی .*)�$ن در ا�� راه ھ�q ا�9ام *��mی /� ��ج ��اد��	�
��وھ	ی �

  از �$د /�وز دھ+� در S7K /� د�@	ل 	�

�3	ی /��و�  �$اھ+� ا��	د	�
�1اوم  .

�	ن اھ7��  ��ا2#�	B��*آ �Y� ه در	#	k2 �3)$ی در و:$د *�76 ر+M(
آ*��B	 در . 
2������ /� ھ+�	م L+'�ا�E . ا
	س ا�� �$ع �B'1ات راھ@�دی را <+�ان *7� &3�	�
ا

	�
ن /�ا�� �31ان 3+1	 0L  /$د 1 �L	 �Zودی /	 ا��Zام /	 #	ه ر��	ر�Lد ا*	 P1$ر رو
��ها/$د �L ا��ان *�$ه 
ا�� ���B . ا
�L 2 د�� �	زود /� دا*� #$روی �$اھ� ا��	د ی ر

در /��0 و در �l	ی ا�$ز�0�$ن ا��ان . را /�8ھ	 ��و#�H /� وk$ح /�ز/	ن را��
�� ا����� ھ	�  /� <�& �7  �$رد <� ر
� /� ا����� ھ	ی /eرگ و آر*	�  در ار1@	ط +>

  .ا� /	 ��ھ+^ و �71ن ا��

N	� ش /�آ*�ه در	��pن ا$��20 و ھ��& *�داد ��	ن داد ا�$ز�0/ 	20 1�)� ی #�3�$ر /

  در ا��ان 1	 Z�*)� ی /)$غ /0�	ر �	N)� دارد	�
/� �(��  و  د*$�Lا
  و�9 . 

� �L �
$د ���وھ	ی ا�$ز�0�$ن ��e /�$ا�+� از ا�� د*$�Lا
  �Zا
L 2++� 1$ا�	�  *  ر

	��	رھ	 را در و 
	��	رھ	ی *$:$د را :23 /	�+�?  �$د �	س /�ار�� ، �� آن �L ا�� 

�	ز*/  ?�++B# �Z &���ات را *�$:� ��7BZ cان /0	ز�� واو را از /PD1 و �+�	

$ق دھ �PZ و �Z  /  @(م /� �9رت ط	Y� SL  #	ن در ا��ان  .+���و�$�ا�$ز�0

2
�Jj� 2����� ا�$f0* ه	�H�ھ�?e ����ه ام ?�وه ھ	ی ا�$ز�0�$����	رھ	ی �$د را . ھ
�eZ sDب 1$ده ی ا��ان �E از /�20 و ھ��& *�داد . در *�8ض 
+I4 :�ی �9ار دھ+�

�d ا#�@	ھ	1  را �J���2 ا*	 /�8ھ	 �Z  ھ7	ن 
ا��D	دات را �	د��ه *	ه در �c �)+$م و
  ./� �Zی �L آ9	ی 7K$�  ھ7	ن ?+	ھ	ن را /� ?�دن *�Pق و اط�ا��	�I ا��ا�2 ?��2

و  CD۵٧ب ��2l3 آزادی �� S@9 از ا. در *�	ن *)�$ن ھ��H	ه 
(� از ا#�@	ھ	ت ���2
/(�  از . �� �E از آن �Z  1	 /� ا*�وز ��$ا���0 
+�4  ا��D	دی از �$د /� د
2 دھ�

*Jھ@  /�?e���� ��$ا�K–  �+�$�/ �+�0+$ان *)  0L	�  �L از ھ7�� �2l3 :�ا#��� و 
(7K ��7�� ا*� در ھ. زادی رو/�?�دا����  دل /�0+� و /� <� K)2 از �2l3 آ<�ا /� <+
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1	 . /� <�& �($رد ��e 4	ھ��� �)a و �lZات ?$#� و L+	ر آ�3	ار1@	ط /	 ��ا��	ن و *
ا�� <� آ
	ن �L �1 ھ�7  دار�& از» �M	L	ر و ?+	ھB	ر«وc� �L  �9 رژ�& �+4	ه 
	�� ی 

&�+L ���@1 از�& و �$د را�+�ا�� <+�� ���#3	 و . <�e را /� ?�دن ھ7�� رژ�& /
&�+�/  * e�� I�	��0	��� /	�� ?'2 . ر��	رھ	�  را در ار1@	ط /	 د��L #	�$ر /(��	ر واط�ا�

ھ7$ط+	ن �	رج از �L$ر ھ& 61)�)  :�ی و *@�+  /� د��?	ھ  1	ر�(  و ��ھ+�  از 
  .د و از *3	:�ت /� د
2 ��اده ا���$

�	ت /�jدازم 1+3	 �	دآور *  #$م �L �ن �L در ا/� ھ� Z	ل /  آ�e: /($اھ& /� ھ�7 ی 	4+
 �H�	+> 2 و

  ا��ان 
(2 �	د9�a ا	�
اCMNح و *'3$م ا�$ز�0�$ن در �l	ی 

  �Z و ��	ر *  ��	م /� /	ا/3 a��6	1  د9k$1 	/ ��$�� ی آن ھ�7اه	ر/�دھ	L ه�++L �7اه?
/� ا��P	ر *  1$ان ?'2 ا�$ز�0�$ن در ا��ان /� دو *8+	ی ا�$ز�0�$ن . �$اھ� /$د

2
اCNح ط)@	ن /�ای *�	ل *�Pاق :7	2K . و�	دار و ا�$ز�0�$ن *(	�� �	 /�ا��از ا
. ا�� �P)2 را /� د�8	ت و /	رھ	 /� �7	�J? Iا#�� ا
2. ا
2$ز�0�$ن و�	دارد9�a ا�

l3� ت را	�N$P� ��:@J* . �3ھ@  ��e دارا
2 –2 آزادی و ?�وه *$
$م /� *)  ھ7
��ه ی m	/2 و �	��اری ��اردDK ور و	/ q�:@�3 ی . ی *)  در ا�� *�	ن #+	ور ا
2 و ھ

�� 8741	ت و اeZاب و +> �L 2
*)  *�Pاق ھ7	ن اCMNح *�8وف آ�7	�  ا
�وه ھ	*  1$ان /� ا�� ? .رو��ھ	�  را :��	�3	ی *+�JZ �Yف و L+	ر ر��� *  �	*+�

1�1�b ط�� ا�$ز�0�$ن و�	دار /� رژ�& . eZب 1$ده و ��ا��	ن *(�)� را اk	�� �Lد ���/
 �>	1 ����? 2
و29 /�ای �(�0�� /	ر از #�3�$ر /�20 /� ا�� 
$، ط�'  ا
2 از را

 B� ��	/ را ����3	ی :37$ری ا
C*  دا� و ھ7D�$* 02از . e�� ��	)* ��ا�@�� ط
�	1  *�	/� دN$P�2
در ا�� /	ره .ارد ا*	 �	c� �9 ���ش *�L �6++�ه و /0�L U++�ه ا

  ./	ز�$اھ& �2#$


  *$:$د و ھ& در ا�$ز�0�$ن .٢٫۶.	�
ا��ان ھ& در �N�K ی و�	داران /� 
	��	ر 
1	�N$P�  �$+L &�ن رژ	'�	ن *(	��B  از .د  *���ک را ��7� �/ e	�J?  * Iار*

�	ت *���ک *�	ن ا�� دو N$P� ����73* S�	6* ھ� دو و ھ�7 ی S�	71 	�	7وه ھ�?
2
  .ا�$ز�0�$ن /� 
	�0$ر و JZف *(	�'	ن ا

1	 Z	ل . درک و �73��ه *  #$ددر *8+	�  *�6ود 1+3	 ا��ان 
(� ?'�� از 
	�0$ر  در

  *(	�� رژ�& ، 	�

  �	�N ?�وه ھ	ی 	�
ر
& /�ا�� /$ده ا
�L 2 ?�وه ھ	ی 

�L  * &�رژ �/ b0�+* 0$ر را�	
 S7K�++L  * دار . ده ا�� و	ن و�$�اL+$ن �Z  ا�$ز�0

	�0$ر :)$ه ?� *  
	زد  �	/�9 I�/	7L 0$ر دو��  *  ز�� و �$د را�	
�e دم از � .

�eان *8�+  �Nق *  L+� ا*	 ھ�7 ی وا89�2 را در/��7  ?��د و * �/ d9در وا 	Kاد �ا�
��و�	دار در �Z *�گ و ز��?  �9p ن$�ار *  ?��د در Z	�  ��	ن �7  دھ� �L ا�$ز�0

ازرا�BZ 2$*�  ھ& *�8ض *�6ود��3	�  �9ار دارد ا*	 7k� آن در�L ا�$ز�0�$�$�	دار 
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�	*� ھ	 و *6	�)  را در ا���	ر زدا�S ا��ان *C4ت و رو/�3ه *  /�د و*  1$ا�� در
�?	�  دا#�� و اlK	ی �$د را /� 
�L	ر /�7	رد ، در *E(4 ا
C*  �7	�+ دا#�� /	#�
  .*eا�	 و ا*��	زا1  در �$ر $1:� 
$د /4$��ھ�Z	ل از  /	#� و /�

ا?� /($اھ�& /� *$k$ع 
	�0$ر درا��ان 1$:� دھ�& /	�� /�$ا��& ا�$اع ا�� 
	�0$ر و 
�� ا�� N$رت 
(� ?'�� از p در ،&��	
�& و /�+	
L	ر/�دھ	ی ?$�� ?$ن آن را /�+	

�eی >  �*$BZ 	�  0$ر دو���	
. �7اه L++�ه �$اھ� /$د?�c و:� از 
	�0$ر /� �	م 
L	�$ن د
2 و �	 #��0B ی �$�0+�?	ن ھ27 �$د را *M8$ف �Lده /$د /�  *�31	 


	��ن 
	�0$ر دو��  در Z	�  �L ھ7�� L	�$ن از *6$رھ	 �	 �ZاS9 از 
	ز*	�3	ی 	+#
ھ� �L ا��L  /	 ?�دا�+�?	ن ا�� L	�$ن . 
	�0$ر L++�ه در ا��ان /� #7	ر *  آ*� و *  آ��

  �7  دا#2 در *�8ض ا�$اع ا31	*	ت �9ار *  ?��2 و 1	 *�ز �	/$دی و ھ7	وا�
�3	 �9ار *  ?��2 و *  ?��د�1ور�$�	L 2'�	)* 2 در *�8ض�P)#.  


	�0$ر و /� د�@	ل  &��� BZ$*�  را آن <+	��H /($اھp ی �N�K ف را درJZ 2
	�

�& و �	م /@��& /  �1د�� /	�� �	�N در دوران #�3�$ر /�20 /� ا�� 
$ از +L  
	
	+#

&�+L ز	pب 1$ده آeZ . 	/ لJ�@* و ���L ی�Z را در  +��	�
ا�� eZب رو#3	ی �+�+  و ا
�� ا�0	�  p  �	3#د و /� *�د رو�L اریJ? ��	� ��	7Z/  ر  �	ه ھ$�ا�� 
	�0$ر را در #

*�Z$م �)�B(* S  و ظ)�L  7 /� اور�B� 2  ی �7$�� . :	*�8 ی ا��ان رواج داد
��  �7$�� ھ	ی /�:��0 ی �1ورازP)# s
$1  2
�� #� �7$�� /�:0ا�� . ا�� eZب ا

در Z	�  eZ �Lب 1$ده ده ھ	 *$رد د��� را ط�اZ  و د�@	ل �Lده ا
2 /� *�اb1 /��1 و 
 B(* م$Z�* �1 از �7$�� ی ��� .  +� –1$ده ا�3	 /� �$د aZ *  داد�� /�  #�$ه ی �+
�+  *(	�'	ن �$د را /  آ/�	�
رو#  �L اlK	 و . �و 
	ز�� و از *��ان درL++�ا

ا�� 9)& /� ا:�ادرآورد�� از ز��1 2#�  N	bZ +� دوره /	ھ$ا�$اھ	ن ا�� eZب در <
�2 در ا��ان /� #7	ر *P)# ی �1ور	ه ھ$�در  3+1	 �B  از ا�� �7$�� ھ	را.   رود#

&+L  * �Lذ 	ا�+4 . �/  (* a�CK 	/ &(9 ��ا bZ	N ��در دوران دا��4$�  در #�3 و

	/�D و ا�� روش را 1$ده ا�3	ی *. ?�ا��3	ی <� ��e د�@��0  دا2# �L �3# ��ا &�D

�+� ای دا#�+� �7  ����0L b	�  د��� �0P�  ���3ت <� ا��# �+�
+����� و �7  �$ا
�	�L �N *  دا��0+� در اردوی :3	�  <� ا��8	/	1  در . :e اlK	ی eZب 1$ده #$د

ا�@�� در ھ7�� ز*	ن �$د . :��	ن ا
�L 2 *  1$ا�+� /� ز�	ن ھ$ا�$اھ	ن *B0$ 71	م #$د
در ا�� . ده ھ& در *�8ض ا��8	ب �9ار دا#2 و از ا�� /	/2 ھ& ���ان *  �7$دeZب $1

P)# �3#  دا#��& /� �	م �L  'Dm از وا/��0	ن د
��	ه #$روی /$د و #V)  ھ& در 
ا�� آدم /� �	ط� . 
	ز*	ن z(N وا/B0* �/ ��0$ در و�� /�ا�I د
2 و �	�Lده /$د��

	3Z	ی ?$ش /� ��*	ن #$روی در eZب #I(V و /� 
@b وا/��0�3	�B� �/ I  از :+
1$ده ��B>$L S761�� *(	�'2 و ا��D	دی را �0@2 /� #$روی ��ا#2 و ��7L�� �1د��ی 

��
�3	ی #$روی /��1  7	/	�
#@  در L	�� ای در ھ7�� #�3 <+� �'�ی  .را �2@0 /� 
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2
$�� 	* d7: �/ وارد #� و  'Dm �L &�ی ����0 /$دe�ه ای در ھ7	ن ھ+�	م #7	ر. دور *
�	ن /� <+� ز/	ن *+��� *  #� ، درآ*�ه /$د» �PK :���«از ����� ی 
$1
s رو �L .

�eش � ��(K  (�P'1 ای ��	D* ره	#7 �2  ١۵در ا�Zا�N 	/ /$د و ���	ر �	داد ا�����
�	ه �	*��ه /$د
درواd9 ا�� *D	�� ی /t6 /�ا���e ھ+�	*  ا���	ر . ا�� 2L�Z را ار41	ع 

��اھ& /� رژ�& #	ه ز*�+� ھ	�  ��Bی :e� 23د�B  �$ا
�  *  2	��L 2 #$روی * 

�3	ی �*	 ھ& �L در آن ھ+�	م /	 رژ�& #	ه *(	. آورد	�
'L 2$را����	�� دا#��& در ا
	س 

در . #$روی را �� در �N�K ی :+@�3	ی :3	�  *  �0+����& و �� در ار1@	ط /	 ا��ان
��2N ط)@�3	ی #$روی /�  7k� د#$ار *  1$ا��0�& ا�� ا0Z	س �$د را �0@2 /�

&��	
�«�1ا#���� و *	 را /� 1$ده ا�3	 ھ� /	ر /3	�� ای *  . اm@	ت /���$
*�3& » &0آ��  
�+��	
در #�3و�� دا�I . ا���	ر <+�� *D	�� ای د��� :	ی #@/ �3	J?  7�  9ا2#. *  

  
	�

(2 �	زل /$ددر *�	ن دا��4$�	ن  ا��ا�   .aت *$ا�	9)& ھ�7 ی ���� �و  ا�
/�b0Z ا1'	ق ھ7	ن . *(	�� را *  �$ا�� و ا��L  در :��	ن R$61ت ��Bی �9اردا2#
�$7�20 اI��1 ھ7�� آ���� #7	رھ  �����L بeZ ی �Lرا /�  روز ازد ���: �PK ی

�� *D	��  را �$ا��م د
2 آوردم و ھ7 . �/ d:��0 /$د�& دا#�& را�� �L ای ��	L ن	در ھ7
Dm �L &�'?  * �)
 ��	D* ��ا* �/  '

2 و $�� 	* e���/	 آن �L در آن . (+	ن *�ا#+

�+L S761 *  �7$د ��$ا�20 �$د را ��� دارد و �م *�دی *0	. ھ+� �ا�� /� *��#	���

S /� /3	�� ھ	ی 
�L 20 /� ھ�q و:� :+@� ی ا
���R  ��ا#�+� واI+L $1	�2 و /	 1

�b و �hD دا�20K  / را 	ر #$راھ$�L ن داد و	.�� �ر ا�	L  و ���L R	/ ل�:
	م �7  #$د /)+� #� *�ا و�9  د�� d'� �/ �+6N او 71. 	
J�� Tا#�&����	#3	ی او را /  

�� و آ
$/�	Zا�� ��	د و ر�2#�  :$��L  Y . ای �+�L ن	:�� �آدم دو رو از ا� �ا�
7�& /�ا�� #� P1  /eZ زه ی$Z �0 ی(: ��7�a /� دل ?��2 و /�8ھ	 #+��م در �(�0K

�(20 #	��8 ��اL �L . ���+L	ر *�ا ��0Bه L++� و ��Jار�� در#�3 و�� /� �8	���j/ 2دازم
�� ا��ان در و�� د��ه ا��'
 ��ا دو
� *	ھ  ا�� دروغ /  #�*	�� ر. �L *�ا در *	#

در?$#  و 
�L  * I)�  +(K Ejد�� �H* �L	ن را ?���& و ?'�& �L  0L *�ا در ا�� 
�(20 ط'�ه *  ر��+� و 
�ا�4	م :$ا�  را �L دورو /�#	ن . *	#�� د��ه ا
2 �	م /@���

�� /� ا#	ره B(�  *د���L  ��8* .م آ��
�� از آن :$ان ��'
 ���	 /� را
�  *�ا در *	#
�71 ��	�2 ا�@�� L	ر /� ھ7��. /$د #@�� 7#	c� 2 �'� د��ه ا
2؟ ?'	� �Z . ���ت د	8�	#

ا�� *	:�ا . 
�ز/	�3	 ا��ا��+� و از ط�ح ھ�q �$ع 2731 و ا���ا�  ��و?Jار ��Bد��
ھ7�� ?�وه ���ا*$ن Dm'  ھ7�� روش را /	 �c 1$ده ای ز��ان ر��� ی . 
�دراز دارد

��  �L	���� �L  *د  1	 *�ز�� آ*�ه /$د و داL 2#	ر د���ی �L /� وP)#  �0�از آن . �
�& دا#�+� �L ا�� 1$ده ای آزاد /+��ازد و ر9	/2 /� /	ر #�ه /($اھ� Z$زه ای eZ/  راه /

�2 و آ/ا�� آدم ا�@�� و�9  /� ا��ان /�?�2 /	ز /� 1. ��	����Z 	1 2
$��وی $ده ا�3	 �
�	 L+� و *89$��  1	زه Zد��ه اش را ا b�
در ار1@	ط /	 . د
2 و �	L+�/�ای �$د  آ

�$ه /��$رد *  # ��*�B+�  'MPا�  ھ& �L در و�� *  ز�20 و �+	ھ+�ه #�ه /$د /� ھ7
از او /�& دا#�+� *	:�ای S�9 /�ادرش . �Lد�� ا�@�� /	 $1
S /� #	�8	1  از :+0  د���
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�+L  +(K م را	0Z . #��ی	ه ���	د ?$/  (���� *�B+�  'MPا�  ھ& �L آدم /�H	ره و ذ��

�jد?  1	 9	در /	#� آ
$ده روز?	ر/�Jرا���
/	 /�8ھ	 در ا��ان ھ& . *  �Lد و ?	ه 

��  از . ھ7�� L	ر را �Lد�� و <�eھ	�  د���N	bZ ا�� 9)& P)# ی	ی �1ورھ	3�	�
دا
آن و29 <�$�� *  1$ان /� <+�� eZ/  و رھ@�ا�I و . 
$ی eZب 1$ده ا��3	 ��ارد
  ھ$ا�$اھ	�I ا7�K	د دا#2؟

�� eZب  �وا/�0 ی*	�3	
	زm.1 261 	� 1$ده S�	6* ری	�رو3#	�  *�	/� ��I ?���+� و/0
�+��	
 �m.�* از �$د e��� eZب 1$ده ای را �p ی	3�	ز*	
در 
	ز*	�3	ی . و اeZاب و 

�I *�	/��<� �� /� ا�� ا��ازه ا*	 /� ھ�Z	ل �7$�� ھ	�  ?*)  /	7L  &�+L  * ھ�ه	�* 
����ھ�<+� �L /� ا/�Jال eZب $1
/	 د��L #	�$ر /(��	ر L	ری �L :@�3 ی *)  . ده ��

�Lد آن ھ& در آ
�	�� ی در�	�2 ��*	ن �(20 وز��ی ھ+$ز در
2 /�ر
  ���ه ا
2 و 
3�& /$ده ا�� و 
�L  *  8ده ا�� /(��	ر را از �J��ش ��*	ن 
ا��ادی �L در ا�� L	ر 


+4	P)# 20)�  /	ً #	ھ� /$ده ام Z �L ./	زدار�� ھ+$ز *��8  ���ه ا�� ��Lار�$ن د$
/	 ا��ادی �L ا7�Z	ل *  ر�2 وزارت دD��N ��L  را /Jj���� 71	س *  ?���+� 1	 ا��	ن 

��درا از ا�� L	ر /	زدار�� و �/ SB#  D��N��Lار�� �(20 وز��ی دJ�� . ر را	L ��ھ7
�e ا�4	م *  داد��� I1ی وزار	دھe*	� ر و	��)/ ��L$د د� 	17. / ��	م I#$L ا�� <+


+4	/  . *�د*	�  ا�� /$د J�� �Lار�� 0L  از :@�3 ی *)  ��*	ن �(20 وز��ی /���د

2 ، �7  �$ا
0L 2  د��� از :@�3 ی *)  /	 در�	�2 $��  +��L /� ا#�@	ه /� �7

�� . ��*	ن #	ھ  :	���� او #$د(K �8�	# زار 2731 و	/ 	در آن روزھ b@
 ��/� ھ7
  .�a دا#2وج و ردD��N ��L  و 
Ej #	�$ر /(��	ر روا

2
�+� . در 
$ی *Jھ@�$ن از د��/	ز 
	�0$ر 7BZ'�*	 /$ده ا��
	�0$ر د�+  در ا��ان �
ا�� 
	�0$ر . ای ط$�R  دارد �L /	�� در :	�  د��� و /� 1+3	�  *$رد /�ر
  واd9 #$د


�/�آورده ا
2 ا*	 *$ارد �1ور ��B�e  ھ& L& �@$ده  2�P)# رت  �1ور$N �/ b(pا
2
��1  /	رز�1�� �$ع 
	�0$ر در *�	ن *Jھ@�$ن /� #7	ر *  آ���1ور . اDK . ر	7#

 �/ b(pا 	ان داده ا�� ا*����1  در 1	ر�8* T	�N ا�� /� :+4	�3	ی /0�	ر *DK ی	اھ$��
��  ا�4	*��ه ا�� و ھ�?	ه ���وان ��2N دا#�� ا�� �	/$دی ��B�e  را /� P)#  �0��

��  و ��B�e  در دوران ��I از ا�CDب 9	C1 E�۵٧ از ا�CDب . ا:�ا ?Jا#�� ا��P)# ن
471�� و 
�$ده #�ه ا��.  


  و K  �Z	دی در آ
�	�� ی ا�CDب آ��H در �$ر 1$:� ا
2 ر��	ر *�د*	�  	�
و  ۵٧
�E از آن ا
�L 2 �	/$دی ھB7	ران ���Z ای �$د را از 
� ��2N ط)@  �  ?���� ا�� 

  .و Z	��R<& *(	�'2 /	 ا�Kام /� *  ا��از��


��$#2 ا�$ز�0�$ن ا��ان در ھ� دو *8+	 و در ھ� *8+	�  د��� ��	ز*+� . ٣٫۶.  
/�ر
2
در ا�+4	 �sD *  �$اھ& /� /��  *0	�J? Sرا ا#	ره L+& و �kورت . ���N  د��� ا
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�)  آ�3	 را �	دآور #$مP'1 2ن . ��دا�$�/� �Zی  ز*�+�  ا��
+�  ا��ان در ا�$ز�0
�L 2
�eا�� �L S7Kده ا�

  �	  K	S* د��� 9	در ��20 ھH7$ن �c ��د	�
�8	ل 


  وارد *��ان #$د	�
��?Jار m.1 .  �	�	� ن �$د$+L:�8 آ���� و ا	ن �$�ا�� ا�$ز�0
  .آ*�(�� /	 �	:�8 را /� :	ن *  آز*	��


�آ�� �$ب ا
2 �	دآور#$م 2l3� �L آزادی و *)  –  	3�از /	/2 
	�0$ر ��J* eھ@
 &L ن	دن د?�ا�����Lورده ا��	�� .  
روز?	ری N �L	bZ ا�� 9)& /	 ر
	�� ھ	ی �	ر

ز/	ن �	�N از /	/2 ا�V	��0	ن *P	�L  * �@Zد <+	ن 0Z	د1  /�ا���(�� /$د �L ا�$اع 
�� #(2P او دا*� *  زد��(K ت را	8�	/  /  . # 	/ 	رھ	$د /� 	�8ھ/ �L  �	0L از  B�


  *P	�L �@Zد eKت 
6	/  /$د .+L آدم را در �ا���/ Eا��'� c�دe� از e�� �
&��	+# .��8k د$/  ��P)#0$دZ b(pو ا ��*P	Z@� ای /	 *� /� <	پ ر
	�� . ،دھ� /

/�8 ز�� ��	ر دو
�	�/ I	 *� 9C*	ت �Lد و . »ا��ان ��دا«در ����� ی �$دش /� �	م 
?'�& *P	Z@� را �L �$ا��ه /$د�� ا?� �7  . ?'2 <�ا 7#	 K)  #���8  را ��L �Dد��


���$ا�'?  * �* �/ ��� .L  7�  �'�	)* &ھ �ن و�9  در ����� . �دم*	
 ��ی /� ھ7
?+2l3� &�#$�  4 آزادی �@	
  /$ده ا
2 /�از��ه ی #(h /	زر?	ن، دو
�	ران 
�� ا�� 9)& و از وارد�Lدن ا�$اع (K �����1ارک د SP'* ای ��	D* ی و �$د اوe� &�ا/�اھ

	 �7$�� ھ	�  /� #7	ر *  رو�� �L ��	ن *  دھ+� ا�+3. ا31	*	ت /�& /� �$د راه ��اد��

  ا��ان :	��	ھ  #	���0 	�
ر��	رھ	ی د*��Lا1�c در N'$ف اeZاب و 
	ز*	�3	ی 

  .��ار��
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 ا�1��ب �^#( )�د؟  ۵٧آ#� ا'0/ب  - ٧


I را *  1$ان /� ?$�� ای ا��ان ا:�+	ب �	�J�� /$د؟  ۵٧آ�	 ا�CDب . ١٫٧.�� ��ھ7
�� ��k cورت /$د؟  ۵٧آ�	 ا�CDب  :K+$ان �Lدد��� ھ& +> �/ &#$L  * I)/ ��در ا

&+��+/ T
  .���#3	 �	 رو��Bدھ	�  /� �	

/	   ۵٧از ھ7	ن 
	ل �(20 ���وزی  ا�CDب *  دا��& در واd9 ا?� در
2 /� �	دآور�& 

�3	�  *$ا:� /$ده ا�&�� ��و  �۵٧ ن *	ه ا
'+#	�� ا�pاق �@	#� ا?� /+$�0& از ھ7	. <+


�3	 و 1C*.1  *�	/� را /	رھ	 #+��ه و د��ه ام P� �/۵٨$ص از ��ورد�� ��. ����در /

�3	�  از ا�� د
2 دا#�� . *$ارد واL+�3	�  د��ه ام K	ط' �� �L  �	0L ی$
�$اه از 

از ا�� ?�C/ ��#J	E� �(N از .ا�� و�$اه از 
$ی 0L	�  �L �$ا
�� ا�� �	
(3	�  /�ھ+�
�	ن #�ن �$ا
�� ھ	 و آر*	�3	ی ا
Cم ?�ا�	ن /� رھ@�ی آ�2 هللا �7�+  و �K ۵٧ا�CDب 


  ا����	ن 	�
�	ن �9ار دا#�+�، از <� ?���� 1	*) ، از /CDا� �N در �L ن	ھ�7 ی آ�

 ، ھ�7 و ھK�* �7  #��� ا�CDب ا��ان را در ھ$ا 	�
*1 ����? SD�0	 ��2N ط)@	ن 

ا�CDب  �/� /�	ن د��� ا�+	ن *�K  /$د�. �� ا
2 9	پ زده ا�� و ا�CDب ر/	�  N$رت ?��
�	م  ۵٧/	رھ	 و �9  از ا�CDب . را ا
Cم ?�ا�	ن ھ$ا�$اه �7�+  *P	دره �Lده ا�� ۵٧

�eی /$د ھH7$ن . /�ده ام *�ا *$رد �K	ب �9ار داده ا�� و ?'�� ا�� آ��H #� ا�CDب �@$د>
ا�@�� /� 
@L b+	ر ?Jا#�� #�ن از ا�CDب <+��  � از *�دما�� د
�. #$رش �	 9�	م

���+Lرا *  ��ا  �	ھ	K6$ر . اد* c� �/ دور 	ھe�/	 ا�� Z	ل /	�� ?'2 ھ�7 ی ا�� <
�kور /$د؟ ا:�+	ب �	�J�� �	 <+	ن �L آ*�  �7K۵٧ه *  <��� و آن ھ& ا�� �L آ�	 ا�CDب 

��  ا?� ھ&

T دھ�& آن و29 *  1$ان ��	� I
ا�CDب #� آ�	 /� ا�� �Z  ا?� /� ا�� ��
�� <� 0L	�  ا�CDب �Lد�� و 

�3	�  ا�@�� *  1$ان ���� ���kور /$د؟/� د�@	ل ا�� <+

�� <� �  0L	 0L �>	�  رھ@�ی ا�� ا�CDب را در د
2 دا#�+�؟
�� Ej
  

�+& در�+/ T
	� �/  (Nا I
�� c� �/ &اھ$�  * sD� �7هK /� ط$ر 	ل  و ا�+4C� در
 T
	� ��
�3	ی د�را ?Jھ7�� �/&+L ره	.�� ا# �از ا�  ��/	�� 	3�
��  �	3)
ز*+� �	

2
�)  ا�� �L از ا�� N$Z)� ی ا�� �$#�	ر �	رج اP'1 و  (�/� ھ� Z	ل 61.  �/ �:$1)
���B ای *3& ا
2 از ��Y �)0'� و :	*�8  �P+K۵٧ ا:�+	ب �J��/$دن �	 �@$دن ا�CDب 


  1	ر�T ا��ان	+#.  

 �@*	
�3	ن �+�ن /� د
�& �L  ٢٠٠۴در دL ره ای از	*2 دا#�& #7	در #�3 *$���0 ا9
��
�	ه <��7��ی و:$د دا#2 از 9$ل #3@	�$ی ا��ان /� ا�� . ر
در ا�� #7	ره K+$ان 

دوران 8^@�1 �� )� ��	: ا'0/ب  )� رLa ھ�N ی ا@1��ھ�ت و 'N :_`�0$رت
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�	ن د��� ا�� ?'�� /� *8+	ی آن ا
�L 2  ١٦.17C��ک و La ا'
	�ی ا1C	�ج '9ا@1	Lو/ �/
*  1$ا��0�& 61$�  دا#�� /	#�& /� ?$�� ای د���، ا*	 �� /� N$رت �c ا�CDب آن ھ& 

  *C
  . ۵٧*	�+� ا�CDب ا

2 /4+0�& /	�� /� دو K	S* ��	ه /�+�از�& �ای آن �L /�$ا��& ?'�� ی #3@	�$ ��ح/
. را در
 2+M(
�& /� *�دم �B  در 
27 و 
$ی رژ�& +L �:$1 &ھ  B� ان و���*$BZ  +8�

  .�8+  /� :	*�8 ی ا��ان و ا�@�� در ھ7	�6	ل /� *(	�'	ن رژ�& �3)$ی


  /�ا�� ا
�L 2 ھ� رژ�7  /�ای /D	ی �$د /	�� /�$ا�� /� 	�
 �Y� 9)& از �ض ا���
7k را در  �	وه ھ�? ���� /��e و ا�� <+B1 �8*	: از  �	ھ ��R 	� 	ت، ��9ھ	D@ط �

ا�� . 7Z 261	�2 �$د �9ار دھ� و در /�6ان ��e از 7Z	�2 ھ7�� *�د*	ن /�3ه *+� #$د
�� ?�وه ھ	�  /	�� L EZ++� ا?� ا�� رژ�& *$رد +> d9در وا �L 2

(� /� *8+	ی آن ا

<+	�7Z.  �H	���	ن L+	ر ?Jا#�� �	 
���$ن #$د <+�� رو��ادی /� ز�	��	ن 71	م *  #$د
اراده ی *M8$ف /� Z'� �9رت از �	  ��9ھ	 در ا/ 2���L	�K$74*�+# ی ا�� ط@D	ت و 

�	 ، در ا�� N$رت *  1$ان ?'2 رژ�& Z	L& از ����@	�  ا��L�2 *�دم /�3ه *+� /	#+�
�� ا�� N$رت /	�� ?'2 رژ�& Z	L& /� ��	ھ�ار��?	ن �9رت p 2 و در
/��$ردار ا

��B1 �8*	: 2�/	�� /� از ا�� ?J#�� ھ� رژ�7  . *  ز�� �	 9	در /� Z'� �9رت ��20 ا9)
رژ�7  /� دھ� �L *@+	ی $1:�� L++�ه ی lZ$ر و /D	ی <+�� ا����� ھ	�  �	�@+�ی ��	ن 

�2 را /�B	�& ا*	 . آ�+�#7	ر N$P� دو �ی ا��Y� ی	دھ	�در ا�� ر
	�� ��2N ��ارم /+
�6	1& /� ھ�دو ا#	را1  �$اھ& دا2#k$1 لC� در.  

�(B# م	ورت و:$دی �$د ررژ�& �3)$ی /� ھ+��k 2#8  دا
 E�
ا از راه ��ی و 1.
�� د�� #��8 ا#	�K ی ا����� ی ا��ا�+H7ن و ھ	�
�� �و
�  و /	ز?�2 /� ا��ان /	:$1

ا�� <+�� *�K$74 ای �� 1+3	 در .�	�� ھ	�  در �$ر ا�K+	 /�ای �$د ��اھ& آوردL+� و 
 2���0Bه �$ *  �7$د، /S 1	ر�8* T	�N ا��ان /� *8+	ی 1	ر�T دوران �E از *��وط

�e در ا�� �Z و /� ا�� #P� SB)�  1	زه و در �  *C
ھ& /	�� ?'�Z 2  در دوران ا
��ه /� �7	�J?  * Iا2# *�'	+1�����	ن و . وت از 
)0)� ھ	ی ��	*	
?�<� در دوران 

�	ن ��	�� ھ	�  از �Y	م ا�����  �3)$ی *  /�$/+>  ?���& ا*	 ?��0د?  و درھ& 1++� ��
�&�K ای از ا����� ھ	 را /� ?$�� ای *$74+L  7� ھ�ه	آورد�& *� �L . ر	:	رژ�& 9

رژ�& 9	:	ر را /	�� آ���� . ?��ی از ا����� ھ	 را �1ارک /@�+�ا��$ا���0 /$د <+�� :	م ��
?200 . رژ�& *@�+  /� 
+2 د��/	ز :	*�8 ی ا��ا�  در دوران ا
0Z �/  *C	ب آورد

                                                           
د��	�ر  ٢٣-١۶-���ن �Lدن ��(���� . 	����H ی 
��� H=رت Iرح ���وی در ���& د�و�د Iرا�ت . ��.١٦

٢٠٠۴ . 
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�E �3)$ی از

	زی 9	:	ر�� رژ�& :��� ا��. 2�Kی *��و	دھ	�+/  2�Kو��*  �Z و
�	ت ا�� رژ�&  و ورود /� �PKی *�'	وت از  
	زی 
+�  و *�8	رفN$P� ����73*
ز ط@D	ت و ��9ھ	ی /	 ا�� Z	ل رژ�& �3)$ی از ھ7	ن آp	. دز از ?J#�� را :	ر * 

�ه ی *+	�d و در 7k� �7	�+ �'	و1  از ?J#�� /�ای �$د د
2 و �	 ��Bد7Z	�L 2++�ه ی *
�� زد �L . ط@�D ی *8�+  �@$دB1 ری *�رنR	0د�$ا� c� �/ ��#J? فC��/ رژ�& �3)$ی

*P6$ل �$د ا�� رژ�& /$د ا*	 ا�� د�$ا�0	Rری �� �c ط@�D /� #7	ر *  آ*� و �� 9	در 
در دوران رk	#	ه 1+3	 1'	وت /	 ?�L ��#J . *  /$د :	���� L	ر�Lدھ	ی ط@D	1  #$د

ی �$د از اھ7�2 /��$ردار /$د ھ7	�	 /+�	د?Jاری �Y	م داد?��0ی و ارI1 ا�@�� /� �$/� 
ا�� *� �L �K$74	�� J?اری و ا�4	د د�$ا�0	Rری . �$�� و د
��	ه اداری ��ا?�� /$د

�S *  داد در ا
	س *@�+  /$د /� آ*$زش و #	���0 
	RریB�1 را �. ا��ان �$� �ا�

�ا
� ا��ان را /�  �L ریR	0م د�$ا�	Y� �L د$@�  �+
ھ& ��$�� *  زد �7	�+�ه ی ط@D	ت 


�3	ی 
+�  ط@D	1   و 	�

@b ا����� ی 9	�$�7+� /$دن د�$ا�0	Rری از  �/ S/ ، q�ھ
��ھ+^ �f$دا�  �L ھH7+	ن lZ$ر ط@D	ت 
+�  را /� �7	�J?  * Iا#2،  *�8	رف

�e و l1	د ھ& *  ا�4	*���	N)� *  ?��2 و �Z  در �
ا����� ی . *$ارد ز�	دی /� 
 �L  �	Z س ا����� ای *�رن و �$ /�#�7ده *  #�، در	
Z	L& /� د�$ا�0	Rری در ا
�	ت *�رن د�$ا�0	Rری را �7  N$P� ،دال$f� ی �D@ط �N	�  �+
�B'1 ط@D	ت 

���+0�.  

 ��'
�Z  ھ7��  �	م ?��2در دوران  �3)$ی دوم /�ا�m اZCN	ت ?��0ده ای �L ا�CDب 
(� e�اZCN	ت ار�L  k #7	ر ز�	دی �	دا���0 و �4+0��ه /	  .d �� #�ط@�D ی �f$دال �

�7	ی ط@D	1  و ��9/+��3	ی :	*�8 ی ا��ان را د?�?$ن 
 �+�
آن /� *(	�'2 /��	
2�	

  ھH7+	ن *	�+� �PK در
2 /� ھ7�� K)2 و ا�@�� K))  د��� . 	�
�Y	م 

�� *  زد /	 ا�� 1'	وت �L در دورانB1 م اداری	Y� �/  ھ	#	kی  ر ���رk	#	ه �f$دا�

+�  ا0Z	س ��L  7� �Mد و�  در دوران *�76 رk	#	ه ��0Bه �)d �� #� و:	��	ه 
ط@D	1  �$د را در 9@	ل �0	را�L  1 در�	��L 2د ازد
2 داد /  آن S��@1 �L #$د /� 

  .ط@�D ای :���

 در دوران *�76رk	#	ه ا����� ی ا��ان دو
�  D1$�2 #� و در �Y	م آ*$زش و ��ھ+^ 
و ارI1 ا��ان از رو�a ��اوان /�3ه *+� ?�2 ا*	  /	 *(	�'2 #��� اeZاب *(	�� 


  و رو#+'�Bان /	:��� در ا7K	ق ��Bی :	*P� �/  �8$ص 	�
ر��� ھ	ی در 
�2 ر
$خ ��Bد و ھ�q روZ	�  /)+� �	�� ای �($ا
2 و ���	Zی رو�B�  �	@* 20ا�$

��ی و D1$�2 ��ا� ا����� ی �3D  را /�(B# ررو��$�L ا�� - ?�د��$�j/ 2(* . ��$��	7ھ
آورده ام *��73�� 61$ل 
	ز*	�  د�+  در �N�K ی » �41د و رو#+'�Bی«�L در �L	ب 

�1�d از ��4 /� �31ان /$د �L در ز*	ن رk	#	ه و /� ھ27 �$د او و  eL�* ل	Dا�� d��1

+2 د�� #��8 آ. #�K T@�ا�Z &��B	��ی ا�4	م #� �3Y* ه	#	k2 هللا در دوران *�76 ر�
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2 ��e /	 او L+	ر *  +M(
/�و:�دی /$د �L روا/0Z  M+� /	 �	د#	ه و29 دا#2 و �Y	م 
2�	
ا�@�� از ط�ف د��� /	�� /� . آ*� و:	��	ھI را از ا�K@	ر و ا��Zام /��$دار *  

 I)/ �L 2#د دا	ه ی��#  
	�
  2��	Z3رو/  ��K ی$
�ژ�& ��B�$(3 ا��ان را /� 
 +�  .*  ����20  #�ن *  را�� /	 /�/

&�	B�/ را t6@* ��ت ا	��e: &اھ$)/ �L م /  آنCL c� در  	8+* c� �/ 2'? 1$ان  *
*�76 ط@�D ی *�$
s /	�+�ه ی �PK . �	��	ه ط@D	1  ��ا#2رژ�& �3)$ی از آp	ز


$د �7  :20رk	#	ھ  :	��'�	ده /$د و از e�ا�� ط@Y+* . �D$*� ی ��Bی *+740  �

�3	ی $1
�8 ی ی *�$
M� s'� اش در دوره 	�
ی رk	#	ه ر�(�� #�ه /$د و ھ�7اه /	 

?	م /�  7k� ھj7	ی /$رژوازی �$�  �8+N	 �PK *�76 رk	#	ه B1	S* *  �	�2 و در
@D	ت دوران �3)$ی اول و دوم /B6* ��0& طھ�c� q از ا�� ��9ھ	 و . ?	م راه *  ��7$د

��ه /$د�� و �7  1$ا�. و ا
�$اری ��ا#�+�
:3	ن ا�����   �0+� ��ھ+^1ِ	زه /� دوران ر
�++L  ھ��	*	

+�  ا�� دوران ھ�7 . *+40& و �	��اری را   
	�
رو#+'�Bی و اeZاب 

�e��
�e را 1@�ل �Lده /$د��/	 رژ�& �3)$ی *  �
/� �$K  و:	ھ2 *)   ��� وا�� 

  /�ای �$د	�
9	در . ا�+3	 �L$ر را �7  د���� و �71ن ا��ا�  را ارج �7  �3	د��. و

د�� راھ  در
e?�/ 2�++� و در Z$زه ی /��	*� ھ	ی $1
�8 ی *)  :	��	ھ  /�ای �@$
�++L	� 2 و

)* 2	�/ 2'	 BZ$*2 و29. �$د د	�
 e: ی �@$دe�. را��1 2Z� L	ر <

�Z  1	 ا�� ز*	ن ھ& ����ه ام �L اeZاب *)  و <� راھ  /� 
$ی در
2 ا����  1	ر�(  
ی آن ھ& /� ?$�� ای *a(M ھH7+	ن ادا*� دارد و /	 رژ�& �3)$ /  و9'�*(	�'2 . /��	�+�

�)� ای #�ه ا
2 /�ای دورو�  و ر�	L	ری و $1:
�	/(�دا�� و � ھ�7 ی ا7K	ل �و
ا�� *(	�'	ن N$ری  .در ھ�7 ی ا�� دوره ھ	 
��$#  روی ر��	رھ	ی �	�0+� و �	*$:�

  .Jرا�+�و 
$د:$ Z	R در �	رج �L$ر ��اL+�ه #�ه ا�� و از ا�� راه روز?	ر *  ?

از ا�+3	 J�/ �Lر�& /	�� /� ���B� c ی *3& د��� ھ& ��	ه /�+�از�& 1 �L	 L+$ن از $1:� 
2
8�2 در/	ر در دوران رk	#	ه و . /��$ردار ���ه اk9)& و �ور ا�	و:� *3& /� / �ا�
2
�� در/	ر 9	:	ر 
(2 آو�9  رk	#	. *�76 رk	#	ه ا
#'�� و درھ& ه /� �9رت ر
�eی �@$د �L /�$ان از آن /�3ه ?��2 در :c� 23  .از ھ� ��Yر�(�� و �	
� /$د >


	زی در/	ر در /	ری �$ �	 ��ھ+^ در/	ری و /��	� $� . ��)��Kه ای ا��اد ��ھ+^ ?0
و �	/	ور ���ا*$ن *6�s در/	ری *  ز��0+� و �'d و 
$د �$د را در درون و /�ون �  

/� ط$رط@�8  در/	ر آن را /�  اوج ا�M6	ط ا�� 
)0)� و» �Y	م #	زد? « . *  ?���+�
د و /�ھ� �Y دوردا�L 2# ا�+	ن #7	ر#	ن ا��ک �@$ا�@�� �@	�� از �. �7	�J?  * Iا2#

�$ع $1
�8 ی ا:�7	K  *  ھ�*�
�0 و 
	ز*	�  اJ?  * �mا#�+� و راه را /���B و
�+�0/ .  * &�DK ن	د*�* ��
@b آز و �Zص ھ7 �/ b(pزا�� ا	
L$#�3	ی ��اL+�ه ی �$
�	ت ادا*� *  داد#� �Z �/ ��)�	� و 	
رk	#	ه /�  .	 در/���3� Z	�2 /� ?$�� ای �	ر

/� و�Zت ا��ان *  ا������ و �7  �$ا
�L 2$ر /� د
2  درا
	سھ+�	م /�1(2 ���0� 
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�� ی #$روی 1	زه �	 و :	ه ط)b از ھ& /�0)�
/	 .�9ر31	ی ا
�78	ری *	�+� ا��)�E و رو
/	 ��B و�Zت *)  ، /��	*� ی $1
�8 ی *)  را ��e �  ھ�7 ی ا�� اZ$ال 1$ا�20 ھ�7اه 

 ا��)�E از ھ7	ن آp	ز /	./��eد �L در 1	ر�T ا��ان :��	�  ��0Bه /��d و 1	زه *  �7$د
��ن رk	#	ه و 
Ej /	 �	د#	ھ  او 
د L	ر?eارا�I *(	�� /$د ا*	 /� *�/� �9رت ر

 �L د�L  * ه  وا�7$د	#	k2را ر
روزی /	�� ا�� دروغ . �
�1	 /� �9رت / �	ری داده ا

�و ر�	L	ری ا��)�E /� ?$�� ای *�0+� /� آ�/ �*	K  ھ	ن . ?	
�� ی #$روی ھ7	ن 
رو

�L آوردم در اول /� رk	#	ه *�@2 *  ����20 ا*	 <�eی ��L �L 2#J$�1 ا����  

P� 2$*2 �+3	ن و آ#B	ر /	 رk	#	ه /� ا:�ا درآ*�	�
�+  �L �@(pد و �	�
/��� . ا

�� b�1�1BZ 7  /$د /�ای�  �N7 I�	��	ت ز��?  �$د و اط�ا��e: �/ �L ���: ان�
  ./�jدازد


	�2. ز��?  
�/	زی 
	ده ای دا#2 رk	#	ه SD�+* ر	ز��?  را /� در/ ��/	 آن  .ھ7
 2+
�L <+� ھe? �07�� و �81ادی ��ز�� /� /	ر ��	�� ا*	 /� 
@b �@$دن و ��ا#�� 

ی در/	ری را #SB دھ� �L آ?	ه و دارای ا0Z	س ر
	�2 و  ا در/	ری ��$ا�20 :	*�8
�#	/  ��#J?$اده ی . از�$د�	و از �  �	� �(N	�  +���1  �$د /	 /�/�K و  �	�
رو

/  آن �L 9	در/	#�  ?��2 و �Z  �	م �	�$اد?  را ��P6+* sD /� �$د و ��ز��ا��L Iد

� 1� از . از ا�� راه ھ7@��0  ���و*+�ی را در در/	ر /� و:$دآورد Iن ��ز��ا�	�از *

 ��D/�
��k	 و 
$*  ا#�ف �3)$ی. /$د�� (K ه /$د و د���ی	#	k�76ر*  B� .
�� /� وk$ح
7�+  /� �9رت ر� �L  *	�+ر و # ھ	و ر�� 	ا����� ھ ��m.1 261 ه ی$�

L �+>ه �9اردا#2 ھ�	#	kز��?  رZ و �+�L از e��@� و:$دش �
0	دت �0@2 /� � 
�ا
  .او /$د

�	 وY�  �9	م �	د#	ھ  در �L$ری *�D�0 ا
2 . �	صا
2 :	*�8 ی در/	ری :	*�8 ای 
��D�0*20 *  #$د � e��? �8 ای*	: ��+> S�B�1 از .�����8+   :	*�8 ی در/	ری �

از <��7��ی <�e  ی *@�Jل و وا�E *	��ه /$د �L ھ��Z �/q :	*�8 ی در/	ری 9	:	ر��

	��2:���*+و /� در/	ر  آن را �7  #� /� ارث /�د SD . 	�$� b@
 �/ e�در/	ر :��� �

?�وه �	 :	*�8 ی  .
+2 آ���� �$1�� و /	ز�$1�� L+�  ر��	رھ	 و #�$ه ھ	� 9	در�@$د/$دن 
c>$L در/	ری 1	زه �	 ھ+$ز :	��'	ده /$د و 
+2 آ*$زی ��Bده /$د �L در *�8ض ا�$اع 

رk	#	ه /� ھ+�	م 4Z ��L	ب P1$�� *�8و�  دارد . /�6ا�3	ی ا:�7	K  �9ار ?��2
:	*�8 ی در/	ری 9	:	ر در آp	ز /	 �'�ت . �L 1+3	 او را ھ�7اه  ��ز��ا�I ��	ن *  دھ�

�+� 1$زیL رژ�&  و ��
$د:$�  و دورو�  /� ھ7 	/ Ej
/	 رk	#	ه رو /� رو #� و 
2
$��� و :�E از ا�CDب ��e ھ7�� /	ز*	��?	ن 9	:	ری �	�N ا�� :7	2K /	. 1	زه ��

��ه ی �Y	م #	زد?  <+	ن 
�ود 
�2D ��*	�'�*	 و �1 *	��ه ھ	ی ��
$ده و �$DZ  /
 ار1@	ط �@$ده ا�� و دوران �+4	ه 
	��3��k)$ی 
�داد�� �L ?$�  ھ�?e /	 ا�� رژ�& در 



�jی �Lده ا��را /	   �B7�.  
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 �
:	*�8 ی در/	ری در دوران *�76رk	#	ه /� 
@b �	�@+�ی او /� اc1 SN ھ�07ی 

@b ھ& 
�و
	*	ن ��	�2 و ��$ا�20 از ا
��7ار /�3ه *+�  ��/	ر د?�?$ن #� و /� ھ7

	�N ا#�ف �3)$ی در/	ر را *  در دوره ی �$ز�� �$��	و��ان *�76رk	#	ه �. #$د
اوk	ع /�6ا�  :	*�8 ی ا��ان ��K�/ ��e* e)2 #�ه /$د و آ��L �H رk	#	ه . <��	����

��ا��Bد� aD61 و ا��ان �P*  �	�
�	ن دو�L$ر /	*  B�دe� د	دا#2 �8+  ا�4�
در . در
:	  و ھ�7 ی �L$رھ	ی /eرگ *+* �DM	��P* �+ و  ھ�7آن آن و29 و ا��E�  L از

�+  �	�J�� �9ار دا#�+� و <+�� ا����� ھ	�  �7  1$ا��0+�  ا��ان/ I�در *�8ض 1+�3	ی �
  ./� /��0ی ا
�$ار 
�/�/�ا�eا��

	��m ی /�  دوره ی	3��P)#	1 داد  �	3�N�� ری	��)/ S�ا  h9	� *�8 ی	ی : ���/
�	را�+� ا*	 /� <+� �7K 2(Kه/  Lه را ا��	#	kری *�76ر	در/ ���� �/ .  B	L	*  ا�4	*

دود��� 1+�3	ی �eا�+�ه و/$د آن /��� ی ا�S و R$61ت 
	��	ری در
�ان  *�	ن2��1 در

  در دھ� ی /�20، و 
�ا�4	م :+@I *)  #�ن N+28 �'2 و /� 	�
ی ا:�7	K  و 

���20 و ھ��& *�داد ا�4	*/ e�  .و��ه �L  1R$61 /� وا�89 ی p& ا��

8*	:  *	L	� م$
� ی در/	ری را /	�� دوره ی ورود #3@	�$ ��ح �3)$ی دوره ی 
��ه �1 از دو دوره ی . /�#�7دH�� b1ری /� *�ا	��	
ا�� دوره از ��Y ��ھ+�  و 

2
�� . ?J#�� /$ده ا(K ��	7P� ی	3�	و :��  K	7�:ی ا	در آن دو دوره /�6ا�3 �>�?
2 ���و*+� /$د و دوره ی #3@	�$ ��ح :	*�8 رو /� )
$1
�8 و #B$�	�  در/	ر �3)$ی 

اP�9	دی دا#2 و /� *�eان در �$ر$1:3  ��m e@	ت ا:�7	K  /� <�& *  �$رد، /	 
 �B7* ت و ھ7@��0 ای	@m 	/ ری 9$ی و	*�8 ی در/	ی :���(B# ن$?	�$? S�Rل /� د	ا�+6

���.  

��  ھ+�	*  �L ��ح د�@	 /� در/	ر راه �	�2 /(�3	ی �$��	و��ی در/	ر از 
	ز*	ن �	�

 I�/	7L�/ ای ���	ن �	*	
��3	ی 9$ی در�$ردار /$�وP)# @$د� 	ن  د ا*	�*

�� ؛ *�	ن #@�B ی �$��	و��ی �$��	و��ان #	ه �Z  /� ھ��7 *	4+��  �/  K$� �/ �7ھ
*+	�d �$د *  ا�������� و /� 1@8�2 از #(h *�76 رk	#	ه ا'�L	 �L  *د�� آن ھ& �� 

 2@pو ر 	kاز روی رa�7K .	+��
�2 /�:��0 ای /$د /� �	م  ء1+3	 اP)# ن	�در ا�� *
 I�$?	�$? ن	'�	ب 1$ده و *(eZ ایe
ا#�ف �3)$ی �L در /�ا/� ھ�7 ی 3�731	ی �	

ر ��B ی 1	زه وارد �Z  ا��D7ور /	 
�8 ی 
)�	��اری /� ��ج *  داد و در ار1@	ط /	 *
��& *�داد روز?	ر �E از /�20 و ھ در ا�@�� ھ�7 ی :	*�8 ی در/	ری. ر��	ر *  �Lد

١٣٣٢ / �B(* �/ ه	ط� 1$:�  #	در ی :��� � � �L  �	: 	1 �9 ی او /� ��ح �3)$یCK و
و
�8	ن /$د *�اK	ت *  �Lد�� و ھ�:	 ھ& �L 9	در �7  /$د�� ��Y /�ھ+�،:	�	�  *  

K)  اNR$ل *�76 رk	#	ه �0@2  .داد�� و��B(* �Y را *�Dم /� 71	�S �$د *  �7	�	����
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ر��	ر*  �Lد ا*	 /(L 2	�  ��ا#2 1	 /�$ا��  	#D	��/	 *�3/	�  و K  �Z/� ھ�07ان �$د 
  . ا�� را/�M را از ا
��7ار /��$ردار 
	زد

�3	ی :	*�8 ی در/	ری در/	 ھ�
	L �7 ی#	k20 و دوران دوم *�76ر�	ه �E�  +8 از /
��ه، �	/	�x و در ،ھ��& *�داد
*74$ع *  1$ان  ا:eای �c :	*�8 ی در/	ری �	ر

�6	ل /	�+�ه ای را *�	ھ�ه �Lد �L /� ا��ازه ی L	�  از *89$�2 و از ر
	�2 �$د درھ7	
��ح د�@	 �L �(20 ��ح �3)$ی و �0	��� #3@	�$ و از *� �1 &3	�b ا�M(0+� #�ه .آ?	ه �@$د


�3	ی :	��'�	د/$د /� 
@�D� bان �41/� ی در/	ری 	�
ه و در *$اردی �	�(�� ر��	رھ	 و 
 I�	7� �/  ا#2 وJ?� �/ 2
	�
�ا�20 :	*�8 اش /� <� *�eان از درون *  :$#� و 

�	1  داردN$P� �> 2 و
  .ھ+�	م �9ر�71ار /$دن /� <� *8+	

 U��1ر �/ ��#3@	�$ی ا��ان در ز*	�� ای �L *  1$ان آن را اوج �9رت *�76رk	#	ه �	*
�	��	ن �L :	 *  ا��	د، ا��ادی را ��e دورو/� �$د :�L d7د e: �/ �L رk	M9@  در *

�2 /�:��0 ای �7  1$ان *�	ھ�ه �LدP)# .دوران �ن را  ،در ا�	ح �3)$ی دو :����
�(20 *  1$ان از 
	ز*	�3	ی . در L+	ر �$د ��ورا��، 7Z	��L 2د و �Z  ��و/	ل داد

�D	1  و ��وھ�  �	م /�دD61 ی	ه ھ	��
از L	�$ن ��ورش ��Bی  .��ھ+�  و ھ+�ی و د

�0 ی ��وھ�3	ی رو?���� 1	 *�����ط@�8  *  /$د . 
�	�  در ھ7�� رده �9ار *  ?


	ز*	ن راد�$ �L -  $ /�3ه *+� #$د�	@� ی #3@�	ی ھ�7 :	3��	@�e�$(1�$ن ا��ان ��e از ���
او . �2دا�I رk	M9@  را ھ& �	د��ه ?�،I#$L و *	 در ا�� �c *$رد �	ص �@	�� ھ27ا

ر
	�� ای ا��ان را �L در  از 7Z	�Y� �B(* 2	م �$�� ن/$د/$د �L 1$ا�20 /	/��$ردار
L	�$ن . �N�K ای *�6ود �8	��2 دا#2 وارد �$� �PK� B1+$�$ژ�c ر
	�� ای 
	زد

 �/	�*  ��/� اCMNح  #7	ر در�$ر 1$:3  از��ورش ��Bی ��e /	 ا
�'	ده از *89$
. آ�	ن ا*B	ن �Kض ا��ام داد ی/� ھ�7 *(	�� را ���ا*$ن �$د :�L d7د و رو#+'�Bان

�	ر
�7 *76$د دو� ازL �� و /0�	ری د��� از /	:($اھ	ن ھ7	ن 2 آ/	دی ?���� 1	 ھ7
�L e& �@$د�� 0L	�  �L از 1$:� او /�3ه ی L	�  . ز*	�� را�  @M9 ی	7�
در �Nا و 

در . *	دی /� د
2 *  آورد�� و #@	�� ھ	 در *(	�'2 /	 رژ�& �3)$ی :	*3	 /�*  ا��ا#�+�
��	ه /� ز27Z /� ھ'2 ھ�2 1	ده ھeار1$*	ن دورا�  DZ �L$ق *	ھ	�� ی �c ا
�	د دا�

�3	 aZ و��ا
�	ری �	B��*و 1$ده آ 	3��� ، ��PBھeار1$*	ن *	ھ	�� /� 1$ده �'�
*  ر
�	ر71	ن c>$L ���� *�ی در آن *d9$ *  #� *	ھ	�� �c آ/	 <+�� درآ. ��دا�2 *  #�

�B   ��4 در�	/+�ری. �	 ھ�<+�*	ه �B@	ر �c �	�� ی *e/  �$B0رگ د
2 و�	�Lد
�� درآ*� /	R*�31	 از 9ِ . ازا�� 0L	ن /$د(Bا��� S@ 	7�
. دا#2 و �E از آن در �Nاو

4* �/  @M9 ن را	�0(? &�*@)e? xا�  ���� �L ا�� #(h  <+	ن�K$7 ی ا
�$د�$ی ا/�اھ
/eرگ /(�د و �(� /'�و#� و /� رژ�& �3)$ی  ی/���	��	 7k�P9� در 1$ا�20 در 

e�$ن L& /� <�& �7  �$رد �$7Z	��3	 در 
	ز*	ن راد�$ 1)3	 و از ا�� د
B7L 2. /�	زد
. L  �$د�$اھ  و �p  �Zورر*+�ی و ا���'� �9/	�  #��� آن ھ& از 
� /	وو�  دو 
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�B($اه /$د و �B  ��و��e2 دا#2د
ا�� دو . ���ی :8'��	ن �L *8	و�2 اداری را /� د
ا?� /+$��L &0 . ?���+�*�8ض ا�$اع 3�731	 �9ار در �$د /���ه /$د�� �L از ?J#�� ی

�$ن و eZب 1$ده و ا�$اع ر:�e$ا�3	ی 9	C1ن وا89  ا�� دو در اSN او/
	ش L+'�را
�3	ی و���د �L از ا�CDب *0)6	�� ذره . eاف 
(� ��ا��ه ام<j  /$ده ا�� /� ?�$�
L+'�را

 �/ �+�0��  7� E� م او ای	� �L د���L  �$? وه	اه �$)B�ن را ھ�Z$H7ی در ار1@	ط /	 �
D	� c��  /  �$4*	�� e/رگ /�:��0 
	��+� و ز*�+� را در :/�9 23	�  �Lدن او و ا�

ا�� �lZات �L /�8ھ	 و ا*�وزه در 0L$ت DZ$ق /�� و . ر7Z	�� ��اھ& آورد��
��� Z �+ c� �L	�k �@$د�� /Jj�� ھ7	ن #�ت *+��Dان �$د را *  L$/آزاد�3	ی ��@�ا�  /

��ه ی �$دDK�#	/ ��#دا aZ $4و دا�� �+L ض$Kرا��e/ ف�Z ت �$د	ھ	از ا#�@ .
  +��$ن #�ه /$د eZب ��و��	ر�	ی �+
�+  –L+'�را�	�
در ����4 ھ�EL از .  *	�$�  -  ا

�$ن دوری *  :20 و د�@	ل ز��?  *  ر�2 ، او را �	�� /�*  #�7د�� و 
ا�� L+'�را
�7 را a�$�1 *  ا�� ا��اط /� �Zی /$د �L در S7K ھ. ا�$اع 3�731	 را ��	رش *  �Lد��

ھ7�� �$ع 3�731	 را  .ا9	*2 در �	رج و $1:�3  /$د /�ای ھ7�� ا9	*2*	��ن و �Lد /� 
2
  .N	bZ ا�� 9)& ��e /� :	ن آز*$ده ا

/�  ؛
	واL  #�  –2 و ھ��& *�داد N	c� bZ :+	ح 1$ده ه ھ& E� �L از /�0دeZب $1
�0 -  د
2 ھ7�� 1$ده�	�
$
�3	 �K$  ا���$�$ژی #@� Lوا	
�$1�� و /	ز �$1�� *  �Lد  �  

�+�از آن P1 �/�L$ر / a7  را از رو�
�0& ر+�در S7K روا/M  /	  ا��اد ا�� :+	ح. � ��+
�  Lوا	
 2��3	 �L  * �'Zد�� و �8	�/eZ &ری :)$ه ?� *  ھ	<	د را از روی �$

+��	
 1$ده ا�3	ی eZ/  ھ& �	�N در �	رج ا��ان �8+  در c�ej�R و *B0$ ����ار. �
 ��
ا�� L	Rی  �	
� /$د�� ز��ا �$د در �N�K ی وا89  /	 د
��	ه ھ	ی ا*+��  رو

*$:�L �# b ھ7��  	3دورو���$ع ا�� .وآ�7	ن #�9  و :	ھ	ی د��� ھB7	ر *  �Lد��
��ه 
	و ه1$دDK و از روی  �
�3	 /	 ا��ادی �L /� راLاوت و ا�K 	/ �+��?  *�/ بeZ از

رو�  �8	���3	��	ن را $1:�� *  � 0L	�  �L از راه دو�0@2 /د#7+  /��$رد L++� ا*	 
#	ھ� /$د�& �L �	?3	ن �81ادی از ا�� 1$ده  ۵٧در آp	ز ا�CDب . �Lد�� ھ��7  ��	ن دھ+�

	�L  �0��3	 را eZب 7Z 261	�2 �9ارداد و 0L	�  <$ن :8'��	ن را /� �Lوا	
ا�� . ��
�I از ا�� م ا*	 در ا�� ر
	�� ن ا
�L 2 اL+$ن ا#	ره �Lد*$k$ع ا�@�� p	*~ �1 از آ/

�B($اه . را #�ح و/s0 دھ& ��2N ��ارم آن� e��� نC1	9 &�$�/ &م *  �$اھCL c� در
C1	9 د و�L $4�0: 	3�j> و 	3��$�
:8'��	ن را در *�	ن 1$ده  نرا /	�� در *�	ن L+'�را

� +م  دم *  ز�/	 ا�Kا0L	�  �L ا*�وز در �	ر�E و /���� و :	ھ	ی د��� از *(	�'2 . ا�3	
�$ب ا
N 2	د9	�� /�$�+� در ار1@	ط /	 ا��ادی <$ن ��B($اه و :8'��	ن و :��	ن 
�	0L	ز�3	ی اول ا�CDب در دا���	ه ھ	 و وزار1(	�� ھ	 <� ?'�� و <� �Lده ا��؟ ھ7�+	ن 
/$د�� �L <	9$ی *C�	ن را ��اھ& آورد��، 1��L eد�� و /� L	ر ا��ا��+� و در �CL cم 

7�a �$د را /�  ز��  *20K وت و ��$�2 درو�  و	:�أت ��ا#2 09  �	1+3 �/ �L را
��	
  .��� +� /� �6$ی �L د��� 0L  :)$دارش�7	�J�/ Iارد، وارد *��ان 



 

128 

 

دا#�& *  �$#�& ا�$اع . /	ز?�دم /� اb(M* SN �8+  :	*�8 ی در/	ری.٢٫٧.
�3ه *  از د
��	ه ھ	ی ���ا*$�  #3@	�$ / ،رو#+'�Bان /	:��� و 1$ده ا�3	ی ط)@B	ر

*  �$ا�+� eV� &(9 �L�� و /� ا#	ره از 1$ده ای *B(0	ن و /�د�� و ر:e *  �$ا���� و
�	ن آ*�* �/ �)
�	ن �$�
  .L+'�را

. #3@	�$ ��ح 
8  دا2# 
	ز*	�3	ی ��ھ+�  *��8دی در �l	ی آن روز?	ر /��	
	زد
از 
	ز*	�3	ی ��ھ+�  �L �9*2 دا#�+� /�  #7	ری. در ا�� L	ر #�	ب /� ��ج *  داد

از �$د #	ه ?���� 1	 /�داران و . �$K  ز�� <�� اlK	ی �	��ان 
)M+2 /$د��
I�8ادش*�3داد �3)@� ھ& . �$اھ�ا��
��3	ی ��ھ+�  و  /+	 /� ا�	2 �8*	Kز ز	از د��/

�c را/� �3Kه دا2#
CL 2 . ھ+�یN�� b(pر وا	<	ری �	ن در/	?��
در ����4 �$ر
�دا��+� و در*$اردی �L �$د #	ھ� /$ده ام از *  �ط)@	�� /	 ھ7�� د
��	ه ھ	 /� ر9	/2 
�+�)�در ھ�:	 ��2N ط)@	�  ���ا *  #$�� �P9 �/ �L . ?�ا��3	ی ا��اط  ��e �7  ��ھ
��$#  * �L�8* ر	�/ I1د:$�  آ$
 .  @M9 	kاز ر E� وت	ھ  *�'	��	:  �
�L /� را

/	�� از <+�  �B$ھ���  او را /	�� /� �	ی :$ا�  او ?Jا#2،ھ�<+� L  ��/ �L	رھ	ی دارد
	8� �L د�Lد	$ ��	ر #3@	+L ھ& در 	ر *  �د�@	ه در �$ر1$:� /� /	ه و ?�+Lی ��ا	3��

* �+�	* ����	��$�N	8* ی	ا��اد . زه ی ھ+�ھ 	ن ا*	ر ا�+	+L ن  ی ھ& /$د��در��<$ن /
 �/ ًR$Nر *  آورد�� و �� ا	ر /� /	ای در/�/  ����Z �� �L  ان ��0وا�$�L ری و	'N

8�	ری �	�@+� *  /$د��* 	�  (Nا 	ی �e���?	�  <$ن . <
/� ا�� ?�وه *  1$ان �$ر
. �3Y* �L /  اD�K	دی و *	ل ا��وزی ھ�0+� ا�eوددار�$ش #	��	ن و *	�+�ھ	�I را ھ& 

د *�د*	�  /  ا
��8اد ��e �@$ده ا�� ا*	 �@	�� �c :	*�8 ی در/	ری را /� ا1'	9	ً ا�� ا��ا
2�	
 ھ7��روزی . *�د ا�� ھ�7 /  اD�K	دی و از روی �	/	وری /+�	ن ?Jا#2 و /��	

ھ7�� دار�$ش /� وا
�M ی اری �L �*  ?'2 در د� ،*$رخ �PK 9	:	ر ،aطھ7	 �	
�p و�+� /	:($اھ  *  L+�، #	ھeاده /�  ن /	 رk	 �3)$ی دا#�� ا�� و�9  #	��	ن /	#	��	

ا*	 اL+$ن /�ا�� . ��1	2L را *  ر
	�& دار�$ش 1$ ���ان �@	شاو رو *  L+� و *  ?$�� 
�2 را /� :37$ری �$f0* ��2 و ا
/	ورم �L #	ھeاده از �3Kه ی ا�� L	ر /���	*�ه ا

2
در *D	aZ �/  S/ ا�� *D	طL �8	ر *8+$�2 ط)b ھ& J�� &Lا#�� . ا
C*  وا
�jده ا
2
��  /�ای :37$ری ا
C*  :$ر *  L+� و /� *�د  L	 .ا��Z ان �$راک *8+$ی و�*

راه ا��ا��� ا
+* e: �L 2	�d » *8+$�2 ط)b«�	�  و /3	ءا���� ��*�	ھ  دارود
�� ای 
�e �7  ا����> q�3B7L	ی *	�  د
��	ه ?$#� ای از� و ط@�8  ا
P)#+ �L 2  /� ھ

/� د
2     را �L از آن �$د وا�7$د *  
	�2 و *  L+�*	�ھ	ی د
��	ه ھ	ی �	ص �	 
در �	ر�E ھ& �L /$د *�Dاری از ھ7	ن *�Dار . � �Zاج /�ود/ Iاط�ا��	��eا�� داران �	 

*	�  را �L از د
��	ه ھ	ی �K/  و آ*��B	�  /� د
2 آورده /$د 1	 K 261+$ان ا���	ر 

  /� ا�� و آن /�ھ� /	
  . داد� د
B� 2  از �eد�B	�I /� /	د �L	/3	ی ا
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��p�k)$آ*�eو #	�� ھ& از ا�+3	 J?#�� #3@	�$��ح /� ?$�� ای p ^+ور /� ھ+� و ��ھ
�pب �9CK ��	ن *  داد و �8	Rن �N�K ی <+�� L$#�3	�  را 
(2 ز��/	ل و �� 
�$د *  ?��2 و /�:��0	ن ھ+� و ��ھ+^ �pب را /� ا��ان *  �$ا�� و ا�$اع 

آز*	��3	 و �41/� ا��وز�3	ی ھ+�ی در :�+$اره ھ	ی #��از و :	ھ	ی ا*B	�	ت را :23 
J?  * ن	ر#	�ا�� <+�� #�	/  در �l	ی ��ھ+�  ا��ان /� را
�  /� . ا#2د��� در ا��

ھ�7 ی ا�� �8	���3	 را *  #� آرام و آھ��0 و /	1$:� /� 1$ان . آن �k �Zور �7  �7$د
��ھ+�  SL :	*�8 �  ?��2 و /� DK	�� د�� /	وران ��e /	 د�0$زی و *�ا9@2 و در 

	*�8 ی :	��'�	ده ی در/	ری ا*	 اط�ا��	ن :. N$رت �eوم /	 ا
�$اری 1$:� ��	ن داد
�& �Lده /$د�� P1 �L$ر K	دی در *�	ن :	*�8 ی 
<+	ن �l	ی L	ذ/  ���ا*$ن @3#	��1 $

ھ+�ی 3#@	�$ <�eی �@$د :e ��ورش و ارا�� ی ��ھ+^ �pب و ��	ھ   –��ھ+�  
2+
 �/  ++'1 2�	Z ����3/ 1$ر��0  و در.  

�� 9	S/ /	ور /	 وزارت ��ھ+^ و p  �*$P� ل	6�	$ ��ح در ھ7�	ن و���د #3@	�اط�ا�
از *c6l و در راه  $1:�� ا�� �P$*2 ِھ+� /� ر�	
2 *�3داد �3)@� ��	ن *  دا�� 

. ی /$ده امی *0(�ه ا�P$*�3	/	رھ	 �$د #	ھ� <+�� . ھ�L q$#�  ��و?Jار ��L  7د��
�+� ای ��ا#2 و /�ای �(�0�� /	ر در ا��ان /� ا�� #�$ه ی /��$رد در در/	ر ا��ا��ن �

�خ را /� د
2 . ا�� N$رت /� �7	�I در *  آ*� �����$ر## 2*	K3)$ی ز� E7#

 K	7�:ت ا	ھ  ��*	ھ+�	ن #	ز*	
و  دا#2 و ا#�ف �3)$ی د
��	ه ?��0ده ای <$ن 
6�s ز�20 را . /� d@1 آن 
	ز*	ن ز�	ن را* 	kا���@Kی ورز �N�K 	k�*Cp ش را و

�
���
�eھ	�  #@�� /� ا�+3	 را ��  *  �Lد> e�ده ھ	 Z$زه ی د��� /  . و د���ان �
 d�
2 و /� اCMNح /  زK	*2 /$د و ��ح �3)$ی *  1$ا�20 از :	��	ھ  ر����


 	3����3	ی �$�  <$ن ر
	�� ھ	 ی دا#�� /	#� �$Y�  K	رت /�ھ�7 ی ا�� �8	��	8�  �Z و
را ز�� <�� 7Z	�2 �$د �9ار دھ� و در L+	ر ھ�7 ی ا�+3	  #+��اری، ?'�	ری و �$#�	ری

 e�/� ��ھ+^ و ھ+� و ز*�+� ھ	ی وا/��0 /� آ�3	 1$:� ��	ن دھ� و از *��اث ��ھ+�  �
��	7� S�	p . 	l9 ای را *از ���	K 2*	Kز ��+> I�	3���3داد �3)@� ھ&  در Z$زه ی �8	�

� و �8	���3	ی ��ھ+�  :��	ن �J��ا/$د و�  در �  �+1 S7K	M*@$ع در Z$زه ی ھ+
�	ر *�L�8 /$د�. دا2#/ I1آ �L  9ن ��ا	0Zھ& <$ن ا  �	0L ن /$د��	�و از  �در ا�� *

ا�@�� در
2 ھ7$ از /E زر��  /� ��ج داد/� ھ+�	م :'2 . ا�� راه 
$د:$�  *  �Lد��
��از روی ز�� �eV�� و زدن M(p ���(20 ا#�ف �3)$ی او را /� د��� �$د راه  ./�ز*

وا�lZRت ا#�ف در ا�� L	ر /� �Zی :�ی *  �7$د �L *+�  اش <+�/	ر /� ا�� و .��اد
آن ?'�� /$د ا�� د����Lا9  *  آ�� *�ام ا�+4	 *  ���+� و D1	k	ی وL  * 29+� ا*	 

�20 او را /Jj��د� �k	Z �:و q��� K@	س ا�� دا
�	ن /� ?$ش ا*. وا�lZRت /� ھ
2�	
�� و او �Y�+* �L/$د ?$ش ��ا9  را /��B از �$د دورش 
/� �1ر�U . ھ$��ا ھ& ر

�3	 و /	ز����3	�I /  ا7�K	د #�ه /$د�� و او را از +�>�@� b@
ھ�7 /� ا0Z	ن ��ا9  /� 
�+��	
ا0Z	ن ��ا�L  9 د
�I از ھ�7 :	 . در/	ر و �N�K  �Z ی BZ$*2 دور *  
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/ ��#$L ه #�ه /$د	1$Lورد	�/	رھ	 ��2 
� ��L  �$?�/ �@(3ده /$د1	 .� *�3داد �3)@� رو/
��	* T
*�3داد .از ا�� راه /� *)�D1 �Bب /4$�� و�  <+� /	ر D1	k	ی و29 از �3)@� /  �	

ط�د 
�ا�4	م ا*�� K@	س ھ$��ا /	 
(2 د�  او را  3�.١٧)@� �7  �$ا
2 او را /Jj��د
��وا89  /� :	*�8 �ه ?��ی ازز/� *�د /3/	 ا*	 ا�� آدم <+�دوزه. �Lدp  �	3�6N+� آرا�

ی �lZ �L ��R$@9 $B0�$$رش *  1$ا�� راه را در *0�� /�3ه ?��ی �B0�$$ از 
ا0Z	ن ��ا9  1$ا���0 /$د /� ھ+�	م /��	�  *�
�0 . ا*B	�	ت ا��ان در آن روز?	ر /��	��

 K	7�:ت ا	D�D61 ت رژ�& و29 /�3ه /4$ ی	�	B*ذب از ا	L ه ای$(: 	/  M/وروا ��
�+L	� 2 و
 و ھ7�+3	 /� ھ+�	م *�0ود #�ن ا*B	�	ت. درو�  و/��و�  /�ای �$د د

در �V# $B0�$)  را » ر�� *	ھ$«در ز*	ن *���L)  /	ز����3	�IB7L �/ I آ*� و 
�71 ��	�2 ا�� آدم � �L	�I را از راه 1)'�  ./�ا�d7: I و :$ر�Lد	� �Z ��ر /� ا	L

دادن روز?	ر *  ?Jرا�� در 
	ز*	ن �B0�$$ روش و �@�ا�� و آن را /� ا�� و آن �Lدن 
�c  ���ا9  ھ�L q	ری /)� �@$د و ��20 وK  �Z	e: ا
2 از �$#�. �$د را �  ?��2

ا
��8اد او  /�?���� ا����� . ��*	��	I1 را ھ& ا�� و آن 
�ھ& �Lده ا��. e? �6'Nارش
���	

6M  و ��I �	  ھ	ی د���ان ا
2 و از آن �$د  E/  
	�D* در 	ا����� ھ �ا�

1	 ر�� *	ھ$ /eرگ ورودی 
	��7	ن /eرگ �B0�$$ *  ا��0	د روزھ	 :)$ی در .ا��	ده
�
Ej د�@	ل او راه *  ا��	د و ھ�7اه او وارد . �	�/�/R	/)0$ر�	
?$#  *  #� ودرِ ) آ

*	ھ$ 
�ا�	  .��راھ�و�  و #	�8	ت �B0�$$ را /� اطIKC *  ر
	�@�ھ	ی �N$P  و

(+  /�$��?$ش *  داد /  آ �L 0$رآ .ن�	
/	R �1ک *  �Lد و /�  ی در ط@�D را 

ا*	 /  ا�9C  ر�� *	ھ$ در ا�� /$د �L /� ا�� آدم *��ان *  داد و . د��� L	رش *  ر�2
*	ھ$ *��� /$د و /�ش �7  آ*� 0L  ا�@	ر درون 
	ز*	�I را /� . او را ط�د ��L  7د

                                                           
	  3وا�ت او را . �� 	ن G1ت /�د��ر ���=�ی و#ت -رده ام وL  �� 	ن و#ت �	  دھ�د�� روز �را#  . ١٧

ھ	�ن آدم ��ت �ر	ن در �� (��� ��G1 �ود �	  �ود ���وان ھ	�ن (وری ����د ا�ران و در . -	� �ر���م
ھ�.�م /ون در آن . �� ا�ن �Hل �� روی 3ود ���وردم. ا��ره دا�ت �� 	ورد ���3واه. ��و�ز�ون ظ�ھر ��ود

�ر��	� ر�زی Iرھ�.  را �ر�ر��  	  -ردم و 	ر-ز ا���د Iرھ�.  آ��� را راه ا�دا��3 �ودم و د�Iر 	ط��OLت
ا�ت  ا�ن آد	 . ر�Iم ��ش 	�رداد ����د -� �� 	ن 	�Hت 	  -رد �G1م /را �	� �� ا�ن آدم و#ت �	  دھ�د

���& �دھد 1و�  را �ردا�ت و �� 	��   ����د �  آن -� �� 	ن. Hراف -� 	  ����د ھ	� (� �د1و�  	  -�د
�� ��ر د�.ر ھم . �Oد رو�� 	ن -رد و G1ت �� ا�ن آدم ز��دی 3وش ��ن ھ�� . اش G1ت �� �را#  و#ت �دھ�د

ر��H  -� ر�Rس دا��.�ه �و
�  �ده �ود .�  ���& داد��=��  د�.ر را از	ن �� ��1ده رو����د �� �زر1واری �
�3و�  در��ری ��را	ون 	��� �  آن -� ����  ���د �� /پ و /پ  و 	���د ھ	� ی ا
=�ی (�	�O ی

او را از . �	���ن Sس 	  زد �� ا�رار 	را �� د�Iرش د
وت -رد �� ����� ی ا�ن -� 	  3واھد 	را ����د
��	�و #راردادی . ر�Iم د�Iرش و د�دم اH	د ��	�و آ�(� ����� ا�ت.دوران دا��(و�  در ارو�� 	  ����3م

I �� رھ�? -و/�دا�تI ود -� . رھ�.���ن ��دق -�� را(4 �� -��ب� ��Iرا 1ر  Lو� �	-رد ا  	م ��	ر را ��-
S�H ر��H  را ��دا-رده �ود و 	  3وا�ت ھ	�ن 	�ل را �� ا�ن ��  �Gرو�د ا	� ط�ق .در آن ز	�ن ر#	  �ود

ت ��رت دا�ت 	GL�3ت 	  -��ھم -� در �3. #��ون �	  �وا��ت ا�ن -�ر را �  	وا�Iت ��دق -�� ا�(�م دھد
ر��H  -� 	را <�ر 	��ظره در 	�Hط  دو����� #رارداده �ود G1ت ا1ر 	  �ود ا�ن -�ر را در�ت -ن �� . -رد

��ز و#ت 1ر�Iم ر�Iم ��ش ����د و . 	�Oوم �ود 	��� ا�ن -�ر را 3وا��� ا�ت. 	� ا�ن -��ب را /�پ -��م
(�زی از آن . /را ا�ن -�ر ��	�و را �	�م �	  -��د���زر1واری 1و�  را �ردا�ت و �� ��دق -�� G1ت 

��	�و آن -��ب را �� /�د (� و
ده داده . 1و�  را 1ذا�ت. طرف ���د و G1ت -���ش را �دھ�د �� 3ودش 
  .�ود
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��	
�/ IKCم �@$د. اط$
��اL  9	ر را /� :	�  ر
	��ه . <+�� رو#  ا*	 در ���^ *�
*� در آن ھ+�	م در �B0�$$ ر�2 و آ*� . /$د �L �'�ت از او در �B0�$$ رواج �	��� /$د

  0L 7  �$دا#�& و *  د��م� 	آدم را �7  �0+�د ا* �ا��'�در ھ7	ن . �اھ� /	 اودر/
 �L &�?$�	 در :$ا�  روا/M  /	 ر�� *	ھ$ دا#�� �B0�$$ �	�7  در /(I ��ھ+^ دا#�

2
ھ7	ن �	�& ھ�/	ر 6N@2 ��ا9  /� *�	ن *  آ*� �	��
+�ی �$د را از ��ا9  . /$ده ا
ا�� �	�& �Z  در ھ7	ن ز*	ن . 7	�J?  * Iا#2 /  آن �L /� داوری /+��+��/� وk$ح /� 

�L از ا�@	ر درو�  
	ز*	ن  د/	 ر�� *	ھ$ روا/M  دو
�	�� دا#2 و /��3  *  �$7
ا�Z �/  9ی �	�$#	�+� /$د E� �L از ر�� *	ھ$ /� ر��	ر �� .�B0�$$ �@� دا#�� /	#�

���D	�  ط�د #� /� ا��و�eی و �	<	ر /� ا��ان /�?�2 و اھ+�	م *���L)  *(�	ر او*@$ ی 
9  *����2 *�
�0 ی/	ز /� ھ$��ا روآورد و C0+� ا��	ی �	ز�3	د ھ$��ا و /�* �/ 

 2
�D	1  وزارت K)$م را از دD61  +8� �3ان*���L ون��  .*����K 2)7  آن /

/� ا��اد *(�)� *  ?'2  .	/�  در ا��ان *  �Lد1@	ط /	 mرھ7�� L	ر را دراا0Z	ن ��ا9  
�8/ &+L  * 2
�$ه ی ��m I	/�  و از آن آدم وا�Cق و#*  ر�2  ا?� L	ری دار�� در


(� *  ?'2 و 
�آ�� ا?� ز��?  اش   * 2
ھe�+� ای /��7  دا#2 ?	ه L	ر 0L  در
 b(p2 �7  #�ھ& #� و ا
*+$<�3 ھeار �$ا�  �L *7+$ع ا�(�وج #�ه /$د /� . در

�# S
ا �Lد m �/ �L	/�  ?'�� /$ده ا
2 <���ا9  ھ& /�ا�& �81�� *  . ا0Z	ن ��ا9  *�$
���� و /�/(2 . /� ا�� /�/(bDK 2 ا��	ده ا:	زه ی ��وج �7  دھDZ د د���انe� را 	آد*3

	زه ی *  ?'2 /)� /� ا�+3	 ?'�& /	�� ا::)$ه ?� *  
	�2 و در *D	/)�	ن /� دروغ 
����ا�9C  را ��ا9  ھH7$ن ����Z c د�@	ل !! ��وج /�ھp ل وJ�@* ی	ز����3	/ �ا�

را �Lد ا*	 �lZات از او در <+� *$رد   ھ& ھ7�� L	رھ	 در :37$ری ا
�L  * .*Cد
DZ$ق و *eا�	�I را /� او  /	 ا�� Z	ل��+� و ا��ا��+�ش دور �B0�$$�  و ا*+��  /�3ه ?�

ھ7�� آدم ا*	 و�9  در آ
�	�� ی ا�CDب ا��ان در *�8ض /�6ان �9ار دا#2 و #	ه  .داد��
/� *�د �$��D1  @M9 e	k	ی و29 از /� �$د و /� اوk	ع *s(0 �7  �7$د ا��	د و
s و 


K�* Ej  #�. و �	
T �7  داد���(20 /� ا. #	ه �Lد  �B(* ر	د��� و در/ 	درش /	*
D1 �M
#	ه �k . �/  #$� �Y	ی د��ار او �J����� #�	�$��	و��ی دارد و 
�ا�4	م /� وا

Lھ� 	آدم ��ا#2 و�  در آن روزھ �02ا����J�  * ر$lZ �/ 1 .   را	از د�8  B�  �L
ق او ار /	#	ه /�b0Z ا'1	��E از د�. ��ا9  /� در/	ر ر�2 *$89  /$د e+/ �L�� �	�	ب /$د

��l6ت /	�� :)$ی ا�� L	رھ	 را /����� و ��Jار�� . را د��م(Kم ا��	
?'�K �/ 2ض ر
�/	�<+� ���B ھ& درار1@	ط /	 
�L$ب Y1	ھ� L++�?	ن و /	زدا#�3	ی �kور . ?��0ش /


2ن را��ه /$ده ا/�ز/	 .7*8M* 	*2 ا
#	ه  +& /�f)$م ا
�L 2 #	ه ا�K+	�  /� او ��ا#�� ا

�ان و ?�دا�+�?	ن Y1	ھ�ات ار1@	ط دارد و *  1$ا�� ا�@	ری  	/ 2
/� او ?'�� /$ده ا

/	 ?�وه ھ	ی *(�)� *� :7)� /	 :@�3 ی *)�3	  را ھ7�� روش ��ا9  در آن ھ+�	م . /�ھ�
�+� ی /(��	ر و �B  دو و �2l3 آزاد�3	 و ��وھ��3	 و/	L ی	lKاز ا �1 �
ا�$اع  

از اZ$ال *Jھ@�$ن <+�ان . روا/M  دا#2 و/��9ار *  �Lد �  *  ?��2 و ?�وه ھ	
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آزادی /� �2l3 وP1$رش *	�+� /0�	ری /�ا�� /$د �L :@�3 ی *)  .*d(M �7  �7$د


	�2 و ?�7اھ  /� /	را/��ا�  را /� #	ھ7�� P1$ر.�+�9رت *  ر  * SD�+* ه  *

�I از. �	���/ 20��	ت ا��ا�� دا
�	ن 
�دراز دارد وL	ر*� ��e: �/ دازم�j/.  * sD�
/	�� /+$�N &0	bZ  �$اھ& /+$�0& <�ا *)�B ی ا��ان /� ا�� آد*3	 ا7�K	د *  �Lد؟ ا�@��

7�dMD*  7 ز*	�  ر��	رھ	ی�c ا�� 9)& ھ& درN	� ر?$�� و	7� �Z  /	 �$د ��ا9  را /

$ی در *E(4 او را /� �	م . �����Y� �+(20ی /از�	د /�د و /� او /	 $* ��0Z��و�9  *


j	س. �B$ھ�L Iد /� او �+	ه دادم  / 2
  .آد*  ا

�e /	 ��ا9  در ار1@	ط /$د��� aط	� 	و ھ7 �ا*�L	� �N	� ل	س *  زد��. ا*�R او 	و  /
�+���?  * �(N	� از او �
��ا9  *  ھ7	ن L	ری �L �$د .*	�+� دار�$ش آ#$ری ��2 

�D	ت j> �L  و *)  *  �7$د�� ھ�7 /	 ��ا9  ار1@	ط /0�	ری از ا��اد *�. �LدD61 �0 ی

و /� P1$ر �$د از او  دا#�+� و /� �6$ی او را در :��	ن /��  رو��ادھ	 *  ?Jا#�+�

�c /�/(2 . ه اش ا�� /$د �L �@� *  داد و �@� *  ?����2ا9  #�$. /�3ه *  ?���+�
  /	@L$(> �H/ &�/� ھ+�	م ا9	*2 در *$��T و در  *  �Lد از ھ7�� L	رھ	 �L ھ& دا#�

/� �	د *  آورم د��L *�76 ا*�� ر�	Z  را �L وز�� /(��	ر #�ه /$د ا*	 �7  . ��ا�B'$رت
ھ� روز z@N ��ا9  /� او '(1� �L  *د و ا�@	ر /� . 1$ا�20 /� وزار1(	�� اش /�ود


�+� ی /(��	ر /� P1$ر �$دش �+3	ن را /� او *  داد و از ا�� راه /	L �73'/ د�L  *  8
�+L  * S7K $6� �> . آدم �د ا��L  * ر$P1 ��
ر�	Z  ھ& �L د
�I /� :	�  �7  ر

2

2 /	زان و . ��)  *d(M ا	�
در �CL cم ا�� ا�Cق در ا��ان در *�	ن #7	ری از 

  *06$ب 	�

2 رواج ?���� ا
2 و <�eی :e �	دو�  	�
���Z ا�3	ی �N�K ی 


  /� #7	ر آورد � رواج آن را �$#	�+� دا�20 �	��@	 .#$د�7  	�
ا�� . زر��  
�#	/ �L ELی ھ�$
� ا
�L 2 /�ا��& ��H در ا�+4	 *3& ا
2 ا�آ.ر��	رھ	 �	�0+� ا
2 از 

2
0�	ری از �L	/3	ی �	ط�ات /. �	ط�ه �$�0  <+�� *�د*	�  ?�7اه L++�ه و L	ذب ا
ا�� . /  د�9  و �l	آ���+�3	ی L	ذبا�� ازدروغ ودرا��ان و در�	رج از �L$را�@	#�� 

 �L ن	را <+  K$+P* و ��دا��� ی ���	
در :)� /�ای �(�0�� /	رد
2 از �L	/3	ی 

$م در ز*�+� ی ا��ان #+	
  �$#�� ام /	�� /	د29 و ھH7$ن �c �$ع �	ص اد/  

/� ?$��  ا�7Z ا#�ف ا�� ��B را/�?��2 و ��ا���0 ./�ر
  �Lد �� ھH7$ن 
+� 1	ر�( 
P1$رش ھ+$ز ا�� ا
�L 2 *  1$ان ��B د���ی را از آن �$د . ای د��� از آن �	د�Lد

 E�$���ز c� �Lذ 	2 و /�	
 �L ا��و ���B� c ی د��� .?J#2آھ��0 از L+	ر آن 
�� ا��ادی دورو/� :	*�8 ی در/	ری 1	زه راه ا��	ده ی #3@	�$��ح �3+> ����B(�  * ی$(

(7K و 	رھ	و /�ر��	دھ�B د��	3�  * �mی . ا �*	��/ I)� �/ �L  @M9	kرگ رe/ ه	ا#�@
e�$(1�$�  ا��Kاk	ت دا��4$�  دا���	ه �31ان ا�4	*�� در واd9 /�ا�m ارز�	/�3	ی 

�� و در�	#	Z 2 از ا��اد در
��ا*$ن :	*�8 ی 1	زه /� دوران  در
�  /$د �L ا�� د�
��ه ھ	ی ��ح �3)$ی دا*� 
و �8	���3	ی رk	 9@  در ���7 در /	ره ی L$#�3	 .*  زد��ر
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0�� ��P /	�� :�ا?	ه 
(�  ۵٧ی دوم 
	ل Z $>  �D�DZ  / آدم 	/ I�	3�و ھ& ا����
  .رk	 M9@  و ��ح �3)$ی در ا�� دوره 
(2 ا#�@	ه �Lد��. ?'2

 ��Lد��0Z �/ �L  �	�k  2  و ھ�07ش#J?ر�2 و در 	B��*آe��  �L  @M9 ن	B�دe� از
ھ�EBH از . <+	ن ر��	ر *  �Lد�� 3B��>  �$? �L	ی <� ?$ارا�  ھ�0+� ھ� دو /$د

ا�� *�د*	ن �$د �	 ��را��	ن . *89$�2 و :	��	ه �$د آ?	ه �@$د �	 /� روی �$د �7  آورد
. *  �Lد�� ر��	ری ا�CD/  و *��8ض �����mوت ا��و��� /$د�� واز S@9 رژ�& �3)$ی 

Z �/ 	�$? 7$�� ای�  �C��	 �$اھ� ھ7�� *3+	ز ا�(7 ، . 0	ب *  آ��ھ7�� K@	س *
ا0Z	ن ��ا9  ھ7$اره 
�L  *  8د ھ�7 را ��اب L+� و /	 .رھ@��$ا��ه ی ز�	ن ا��ان 

�e /��9ارا�� �  M/ل روا	Zزد	
 ،دم از دو
�  *  زد و ھB7	ری #(P ن �L /	/	 آ. 
 �+L  * وی��
	ز*	ن /��	*� ا
2 از وا�lZRت ا#�ف � ���* 	36@N 2'?  * 	3@# و

7�� ا#�فZ ھ   !از	آ? �/ b1�* ت را	8�	و # 	3��Z ��ھ�7 ی ا �L �1 از ھ�7 آن�/
�3	�  �L /	 آ�	ن روا/M  داm h)#* 2#	/�  در 
	ز*	ن ا*+�2 و د��� ا��+ ��	
*  ر

2�	
  * ��J� b�
و /��1 از ا0Z	ن ��ا9  ھ7	ن ��و�m e	/�   .واز ا�� راه /0�	ری را آ
/$د و /��  از ھB7	را��L I ا�� آدم را:�ی *  ?���+� و /�ا
	س اظ3	رات او ر��	ر 

�+� 1$زی /$د�� /� ھ�q و:�  .*  �Lد��L رت و	DZ ه ی�DK 2#	@041& ا� �L ن	*�د* �ا�
ا
��+	�  را ، �Nف در ا�@� *�	ن 1+3	 آدم . #	���0 ی *D	�L  * در د
2 دا#�+� �@$د��

  ��Y از /��  *YZC	ت، #	�� /�$ان 1�07	ر�	�Lوان دا�20

از 9$ل *�76 رk	 #	ه آورده ا�� �L  ۵٧در :��	ن ر��ادھ	ی *+�4 /� ا�CDب .٣٫٧.

�اغ ط���اران او را ?���� /$ده ا�� ?$�	  �L  �
�� �/ T
?'�� /$ده ا
2 در �	

#7	ر *(	�'	�I در  اL+$ن ا*	 ا�� ا
�L 2ا89�2 و! ���ارا�& در #	�eه ��eه ھ�0+�ط
 I�	از �81اد ھ$ا�$اھ I������� �81اد *$ا�D	ن *�76 !!ن /)$ار ا
2در آ#	�eه ��eه //

 	� �8/ �L  �	0L 	� ه	#	kھ$ا�$اھ  از او رو آر �/ U�ن ورد�� /� �1ر$+Lدر ا��ان ا
�+�از�� /� *(	�'	ن �3)$�3	 /��	ھ  . #	�eه ��eه در ا�+4	 *8+	�  �7	د�� دارد .ا9	*2 دار��

	B��*ت *��6ه ی آR	�در ا 	در �+�ن � �N	� ن	زه /�ای د�@�ی از . در ا��)�0	راھ  1
:37$ری ا
C*  از �	رج ا��ان و ?Jران روز?	ر در ھ7	�4	 /	 ژ
�  DZ$ق /��ی 
0�	ری از ا�+	ن �	�N در *�	ن ��ا��	ن و *4	ھ��� د
��	ن /� / �L  �	Z ا�  در�@�و�

  .آ�$ده ا
2 �$ن


D$ط L+�؟  �	
 <�$�� *B7� ا
2 رژ�7  /	 ا
�B6	م رژ�& *�76رk	#	ھ  /� ا�� آ
ا�� ��
I در ا
	س *�	/� ھ7	ن ��
�  ا
�L 2 در ار1@	ط /	 
D$ط /	ور�	�J�� و 

�	ن ھ7$اره *�Mح /$ده ا
2 و ھ+$ز ھ& ھ20�	
	

D$ط  e�
T . #�'2 ا��	� �/
��	3�
�� ��
(2 د#$ار ا
�0�2� در ار1@	ط /	 <+   . 	�
<+� *$رد را در ھ7�� را

���� /�#�7ده ام ا*	 ھ�+ ���Z  ��ا�� ��	*�8 ی ا��ان  و دو?	9  :Cط ا�$D
$ز /	�� از 



 

134 

 

���� ی 
	��	ری #�ه ��اوان 
(� ?'2 و  /� ا�� :+@� ھ	 ��اوان ا����D1 ل . ای و	Z
�	B#  * در ا�.&:+@� ای د��� را 	/+$�0& ھ�7 ی * ��	7�7N 	� &�ده ا$/�PD* ن	�* �

  .د
L 2& �	�(��  از �$د /� ��ج داده ا�&

��L$+B1  Sا31	ی رژ�& �3)$ی دوم راB�1 	3�	0از ا� ��
�(0L 20	�  �L . *  داد��
� د
دوم ./� L	ر#	ن /	وردا#�+� و در ا
	س /� �$K  ا�Cق ���Z ای �	�@+�ی ��	ن *  داد��

8�	رھ	ی در
�  و ا�9C  را * �L  �	0L ری از	��	س *  دا#�+� و ?�<� /	 /��  �	 /0
ر��	رھ	ی BZ$*�  �	��+$د /$د�� و ا��D	د *  �Lد�� ا*	 Z	�k �7  #��� از ارز3#	�  

�++��+/ E� ده	
د
�� ی 
$م ��2N ط)@	�  /$د�� . <$ن در
�  و �	L  *	�  و ز��?  
 aزه و�	1  ��8kو 	د را /$� b
*  داد�� و از �L در ھ� /��e	ھ   /	 <���  *�+	

. /  /	وران 
3& ا�+'�  را ھ& /	�� در ھ7�� رده �9ارداد. آ��H *  ?'�+� دوری *  :�0+�
��
�� دود/ �Hآ�  	دن آ�$/  
	�
 ��p 	�	72ی �(20 *���ک /$د و *  �7$د ھ
. ن ا

ا�� دو?�وه �	 د
�� �L /� ھ�Z	ل �	��	ھ  ?��0ده ھ& دا#�+� �0@2 /� :	��	ه �$د و 
q�89$�2آ�	ن را از *89$��  و از :	��	ھ اطKC  ��ا#�+� و آ
	ن *  #� رژ�& ھ* �/   

L	4/	: ق داد و$
/�ا�� /$د �L *  1$ا�+� /	 اB1	ء /� P1$ر#	ن . �دو :	��	ھ  د��� 
Iدا� �+#	/ ��
 ۵٧ا�CDب . �$د �	��	ه د�$ان 
	Rرا�� ی �$د را ھH7+	ن در ا���	ر دا

Z و hP)1 و Iدا� �L ن داد	���
�20  و �	ک ز��0  اداری /� 1+�  در�  �	L  �	3 .
  .#3	 ارج /+�3ز/	�� /�$ان در ھ7	�6	ل رژ�7  را ھ& /��	��	ھ�ا�L 2# /� ا�� �$ع از ار

 b(2 طN��  

  �3)$ی دوم ��*	1  ھ& ا�4	م داده ا
�L 2 /��� ی L	ر#+		�
�Y	م 
2�	
�  را *  1$ان در 
	��	ر ا�� <+�� ��*�3	.�7  1$ان آ�3	 را /  ارزش :)$ه ?� 

�� در 
	��	ر و �Y	م �Kا�2 ا��ان در �PK �3)$ی دوم +H77  و اد/  و ھ(K م	Y�
از *�eان  �� *2 ��ھ+�  آ�	ن *  L	ھ� وا�� ��2N ط)@  �� از ارزش ��. *�	ھ�ه �Lد

�Cن و ا��ادی �L در د
��	ه  . ��*�3	��	ن /� ��ھ+^ ا��انLت و و	l9 ری از	�0/
��ان �8	��2 دا#�+� ھ�7 /�ا�� /	ور�� �L /� ھ+�	م �8	��0L 2  را /	ا�+	ن داد?��0ی ا

 ���� 2
L	ری �@$ده ا
2 و 0L  :�أت �7  دا#�� ا
2 از ا�+	ن /($اھ� رو#  �	در
�++L.  7� 	*د ا�j

  را /� داد?��0ی وا	�
*�76 رk	#	ه /	رھ	 �$ا
�� /$د :�ا�& 

�� �$ا
2 و ��Yی را /� ا�1$ا�20 ا�� +>��	
L	�$ن وCLی داد?��0ی /��� ای .4	م ر
�� L	�$�  را �	د��ه ا��	رد:	ا��	ده دا#2 و د
��	ه l9	 �7  1$ا�20 +> .Y� د���ان�
	م 

0�	ری از �8	���3	ی  دی /$د ا*	 در *74$ع �Nور 
+� و?�<� د
�($ش �0	دھ	ی *$ر/
I�ا������ه ��.ت  m@�  و �Nور ا
+	د *@�+  /� 9$ا�K و ر��	رھ	ی 0Z	ب #�ه و از �

2��?  *. 2(P� ��
  دا#2 و ھ7	�
 ��p  �(P�  �@m و  �	l9 ی �K$74* ��ا

  ا��ان	�
:37$ری ا
C*  ا��ان . را�� *(	�'	ن #	ه ارج *  �3	د�� و �� ا�$ز�0�$ن 

� /$د�� در رژ�& �0ا�/0�	ری از 0L	�  �L 1$. ھ�7 ی ا�� <�eھ	 را از ارزش ا��ا�2
�$��ا� �3)$ی ا
��8ادھ	��	نj/ 2�� ھ+$ز �L ھ+$ز ا
lZ 2$ر �l	ی آن +را /� وا89
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:37$ری ا
C*  ا�+	ن را /��ون ا��ا�2 ا*	 ا�+	ن *�ام /	 �K$ه . ز*	�� را ارج �7  �3+�
 �++L  * ر$P1 ھ�0+� و  *C
» �@$�p	ن«و د�@�ی د�@	ل #+	
	�  �$د در :37$ری ا

2
  . دو ا#	ره /0+�ه *  B� �/&+L  . ھ�q ار1@	ط  /	 رژ�& �3)$ی ��ا#�� ا

  B� 2�	*2*$رد ا

� *78	ر /+	ی 3#�	د /$ده ا 	�$? �L 2
�S :$ا�  . اP6رغ ا��	�
�ه *  در *0	�D/ ی ا�� ط�ح /��. �+�ازد�L ھ+$ز ��$ا���0 /$ده ا
L 2	ر �$د را راه /

و رژ�& �3)$ی ھ�q  /$دو /3	�  ا. �9ار*  ?��د#$د و ھ�7 ی ا*B	�	ت د ر ا���	رش 
Kا*��ا �2 /� ا�
*	�+� د��� #�3و��ان ا��ان 1$ا���0 /$ده ا
2 /  ھ�q . +	�  ��ا#�� ا

1@8�l  درس /($ا�� و/eر?���� ط�ح Zآن  ����ا*	 ھ7�� . ��ا<+^ آوردرژ�& را ھ&  
آدم �L /� ھ�Z	ل /���� ا����� ھ	�I را در ا:�ای ا�� ط�ح *��$ن ھB7	را�I /$ده 

3#�	د <+	ن وارو�� 
	زی *  �L �+L ?$�  او ��دی  ا
2 /� ھ+�	م 
(� ?'�� از ط�ح
ھ�q ار1@	ط  /	 آن رژ�& ا�mش و ��� ا
2 *+'�د /$ده ا
0L �L 2  �9رش را �7  #+	

2
�	ن در ار1@	ط .<�$�� *  1$ان ا�� دو?	�� �7	�  را :�ی ?��2 .��ا#�� ا�	3/ ����/
�++L  * ده ا�� و�L �����از ا�+	ن ھ7�� #	�$ررا
B� T  د�./	 آن رژ�& ھ7�� ر��	ر را �

2
  .از ا�� /3	��	ن /�Jر�& و /� ا�� �$ع از ر��	رھ	 /�jداز�&. ا

�6$ن دا�20
7	ر /	 ا
��8اد و ھ+�*+� از ا�� *8 .*$رد د��� را *  1$ان *$رد *3+�س 
�+� <+	ن ��  * �L 	:ھ� 	ه /��$ردار ?�2 ا*	#	kدر دوران *�76ر  �	+��
ا*B	�	1  ا


(� *  ��ورا�� R	/ او  �$? �L��+> 2
�eھ	�  /� /	ر /+�	�� �'�اد 1$ا���0 /$ده ا> .
دم و *3+�س ��وp  و <+� *3+�س /��3�� و *��73�� ط�3Z	ی *78	ری را ھ7�� آ

L �8ط	D*ه در ا	#	kن *�76ر	ر د��� در ز*	ر دا#�+�	��� . �L ب$B0* ھ�خ	روزی #
�6$ن  ?	ه *  1$ا�/ 20	e*ه ھ& /�$د *  ?'2

	ز*	ن *3+�س  �/ IZل ط�	�/� د�

��l6ت #	ھ�خ *� و /� /��	*� آ(Kا 	2 دا#2 ?'2 /

+I4 ط�ح را در د �L ب$B0*
���� ط�ح <� #�؟ *B0$ب �L ر�� /$د و �73�� ا�� آدم دارد :)$ه 
#+	 *  �Lد�& ��
�� و /�$��� ���ان �@	#+� ، #	ھ�خ �	
�7	�  L  *+� در �	
T ?'�� /$د /� ا��	ن 
Cم /�

$B0*20ن ھ	�Zل ط�	ب د�@ !
/$د�� و  2 *�د*	ن �L در آن رژ�& 
$د /�دهاز ا�� د
�+�0�� &L ده و$@� &L ار��J?  * ا#�+� وJ?  * ن	ب �$د#	0Z �/ را e�. �0	��� ھ�7 <


  /� د
2 *  دھ� 1	 ا��ادی /	 	�

	��	ر  c� �L 1  را	�	B*و ا ��	ی ز*	l� ن	ا�+
	�N$Pب�	0Z �/ ، �++L �#ر ��و وا�7$د *   آور�� و /  ارزش *  دا�+��8*  1   7


	ز��. 

 	1  �Z ب وCDز ا�	pن آ	ن رژ�& �3)$ی از ھ7	اران و از وا/��0e?ر	L دی از	ر ز�	7#
��ن 
7�+/� �9رت ر�   �/ ��'?	�  K$� �/ و ��$# d9رژ�& وا �ل ا�$@D* 8  دا#�� ا��


�2 و �J����� #�ن ا�� *�S /� . /  ?+	ھ  �$د ا�Nار /$رز���$@D*  را ���	� �D@د طe�

sD� �L �9رت را /� د�Cق ای �	��� و �Z  ر�	L	ر و /  ا 2
<�$��  2 آورده /$ده ا
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�z داد؟ ھ�7 ی ا�+3	 و �Nھ	 �7$�� ی د��� ��	ن *  دھ+� �L رژ�& �3)$ی k$1 1$ان  *
�� �7  زدB1 ان /� �$د�D�8* ار از$�

�$�  ا �/ .# S�B�1 �/ ��از�+�$رای ��	ھ  /

 ���2D ر�	
2 آن را /� �3Kه ?��2 و در �(�0�� ��2N ھ7DZ  /  *آد �L 2+M(

 .*D	م و #$را را در ����	ه �7�+  /�ز*�� ا��ا�2 و /	 I��L /� او ا/�از و�	داری �Lد

�� �Lد �	 /� ����@	�   -  ا�� <+�� *�د*	ن �	�� و ا*	�2N$1 را <�$�� *  1$ان �B#
20/ ���Y+��N از /0�	ری :3	ت د��� در 7k� /�آ�+� ��2N  ۵٧ا�CDب . آ�	ن ا*

2
*�دم ا��ان در واd9 <$ب <�eی را . ط)@�3	 و دورو��3	ی �PK �3)$ی دوم /$ده ا
2
  .*  �$ر�� P6* �L$ل �$د#	ن /$ده ا

از *�Z$م ��وزا�'� /�$��& / �L	 ��2N ط)@  از �3)$ی . *  ز�&د��� �B  دو *�	ل 
 2N�� 	/ 2 و��? �(N	� دوم��
/� �	د دارم #@  �E از . ط)@  /� *D	م 
+	1$ری ر

�d /$د�&
زر�	ب �$�   و ا��ج . ا�CDب در �	�� ی �B  از دو
�	ن در :87  /	�+0@�  و
از وdk *$:$د ا��D	د *  �Lدم  و از ا7K	ل . دا#��& �L  * 2@6Nد�&. ا��	رھ& /$د��

2*$BZ .	/ ط	�7د و /  ار1@# &+�V* 2 راN��  �$� ب	زر� k$*/	�# ده ?'2 $عe
ا��ج ا��	ر �L �($ا
2 از او 7/ bDK	�� �C/	BZ . �(/ 2'? �(N$*2 �3)$ی ھ& /� /$د

2
ا�� . �	
(  ��ادم 1	 4*)E /� ھ& ���eد. #�'2 زده /� ھ�دو �����0&. ا�� در
2 ا
/� دا���	ه  *۵٧� �Z  ��$ا���0 /$دم 1	 #�3�$ر . ھ�دو در آن رژ�& /�3ه ھ	 /�ده /$د��

�� دو��  راه ���ا �Lدم. ه /�	/&راp ه	دا��� c� �/ زه	ھ& 1 T�ر	1 �ر . در ا�	ا��ج ا��
ر�	
�L 2	/(	�� ی *�eLی دا���	ه را دا#2 و زر�	ب ھ& در 0L$ت ا
�	دی /$د و 

. *	�� /� او در ا�CDب ظ)& #� و دا���	ه از /�2L دا�I او *�6وم. از�eد�B	ن D1  زاده
�> E��/� آن رژ ��	دا *  /��P1$ر ھ� دو /�ا�� /$د �L *� از /��0	ن #	ه  ؟& ��ده /�

�� /  �1د�� . از *� �	N)� ��	ه دار��در :d7 ھ�0& و /	�� )
ا�� ��2N ط)@  
��ه 
�B$ھ���  ا
2 و ��	��� دو�3)$ /	زی �Lدن 0L	�  �L در آن رژ�& /� ھ�7 :	 ر

��ه ام ��ز�� �c دL	��ار ��د. /$د��+# �L ن	ب �$�  <+	2 در �$ی زر�
. /$ده ا
�
�/  7(K *�1@� ی ��1�R	/ �/ ن داد	B*در آن دوران /� او ا &L	Z ی	l� . �7ن ھ	ا�+

����B(�  * زاده  D1 �/ ت ?$�� ?$ن /�3ه . دورو	�	B*رج ر�2 و از ا	/� � 	رھ	او /
/	 ا�CDب او را �	0L	زی �Lد�� و *�31	 در ا�� دا��ة ا�87	رف و آن دا��ة . :20

در /��3�� 
	�3	ی �7K �$د �	<	ر /$د /�ای ?Jران . *D	�� ��L  *  0�$د ا�87	رف
��B71 و �+L  0�$+/ زا��ا��ج ا��	ر ز��?  *��3  دا#2 ا*	 �20 او <+�ان . ز��?  *
��#	ن /� ا�� و آن *  . /$د �L /� ھ�EL q ا+�K	 ��L  7د� �L ف /�ادران *�3ویC��/

��
�� در  د/$او hP)�* �L :$ر�Lدن ا
+	د . رpت درو	8�	ر ھ& /� #	/ c�  �Z
 E�ار1@	ط /	 eKل ا�7Z #	ه از 
)�L 2+M 9	:	ر�� و eZب 1$ده /� دروغ آن را L	ر ا��)

2
�� . :)$ه ?� 
	��� ا�� ا#	ره ��Bده ا+>  *C
Rا T�از ا�� ?�وه �sD آن /�H	ره #
� 1'	وت /�Jارم *�	ن ا?� ا�+3	 را *  �$�0& 1+3	 /� ا�� �	ط� ا
L 2. :�أ1  /� ��ج داد

  * 2
�$1�� اطKC	ت و /��$ردھ	ی �	در b:$* ه	? �L ق ��دیC7  و ا�(K 1$ان
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ا��ج ا��	ر <+�ی ��M* I)@  �$#2 در ار1@	ط /	 ��3
2 ا��اد *7+$ع ا�D)& در آن . #$د

(+  �	در
2 /$د �L &�ه . رژ	ی دا���eL�* ی ��	)/	�L &�ات در آن رژ�lZ ��ا

�a و 
'� و <	پ /�ای �31ان را �Lده /D61 ن	B*ا 	ھ�N 	: ه �$د و از آن	��	د�� �$
*�� �c رژ�& <� /	�� در ا���	ر �9ار دھ� 1	 در ��Y آن #(h . �$د ��اھ& *  آورد��

��
S@9 از �3)$ی . �	 ا#(	ص *$:� /	#�؟ ��ر ا��	ر در ھ7	ن دوران �3)$ی /� �mوت ر
�	د#	ھ	ن 9	:	ر �L$ر را /� . ��ا#2 اول �L در ا��ان �mوت /� N$رت �$ل ��D رواج

7�� �	�$اده ی ��*	�'�*	 *�� <� ھ. ی آن �L /�$ا�+� /� 
'� /�و���Zاج *  ?Jا#�+� /�ا
��در Z	�  �L ��ز��ان ��*	�'�*	 /� K+$ان L	ر?eاران �3)$ی N@6	�� را . داe: 2# ز*

/� /�2L . �31اندر �31ان *  �$رد�� و �	ھ	ر را در �	ر�E و #	م را 
�راه /�?�2 /� 
آن و29 ا�� �lZات و . ھ$ا��7	ی ا��P	N  *  #� ھ�7 ی ا�� L	رھ	 را ا�4	م داد

در ا�� /	ره . ا*�	��	ن /� *� �(� *  ��و��+� و �$د را *9�P  د��رس *  �7	�	����
2
0�	ر ا/ �)
. /	�� �B@	ر ا�� اد�@	ن را �	دآور#�0L �> �L  /$ده ا�� و <� #�ه ا��. 

�� aZ ن	ی �(� ��و#  /� د���ان ا�+ �(�
ار�� ا�Cق ��2N ط)@	�� ی �$د را و
در .�  ھ�?��eا�L��$?  * �> &�0+  /  �1د�� اد�@  ا
2 /�:��0 و#'��L  8. /0	ز��

د �Z �L  ر#�� ی �$د را /$آp	ز ا�CDب <+	ن #�'�� ی ��ا��	ن و *4	ھ��� و eZب 1$ده 
/� ?$�� *@�Jل در ار1@	ط /	 ?�وه ھ	ی  ھ& �	د��ه ا��	#2 و ط@�D /+�ی #�8 �	ر
  را


�و
	*	ن داد  
	�
.١٨  �(N	� �mد از آن ا��/�8ھ	 �L د�� ا�� S7K ز#2 را �@	�� �  /�
�
/	�� 1	 ��Yم را را:d /� ھ�N�� �7  د��� .?��2 و د��� ا:	زه ��اد /� <	پ *�4د /�

  �	0L ن و	�	آ9 �ی *(�)� ����0 ا�/+$�0& ی ا�	ھ	ن در :$+Lا �L�.  داوری 	kو از ر

�آ*���2N ط)@	ن ا�Zاد K	دل  �L�� &�$?  7� �)
ا�74� 27BZ و �)eL�* �'0 ا�� . 

2
�� *�د*  ا+>. 

1+3	 در �PK آر�	*�3 /$د �L /$رژوازی /	�+�ه . رژ�& �3)$ی �	�9 /+�	�3	ی ط@D	1  /$د
ھ7�� ا*� ا:	زه ��اد �L  .*  1$ا�20 /� ط@S��@1 �D #$د ا*	 ھ+$ز ��ھ+^ ط@D	1  ��ا2#

ا�� ط@�D آ?	ھ	�� /� د�	ع از �$د /���eد و از رژ��L  7 ا�� ط@�D را در دا*	ن �$د 
�+L 2�	7Z و  �	@�  .��ورا��ه /$د ،���

�� از اھ7�L 2	ر . دودوزه /	زی *  �Lد *�76 رk	#	ه  د�$ا�0	Rریھ7	�0	ن �L آوردم 
 �L 2#آن را دا  �	ه /$د و �� 1$ا�	ری �$د آ?R	0د�$ا� c� ی	اری از ارز#3�
	� �/

�eد�	� �/  ��K. ران درR	0ز ا� ھ�7 ی د�$ا�	p1@�ی :�0+� و در آ ����B� ب ازCD
�+���? 2D@
�� /�ھ& ��در ����4 در وزار)1	�� ھ	�  <$ن . �	�(N ?���� از رژ�& �

L �
� /	 :)$ه ای ��ھ+^ و ھ+� �	 
	ز*	ن /��	*� :��	ن �	0L	زی ا��	د /� د
2 ا��اد �	
	ن را از ز��?  ا��ا��+� و روز?	ر#ا
C*($اھ	�� *�د*	�  #��� را L+	ر ?Jا#�+� و 

                                                           
  .��ران.١٣۵٩ارد����ت .ا����رات �وس.ادوار �Oر �Iر� .�O�G  -د-� ،	H	در=�.��.١٨



 

138 

 

�	ه �Lد��
د*$�Lا1�c /$د ر��	رھ	ی �Kا�2 دو
�  و eKت 
6	K�* �L  /   *3+�س.
رو#3	�  	*� ز�� اBZ	م ا�� �	0L	ز�3	 J? �6Nا#2 و ��و�e ور:	و�� در 
	ز*	ن /��

��� �Lد�ھ+^ و ھ+�در وزارت �*�	/� را �.  

/  ؛ /e3ادی در?J#2د��L .�اوان /� :	ن از*$ده و د��ه ا�&�	ی د����7$�� ھ. ۴٫٧.
��  /$دP)#���7.��ھ+� �1دK ن	�	2در�'?  * $lK 2
/	 . :@�3 ی *)  /$ده ا

د*$�Lا
  و:$د *  ?'2 روز�	*� ��	ری �sD درD	دی �0@2 /� رژ�& �3)$ی ���	ھ  ا�

	�3	 آ*�؟ �7 در *4)� اشدوران �3)$ی <� *  �Lده ا
2؟ *��71	م �E او در.دارد

 /	. ?'2 *�دی �	ک /$د. ��رش 
�ھ+^ /$د . آن رژ�& *4)� درآورد و �1ر��L Eددر
ا�� .*  
	��2$د را *9�P  :)$ه ?�. *$ا�a �7  �7$د#	ه رژ�& ھ�7 ی ا�� Z	ل /	 

�20،و �@$ده ا
9�P* ��$?2  /$دن <�eی �@$د و� e: ه$(: c� ذب	L ی.  

	# �L 2#ر و:$د دا$P1 ��2<�ا ا
ا����� ی  �� او و�� ��رش؟ھ7�� ؟ه *)  �@$ده ا
/   Z	R 1	ر�(+$�0	�  ���ا#�ه ا�� *	�+� K@	س *��L  �C ./� 1@	ھ  �L	��L	ذب ا��ان را

1	ر�( ، #	ه را �J��ا #�ه ا�� و *  ?$�+� ا��ان را و ھ�q ���$ا�� ی ��Bی و �)0' 

  . �7	�� ا�� 
(� :�ی �7 ! ا#2/�:$ری دو
2 د	�
 S�(61 c� �/ 2
�� *�B  ا
  .1	ر�(  ار ا
2 از ��B� c ��ھ+�  �	 �)0'� یا
�$ار و�� /��$د

�L /(�  از آن /� د
2  ۵٧ا�20 در /�6ان ا�CDب <�$�� *  1$  ژ�7<+�� ر
��  ۵٧ا�CDب L	ر?eاران �$د رژ�& �1ارک د��ه #�ه /$د دوام /�	ورد؟ /� /	ور ا�� 9)& 

�N	� ن دا�)  و	�*	Z �L ی /$دe�> S/ ،ام �0+�ا�� /$د$K تC�	71 �+�آ�/ sD�  �6ان�*
ن را در 
� *  ��ورا���� و ر�	L	ران ا��)�0  ز*�+� �	ر:  #	ه ھH7$ن آ*��B	 آ


	ز�3	ی آن را ��اھ& *  آورد�� �7N ن از	�(�<�$��  .& b(9 آن را *  
�$د��و ا
�ا�
7�&   <+	ن ���و*+� �$د را 01)�& L+�؟ *�76 رk	#	ه K	��1 ��C9� B7*� ا
2 ار�1P1

ا*�وزاو وآن رژ�& در��Yا����� ی . /� د
2 *�دم 
�jدرا?��2 و 6N+� راز��?  �$د
7�& 3	 ا�+. :	��	ھ  #	��L b0L ��0ده ا��و 1	ر�(  1@��� #�ه ا��P1 آن �m/�ا 	ھ�7 1+3

ه <+	ن ھ�7 <�e را وا/��0 /� رk	#	د���*�76از 
$ی . +�ا�� *B7� #�ه ا
��2د*

  ا��ان ھ�7 <�Ne/$دL �L+	ره ?��ی اش از�Lده �$د	�
  .ھ& ��ور�(2را در6+� ی 

	ن ط)@	ن و 
$ددو?	�� ز��0ز*$د�& دوم ��اوان *  د���& و /0�	ر *  آرژ�& �3)$ی در
در*�
0	ت وھ	 دا���	هدر.?$ن?$��  ھ	ید
��	ه 
	ز*	�3	ودر و در
M$ح *(�)�را

�D	1  ازD61ن	*�د* �د ا�	ز�b0>�/ c� �L &�رو#+'�Bی و *(	�'2 �7	�  ��e ��ک  دا#�
�����L  * . ه /$د و	ر اول *+$<�3 آ?	��
،*�	ور ��و��&(K �7�e� e	��N	�Lا*� �L د

�	ن '�L و  �	)��	K ه	از دهاز  در * I� *(�)� DZ$قاز *�
0	ت و 
	ز*	�3	ی  :	 /
/	 ا�� Z	ل او *(	�� رژ�& *  �7$د و /	 . *� :7)� از N	bZ ھ7�� 9)& در�	��L  * 2د

�P�)* ق$DZ c� از I�/ �L &(9 ��ا bZ	N س *  زد وR ن	'�	)* ه	2 �7  در *�	در�
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ا�� آدم �Z   .و aZ ��ا#2 در دا���	ه �1ر�L E+� رژ�& :)$ه ?� *  #�» ھ�7
�L»2د 
$اره /	 R�� ھ	ی BZ$*2 ر�2 و آ*� در دوران دا��s@1�*  �$4 /$د /	 l'1)  و ھ7

�D	ت  ا�$اع ا�� �lZاتاز  .*�ام /� <� <�c7 *  زددا#2 و D61 �0 ی
در *�
 K	7�:ی د��� ا	ھ	و :  �L &�رJ�/  ��/د��  ،ھ&*  ?���+�  ھ& /$رس$/  * Sp	#

و*D	طL �8	ر�3	ی ا�@$ه 1$ده ا�3	�  �L /� *8	و�2 و وزارت از ؛�V	ز *  �$ا���� ھ&و
��ه /$د�� *  ?Jر�&/eرگ 
L	�  ا
2 ��	ھ  /�+�از�� /� *�د*	ن �$#+	م در آن رژ�&  .ر

.   �	ن �L /� را
�  ھ& *�د*	�  ��E'� c /$د���ا�VN آ9	 و �6:*	�+� /�داران *�3وی
ادی را ادر از ھ�7 ی ا*B	�	ت آن رژ�& /�3ه *  /�د�� و �mوت ��ری و ا:��ا�� دو/

* S*	L ه	س *  دا#�+� و درر�	�	ز��0+� و *�ام /    K$+P* زی	
 �(N	� ه	رژ�& #

�و 
	*	ن *  داد�� .  �	3+� �L  �	*د�* ��*�� �c رژ�& <� /	�� /B+� /�ای <+

ھ	 و �2l3 آزاد�3	 �L ھ�7 از Sِ@9 رژ�&  *7�  9�P	�  �L  *د��، /	 :@�3 ی *) 
��	ھ  /�+�از�� �mوت *  ا��و��+�، روا/s دو
�	�� /��9ار *  �Lد�� و �K$ه *  آ*���؟

/� ا��ج ا��	ر و /0�	ری از 0L	�  �L در دا���Bه ی اد/�	ت و �L	/(	�� ی *�eLی 

@c ر��	ر *  �Lد�� ��  .دا���	ه �31ان /� ھ7

2
 	3�*$
2 ���وی �8kن �3)$ی دوم و	ی در �$ر1$:� درز*	از ����ه ھ  B� . �L ھ�
2��  *��� و در *+*$89را �L از ا�� *�د*	ن *  #+	
& در
 BZ  @P$*�  �9اردا#�� ا

2
ا�+	ن در دا���	ه ھ	 :	 و *B	ن ?���� #7	ری از. �	 ازS@9 رژ�& 
$د *  ?���� ا

0	ت BZ$*� �� و /0�	ری در وزارت �	ر:� و در/$د�* ��	
 . �L 6~ آن* �/


	ل �	�	�  S@9 از  c� در  
	�
 2�89$*۵٧  ��R ات از�lZ ��ا،��/� /�6ان ?�ا�
/	ا�� Z	ل ھ�?��e$ا�eZ �+�0/�	ن . � و ��<& ط)@B	ری /�ا��ا#�+��e���ھ	��	ن /��ون 

�� eZ/  و <+	ن DK	��ی ھ�?e و:$د�	ر:  ��ا#�� ا
2./	ز
	زی L++�را+>  �$? . �/
@�3 ی د*$�Lا1�c را /��	 
	��+� و �� ھ7	ن د
��	ه �	�	��ار و *@�Jل :*�د �Kه ای د�

�H	ره ھ�q ارm  ا/ �L د���L &)K را  Pرگ و ��رش �@�ده /$د#(e/آ��ش ھ& . ز ��ر
ھ�ا�2 *��� د���ی 0L  �@$د و 0L  ��� و 0L  . /� �	دو�  *80$د ر:$ی رk	�2 داد

20��.  

0�& /+�ی L)  /� <3	ر د
�� ی 1$ده D1 c�در 	20 وھ��& *�داد 1$ده ا�3� –�E از/
 &�0D1  Lوا	
��وی. ��*  #$رو
 ، 1$ده �'� ،1$ده *D	طL �8	ر و 1$ده � L 	3�*$
 �� �

. *�	Sp اداری ر�+� �Lد�� در، /���� در د
��	ه BZ$*2 و�81ادی دا#�+� و �� *	�� ای
ھ& �L در آ0L'$رد �1 � آ�H.<+�1	�  ھ& در �	رج دا#�+� �L ھ7�� روش را �  *  ?���+�

�
��D1 �/ Sب /� ��	ن داد Lدا���	ه راھ& /� ا/�Jال �L	�� وا�4	م ا�� ���L 20د * �
�D1ب /� :37$ری ا
C*  در L$1	ه *�ت 1+3	 از �c ذھ� *�	�7	�� ی ��)�E وBZ$*2 ا

BZ$*2 #	ه ھ& /� ا�+	ن /	 ��Yی *0	�K *  ����20 و /� . L$�1 ز�20 /�*  آ��
�$7�20 ھ�0+�، ھ�7 :$ر ا*B	�	1  در ا���	ر#	ن *  ?Jا#2 و راه L�k �L ر آن$P1
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4	ت *�	/� ���اران /D	�  و د
�ط. را /�ای �* b0L	Sp ?$�	?$ن /�ا��	ن *  ?�$د
ا�+	ن ا*	 c�  �Z . ھ7�� ?$�� *�bL *  ���0+� و *  1	��+���e /� ھ7�� P1$ر و /�

ھH7$ن  E�۵٧ از . ��Y6 ھ& /	/2 <�eی �	��0	د�� و از ھ�q اSN و *@+	�  د�	ع ��Bد��

  ھ�7��� را /� 	�
�$ان Z ن$H7ق ?��+� و ھ�p ?$ن	ت ?$�	4�

  در د	�
او/	ش 

�B(* S  /� را
�  ��$ا�20 *��اm  . و /	ز *  �	/+� ھ+�	م �kورت /	ز*  �	��+�(�
��وی 
$*  ھ& در ھ$ا�$اھ  از . *	��?	ر از �$د /�:	��3�  
	�
آ���� ���	د 

��و��20 /  آن �L /	ز1	/  دا#�� /	#� و ا����� ای *�8@� و ��/	ر /� ِ?S #	�$ر/(��	ر 
��	�+/ 	:�/.  

.۵٫٧ . �+�0�� &L ��0L	�  �L #	ه را از /	/2 ��وج از ا��ان 
�ز�L  * I++� و /� ھ7
8�� :)$ه ?� *  
	ز��k ن او را *�دی	
ا�+	ن در واd9 دو
2 *  دا#�+� *�76 . 

�+L ب$L�
1	 ا�+	ن :)$ه ای د�0$زا��  رk	#	ه ا��0	د?  /� ��ج دھ� و *(	�'	ن را 
����
�L$ب و /�/� Iز��
�2D #	ھ  *  �$ا
�+�  ا�+	ن. در ا*	ن /7	�+�از DZ در

�++L ی�j
 �
��ات را ?�دن  
�L$/�� 1	 /�$ا�+� روز?	ر #	ن را /  دردPD1 و ھ�7 ی
ھ$#+^ �3	و��ی �L ا�� اوا�� د��ه ام 1�eھ$#�3	�  ��	ن *  دھ�، در ھ7��  .او /�+�از��

2
  .*$رد �	ص از ھ7�� د
2 *�د*	ن ا

8��«$�� ا�+	ن از<�. ا�� *�د*	ن ��Yا
�$ارو*	��?	ری ��ار��k ر*   »*�دی	Yا��
��  �@$د ؟ا�� 
�L$ب و��L	ر ���� L+� دا#��P)# ��. *�76 رk	#	ه K)  اNR$ل <+

دو
2 *  دا#2 *�دی د*$�Lات #+	��� #$د ھ�<+� �L ا/eار <+�� *+�  را در 
ا���	ر ��ا#2 ودر 7k�  9	در�@$د ا�� <+�� :)$ه ای از �$د /�:	 /+�3 و /� *�eان در 

  رژ�& را در ا���	ر 0L	�  �9ار دھ� 	�
�$ر 1$:3  ھ& �kورت �7  د�� ا*B	�	ت 
�L /� /	ور او 
73  در ا�� 61$ل 1	ر�(  ��ا#�� ا�� �L ھ�C� ، qف $1
�8 ی *$رد 


�� /$ده ا��	�	� �/ e�/	 ا�� Z	ل ھ7$اره ا*B	�	ت *	دی و اP�9	دی و ��ھ+�  . ��Y او�
�eد�B	ن *�76 رk	#	ه ��e از او . 	�  در��L  7� xددوران �$د را از <+�� *�د*

  /  ��8kو ��ا��Y	ر*  دا#�+� /	 ��$�2 ر��	ر L+� و ا�+	ن را از *eا�	ی /�آ*�ه از <+
�J�� bاردP� .  * �(N	� ه	2 از #�?  * &�در
2 ھ7�� *�د*	ن ا?� اوk	ع و�

k	#	ه ا�� ���B را *�76 ر. ?���+� و او را 3+1	 J?  *ا#�+� و B�  �Z$ھ�L  * Iد��
7�& /� �1ک ا��ان ?��2 /  �1د�P1  �9دا�20 و و  * c�L	ری /e/ Eرگ و /�  ��

2 /�
� /  �1د�� /� . �	د*	���  از �$د /� �	د?	ر ?Jا2#+M(
ا?� روزی ��ز�� او /� 
  .از #	���0�3	�I �7  �$�0& .�$اھ� /$دھ& 
@b ھ7�� ر��	ر ��د*+�ا�� 

�� ?Jا�L 2# ھ& ��7	�	ن )  #	�� 3+1	 �eد�B	ن دا�L.1 2 و'? ��	/ S/ ،د���L 2�� ه /� او
در ا�� /	ره 
(�  ./� او ���L 2د�� و �	:$ا��7دا�� /	 او ر��	ر �Lد��ھ& �	ر:  اش 

�*$ز�� و ا#�@	ھ	ت /�دم ا��ان و BZ$*�3	ی آ�+�ه /	�� K@�ت /0�	ر ا
2 و *�
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��	�� ای دل �@+��� و 
	��	ر *�76رk	#	ه را �B1ار �B++� و /� ھ�q �	ر:  و �9رت /
�++B� 	��/ 20�ز ��	ودو? b(2 طN�� ن	ی *�د*	دھ	�
  �$د را /� /+	�
. �76*

�� زد و /��1 آن �L /� آ*��B	 /	وردا2#B1 	B��*آ �/ �Z از I�اL+$ن *  . رk	#	ه /

�3	ی آ*��B	 ��ا2#	�
او درک . 1$ان ?'2 /	 ھ�7 ی �41/�	I1 ا
�+@	ط در
�  از 

�L د�B� د��� *  دا�� e�
�3	ی L$1	ه *�ت آ*��B	 . آ*��B	 +*	�I8 را *�Dم /� ھ�<	�


	*	ن *  ?��د ا*	 9	در ا
�L 2$رھ	ی د��� را /� /	د دھ� و   (L  /$>ر	در < �>�?



$د /(�  از :	*�8 ی  �/  +*� �8	4+�
$د �c ر��E :37$ر �	ص / �/ 	3+1�  
	
	B��*آ .  

/$د �L /	 ھ�7 ی /  ا7�K	د�3	�I /� ا��)�0	ن در �Y6	1   ا#�@	ه د��� *�76 رk	#	ه ا��

��7اران دور	�
ا�� <+�� . و *eورش و/�6ا�  1� داد /� *�$ر31	ی ا�� �L$ر و 

2
ا�@�� �L از روی �	<	ری /� ا�� رو#3	 1� در *  داد ا*	 . ا#�@	ھ	1  �	/(�$د�  ا
Zاز /�وز d9$* �/ �L *  /$د �ا� a�  * ی	3���e?	� ��+>�ا�$ز�0�$ن ا��ان . (�2ھ

�I از ا*	�+� �2l3 آ/ e���9	S/ 9@$لزادی و :@�3 ی *)  �p ازه و /� ?$�� ای�� 
رو#3	�  *�	/� رو#3	ی �	د#	ه دا#�+� و /	 اB1	ء /� آ*��B	 و �Z  ا��)�0	ن ?	م /�*  

�	ن �eد�c *  #� و :@�3 ی *)  در ا
	س  س*3+� .دا#�+��	B��*2 /� آ)
/	زر?	ن 
	+: c�ی	ا31�L$*د �/ �L 2#دا  �	B��*ب *  :20آ ح آ�D1 	B��* .»&1	L «در آ 	B��*

 �L /$د  �	0L 2 ازl3� �N	� �3 ی *)  و@:  B�دeن آزا�	*	

�و 	B��*دی را /� آ
E� را 	3�
	�
او *  .   ?��2  *ھ& ھ& /� ا#�@	ه � ۵٧از ا�CDب  *  داد و �Z  ا�� 

�@:  K$� �/ 2
*�داد /�ھ	�� ا*	 �7  دا�20  �٢٨�B	 را از /+� ان *	�	ت L+� و آ*�$ا
 2
�� ا*B	�  در ا���	L	ر از L	ر ?J#�� ا+>  +�
�7 رو �7	�
ان آ*��B	 را�او و 

  .�($اھ�?Jا2#

د�$ان  ا�@$ھ  از رو#+'�Bان، /	�+�ه ی /  ��دی��C#�Bق 1	ر�T /$د /� ۵٧ا�CDب 
 (�
:	�	�� ای /$د /� N$رت  
	Rران و ا*$اج 1$ده ی 
�?�دان و ��2N ط)b و 

 
	�
در �CL cم ا�� �41/� ی . ھ�7 ی :	�	�  دھ+�?	ن ��ھ+�  و ا:�7	K  و 
�& 1	 ا��ا��	ن /�ا�+� ��د?��eی �L ری ?�ان /�دوش	ن /$H7ھ ��	/ 	ک را ھ�7 ی *	درد�

  .و L$�1 ا����  /� <� *�eان ?�ان 71	م *  #$د
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�	�ت ����� ی  - ٨�,R 4R)) 4'��ا#(ان�  

:	*�8 ی L+$�  ا��ان از :3	ت *(�)� /	 :	*�8 ی ا��ان ��I از ا�CDب 1'	وت .١٫٨.
87�2 . دارد: zM
87��0B� 2ه د?�?$ن #�ه ا
P� �/ 2$ص در دو :  +
 b�L�1

M

	�z �+7:$ان و K)  ا�(P$ص در  2�ا�@�� :87�2 :$ان ا��ان در دوره ی . :87
8�P1 �/  �$+L 2$رم  ��I از ا�CDب ھ& در 
zM در �$ر 1$:3  /$دهkو 	2 ا*
ا

  .1'	و31	�  :�ی /	 ?J#�� دارد

2
�'  /	 ?J#�� /� /	ر ��	��ه اL 7  وL  �	31و	7+� 1'�	
 2�2 آ��H *3& ا
Z	ل . :87
87�2 :$ان دار: c� 	7#  �9و �L 2

	�7+� در S7K �8+  ا�� ا 2�87: c� و ��

�	�0	ل ��e در ا���	ر دار��*  ��87:.  

87�2 ا
2  1'	وت �7Kه ی: SL ادان در$
ا�� ا*� . د��� *�eان 
$اد آ*$زی و #7	ر /	
 sD� �� U�اری #� /� �1رJ? ��	� در دوران �3)$ی �N	� ب وCDاز ا� I��L از دوران �
�I ر��� � �/ ��$? I3: و ���	و�  �e�  *C
/� /	ر ����0 ا
S/ 2 در دوران ا�CDب ا

2
�. اL 2ا� 	/  �	K تC�P61 ح$M
�2 *	  ت'�	در N$P� ��ا 	ا* &�رو/� رو ھ�0
در  .
�jد 
+I4را /	�� در :	�  د��� /�  ا�� ����ه .را ازداوری L+$�  /	ز�7  دارد

�'  روآور�&L ی	3�4+
�	ت 7K$*  . ا�� *D	م 
8  ��ار�& /� N$P� &�1+3	 *  �$اھ
3�	ت #�ه ا��. را /��7#�&��/ &�0�$�  * �Hآ ؛آ� �Lزی /� ذ	�� �4�  .*	ر 7L  ��ار�&در ��

�$7*  :87�L 2+$�  ا��ان /K ی	3��eان /	
$ادان *$:b #�ه ا
�L 2 آ?	ھ*I  از
 �#	/ ��#J? . ط  را در	ژی ار1@$�$+B1 �/  
��
�2 1$ا�	��3	ی د'�L ��از ا�� ?J#�� ھ7

2

	��� ا ��Jj�	B*��0ده ا?  
	�D*.  

 -   روز�	*� و راد�$ا?� در دوران ��I از ا�CDب �7Kه �1�� ر
	�� ھ	ی ار1@	ط
e�$(1�$ن /$ده ا�� اL+$ن /	�� /	 �Nا�L 2'? 2Z �$ع و #7	ر ر
	�� ھ	ی ار1@	ط  /	 

در �� dMD* c	�N /� ھ+�	م :+@�3	  J?  �Z ��#J?.#�� ی �eد�c 1'	وت ���ا �Lده ا��
ا�@	#�� در و #$ر#3	ی �E از دوم ��داد 1$ا�	��3	ی :87�2 #$ر#  /�I از 1$ا�	��3	ی 

�� �Lده ا
2 و در �N�K ی BZ . 2*$BZ$*2 /$دN'$ف �V1 2@0� ��ا 	ا* U��1ر �/
 2
�e 1$ا�	��3	ی /��$ردار از آ?	ھ�3	ی B1+$�$ژ�c در �Zی <��7���eو�  ?���� ا�
�� BZ$*�  /�ا/�ی *  L+� و �Z  از آن در p 2�و /	 1$ا�	��3	ی *$:$د در �3+� ی :87

��د?  *  ��  . *$اردی �

2*$BZ ی �N�K و  در ������ B1+$�$ژی �Y	رت و 
	�0$ر از �L$رھ	�  <$ن <
 �/	�* �L 2
�L  �Z$رھ	ی ارو�	�  /� ھ�7اه �$د 1$ا�	��3	ی �	N  را �$1�� �Lده ا

در K$ض ا�� . آ�3	 را �7  1$ان در �N�K ی :87�K 2	دی و #$ر#  *�	ھ�ه �Lد
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D* د در$:$* I�8 از دا�*	: �
�	س :3	�  و :87�2 و :87�2 :$ان *��8ض در 
�ا
�� از K)& و 1$ا�	��3	ی �k�K #�ه $1
BZ s$*�3	ی �p/  /�3ه *  ?��د و +H7ا�@�� ھ


	زد و���وی /	ور و �9رت ا��Kاض �$د را /	رور  *�7m�� . در �L 2
	3�	
ا�� �@�د 
2
در *74$ع �@�دی ا
�L &3* 2 . :	*�8 ی ا��ان /� ا�� �	 آن #SB در :��	ن ا


�ا�4	م /� /	ور ا�9 �  �Z *� ز��ا	د *�دم ا��ان *  ا�4$
)& /� ز�	ن BZ$*2 و /� 
ھ7	ن ���وھ	ی ا*+��  و �Y	ر1  ��e روزی از 
� �1س و از 
� ��2N ط)@  /� 


2 و 1$ا�	��3	ی ��اL+�ه در �L$ر را /� ھ& ?�ه �$اھ+� زد و ر#�� ھ	 ھ*�د*($ا$�� �+
  ./� ر#�� ای واS��@1 �Z �$اھ+� 
	�2ی ?0�(�� را 

  $���2 ی @�('7	�4 .٢٫٨.

:37$ری ا
C*  /� واd9 /�ا3�L�Z �m	 و :+@�3	ی #�3ی و #$ر#3	ی ?0�(�� ی 
���L ش$pی را درآ�Y�+*	�  �	+��
�+  �9ر71+� #� و ���وزی ا�� ��#	Z. ر$lZ

�	ن را در ا�CDب �	�
�& ۵٧رو+L  7� EZ و &�+�/  7� �m�* ان *)7$س و�+> . ��+>
. و /�ا�m �9رت ��2N ط)@  �$د را /� رخ *  lZ��L$ری 3+1	 �E از ا�CDب 

�0�& �د��� /� N$رت ?J#�ا*�وز ا�@��  �0�+  رو/� رو �� ��#	Z 	/ . c>$L ی	�3ھ#
�+  را /� �3Kه ?���� ا�� /	 ا�� �� ��#	Z ID� S7K رگ درe/ ی	ی #�3ھ ��#	Z در

��ت ا���e /�3ه *  Z  �$�	9��p 2�8kه و	ه �0@  و ?	از ر� �L وت	1' ���/.  

N	bZ ا�� E� &(9 از ا�CDب در �c دوره از :+^ ھ�2 
	�� را در رو
�	�  /� �	م 
0�� آ/	د در �eد�c �31ان و �Lج ، در :$ار *�3 #�3 ز��?  *  �LدZ . 	�
آن رو

2
  .ا*�وز /� �e/ �3# cرگ و ��:87�2 /�ل ?��� ا

�7$�� ھ	�  ��اوان    ���ما*�وز ھ& �L ا�� ر
	�� را :$ر *  L+& و /� اط�اف �$د *
ھ& اL+$ن ��e . �4/� ی �	د#�ه در <+�
/ �M	R ��اوان *  /�+& و L  * �/�41+&از آن 1

�	ب ھ�0&
��ت ا���L�3# e  /� �	م 
�آZ ھ� 61$ل	# ��آن ط�ف . در ا�� 
	�3	ی ا�
# R	Z �L ن	� �0Z �8(9 م	دار�& /� �  �	�13 : E/  �$61 	/ 2
�ک �9س �	م ?���� ا

رو
�	ھ	 1@�ل *  #$�� /� #�3ھ	،آن ھ& #�3ھ	ی ��:87�2 /�ا
	س *$از�� . #�	/	ن
  �$�	9��p b(pج *   .ر#� �$د:$ش و ا	/  +�BZ$*2 اb(p /� ا�� رو�� :��� ���3#

87�2 و ز�	ده ط)@�3	 و /�B	ری ?��0ده ی :$ا�	ن ھ7�� #�3ھ	 را : b�L�1 	*دھ� ا
  .�L S��@1ده ا
L �/ 2	�$ن /�6ان

ا?� ����ه ای  �۵٧ر ھ�7 ی 
M$ح را در دوران �E از ا�CDب ?��0ش آ*$ز#. ٣٫٨.
�Cف ا��Y	ر 
�ان ا
C*   ��ا��& ، /  �1د�� و /� واd9 /�ای ?�دا�+�?	ن :37$ری 

�� *+��Y /$د و *3& �1 از ھ�7 آن �L /� د
2 �$د ا�� *�د*	ن  �  ?���� p  *C
#� ا
�z داد؟ ا�� :��	ن /U��V  <�$�� *  1$ان. و 
Ej /� :��	ن ا��	د k$1 را  ��	دو? �ا�
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و <+�
$�� BZ	�2 از آن دارد �L :��	�3	ی ����و و ھ07$ /	 ���#3	ی :	*�8 و�9  :	 
/�ای *�	ل آ*$زش . *  ا��+� ، *0�� �$د را ادا*� *  دھ+� �Z  /� د
2 *(	�'	��	ن

:37$ری ا
C*  در ��داد /+�	��Jار  ز�	ن در دوران �3)$�3	 /� راه ا��	د و ھ�7 *  دا�+�
�� DZ$ق ز�	ن �	 /� *��ان ?Jا#2 و bDK *	��ه �1�� ��9ھ	 را /� د�@	ل �$د /�  ۴٢(K

�2 و /0�	ری د��� از رھ@�ان *Jھ@  �E از P)# ��?0�S دا#2 ا*	 ھ7 	3�	/	��
��وزی ا�CDب /� ظ	ھ� ھ& �L #�ه ��<& د�	ع از DZ$ق ز�	ن را /�ا��ا#�+� و �$د را �

ا�� :��	ن ��	ن *  دھ� �L ا�CD/3	 و :+@�3	ی . DZ$ق ز�	ن وا�7$د 
	��+� ھ$ا�$اه
وا�E ?�ا در *$اردی در 1	ر�K T	S* :	ا��ا��� آر*	�3	 و ����ه ھ	�  *  #$�� �L �$د 

  .�ه /$ده ا���	م *(	�'2 /	 آ�3	 /� *��ان آ* /�

2#J?ر	P7  1$ان /� ا���  *C
�Y	م  .از �ID و اھ7�2 آ*$زش در :37$ری ا
آ*$ز#  L+$�  ?��0ده ا
2 و �8	ل ا*	 ا�@	#�� ا
2 از /�6ان و �$1�� دا�I آ*$���	�   

��)�
$د:$، /	ھ$ش و ��ھ+^ ?0.  

�0L �+�0	�  ���D�8* �L *�دم ا��ان ا*�وز آ?	ه �1 از ?J#�� ھ�0+� �	 #�ه .۴٫٨.� &L
ز ��Y 61$ل ?�<� /� ا�K@	ری ا�� 
(� ���B ای  در
2 در/�دارد و �M'� اش ا.ا��

2 ��20 ا*	 /	 ا�� D�DZ دور از &�1	ر�(  و /+8* �/ ��0	�  �L از آ?	ھ  /� د
2 *  دھ
در �c  �7  1$ا�� /� ا�� �6$ /� /��0 61$ل ا?	ھ  و �$د آ?	ھ  <+�� رو��Bدی Z	ل

�+L �:$1 2
  .��ھ+^ در

 
	�
*74$ع در ��ددر . آ?	ھ  و ��د L+$�  در :	*�8 را �@	�� �0B	ن ?��2 /	 ��د 
2
ا�� ��د /�ا�m 61$ل و ر#� #�$ه ھ	ی ز�20 و . :	*�8 ی ا��ان �eو�  ?���� ا

�eاK  ورده ا
2 ا*	 ھ+$ز ��د ا�آ:	*�8 
�/� ا/eار /� L	ر ر��� و /� L	ر?���� در
?'2 /	 ��د �0B	ن  �eو*	ً  رف ز��0  را ��	/�	��د *�8. ���و*+�ی /� #7	ر �7  رود

	9 �L  Kاeی ا�� ���������e/ 2
��ه و <+� /�8ی دH��  1	:	�+�
  .درا
2 /� ا

در . Z	SN *  #$دا�� ��د ز��0  در ا
	س ��دی ا
�L  /�41 2 /� *�ور ز*	ن 
Kاeد ا���� ،S/	D*�+L  +�/ I�و از Z$ادث �41/ ، ا
�+�	:	K  1	م و    *  1$ا�� �

رو��ادھ	ی K  /� د
2 دھ� �L �9رت دارد از و9$ع Z$ادث و �41/�	ت T(1 �	 ا��eا
. *�	/� و /�6ان /�ا����j/ eھ�eد و ازھJ? �D� ��73* �7#�� و Z	ل را از د��ه دور �0	زد

��ه و H�
  �L �$ع �	�
آ��H در �N�K ی ��د ز��0  روی *  دھ� ھ+$ز /	 ��د 
  . /4��V  از ��د ا
� 2	N)� دارد


  در ا
	س /	 �$K  ��د د��رس /� 	�
�	ت �$د :	*�8 ی ا��ان در �N�K ی ��د Z
�+  /� ?$�� ای  را ھ� <� را �L /� #�ه ا
2 و ھ� <�. ادا*� *  دھ�/ �1$L �mا�/ �L

 2
3+1	 /	 �	N)� ای دور از رو��اد و و 9$ع Z	د�m و /� ?$�� ای �	در
2 رخ داده ا
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�+L  *  �	
/� . 1$ا�	�  *�+	
b ��ارد و 9	در ��20 /� ھ+�	م واL I+L+�. د��رس #+	

@b ھ& ��د  ��
ِ  :ھ7	�
د��رس *  �	*�& ی 	*�8 ی ا��ان را /� ط$ر L)  ��د


K �/ 2)2 آن �L /� ھ+�	م واL  7� I+L+�در.  

ز و9	�d و در *74$ع ا /�	��� �$K  درد 1	ر�(  و ا�0$س /�?J#�� ا
2 ��د د��رس
�ام د���ان را *f0$ل *  دا�� و �$د را /  *ا�� ��د . ری �	را2Z ا
2 و ���ان:	

�@2 د��ه P* ه و	وز و ظ)& . ?+	در *�8ض 41 �L ر��$P1 ��ن ��دد��رس /�اC*	Z
  . �9ار?���� ا��

��دد��رس �$K  از ��د ا
�L 2 1+3	 /� رو��ادھ	ی ھ07	ن آ?	ھ  دارد �� /� 
روی ?���f از آ�4	 �L ھ�q رو��ادی /� ھ7	ن #SB و L	C*ً ھ07	ن .رو��ادھ	�  *�+$ع

�7  دھ� در ����4 ��د د��رس L	ر/�دی وا89  و ���@���ه و ?����eه از �M	ھ	ی 
�� ��ارد��<� /0	 �M	ھ	�  *�	/� را /� ?$�� ای د���ودر/��0ز*	�  *�'	و�B1  1ار .�

  .L+�و /� ھ7	ن p& ا��وه ?J#�� /	ز?�دد

*Cl8ت ھ7	ن /� ا�K@	ری �L آ*� �P)�  �41/  دارد ا*	 �sD 9	در ا
2 ��دد��رس 
  .�41/� ی 9@)  را #+	
	�  L+�، �� ھ� *l8)  را �L :	*�8 *  /	�� از آن /�jھ�eد

?	ھ  *�8	رف ا�� �$ع از ��د /	 اB1	 /� آ. ��د B�*  /�41  ا
2 /�#8$ر�1ر�4 
���د و /	 /�3ه ??  * SB#h)�* ی	را���$د را *  آ �ی از �41/� ھ . �L &*  ھ	ھ+�

�3	ی ا��eاK  *  ز�� در ا
	س <�eی /� ھ7	ن ��د �41/  +�/ I�د
2 /� داور�3	 و �
:)$ه  �7  ا�eا�� و �7  1$ا�� N$ر31	�  ا��eاK  :23 ارD1	ی K	م ��د /� /	ر /+�	��

�2 دھ�*$7K /�آ*�ه از آن را  �	ورو#3  (�tZ 	*@��د 61)�)  . ھ	ی ا����� ای 61)

�و
	*	ن  SD�0* را /� ?$�� ای U��V/ ه و��H�� &�*  دھ� و در ����4 *  1$ا�� /� *'	ھ

�/	�/ 2
ا�� ��د از ��د �41/  /�3ه *  ?��د ا*	 /� آن ا1'	 .�$ در *89$��3	ی 1	زه د
�� �kور و آ
	ن �0+�ا�� *  ��ھ�eدp زی	
 ��  .�L  7+� و از #@

درک رو��ادھ	 و وا89��3	ی  @�+  ا
2 /� �/  و #8$ر �1ر�4  */+�	دھ	ی ��د 41
�L /� ھ�Z	ل /� ?$�� ای  �K &3	*� در:� ی 1	ر�(  /� N$رت *�Z)� ای و /��0 /�

�*	K  �+0ن و :)$ه ?� *  #$د�	�	ا��  .�7�B'+#دی و رو	Dا�� �P+K �/ $ع از ��د� �ا�
���� *J*$م /$ده و Z	D* R@$ل #�ه .د�@��0  ��	ن �7  دھ�� �L را �H2 ، *  �0+�د آ�
ا

ا�� �$ع از ��د /� /�	�  د��� *�B  ا
2 /� ا����� ای ?��00 و . و :	ر *  ز��
��)�0?  

ا�Cق <+�و:3  .دارد��	ز /� ا�9C  د���	*�8 ی L+$�  ا��ان /� /	ور ا�� 9)& :.۵٫٨.
  �$+L�	+@*  *�8 را و از ھ�7 *��73  دارد ��زان	: ��8 و ا��اد وا/��0 /� ا�*	: �L آن
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 �@
	6* S/	9 ��pده�L 2
*�Pاق اSN �'  در �'  /� ا�K@	ری :37$ری ا
C*  .ا
2

�jد.ا  *  '� T(0* �/ ز	2 /
. *�ام �$د را �'  *  L+� و ھ�آ��H را �L �'  #�ه ا

1	ر�(  �L �	?3	ن ?L 200	S*  /�آ*�ن :37$ری ا
C*  1$أم #� /	 ��ورش �$K  ذھ�
L x�
�	ن ا��ان را 1@)	/ T�ر	و در . �داز 1 ��	7� �+@�	� e�ا*	 /� �1ر�U /� ھ7�� رو��Bد �

�x ھ7	ن �PK �'  #�ه د�@��0  ��	ن *  (@1 �/  �$+L در دوره ی �N	� ���دوره ای د
��ه �1 از�� ا
2 وا�� �c� sD *$رد ا
2 و?��� اSN �'  در�'. دھ�H�� b1ا�* �/   �/


�/�آورده ا
2(�)� درا�� دوره ی 
  وN$ر * ��	
ذھ� 1@)�x #�ه در :37$ری .<+�
ا
C*  /	 �'  دوره ی *73  از 1	ر�T ا��ان ?�<� ?200 1	ر�(  را 1@)��L  * xد ا*	 

ا�� . وا�� ��	ن داددر ھ7	�6	ل �$د /� 1	ر�(  د��� �L 1	ر�T ا
Cم �	*��ه #� �9CK ی 
  1	ر�T *�6ود ?�<� 1	ر�(  *  �7$د ا*	 /� 
@b �'  /(�  از و:$د �$د /� 1	ر�(

در ا�+4	 /	 دو�$ع #8$ر و . *�6ود وا/�L �# ��0 در S7K 1	ر�(  �	ر
	 �	 L	ذب ?�2
  K$� �/ �L &�ردار	Lو�
و در  ��� و /� ا�K@	ری 1	ر�(  ا�1	ر�T آو�eان *  #$/� ��د 

� و /� ھ�Z	ل وا/��0  +ھ7	�6	ل /� 
+�3	ی ھ7�� 1	ر�T *�6ود 
(2 وا/��0 *  �7	�
/	ز�$1��ی *�7�0 را /� وا89�� b�+  2	h9 /$دن 9	در ����0 ا*	 /� 
@+��	ن *  دھ

در ����4 /	ز�$1�� ا�� 1	ر�T *�6ود S��@1 *  #$د /� ?$�� ای از ا�+73	��$�  . ��درآور
�9 �Lرت آ���++�?  ��ارد . &�DK  +ذھ�/	�  * �K	#د  ا���B1 �Lار �$د را �  *  ?


@b ا��. را رواج *  دھ�وآ
	ن �0+�ی  ��$ر �	h9 در �(�0�� 61$ل #8 /� ھ7
 2�(L �L د$#  * &�1	ر�(  �$د را /  د�	ع *  /�+� و/� آ
	�  /� رو��Bدی د��� 01)

�+L  *  �	� 	: د، /� آن دل *  /+�د و��?  * �Yرا در� T�ر	1  .  

؟ P1$رم /� ا�� ا
�L 2 آ�	 *  1$ان *@+	ی ط@D	1  /�ای ا�� دو �$ع ذھ� :�L $4�0د
��ه ی 1	ر�(  L	ری  �Nف @D	1 :4�0$ی /+�	دھ	ی طH�/�ای ا�� د
2 از :)$ه ھ	ی �

20�� 2

	�  Z	C*ن و *�و در	+# �L �+> ھ��2 از ��د و #8$ر و ذھ
  :	ن ا�� د
  �	
�+4	*���9ھ	 و ?�وه ھ	 �	 �Z  *�6ود /� ھ�Z	ل /� #+	/  1	D@ط 	� �D@ری . ط	�0/

0�0& �$ا
�� ا�� ار1@	ط  از ��Y�� ��دازان �	�Y� �N�� ��دازان /�:��0 ی Lر	*
�	ن ذھ� و �	��	ه ط@D	1  /��9ار
	ز�� /	 ا�� Z	ل L$#�3	��	ن را �7  * &�D�0* و  DM+*
��ه ا�� و ھ�7Z q	��  از 
$ی ا������ان 
��  �	: �/ �L &دا�  * c�1$ا�& /Jj��م و �

  ./�:�B� b0L ��0ده ا��

(Nاز ھ�ف ا �از ا� I�ر
	�� دور #$م و /�  ا��  درا�+4	 ��2N و *�S ��ارم /
�	ت �e:دازم�j/ t6@* ��ا.  

ا��ان ا*�وز /� #B++�?  در 
M$ح *(�)� K)7 ، ��ھ+�  و در )5(ان �(��	6.۶٫٨.
2
  .ا:�7	K  ا�4	*��ه ا
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#	�� /�$ان /�6ان *�:8�2 را درا��ان L+$�  ژر����� و /��4��V�� /�6ان :	*�8 ی 
1$:� /�ا�����1e� ���B در ار1@	ط /	 /�6ان *�:8�2 ا�� وا89�L.  2+$�  ا��ان دا�20


(� /�  ۵٧ا
�L 2 ا�CDب  2�8�2 د�+  /� /	ر��20 و *�ام از*�:8:�* �/ S
$1 	/
�	ن آ*� و �Z  *4)0  261 �	م *E(4 �@�?	ن راه ا��ازی #� �L ?$�	 در/�?����ه ی *

رود و/� ا�K@	ری �$ا
�� ا
2 ھ�7 ی *�:8��3	ی #�8  در
�ا
� ا��ان /� #7	ر *  
 d/	1 ره را	PK ��PK	ره ی *�:8�2 در �N�K ی د�� #�0Z �/ �8	ب آ�� و 1	زه ھ7

2
�� �	م ?���� اD� 2�Rو �L زد	

�  �L در ا�+4	 �M*ح *  . PK	ره ی د���ی ��

	زی،<�$�� و/� <�  2�
�3	ی *�:8	�
 	� 2
	�
#$د ا�� ا
�L 2 /	 ھ�7 ی ا�� 

�	ن آورد؟
@b *  1$ان * �/ �)
 2�  از/�6ان *�:8

 *C
�Lد و  *�:8�2 د�+  �$د را آ���p /� /�6ان �� 1+3	 ز*	ن /� *�ور :37$ری ا
�+�ازد و آن را ھH7$ن 3+1	 *�:8�2 د�+   �$د را درھ7��  ��$ا�20/ 	: d��N�K ی �1

��R$@D/  +�2 د�8:�*، �/ S/در �L  �	3�6ا�/ �mا  K	7�:ی ا	رھ	��	
و �N�K ی 

M$ح *(�)� K)7  و ��ھ+�  �$1�� �Lد و ا#	�K داد، در R S7K�� ھ	�  /E *�+$ع از 

ھ7	ن . /�6ان در:	*�8 ی ا��ان ا�4	د �Lد �L /� ا�� �Z و ا��ازه /  
	/�D *  �7$د

	زی د�+  از آp	ز /	 *D	و*�3	�  <��7�� رو/� رو#� 2�8:�* . Ej
آ�2 هللا �$�  و 

��0	�  ھ��H	ه

	زی ��Y�� ی  آ�2 هللا  �(N	� 	/ و �+����Jj� را ��D� 2�Rو  K$+P*
/	 #�ت S7K از ا�� ?J#�� �$د ا�� *�:8�2 وR�  . از <+�� ��Y�� ای دوری :�0+�

 �L +�ی�	$#�	ر ز#2 و �	ر�� 	ن /�دا#2 و /	�ا��Zام *�:8��3	ی *�'	وت ا���I را از *
D1 S7K ا#2 درJ? I�	7� �/ آ�2 هللا #���7�8اری 	وط� /��* �L 2 را��س *�:8

�2 ا�4	م داد�� وھ�7	ن آن راS7K �	در
��K 2  ?�ا�	ن *  Kب *��وCDن در ا�	اھ$�
�+���? I��D1س زدا�  /� �$K  د��� . �	*����، ا�� /	ر �$د د�� *�اران راه *�	/3  را �

و /� د
2 �$د *�Dس �7	�	ن �B1ار #� و �0	��� ��e /	 ا#(	ص د���ی ازھ& �@	
	ن 
  .د /� ھ7�� �6$ و /� *�اb1 /��1 ر��	ر �Lد���$

���L�/�

�2K در  ا�� �D1س زدا�  �L �(20 در ز*�+� و در Z$زه ی د��  �/

2 و	�
$1
� �/ S	0L	زی و ا��D	�N�K ی  	/ e�. *K�# ����?  �  �$4)& و ��ھ+^ �

ھ�7 ی . *�ارک دا���	ھ  
(2 /  ارزش ?��+��	ھ  ازا�K@	را��	د�� و��ر#�� ھ	ی دا
?�دا�+�?	ن �L در آp	ز ا�CDب دا���	ه را *�p �3Y/��ا�  *  #+	��+� و *��8  *  
  * e��Lد�� /	 <+	ن �Zص و آزی /� b0L *�ارک دا���	ھ  روآورد�� �L #�'2 ا��

�& *�ارس از وز�� و *8	ون ر�	
2 :37$ر. �7$دD* ن$��	Zرو 	ی  ی ?���� 1	زه ھ$Z
/� �$د�3	 داده *  #$د و1	زه ا�� �lZات ز�7Z  ھ&  د��Lا در ا�� 
	�3	 �sD. د�+ 

 ��	7�	�8�� و *k دان	�
ا�J *  ای /�ای آن ��L  7+� و ا�� *�ارک را ازد
2 ھ7	ن ا
�� را?���� ا�� �	 /�ا�m *$ھ@� 2	0L	زی ���L �++L �$د /	 ��	ر آر�U :	ی ا
�	دان �

���	
�3	ی PP)1  را /  دا#�� hP)1 و �41/� ازآن �$د 
�L ا�� .  
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B$ت �	 � S761	 ��2N ط)@  �$د را در  د D1	ص:	*�8 ی ا��ان در ا�� روز?	ر دار
 +B# 2�
�3	ی *�:8	�
8�/  +B# 2	 �	0L	ز�3	ی  .�E *  دھ� ار1@	ط /	ا�� :�*

ی 
M$ح �'$ذ و ر�+� �Lد و  �?��0ده در آp	ز ا�CDب راه ا��ازی #� و /� �1ر�U /� ھ7
�	�7	��	ن �	 ��و*	��	ن در ھ�7 ی ر#�� ھ	ر��� ر��� S��@1 ?�2 /� ا/* 2
. eار د

�� �3/ sD	�  E/ /	ز
	زی  L+�  ط@�8  ا
�L 2 ھ�:	*�8 ای /($اھ� /� �1ر�U �$د را

	زوL	ر و  �/ S��@1  +B# 2�8:�* �L آن b@
 �/ ��#J? ��از ا S/ ،اف *  ��دازدe?

�70  دا�7  #�ه ا
2 در ����4 ھe�+� ھ	ی ا�� L	ر�	B*  +8�  �	��/ زی و	

	��	ر
8��3	ی *$رد ��	ز:�*  bDK ن دراز	��	
/E ز�	د *  #$د و ?	ه *  1$ا�� :	*�8 ای را 

  ./�ا��

 &�+�L	�  ا
2 ��	ھ  /�+�از�& /� 
M$ح د�$ان 
	Rری و دا���	ھ  و ��ھ+�  1	 /@
�I از آ. <�$�� ھ�7 <�e در �	ز����� 
zM :��	ن دارد/ b1*�8 /� *�ا	ن 1$ان وا89  :

 �
ا
�L 2 /� ا:�ا در*  آ�� ا*	 1$ان /	�D$ه در �K 2N�� S7Kض ا��ام �7  �	/� <� ر

	زد 	�$B# ا�� �$د را$�/ �L در . /� آن  K	7�:ا S8'�	/ ن *  1$ان ?'2 1$ان	
 ���/

  .د?�ا����	ن*��Dان رژ�& �	 ، ا���	ر رژ�& ا
2  و 1$ان /	�D$ه در د
��س *(	�'	ن

در . *�:d در �2V /� *8+	ی :	ی /�?�2 و :	ی /	ز?�2 ا
2؛ �8+  /	ز?�2 ?	ه
 d:�* ���د  �	در ا*$ر /�را *8+ �L �+0  دا�Lو  �++L ھ& در ا*$ر د�+  و ھ& ؛ر:$ع

�� /�آ*�ه ا
2. در ا*$ر د��	وی(D1 d:�* حCMNا 	4+��� *: �3�4	d* . از ھ7(D1 d:�*
(D1 ان از او�(D* �L 2
�� *  L++� و از اBZ	م و ��	وی وی 1@ا���ا�M  ا�++L  * 2�8 .

�* �L &�8��P* �L 2ر  ا
2 /� *8+	ی *�:d /$دن ا
2 �8+  *$رد :Z	ل *  دا�
ا�� *8+	ی *�:8�2 را �@	�� *+�P6 . ر:$ع /$دن، �S6*  +8 *�ا:�8 ی د���ان /$دن

2

	�2 /� ا*$رد�+  <+	ن �L را�U #�ه ا .  7(K 2�8:�* &(K ی �N�K در ��/� ھ7
	+8* 2
�& *�:��K d	� و�9  از�L  ا
2 ھ7	�0	ن .�$?  * �)
 P)# �Y� را در  

�B7����e . /�ای اھS ���9ا
2 *$رد ر:$ع  *  ?�  K	7�:ی د��� ز�20 ا	ھ �+�در ز*
�++L  * &(K�9 2�  .ھ7�� *8+	ھ	ی *�:d و *�:8

�D#$د و ر9�@	ن *  �$ا
2 *37:�0$ری ا
C*  و�L  �9  2را�+4	 ا�� ا
���B ی *� د
 &L	Z و /  ��دی 	ی از #$ر 1$ده ھ��/	�'S8 و /	�D$ه را از 6N+� /�ا�� /	 /�3ه ?

�B  زدودن *�:8��3	ی *(�)� /� . /�:	*�8 ھe7*	ن /� دو S7K *3& 1	ر�(  روآورد
8�2 روح هللا �7�+  و دو د��� ز:�* e:و د &(K زه ی$Zی *$ردی در	3��ودن *�:8

0�	ری . ھ� Z$زهدر/� *�د �	ز����� و :	ه ط)b �1�� ا��اد ز�20 ا:�7	K  ��ھ+^ و/
�� �9ار?���+� JZ �N�Kف ?��+� و در*�8ض /��1�� ا31	*	ت  در ا��pی درو	و 3�731

�sD /� �	ط� آن �L ا��اد �	زل در ھ7	ن Z$زه *  �$ا
�+� /	 ا�7�  /CD	�  :	D*،	م �	 
���� . �mوت د���ی را ��ا<+^ آور��

	*	ن ر �/ ���	0L	ز�3	ی ز�	�@	ر ھ�7 از ا�� *0
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I1 و و ��0ا�3	ی ��اوان /�ای :	*�8 و ا*+�2 ا��ان /� /	رآورد�� و �	�N در ار
����	�L ر را /� /�6ان$�L  ��
�3	�  *$:$د�2 . ���وھ	ی ا��Y	*  و ا*+	�
 ��+>

0�� /� ��Mا�B+� و Z ام�N ی ��	ه ط)@	ب #�ه و :	0Z 7)� یZ ی ��	�
ا��ان را در آ
��	
�b ر
<� ا��ان در ا:�ای <+�� اھ�ا�  . /� ا�K@	ر K)7  و ��ھ+�  ا��ان 
(2 آ

c7L ?�وه ھ	 و ا��اد �	
� *  آ*� و *)�$ن و *)  �8	2L�# ��R *  :20 و /� 

�3	 را *  
�$د�� و �Z  /� ا:�ا*  ?Jا#�+� /� P1$ر 	�
�e ھ7�� د
2 از � 	3�*Jھ@


�ا�4	م ا�� /	زی /	 آI1 ھ�7 را . �M	ب ا
2 �� �$د#	ن ردآن �L ھ7$اره د���ی *$

  را /	ز?Jا#2 و �9رI1 را	�
 Iدا� &L 2��	Z2 رو
در �dMD* c  ��ا?��2 و د

��ه را /	ز /� 
�& �Lد و 
Ej ھ7�� رده ی /� �9رت رB61 ار��	�	را و �J? د	l1

@b ا
�L 2 :37$ری ا
C* . ورو�	رو�  /	ھ& 
$ق داد ��9	در ��20 /�  /� ھ7

�/	�/ 2
:��0 و *)�$ن N	bZ �	م �وزی دI+7# را از *�	ن *�ا:d /ر. و�Zت د
	�ن ا�$اع �$د�3	 و 
�ا�4	م از *�	ن �$ِد وe?  *�/ h)�1�+�، روزی د��� از *


JZ 2ف /$ده ا
Z 2	R �$د /�ان . �$د�3	 1	 ا*�وز	�
ر�4+0	�  �L از ��<�7اران 
��ه ی �$د�L�/ 2
��ه ای . ?���	رآ*�ه ا
2 آن ھ& /� د�L�/ 2
��ه ��e /� د�L�/ ��ھ7

� 	3�
	�
 ��. $اھ� 
$�2د��� در *�8ض ��D واd9 #�ه ا
2 و /	��Rه ��e در آI1 ھ7
اCNح ط)@	�  �L آ� . I1	�	�I ، �	�	ن :37$ری ا
C*  ا
2. :��	ن �	�	ن ��ارد ا��

/�ا��و��+�، ا*�وز �$د در ا�� آI1 د
2 و �	 *  ز�+� و P1$ر *  L++� *  1$ا�+� /	 
��e���/ �B(3* ��ت از ا	/	)ا�� 	زی /	د�� *   ./�L  * ر$P1 ن روزی	ح ط)@CNا

@M* 1$ا�+� /� *�د �++L ان در��$K	�L  1 /�ای �$د راه ا��ازی �Lده /$د�� �Z�� را از *
9	در�� /	 $1
S /� #8	ر ا��(	/	ت درون 
	��	ری ھ�7 را /� و Z	R ?7	ن *  /��� 
  .7Z	�2 از �$د وادار��

3���LدM1 ، ط	/0 �2 �$د ا��	�L 	/ 2 را �7  1$ان
	�
 �

�   .�L	�2 ا�� /0	ط �		�

3+1	 �c ر
	�2 دا#�� /	#� ، :+@I �$دا���(�� ی ا��ان ا?� . 	�  د?�د?� /	�� و *�د*

�+�ا�� e/ 2L�Zرگ �@	�� *�6ود . 	ی /��	�  *�:8��3	 در ا��ان ا
2ھ ��اھ& آوردن ز*
mرو ا��� #$د /�ا	L	� و  K$+P*  ��* ی	*�8 ھ	�4 ی .ا� :�:	*�8 ھ	ی *��  را /	�� ��

  ./�EBK:��	�3	ی �$دا���(�� دا�20 ، �� 

�J? t6/ �/ Sا#2 1	 /�$ان ا/8	د *�+$ع آن را P'1 �/ و ��	:�ا? ��	2 را /�*$k$ع *�:8
 .*'3$م �Lد

  ��  :��	�3	ی ��Bی و ��ھ+�  در ا��ان ا*�وز/: ا<(اد و ا<�cر. ٧٫٨


  و ��ھ+�  ��	ز*+� #+	
	�  ا�B	ر و  �Z  ?$�� ای از . ١	�
�3& /��  از :��	�3	ی 
2
8�2 �($اھ� �	�2 *�� /� *�د ط@�D /+�ی و L$#�  . ا��اد ا*	: e?ری ھ�	L ��+>

�sD *  �$اھ�& /��  از ا��اد . در ا�+4	 /� ھ�q رو <+�� �P9ی ��ار�&. دا��ة ا�87	ر� 
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����#	ن/ �L ر را	Bو ا�   
	�
در �	رج ا��ان 
�*  L++� و *�ام در /	ره ی :��	�3	ی 
�& آ�	 ا�� <+�� #+	��  *  1$ا�� *	 را در :23 +��& و /@
	+�/ �++L  * �Y� ر	ا��ان اظ3
�e �	ری دھ�؟ /� /�	ن د��� آ�	 � �N	8* ر در ا��ان	و ر�� �B� ذب	L ی	ه ھ$(:  �	
	+#

آ�	ن در <	ر<$ب /ان ا
2؟ آ�	 /	ز�$1�� آ�3	ا�� ?$�� ا��اد و ا�B	ر �	ص ��ھ+^ ا��
  ��ھ+^ L+$�  ا��ان /��3  *  �7	��؟

در ا�� دوره از 1	ر�T ا��ان �81ادی ا��ا��	ن در �	رج از ا��ان ���ا#�ه ا�� �L �/ �Lات 
�$د را درار1@	ط /	 1	ر�8* T	�N ا��ان و رو��ادھ	ی :	ری در *�8ض l9	وت و د�� 

$� S7K 20 �9ار *  دھ+� و در)� �L �++L  * ���B�  K را /	ز *  ��ورا�+� و /	ز �$1
/� �M* �P9ح #�ن در :	*�8 ھ	ی ا��ا�  ا
2،ھ& در �	رج  و ھ& در دا�S ا��ان /� 
*�د ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن در ھ� دو
$، و دوم *�Mح /$دن در :	*�8 ی *�e/	ن، و 

�	ت  آ��H در ا�+4	 #�ح *  .ھ$��  1	زه /�ای �$د/
$م b0L ھ$�2N$P� 	3+1 &دھ
. K	م <+�� ����ه ای را /�*  #�7د و /��3  ا
�L 2 /� *$ارد ا
��+	�  �7  ��دازد

��
ط@�L �:$1 28+$�  /� . *$ارد �	ص را /	�� /� ?$�� ای �	ص و *$رد /� *$رد /�ر

	زی و 1@)�x در ار1@	ط /	 1	ر�8* T	�N ا��ان در ھ7	�6	ل #SB و �B� د��ه ی��

�  .e �	��� ا
�L 2 در
2 ھ7�� و:� از *$k$ع را ھ�ف ?���� ام7#	�K  (	م �


	*	ن �	���   #��� �/  +�@* �H�	+> ر$�L c� ی	و رو��ادھ T�ر	از 1  
	�
 ��0'1
*'�0، ھ� دوره و ھ� /��0 ای از رو��ادھ	 را /��0 /� . �@	#� ،<+�ان د#$ار �($اھ� /$د

<� /0	 �sD /($اھ� 
(� . L+� #�ا�s �	ص و دا�I �$د در ھ7	ن *�Z)� ارز�	/  * 
*	 /	 . �$د را در Z	ل و ھ$ای ز*	�� و *M	a/ ذوق *�د*	ن ھ7	ن روز?	ر /�ز/	ن /�ا��

	�� ی ا��� ��اوان 
�وL	ردا#�� ا�& �PB� دوران �?$�� از ���ش  در ا� �ن . ا�$+Lا

�$ه ھ	�  از ��B و <� ?$�� ھ	�  از # �> &��& /	 �7$�� آوردن ��	ن دھ#$L  * ر	ر��
2
��ون از ا��ان رواج ?���� ا/  �Zدر درون و.  

��داد I@+: �L *�د*  �$دا���(�� ای /	 �P)2 *��  در ا��ان  /�20 ودوم�E از  - ١
���� �$د را #$L و ����e� ون��
�/�آورد، ا�$اع آد*3	 و ?�وه ھ	 از ��R ھ	��	ن /


(� را��ه امدو ر
	�� ی �� /	/2 دراز ا. /(�  از ا�� :��	ن /+7	�	�+� �����. 2N��
�	

  ، ھ�7اه /	 آ	�
��D  را�U در *�	ن #7	ری ط)@  DZ  / &0�$+/  �
($اھ  و /� را

از ا��ا��	ن �$�0+�ه و دا���	ھ  و �Z  ا��ا��	ن K	دی  L$ره ی ا�� �7	�I را ?�*�� *  

	�2 و /�?�7اھ�3	 *  ا�eود.  

و 
Ej در دوم ��داد ��e د��ه /$د�& ا*	  ۵٧/(�  از ا�� آد*�	ن را در آ
�	�� ی ا�CDب 
، K+	ن ?0�(�� /�ای آن �L از p	�)� bDK �7	�+� ا�� د��8 ھ�7 ی ا�� د
2 از *�د*	ن

�$اھ  ����  - زدور ھ)c و ھ)L c+	ن ھS *� *@	ر ر�(�+� و
s و /����#	ن از راه
. 1	 �31ان و د��� #�3ھ	ی ا��ان... در وا#+��� و ��$�$رک و /���� و �	ر�E و . �Lد��
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�	��	ن *���ک /$د آ��H *. آر*	ن وا�Zی را د�@	ل ��L  7د��ا�� *�دم ھ�7 ھ�ف و
، :+@I �$دا���(�� ی � *�د*	ن و:��	�3	ی ��2N ط)@	��در L+	ر ا�.��2N ط)@  /$د

�+  ھ&  /� راه�
ا��	د �L /	 :	�@	زی و /	 �Nا29 راه �$د را �  *  ?��2 و *   را
��د?.  

:+@I �$دا���(�� ی /�20 ودوم ��داد �	*��ه ام  �E از�$ران :+@�  �L آن را - ٢
 b@
 �/ �L �+��? ار���� 	B��*ت *��6ه ی آR	�ص در ا$P� �/  �	ن <�3ه ھ	3?	�

0�� �+6N �1ک �/ �k	Z ���د �ز�	pاری آJ? ��	*�
?$�   ا�+	ن :	�  ا*� و . �+�
 �7K ن	�	زی و ��اھ& آوردن ا��و��� ای /�ای دوران �	

b �	��� ا�� :23 ھ$�2 	+*

�#$L ��ا �L �+>ھ�	/$ت  3	ی 1	ز��$�� � �+> e: ��	�� �+ر �($اھ	ی /� /e�>.  

�� ا
C*  و د�@	��  - ٣p ن	?��
ا?� از اCNح ط)@	ن درون 
	��	ری /�Jر�&، ا�� �$ر

@e«	ی اCNح ط)@	ن از /�<b0 روھ I@+: « �8$ق*  �$? �L ن /� و:�آ*�ه ا��	+>


���0&، �� : ?��7ه را �	?3	ن �	��� ا��	L �� 2 و
�$7�0&،�� *	�$ اL �� 2 و
�� ا+� ��
 *C
ا�� *8@$د ?��7ه از . ا�CDب ��و��	ر�	
2 و �� اR$Nً ا�CDب <� ر
� /� ا�CDب ا

2
CDب ��z(N ،20 آ*�e ا
2، ھ�<+� �L :37$ری ا
C*  ا�. ھ� �I0+: �Y :$ر ا
��?	ن دو
2 دار��
��ی ا
2 و��م �L ا�� �$ر�V1 ،20�� ��D� 2�Rو 	2 ا*
  .ا

/	 ا/3	م آ���+  *�دم را ?�7اه 
	ز�� و  ۵٧*	�+� آ
�	�� ی ا�CDب  *  1$ا�+� �B@	رد���
را ھ�7 در و:$د  ۵٧در
2 ا
�L 2 ?	��ی . /	ز ?$#� ی <�7  /�+�از�� /� ?	��ی

 �$+L ی دوران��	? 	د�� ا*�L  * $4�0:  +�ا
�L 2 از  T0*۵٧ #�ه ی آن ?	��ی  ،�7
/+� :37$ری ا
C*  ر
��، ودر 1$ر��$ و ��$�$رک �	 *D	طL �8	ر�3	ی :37$ری 

?	��ی *B(0 ، ھ& 
�?�*  ا
2 و ھ& درد 
� ��ارد و ھ& آن . ا
S? �/  *C ��و����0
  . ز z(N و <�3ه �7	�  ھ�<+� �L :)$ه ��و#  را از�	د �7  /�د�7V(* �L ای ا
2 ا

7��ا : «/� �	م » 
  ان ان«?eار#��  - ۴
آرای  ٢٠١٠در �$ر�� ی » 
	�7$ن. 
�+L  * آوری d7: 	B��*ھ  را در آ	ن دا���	�ھ� <� *  ?Jرد *   ١٩.<+�1� از ا��ا�

�eان ا�� ا��ا��	ن دا���	ھ  در ا�	Rت *��6ه* �> �/ &+�ی آ*��B	 DK	��ی ��I �	 ا��	ده  /
��e:	K ا��ان �N	8* T�ر	1 �N	� ا��ان T�ر	ی 1	رو��ادھ a�7K دار�� و از درک. 

*D	��0 ی ا��Kاض 1$ده ای �E از ا��(	/	ت /�20 و دوم ��داد » 
  ان ان«?eار#�� 

� /�ا���e *  دا��$

D$ط #	ه #� و �/ �4+* �L  �@+: 	/ ور او ?�<� . را	/ �/

ھ�3	�  *�	ن ا�� دو :+@I و ا�� دو *dMD /� <�& *  �$رد ا*	 1'	و31	�  :�ی را #@	
&�+L  * ھ�ه	�* e�� . c� ��	@� را I@+: ��2 ا
از K@	س *��D�8* �L �+L  * SD�  �C ا

                                                           
19

.CNN-World. Why Iran Unrest is not revolution re-run. By Samira J. Simone. 

February 10, 2010. CNN-Site.With contribution of Reza Sayah. 
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�+L ن$���
��7K �/  �C از �	د *  . ا�CDب دا���/ 20� +8*	 �L �7  �$اھ� رژ�& را *
�* 	3�	/	�گ /� :37$ری ا
C* ، *�گ /��	*+� ای ، *�گ /� وR�2 /�د *�دم در�


� *  داد�� ��D� . �> E� ، &�
D$ط رژ�& �8+  ا�CDب ��ا� �/ S�ا?� ا�+3	 را /� *8+	ی *
�	ن ا��ا�  1@	ر �	B��*آ �ا� �H#�؟ آ�	ب /CDی ا�$
 �/ I�ی ?�ا	1$ا�� /� *8+  * e�>

#$L ھ� �L 2
I ا�CD/  و ھ� 2L�Z ا�e�  /CDو*	ً /� ا#�@	ه *  �+�ار�� ا�� وا89�2 ا
20���ه *  #$�� ورژ�7  را . *8+	ی ا�CDب ���وز *+� �> 	3�L�Z ��ازا  ��/

��ون *  رو��/ �+6N ب از	�*	L	� ری	�#3�0B	 /� ا��ازه ی . 
���$ن *  
	ز�� و/0
����B  در :	�  در �» ار�20 /)$خ«. ���وز�3	 اھ7�2 دار�� ودرھ7	ن رده �9ار *  ?

از �L	3/	 �L ر
	�� ھ	�   را در ار1@	ط /	 s@1�* �B'1 /	 ا�CDب در/�*  ?��د  /� 
در /�ا/� ا�� ھ�7 :+@�3	 و 3�L�Z	 ھ+$ز : در
�  ���B ای ا�� /� ا�� *7l$ن *  ?$��

�+L2 ا��)
 ��/ T�ر	در 1 	3/CDر ا�	7# . �mا �ا� ��	'
ا*	 . را در /�ا/���ارم» /)$خ«*�.
��20 ودوم ��داد /� آ�K �H@	س */ 2L�Z �L 2
�C  و *	�+�ھ	�I ا#�@	ه *  L++� ا�� ا

/�8 را �L�Z  *0	�27 آ*�e /� *  #���7 1	 در *+Y$*� ی ا�B	ر#	ن 7Z �L	�2 از 
�4+�/ 2
در واd9 و�  آن 2L�Z در /M� �$د �L�Z  ا�CD/  /� #7	ر . اCNح ط)@	ن ا

/	ز ھ& �N ر27Z /� . و از �B1ار *  ��ھ�eم ا�@	9  را ا#	ره �Lده ام. *  آ*� و *  آ��

@b د��	داری ھ�7  �/ �L  �C�آ#'��  .ی �)3	 ی ��2 
� را ��اب �K�+L  7@	س *

7�� د/	#  از اCNح ط)@	ن ا*	*eاده ای *  
	زد �L *�ده ای در آن د�� Z م	� �/  �$?
2
/	�� در :	�  /� ا�� ا/�Jال آL	د*�c در ا�	Rت *��6ه ی آ*��B	 و ا�� . ���ه ا

�3	ی 
@e�+� :�ا?	�� ���j/ eدازم��<�$�� ا
�L 2 در *�K$74 ای �L ا������ان . دو1	8/

�/�آورد�� و �Z  ھ7	ن ادوارد  *b�B ��ا�B'$رت e�:	ی ?���+� و /eر?	�  د��� �

�3	�/ I	��Rه #.ن و *�1@� ای /�ای �$د د
2 و �	�Lد و �
	L ھ�7 ی 	ھ& / ��8

  B6l* ن آدم	3?	�،��$�/ �)
�+  1$ا�20 از aZ *0)7	�	ن M0(�  6�0* c� ن$H7ھ

�
	�
 �/ S
3	ی ��I �	ا��	ده ی :37$ری /  آن 0L �L  #�ه /	#� *  �$اھ� از راه $1
 *C
از ط��a اCNح ط)@	ن *�	�@� /��e و /	 �2N�� I3: c ط)@	��،  و 
Ej ا

  .  #�3ت /+�/	زان �J��M�� را از آن �$د 
	زد


� ی داغ �1 از آش ا��	L ن	ح ط)@CNا ��ذره ای از اCNح . د�@	��H ھ	ی �	رج ��
�	�
�eی را *  > ،q�7  ���++� �L ھ� E�  @(�� ا��، �� در ط)�+� �L �� آن را /�ا��

:��	ن وا89  آن #�2L دا#�� ا��، �� دردردھ	 و ر�34	 و @*  �Z	tZ درو�  آن در 
*D	ط0Z d	س �8	��2 دا#�� ا�� و �� /	وری ژرف و ا������ه /� آن دا#�� ا��  و دار�� ؛ 

�اری در ا�� اCNح ط)@  �	 
@e*. از ھ�7 ی ا�+3	 L ��#J?@	ده IL *6)� ھ& #�ه ا��
�� و �7$د L	ذ/�	ن�

b /	 و:$د را	+�* 2
�eی ا> dMD* . و I@� 2 دو
:+0  ا

9�	�� ای /� ظ	ھ� . ا/eاری ا
2 ھL �7	ره ھH7$ن آ<	ر ��ا��0 	/ �L  *د�* ��ھ7

(2 از DZ$ق /��وN)z و ��$�2 ��ھ�eی /� د�	ع /�*  ��Z،��e	ظ� ����� �


(L ه	2 دا���
�	 را در ار1@	ط /	 دK$ت ���@B	را�� از S7K ز#2 و ز�+�ه ی ر�	@7
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�++L z�@D1 ، �
 ،/� P1$را�� �lZات. ا�7Zی ��اد �L :	ه ط)@�3	��Z I و*�ز �7  #+	
 z(N ی	وه ھ�? d@ب ط	/  +Lا�� �)
اCNح ط)@  �8+   دوری :�0� از ��$�2 و

در
2 ھ+�	*  �L ا�� . ا*	 ھ�7 ی ا�� P1$رات ��D  /$ده ا
2 /�آب. �$اه �pب
�lZات �pق در P1$رات را2Z ط)@	�� #+	ور /$د�� و *�دم و :$ا�	ن ا��ان را ازھ� 
D7K 2L�Z  /	ز*  دا#�+�، ��	/	�3	 و ز��ا�3	ی ا��ان p$ط� ور /$د�� از ��2�$ 

�	ن�*$BZ . ���V1 ی	#�� /$د از:+@�3	ا�@ ��	�در
2 در ھ7�� �Y6	ت 
�ا
� �	ور*
b(ام *  ?'�+� �. ط�* �L  �	�/�p ���� و د?�?$�  ھ7�V1 ��7  �$اھ+� 0L  در *0


Cح /�?��د، در 
$ر�� و ��@  و /��6� B# �/)3	 و در *8+	ھ	ی *(�)� ا
�'	ده از 
�B@	ر از 
$ی �	1$ در ��@ ، �c /	ر /� N$رت د�	�2 *0)6	�� . 
Cح را �L e�$41د��

از 
$*	�  . ی �K/�0	ن 
8$دی در /�6�� و /	ری د��� /� ?$�� ای *�'	وت در 
$ر��
�� و :	ھ	ی د��� *  ?Jر�&M0(و� �و �7 .  

/  �1د�� �B  از *���73� �P+Kھ	ی /	زدار��ه ی 61$ل در ا��ان L+$� ،ا#	�K ی  - ۵
2
ا�� ?$�� از ا����� ھ	 در *+Y$*� ای . ا����� ھ	ی ��اL+�ه و 1'++  و ازھ& ?0�(�� ا

���� و ��ورش *  �	/+�?  * SB#  @(2 طN�� و 	و #�*+�ه  از. از ر� a/	
�3	ی j>
?���� 1	 9$م *�اران دو �@I و �	#�20 و /	��Rه *)�$ن از �	ا��	ده و �$#� <�+	ن 

��ه
در *�	ن ا�� *�د*	ن و �Z  در *�	ن ا�� . /����#	ن د�@	ل ا
Cم *��8ل ا��. �$ر
�� ا
Cم *���8  �� *@+	ی ��Bی ا
�$اری دارد و �� +> 2D�DZ  / ن	ح ط)@CNا

�� *  ز��/�/	ورھ	B1  +��
�2 و �	L	را. ی 1	ر�(  راN	�  / 2
ا�� . *)�7V ای ا
آ*�eه ای ا
2 از ��2N ط)@ ، /  . *+Y$*� ی ��Bی را *+Y$*� ی ر�	 *  �	*&

�	/  آ
	ن ط)@	���
   ./� #�3ت /	وری و �9CK /� د

�L *$رخ <� و 
	ز*	�3	ی » ��وا�� آ/�اھ	*�	ن«از 9$ل » 
  ان ان«در ?eارش 
	�� و <��jا #+	��� #�ه ا
SD� ،2 #�ه Y1 �L	ھ�ات ��	/	�  ����ه ای ا
2 ا��ا�  *0)6

2

$ ھ7$اره �B1ار #�ه ا ���/ $L	@+1 I@+: از �L �N	� .20�� a�او . ا�� 
(� د9
�b را آ*��B	�  /�*  #�7د
  +���# �L ن ا��ازه ا��ا�  *  دا��	ه را ھ7���� �ا ! ا��>

ا�� <+�� 3�L�Z	�  در ھ�7 :	ی د��	 *�	ھ� ه #�ه  ؟  /�ا��&�� ا�� ����ه ی را ا��ا�/	
2

�ا
� 1	ر�T ھ+� در /�ا/� ا
�78	ر ا��)�E /� رھ@�ی ?	��ی ا�@	#�� /$ده ا
2 از . ا

ھ7�� Z	R ھ& د���& در �L$رھ	ی Y1 .  /�K	ھ�ات ��	/	�  و �Nھ	 �7$�� ی د���
*@	رزه /� 0Z	ب *  آ*�ه  $1
Y1 �/ S	ھ�ات ��	/	�  �B  از #�$ه ھ	ی /�:��0 ی

2

+2 ا��Kاk  در ا��ان . ا �/  B�* 	�  ه ای را ا��ا����� ��+> �L ��ض ا�� �/
��L 20 ا��ا��	ن #�$ه ھ	ی د��� *@	رزه � 	8+* ���/ &�و ا��Kاض را /� L	ر ������ /�ا�

��	ھ  *  ا��ا�3�L�Z �/ 2	ی  نL	�  *  /$د آ/�اھ	*�	. /� L	ر �($اھ+� ?��2ا�� و
*6(0	�� �E از*��وط�2 و در دوران �	�	�  
)0)� ی 9	:	ر �	 �B'1 و�Z  :��	�3	ی 
 ��*0)6	�� در دو دھ� ی <S3 و �+4	ه در�PK *�76 رk	#	ه و از ا�+3	 J?#�� در ھ7
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دوره ی :37$ری ا
C*  و �Z  ھ& اL+$ن �L ا�� �	ددا#�3	 را *  �$�e3B�  +8� &0ار 
��P و �$د و
 .  


  ان ان«�B  د��� از 0L	�  �L در *�8ض ��
�3	ی  «  (K ، 2
�9ار ?���� ا
ا��	ن ھ& �L از 
� <3	ر دھ� ��I در 0L$ت ا
�	دی دا���	ه در . /+$e�eKی �	م دارد

L  * ک�

  �� /+	/� روا�2 ھ7�� د
��	ه �@�یا�	Rت *��6ه ھ�7 :	 	�
،ا
�	د K)$م 

��(» /�0ُ� L	�U«ا
2 در$/ U�	L .( ده ا�� و ?'�� ا���L I�	*�� ت�lZ �� :+@I«ھ7

�	1  *�	/� دارد /	 :+@L I+$�  آ#B	را �k ا
�@�ادی ا
2 وN$P٢٠ .»�١٩٧٩  �ا�
 2

(� /� را
�  �	�9 ارزش ا
2 و در ھ7	�6	ل �	در.  dMD* دو �ا� �L 20 آن)�


(� ?'�� ا. را �7  1$ان ھ07	ن دا�120	ر�(   �L ��ادی /$دن  دو د��� ا�@�
ز �k ا
 �/ �L 2
��  اN$P� �/ 	3آ� ��
	Lو�� 	� I@+: دو �ا� S�(D1 ی	8+* �/ I@+: دو �ا�

ا�� <+�� اظ3	ر ��Yی �� . ھ�q رو �7  1$ا�� /�	��� �U��V/ 2(P ا�� دو :��	ن /	#�
2
�B  /� ا�CDب ا�4	*�� و د���ی ھ+$ز در *�Z)� ی . 1+3	 ?�7اه L++�ه  �L �	در
2 ا

�� *  زد /� �$k �ِ   Kدر آن �2L�Z  +8�  B ا�CD/  ِ. +�?  �9ار دارد/	�B1 ه	رژ�& #
و�	ق L	ذب *�	ن ���وھ	ی #�L 2L++�ه e/ I)/ �Lر?  از ھ7	ن ���وھ	 ا
�@�ادی /$د�� 
 �L b(ح طCNا  �	'�	)* �/در /�ا ��)��� *  ز�� /� :��	�  �$د ا��B1  B� ��و ا

ا��؛ ا�� اCNح ط)@	ن و ھ�.ت Z	�7L ی �Y	م :37$ری �$ا
�	ر �4	ت رژ�& از درون 
ا
C*  ھ�دو �P9دار�� :+@I *�د*  را /� ا��6اف /�B	�+� و ��k 2(P ا
�@�اِد 
�L$f1ا1�c آن را /eدا�+� و 2L�Z *�د*  را در�Z اZCN	ت درون 
	��	ری 

را  <�$�� *  1$ان ا�� <+�� 1'	و31	�  را �	د��ه ?��2 و ھ�دو 2L�Z. ��و/B	ھ+�
��و*+� /$ددر :+@�k I رژ�& . *�	/� ھ& دا�20� E/ رن�* �k �P+K ه	#  �	Z در ،

2
1'	و31	ی د��� . �L در :+@�3	ی �P+K  �$+L �41دط)@  /	 �9رت وارد 6N+� #�ه ا
&+L  7� ن #�حRرا ا .  �L�Z و I@+: 2 از�N$P� c�  �9اھ& /�$�& و$�  * sD�

�	ن دو *dMD 1	ر�(  /	�� 9	در /	#�& ا�� را *  ?���& و آن را *���ک /�*  7#* &��
 �$?  (L ی و /� *�د�
�
 �� ،&�4��ه و ا������ه ا�4	م دھ+
ھ�7 ی ا�+3	 S7K  . �/ را 

L+	ر آ�e�eK$+/ �Hی و ھ+�7	�I درک �L  7++� ا�� وا89�2 ا
�L 2 ا
�@�اد *8+	�  
ان در ھ�7 ی دورا�3	 وا�Z  ��ارد و ھ� <�eی را �L ا
�@�اد �	*��ه *  #$د �7  $1

ا�� �3	�2 
	ده ا����  ا
�L 2 اL+$ن *�	ن #7	ری از ا�� ا
�	دان . �0B	ن و/�ا/�?��2

  ا��ان رواج ?���� ا
2 و 	�
�	رج از �L$ر و در *�	ن /0�	ری ازا��اد و B�1)3	ی 

2
��ه ا�L�/�
 2)
  . /� N$رت �$c��  K ا����  *+�74 و 

�0L �+�0	�  �L *  �$اھ+�� &L   بCDی ا� ��	�
8�L 2+$�  ا��ان و ا��ان آk١٣۵٧و 
�z دھ+�k$1 س	��ده ?��2 اN$�  �7  1$ان /�<+�� *�د*	�  �ُ از ��Y . را /� *�د 9

                                                           
20-Ibid. 
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�� 7K)  *@�+  /� روش و ا����� ای 
	*	ن �	��� /	#�+> �L ای �7$�� . *��وط /� آن�/
�& و *  �$ا��& e? �Lار#��
  ان ان  دو *8�	ر » 
  ان ان «در ھ7�� ?eارش +�/  *

 �L  �	رھ	��	ت و *8N$P� ھ� دو �0@2 /� آن �L د��?  * �/ �0�	D* 23: را
�	ن ا��ا�  1@	ر آورده /$د��	B��*�1ی دار��آ�/ � .  K�* ��#ارe? ��ا �L �L 20 آن)�

2L�Z 2 در ھ�دو
دا��4$�	ن در �N �(20 ) ٨٨و E� 2L�Z از ا��(	/	ت  ۵٧(ا
8�	ر دو*  �L او /�?e��ه ا
2 /� ا
�'	ده از ر
	�� ھ	ی ار1@	ط  ا#	ره . �9ار ?���+�*

	�Lد در Z	�  ا
�'	ده از �$ارھ	ی N$1  در 
�ا
� ا��ان ��7K  �Dه ا�' ۵٧در .دارد
 �B@# �N	� ���: ژی$�$+B1 �/ 2
�eان در �$رB�*  3:$1  ا* �/  �$+L I@+: �L

و #@�B ی ?��0ده » ��E /$ک«و » �$1���«*	�+� ) #@�B ھ	ی ا:�7	K (= ھ	ی ار1@	ط 
4�� و . »�1$�$ب«$�  �و *�دم �0+� و��+
0�	ر �$ب ، ا�� دو *8�	ر را *  1$ان /

8�	ر اول . ارز�	/  �Lد* dMD* 20 ز��ا در�� a���وھ	ی /0�	ری /� :e  ۵٧<+�ان د9�
*	�+� :��	�3	ی *Jھ@  و . دا��4$�	ن در6N+� /$د�� و ����	*	�� �L  * 2L�Zد��

  
	�

	ز*	�3	ی   �Z 	� ن	�
  :$ان /+�	دی ھH7$ن *4	ھ��� و ��ا�	�

	ز*	�3	ی 
ر1@	ط /	 *8�	ر دوم /  در ا. 
+�  /0	ن �2l3 آزادی و :@�3 ی *)  و B�1)3	ی *�	/�

8�	ری <$ن �$ع ر
	�� ی . �1د�� *  1$ان /	 ?eار#�� 
  ان ان *$ا�3�D	�  دا2#*
ار1@	ط  در �I@+: c ا:�7	K  /  #@�3 اھ7�2 دارد و در ھ7	ن Z	ل *  1$ا�� *8�	ری 

ا�@�� �L در ا�+4	 /	�� /�$ان �6$ه ی L	ر/�د ا�� . *�8@� در :D* 23	��0 /� #7	ر آ��
�	
�z دادرk$1 2
ا�� L	ر را /� در
�  ا�4	م » 
  ان ان«?eار#�� . � ھ	 را در

��ه ا
2 در
2 /	ز�7  ?$�� و در
2 �7  ��ورا��. �7  دھ�+# �L ای را ��B� . c� از
1	زه  ا��p  L)$ ھ& *  L+� و ھ7�� e? . $(pار#�� ��e ا��Y	ری /�I از ا�� �7  رود

�	/�ا:	زه �7  دھ� �b(M* &3 و *8�	رش /	/ 2
/� وا�B@# ID� d9 ھ	ی . ز1	/  در
ا:�7	K  در :+@I �$دا���(�� ی ا��ان �E از ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری /� ھ7	ن 

از ا�� ?J#�� در . *�eا�  �@$ده ا
�L 2 /�ای *�	ل در *� �P	 E�$1 اJ?�mاری دا#�� ا��
�e*	�+� در L+	ر ر
	�� ای ھH7$ن �$ار N$1 ، ر
	�� ھ	�  د ۵٧آ
�	�� ی ا�CDب ����

�2 دا#�� ا���	8� e�در ا�+4	 �C8ً . *+@�،*6')3	ی ?$�� ?$ن و
	ز*	�3	 و B�1)3	ی *��  �
1+3	 *  �$اھ�& 1$:� دھ�& D* �L	�/ �0	�� ���P9 . �/  +�@*ار�& /� ا�� :+@� ھ	  /�jداز�&

�& و /� L	ر ?���� #$دY+1 ار$�
  .*8+	 ورو#  ا


$ی و �Lو/  *  �$��0
�L$ب  
SD� �/ Ej از» 
  ان ان«?eار#��$* ��0Z��*
 	/ 2
9�	س /$ده ا S/	9 2�$�� ت�Z ت و�# �Y� از ��Y1	ھ�L++�?	ن در ر��ادھ	ی ا�
���3	ی 
	واک �L از *+'$ر�1�� و �$�+	ک ��1� +K	�N  دوره ی ��I از ���Zو

2
�Nف ��Y از *�eان 26N ا�� ادK	، *8)$م ��20 ا�� . ا�CDب /� #7	ر *  آ*�ه ا
>2

  /� <� *+Y$ر و  از <� رو /� L	ر ر��� ا	�9 �����3	ی . +���Z*  1$ان و 	آ�

�	 در دوره ی  �۶٧��وھ	ی 
�L$/�� :37$ری ا
C*  را �E از ا�CDب �	 در 
	ل 
9�	س دا�20؟ ا�� در 7k� از  S/	9 واک	
ا��� اCNً /	 ��$��3	ی *$ردی و ا/)3	�� ی 
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* T�ر	در1 �L 2
8	�Nا��ان :	ا��	ده وھ�7 /� *�د آن درو�jpدازی آن *$ارد L	ذ/  ا
�++L  * . ���Lو/  *  �$��0 
�L$ب  - /	 $1
S /� 9$ل *$
$ی» 
  ان ان«Z	R ھ7

*�� ��L	رھ	ی �$�+	ک /�C	E� �(N از ا�CDب �	 در 
	ل . ز*	ن #	ه ھ+$ز ادا*� دارد
۶٧ * �)
  K$� ن	ح ط)@CNا �؟ ا��+�
$�  ?$�+� �L در ز*	ن <� 0L  /� 9$ع �

آن و29 آ/�اھ	*�	ن �L ! ?$�  از �Lه ای د��� ��ودآ*�ه ا�� و ��0Bه #�'2 زده #�ه ا��
 �/  B�* �� ،2
71	م اطKC	I1 را:d /� ا��ان *@�+  /� �81ادی از ا
+	د ��اL+�ه ا

�2 رژ�& #	ه /0�	ر L& /$د«�41/� ی #(P  دردوره ھ	ی *(�)�، *  ?$�� Kو��* .
رژ�& :37$ری ا
�D* �>�?  *Cار ز�	دی ...ا /� �9رت ر
	��ه /$دL$د1	�  �	ر:  اور

�3	ی ا��(	/	1  و 
)b آزادی /�	ن از*�دم ازد
2 داده �
��I را /�ا�m �	درKاز*��و
2
�2 /��$ردار اKی *��و ��	ل ھ+$زازھ	Z ��ا 	2، /
��وا��آ/�اھ	*�	ن   ٢١».ا

�� 1	ر�(+�	ر 3+1	 /� 
@7Z b	�2 ا?� #	ه /� ا�K@	ر ا. 
(+  /E �	د9�a /�ز/	ن *  را��
��  ا��ک«/��	��	ن K2 » *��و
	31�* �L را  *C
دا#2 <�$�� *  1$ان :37$ری ا

 2���L2 و ا

�L$ب و �0	د و �B* b(D1ر در ا��(	/	ت از ��Y*�دم ا��	ده ا b@
 �/
� S�	9 ای آن�/  ��K*�8 *��و	2 دا�20:�K�0+� ھ+$ز دارای *��و�ا�@�� آ/�اھ	*�	ن ؟.

  *C
��/ �(7: c�» I	�1R /� ز/	ن �$د *  ?$�� :37$ری اKدی از *��و	ار ز��D*
�(20 /	�� 1$:� دھ& �L ا�� ا
�	دان آ*��B	�  ا��ا�  1@	ر . از د
2 داده ا
2» را

دو د��� ا�� �L ا�� رژ�& /�ا�m ا�� ا��(	/	ت ا��� �@$د �L . ��اL+�ه ?$ و آ#'�� ذھ� ا��
��I را ازد
2 داده ا
2/� 9$ل ا��	ن *�Dار ز�	Kھ� . دی از *��و	# I�از *�31	 �

�2 ا�� رژ�& /$ده ا�&K#  *��و	رژ�& را دارای . ��و� �د��� �7  1$ان ا� R	Z
�2 دا�20 و K�*  �Z  #� آن K«*��و��	ر » ھ	+L ?$#� و �ره ھ+$ز در ا�	H�ی /

2. ��
� *  ز���Kاز *��و  �	ن /�<� *@+	�
(� *  ?$�� و <�  اCNً /	�� د�� آ/�اھ	*
��وی �	ر:  /�3ه *+� �  �	@��81�'  از آن دارد؟ آ�	 رژ��N �/  7ف ا�� �L از ���
�2 *  ?�دد؟ آ�	 رژ��N �/  7ف آن �L *  1$ا�� 
�L$ب K�9 *��و	2 �
#�ه ا
�2 �9ار*  ?��د؟ Kی *��و ��	ھ+$ز ز�� <�� ھ ��	
�2 /� ا�4	م /�D�$* 	/ ن را	'�	)*

�L 2
�2 دارد ، �� ا
�+@	ط   P1$رم ا�� اK9  از *��وCذھ+  و ا�  �	ن *@+	�آ/�اھ	*
�+  و K	م و دور از ارز#�اوری <+	ن * �L	EL و/� در ��Y دا2#K . �/  7�رژ 	آ�

 �Y�	6* ی	ه ھ	��	2 و 1$ا���0 �
��ه ا
�@	�  1$ده ای /� �9رت ر���	/ �L ��ف ا�N

@b دا ���2 ا
2؟ ��7L ا�CD/  را L	ر در 
�ا
� �L$ر ا�4	د L+�،  /� ھ7Kرای *��و

در :3	ن *  1$ان �	م /�د �L *	�+� ا�CDب ا
C*  از ھ7	ن ��دای ���وزی ، 

��$رد?  و �.س و �	ا*��ی و /��1 از ھ�7 ا0Z	س ���b �$رد?  /� /	ر ��	��ه /	#� .


� �'�ی �L رھ@� اCNح ط)@	ن و ا�$ز�0�$ن درون  ��آ/�اھ	*�	ن *  ?$�� ھ7

	��	ری  R	Z �L ا��  +�#�ه ا�� �8+  *$
$ی و �Lو/  و �	71  ھ7	ن ���وان �7

7�+  و�Kه داده /$د� �L �+�0ھ  B�
(+	ن b��p و . �$ا
�	ر  �Y	م د*$�Lا1 ��ا�� <+

                                                           
21

.Ibid. 
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� �'� در . /��	�� ای 1+3	 /� درد ھ7�� ر
	�� ھ	ی آ*��B	�  *  �$رد ��در
2 ھ7
 +�و?��e از د*$�Lا
  را /� L	ر/�0+� و  دوران آp	ز ا�CDب 1+��1�� رو#3	ی �7

آ/�اھ	*�	ن و دو
�	�I /	 ا��ان . *(	�'	ن �Y	م ا
C*  را /� /��1�� و:� 
�L$ب �Lد��
��	�� ا��/  
	�

  آ*��B	�  /� را
�  ا*�وز /�I از ھ� . و /	 ا
��Rل 	�
K)$م 

L م�?�
++�ه و /� *�د ز*	ن د��� �P)�  ژور�	���0  /� �$د ?���� ا
2 و /	 :)$ه ای 
ا�@�� ھ7�� �lZات ا��ا�  1@	ر /	 ?'�� ھ	��	ن . اظ3	را1  
��	�  روز?	ر *  ?Jرا��


2 را در ار1@	ط /	 ا��ان /� 	�
�	ن را /� /��اھ� *  �L	�+� و 41	ری 
	زی �	B��*آ
�$ه ای �	
	�& دا*� *  ز�+�# . �B'1 �L را �'� c�  �Z ات ����م�lZ ��ن ا	�در *


  /�jور	�
�0�$+/ 	B��*در آ  
	�
�	ت Z �/ d:را ��	D* دو  B� �#	/ در	ا�� و 9 .
 ، �++L  * ������#	ن /	 ژ
�  C9/  #	ه را *  �B$ھ+� ، :37$ری ا
C*  را $1:/
�� ��ھ+�  p ر�(  و	1 ��p  �	دم *  ز�+� و ا����� ھ  

6M  و *@�Jل از د*$�Lا

  ./� ا�+	ن /	ز *  ?�دم. ا#	�K *  دھ+�

�� و L+$� ا�� ���	ن دو رژ�& �* �0�	D* 	/ '�  ��ارد�	ات . 9)& *(�lZ ��و�9  ا 	ا*
 ��$# �k	Z �L آن  / ��e�ن *  آو	ح ط)@CNا �ی ا�	@K �/ *�ام 	ا��ا�  �7  ِ�	B��*آ

�?�*  و 79	ر   K$� ن	�7اری ا�+�
	�
 �L &+L  * ��D� 29ز?�د��،آن و	ا��ان / �/

?$�  �$د را *�Mح *  L++� و  –����0 ا�� و از راه ا��ان در آ*��B	 . /ُ�د ا
2 - /ُ�د
ا?� ھ& روز?	ری ا*B	�  د
2 داد ھH7$ن *�	ور اCNح ط)@	ن �	 :+	Z  در ا�� 

�++L  * 	� 2 و
�2D در *�	ن . :37$ری ا
C*  درآ*�ی ��K  /�ای �$د دDZ ذره ای
&+L  7� ھ�ه	ن *�	+�  .ا�� 9@�S از �	رج ��


2 دم از 9�	س *  ز�+� �P9ی ��ار�� :e ا/3	م آ���+  و L	ھI  و�9  ا�� /	زر?	�	نِ 	�

��3	ی �$د و اCNح ط)@	ن�$f0* ر	م . /	اد در دو رژ�& /  �1د�� ا/3�@�

(� را��ن از ا

��1	ر�( p 2 و
�/ e	 �L  �@+: در *dMD  . آ���� ا�  �$+L I@+: ن	�9۵٧�	س * 
��ا?��2 /� ?�7اھ  *+�3  *  #$د �	?3	ن در *�ت ز*	ن L$1	ھ  
�ا
� ا��ان را 
4��ه و رو#� �@	#�+
8�	رھ	�  * �/  +�@* �H�	+> .20�� 2
آن :+@I . ا�� 9�	س ھ& در

 ��
�  �$ا
�� ھ	�  /�k sD� .$+L I@+: E#	ه /$د.در *�ت ز*	�  L$1	ه /� ����4 ر

2 *   ز:�ا�  د��  را ا. را ��7$ده ا
2ھ& اL+$ن راھ  دراز*�'	وت دارد و	�
ط)@� ، 

  * �)
7�+3	�  د*$�Lا1�c را در ز��?  :87  *  
�	�� ، از DZ$ق #�3و��ی l1

  L+$�  را ��0Bه ط�د *  L+�، �$اھ	ن ا
��Dار :  9$DZ	d* /�ای 	
?$��، 9	�$ن ا

e?�/،2اری ا��(	/	ت آزاد و *+P'	�� را 1@)�L  * x+� و /0�	ری D1	k	ھ	ی  	3��ا9)

����#	ن D1	k	ھ	ی/ �L ���ر *  رو�� د	ی . ��ھ+�  /� #7 ��	�
آ��H *3& /$د  ۵٧در آ

  /$د	�
 sD� ،ح�M* 2 . و

  �	در	�
�L I@+: S+$�  /� �$ا
�� ھ	ی (D1 رو �از ا�

  .ا
2 و ���b دھ+�ه
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7�� د/	#  �	م دارد - ۶Z ک *  دھ�	> �+�
. �B  از 0L	�  �L /�ای اCNح ط)@	ن 
��	 ?'�� *  . ��B� q ی رو#+  /�ز/	ن �7  را��ا��	ن ھ�7 <�e *  ?$�� و در ����4 ھ

 ���$اھ� /	ری را ��e /� دوش /�L ��B �� /� او a(81 دارد و �� /� را
�  وارث <+
�	 /  آن . /	ری /� 0Z	ب *  آ��@7(L ه	1$ا���0 *�رس #$د در دا���  M�ا�# b0Z�/


+�3	ی ا�� دا���	ه a(81 دا#�� /	#� 	� 2+
 �/ �L .7� e�  /	�� ا�� ا1'	ق را �$د او �
داری در ا�� دا���	ه /eرگ �L ھ�7 :$ر آدم در آن  - ��	�� ای /�ا�� �	 /���د از *��اث 

/	 ا�� Z	ل <$ن P1$ر *  L+� *  1$ا�� *��اm  *@3& و . #+	ور ا
2 و *$ج *  ز��
��:�ی ودر�CL cم p �+L  *  �	3����8kو ،��L ر /� دوش	B#آ	�  �Z و �رو#	�

c6l* .��@م دھ� ا�	ھ�<� *  �$اھ� /�$�� و ھ�<� *  1$ا�� ا�4 �L 2
.  ا�� aZ او
 2)
���� ھ+�7	�I در ا�	Rت *��6ه ی آ*��B	 آد*  ا
2 د�@��0 /� ُ*� روز و / �+�	*

�'�� ی #�3ت ط)@ # .  * ��'�ھ� EL و ھ� :��	�  �L /	ب روز #$د <+	ن او را #
 &�	K در �L زد و /� ?$�� ای *�ھ$ش *  #$د	
 S�	9 د /�ای �$د$:$*	�  ��	
P1$ر ر

*  #$د و از آ�4	 �L �7  1$ا�� از ��$�$رک ادK	ی رھ@�ی ID� ،�+L رو�	*� ��	را�� ی 

�+�ه ھ	ی *6)  �	ر
  ز/	ن را /	زی *  L+� و 
�آ�� �$د را در N'$ف اCNح ��

�N�K �Y� ی و �� از�B� �Y� ارد، �� از�� a(81 ن	آ� �/ �L *  ز�� 	:  �	ی  ط)@
 (7K  /�41.  

��2N ط)@  ا��ا��	ن دا���	ھ  و *	�+�ھ	��	ن در ا�	Rت *��6ه ی آ*��B	 ����ه ای 
2
ا�+	ن از �0B$ از ا�CDب ا
C*  ?��(�� ا�� و /� د�@	ل . �	ص و در �$ر 1$:� ا

�� ا�CDب *  ��$���� ر�	ه *	دی ا��ان را �1ک ?'�� ا�� و از 
$ی د��� /� :+	Z  از ھ7
	�
ر
	�� ی <�ا؟ /� ا�� ��
I در.�1ر�4  ھ7�� وdk *$:$د *  #$�� CNحارو �$ا

»2
��ه �1 از ا�+3	
2» #$رش /�aZ اH��  L2 ا���<�$�� . ا��L  ��دا��� ام ا*	 وا89
*  1$ان /	وردا#2  *�د*  *	�+� #	�$ل /(	ش �L /� ھ�Z	ل آد*  ا
2 درس �$ا��ه و 
#	�� �B  از �	در�1�� ا��اد در ھ7�� :7	/ 2K	+> �L �#	��H در ا��ان *  *	�� /	 

��ن اCNح ط)@	ن /�'�� �P$*2 و �Kاوت ا�� ر�L�/ �B� �/ ،��ژ�& رو/� رو *  ?�د

  /� �	م 	�
  (l8* 	/ ط	را در ار1@ SZ راه �ا� �#$B/ ا��ان«و Sl8* « �/

�	ن /��R$@D؟ �1د�� ��ارم �	B��*آ�L  ی	3�
	�

+	ر�$ 
	زی«ا�� ا��اد در <	ر<$ب  «
�++L  *  Zو ط�ا &�
�� ?e�+� ھ	�  را �1+>   �	B��*راه �$د را /� . آ �ا�@�� از ا�

»	3�/R«��$#  * �Y� bZ	N ا��ان 	ط /	ز�� و در ار1@	
  * c�دe� e��  �	B��*ی ا .
��، �7  1$ان آ�3	 را ا�9C  دا�20 و از +�e�/�/  �	7Kا ��ھ� ا
7  /�ای <+

از /(	ش *  ?Jر�& �L /� ھ�Z	ل . *+�Y/	ور*+�ی /� آ�3	 ����20 و /� 
+I4 ��دا�2
��ا�� ی ا� *+2�e و :	��	ھ  دارد،ا*	 در:�ا?	��$د ودر:	ی DZ  @(2 طN�� 	/ ط	ر1@

7�� د/	#  و ا*�	��	ن <� /	�� ?'2؟Z ��  *�د*  <$ن e�eK$+/  (Kی و ھ7
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�$ا�+�ه ی آن �L رو#� L+� از<� *�د*	�  واز <� 1	ر�(  
(� *  ?$��، / » د/	# «

$ق *   ?��در �$#�� ای در 1	ر�7	ی . دھ� آ*��B	�  �$د را /� ورط� ی ا/3	م و 1


  ان ان« « SD� را I�	و ?'�� ھ �+L  * د	� am$*  8@+* ن$H7ی ھ$
$* ��0Z ��از *
�+L  * . 2 و در

$ی ��e <+	ن �Zف *  ز�� b���  �$? �L �$رده ا$* ��0Z��*

�2 �9ار دا#�� *$(Y* ای از ��	2ھ
ا��L�2 ا��ا��	ن  ۵٧*$
$ی *  ?$�� در ا�CDب  . ا
�/2
*� �$دم �B  «.ا�� /	ور /$د�� �L د��B	1$ری در ا��ان �	�	ن �	��� و *+�'  #�ه ا

�eی 26N دا#�� /	#�> �� ٢٢.»از ھ7�� *�دم /$دم، ا*	 ا*�وز د��� /	ور��ارم <+

$ی /+	 /� ?'�� ی د/	#  P1$ر *  D* �+L	و*2 در /�ا/� ا
�@�اد *��اث ا�CDب $*

2
7�� د/	#  
�	�I ?$�� /	ز*  1	/	��ا�� 
(� �	د9�a  را . ا
C*  اZ . دی$+��	�
*�دم از ����K�� ،b و�0	دی �L ا*�وز رواج دارد /� /	ور *$
$ی ��	�� ھ	ی آ#B	ر 

ز�0	د /�ا/� *�دم را ا ی�7  دا�& <�$�� *  1$ان �	��+$د!ا�� *��اث /� #7	ر *  رو��
ھ& �VNی و L@�ی /	ھ& ھ& واژ?	ن �	د9�a ا�� و . دا�/ 20	 D*	و*2 در /�ا/� ا
�@�اد

  . �7  �$ا�+�

7�� د/	# «Z « ^+و ��ھ T�ر	ر دارد *  �$��0 1	��L در �	د9�a /$دن *	�+�ھ	ی /0
�� ا
�@�اد /� دوره ی (K ن	�
  ا��ا�	�
ا�� 1	ر�T �8+  !! /	ز*  ?�دد ١٩٧٩ -  ١٩٧٧

2
ه ھ	ی /� /	ور او :$ا�	�  �L در *	. ا�� دوره ی ز*	�  
(2 �$د
�ا�� و/  �	�� ا
�	/	�3	 ر�(�+� و/� آزاد�3	ی *��  ا�Nار ورز���� از ھ7	ن <��7 ای *  � �/ ��ا�

/�3ه  �١٩٧٩$#+� و از ھ7	ن *+@8  ا�3	م *  ?���� �L ��را��	ن در آ
�	�� ی ا�CDب 
ان ا���eه :$ا�	ن L+$�  ا��. ا�� 
(� ازھ& ?0�(�� ��0Bه �	در
2 ا
2. *  :��0 ا��

دا#�� ا�� ودر
2 �($اھ� /$د ا?�*+�. 1	ر�(  و
�<��7 ی  ١٩٧٩ھ	�  /E *�'	وت از
7�� د/	#  ا*	 راL ��JV1 .  * 2Z++�ه ی ھ�دو *dMD 1	ر�(  را �0B	ن /j+�ار�&Z�Yاز�

1$ان ا�� �$ع 
(+	ن /�ز/	ن را�� و آ
	ن *  1$ان ھ�<�e را/	 <�eی د��� /� ھ& 
2  ��	ز /� آزادی *�ت ھ�. ��$��ا��
0�� /	ا�� Z	ل *�D�8 اZ��
	ل 71	م در دوران * 2

2
�E <�ا او را /�*  �L  و /� رھ@�ی او 1� *  . *$
$ی /� #�ت 
�L$ب #�ه ا
2

�ز��ه ی L+$�  را . دھ ؟
(+	ن د/	#  /� را
�  �	�9 ارزش ا  
	�
��ھ+^ 

��ا�  و او:���ی ا�CDب � �/ �L *  دا��  �	ه ھe�ا�4	*�� و  ١٩٧٩/	ز?�2 ھ7	ن ا��
ا
�+@	ط او . �	د �9ن /��0& در ��1$ و�D(M* 2�R ی �Y	م ا
C*  *6$?�د��در دھ� ی ھ�

ھ& ا�CDب را *  
�	�� و ھ& /	زده آن . در ا
	س آ#'�� و ?0�(�� ا
2 ١٣۵٧از ا�CDب 
 �L R	Z ب راCDآن ا� �L ر$��L ی و$
را *  �B$ھ� و ھ& آن �L /�ای 0L	�  <$ن *$

�eه *  �$اھL	� 2
  .+� ا#��	ق ��	ن *  دھ�ھ�7 <�e رو#�ه ا

                                                           
22

.See: CNN. February 10,2010.By Hamid Dabashi.Special to CNN. 
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$ی و اCNح ط)@	ن /� #7	ر *  رود $* ��0Z��7�� د/	#  �L از ھ$ا�$اھ	ن :�ی *Z
�	?3	ن ���B ای ھ& *  ��ا�� و :+I0 را :$ر *  ?�دا�� 1	*@	دا آ
7$ن و ر�70$ن 


� دھ� 1	ر�T :37$ری ا
C*  را ا�@	#�� *  دا�� از . درھ& 1	��� اش ��و/��eد
ھ7	ن 
	ن �L آوردم 
(+	�I از ھ�Y� q& و ا�40	*  
$د�7  . 2
�L$ب و ��$�

0�	ری از ا�� �lZا1  ا
c7�> �L 2 *  ز�+� و *�ام از ا�� 
$ /� آن . :$��/ �+�	*
����  * $
و /� ط$ر ط@�8  /�ای » 
  ان ان«او �L ا�� ��*	��	ت را /�ای 1	ر�7	ی . 

�0 واژ?	ن و �6+  *�'	وت /�*  *(	ط@	ن آ*��B	�  �	 د
L 2& ا��)�0  ز/	ن *  �$�
:+@e?» I�+� از و�L  �9 *(	ط@	�I ا��ا��	ن ھ� �+�0	�N ھ+�	*  �L در 1	ر�7	ی 

e@
  . 9)& *  ز��» 


(+	�  �L در ھ7�� �$#�� در ار1@	ط /	 :+^ ا��ان و �Kاق،�	�� ?Jاری eZب هللا در 
@*	�j
7�+  �M	ب /� 
)7	ن ،��$ای ��@+	ن،در?���3	ی *+�DM ای آ*��B	 �E از �	زدھ& �

�3	ی �$?  (L ���	�� 	3+1 �+L  * ب	را?�اف /� ھ$ا ��1	� c� در e@
 I@+: ر#�ی و
  
�L �L 2
�	ز /� �$K  ھ$�2 
	زی ا��Kاk  /�ای 0L  ا� S/ ،20�ا�� �lZت �
�	 را دارد ا*	 9	در ��20 از �Z ا��D	دھ	ی �c ھ+����� ی *�8	رف @7(L ه	و9'  دا���

$H7ودی ھ$�در �	�	ن ا�� ��*	��	ت /  
�و�1 *  �$��0 . ورا�1 رود» #�� ��«ن ھ	�
 e@
 I@+: ��+B� �B�»ا��/�p« ر	از ا79  B� �/ �+L S��@1 *  �$اھ� ا��ان را 	2 �

	B��*ت *��6ه ی آR	�ی *  . ا$
$* ��0Z����ه ی د/	#  و /� �SD از *DK �/ I@+: ��ا

� �L را  K	7�:ب اCDا� c� ط�ه ی	و �$اھ� �  K	7�:ا�2 ا�K ار�D�
$ا
�	ر ا
�	�@+� و د�@+�  ۵٧/��� 1�1�b او �$د را /� ا�CDب . اP�9	دی /$ده ا
2 ز��ه ��	ه دارد


(+  :�ی در د�	ع از ا�� ا�CDب /�ز/	ن را�� �L /  آن ��	�	ا�� *  �7$�/  �Z 	� �#	/ ه
(	/	ت ��E از ا�D  و *+40& *�	ن :+@I ا��Kاk  :$ا�	ن و *�دم ا��ان Mار1@	ط  *+

٢٢   /CDا� I@+: 	/ زد ��١٣۵٧داد	
 ۵٧او �c #	ه *�0@� دارد �L *�دم در . /��9ار 
���� او را �B$ھ��ه /$د � �L ی$

@e دارد /� رھ@�ی *$ I@+: c� او #$ر���� و ��(K
��ی �(B# در �L  0L ب را /� *�دCDآن ا� �+L  *  8
8�	ر * �
و /� *�د ا�� دو


$ی /� /��	�  �	ط�ه ای �L اL+$ن و:$د ا�CDب آدم $* ��0Z��*73  �@$د �8+  *
�+Lء	�Zر:  ��ارد، ا	#  . �	د/ a�ا?� از ا�� وا89�J�/ 2ر�& �L ذھ� ��اL+�ه ?$ و �	د9


�� /�ز/	ن را��، ���B ای �L ?'�� و �	?'�� و /	�� ?'2 $�
(+	�  /� ھ& � 20�9	در�
 �L 2
�	ی ا�CDب �	دا���0 /�ز/	ن *  را�� ا�� اZر ا	�

@e �$ا I@+: ��2 ۵٧ا
. ا


2 در ا��ان #20B آز*$ده 	�
ا��L  /CD /	رھ	 در �N�K ی ��ھ+^ و اP�9	د و 
�	ء #$دZا ��	/ R	Z ،2
�	ن ا��ا�  1@	ر /	 1	ر�T و 
��$#2 *	 1'+� *  . ا�	B��*آ �ا�

3�	/	�	ی �31ان و L++� /  آن �L ذره ای /� �$د ز27Z دھ+� �B  دو
� روز در �
�	ء Zر ا	�
�3#
�	�3	 /��د�� و /	 *�دم و /	 :$ا�	ن 
(� /�$�+� و/@�++� <� 0L  �$ا

2
  ؟<� <�eی ا
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	���د :+@I ا��Kاض . *'	ھ�& در ��Y د/	#  :	��	ھ  ژور�	���0  دار�� 2@
	+* �/

@e *)2 ا��ان«�L او آن را *	�+� د��� اCNح ط)@	ن  I@+: « �0�$�  * ، ا��$�  *

	Z از آن E� ل	
  
 R» K	7�:ا &�YK بCDزه  «��ز��ان ا��ان /� » ا�$Z bZ	P1
 *$7K « ده ا�� [#�وع «روآورده ا��  و�L [ ق$DZ ق	DZد :87  :23 ا�� a(� �/

  ٢٣»...#�3و��ی *	

ا�� واژ?	ن /� ظ	ھ� *D@$ل و �$#	�+� /  �1د�� درون 31  ا�� و BZ	�2 از �Kم آ#+	�  
ا
�+@	ط  » P1	Z bZ$زه ی 7K$* «. راL �/ 2Z	ر *  /+�د 0L  دارد �L آ�3	 را

��ه ی Z$زه ی 7K$*  /� د
2 *  دھ�H�و �)a ��د:87  ��e ؛ *B	�  از *'3$م �
Z	R #7	 ا?� /($اھ�� ا�� 
(+	ن �	د9�a را . ?$�  7K)  ا
B� �L 2@	ره ا�4	م *  #$د

/	�� �/ ��e�دم *  ر�* ��	�3	 و ھ7	�4	 #�وع *  /� �	ر
  /�?�دا��� �	<	ر *  ?$�
ا*	 ا��	ن . a(� �/ �++L ��د :87  و از ا�� راه DZ$ق #�3و��ی را /� د
2 *  آور��

�++L  7� ا��ازه /0+�ه ��ا��ا��	ن ھ�:	 �L /	#+� *'3$م وط� را : *  �$��0. /� ھ7
و ط� #�ه ا
: 2	�  N c� �L+�وق رأی /	#� و :)$��L . Iده ا��» �81�� *�4دی«


@e #�ه /	#� �c ا��ا� . «  1C7: ده ای /� *�د	ا��	� I�در ا�+4	 ا
�8	ره ھ	ی �
�� �sD ا�� *'3$م از . �	*'3$م <+	ن /� L	ر *  رو�� �L ھBZ �7	�2 از /  ذو9  دار��

 ���# e@
وط� ��0Bه /  *8+	
S/ ،2 /	�� /� �	ددا#2 آن ا��ا��	�  �L :)$ی N+�و39	 
*C
  /$د�� ، �� 0L  د���، 1	زه آن ھ& /� رھ@�ی *.*$ران ا*+��  ھ7�� :37$ری ا

1	ر�8* T	�N ا��ان را /� *  ��73 و /eر?���� . #$رای ��3@	ن و وزارت اطKC	ت
رو��اد ھ7�� �PK :37$ری ا
C*  را c� �L :+^ ھ�2 
	�� ا
2 از Z	��M اش 

�+L  * ک	20. *  زدا�� و ��7�� د/	#  ژور�	��20 �$/  ھ& �Z ی	آ9.  

��*'3$م �)a ��د :�L  87 *  �$ا
/ 2	 lZ$ر *�دم در ��	/	�3	 آ����ه  Z	R ھ7
�	زدارد� ����/ z�k$1 �/  �9د  / �mد، /�ا$# . �L &�+�/� واd9 در <+� :7)� ی /�8 *  /

���D�8* ن	2 ا��
�Kه ای . ، /S /� /� /20 �$رده ا
2ا�� ��د :87  ھ+$ز �)a ���ه ا

R$Bر  �B'+#د�+  و رو �B'+#رو �L �+�0�� �k	Z ده«#�ه ا��	�» از�� #�M	ن �

7�� د/	#  ?$ش ��ادھ+�؛ Z ی	ھ ��N$1 �/ و ��$#» ���P* ن �9ر	ان د�+  ھ7�B'+#رو

R$Bرھ	 *�bP8 ھ�0+� �L ن	ن » ./� د�+  /$د��	ا�� &Kھ& /� ز b@
 ��/� «/� ھ7

/($ا��� K	S:؛ (= ا*�ی آ:�P1 -  Sف درآوردن Z$زه 7K$*  و �)a ��د :87 
lZه ��*$ده ا��	ت ا#�@	�+7k	c� ً . *8)$م ا
�L 2 ا�� ا#�@	ه <	�  ��20. �ت ا
�	د اد/

) *8+  آ:N �/ S$ر�L  1 ا��	ن �$#�� ا�� /	د?)$
2، ھ7	ن <�eی �L آروغ *  �	*+�

	ل ا
2 آن   
�I از /  *C
�	ت ا:�7	K  *	 *�دم ا��ان �L :37$ری :	�� اZ در

                                                           
��ر�& .��ز�1ت Iرھ�? (�����ری 	��ت(��ش ��ز . H	�د د��� ).(رس(��ر�	�ی (��ش راه ��ز.��.٢٣

  .١٣٨٩ارد����ت  �٨.�رش 
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2
�& �$ب *  /$د �E <�ا BZ$*2 ا? ٢٤».را /� a�$81 ا��ا��� اYK بCDآن ا� �

	ل ھ�7 <�e را /� » :	��«/�آ*�ه از آن   
/	 ھ�7 ی ».a�$81 ا��ا��� ا
2«ا
2 و

 �++L  7� ا��ازه /0+�ه ��. ا�� اZ$ال د/	#  و د���ا�  <$ن او در �	رج �L$ر /� ھ7
9�27 �@	�� از روش * q�
(� رو#� دار�� و آن ا�� �L /� ھ c� ن	ا�+ e�0	�27 آ*

�&. رو?�دا��+L  * S761 &ز ھ	/ ��
�1	ن *  آ�� /(+��� و /�$� �L  �C/ در . ھ� �ا�
واd9 روش 1	زه ی 0L	�  ا
�L 2 روز?	ری /� �	ری $1:�3	1  <$ن l1	د �7Kه و 
  *C
�	ت :37$ری اZ �/ ���ی د	ھ	k	D1 �/ &0��	��j*ا �k رزه ی	ن *@	ر:6

*  دا�+� ا*	 ا�Nار دار�� �@	�� » :	��«:37$ری را  ا
��7ار *  داد�� و Z	R ھ7	ن

$ �L /+��ی ا�+	ن ازھ�. :20 *0	�27 /	 ا�� :	��ان <�& �$#�� و /� ��2�$ $1
Sاز

�++� از ا�� *'3$م . �sD �$ا
�� ا�� :73$ری ا
C*  را /��	��	ه دار��/  *  @�K &ا?� ھ
�	ه ھ	 و ��Bدھ	 و ��	*)7$س و *@3& :37$ری ا
C*  ا
2 �� از ا��اد و رو

ا��ا��	ن *M)$ب از ��Y ا�� *�د*	ن /	�� *��� و . ھ7�� :37$ریا���$�$ژ�3	ی /�آ*�ه در
�E /$ک«آرام و �4�b /	#+� و �Zا��L از � «e�. /�3ه ?���� و از ا�+���2 *0	�27 آ*

�ِ& *�دم *	 �Kه ای :	ن �$د را �L د
��	ن ?���� /� «*  ��*	�+� YK 2L�Z ��در ا
	/	�ن ھ	 *  آ�+� و 
�ود *  �$ا�+� و #8	ر *  دھ+� و EBK و و���$ *  ?���� و در �

�$�1#	ن و و/Cگ *  �$�0+� و j*	L ی	� ��	و /�8 ھ& *  رو�� � �++L  * I)� 	�د�
 �/ �L 	�د���ا�  ھ& و/0	�2 راه *  ا��از�� و �	 در ر
	�� ھ	 ی 7K$*  در ھ� :	ی د�


  دار�� 
(+�ا�  *  ��
D* ،�++L	�� P* ،�+0�$�  *	L  * �@Z++�، :)$ی آ�3	 د

�ود *  �$ا�+�، ط$*	ر *   ،�++L  * اJp ب	P�Kا ،��$#  * d7: S(* ن	ز*	

�E /$ک در
L  * 2++�، /	 �@���	ران /� �	ر
  و � ،���+/  * e@
 �+/ q* ،�+0�$�

�ی �L /)� ا��)�0  و ��ا��0 و آ�7	�  و ژا�+  و <�+  و رو
  و �K/  و ھ� ز/	ن د��
�++L  * �@Z	P* �+#	/ . را �81�� *�4دی �3$م وط'* �+#	/ �L 	�ا��ا��	ن ھ� :	ی د�

وط� #�ه ا
: 2	�  N c� �L+�وق رای /	#� و :)$�I د��8	 �c ا��ا�  . �Lده ا��
ا
�+@	ط ا��	ن از ا��Kاض <�eی ��L c� ��* 20	ر�	وال 
�?�م ٢٥».
@e #�ه /	#�

  ! L++�ه آن ھ& در �	رج �L$ر /� ز/	�3	ی ?$�	?$ن و <+� 
(+�ا�  در ا�+4	 و آ�4	

 �(K 	1 ��0�	/ ر�Dوق رأی و آ��+N ی	ود ��/ �L S76�* و ��e/�
ا��	ن *)�  *  ط)@� 

@e /0	زد I@+: اق�P* را ��
@e#$د و ھ7 I�	���ز.  	M�	� 2 از
ھ�EL q �@	�� د

�+L . 	3و:3  در ز��ا� �و ا?� /� /��1� �++L  * وز	41 	/� ��ز��ان #7 	ا?� در ز��ا�3
20�*3& ا�� ا
�L 2 #7	 . *�دم را #L  * �4+B++� و ��20 و �	/$د#	ن *  
	ز�� *3& �

 S761 �/ در	زھ& 9	وز /	ھ�7 41 �در /�ا/� ا� ��+L 2/	m و ��#	/ e@
ھ�0�� و ھ7	ره 
��+L  7� ول�K e@
ا��ا�  1@	ر در ��$�$رک /�ا��	ن  ا�@�� ا�� آ*��B	� ِ .ھ�?e از ر�^ 

                                                           
  .ھ	��(�.٢٤

.ھ	��(�.٢٥  
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�L *  ز�� و *  رود /	 اCNح ط)@	ن ?��(�� *P	L  * �@Z+� و آ/�وی *�4	وزان را 
در �B  از ا�� ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن �	رج از �L$ر �L *8)$م ��20 <+� #+$��ه و 

ھ�7 ی ا��D	دات /� ظ	ھ� 1+�ی �L از :37$ری ا
e� !   *Cد/�++�ه دارد، *  ر
2
او ھ7	ن �9ر *�ا�d ھ7�� ا�CDب ا
C*  /$ده . 
�و
	*	ن *  دھ� /� را
�  L	ذب ا

 27�ا
�L 2 اL+$ن *�ا�d اCNح ط)@	ن ھ7�� :37$ری ا
2 ز��ا *  �$اھ� /� ھ� 9
:37$ری را . �  *  ?��د او ھ7	ن روش 1$ده ا�3	 را.ھ7�� :37$ری را /��	��	ه دارد


�$د�� و *(	�'	�I را 
�L$ب �Lد�� و�  Z	R ھ7�� :37$ری را *  �B$ھ+� 1	 از 
��ده ?��ی /�����e و /	ز /�$ا�+� ھ7	ن :37$ری را /� #�$ه ای د��� از ا
��7ار /�3ه 

ی 1$ده ای ����0 ا
2 در وا�E *	��ه  در�E ھ�7 ی ا�� ��*	��	ت �c ذھ�. *+� 
	ز��
7�0	ر �L ھ�7 <�e را ز�� ��Y دارد0L$ت L c�.  

او /	 /� L	ر?���� دو واژه �L 9	در . ا/3	م آ���+�3	ی د/	#  در ھ7�� �NC� �Z �7  #$د
 �+�����Z =)  +8اB� S9  از آ�3	 ی ��20 �81�'  *+40& از آ�3	 /� د
2 دھ� و /� �


� *  ار:	ع دھ�، /	 ھ7	ن روش روز�	*� ��	را�� ھ�<� /� د) ا��ا���3ی�/ I�

�@
*	 ��MD وSN *	 *�دم ا��ان " :3	���3ی"ھ7	�M$ری �L «*  �$��0. ا��ازد 1$ی 

 ،2
. *	 ��MD وSN ا9$ام *(�)'� ا��ا�  /� ا��ان ا
2" ا��ا���3ی"/� :3	ن ا
2
در z���1 . :3	���3ی رو�� :3	�  ا��ا���3ی و ا��ا���3ی #a *)  :3	���3ی ا

�B  ظ)�L  7 از �B'1 و �B(7Kد : �$ری *  /�+�دو �kورت " ا��ا���3ی"*'3$م 
eL�71 -  	�8���ه ا
2 و ط@p و  �	�
?�ا *�$:� ھ7$ط+	ن �Lد و آذری و /)$چ و �$ز

�� دو / �L 2
?�ا��3	ی e41�� ط)@  را دا*� *  ز��،و د���ی ار1@	ط ار?	��B  ا
و ھ47$ار در ذھ� *� ھ20 و /	�� آ�3	 را ھ07	ن " ا��ا���3ی"و " :3	���3ی"*'3$م 

&+L  ��8*.«٢٦ 2

(+	�  �L آ9	ی د/	#  در ا�+4	 /� *�	ن *  آورد /  ارزش ا .
�M* دو واژه را �ن ا�	ا�� �L ری	@�Kا �/ �L را  �(20 آن 	ده ا��  *  1$ان آ�3�L ح

/�ای *�	ل /� ھ7�� . ار1@	ط /	 ھ� ��ھ+^ و ھ� �L$ری د��� ��L �/ e	ر ?��2در
Kرا	�3ی آن �@��	�0�	Vن در ?�و ��ھ+^ ا�	�0�	V�3ی ا���	1$ان ?'2 ��ھ+^ :3  *

2
/�8 ھ& در ادا*� ?'2 ا�V	��0	���3ی /	�� /�$ا�� ھ�7 ی ا9$ام ا�V	��0	ن را L+	ر ھ& . ا
ا�� ?$�� 
(� را��ن از *'	ھ��L  7 /��  /	ر1	ر�(  ھ& /�دوش *  �L+� /� . ��	ھ�ارد

��ی ��	

S3 ا��	ری و آ d9ی د���واe�> �� ، 2
ا��	ن از �	د *  /�د /0�	ری . ا
 	/ ��)��@3	�  U��V/ و آ*L�1 �/ ه ا���#  B�* ر	78�
�L$رھ	ی /	ز*	��ه از *��اث ا

*�SB آ9	ی د/	#  و دو
�	�I ا�� ا
�DM+* �� �L 2 و �71ن ا��ا�  را *  . ھ�07�eی

+� و �� آن �L /	 1	ر�T :3	ن *8	P� �/ �N$ص :3	ن �E از	+#   �8+N بCDا�

  .دار��:�ی آ#+	�  

                                                           
�	�	�ت ار=  ا�ران در 1رو Iرھ�? ا�را���ری .H	�د د��� ).(رس(��ر�	�ی (��ش راه ��ز. ��. ٢٦

  .��١٣٨٩ر  ١٣.	��ت
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:	ری در Z$ادث 1	ر�8* T	�N *)2 *	، و " ا��ا���3ی"ا
�+@	ط *� از « :*  �$��0
�8+  در ھ+�	م و ھ+�	*� رو�	رو�   -د9�D	 ھ& /� ھ7�� د��S ا
�L 2 در *dMD �41د

ه *$رد ��Y *� 1	ز" ا��ا���3ی"رو�� ��د  - ا��ا��	ن و *0)7	�	ن /	 *�ر���� ارو�	� 
�+L  * I+�ی �$و���(B# �/ وع�#.  

/+	 /� ا�� *  ?$�& �8+  از ��7$ی �1ش *�زھ	�  �L از D1	S/ *�7�0 ،" ا��ا���3ی"
 �L &���ه ��7$�	د ?$ارا�  /0	ز�& و /+$#
ظ)& /$*  و ا
�78	ر�	ر:  /� *	 /� ارث ر

�#	/ &0�
$ل و lZ$ر ا��ا���3ی *  ?$�& �Z  +8). ��دای آ/	د و آزاد ا��ان /�ی از را
 �L  7�	K �#$? ر	دم ا��ان در <3�* 	* �N	8* T�ر	رب 1	ل 41$P6* 2 #�3ی���*

2
ا��ا���3ی *  ?$�& /� ا
	س *+aM *	دی ھ� *���2 #�3ی �L *+��4 . ا��ان *	
	�ا��ا���3ی *  ?$�& /�7	/� رو��Bد ��ھ+^ :3	���3ی *	 در . lZ$ر *	
2 در د�

��V: �Mا��	�  �L *	 ا*�وز ا��ا�Z&�*	+�* I . 	* �3ی��	ن در ��ھ+^ :3	+H7ن ھ	3:
	*  +�
  در د��	 و��Z+	ک �1 از . :	ری ا
�L 2 ا��ان در ��ھ+^ ���3#$/	L ��7L

2
ز�@	�1�� ��ھ+^ ھ	 ��ھ+^ ھ	ی <+� 9$*  و <+� *)��  . L	/$س *)  ?�ا�  9$*  ا
2
�0& *6~ ا
P1 2$ر *)  ?�ا�  *@�+  /� P1$ر ذا. و <+� *Jھ@  ا
1  و را

�Zوا bھJ* c� 	� ،2�(* c� 	� ،9$م c� ھ$ی	زی، . *	ن �	در آ�7  �	0& آر��#	�
�0& در �$�3N"ر �3$د$�L/Jewish State، " 6�، ]؟[، /+�	د ?�ا�  در ا*�jا1$ری *0

�0& /$دا�  و �N ا�@�� ا
C*��ا�  *6~ و 71	*�2 ط)b در �	�$�
�	د ?�ا�  ھ+�و، �	+/
 *C
ذات ز�@	ی ��ھ+�3	ی <+� 9$*  و <+� *)��  . c 79	#+�:7)�  از � ،:37$ری ا

2
9��  - و <+� *Jھ@  در 1)'�a ط@�8  و �Cق و 1	ر�(  آ�3	C� 2Z	
#���L	ن در 
�� و ا�� ?$�� 
(� را� ٢٧».*���ک)
��ه ی ا:�7	K  /	 �ن از*D$ا�� ا
��Rل H�Rت �

�@3	ی وJ�@*  'Nل *	�+� L�1» ی <+�9$*  و	ی ��ھ+�3	و <+� ذات ز�@  ��(* �+>
  . ��B	�ِ  ا��ا�  1@	ر ا
2*در �Z ھ7�� ا
�	دان آ»  *Jھ@ 

�3	 و 9$م ?�ا�	ن در 1	ر�8* T	�N ا��ان Rا/	����ا�� /	 ا�� <�eھ	 و j> �+�	*  #	/ی د	آ9
?$�  1	ر�T ا��ان ا�@	#�� /$ده ا
2 از eL�71 و �'  ا9$ام . /	 ا�� *'	ھ�& ور*  رود

ا��	ن @* �/  �Z	tZ . »��3	ی e41�� ط)@  را دا*� *  ز��ط@��8	ً?�ا«وھ7�� ا*� 
?�ا�  در ا��ان K+	�2 ��ار�� و P1$ر *  L++� /	 /	زی /	 واژ?	ن *  1$ا�+� م :	ری $9

در 
6M  �	زل /� 1Cl8* SZ  دل /@+��� � �L	�N از :+^ :3	�  دوم /� ا�� 
$ در 
�Bدھ	ی ��I �	 ا��	ده را در �	
T /� ا�� د
2 از رو�. ا��ان 
(2 رواج ?���� ا��

�0& 9$*  را ��e /� :	ن آز*$ده ام#	� x���ه �1 . :	ھ	ی د��� داده ام و 1H�� tZ	@* ��ا
  . ازآن ا�� �L /�$ان از �c ر��N	�� ی ��$�$رL  /� آ�3	 ����20

                                                           
���� در . در�ت ��	����م در ��ل #و���L  -� از ا���ن 	  آورم د�ت �	  �رم �� ا�ن ذھن آ���G را. ھ	��(�.٢٧

	واردی ر�م ا3Lط رادر�ت 	  -�م �� ا�ن Iر	����ت آ���G و ا���Oره ھ�ی �  	�O  	���د �L	وی �رش و 
  .�L	و��د،	�Gوم وا#4 �و�د
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آ9	ی د/	#  /� :	ی آن e41 �/ �L�� و 61)�S *'	ھ�& /�jدازد �	?3	ن �	ی ا�Kام ��زاد 
#7	ری د��� را /� *�	ن *  ��L و از BZ& ا�Kام #B$ه 
�*  دھ� واز 7L	��� و


(� *  ?$�� �L ھ� �c در :	ی �$د *3& ا�� و * 2
�8@� ا*	 /� <�eھ	�  از ا�� د
د *PD$د از �Kض ا��	ن <�20؟ د/	#  آ#B	را ط'�ه *  رود و ھ�Z	ل *8)$م �7  دار

20���  دا���	ھ  �P)# ن *  دھ�	2 /. ��
	�
 c� 8  او
  �L 2
��ه ا
	ِز د��ر
. *  L+� <�3ه ی وا�B�  89ی �$د را در ��0* $1	�S و *M	�@  د��� �+3	ن  
	زد

رو#� ا
2 ھ�7 از ا�Kام ��زاد 7L	��� و /0�	ری د��� از :$ا�	ن ا��ا�  �Lد1@	ر �	 
���Lد �	��+$د�� و�  ا�� ���B ھ	 را �@	�� 
$د:$�	�� /� L	ر ?��2p .?$�� از �ن ا�	ز* 

2
��ه ا
 . ا
��Rل �Lدن /� 
�ر

آش درھ& :$#  » 71	*�2 ارk  ا��ان در?�و ��ھ+^ ا��ا���3ی *	
D*»2	�� ی 
�� ا�� 9)& . ا
�L 2 ھ� /+�+  در آن �	�2 *  #$د��ا��	ن �L /� وk$ح دور
	�� ی �

 T�ر	ه را /� 1	ھ&  ١٣٨٩و در ��داد  ١٣٨٨*�داد *�

�L  8ده <�eی  2
د��ه /$ده ا
/ �+Lن روش	ای  � ھ7 ��
$�ا*	 <$ن ��Y *+740  ��ا#�� ا
2 ، ��$ا�E+: ��0 /� ھ& �


@e«ھ7�� آد*  �D�8* �L /$د ا�� /� 9$ل ا��	ن . /� ھ& /@	�� I@+: « I#$L ل$P6*
:+@I « اCNح ط)@	ن �	رج از �L$ر /$ده ا
2 ، �	?3	ن *  <��� و *  �$��0

@
e �	د *  L++� *	 را وادار *  e��? 2�$�� �L �+Lی �L ��ز��ان *	 از آن /	 ر�^ 
ھ� آن <� را *  ا�����& و �	 *  �$�0& �� در:23 د�	ع از *$اdk �$د *	 �L در 

ا*	 /�C	L �(N)  » .��*2 /� رو�� رو /� #B$ �	�  ا�� :+@I آزادی �$اھ  *�دم /	#�

@e *	 د« ?$�  *  L+� و ادا*� *  دھ�  I@+: 2 دمL�/ از �L ارم��  B# �* ��	�
ر آ

 �M�Z 0  در�	ر�0 ��	#  �Z و �N	8* ی�B'+#رو T�ر	ادوار 1 �ن �1�	از در��  B�

 ، و #	�� از ھ�7 *��73 در Z$زه 	�
 I+L 2 ا����� وZ	
 ، K	7�:د ا�B(7K و &(K

&�9�2 ھ+�ی و ��Yی ھ�0C�. « 2#م /�دا	آرام و آھ��0 ? ��	2 /

@�D�8* b ا ��/� ھ7
�+�� �M� �/ م را	Y� ا�2و » �L ری را دارد	آن *�2 � &BZ ا*�وز  *C
:37$ری ا


� آ/  ا��ا�2 1	 *�د �1+� آھ��0 �1 آب /($رد و دل درد 	L ھ$ش در 	دک /$L ان
��:�ی ا�� �	 ��I �	 ا��	ده  ٢٨». ����دp 	� *  ز�� 	3��
+)	�  �L در ار1@	ط /	 ا9$ام و ا(9

�	زی /� اCMNح � �L 2 /  آن
�$ه ی ا��	ن » ا��ا���3ی«�L /	رھ	 ?'�� #�ه ا# �/
*�دی �	رس «/	 ھ�7 ی ا�� اZ$ال و�9  از �kورت ط�د *'3$م L	ذ/  /� �	م . /	#�

bھJ* �8��& دارد در *0��ی در
2 ?	م �	د *  L+� *» ز/	ن و #+L س	0Z2 ا
B7� ا
�eھ	 آا*	 از . را  در �$ر
�	�I /�ا��&دارد وaZ ا
�L 2 ا�� $1:�  /�* > ���4	 �L ھ7

�20 «را در
zM ط�ح *  L+� /	 ھ�7اه 
	��� اZCMN  د��� *	�+� 
��ھ+^ را

	���  »ز/	�	ن
�& �	رس «*'	ھ�& L	ذب *	�+� . ?'�� اش را /  ا�K@	ر *  
	زد» ا��ا� 

�3	 و 9$م ?�ا�	ن  L	ذب ا���I ا
2، �� /�آ*�ه از *'3$م L	ذب j> ��و ��دا��� ی ھ7

                                                           
  .ھ	��(�.٢٨
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�0& ا��ا� «د���ی /� �	م 
. Z �L	R ھ7�� �lZت آن را /� L	ر *  /+�د» ��ھ+^ را
�0�$�  *:»  eL�* ر در	ا�� �L 2
�� ا+> 	* &0�

	��	ر ��ھ+^ *�7	�S /� را SL در

����0 ا
b1�* �L 2 در Z	ل �)a " �	رس ز/	ن و #�J* �8ھb *�دی"*'�وض آن 
ا
2 1	 از ط��a و:$د ��k  آ�3	 اط7�+	�I /� و:$د L	ذب �$دش /���� " د���ا� "

/�ا��& <� " �	رس"*�د و زن، #��8 و 
+ ، <� �$د را  - *	 ا��ا�  ھ	 ی ھ�7. #$د
�� �	رس"p" -  ��ا  �	�� a(� �8"در�د��S و در ����4 در �)a " *�د �	رس ز/	ن #
7�&" د��� ا��	ری"�3
   ٢٩».ھ7$ط+	ن �$د*	ن 

�K »&0)2<�ا ��ھ+^ *	 و /� <� 
ا
2؟ �L$ری �L /	رھ	 *V)$ب #�ه » *�7	�S /� را
�� /$*  را  ا
2 وp ن	7L	Z  �Z زد و	
/	ز 1$ا���0 ��ھ+�I را از ا
��7ار /�3ه *+� 

 U�و �1و �K	#ا �/ ��)�ھ7�� ��ھ+^ �� �sD /� ��ھ+^ �$د :)�L �+L b آ�	ن را �$دا��
�0&«/�ا��، <�$�� *  1$ان 
��ه  و در ����4 ؟ �$ا��» را���+�ا�� آدم ھ�<� #+��ه، �

�+L  * ار�B1 ��	��م ا��	2 و در  .�
��ھ+^ ا��ا�  �L /�آ�+� *�K$74 ای از ��ھ+�3	
  7� I�8�آ*�eش /	 ھ�7 ی ��ھ+�3	ی درو�  و /�و�  ��ورا��ه #�ه ا
2 /+	 /� ط@

�#	/  �0�
/� ھ�7 /	ج *  دھ� و P1$ر *  . ا��	ن اھS *'3$م ��20. 1$ا�� ��ھ+�  را

  و L+� از راه ز/	ن ��دازی *  1$ا�� /�6ا�3	ی	�
 a�7K  �0ه ازB� ھ+�  را��

��ون /�ا�� و ھH7$ن �39*	�  ��	�  :)$ه /'�و#�/  K	7�:ت ا	�Z 6+� یN . از �Hآ�
2
*  ?$�� 3��Z	��	ن را L+	ر . رو#+'�Bان د�+  و 
R$Bر ا��Y	ر دارد L$دL	�� ا

'* c� �/ �7و ھ ��  �M** �+Lح » ا��ا���3ی «ھ& 1	زه و /  *+8	�  �L ا��	ن از $/+3
����$�j/.   �	�@7(L د	�
�20؟ *+Y$ر ا�� ا>  �
ا*	 ا
�+@	ط ا��	ن از ا��ا���3ی /� را

�@  *c6l ا
2 از L�1 و  ا#(اناز ا��ا���3ی)�@  ��  +��� �3# ��/� *8+  ھ7
. او *  ?$�� ��ھ+^ #�3ی رواج ?���� و Z	R /	�� ھ�7 ا��ا���3ی #$�&. <�eی د���

�2 #�3ی را /�0	��� و ا��ا���3ی ��* ��	/ R	Z ��+L  *  ?ز�� 	در #�3ھ �L 	ھ	ای #7
ھ7�� aZ  +8� aZ #�3ی /� 7#	 aZ #�3و��ی *  دھ� ورا ارج /+3�� ز��ا ز�20 

��. ھ7�� aZ ا��ا���3ی /�ای 7#	 L	�  ا
2و���3ی ا��ا+B� ان$+K  *$9 ی	ھ	k	D1 ،
  !! ھ�q :	 ����ه اما�� ھ�7 ا/�Jال ا����� در.   ھJا9(K E9	k	ھ	ی *Jھ@  ��ا#�� /	#�� و

ھ�7 ی P1$رات /	ط)I را در ��B* $1	ن ا����  ودر <	ر<$ب �l	�  R$:ن �L او 
��ی  -/�+  و د��� -/eرگ - ذب و /	طS �$دP1$ر L	« :/	ز *  �$��0. *  دھ�D61

�� *�7�0 د��� ا��ا��	ن اط�اف و اL+	ف �L$ر *	 " *�eLی-�	رس"D61 ا��ان و) �L
) /�ای ا��ان ا
eL�* "2ی"*@�+  /� ��ض L	ذب " اط�اف و اL+	ف"�Nف K@	رت 


	/�D ای ط$�R  و *3$ع دارد.«٣٠   

                                                           
  .ھ	��(�.٢٩
  .ھ	��(�.٣٠
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��$#  *  K�* ت	��	*�� �ن در ادا*� ی ا�	ا��:» ��	@(ط ��e41 ی	ا��3�?) ص$P� �/
در 1	ر�T *	 ا*�ی *e*� /$ده و ھ20 و L	�@� ) در آذر/	�4	ن و �Lد
�	ن و �$ز
�	ن

�I از ھ� <�DZ �/ e$ق �	�7	ل #�ه #�3و��ی ا9$ام / �L 2
#B	�  ا�� *0	�� ط@�8  ا

  و ا:6	�  ظ	�7	�� �N �L ا�@�� *+�P6 و *�6ود /� ا�� دوره - ا��ا�  *�/$ط *��$د

�20 و /� �PK �3)$ی اول و دوم و S@9  �Z از آ�3	 ھ& /� �  *C

	�� :37$ری ا c�
درا��ان *�	ن ا�� د
2 از �lZات /	ب #�ه ھ�و29 *  �$اھ�� ط'�ه » .?�دد * 

�� 1	 :+�0	ن از ھ� /	/2 :$ر #$د+L ب	0)� ی �3)$ی ��1(
. /�و�� ���ی ھ& /� 
$ی 
��
0�	ن /$د�� �L ا�� �L  /� ھ+�	م /� 
)M+2 ر�:�ا�  /�ای �7$�� ن رk	#	ه ا�� ا��)

ط)@  را در و:$د #�SKe� T دا*� *  زد�� �	 دو :��	ن :�ا�  ط)@  در آذر/	�4	ن و 
 s

�3	ی $1
�8  در �Lد
�	ن در :��	ن :+^ :3	�  دوم و /�C	E� �(N از آن $1	�



�3	ی e1اری ط)@	�� ی	�
��ورا��ه *  #�،:	ی ذ�L  ا61	د :7	ھ�� #$روی درادا*� ی 
*6$ری 1(�)  را 1	  - دو�	د#	ه �3)$ی را /	�� *�PDدا�20 و eL�71. و �	دآوری ��ارد


)M+2 در ا��ان /� د
2 �1ک  �L را SP�C/ ی ��#J?  �Zد و�L  '� را T�ر	ان 1$�/
*�د*	ن آ�	 *  1$ان �P$*2 9	:	ران را /	. �	د��ه ا��	#2 ه ا
2ز/	�	ن 9	:	ری /$د

��0Bه �	د��ه ?��2 و <�eی را /� دو �	د#	ه �3)$ی �0@2 داد �L /� ھ�q و:�  �Lد
��ه ا
�	د *	
�7	�  ا
2  و ذره ای /	 �B'1 ا�'2 و » ا��ا���3«وا89�2 ��ارد؟  ا�� 
�$ر


(+	ن ��اL+�ه ی 1$ده ای و 9$*  را *  ?��د و �	#�	�� /	زآرا�  *  L+� . آ#+	�  ��ارد

�� �k�K . �اL  *  +L+�و /� ھ� 
$ /�$ا�� ����$�Z	�L R 9	در���B� 20ی /� ھ& �

�$�0  *  <0@�  و ا�� P1$ر /	طS و *@�Jل را /	ز*  �$��L �0 ?$�	 ءL+� /� ا��	
از . �	ن درآورده ا��را ا
Cم ?�ا�	ن #��8 از د
B(0* �> 2	ن و ھ& ��7	�	� ٥٧ا�CDب 

��	د *  /�د (K  +��+� *  زد���L او و ھ+�7	�I <�$�� د�@	ل �7
<�ا ھ+$ز . � �3)$ی 
��ورا�� و  ���ا*$ن �7�+  رھ@�ی ?�وه  �Kه ای �7  �$اھ+� /Jj���� آن ا�CDب را ھ7	ن

�+�
ھ+$ز ھ& �L ھ+$ز ا
2 ا�+	ن . ھ7	ن رھ@�ی را <� و *)  *  
�$د�� و *  �$ا
�+� *  ز�+�
ا�� <�eھ	 و�9  . د�@	ل اCNح ط)@	ن ھ7�� رژ�& راه ا��	ده ا�� و /�ا��	ن 

�	ن ا��ا�  1@	ر راه ا��	ده ا�� /� �	J? �(Nاری و �	B��*آ �ھ�7 ی ا� R	Z دم�LC*�/ را

  «:*  �$��L .�0د�� ٥٧ا/3	م ��اL+  ھ7	ن 
	ن E� �L از  2
ا�� :	*B7* �8� ا


	ل /� �c :37$ری دSp و دروغ /� 9$ل �$دش " *C
 ��2N /�ھ�، ھ7	�M$ری" ا
�I از ��& �9ن /� / �L2 دادN�� دو �3)$ی . I�	�Vو ط �+L  * ن	�Vه ط��R	/  و�

در :��	ن <+�� . ��7  #��� و �L�Z  ز�@	 و :�3  1+$*+� و رو /� 81	�  دارد
*4	ل �7$د ) 9C1 �MD� �L  *	 /	:3	ن ا
2(:+@I ھ	�  ھ7	��Dر �P)2 :3	���3ی *	 

��P ا��ا���3ی *	 P� �L �/	�  *)�ا�� ). *)�  *	
9C1 �MD� �LI - 2  1'��9 ھ	ی �
�0& ��ا�	�$�
	�  K$� �/  +�@* ا��ا���3ی �P�P� -  رب :87  را	41 �L 2
9$*  ا

�+B��eی ��20 " ا��ا���3ی"*+Y$رم از . /� #8$ری :87  و ��دی �Cق *@�ل *>
:e ا�40	م ��د :87  و K	ط'� *)  :	ری و ز��ه و �Cق و �$�	 در *�	ن *	 *�دم 

ا�CDب . 1	ر�(  *8	�N و *�.�m از �	ط�ه 41	رب �9�& ا��ان، *@�+  /� 41	رب
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&��0& :��� ا��ا�  *��ا��	�$�
	�  (41 ���1R	/ R$78* 	* 0& . *��وط� را��	�$�
ا�� �	
�k ا
�@�ادی و �k ا
�78	ری در واL d9	�	ل 1$�� *�دم و *)��3	ی *(�)'� *	 /� K+$ان 

 c�"2(*/nation "2
�0& ��ا/��1ی . وا�Z در �PK :��� ا�	�$�
��  /�  - ا�� �	*$9
 Ij1 ھ+�  <+� 9$*  در�� I1در ذا �L 2
�0& ھ	ی $9*�2 ?�ا در ا�� اSN ا�	�$�
	�

2
ا*	ن » .دور/�+  ا
2 رو /� ا��ان و :3	ن و *��SB از <+� �+e *��ا�S - و *���0 ا
�20 ��ا9$*  #$�� و د�	�$�
د
2 ور/�+  <+� �+eی ھ& از روزی �L 1$ده ای *B(0	ن �	

�++L	� رواج  !و 	در ھ�7 ی ��ھ+�3 �L را 	3�0�	ری د��� /��  #$�/ �+�	* e�ا��	ن �
�0&«دار�� /�ا/� *  ?��د /	 
از �	د *  /�د �L در ھ7	ن ��ھ+�3	ی *$رد ��Y . » را

ا��	ن /0�	ری K+$ا�3	ی �	�0+� ��e /�ای ا��ان و ا��ا��	ن در ��Y ?���� ا�� و /� 
�2 ھH7$ن  وL .c�  �9	ر/�ده ا��N$P� ��ا �L &�*	�  *  �0�
��ھ+^ را را

$1
s #7	ر ی از *�د*	ن �� ��B/�/�
 b�	p  �(P�. ��از ا�� ?J#�� ط�ح <+
�6	ت L	�  را:�Y� �/ d �$�0+�ه 1	/�ا��& �$د او <� k$1 	/ �#	/ ھ�7اه ��	1  /	�N$P�


	��� و ��د» ا�V	ن /  ��ھ+^«*�Cً اCMNح. *+Y$ری دارد 2
ا��� ی �$د <�eی ا
ا��ا��	ن در 1	ر�(+$��  0	N  ھ7$اره /� . ا��	ن �	 �ZاL S9	ر/�دی :�ی از آن ����ه ام

��ه ا�� #N 20B'$�� را $1:�� L++� وآن #$L s(p از�� را�+��� ا��ا�  /p دن ا9$ام�? �/
2
<�ا . �0B� �Lه �	در
2 /$ده ا
2 و ا�� 9)& �(�0�� /	ر ا�� <�eھ	 را #+	
	��ه ا

ا��	ن از �	د *  /�د eZ �Lب 1$ده 
	�3	ی 
	ل /� �P$ص /� ھ+�	م �$رش #$روی /� 
*   ا�V	��0	ن *�ام درا��ان *3	:�ان ا�V	��0	ن را *�د*  و�Z  و 9	>	H9  و :	� 
�� lZ$ر *3	:�ان ا�V	��0	�  /�$را��(K ازد و *�دم را�+��� 1	 ا��Cف /*	� . ��	/


  و ��ھ+^ �c *)2 1'	وت ?JاP� �/ 2#$ص lZ �L$ر 	�
 �N	D* ن	�9	در/$د *
�� �L ھ�q، *6@�3	�  ھ& *�	ن *�دم دو *	4+�� 2*$P� �/ در ا��ان  �	�0�	Vا� 	3�$�(�*

 �L �+>ھ� ��	ر ��	ر /� /$�L ر	L �/ /(�دا��	�  �	3�
	�
2L$BZ :37$ری ا
C*  ?	ه 
20/  * .  

  * �L ص$P� �/ م /�3ه *+� �7  #$د	د و ازا�40��
(+	ن �	د9�a ا��	ن �	�	ن �7  ?
��	�	7+/ $
��0  را*��اث �PK رk	#	ه /� ا�� 
ا�� . �$اھ� ا�� ���ش /� اCMNح را

2
� 1	ر�(+�	ری ��I ازرk	#	ه ��	ه �$ب *  /$د ا��	ن /. ا
��Rل ��0Bه �	در
2 ا

(+	�  /�ز/	ن /�ا�� ��+> �L ی آن	ر . *  ا��ا�2 /� :$P1» �8�» *�eL –ا��ا�   –#

ا�� . �8+  ا�L  ZCMN �$د ا��	ن /� L	ر *  /�د، <�eی رk	#	ھ  /� #7	ر �7  آ��

�ی ا��	#2 وآ
	�($اھ  ���� �Lد آن ھ& د *$K$k	ت�
��ه را �@	�� H��N�K ی ر�

ا�$ل ا����� ی ک �L  7+� /�6ا�3	ی درون ��71  و*	�+� ا��	ن درآ��L �H ا��	ن و.�����ا
2

)0)� ی 9	:	ر /�ا�m /  ��د�3	ی *�Bر و #3�0B	ی . ��71  در درون �c �71ن ا

�� ی e1اری ?3�00	�  /� /	ر ��	�� �L /� ا�$اع از �$د/��	��  در 
:@�ان �	�J�� از رو
��2 ��� 20	�N . ��ھ+^ ا��ا�  ا�4	*
ا�� <�eھ	 را /� �PK رk	#	ه /�?�دا��ن در

در
2 (= �L-   *$9 ا��ان را وارد *�Z)� ی *)  و��ا �L ھ7	ن �PK رk	#	ه /$د
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�1 &��$�/ �L ورا9$* «آن« ( �L �Hار�1 از آ�$�
��ی *)  :���ی �Lد /E ا�(B# 	�
س /	 آ��H در ا��ان /� ��	ھ  /�+�از�� /� ��$��3	ی آ1	L�1  در 9�	. آ1	�1ک ا�4	م داد

2
$�  .و9$ع �

��ه ای دا#�� /	#� . ا�+3	 ھL �/ �7+	ر DK 1$ا��  * EL2 . ھ�N�� 2؛
در
2 �	 �	در
��	7�7N 	� ��	@(1$:� دا#2.در ا��ان *�. ط e��Kه ای ���ا#�ه . 
'	�� /	�� /� ا�� <�eھ	 �

 �L ی /� ا��e�> �L�+0�$�  * ور ��ار��	7$*  �1ارک . /K s/روا �P9 �/ ن	��	ھ ��#$�
L++� آن را /�ز/	ن ر�� �L :�أت �7  دا<�eی د��� /	ور /� ا�+	ن /� واd9. د��ه *  #$��

آ��H *�ا از ا�� آدم /� �P$ص *+�L �:eد 
(+	�  /$د �L در ار1@	ط /	  ./�	ور��
��k	�3)$ی /�ز/	ن را�� (K  �Lرت و دو او.�$د	DZ اوج I�	7� �/ رو�  �$د را

ا�� :$ان ز��?  و *�گ در Z	�  �L ھ�7 /� :+@� ی ا�0	�  و p& ا���J?.  eا2#
�	�  از ا�� *89$�2 ھ& /�3ه ?��1 2	 �k�2 <�& /��0 ی �$د را @7(L د	�
�����0+�، ا

ا��	ن �L در . /	 ھ�7 ی �3)$�3	 1@)�L x+� و در #�j$ر 3L+� و از L	ر ا��	ده ی ��رش /�*�
N20 ا�L  * S7K+� در �	N)� ای L$1	ه از ر��اد » 
  ان ان«S ھH7$ن ژور�	�

��k	 �3)$ی /�ای آن �L *@	دا ھ�7ردی /	 ا�� :$ان :)$ه ای ��ا?�� و (K  �Lد$�
?��0ده /�	/� ط  *D	�� ای �$#2 /�ای �L  0L در دا*� *	دری #�8  و ��ری *��38 /� 

&0��	�
$
	#�، ھ�?e �	د#	ھ  را �$#	/� ای �$#	�+� �1/�2 #�ه /)/($ا��� 1$ده ای(= 

�ا
� دوران /)$Ip را در *(	�'2 /	 رژ�& �3)$ی 
��Lده  ٣١.�7  �	/� �0�$�  *

2
�E از آن �L ا��L  ھ�7ردی N$ری و 
6M  /�وز *  دھ� 
�ا�4	م �DKه . ا
ش را ?�	�  *  L+� و *  �$��0 �	د#	ھ  ھ�q آ�+�ه ای در ا��ان ��ارد و ا�K@	ر �3	د�+� ا

2
�3	ی ارو�	�   *	�+� 
$�� و ا��)�0	ن ھ& �	د#	ھ   .از د
2 داده ا
�Z  در د*$�Lا
��D #�ه ا
2 و /���� /� �L c	ر�	وال *  *	���K یe�> �/ S��@1 . ه��ا�� 
(+	ن �4+0

�L �+L �	د#	ھ  ا��)�E �7  ��73 و درک �sD�  .  7 از /  دا��  ا�� آدم BZ	�2 دارد
$
  �Z 	�� در�� � و	3& دار�� و 9* E/  �	دھ�Lر	L �ژا� ��ھ)+�  و از ا�+3	 J?#�� ھ7

�7���3	ی روزا�� �7P1 در �L �+>س دار�� ھ�	م *$:$د را در /�6ان �	Y� ر	��	

�++L  7�  ��	ن . د�	ن ز�	�ا�� P1$ر L	ر�	وا�  از ا�� �	د#	ھ�3	 /� 9$ل آ�7	��	ن در *


  ی3	�ان �Y	*�	�� دار رواج دارد �� در *�	ن ا�����	�
0�	ن ا�� �9ر �	م . �آ�	 ا��)
 �L �+��3$ا���
$?+� �$ر�� و ده / �B(* �/ ورت�k ارج �Z ��ھ  را /� ا	د#	ی �	D/

�3+�؟ 1$ده ای *k�*  B(0  /  در*	ن ا
2 و 1+3	 /	 *�گ آن ھ& /	 د�� :�0 در 
/	 ا�� Z	ل . 	���	��P*��ی ز*�� #	�� /�$ان از و��وس آن /�ای *�ت L$1	ھ  در ا*	ن *

�� /�ای *(	�'2 /	 �3)$�3	 /� ھ�  –دL	ن دو�@I 1$ده ای '* 2
�8  د/	#  :+0  ا#
�(�
�3	 /� ھ� و*C
در 7k� N	bZ ا�� دL	ن دو�@I از �	د �7  . 9�27 و د�@�ی از ا

	*�
 	/ I�	3�'�	)* ھ�7 ی 	و /�د / Iرا /� ��ز��ا� I/	�L آ�� داری &��D1 ن	ی آ�	B��*

                                                           
31

 . See Tragic Twilight of a dynasty. CNN-Site.January 05/2011. 
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�+L!ا� ٣٢  �(P� رد  وJ?  * I@دو� �Z ن د��� از	Lد ��3ی«��	3: «�+L  * ا��� !
ا�� *�د*	ن /� را
�  /� <� /	وردار��؟ از 
$�  *�ام از 71	*�2 ارk  ا��ا���3ی *  

 .�$��0 ا*	 آرزو دارد ��ز��ا�I در ھ7�� آ*��B	 ھH7$ن آ*��B	�  e/رگ و /	�+�ه #$��

�/	�  7� �71	� �Z ���C و . ا��D	*4$�  ا�� 1$ده ای زاده /� ھ7�  �L�0 �$د�$�  *
9�	س ��20 /	 *�گ ھeاران :$ان ا��ا�  در دوران 
)M+2 �3)$ی  S/	9 3)$ی� 	k��(K
 �L اران �'�یeآن ھ 	/  �Z 	� ،2
�L 1+3	 ?+	ھ�	ن دا#�� رو�	ی ا��ا�  /��3 /$ده ا

<� د���آ�� ا�� *$رد دوم . ا
C*  1@	ه #�ه ا
2ز��?��	ن در دوران :37$ری 
ار1@	ط  دارد /	 �$دp  �L& ا���e و ا����� /�ا���e دو ��ز�� آ���� �	د#	ه ا��ان؟ ا�� 

��/	�� /�$�� و m	L 2/+� ھeاران . او درو�p$ ھ& ھ20. ��0�3	 را �7  1$ان آ
	ن /(�
��0+� و <� �	L ه ا���# ���L در دوره ی �3)$ی �L ورد، �'�ی	�� &L �L م دار��؟ /�ای آن

��ه ا
2 /� �3)$ی *  <0@	�� و�L ھ$را I�ا�/ �L &را ھ  *C
*   /� آن:37$ری ا
�� ا��ا�  و /��	�� /	 ا��ان /$د 1	/�$ان �$دp  �L& ا���e دو . ا�eا��p ��	/ انe�* �> �/

�)* �#  7	�/ 2'	 �	 �Lد؟ آرا /� ا�� S��@1 �Z /� ا��D	*4$�   ��ز�� آ���� �	د#	ه ا��ان
�C و � e��z داد؟ آ�	 /	�� �$دB1  �L	ن دھ+�ه و ا����� /�ا��k$1 ���د  �	3)$ی را :�

)0)� ی �3)$ی و ادK	 �Lد #	ھeاده  	/ '2�	2 :23 *(��?  �N�� 3)$ی را� 	k��(K
رk	�3)$ی /(�  ��ارد /�ای /�1(2 ���0�؟آ�	 ھH7$ن �c ��ر و �c ا
�	د دا���	ه 

�3	 ا�0	�  ����20 و/� ا�� ھ�7 #3	*2 و /�6ان ��Bی ا�� دو  �7  1$ان /��L$د� �ا�
��ا
2 و /  *	����	ه �Lدم :$ان /	 ا��ZاDZ  �
دو
� :7)� ای را ھ& . ؟ ا�� آدم /� را

�l��K @$دن�  �	ری و :23 �$N ای ��$? �/ �L �/ ھ�	Y1 	/  ن ا/�از ھ�7ردی	ز/�/
ا�� آدم . �ه /  ا�K@	ر و <+�ش آور *  
	زد/�ا�m ا�@$ھ  از �C@Keت  �0B *  را��

2D�DZ  / 2 و
  .c>$L ا

����ه ای را�U *06$ب *  #$د ا*	  ٥٧ در دوران �E از ا�CDب ?��e از ا��ان - ٧
 E� ن و /� و��ه	ح ط)@CN2 ا*$BZ ا#�� #�نJ?ر	+L ی ��	�
ھ7�� :��	ن �	�N در آ

�	/  در �	رج از ا��ان�	B* 23: ذب	L اریe/2 /� ا
. از /�20 ودوم ��داد 1@�ل #�ه ا
0�	ری از *�دم /� �P$ص #7	ر در�$ر 1$:3  از :$ا�	ن در ا�� / �L 2
در
2 ا

��ه ا�� ز*	�L�/�
�� در *�8ض ��	ر و 
�& �9ار ?'�� ا�� ا*	 در ھ7	�6	ل ?�وھ  ھ& 
89$�2 /�3ه *  ?���� و ��	ھ  /� �	رج *  ��ورا�+�* ��. / �L	 ���D ر�eی از ھ7

�� ا��ادی در ھ�7 ی ?�وه ھ	 /� <�& *  �$ر��+H+�ا . �+�روزی در :+	ح <� /� ز*
L	�$ن �$�0+�?	ن 
$د *  :�0+�1	 /� �	رج راه 
	زی *  ��دا��+� و ازB�1)3	�  <$ن 

�)� ی راھ�	/  /� �	رج و  /�	/+� وروز?	ری د���
�eد�B  /� اCNح ط)@	ن را و
  
�	/  درر
	�� ھ	ی �	ر(V# ن /�ون *�زی	ده ا��ز/�L . ی �D(M* 2*$BZ دردوران

                                                           
32

.See: Dabashi, H. Islamic Liberation Theology. Resisting 

empire.Routledge:London/NY 2008.  
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�+� ای دا#�+� و �� ا�mی /� /	ر� اCNح ط)@	ن��� �� �L ه ای�K ���	0� ه /$د�� �$د و��	�
را /� روز�	*� ھ	ی اCNح ط)@	ن �eدک 
	��+� و /� ھ�L	ری 1� داد�� 1	 �$د را 

ا�+	ن در د�	ع از اCNح ط)@	ن ا��اط *  �Lد�� و /��� 1�1�b . روز�	*� ��	ر /+7	�	�+�
�I  ./�*  ا���(�+���M و *�27Z ?�دا�+�?	ن ����	ت اCNح ط)b را �  @�	M*

�Lد�� و :	ھ	ی �	�  روز�	*� را ��*  �Lد��  و درآ*�ی ھ�<+� �	ا��	ده 
�ھ& *  
ا�� ���وی  ./� واd9 ا*	 ھ��  د��� را در 
� *  ��ورا���� .ا��ک /� :�b *  زد��

��ه ای �	دوی ارزان 9�27 و/  
	/�D و@(M� ای$(Z  �+و ��ھ  
	�
، K	7�:ھ$�2 ا  /
e�د�@	ل دا*� *  زد �L ?$�	 :$ا�	ن ھ�7 /�  /$د /�ای اCNح ط)@	ن و ا�� P1$ر را �

��?	ن <�eی �7  �$ا
�+� :K c� e+$ان و  .اCNح ط)@	ن ھ�0+�
در واd9 ا*	 ا�� �$ر
�� ?J#�� ای راه ��وج از ا��ان را ھ7$ار +> �/ S
$1 	/ d9$* �/ �+/�$ا�	1 �D/	
 c�

#$د، �� آن  در وا# d9	S* ھ7�� ا��اد *  اCMNح روز�	*� ��	ران *3	:�. 
	ز��
ا�� :	*�8 ی . /� را
�  د
��	ن از *K$@M	ت L$1	ه #�0L٥٧	�  E� �L ازا�CDب 

/��  از ا�� *�د*	ن :$ان /� �1ر�U در �	رج . *3	:� در اSN :	*�8 ای ا
L 2	ذب

2 ھ& �7  ا��از�� و 	�
از ا��ان د�@	ل �$ا
�� ھ	��	ن *  رو�� و �Z  ��	ھ  /� 

 b0L 	1 ���:$از/��  د	ن ا9	�K	kاو 	1 ��e�2 *  آو
	�
*2 و �+	ھ+�?  ھH7+	ن /� 
رو/� راه #$د و /��  ھ& وارد ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن *  #$�� 1	 روز?	ر/�Jرا�+� و 

  .#$��» روز�	*� ��	ر« /�ای �(�0�� /	ر

2 وھ& /� 
3& ا�� *�	ن *$ارد ی �	ص ھ& دار�& �L ھ& *��� ا�� 6N+� ی K	م ا
در
2���ی �	�J��ا
2 :	ه ط)@�د���ی P6* �L$ل ا
'+	ک  �$د ��	��� وا89
/�ای . 3	ی 

<+� *D	�� ی /  #�و» آد�+�«/� *�د <� وارد ����� ی �& �Lر�7$�� *$رد 0L  را دا

�$1���Lد و /	ز /� �	ری ھ7	ن <� ا��  و 1$ده ای �$�0+�?	ن <�
�	�I از �و�	 در

/� /	زرا ��
�	د و /	��Rه  <+�*D	�� ی /  ارزش را L+	رھ& ?Jا#2 و /� N$رت �L	ب
در L	�$ن �$�0+�?	ن آن �9ر د
�� /+�ی  !#�» *+��Dاد/ «و از آن *��73 » ه�$�0+�«

و���9 ?�ا�  *  �Lد و از آن L	�$ن ھH7$ن ا/eاری ?�وھ  /�3ه *  :�L 20 ھ�7 را 
��» آد�+�«ھ��H	ه 
�د/�� . ��L ��0ده /$د+> �L ���7  ���، �� ا
�eی *3& *   >

او را در ا�� 
27 �7   درھ7	�4	/$د،/S در
2 /� ا�� �L 2(K آن دو
� 1� د���
�$�+�
�2 �7  دا��0+� اZCN bZ	N و /� *�د . و �+L�8 *  ��ا�	و آن # �ا� ��(K ام�*

 2�P)# 2 �1ور
	�
/� ارث /�ده  eZب 1$ده را �L از ���9 /	زی 261 �$ای <� 
/� N$رت ا/eار د
2 د
��	ه اطKC	ت /	R و �	��� *  #� و *�31	  .رواج *  داد /$د


�ا�4	م /�ا�m /	ز�3	ی دو?	�� آن �9ر /  ا7�K	دی /� /	ر��	�� �L /� /+� درآ*� . c� 	3+1

	ز�3	�I را ?Jارش را /� آ�7	ن 8M9  و ا
@	ب /	زی ز��L	�� او را �4	ت داد  �+��L ز*

	�  �L در L	�$ن �$�0+�?	ن /	 آ�7	��	ن در 0L. ��اھ& آورداز ��I �1ارک د��ه /$د ، 
از <� . ار1@	ط /$د�� /� �	ر�I #�	��+� و /��0
	ز�3	ی �kور را /�ا�I ط�ا�L  Zد��
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�ا�4	م /��	
2، /� آ�7	ن روآورد و 	B��*ھ&  /� آ a�2 آن ھ& از ط�
$�ا�� .��اگ�
  !را *  ?$�+� اSL از 9'	


  اP* b(p	Z@� ھ	 و در ر
	�� ی /  /  Yر�	اظ3 	ن داده *  #$د /	*	
�ھ	�  
ا#(	N  در �	ر�E و /� و L)� و /��� و *	�eی و :	ھ	ی د��� /	  »روز�	*� ��	را� «

�� *�د*	�  را *  ��ورا�� /� �	م . 1 �L	 L+$ن �	*  از آ�	ن ��+��ه ا�&+>  
  /  /
26(P* �/ 	+/ �+�e?  *�/ دو1+  را  B� Ej
��N eای آ*��B. روز�	*� ��	ر و � 	

2
ا�� :	*�8 ی L	ذب در . N	�Y+@Zا�  دارد /  
	/�D وروز�	*� ��	را�  از ھ7�� د
*�د*	�  �L �� در روز�	*� ای *M)@  . ا
	س /�ای روز /�6ان 
	*	��ھ  *  #$د

1+3	 در ا�� �	 آن 1	ر�7	ی . �$#�� ا�� و �� /� ا�� ا�K@	ر در ا��ان #1�3  /� ھ& زده ا��
	M* دی$� ��p ن را �$ش آ*�ه �$دی و	�>  
  /  / �L ه ا���+L1  ��ا	��	و ��* b�

2
Z	R ھ& �L ����ی از اCNح . ا
2 �	 از ��Y :$ر /$دن :+E /� درد#	ن �$رده ا
ط)@	ن در �	رج ��اL+�ه ?��� ا�� ا�� �lZات *+��Y �$/2 در �0Zت #SV آه *  

�+�L.  

ا
2 /� ھ�Z	ل در �c  ای» آد�+�«آن �lZت �L روی د��� 
�B ی  »راه �$«*��� 
�)� ای 
*dMD ز*	�  ����� ای را اداره �Lد و 
Ej /  آن �L �$د /�ا�� <� *  L+� و

در
2 درک . او را را���� /� ا9	*2 در �	رج. #� :�k 23/� وارد�Lدن /� ر�4+0	� 
<$ن �$د را و�	دار /� �Y	م *  دا�6N �/ 2�?�/ . 20+� ی :�م و /� دام ا��	د. ��Bد

+> d9$�*ری �@$د	ن ر��	2 . 
*  ?$�+� /	 9	l1�*  k$ی /��$ردھ	ی #(P  دا#�� ا
2�� �lZت ?���	ر آ*�/� 1�x ا��D	م ھ7 
�ا�4	م ��eو
ھ7	ن 6N+� ای /�ا�I :$ر . ه ا

/� ھ�Z	ل /�  »راه �$«*��� . /	 �c 1'	وت �7Kه. ای را 
$د*+� ا��	د» آد�+� «#� �L آن 
�2 و 
	��	ر اطKC	1  :37$ری ا
C*  در ?�وھ  از �9رت وا/��0 /$د �L در ا+*

ھ7	ن *dMD ھ+$ز ا*B	�	1  در ا���	ر دا#2 و *  1$ا�20 از ز��ان EBK :$ر L+� و /� 
��
N	bZ �9رت L	ری /�I از آ��H /	 ا�� Z	ل d9$1 دا#2 اCNح ط)@	ن . �	رج /'�

��ون �L آ*� د���� /$د و ��ا�20 د��ار �$ری و . #� /�ا�I ا�4	م دھ+�/ ��ا��ادی و *8
2
از ��2N  ؛در ����4ه ا��	#�+�ش �
�ا�4	م �	د�. د��� در ھ7�� رده /� <� *8+	

ا�� ھ7	ن <�eی . دو/	ره /�ای ا9	*2 در �	رج /�3ه :20 و ��ار را /��9ار �1:�z داد
7: �L 32/$د

��$#�  را د�@	ل �Lده . $ری ا
C*  *  �$ا ��$? ��
	ز?	را ھ& ھ7
2
. �2و�mوت ا��. را راه ا��ازی �LدCح ط)@	ن روز�	*� ھ	ی اN � /��0 *	 ./$ده ا

�� ھ	ی N �+1	در �Lد و 
�ا�4	م از ارو�	 و 
Ej از آ*��B	 . /� ز��ان ا��	د�	�/

�درآورد .$6� ��دو ا*	 /  ھ�B�* q)  /+	 /� ا�� . 
�وش ھ& ا�@��و  �L�$ر /� ھ7

����>$L رج	2 �$د /� �
ا*B	�	ت را از ا�� ا�74� *0(�ه ی /������ DZ$ق و . �$ا
ھ�7 ی ا�� 0L	�  �L دم از اCNح ط)@  *  زد�� و .�)0'� و 27BZ در�	��L  * 2د��

�+/CDا� �ز�	pن ا��اد آ	ش ھ7	ز?�2 /� �9رت دا#�+� از 79	ی /� /��0L	�  ھ�L �+�0 . ا*
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ی /$ده ا�� � ا��، در ?�و?	����ن #SB در �	0L	ز�3	ی ا�2L�#  /CD دا#��	 آ /� ا��
ا�+	ن در ا
	س �$ا
�	ر /	ز?�2 /� ا�CDب . 	ا�CDب ��ھ+�  را راه ا��ا��� /$ده ا���

 S�Nن *  را�+�. /$د�� ٥٧ا	3$د /�ز/�/  +)
�$ا
�	ر اCNح :37$ری . /�8 دا��0+� 
Rو �L ا�0$س *  �$ر�� R	Z و ���#  *C
�� �J?  7ارد ھ�7 <�e رو/� اD� 2� راه

C
�eی . *  
�و 
	*	ن /���د#$د و �Y	م ا>  +�/  *  +��L  7L �	ی 
(+�	ن /+�
�7  �$اھ+� :e /	ز?��N�K �/ 2 ی �9رت و Z	�L R ا�� /	ز?�B7* 2� �7  #$د <� 

  و *�دم را /	 ��ا�$ا�3	ی L	ذب /� 
@	ب ا9	*2 در �	رج را *B6�0& ,+/��3 آن �L ا
 �
�'/ 	3�	/	�� .0/ �/  �
��ی :+@�  �ا�� :��	ن L	ذب /� را�(B# اه�
3	�  :�ی /�

2
�� در ا��ان ��اھ& آورده ا�
د
��	ه ا*+�2 و اطKC	ت :37$ری ا
C*  ا*	 ا�� . را
  . آن را /	ز�7  دارد :��	ن را *  �0+�د و

 2N�� ذب و	L  �(P� �:	3* ���: �8 ی*	:  (N1$ان ?'2 /��� ی ا  * b�1�1 ���/
اش از L	را��ا��� :��	ن رk	�3)$ی ا
2 و /  ر
	��7K 2ه . ط)@	�� و 
$د:$�	�� دارد

: ���	
�8 ی *3	:� آp	ز�� �0L  +8	�  E� �L از ا�CDب و در �	N)� ای 	*ا�K@	ر 
����>$L رج	ب /� �CDی ا����(B# و /��� . ا��ک از ���
ا�� :	*�8 /��� ای دا#2 را

از 
� ھ& �Kه ای . ���<�داد�� و L$واd9 :	ن �$د را �4	ت �Kه ای /� . ای داL 2#	ذب
  .��2N ط)@ 

 �L &�0@2 ��ا?� ��	ھ  /� #7	ر اCNح ط)@	ن *3	:� /�+�از�& در *  �	/� �/� �
��Iان، *3	:/ b1ن /� *�ا	ز/  
*06$س و  lZ �1$ر ا�+	ن در ر
	�� ھ	ی �	ر

2
ا�� *3	:�ان :��� ھ�q ��ھ+^ و ا����� ی *�j�  73ورا��ه ا�� و ��$ا���0 . *)7$س ا
�I از آ��H در ا��ان *  ?'�+� /� :	*�8 ی *3	:� :	ا��	ده ی ا��ا�  L �k�K++�ا�� / .

در 
�	�I از اCNح ط)@  ��Y6 ای *�ام از �kورت *0	�27 آ*�e /$دن دم *  ز�+� و 
�++���  7� S�	p، 2
e41�� و . �L /� �1ر�U *'3$*  1$�	�  و 31  از *8+	 ?��� ا

��ن و :$ر�Lدن :+E ر
	�� ھ	ی �)/ aات ھ& /� درد  رو��lZ ��ا  B/ی آ	3�(61
7�� د/	#  و Z و  �C��	��	ن ھH7$ن K@	س **	Z �+�	#$� ن *  �$رد و	ز/  
�	ر

L ی وe�eK$+/  (K2
ا�� :��	ن *K$+P  و L	ذب <+�ان . 0	�  د��� از ھ7�� د
�($اھ� �	��� و /	�B1ار 
@e /$دن :+@I *�دم ا��ان /� �P9 وا/��0 دا��0� و 

�� ی 3�L�Z	 /� اCNح ط)@	ن ،راه /� :	�  �($اھ+� /�د(L ���	
اCNح ط)@	ن . وا�7$د
�������	�1	ن �$K  . �درون 
	��	ری در ا��ان ھ& ھ7�� رو#3	 را /� L	ر *  ?

L  * ل	را د�@ I+�e? 0$ر و�	
�	ن :$ا�	ن ++� �L ھ��  :e ا�4	د ا��6اف  در*
ا�+	ن �Kه ای از L	را��	د?	ن .<+�� *.*$ر��  دارد»*��3	*�«*4)� ی . دا���	ھ  ��ارد

 �++L  * x�ا�$ز�0�$ن <� و *)  را *  ?���� و در L+	ر ا�� *�د*	ن ، ا��اد �$د را 1@)
�$K  :��� از 
	�0$ر را /� . '��  6N+� ی ��ھ+�  و ا:�7	K  دا*� *  ز�+�و /� آ#

�B  . /	زوی د��� ھ7�� :��	ن ا
2» /(	را«.*�د JZف و وارو�� 
	زی رواج *  دھ+�
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�$ه ھ	را �  *  ?����» ��D « و» ��	ه �$«دو ����� د��� <$ن# ��ھ� �c در . ھ7
ا�� :��	�3	 در اوج ا/�Jال . �7k� P)#  ('6*  ھ& /�ای �$د راه *  ا��از�

B�L$ل �B1ی /� د
2 ?���� ا�� و ازCLه ?Jاری *	�  ��e ھ�ا
  /� دل راه �7  .ا��
��و�� e	S1 �	�)�ی  » 
(�«از  .*P	د�a ا�� 
6� را /0�	ری در ا��ان *  #+	
+�.دھ+�

�ِ�  »آ�+�ه«و  »راھ+7	ی �L	ب«و  »�7V	«وL�> دال$? �/ &�$ر 
	�0. »/(	را«*  ا��
89$�2 #(P  ا/eار *M)$ب * &�B61 و  �*$BZ �(�)* ی	رده ھ 	ف و ھ�7أ�  /JZو

  .?�دا�+�?	ن ا�� ����	ت /� #7	ر *  رو��

?�وش L	ذب /� . :	*�8 ی L	ذب در �	رج و دا�S ا��ان /� ھ7�+3	 *�6ود �7  #$د - ٨
2
6�2 ?$�� ای د��� از *T0 ��ھ+�  در ا��ان ا*�وز ا�در �B  از /��	*� ھ	ی . *0

ا
2 #�ه �Nای آ*��B	 آ9	ی دK ��L@	س *�Z �L  �C	R *�ا�d ھ�7 ی ?�وه ھ	 و اد�	ن 
�� *  �Lد و �7#�� *  ی :��� *0�6  ا��ا�  د�	ع  <+	ن د
2 ود�@	ز از ا�� :	*�8�L

�L  /$د و 	2 31  از *8+)
2
0L  :�أت �B+� /� ا�� ?�وش L	ذب ��	ھ   *  �$ا
  .ا��D	دی /�+�ازد

�	ن* 20�DZ$ق  آ��H آ9	ی K@	س *��C  �7  دا�� �	 ا#�@	ه *  L+� ا�� ا
�L 2 9	در �
��ه 1'	وت /�Jارد /	  ار1@	ط /	��دی �	 /� /�	ن د��� aZ ا��(	ب �c ��ددر DK و �د�

��ی�(B# �/� راه ا��ا�� 	�  �	دوره ی ز* c� ذب ��ھ+�  در	L ی	3�	3   .:����/
�� دھ+� �	 /+	 �	�N ا
�L 2 ا��اد �V1 ، �++�e?�/ $د را� �دار�� د� aZ ���: در دوران

eء :�ا�  ا�� اN$ل را ا*�وزه :. /� �1(�h �$د 1'0��ی #(P  از آن /� د
2 دھ+�
ل ��دی /� DZ$ق :3	��7$� آ�3	 رااNR$ل /	�aZ��J�  (K ��دی /� 0Z	ب *  آور�� و�	

 �c :��	ن L	ذب /� راه ا��	د ،ا?�ا�� aZ ��دی ا*	 /� *8+	ی آن ���L 20 . آورد#7	ر
ا:	زه .*�	/� /	 آن aZ ��دی � /	#�&و /	 آن ر��	ری دا#� �� راھ& ا*�ی /��3  /�#�7�&ا

&�	B�/ را ��B� ��ا ��6�2 /��ود. دھ�ا�� c� . aZ ا��ا�  aZ دارد از ا
Cم /� *0
2
ا*	 و�K  �9ه ای از 
� ��2N ط)@  �	 /� *+Y$ر b0L ا:	زه ی ا9	*2 �	 . او

6�2 /��و�� و ا�� ?�وش را c� �/ S��@1 :��	ن /0	ز�� درا�+P$رت ��+	ھ+�?  /� *0
(f0* 	/ ی	2 �9ر31
� ای *$ا:� *  #$�& L �L	ذب ا
� 2	�N آن �L ا�� :��	ن /� د

��'�
$د:$ /� راه /. &�4+0/ 2
. ازا�� ?D* ��#J	م ��71  <+�� ?�و#3	�  را /	�� در

6M  و واL+�  ا
2 31  از  2
6�2 در ا�� 
	�3	ی ا��� ����ه ای ا�?�وش /� *0

+8**$BZ ی	3�e��
ا�� :��	ن �� . ا��ان  ا
C* 3$ری :27 	 و *eV �0@2 /� ��د
7�a *@�+  ا
2 /� ا����� ای و �B'1یK  �� ازو �m.�* د:$ش$�  �L�Z.  از e��?

2
ا�m ا�� ?��e از 
�& �	روا ?�<�  .#��8 در ا�� دوران ��0Bه ��
I /�ا���e ا
�4+
  7� 2
  .�J����� ا
2 ا*	 راھ  �	N$اب *  ��7	�� و *D	م ��71  #��8 را در
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��ن و ,س از آن ٢۵ -٩�  

���ت و ��(م ��	ن را 	  �وان ��  از رو�دادھ�ی 	�م در 
ر�� ی ��ر�& ����  
ا�ن روز را -رو�  و 	و�وی ����� ای دا����د �� 	�ظور . 	��Oر ا�ران �� �	�ر آورد

����ر . آ3و�د 	  دا�د /.و�� �� آ3و�د ا��دSل -�د. ا
�م ھ	���.  �� 	ردم 	�ر
ھ	�ن را . ��3.و�����ن از (��ش 	ردم 	�ر H	��ت -رده �ود�دH=رات رھ�ری و 

	و�وی ز	��� ای دا����د �رای د
وت 	ردم �� راھ��	��  در  –1روه دو �Gری -رو�  
وا#�Oت ا	� /��ن -� ھ	� 	  دا����د /�زی . د�Iع از �Hوق 	ردم �ظ�ھر-��ده در 	�ر

و	�.ران ھم �	��دات ����ر �H. 1روه دو �Gری 	  3وا�ت ا�راز #درت -�د. د�.ر �ود
/�د�د و ��ور��ن �را�ن �ود -� �3زش 	رد	  در ��ل 1ذ��� I S�Hرو-ش -رده ا�ت 

	ردم �� . آز	���  �د �رای ھردو�و. و -�  �� /��ن Iرا3وا�  ���& �3واھد G1ت
�3وص (وا��ن از ا�ن Iر�ت 	���د Iر����ی 	���� ��ره 1ر��Iد و �� �������3 

ا�ن H=ور �����3  -� �� �� �ور ش . �
�ت �زد�� �� <روبر���3د ���3 در �
�ر  گ	ر. ھم 	  	���ت �� �� �ظ�ھرا�  آرام آ	���3 �ود �� ��Oرھ�ی �ر�U و ��د

  .د�����ور و 	رگ �ر �3	�� ای در ھ	� (� �� 1وش 	  ر��د

�د�ن �ر��ب �3زش ���ت و ��(م ��	ن 	�ه 	ر��H ای ��زه از �ورش 	رد	  را �� 
ا�ن �ورش در L�H  �ر�ر-��د -� /��ن ���H ای را �Hو	ت ��ور . ذا�ت�	��ش 1

����ر د�.ر (وا��ن . 	  -رد�د�	  -رد و 1روه دو�Gری و ھوا3واھ����ن ھم ��ور �
����د �� Iرا3وان �وری  را ����� -��د و ��Oرھ�ی 3ود را�ردھ�د وھ	� /�ز از �وا

  .د�ت د
وت -��د�1ن ��رون ���Gد

�و(� �� وا#4 ھ	�ن �ود -� 	ردم و ���3 (وا��ن Iر��  را ����� �د�ده ی در 3ور 
و#�  -� 1روه دو �Gری را . 	  -��د و ��Oرھ� و �����ھ�ی 3ود را 	طرح 	  -��د

���3 ���ن -رد�د �	���د����1ن در �3رج ��وا����د �� ھ�م ا�دازه ھم ا
�	�د 	ردم را �� 
  . -�  �� ا���ن ا
����  �دا�ت �����ر -� از 	ردم د
وت -رد�د. 3ود (�ب -��د

���ت و ��(م ��	ن را ���د آ3ر�ن Hر-ت �زرگ ا
�را=  �س از ا�����3ت ���ت ودوم 
ا
�راض را در آن 	ر��H ��  (��شی ا�ن Hر-ت �	�م ��روی ذ�3ره . 3رداد دا��ت

Iراض را ��رون -��د-�ر1ر�
3رداد  ٢٢(��ش 3ودا�.���3 ی . ت و ��ره ی (��ش ا
�Iدان رھ�ری و رھ�ری -�ذب و ���وان �� . د�  در 3ور �و(� �ر��	��د�� را��  	

�در�X -��ر رIت و ���3ردا�� �ر�و�ت 3ود را �� د�ت Iر�ت ط����  �3رج ���ن 
ن -� در ��د �رای آھ�ر �	  د��-���  -� 3ود را ر. ��رد -� �� دا�ش دا���د و �� 3رد

-� ا�ن 	طرح �ودن در�3رج از  ر���� ھ�ی �3رج ا�ران 	طرح ����د و �� ��ور آن
ا�ران، �� �در�X �و(� #در���ی 	�م را �� ا���ن (�ب 3واھد -رد �� �Hوی ��زل 1ر��Iر 
ا��ذال ر���� ھ�ی �Iر�  ز��ن ���1د و 	ردم را 	�رف -رد�د و در راه ھ�Z و �وچ 
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م 	رد	  را ھ	�ن ا��ح ط���ن Iر�ت ط�ب �� ��ری �ا�ن (��ش 
ظ. 3رج -رد�د
�دای آ	ر��� و �د�� ی در 3ور و �ی �Iر�  ز��ن �� �3وص �  �  �  ر���� ھ

از �ظر �رر�  (�����ی ا(�	�
  ا�ن �(ر�� را . �و(�  از �3رج �����ن �� ��د داد�د
آ�/� در �3رج -�ور رخ داد اوج Iر�ت . ���د در�ت �.ر��ت و ��د#ت ارز���  -رد

�� ھوا��	�ی 3	��  را در ذھن 	  ط��  ا�را����  را �� �	��ش 1ذا�ت -� �3م ا�د���
  .�رورا��د و ��ز��1  ��وھ	�د را در اوھ�م 3ود �ر��م 	  -��د

ھ�Z (���  در ا�ران در ا�ن 	ر��H �� ��روزی و 	و���I  �زرگ د�ت �3واھد ��Iت 
	.ر آن -� �ر ا����ل 3ود ���� �ز�د، ��L#ت /��ن ا����L  را در �Iر و در 
	ل دارا 

����ت 1ر��Iر #�دو��دھ�ی ر���� ھ�ی �Iر�  ز��ن ھدا�ت �ده از �3رج و ���د و در 
�د�ن �ر��ب 	  3واھم �� 	��4 
	ده ی . ا�را���ن ����ت ��ز در �3رج -�ور ��ود

��ن در �3رج ا��ح ط���ن،ر���� ھ�ی �Iر�  ز: �Hول ����  را در ا�ران �ر�	�رم
  . �O ی ا�را�  	��م �3رجو �3ش ����ت ��ز (�	

-��م در ا�ن �ورت ���د 	وا�4 د�.ر �� �3وص را ������  ا�ن �� 	��4 
	ده ر ا1
 د�Iر�ت ���د ��S و(�	O  از 	وا�4 ����  	  �وا�. -��م (��(ود�.ر 	وا�4 دا�3  را 

�  	��4 را �.�ر�م و آ��� را ا1ر �Iط ��  دو �. �����د �	�Hث -�و�  را �� ��راھ
اHزاب ����  ���  در رده ی ��3ت  وز ��ز	���� �� -��م در ا�ن �ورت ���د ا�ر(�

ا�د���  ��ود��م �رد؛ دو د�.ر 
دم H=ور اراده ی �و�� و �ور� ؛ در 	ر��H ی �وم 
 Xری �زر1ھ�ی 3ودا�.���3 ای -� #�در ����د �� �در��I ھم و�ل �و�د و (��ش ��  

�را	ون ا�ن � وا��ن راو ( �ر��مو آھ��� آر	��  �زرگ را  را ��ز	�ن دھ�د -� آرام
  .د�آر	�ن �زرگ 	���ل ��ز

  

  ������داران و ������8ران و5رم.١٠

 �

  در 
�ا	�

	�� ی BZ$*2 *�76 رk	#	ه :��	ن و ����ه ای   
در دوران 
ر��� ھ	ی ا�� :��	ن . �	م *  �3&» و��م ر��	ری«�ان رواج �	��L 2 در*74$ع آن راا�


  /� *��وط�2 /	ز*  ?�دد	�
آ*$زش  ?���� :+@I *��وط�2 �$ا����	ن و/	 9$ت . 

�@�اد 9	:	ری /� د�	ع ا*  ?Jا#�+� �L �� *  1$ا��0+� از/� �N�K ی 7K$د��?	�  �	 

�� ی �$د را /� L	ر ا�+	ن *  �$ا
�+� دا�I و ا��� ./�����e و�� ازآن ��0Bه /�0)+�
�@  :�ا��از�� و در
ا�� ?�وه . ی /@�++�ھ7	�6	ل 9	در/	#+� روز?	ر /�Jرا�+� /  آن �L آ

و ا�� �6$ه ی ر��	ر ��ھ+�  �L آ*�(�� /$د /	 ا��ان دو
�  و ا�@�� *�اK	ت ���وھ	ی 
�� در دوران �	�	�  9�PK	:	ر /� 
/�آ*�ن �3)$ی ��ا?�د /��	�� /� و ��ه ا��)�E و رو


2 و$�0�& ?�2 /� دو ?�وهاول �D1  +ط	ھ�ی و /	ظ.  
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�	ری را ھ�7اه /	 �B$ھI رژ�& رk	#	ه �  *  �	 0L	�  /$د�� �L و��م ر��	ن ظ	ھ�
0�	ن �0@2 *  داد������� ا��اد ا�� ?�وه از  .?���+� و /�آ*�ن �3)$ی را /� ا��)/

9	:	ر�	ن و ا#�اف وا/��0 /� 9	:	ر /$د�� ?�<� /��  از آ�	ن در B�1)3	ی <� :)$ه 
ز ا�+	ن /	 �� ھ�7اه �	م /�دن ا. ا�� ?�وه ط�� ?��0ده ای را در/� *  ?��د. *  ��و��+�

�� ھ�7+�3	 و 1'	و31	��	ن /	#� 1	/��73  /� /	ر �+�	��N$1 	/. »ن	زد?	# « �L ری	:	9
/(�  از /��� ی د�$ان 
	Rری �PK �	�	�  9	:	ر�� و رو�� �$
	زی د�$ان 
	Rری 

�S *  داد از ھ7�� *�د*	ن �L  * ��JV1دB�1 ھ  را	#	kات *�ام �9*  . ر�lZ ��ا
ا��L  ھ& ��ا��0 *  . ?$�  ھ�7 /� ا�+	ن /�ھB	ر��. @B	ری ���� *  �Lد��زد�� و ط)

�� . دا��0+� و از 
� K�'1� واژ?	ن ��ا�0$ی را /� L	ر *  ?���+�(K  +L�8 ��ا�	از #
��ه ذره ای ��و?eار ��L  7د�� و �$#�Jار�  و ر�	ه #(P  را /��1 

)0)� ی �$ر

ارm	ن �f$دا��20B# &0 �$رده ی 9	:	ری دا�20 ا�+	ن را /	�� و. �از ھ�<�e *  دا��0+
�	ت �$د را Z	R در �+	ه 
$د/�دن از د�$ا�0	Rری و درآ*�ھ	ی Z	N)� از ا*Cک Z �L

����  .�1اوم *  /(�

در ظ	ھ�  ھ�<+� �L/	ط+�	ن را 0L	�  *  دا��& �L ھ7�� �$ع از ا����� را *  ��ورا���� 

� /� ز�� /$دن /�3ه *  /�د��  d�	+* ی *  از��و :	ه و *D	م را /��1 از ��ده ?

�&. دا��0+�+L ره	م ا#	2 /� <+� �
*�0$�  ا�77	�c، 9$ام و وm$ق : از ا�� ?�وه L	�  ا
  .ا��و��، ا
B+�ری /eرگ

در L+	ر ا�� دو ?�وه *�د*	�  دا�I آ*$��� را دار�& �L /� ھ7�� �6$ ر��	ر *  �Lده ا�� 
/� را*)c ا���8ای /3	ر  و  �	*3	�  <$ن D1  زاده L	�  ا
2. ا*	 از 9	:	ران �@$ده ا��

��9	:	ریا����	ن  و��م �$/	
2 �	دآور#$�& �Lا�+	ن درL+	ر.ور�&آ�	دp  2��PK*��وط

�+� و اورا 
�$د��
�ا�4	م $�
+I4 :��	ن و��م ا����  �L /� �1ر�U  ./� رk	#	ه �

�/ �# S��@1 ری ظ3$ر	ر�� ��	د�� ودو?�L  * b(ھ2 *)  ط	و: �L  �	3�	��: ن و	د*�*
  �4+
در�CL cم . 9�a دارددرا *�Dم /�ھ�<�e د���*  دا��0+� ��	ز /� /�ر
  و

/	��?'2 ا�� �6$ه ی ر��	ر��ھ+�  ھ7$اره در*D	طd /�6ا�  /� 1$ده �$اھ  و ���وی از 
2
�	/	ن *+�3  #�ه ا�. 

  داد ا�را�!�ا��. ١١

دردوران (	�وری ا��	  ���3 �س از دوم 3رداد �و
  از ا�د��� ی �  ����د و 
�3ن 	  را�د و ا�ن ا���داد  »ا���داد ا�را� «���L  رواج 1ر��I ا�ت -� 	دام ازژور��

ن ا�ران را ھ��راغ 	  �1رد و ��د��را در و(ود و H=ور ��ر�& ��د��ھ  در ا�ران 
�� ��� /��ن ا�د��� ای در 
�ر ��ش از ا���ب ر�اL. 	ظ�ر /��ن ا���دادی �ر	  �	رد
ا�د��� ی ����   .ا�د���ن در ا�ران �را-�ده �ده ا�ت-دارد و �� و�ژه از �وی �����Lم

ژور�����L  در 
�ر (	�وری ا��	  	���د ا�د��� ی ��ر�3  	��ون در دوران 
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 ���L ت��
��� . ا�تا�را�  �ر�ر-��ده -	H	در=���ه در ا��س 	��م از ھ	�ن 3ز
ا���داد ا�را�  ر��� ھ��  
	�ق دارد ز�را -� ��د��ھ�ن ا�را�  	���د ،�را�ن ا�د��� 

  .�وده ا�د و #س 
�  ھذا

ا�ن طرز �.�ه �� ��ر�ِ& �	د�  �ر(��� ھ	/ون �	دن ا�را�  ���د <ر���ن ���3 
�� ا�ن ��Gر �� ��. ا�.�����ن �وده ا�ت و از ��و�ق 	��	ر رو���ن ��ز �ود(��� ا�ت

1و�  . از رو�  	��(م ��ره �	  �1رد، �ل �� ھ��G��I Z و 	���  ��ز ���� �	  ز�د
���� �� ��ر�& در (��ن و(ود دارد -� در 	�aً ھزار ��ل ��ش ����� ھ��  از ا���داد 

ا1ر .و S�H 	  �وان از آن �� ��م ا���داد ا�را�  ��د-رد از 3ود �� �	��ش 1ذا��� ا�ت
در =	ن 	  �وا��م ��رد�.ر ��دآور�و�م -� ا�ن  �.ذر�مھ�ی (دی ���� ازا�ن د�ت از

د�ت از 	رد	�ن �� �را�ر �� ��ر�& �� �Hوی ا���� و �� ��ره �1ری از 	�Gھ�	  
ا	روز�ن 	  �.ر�د و �را�ن ��ور�د -� 	رد	�ن ا
��ر 1ذ��� 	رد	��  <�Iل و �  

��ر�3  را -� �� ھر �Hل  3ود را 3رد	�د 	  ��دار�د و ھ	�ن. ��ره از دا�ش �وده ا�د
�	و�� ھ� و ����� . �� آن ��Oق �Iز��  دار�د ��  از 	��O و 3رد (�وه 1ر 	  ��ز�د

�� از . #��س ��ر�3  ذ-ر 	  -��د ��  از 	bز ا�ت و �  	��Oھ��  را ھم -� در ���ر 
 �رآ��دیو ��(ش Iرھ�.��ی 1و�� 1ون آ�1ھ  دار�د و �� �� و ا���راء روش #��س 

�رای �	و�� . 	��(م �� د�ت 	  دھ�داه �Iری ��زه و	��Oدار 	  ر��د و �� از ا�ن ر
. �� 1و�� از ��ر�& ا�ران 	����� 	  -��د�ر�& ا�.��س را �ر	  �1ر�د و1و�� ای از �

#��س -����� ��ز -�ری آ��ن . ا�ن ��وه ی 1ز��ش �	و�� ای �I#د 	��O و ارزش ا�ت
.ران Iرھ�? و �	دن /��ن #������  را ارج �	  ���د و ���ت و ��زه ����ری از ا�د��

ھر �	د�  �� ا
���ری دارای �� -��ت ا�ت و ����ری ����3 و . ��در�ت 	  دا��د
د �� ��وان 	���O  -�  و ذھ�  از �	ورد �و(� و �K	ل #رار �1ر���د در 	(	وع (ز���ت 

-� 1و�  �	دن ا�را�   ا�ط�ح ا���داد ا�را�  ����G1 �د�ن 	���Oت. آن �� د�ت داد
ا�ن ا�ط�ح . 	���  �ر �و
  ا���داد ��	�ن 1ر��I ا�ت -� ا���داد ا�را�  ��م دارد

�ر-��  �� #�در ا�ت 	���O  	��(م از ا���داد �� د�ت دھد و �� 	I  ���Oرھ�.  و 
در ���(� �(ر�� ی 	�روط�ت �� ا�ن �و را 	  �1رد . �	د�  از 	�Gوم ا�ران و ا�را�  

(��(و�  ا�ت ژور�����L  -� در . ن از �را�ر ��ر�& ا�ران �راغ 	  �1ردو آ��
اL.وی . ����ت ا�را���ن را �I#د ا��Oداد د�����  �� د	و-را�  (�وه 1ر 	  ��زد

داد ا�را�  در ا�ل ا�.��س ا�ت و در ���ر�ن L�Hت د	و-را�  H=رات 	��ب ا���
�را�(�م آن -� ��ر�& ا�را�  �  . /�زی از ا��Sت 	�Hده ی آ	ر��� و ھ	�ن <رب ارو��

ھ�د ھم در �ظر ا�ن . 	��O 	  �ود و �� ��4 آن ��ر�& �	د���ی �زرگ د�.ری /ون /�ن
H=رات ھ	�ن ھ�د ا	روز �� �	�ر 	  رود، �� ��ر�& ھ�د در 1ذ��� �� ز	�ن ا����ل 

  .از �ر������
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درون �I	  و  در ھر �	دن و ��ر�3  ���� �� ا���ء ��(��(وی ر��� ھ�ی ا���داد 
از ا�ن ھم -� . رو�  	���  �ر ارز���ی ھ	�ن �	دن 	��O 	  ���د و 		�ن 	  �ود

ا�ن /��ن . �.ذر�م ��ر�& ��ر را �	  �وان �� دو اردوی ا���داد و د	و-را�  ����م -رد
. ��-�رآ	د�د و �� 1	راھ  	  ا�(�	�د رو�  و �� /��ن �3ش ��د����  در ا��س

ی Iرھ�? ����  /��ن ��وه ھ��  ���د�ده �����د و �ود	�د  ا	روزه ���3 در 
ر��
ا�ن ���� ھم �� -��ر،ا���داد در ھر 	�ط4 و 	ر��H ای 	��H ��.   ���Oب �	  آ��د

/���/� ���ی �	دن  د�3ص دارد و ��زه �H  	  �وا�د ��ل و �	���  	�aت �� 3ود �.�ر
�� /��ن ���� ھ��  ظر�ف . �د	��O  را �=	�ن -�د �� �� �(�ت و ا��	رار آن 	دد ر��

	  3واھم �و(� دھم �� 1و�� ای از 1را�ش ��ت . و 	�م در ا�ن ر���L �	  �ردازم
  	  G� ای -�ذب �Lو�	ن �وچ و 
����د -� �را�(�م ��ر�& ا�ران را از راه �و
  �Gر

 ا�ن 	�و�L ی ���د���ده Iر�ب ا�ت و Hق آن -�. -�د و ھ�Z ��زدھ  ھم �� ��ر �	  ����د
  .از آن ��رھ�ز�م

ط��ب د�ن  �ا1ر ا	روز �3واھ�م �ر ا�ن ا���دادی -� �. ھ	� ی ا���� -� آوردم �� -��ر
آو���3 ا�ت و ھ	�ن ط��ب را �� 1ردن 	ردم و ��ر�& ا�ران ��/�ده ا�ت ا�د-  ژرف 

و راھ  (�ت 1ر�ز از آن �(و��م ��/�ر ���د ا���داد را�X در 1روه ھ�ی 	و�وم  ��.ر�م
1روه ھ� و ������ی 	و�وم �� 	د�  در درون و �رون 3ود . را 	�و#ف ��ز�م�� 	د�  

�و
  ا���داد �� 	�Gوم ا	روز�ن آن را ا��
� 	  دھ�د -� �� �Iط ا���رار ھ	�ن 
�Hو	ت د��  را 		�ن ����3 ا�د ، �ل �� �و�� ی 3ود ��ز 1و�� ای از ا���داد را 	  

-�I  ا�ت �.�ھ  . /ون و /را ادا	� دھ�د�را-��د �� #�در ����د ��ط� ی 3ود را �  
ادا	� دھ�ده ی ���ل د�.ری در ا�ن دوران ا�3ر ���داز�م �� -��ون �و���د�1ن ا�ران -� 

�ده ا�ت �� ��م -�Gدرا��ون �� �.�ھ  دا��� ����م در ار���ط �� اHزاب و 1روھ��د���ی 
ا�د���ن و /� در (��� ی 	�   �ر�& 	��Oر ا�ران /� در (��� ی 	ذھ� ����  در �

  .ن1را��1را��ن �� /پ 

. ھ	� ی ������ و اHزاب ����  ا�ران 	���  �وده ا�د �ر �و
  از ا���داد درو� 
�د�ر�ن 1و�� ھ�ی ا�ن ا���داد را در Hزب �وده 	��ھده 	  -��م -� �����.ذار ا���داد 

�ت واره �وده ا�ت  � �3رو روز��درون Hز�  �وده ا�ت و �	�د ا�ن ا���داد را -
ھ	�ن Hزب 1ذ��� از #����ی و����Hک و <�ر #��ل ��وری -� در . ��وده ا�ت

را���ی و�Iداری �� Hزب �� ا(را 1ذا�ت، ا���داد Hز�  را در دوران ا#�	ت در ا�ران 
�� 	دد ک گ ب �و�ط 
�دا�L	د-�	�3ش و �وراLد�ن -���وری و ��س در دوران ���Oد 

ن اردو�1ه /پ �3ن �ر�ن ا���داد را در ��ز	����ی Iدا���ن در ھ	�. ��ز	��دھ  -رد
�3ق ا�ران و 1روه ھ�ی ��را	و�  آن �(ر�� 	  -��م و در ���ل 	(�ھد�ن �3ق ا�ران 

	�م آن -� رو���Gران 	��3ف -� . ز	���مواره ی آن را �� (�ن 	  آ –�ورت ُ�ل �ت 
و (����ت ���م �وده ا�د �� از ا-�ون �ر/م �Hوق ��ر �راIرا��� ا�د �� در ا�ن ا���داد 
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آ��� �ود (��� ا�د �� در����ش و ���Lد1  /��ن �3و�����  �	�م ��روی �	�ق و /���و�  

	ل ز��ده ای ��رھ���3 ا�د Zون ��ز . 3ود را �� -�ر ا�دا��3 ا�د و از ھ���	وف G� در

و  �	و�� ھ��  از ا�ن د�ت Iراوان د�ده ا�م ھر/�د �� �دت �3و����ی �Iز�� 
(رأت 	   در 
�ر د-�ر 	�دق ھر -س . ه ا�د/پ ��ود �رور����3  در اردوی

-رد ا�د-  از �������ی رھ�ر و ���وای ��=ت 	�  �ر��زز�د �� �� ا����د �����د �� 
#وت �	�م طرد �ده ا�ت و در Hد �رور ���3ت از (��� و ��=ت 	�  را�ده �ده 

د-�ر �د��  �� د-�ر ���ور ����3ر  ��L��  �H �س از ��=ت 	�  �دن �Gت و#� . ا�ت
3وا���د و (رآت -رد�د ��	�	��  ��3  ا��3ذ -��د /��ن �� �3و�ت و �رور 

ا���داد را�X در ������ و ��ز	����ی  .اطرا��Iن 	وا(� ���1د -� ��ور -رد�  �	  �	��د
� ا�ت ا�ن ا���داد ھ	�ره 3وا��. <�ردو�L  را ���د �د�ر�ن 1و�� ی ا���داد �� �	�رآورد

�� ��م ا���داد  ای �3ص3ود را ����ن ��زد و ��G1رھ�ی 	ر��ط �� ا���داد را در 1و�� 
  .#درت �H-	� �� دوLت ����ن ��زد

ن -� �3و�ت را�ش �وم را �� (�ن آز	وده �ود�د �� ھ�.�م آدور�و و ھر-���	ر �� آ
.�ه -�	��� از آL	�ن و ا#�	ت در ا��Sت 	�Hده ی آ	ر��� و و#�  -� در دا�� 	��(رت

���3 1ز�د�د �� را از ا�ن Hد ورا�ر 1ذا���د و �O  -رد�د ���3ت 3ود-�	� را در 
» ���3ت 3ود-�	�« ���Hق 	�Gل آدور�و �� ��م. ر دھ�د	Oرض ���Hق و �رر�  #را

و ر���L ی ھور-���	ر در ار���ط �� 3ود-�	.  در ���ر ��3واده ���Hت از 
�#� ی 
  .���  ا���داد دارد ا�ن 	���Hن �ر(��� �� ر���

�� ���� ی 	�م در ھ	�ن ار���ط ا�ن ا�ت -� ����د 	�Gوم ا#�دار و ا���داد را ��  
از ا�ن 1ذ��� ا#�دار در 1روه ھ�ی ���  در ��ر�& ا�ران و ����ری ��ر���3ی . ���دار�م

ا���L ھر ا#�دار �� . د�.ر �ر�ر	  آورد و /�زی ���ت �3ص ��ر�& و Iرھ�? ا�ران
�ر و�ژ���1ی ھ	�ن Iرھ�? �ر�	رد و از 	ا#�دار در ھر Iرھ�.  را ���د در ��(���ت 

در 
�ر  م	�Gوم ا���داد ����ر �� �(���ت ا�ن 	�Gو .�O	�م داد���ی �  ��Hل �رھ�3ت
اH ���Lق آن ا�ت -� ا�ن 	�Gھ�م را ��3ت د#�ق . �(دد ھ	.�  و 3و���و�دی دارد

I و �O	�) �� 3ص رھ�.  1ردا��م ��س از ار���ط آ����	آ�/� ا�ن . �3ن �.و��م
ا�د�ش 	�ظور 	  -��د ا��G#�ً �� دوران (د�د ھ	3وا�  دارد و ����ر در  دا���دا H=راتِ 

�ت �� �Oد در ا�ران �� /��م 	  طو(ود 1روه ھ� و اHزاب و ������ی 
�ر 	�رو
� ا1ر 
�ر ر=���ه را -� ����ری از 	��GL�3ش ا���دادی 	3وف ��م 	  ���د � .3ورد


�ر،�رای �	و��، ���راLد�ن ��ه 	����� -��م،�  �رد�د دوران ر=���ه ����� ھ�ی 
-�I  ا�ت 
��ر . Iراوان از �3و���ت د	و-را��� از 3ود �� �	��ش 	  1ذارد

آ	وزش را در ا�ن دوره 	����� -��م �� دوران #�ل �� 	�	�ر از ھ	� 
��رداد��1ری �� 
�س /را 
�ر ر=���ه . .ر از ھ	�ن �وع راا	��ت 
	و	  را و ����ری /�زھ��  د�

در ����3ر ذھ�  	��GL�3ش /��ن و����Hک �ر�	رده �ده ا�ت؟ ��3ت <�وی ا�ت -� 
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دو د�.ر Iزو�  1ر�Iن . #�(�ر�� و 
���ر #�(�ری از ا�ن دوره �� �و��ف درآورده ا�د
�ی �� د�.ر ����3رھ. �و#�Oت 
���ر ط��� ی 	�و�ط ���Lده را ���د اaر1ذار دا��ت

د	و-را��� �� ارث ر��ده از 
�ر 	�روط�ت 	���د ا�����3ت 
	و	  ا�ت -� �ر 
،  ��د�ن �ر��ب 	  �وان G1ت در #��س �� 1ذ��. -و����ی ر=���ھ  ���� 	  ا��Iد


�ر ر=���ھ  �� 1و�� ای �.Gت آور د	و-را��� 	  �	��د ا	� در #��س �� 
ت ا�ت از 
�ر 	�روط� و ���Gر 
��ر 	��O د���وردھ�ی 3ود 
�ر ر=���ھ  

و �ر آ3ر ا�ن -� (���  �دن . 	  �ود�3و���ت ا���دادی دارای -� ا�ن 
�ر 
ارز����  	�Oن در 	���س ��ن اL	��  �و
  از 	��Oرھ� را ا��
� 	  دھد -� �� آن 
ز	�ن �ر Iرھ�? �و	  ا�را�  و ا���L ����ری از Iرھ�.��ی د�.ر ��.��� 	  �	وده 

ران، ����ل �وراھ�ی 	رد	   -� از دل ا���ب ا-��ر و (��ش ا�ت 	���د �Hوق -�ر1
ر��ب ��د�ن . رو�  	  1ذر�م –از <�و #�(�ری و �����bت ا�.���  .�و������L  �رآ	د

��O	 �� ن�I-��م -� �ر1ر  	ھده ��	آورد،  ر  	راھ  �� ��ر 	م ا���داد �� ���� 1�� ��
�ر�3  و در 	���س (���  ��ز �ل د#�ق -ردن ھ	�ن 	��Oر در دوره ھ�ی 	��3ف �

  .���ز	�د ��زک ا�د��  ����ر ا�ت

��1ھ��ر و  ی ��ده ا�د����� ھ	واره 3وا��� ا�ت �Hو	�  �(و�دادر ا�ران ا	� ��وه 
در   �ود و ھر�وع (��(وی 
	��	��4 �ردار ���و�زد �� ��وا�د  �ر1ز��د و  ��د��ھ

ار���ط �� 	�Gھ�م ��/�ده �� �در�X ��د�ل ��ده ا�د��  در . 1	راھ  ���Iر��د���(� ��وا�د 
�� � �	���د��1  د�ت وا�د��ا�ن �وع از. ت ا�د���دن در ا�ران�ده ا�ت �� �3و��

�� ھ	�ن ا�دازه . Iرھ�. 	���� و در�	�م 1روه ھ�ی ����  وھ	� ی ��زدر-رده ا�ت 
و�ژه  ��وه ی ا�د���دن ����ز دازه �� ھ	�ن ا� ا�3ق درا�ران رو�� اIول دارد، -�
�Iدان در دوران ��زه ز	��� ی ا�د��� ی ����  �� ��ده ا�د��  ��د�ل ���1 ا�ت و در

  .	  -�دھم  	ر(�Oت �Iری �� L(�(ت و �ر��3  
رض ا�دام

ان و��ن ���ت و �	  �آوا#�Oت ا�ن ا�ت -� ورود �� 
ر�� ی آزادا�د��  -�ری 
ز S�OIن ������ و1روه ����ری ا. � /��ن آر	��  د�ت ��Iت����� �� �� �� (�ش �

  �Lد�د �� 3ود #�در ����د /�ره -��دھ�ی <�ر دو��  	ا�ن �وع از ا���داد . درھ� را  ��
در �را�ط -�و�  �� ���� �� ا�ن د�ت از �(���ت ا���داد در . ���د (دا���1 �و(� -رد

��ز	���� و ������ رو�� رو 	  �و�م ، �ل �د�ر از آن در 
ر�� ی 	ط�و
�ت و 
در (��  -� ���د ��وان ا	�����  (دی (�ت 
ر=� و رو��رو�  ��Lم ا�د��� ھ�  در�ت

	��� �و �رورش ا�د��� در 	(	وع Iراھم آورد ، �� 3ود-�	.  	رد	��  -و�� �ظر و 	��
�� وا#4  	ط�و
�ت �� ا�ط�ح <�ردو�L  ��. مو ��ش �� ا��Iده د�ت �� 1ر���ن ھ���
  �Lی دو���	د از -�	ت ��ره �
�� 	���  �ررا�ت 3واری �وع ��3  از ا���داد 	ط�و

��� و �  ھ	�� �� ��ر�& �س از 	�روط�ت �� ا�ن �و  را 	  �رورا��د -� ���د در
ھر-� ��رب �(و�د ا	���ز ا����ر ��ر�� �� د�ت 	  آورد و از ا�ن راه . ��Hب 	  آ��د
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روز�1ر 	  1ذرا�د و ھر1و�� �Iر ا���  را طرد 	  -�د و �رور ���3ت را در 
ا�� . ا:�ا *  ?Jارد���ر�و /�پ ���و�ر رو���Gران ا��3 و 	��ط�O -�ران �  �روا 

  1	K$@M* ذب	L وا89  و��p 6+� یNرا  	�ر
	�� ی دو��  وزارت �	ر:� ی /���	�
L ه ای ?�7اه$�/��	*� ی . ++�ه �  *  ?��د و 1@)�D1�+L  * x$�2 و 1.��� *  L+� و/� #

� ھ	ی /��	*� ��NC ی *K$@M	ت ا��ان �B  از ���@B	را�� �1�� و L	ذب �1�� ?$�
�� ھ7�� /��	*� ا�@�� . ��e�$ن /  /  
  /� 0Z	ب *  آ�$
	زی در راد�$ و 1)(D1ار و�B1


�/� *�اb1 /��3 از ��دا - �+� راد�$ آزادر
	�� ای *	در  
ا*	 آ��H  /�*  آورد/  /  
$�> �L 2
�+  را *3& ا
2 ا�� ا+H+�*� ای ا	/�� �و �1و� ��ر
	�� در �� *  1$ان �$1

�� �Lد؟ھ	ی *(�)� �	ر
  ز/	ن :$1   �Z ت آزاد و:$د ��ارد و	K$@M* �L ری$�L در
 2)
 S761 ی ��	�
�3	ی ھ7�� رژ�& در ز��ان /� 
� *  /��� و در ا
	س آH1	K$@M*


  ��وL	ھ��ه ا	�

2 <�$�� *  1$ان روزی <+�/	ر *K$@M	ت ا*+��  و دو��  و 
1'0�� و 
+I4 و  ھ7�� رژ�& را /�?��2 و ��NC ی �C@Keت آ�3	 را ��$�H�/  ھ

 6�k$1 2 /� . /� �$رد *�دم داد
�)� ای #�ه ا
�� /��	*� ای در /  /  
  و+> &�Y+1
 �/  DM+* ��p و ���  �*$BZ ���	/  و ��NC در �CL cم $1:�
�P9 /	:�ھ  و دو

�D�+* h)# آن ?�وه و 	� �ا� �/ c7�> �
 .*�د <+� �K$ه ی ا��D	دی و �B  دو
ا�� ا
�@�اد درر��	رھ	ی . 3	 �L �	دآور#�ما��ان *�6ود �7  #$د/� ھ7�+ا
�@�اد?�وھ  در

 �/ e�
  ا��اد، ?�وه ھ	ی 9$* ،?�وه ھ	ی BZ$*��� و 8741	ت *6)  و *6)� ای �	�

��ه و ?��0ده ی �. ، اb(p /� ?$�� ای /� و ز�+�ه<�& *  �$ردH����ه ?���� ا/8	د �

�	#�� K	*�ا�� ی �	د��ه ا�?Jار /� �PK:��� ،ن ا
�@�اد در ا��ان �  �$+L	�N  در دورا
�V/2
0L	�  /� ا�� 
	ده 
	ز�3	 . �4�3	ی ��ھ+�  در :	*�8 و ��ھ+^ و �71ن ا��ان ا

دل *  /+��� �L �$د *	�)+� �$K  از ا
�@�اد را �	?'�� /�jورا�+� در �$ای <�� L	ذب 
 .ا
�@�اد �	د#	ھ 

�++L #+� <�3ه	در /	$د 9� 	را *  /+��� 1 	درھ 	?�وه ھ �ن ا�R	8� .�$ع ا� �اد از �@�
ا
�� ?�ا��3	 و ر��	رھ	�  را  ا�@�� /	�� /� �	ددا�L 2#./	�� :�ا?	�� /� 
+J? I4ا#2را +>

ا?� /($اھ�& در L+	ر �P+K . ھ& *�	ھ�ه �Lد در اeZاب و در *K$@M	ت *  1$ان
ا�@�� /+	 /� K �/ ،h)�*  '��81	S* د���ی /� �	م 
	�0$ر در :	*�8 ی ا��ان  ا
�@�اد،
L ه	2 �7  #$د��*$BZ �/ �6ود* e�
	�0$ر � �L &�
	�0$ر ?�وه ھ	ی . +�&،در *  �	/

2
ا�� د
2 از 
	�0$ر را در . /�#�7ده در /	R /� *�اb1 /��1 از 
	�0$ر BZ$*�  ا

	ز*	ن �	��� ی آن در eZب   (41 	/ ���: �PK ر ا��ا��+� و در	L �/ ن$�ا
	س *Jھ@

	�3	 و B�1)3	ی *��  �L /� �	ری �'  د���ی 1$ده رو/� رو *  #$�& و 
Ej در 
	ز*
�++L  * زی	
�2 �	. ا
@	ب �$د�7	�  را /��0P)# �1ور �L 2
�N در ا�� رده ا

�  * 2��e ?$�� ای از 
	�0$ر .�/	اھ7�  �*$BZ 0$ر�	
 �L 2
/� 0Z	ب *   /��3  ا
در . #+	
	���� ا*	 /	 ا�� 
	�0$ر *  1$ان د
2 و �+�4 ��م �Lد و آن را #+	�2 و آ

Z2

	�0$ر *��  
(2 ا 2�	+# �L  �	 �+L  7� ن <�3ه	
ھ& اL+$ن . و /� ھ�Z	ل آ
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�& �L 1$أم #�ه در رو�	رو�  در ا��ان +L  *  ?2 ز��*$BZ ی$

	�0$ر ��+  از  	/
 	/ 2
2
	ا*$BZ ��
  در <	ر<$ب ھ7	�
اCNح . �0$ر را�2 �$اران ��ھ+�  و 

2*$BZ ن /�ای د�'��@  از	0$ر را رواج *  دھ+� و  ط)@�	
?$�� ای �	ص از 
(B�1 و 	3�	ز*	
 27Z�* ر ظ3$ر	Yدر ا��  
	�
�e 3	ی � ��D� 2�Rو 	6$ /� ��/� ھ7
در L+	رھ�7 ی ا�+3	 /	�� از 
	�0$ر /  ر7Z	�� و *$ذ�	�� ی . *  L++�د?�ا����	ن ر��	ر

�J����� #�ن CMN �P9ح رو#+'�Bان �	 ط�د#�?	ن *$8k  �	د�Lد �L /� � ی /� ا:@3
$1
s ھ7�� رژ�& /	 ھ7'�ھ+�	ن و ا��اد د?� ا���I وا89  /� #�$ه ای ا������ه رو/� رو 

ا�� :��	�3	 /	 /��	�  *6')3	ی /��0 و راه  ./	ز �7  ا��0+�و JZف *  #$�� و از ط�د 
/� د
2 ا��ازی ����	ت �	�L  N /� �	م ا��اد *M)$ب �	 �	#+	��� از BZ$*2 ا*��	ز 

��3	ی JZف و ط�د  ور��*  آ�	8� ،����
�3	ی ھ7�� *6	�S را �  *  ?	�
 S7K در 	ا*
�++L  * ل	ز ����� ی �$ را . را د�@	�ھ�7 *  دا�+� �L در �c دوره 0L	�  /$د�� �L ا*�

*6	�)  ھ& /$د�� / �L	 N	Z@	ن . ا:	ره *  داد�� و از ھ7�� راه روز?	ر *  ?Jرا����
� و /� آ�	ن *�د *  داد�� ����� ی �$د را را2Z راه /�+�از�� ا*��	ز وارد *Jا�Lه *  #��

�+�	
aZ ا
2 ا�� . *��وط /� ا�� sD� �L آm	ر ھD7)7	ن ا�� �lZات را /� <	پ /�

�3	ی را�2 �$ارا�� 	�
��ه را �L در �+	ه 
	�0$ر BZ$*�  و H�/� راه ا��	ده :��	ن �

	
�&�/$د /	 د29 #+	+L  .  

١٢.LcC �	�- ن/$�+  

&BZ ��(K نC1	9 ام�Kب  اCDز ا�	pو در آ ��	�
89$�0L 2	�  ا
�L 2 در آ* ���	�/۵٧ 
، �L$+B1ا31	 و L	ر?eارانا
@	ب ط�د، ا�Kام و �'  /)� #7	ر ز�	دی از د�$ا�0	Rران،

،�+��	
از در ا�� :��	ن #�2L :�0+� و د?�ا����	ن و اد�@	ن و ��ھ+��	ن را ھ7$ار

	ز�3	 و دا*� زد�3 �+�
�3	ی �	0L	زی /	 رو�  ?�	ده ا
�D@	ل ز*	�
	 /� ا�� 

�� BZ& ا�Kام د
2 /� ا�L.�Kد��(K �L  �	0L ر در �$ر 1$:3  از	ض *  �اا*�وز #7
0�	ری از ھB7	ران و ط�د /	S�9 tK  ۵٧، ھ7	ن ا��ادی ھ�L �+�0 در *dMD ا�CDب ز�+�/

  .�$د و *�د*	ن �L$ر#	ن #���


	ل ا�در
2 /� �	ددام ���0  را �L د  ���D	ت  CD۵٧ب ر ھ7	ن �(�0D61 �0 ی
در *�

�0 <+��'�ی  ن روزآدر . L	خ /�?eار#�-ت K)$م 
�<3	رراه #	ھ�k	وزار�* ��ھ7

�D	�Y�  1�	ت �$د راK+$ان L++� و/� D61 ی	3�
	�
را دK$ت �Lده /$د 1	 در ار1@	ط /	 
�++��+/ t6/.  د و	+
��وس ��ھ	م ر��E و29 
	ز*	ن *)  ا
N	bZ ا�� 9)& ھ�7اه /	 

�& را:d /� ان دK$ت #�ه /$د��3	� �N	�Lا*� ا
�	د دا���Bه ی اP�9	د دا���	ه 1
�D	1  و آD61 ی	3�
	�
&�+L 2@6N زی در ا��ان	
 $�6@�3	�& در Z	�  �L در N. ر#

�� ��وھ�   
�0 و #7	ری از ��*��eاران اداری واlK	ی ھ7	ن *�p ی	ا��اد /(�3
#�2L دا#�+� /	 �Nا2Z ?'�& ھ�7 ی *	 /� K+$ان ا�0	ن دارای DZ$ق /�ا/� و *�	/� 



 

184 

 

 1	D�D61 �0 ی
�* c� ی	lKان ا$+K �/ 	*ا &��DD6* s'D	ن . DZ$79	ن /�ا/� ��20 ھ�0
�++L یe�*� ر	و /�� �+�$�/ �)

�3	ی ��وھ�  	�
 �/ d:ن *  1$ا�+� را	�. و دا���	ھ

�D	1  را #SB دھاD61 ی	3�
	�
�& lK	ی اداری �7  1$ا�+� /� �$د aZ دھ+� 
�1 	� �+
�++L.ی آ	l� �L  �	0L	?ن روز
(� ?'�� از 1'	و31	 /� ر را /� �	د *  آور�� *  دا�+� 

2
��ھ	م و �	�Lا*� �L ھ� دو /��$ردار از *89$��3	ی ا
��+	�  . <� SB�* �Z /$ده ا
�� /$د�� ا*	در ���$ا
�+� از �l	ی  <� *  زد��،
B$ت ���� �Lد�� ز��ا �7  رژ�& �

���� ��د?��e ا�CDب�/ �(N	� . �N	�  و�����
B$ت /$د �� / Sم ا�@�� اھ	وس ��ھ��

�& در �	0L	ز�3	 2L�# دا#2 و *  :20D�0* و &�D�0* ��p �*ا�L	� . �/ 20�� از E�


 �/  0L �L �+L  * ���V1 دارد 	l� �L ��ا S�* 2'? �*د�B� اض��K2 ا�	+)!  

R	Z ن	2 از *�د*
<+	ن در *(	�'2 /	 ��2�$ 
(� *  را�+� و <+	ن  /��  از ا�� د
� �L ھ� �	 آ#+	�  را از z(N ط)@  و �eوم ا
�'	ده از رو#3	ی *0	�27 آ*�e دم *  ز�+


$ق *  دھ�/� #�'�  . &L  در �L  �	**�د �+�ن و ��ار�& از ا�� 	و ا�+4 ���	ر�E و /��
در 0L$1   	 و 
$�� و :	ھ	ی د���/� �P$ص در ا�	Rت *��6ه ی آ*��Bو آ�4	 و 

*�'	وت :)$ه *  ��و#+� و
(+�ا�  *  L++�و /+�	ه ھ	ی DZ$ق /��ی و *�ا�DZ d$ق 
ا�� :)$ه ��و#�3	 ��0Bه L	ذب و �	N	د9	�� و . زن و *(	�'2 /	 ا�Kام راه *  ا��از��


2ر�	L	را�� ا .Y6� ��، از �۵٧ ھ& Z	�k ���ه ا�� از ا�CDب ا�� �lZات �Z  1	 ھ7
����	0L	ز�3	 ، از ا�Kا*3	ی آp	ز ا�CDب �/ �(N	� e�در � و /� ��D ا�� رو��اد p& ا��

�++��L /  �1د��  ۶٧ا��Kا�k	ن 1+3	 *�6ود #�ه ا
2 /� ا�Kا*3	ی  .1	ر�T ا��ان /+�
Z	ل ��L �NCدن 
�& در :37$ری ا
C*   /	 ا�� .و دھ��+	ک ا
p 2& ا���e ����ه ای

	ل  �/2 ۶٧D�DZ 7  از��� ای ا
�P9 �/ 2 1@��� ی �$د /� *�د /�	ن �
  .و

  

  ا<�ل -,(رو@�cE(ی. ١٣

�& و ا?� ا�� ����ه را در
2 ��. /	�� :�ی ?��2 را در ا��ان 
D$ط آزادرو#+'�Bی�	B
?$�� ھ	�  /��1 از آن رو/� رو *  /� 
+�j0� I4�& در ا��ک *�1  و �Z  ھ& اL+$ن /	 

�+� ی رو#+'�Bی :��� ا��ان را از *��وط�2 /� ا�� .#$�&��در
2 ا
�L 2 *  1$ان �

$ رد�	/  �Lد ا*	 �@	�� از �	د /�د �L رو#+'�Bی �PK *��وط�2 �	 در &2 �1 /+$�0



)M+2 رو#+'�Bی ا��ان در آ �/ 	2 1�
�	�� ی �PK *��وط�2 و دوره ی *��وط
��
0�& *  #$د  /	 ا�� Z	ل /	 رو#+'�Bی آن �L آن رk	#	ه /	 رD1 ن /� دو دوره	


 	1 �8/ �/ 20�و از ھ7��  ۵٧*�داد 1	 آ
�	�� ی ا�CDب  ٢٨*�داد و از  ٢٨#�3�$ر /
در ھ7�� دوران ا��� /	 �$K  /	ز���ی ��Bی در . ا�CDب ?���� 1	 ا*�وز 1'	وت دارد

�L &�ھ+$ز :	 ��'�	ده ا
2 و ��$ا���0 ا
�N�K   2 ی رو#+'�Bی رو/� روھ�0
�+L �k�K ای ���	ن �	*	
ا�� :��	ن 1	زه را ا�@�� �7  �$اھ& /	 . <	ر<$/3	ی ��Bی 
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�I رو#+'�Bی #�3�$ر � 	3�	
�� �	�N رو#+'�Bی *8�+  �L آن را ��دوره ھ	ی �
��ه ام �0B	ن ?��2*	�  �0�/.  

و�9  از رو#+'�Bی 
(� *  ?$�& ا��اد ، ?�وه ھ	 و B�1)3	�  را در /� ھ� Z	ل 
��Yدارم �L از #�3�$ر /�20 /� ا�� در ا��ان :)$ه ��و#  ���� �Lد�� و ادK	ھ	ی 

و در eKت «در ا�� /	ره در �L	ب . در
2 و �	در
2 را ھH7$ن ا���$�$ژی :	رزد��
�41د و «را در �L	ب �3	�  از آن �L	ب /(. 
(� ?'�� ام» �'2 رو#+'�Bان

در ا�+4	 1+3	 /� ا#	ره . /	ز�7$ده ام و *M	�@  د��� ��e /	رھ	 �$#�� ام» رو#+'�Bی

(� *  ?$�& 3	ازآ�.  


  و <� اد/ ، /��0 /+�ی #�ه �L  * �k�Kد  ،�Bی L	Rی �$د راا�� رو#+'	�
 �>

+I4 و �/ 	� ��B/ �D� �/ از آن را  �	7  داد ?$#� ھ� aZ 0  راL0/دوا�j .��ھ&  ھ7

2(P� 2 از�	BZ  �	3+1 �/  c�داردا���$�$ژ R	L ��ای آن . ا�/ c�ی ا���$�$ژR	L ��ا
/+�3 /� ا/eاری ��	ز دا3+1  �L 2#	  D*@$ل واd9 #$د �	 /� :	*�8 ا�L �m /�$ا�� در :	*�8

ا�� ا/eار /� ?$�� ھ	ی *(�)� در :	*�8 . �$د *  1$ا�20 آن را /0	زد و /� L	ر ا��ازد
�&. ی ا��ان 
�و
	*	ن �	��+�+L  * ره	در ز�� ا# 	از آ�3  ��/ �/ . SB�1 از ��	20 /)�


  /eر?  �	د�Lد �L  /� �	م eZب 1$ده در دوران #�3�$ر /�20 در 
�ا
� ا��ان 	�

�2 زد�	2 /� �8
ا�� eZب 1$ا�I)/ 20 در �$ر 1$:3  از ا�� رو#+'�Bی را در . د

�2 و *+2�e /�3ه *+� 
	زدا B�1)3	ی ا79	ری/��� ی �$د :	
	زی L+� �	 در ��Z ش از.  

�� 1$ده ای در 
	ز*	�3	ی د��� ھ$�2 ط)@  �Lد�� د�@	ل eZب 1$ده رو#+'�Bان /� p .
�	l� �����L  * �3ت *)  /$دن را ��ک# �L  �	3(B�1 و 	3�	ز*	
  ھ�7 ی ?�وه ھ	 و 

  ./�ای ا�� د
�� از رو#+'�Bان ��اھ& آورد�� ھ$�2 
	ز

8�� �N�K ی ظ	ھ�ی ا�� B�1)3	 ت �9رھ+�	*  E� �L از /�20 و ھ��& *�داد l1
�
SB# ، 2 د���ی از SB�1 در *�	ن ط@D	ت �و?�2 و �	Lو�� 	ی :)$ه ��و#  آ�3


s و ?�وه ھ	ی /	�+�ه در ھ�7 :	 در ا��ان رواج �	 ��L 2 در ا�+4	 ا�� ����ه را $�*
&*	�  *  ('6* SB�1 .ر�^ در	ی ر��	ن  *6')3	ه /�0�/ e: �+�#ری ��ا	L ا��ان �

�ا

S'6* ن ھ�	ای وا/��0�/ x�
  و ا:�7	K  در ا��ان . و 1@)	�
/� ا�� ����ه در اد/�	ت 
2
�1»S	 :	�  �L �	ددارم . L �:$1	�  ���ه ا/e7�: « ��دا��4$ی آ*��B	�  و ا
�	د �0

ھH7$ن �c ����ه و » دوره«در دا���	ه ھ	ی آ*��B	 /� ھ+�	م ا9	*2 �$د درا��ان از 
�+L  * د	ن ��ھ+�  �	. :��  �	دوره ھ ����او ا*	 1+3	 /� *6	�)  �	ص راه دا#2 و /

در L+	ر ا�� دوره ھ	 �L . را �L �/�41ده /$د �L /� �6$ی /	 BZ$*2 و29 ار1@	ط دا#�+�
/	�� از ��3�0	 و روا/s �	�$اد?   در واd9 ادا*� ی آ*�و#� �	�$اده ھ	/� 0Z	ب *  آ*�

1'	وت دوره ھ	 /	 روا/s �	�$اد?  ا�� /$د �L دوره ھ	 ا/8	د ?��0ده و <� . �e �	د �Lد�
�d �1از ا/8	د �$��	و��ی /�?eار *  #��� و /	  �+�،/0	 �	*�4	�0  دا#

  و	�D* در
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 �/  /	��
lZ$ر دو
�	ن و آ#+	�	ن و 0L	�  �L *  1$ا�c7L �/ �+�0 ھ& /�	�+� و راه د
در L+	ر ا�� دوره . /�?eار *  #���/�ای ��B��� ھ7$ار 
	ز��،ط�3Z	ی ��درآ*� را 

*6	�P� �/ �> S$ص 1$ده ای و *6	�S *)  را ��e از 1$:� /��$ردار  ھ	/	�� lZ$ر
2�	
دوره ھ	 /���� /� L	�$�3	ی #SV �	/  *  *	��0+� در Z	�  6* �L	�S ، �$اه 1$ده  .

. ��ھ+�  را /	ھ& ا�4	م *  داد�� - 	L  K	ر�Lد L	ر�	/  و 1@)�x ا:�7ای و �$اه *) ، دو 

	��+� و در ا ھ7$ار 	 ھ�:	 *  ر��+� *0�� #V)  ر�D	ررو#� /$د �L 1$ده ا�3  *

�� ر�D	�  آm	ری ھ& /� /	ر*  ��	����، ا�� آm	ررا در+> �H�	+> �7k  * 	��L ق و$/
�2 د*���� و �� �sD ا
@	ب ��وش آ�3	 را ��اھ& *  آورد��، /S ورا�1 از ا�� ��Z �Z

  .��ھ+�  ھ& /�ای آ���++�?	��	ن د
2 و �	 *  �Lد��


�اه  1@)��L x	ب ا�� �	 آن *  ('6* $lK	�d  وBZ 29$*2،ھ�7 *  دا�+� در آن رژ�& �/
���	ن در 
	��	ر lZ 2*$BZ$ر دا#�+� و از آن . �7  �1ا#('6* ��0�	ری از ھ7/

���
	��	ر/�3ه *  ?���+� و #@	�� :	م *(	�'2 *  �$#� . �/ ��	/ �L ر	+L �/ ��B� ��ا
�x. ھ�Z	ل /� آن �8+  دو?	��  ر��	ری ا#	ره دا2#(@1 �L 2
lK$  /�ای *3& ا�� ا

S'6* . &L /� �1ر�l� U	�  L	ذب /� /	ر��	�� P6* �L$ل ارزش اد/  ا�m �7  /$د
#	�Kان و �$�0+�?	ن و *��:7	�  �L #�1�3	ن را �� /	/2 ا�m �$د �L از راه  @$د���
�S'6* x �$د �L b0Lده /$ده ا�� و ھ+1@($�++L  * b0L &ز ھ . c� ذب	L ^+ا?� ��ھ

2
  .*�Pاق دا#�� /	#� /� را
�  ھ7�� ا

�0&(ده /$د�� و 1$ده زد? ِ رو#+'�Bان در ا
	س 1$ده ز�$�$�( I�	7� �/ 	رھ	د را /$�
را  �$د ا�� /�/(�3	 E�  �Z از ا�CDب ��$ا��0+� ا�� ?�ا�I و :$ھ� /	ط+ . ?Jا#�+�

�+  از �7.�+3	ن ��	ه دار�� M(p��  H
	/�L و از  H
	/�L �/  71	� 71  و از	� �/ ��

$ی$* ��0Z��  . /� *+��Yی و Z	�L �/ Rو/  و *

*  *C
��وزی ا�CDب �L �0	��� /� ا�CDب ا� 	/ �B'+#ازرو ��'? �)
�8وف ?�2، 
��20ی /� *8+	ی *�8	رف آن د���Bو#+'رو� e�	: .+�نا	 ��ا�CDب /$ده ا��  ھ�7
�	ن ھ7


�Z  در دوره ی  وا�CDب را دردوره ی ��I از و 1	ر�c ا����   ��eیو /������ ��د
ز*	ن ادرھ�7
�  /	 ھ7�� ا�CDب در/� ��ج داده ا�� و /������ �4	�d را�CDب 

��ی آن *�bB1 #�ه ا�� و /������ /  �Kا���3	 را در *dMD آp	ز ا�CDب /� �	م �(B#
ا?� *	 ھ+$ز ا�+	ن را رو#+'M� �B	ب *  . �CDب 
�$ده ا�� و *�3 1.��� /�آ�3	 زده ا��ا


 �/ &�+Lه ا�� و��e? د /�ای �$د$� �L 2
/� :23 آن �L /	 د��� ?�وه ھ	 @K b+$ا�  ا
  .و *�د*	ن ا#�@	ه ��$��

0�	ری از ھ7�� 0L	�  �L ا*�وز �$د را *�ا�d آزادی /�	ن  *  #+/ &�+B� ا*$ش�� �+�	
	
/�  ،در
2 ھ7	ن 0L	�  ھ�L �+�0 و�9  ��و�� e	S1 �	�)�ی /� ز��ان ا��	د /� :	ی د�	ع 

Iھ$B� 2. او روآورد�� از
8��ی . ا�� 3+1	 �c �7$�� ا
L	ری �L در ار1@	ط /	 
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��:	�  ا�4	م داد�� از ا�� 
از داد?��0ی �$ا
�+� او را *6	�7L . �1 /$ده ا
2 ز#2ھ& 
 �L ی آن	: �/ �+L�+@(M/ ا*�وز . آزادی /  <$ن و <�ای او را �L  �	0L ��/��  ازھ7

�)� ی �	�($ری در ا��ان و در �pب �Lده ا�� ھ7	ن 0L	�  ھ�L �+�0 در 
DZ$ق /�� راو
آp	ز ا�CDب *  آ*��� /� e�$(1�$ن ا�CD/  و29 و
	ز*	ن *)S *��6 و DZ$ق /��ش را 

�+��	
��0  وا�7$د *  �	��j*ار اe/ا . ��0L	�  �L در L	�$ن �$�0+�?	ن :d7 #�ه ا�� ھ7
�� �$دی *p ا��اد 	رھ	و / 	رھ	9)& را در *�8ض 1/ �ا� bZ	N �(7: � 2�P)# ور�

�9ار داده ا�� و �L  89$*  �Z در 1+�+	 �9ار دا#�+� و ظ)& /�ا��	ن ر��� /$د /  در�^ 
7�7	�� /� �	ر��	ن /	 ا�� Z	ل . ی و ھ7�	ری  �Lد��ا
2 ھB7	ر�$درN# ن	و از : &��	�

. 	��0	د��م از 2731 ��اL+  و9�6	�� /	ز���2 
� در *D	/)& و /	ز �$د *	�� ?Jا#�& ا*	
2#J? 	3ض از آ�	7pا 	ان /$�/ �L 20��� �c ��ھ+^ ا�� ا�+3	 ھ�7 *. ا�+3	 <�eھ	�  �@

�& ا
��Rل *8	ون وL 29	�$ن و��CLا* .و �c ���ش+B� د���ی($ش �� )ھ�ا�2 هللا *�
�L ب راCDی ا�	ه ھ	داد? b�K 	3+1 0*  دا� 	ری آ�3	L�+L �8 ھ& . 2را/h)# �� ھ7

�4	 �$�� ا
��Dار �Kا�2 
�داد در �+	ه �Nام � داد?��0ی *80$د ر:$ی ?�2 و از آوز�
��0Z اق�K 2�  .و 
	ز*	ن ا*+

2
	)��/ 2K	7: ��ا����� ای :�ی از ا q��� ��Bھ	�  ھ& 0 �L	�  L. ھ��در دوره ی �
آن ��Bھ	 ھ& *+40& و ا
�$ار /� 0Z	ب �7  ھ�7 ی . از ا�� :7	2K �@$د�� ��ورا���� ،

����
C*2 /$ده ا�� �� /  Lا�� ���	�آ��H اL+$ن *3& ا
2 ا�� ا
2  .آ�+� ا*	 /� ھ�Z	ل /

�آ  �0�ا�� ���B را در *P	Z@� /	 ����� ی . *�ه ا
�PK �L2 رو#+'�Bی #�3�$ر /

�	ن«L «)=  4+?�@L2 /) ا�P)# ل آن در *�8ض �1ور	دم و /� د�@�L ن	�/ 2Zا�N	
ی *(P$ص آد�+� را  آن #7	ره. �9ار ?���&» آد�+�«2K و ار?	��	ن /� �	م 	ھ7	ن :7

�  ھ$#+^ ?)���ی و /	دی و /	 ھ�7أآ��ج 
�L$ھ  �1ارک د�� /	 �	ری *76$د دو�2 
 2Lر	*�	2 آزاد�3l3� �9اردادن �H�ز	دوا�  و  /�L &ظ	L . bZ	N ��م ا	9)& در 71 �ا�
R	/ 2 �� دوران
�DK 2D	�� و آرا�I را /�ز/	ن را��ه اDZ �/  /	��
�'�اد و 3+1	 �P9 �/ د

 ��/� ھ7�� :23 ھ& /	رھ	 ھ�ف . از/	/a(81 2 /� ?�وھ  �	ص �	 *+	�8*  8
 S�9 ی	3�
��  واd9 #�ه ام و /	رھ	 در ��3P)# ی	ی :37$ری �1ور�3�0	3�H1	KCاط

8
�� ا*	*  و *	�+�ھ	�I �9ار?���� ام lZ  �Z$ری /� *� ?'�� #�ه ا
2 ا
C*  و 
  .ز�	دی ز��ه *	��ه ام

 2
رو#+'�Bی �PK #�3�$ر /��0  �	:�8 /� /	ر ��	��ه ا
2 و آ��H از آن /�:	*	��ه ا
�	د و�	�	��ار+/  / 2
$1
S /� ر*	ن �$�0  و ��)07	زی و #���8اL+  9	در . <�eی ا

آن *�Dار از �L  �$� �8# ا�� رو#+'�Bی *�K  . �($اھ� /$د ��ا?�د زوال را /	زدارد
� 0Z	ب *  آ��، /� واd9 ھ�?e /� �	ی �1ا�� ھ	ی 
�وده #�ه ا
2 د
�	ورد *	��?	رش /

�
/��  از �1ا�� ھ	ی �E آ�4)0  در دوران . #�ه در ھ7	ن ز*	ن ��I از ا�CDب �7  ر
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D$ط آزاد #�8 �$ی ا��   (41 �L بCDاز ا� E� �0ه از #��8$یB� &ب ھCDاز ا� E�
2

� ا،2
  .رو#+'�Bی ا

1
4 ا'�S1)�ت و - ٩S	
  �Rدا'

�� از �����	ن  ا*�وزه(D1 �/ ام�* �L ��$#  * 2�	�  �	*ر *�د$�L رج از	در � �N	�
�+�$?  * �)
ا�� �lZات <+	ن 
(	و71+� و د*$�Lات . از د*$�Lا
  N+�وق رأی 

�I از � EL q�*+�	�� از �kورت رK	�N 2+�وق رأی 
(� *  را�+� �L ?$�  ھ
2
ر1@	ط /	 ا��(	/	ت،اھ7�2 و در ا .ا�+	ن /� اھ7�N 2+�وق رأی �  �@�ده /$ده ا

�S �$#�� ام» #$رش /�aZ ا
2«*�6ود��3	ی آن در ر
	�� ی P'1 �/. ارم آن�� �P9
&+Lار�B1 ت را	YZC* و 	ھ ��B� . c�در �CL cم <+	��H ا��(	/	ت در �l	�  د*$�Lا1


+�  آزاد*+�	�� وا�40	م دھ+�ه /�?eار #$د، /  �1د�� /	��  �/  B�* و ��	'P+* و
ھH7$ن ا*	 <+	��H ا��(	/	ت . /	ت را ا/eاری در :23 د?�?$�  ��0Z �/ e	ب آوردا��(	

�)� ای 
اp$ا L++�ه و ���b دھ+�ه /� L	ر ا���، در ا�� N$رت 1� دادن /� ا/eار �7	��  و
�7? e: ی �($اھ� /$دe�  . ه 
	زی *�دم و :+@I د*$�Lا1�cاا��(	/	ت <

/�ای *�	ل . #�ا�+8* s	�  �0B	ن ��ارداز ا�� ھ& J�/ �Lر�& ا��(	/	ت در ھ�7 ی 
c�/��	*� و �	 <+�  ر9	/�  /� #7	ر *  رود *�	ن دو ،ا��(	/	ت در /��0ی د*$�Lا1

��ی دورا�0	ز ��e /�:	��3 *	�+� ا��(m.1 ط8  *  1$ا��	D* ا�@�� در �L ه	د��?	2 
/	ت ر�	
:$رج د/)�$ « و» ا��$ر«:37$ری در ا�	Rت *��6ه ی آ*��B	 /� ھ+�	م ر9	/2 *�	ن 

ھ+�	*  �L . ا��(	/	ت ا*	 در �L$ری <$ن ا��ان *+8	�  ��0Bه *�'	وت دارد. »/$ش
*$:$د�c� 2 رژ�& *	�+� :37$ری ا
�M*  *Cح ا
2 در ا�� N$رت ا��(	/	ت آزاد 

از ا�� رو Z	7L	ن /� ھ�q و:� . *  1$ا�� *+�4 #$د /� ا*6	ی ھ7�� رژ�&
�7 ���0+� و از/�?eاری ا��(	/	ت آزاد ا��(	/	ت /� *8+	 
	*	��ھ �$ا
�	ر(L ���
ی را

��e�ا��(	/	ت آزاد 1+3	 در N$رB7*  1� ا
e?�/ 2ار #$د �L �9رت . 
(2 *  ��ھ
�#	/ �M(
���� از �9رت ���وھ	ی /  Lا�� S9ا�Z ��	)* ی	وھ��� . �Z  رت$N در

 ��	'P+* ت آزاد و	/	اری ا��(e?�/ �/ �1 �/	: 2*$BZ ،اھ� داد/�ا/� /$دن �9رت$)�. 
��L  *�/�
  .در ا�+4	 Z	ل دو ���B ی ��Yی *3& در /�ا/�*	ن 

�(20 ا����� ی آ*	ده 
	زی �9رت �8	ل در :@�3 ی *(	�'	ن و دود���/� L	ر?��ی 
2
در ا��ان . *P6$ل ا�� ا����� �L ھ7	�	 �9رت *	دی و *8+$ی <	�L I++�ه ی 
)�M ا


2 /�اB@��� �m	ر�3	ی اCNح  /	 1$:� /� ا�� وا89��L 2 /�ا1R$61 �m  �	ص ا*		3�	

���V1 23: دی	ل *	وی �8��#SB ������ ا
2 <	ره ای ��e: 20 دا*�  BZ$*2ط)@	ن �

زدن /� �$دا���(��  و �$1�� �9رت *	دی از راھ  
	�& �L ھ7	�	 دا*� زدن /� :+@�3	ی 
2
  . �$دا���(�� ا
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 b�
)�M ی ا
�@�ادی از راه �$دا/��� 1�1 ���V1 ��
	زی �در ا��ان *0 �+��(�� ، ز*�
*  ا�4	د �9رت *	دی و *8+$ی، و 
�ا�4	م /� L	ر?��ی �8	ل ���وی /�آ*�ه از ا�� رو�� 

c�دe� ب$(M*  *	4ا��
د�)$ش �Lدن /� #8	رھ	ی �$چ اCNح ط(@	ن . #$د 1$ا�� /� 
�eی :e ری و د�@�0� /� راه ھ	ی *�	�@� <$و �$ش ���+	ن �	رج �Lو ���ا*$��	��	ن 


I اN)  ا�� ���L 20 ا��(	/	ت �$ب ا
2 �	�� و /� . ���b *�دم /� /	ر �7  ��	����

I �(20 ا�� ���L 20 آ�	 ?Jار *0	�27 آ*�J? eاری �� �/ ��
$�� I

	ن �� ��ھ7

�	د�� . ا
M* 2)$ب �	��+/ I
�ار دار�& ا
/ �> �L 2	�� �Lد و�9  در /� /20 9ا�� ��
 a�از ط� 	ت �	/	از راه ا��( ���V1 زه �7  دھ+� رو��	ار�� و ا:J?  7� ان�? �M(
و

��رو#3	ی *0�/ SB# e�ا
�+� و ھ+$ز ھ& *  �$اھ+� �L *  �$د؟ 0L	�  ھ& 	�27 آ*
د*$�Lا
  را از راه �B1ی از �7BZا�	ن /� د
2 آور��، /	رھ	 د��ه ا�� <+�� L	ری در 

 �0�* 	�
	ز*	ن ھ�q :	ی د� �/  B�* ا��ان �+�	* &L	Z &�رژ �L آن �N	� 20��
�
L+� ��ده و *c� �/ e34 ا���$�$ژی *�Dس /	#� و /� ھ7�� ا�K@	ر ا0Z	س L$ب ?0


�/�*  . و *.*$ر��  *�Dس دارد ر
	�2 ا�3   ��89$* ��*Sl8 اN)  در
2 در <+
دار�� و 71	م ���و �	س *$ر�2 ا�3  را /	 آورد ز��ا �7BZا�	ن وظ�'� ی �$د *  دا�+� *.

�� *�*+	ن /	��0+� و �Z  از :	ن *	�� /�Jار��در /�ا/�p . ��'? �)
  ��8kو ��در <+
 q��� از راه *0	�27 آ*�e و از ط��a ا��(	/	ت �$چ و /  *8+  �$اھ� /$د و ھ�V1 از

  .�7mی /� ھ�7اه �($اھ� دا2#

*  1$ا��  /� �$دی �$دی /�?eاری ا��(	/	ت آزاد ر
2 ا
�L 2 ط�ح D1	k	ا�@�� د
��وھ	ی آ� U��� ��ا?�دی و�9  /� را*+0/ �/ �4+> �L د/�د	از � ��	@� 	ه زاد�($اه #$د ا*

�	ن ا��(	/	ت آز*	Z �L *  ا���  �	ی :3	l� ر و$�L  ی درو�	l� �+ا�$�/ ��	'P+* اد و

	ز��*�ام /�*C را در :D1 aD61 23	k	ھ	ی �$د /0�L U++� و ر�	L	ر�3	ی ا��(	/	1  را .

��ا�+� ا��(	/	ت �$دL	sD� �� �* ا#�@	ھ  �	/(�$د�  ا
2L�# S/ ،2 /  <$ن و <�ا در

	ز /�ای BZ$*2 �$دL	*� *+�4 #$د 2�K*��و  �	ی �$د *  1$ا�� /� :�� �/$� �/ .

�P+K 2�$D1ی 
	ز��ه در :EBK�/،  23 ا��	ی ر�	L	ر�3	ی ا��(	/	c�  1 رژ�&
�L$*ت د	/	اری ا��(e?�/ ی	k	D11$ا�� /$د c�اCNح ط)@	ن درون 
	��	ری در . ا1

:37$ری ا
C*  *  �$اھ+� ا�� ��ا?�د /U��V را 
	زده 
	زی L++� و /� *�د ا��اد 
�++���	�/�?eاری ا��(	/	ت 
	�& و د*$�Lا1�c و . اeKا*  �$د /� �	رج �l	�  L	ذب /

(	/	ت :P+* 23'	�� /  �1د�� �$ا
�  در
2 و /� aZ ا
2 ا*	 ا/eاری 
	زی ا��
2 /(���ن /� �$دL	*�  /  �1د�� :��	�  ا
B@��� 2	را�� /� *+Y$ر ا
��7ار �Kو��*

  �K �Lه ای L  * 2*$BZ++� در *0�� �$ا
�� ھ	ی 	�
  *	Y� �/ ن���)/

�L$/��ا�� ی �$د و �Kه ای را ھ& دور و /��$د راه *  ا��از�� /� *+Y$ر را�2 

�$ا
e?�/ 2اری ا��(	/	�H�  1 <+	. ال 7K$*  #�ه از <j	ول ا*$ �$اری و /�3ه *+�
�� رژ�& در ا�� N$رت 1+3	 و 1+3	 /� آزاد ھ7�V1 23: در  /CDی ا�	ھ	k	D1 	/ اه ��$د�

�e: e �1اوم ا
�@�اد �7  �$اھ�  د*�د ا
�@�ا> q�ا?� . *eورا�� ای آ*�ه ا�& �L ھ
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 c� زی	
�د اCNح *  /� **8+	 دا#�� /	#� ھ7	ن ا
�L 2 :37$ری ا
Cا�$ز�0�$ن 
2
ا�� ا�$ز�0�$ن درون 
	��	ری /� K)2 /�3ه *+� #�ن . ط)@	ن �$د 
�و
	*	ن داده ا

�eد�
��ی ?$�� ھ	�  د��� از ا�$ز�0�$ن *  �(B# 	/ ام�*  �*$BZ ی	از را��3 .
اCNح ط)@	ن ا�$ز�0�$ن /$دن را *)c ط)a �$د *  دا�+� و ھ�?$�� 2L�Z د���ی را 

ھ7�� �lZا�L  1 در
2 در . +�را��  /� �	ر:�	ن *+�L  * b0+�	رج از <	ر<$/3	ی 
���	ن ا�$ز�0 ھ7�	B��*آ �N	� ن	�
@7Z b	�2 �	ر: �/ dMD* ، �++L  *  �	7� ن$�

�� ھ7	ن رو#  ا
2 ا. /��$رداری از ����@	�  �	ر:�	ن*  
	ز�� /�  د���ان را *�3&
  .+��L 9	:	ران و eZب 1$ده در ار1@	ط /	 �3�$(3	 L �/	ر/�0

1
4 �	;6؟S	
  �Rدا'

2
��و�  ا/ S*	K از �����Jj���m.1 ی از درون /�آ*�ه و	8+* �/ ��)�ھ+�	*  . �$دا��
�& �L /  وا
�M و از درون :$#��ه /	#�*	�  * ��)�. :)$ه ، S7K و Y1	ھ�ی را �$دا��


@b ھ& /��  از اھS 9)& اCMNح �$د:$ش را /� L	ر/��0 ا�� ا*	 P1$رم ا��  ��/� ھ7
���� و /��3ی دارد/  �	
  .ا
�L 2 �$دا���(�� ر

  /�p حCMNدر /�ا/� ا �7k را در ��)�/� ) spontan(»ا
j$��	ن«اCMNح �$دا��

	ز�& *  #$د.L	ر *  /��&  * &
�L *8	دل #	�� �$/  » �$دا���(�� «و�9  از آن ا

�8+  /� ا�� *+8	 spontanéité/spontaneity/Spontaneität  .ھ& /	#� /�ای  

$ق *  دھ� S7K �/ �M
��  �L ا�0	ن را اb(p /  واN$P� ��N$1 . ن ��د	0+��/

��ا*$ن ) ا�3	*  درو� /�8+  از ��Bی(از e��pه ای  � s�6* �Y� در �L �+L  * 2�8@1
اb(p :)$ه ای #�'2 آور و �	*+��Y دارد، /� *�eان *8�+  آ*�(�� ا
/ 2	 �K$  #3$د 


	ت و و ��ا
�L 2 از �41/� و آ#+		0Zا 	/ �6$ه ی ��دا��� 	ط /	د در ار1@��  �
 �/ �L 2
�7��ی او�7P1 و �9رت I+L2 واK�

�/�*  آورد و *8ّ�ف  I'اط$K

2
��	ن دادن /� P1$رم *  1$ا�� ھ& اI+L وا�� . �$K  /� *8+	ی وا�L I+Lدن ا
 /��� ا�K@	ر #	�� /�$ان ا��. اI+L :70	�  /	#� و ھ& وا�B� I+Lی و ا����� و


	ت و K$اط� 	0Zا�  ا��8�2 درو�  �8+  ا�� ا�3	م e��pی ��Bی را ا�4	د و �kو
�e /�#�7د�.  

�& و ارج /+3�&، درا�� N$رت ا*B	ن دارد /� +>$(p	��H �$دا���(��  را+L I�	�
 e�آ*
�P+K» +�/ I�دھ�& و K	S* �$د*6$ری را ، *��ان /�I از R �Zزم و*'��» �	�J��ی �
�0:�/� &�+L .H�	+> زم 1$:� /�وز�&، درR رف و	ی *�8�Z در  ��)�� ا*	 /� �$دا��

�& و /� K	C� S*ق و +L  * ب	ور ا:�+�k ��p یe�ر �*	��/ �P+K 2 از�	Z ��ا
�'  �7  1$ان ھ. �$دا���(�� در �Zی 
$د*+� ارج *  ?Jار�&N$1 ���7 ی ا�@�� /	 <+

�@2 و *+'  آن را ��	ن *	 *  1$ان ?$#� ھ	ی *ظ�ا�� �$دا���(��  را �	
(�$#� ا
9	��L �# S /� و��ه در *��ان S7K ا:�7	K  از اھ7�2 آن داد  و *�6وده ی �	N  /�ای 
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از ا�� رو /�ای درک :+@�  �$دا���(�� /	�� /�$ان ار1@	ط  . /��$ردار �$اھ� /$د
در
2 /��9ار �Lد *�	ن S7K �$دا���(�� ی ��دی و S7K �$دا���(�� ی :87  /	 

  .:�7	K /	ز1	/3	ی ا

���B ی *3& د��� در ا�� *@t6 ا�� ا
�L 2 /� ھ�Z	ل <� �$دا���(��  ظ3$ر ��دی 
دا#�� /	#� و <� 41)�	ت ا:�7	K  �8+  :87 ، /� ھ�Z	ل از ��I ز*�+� ا ی ��ھ+�  
�L �+L  * ��JV1 /  �1د�� 
�#�  ط$�R  *�ت دارد �8+  از د��ھ+�	م درھ& :$#��ه و 

2
ھ7�� �1 ��3�0	 ھ�L �+�0 /� ا�� �	 آن #SB  ،+�	م �$ران/� ھ. �L 20�� �1ده ا

�/�*  آور�� و در ��Y6� c #�'�  *  آ���++�.  

��)���ن،در �2V /� *8+	ی :+@	��ن از :	ی ا���L�/،���	
��ن،/)+� �	24  ،/�:3Z
��اوان آ*�ه ھ	  ه در ��V+	*��7$�� ھ	ی L	ر/�د ا�� واژ .ا
2 ن د��S،ا9	�L �*دآوردن

20�  . ا
2 ھ�<+� �L از ا���(��  و �$دا���(�B  �@�ی و ��	�� ای �

 =�'�N' 9�� :  


	�� ��و�+�	�� -  �N ران دو	/  

�)�(ا�� ?�د/C را �L 1$ا���(�� ای (L(  

  ا?� p& ���� ا���eد �L �$ن K	D#	ن ر�eد - 

  ) Z	��(*� و 
	9  /� ھ& 
	ز�& و /+�	دش /�ا��از�& 

  و 
+�3	 ر�(�+�/� ��*	ن ا - 

 �+�)��	دی ا��+/ ^+
  )؟(وزان 

/� *8+	ی :+@	���ه، /��	#�ه، ا��ا��� #�ه، #$را���ه #�ه ، » ا���(��«در��V+	*� ی دھ(�ا 
2
�& اCMNح �$دا���(�� و �$دا���(��  ?�<� . /�#$را���ه آ*�ه ا+�در ا�+4	 *  /

�� «و » 
j$��	ن«در/�ا/�ِ�	��$j
2 *  ���+� » ا
����ی ��e در/  �	+28 *8
ا*	 و
  .دارد L �/ �L	ر *	 *  �$رد

�6	ت *  1$ان ار1@	ط  *�	ن k$1 ��ھ�7 ی ا 	/ 	ت وآ�	/	ا��( ��)� �$د ا��

	ز*	ن �	��� و 
	ز*	ن داده #�ه	/��9ار
	�2؟ ا��( 2
. /	ت 7K$*  ا*�ی ا

P+K ل	Z #� /� ھ�	87  دا#�� /: SB# �> دی و�� SB# �>  ��)��ی ا
2 �$دا��
#$د؟ و�9  ا��(	/	ت S��@1 *  #$د /�  ر1@	ط <�$�� /��	* ا�� ا. /��	*� ر�eی �	#�ه
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�b���  70 دھ�	B* ن و	ای *�دم، در:��$pاری :23 اe/ه وا�+ �mا�/ �N	� 2�	Z ��ا
  *�/�
�41/� ای ط$�R  �	?3	ن 3�L�Z	ی �$دا���(�� در ا��Kاض /� ا�� 1$ده ���@  

�+L  * و �$ران ��L . ��ا
/�*  ��L و/��	*  ?�دد �L ��$ران و ا�'4	ر ھ+�	*  
*�دم *  /�++� ھ�<� L++� /  �	��ه ا
2 و ھH7$ن ا/eار $1:�� L++�ه /� L	ر *  ا��+� و 

:+@�  �$دا���(�� در ار1@	ط /	 ا��(	/	ت *  1$ا�� /� ھ7�� . /� L	ر ?���� *  #$��
Nف اC��/ 2
Cح ط)@	ن �L *�ام از د
e?�/ S7K 2اری ا��(	/	ت ا��Kاض L+� و در

���� ، /	زی �7  ? #$رای ��3@	ن *  �	�+� و�L  �9 �$د#	ن را /� ��)�:+@I �$دا��
 .(	/	ت ���b دھ+�ه را /� ����L  * �Dا� /�?eاری
�ا
� ا�� ���b را ا��	 *  L+� و 

 ��)��@4$�	�� و �Z  ?	ه ا��D	دی1'	وت :+@I �$دا��K ی	3�L�Z 	/ �� �/ ��)� 	ه وا*	 آ*
 �L 2
ا7K	ل $1:�� L++�ه ی اCNح ط)@	ن درون 
	��	ری ا��ان در ا�� ا

/� Z'�  �$دا���(��  /� اN	�2 و �3	�2L�Z 2 *  ا����� در Z	�  �L اCNح ط)@	ن
:+@I �$دا���(�� �$ا
�	ر ا
��Dار 
)�M ی *�دم ا
2 . ن�Y	م *$:$د و /	ز?�2 /� آ

CN*�دم و ا �2 دادن /� ا�Lر	د *  :$�� /�ای از راه *�$
ح ط)@  از 2L�Z *�دم 
 �$+L ر �9رت	��	
�$دا���(��  /� JZف ���b *  ا����� و آن . *�	ر2L �$د در 

  B� �/���ن دادن /� ���@  د	*	
  ./	ز?�2 �$د /� �Z �+6N  /� *�د ���b و 

�c /� #7	رآورد�L	1 c� ��	@� را  ��)�/� �$دا���(��  /	�� ھH7$ن �c  .�$دا��
ھ� ����ه ای �$�	 و رو /� رو#� /� . درون زا دا�20 �?	ه �L �:$1د و آن را :��	�  د�

�� *  ز�� و از ھ7�� راه /� B1	S* و p	�2 �$د *  ���دB1  ��)�/� . �P+K �$دا��
��� c'+�Rءe:  ��)�. ��آ/� 0Z	ب *  ) د�+	*�c(ی �$�	ا ه�ا�� ا�K@	ر ، �$دا��


	ز ھ+�	*  8� �L	Rن ،L	ر?eاران و 2
	�
ن در :	*�8 /� ا�� L  7� �:$1 �P+K++� ا
����
	ز �  *  ?  
. در ����4 ر#� :	*�8 را �$دآ?	ه و �	�$دآ?	ه *3+�
  #�ه و *3+�

 SB# �/  +� و  
	�
  1	@
1�1�P1 b$ر /�ا�� ا
�L 2 *  1$ان :	*�8 را /	 *6	 ���/
2�	� 2
7�+4	 *  �$اھ& /�$�& در
2 ھ. د�($اه 
	*	ن داد و /� ����4 ی *M)$ب د

2 /�
� ا*	 1	رو�$د :	*�8 را ازھ& *  �D�$* �/ ودی�Z	1 1$ا��  * e��  #��� ��+>
. ازدرون ��و�	#��ه و از /�ون از ھ& ?��00ا
2 ?0)� و آ��H /�:	*  *	�� :	*�8 ای 


	زوL	ردرو�  :	*�8 را ارج *  ��3،در  	3+1 ��  ��)��� زدن /� ��P+K$دا��B1
ر#� د*$�Lا1�c و ��ھ+�  :	*�8 ��e *�د *  ر
	�� و ا
@	ب 61$ل ط@�8   ھ7	�6	ل /�

  .واز ھ�7 *��0/��73 *�	ر2L اlK	ی :	*�8 را ��اھ& *  آورد

)��eاز����ه ی �$دا��� &(K ی	��2  درد���ر#�� ھ
در ا�+4	 *	 . 1$:� /�3ه *+� #�ه ا
�9CK د�@��0  و  �	*�8 ی ا�0	ه در /��0 :���� �/� ا� 	1+3 &�از ھ�7 ی . ��	ن *  دھ

�P+K 	3+1  ��)� �7Kه و /�:��0 ایا�+3	 J�/ �Lر�& /� /	ور ا�� �P+K &(9 �$دا��
�� ا��  .ا
�L 2 *  1$ا�� *	 را در/	ز
	زی :	*�8 ی از ھ& ?0�(�� ی ا��ان �	ری دھ�


  دارد در /�ا/� 	

	ز��ه ا
S/ ،2 ا�� �D� �P+K  ا �P+K 	3+1  ��)��L �$دا��
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  و /	ز�3	ی ر�	L	را��  و ا*+��  در :37$ری ا
�  *C	�N اCNح *3+�	�
  
�

2 ا��ان را /� ?�7اھ�3	ی 	3�	
 �L :37$ری �ن ا�	ه ا�� و ا��6اف ط)@��	�L  
	

�
 I@+:	رآورده ا��	8  و *��  را در ا��ان /� /�آ
	�($اھ	ن و را2Z ط)@	ن . 
  ط@

  ھ& �L د	�
$ری ا
C*  �$د را �)d ��#�ه *  ھ	ی :37ر /�ا/� #8	رھ	 و ا����� 

 �/ �++L  * �9CK ا/�از  
	�
1@8�2 و ���وی از اCNح ط)@	ن /� *�	�@�ھ	ی  	/ �++�/
 �7k و در �++L  �زآرا	/ e�ا�� ا*�� �L ھ$�2 /	��� ی �$د را Z	R از راه *0	�27 آ*

��ان دھ+� �L ?$�  *  1$ان ا�CDب * Sط	ر /$P1 ��2 و  را از ۵٧/� ا
درون /	زآرا
را ا�CD/  د*$�Lا1�c *  دا�+� و  /� ا*��  ۵٧ا�� *�د*	ن ھ+$ز ا�CDب . اCNح �Lد

 2�	7Z و I�	�
 �L د را$� c(3* ی	M� �+#	/ در	9 	را�+� 1J?  * ر	ح آن روز?CNا
ا�� د
2 از *�د*	ن ھ& در *�	ن . از آن ا�CDب /$ده ا
j/ 2$#	�+� و �+3	ن 
	ز��


  �	eZ �Nب رو#+'�Bان #	�
�3�$ر /��0  /� <�& *  �$ر�� و ھ& در اeZاب 
د�@	��H ی <� ا�@�� /� �2l3 آزادی و . a ، <� ا��L�2 و <� ا9)�2ده و ��ا��	ن �)$1

*Jھ@  �7  ��داز�& <$ن ھ�7 <�e �$د را در /0	ط ا�CDب <����  –�7	ی آن /� �	م *)  

2 ��1و /	 �c ��� /� و
s :	ده ی 	�
 &Zد��/  ر�L ب	ب. CD0 ۵٧ ا�/  �
	ط /� را

+�  ا��ان  
	�
 ،رااز <� ?���� 1	 *)  و ھ�7 ی ا79	ر ا�� دو ط�� ،ا�$ز�0�$ن 

 �در L+	ر ا�� *�K$74 رو�. درھ& ��ور�(2 و ا����� ھ	ی 
20 آ�3	 را /� /	د
�jد
��ی :	*�8 ی *��  در ا��ان ��e /�ا�m د�	��3	 و *3+�(B#� اب وeZی ا	ز�3	
  


�+L  * ��
 2
*���73� �ID �$دا���(��  . رژ�& ��e در *0��ی �	در
�8*	: I�ا��*��  ) :	*�8 ھ	ی: /($ا���( /	ز
	زی،/	زآرا� ، #SB /(�  و آرا�I و �

2
ا?� ا
	س �8	���3	ی :	*�8 ھ	ی *��  در ا��ان در
2 �  ر�eی #$د . در ا��ان ا
@	ر ھ& /	�� /� ا�� ا�K. �وار 1$ا�� /$د�c ا*�:	*�8 ی ا��ان ھH7$ن �SL c /� آ�+�ه ای �

  ./� �P+K �$دا���(��  ارج �3	د و آن را �L 2�$D1د

���B ی *3& د��� ا�� ا
�L 2 /�$ان �$دا���(��  را ھ�7اه �$د
	ز*	��ھ  /� ھ& 

  و ا:�7	K  در ا��ان 1+3	 /� *�د �$دا���(��  و  .��$��ا��	�
�0	د �eا�+�ه ی 

)�از ا�� رو /	�� *�ام :$ا�	ن را . /� �1ر�U از *�	ن �$اھ� ر���2 
	ز*	��ھ�3	ی �$دا��
	
� �ا�@�� ا�� �B. رده ای �L a�$�1دھ�ز*	�3	ی �$دا���(�� درھ�ر#�� و/� /��	�  

 �L  �	ھ�������6	ت /k$1 �+*ز	�در ا�+4	 �sD *  �$اھ& آ�3	 را . *  آورم �
�S 1$:� �$اھ& داددر ر
	�� ای د��� ا?� �7Kی /	#� /� P'1. �	دآور#$م.  


	�
  در *���73� �P)2 �$دا���(��  و :+@I �$دا�����) در ا�� *��(Z از 61$ل 
8��3	ی *$ردی و در �3	�2  ا�4	د،ا��ان، 1$ا�	�  ا�� :+@I در:�* I�و آرا ���$1


  ا
�L 2 9	در �$اھ� /$د e/ 2L�Zرگ ���+3	د و 	�
�k�K ی *�:8�K 2	م 
  .ر
��	ری /�ا�� �$دا���(�� ی *�د*  را /�
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١٠ .4'9N$ H��� �0 وK�� 9'4: ایN$ ه�
' 

�� /� وk$ح در دو
� :	 �	دآور#�ه /$دم :+@I ا��Kاِض ا��ان �� 3+1	 ��در ر
	�� ی �
ا�� ���B در آن ھ+�	م در
2 درک ��� و ا�@�� . ��L  (*  �(P و:�3 ای ��71  دارد
�6	ت L	�  ھ& /� ھ�7اه ��ا2#k$1 . /$د در �م ا��P9  * ر$P1 �L  �	0L �/ا�/

��و*+� 
	ز�� /�$�& �  ���Lد�� *  1$ا�+� ا�� :+@I را /� *�د �$ا
�� ھ	ی 9$*  و ا9)
�	ت �$د ادا*� دھ� *  1$ا�� Z �/  (* ی �K$74* c� در I@+: �L  1ر$N در 	1+3

�+L S7K �+71.�9ر 	دھ� و  *  1$ا�� �� 1+3 T
	�  *$9  DM+* ل و$D8* ی	ھ ��
/� �$ا
8�� :+@e I�� ط)@ ا/�41در/�در/�/���د،/S ھH7$ن 
�ی ا
�$ار 	 راآ�3l1رگ  وe/

I)/اردھ�J��0و���	/  	اض /��Kا I@+: زداد�$از	�آ*�(�� /� ا*��	ز?���� 
��$#�  ا*�
 20B#I@+: /�ای ��	ر /+�	و:� از . /� / ��ا*	 درک ا�� ���B �@	�� *�6ود #$د /� ھ7

I@+: . �@+: �  �$+L در دوران �L �3:9@2 از �$ا�� و	K س دارد	ی ��71  �$د را �
�	س ��71  و :3	�  /��$ردار �7  #$د و D* در I)/و���l	ی *+	
b و ھ��7  �
�	س /�� ا�7))  D* در e�
�3	ی *$ردی و P�  �Z$*2 آ*	�
�($اھ� 1$ا�20 در /�ا/� 

��0�	/.  

�$�DM+   Kر��	ر دو?	�� ی :37$ری ا
C*  در ار1@	ط /	 3�L�Z	 و :+@�3	ی *
2
ا�� ر��	ر دو?	�� ھe7*	ن #�ه ا
/ 2	 �K$  د��� از . ر�	L	ری ز�+�ه ا#	�K داده ا


$ر�� *�Mح *  #$د p. دو?	��  �p �Lب در *+�DM *  ��ورا�� dkو�9  و 	ن /	�/�
�ا*	 ھ7�� �pب در ار1@	ط /	 /�6�� /� /��1�� #�$ه ھ	 . �و وارد *�L�8 *  #$��71	م �

د�	�Y� 2	�K  */�0	ن 
8$دی در /�6�� <� 1'	و1  دارد /	 ر��	ر �Kاق  .رو*  آورد
2�$L 	/ ط	در  ؟در ار1@ 	ط /	ک �$د را ار1@	د /(�  از �$/  K�* اق�K ر$�L 2�$L

در ار1@	ط /	 /�6�� ھ7�� ر��	ر را �K/�0	ن 
8$دی �	?'�� ا*	 . رده ا
2و/	ز /� د
2 آ

)M	ن  –ظ	ھ� *�K  ا
2 /+	 /� دK$ت #��K  T/�0	ن /�. در 7� �/ S7K	�J?  * Iارد

��� *  L+��/�6�� /� ا�� �L$ر ھ4$م /�ده ا
2 و 
�L$ب  . U��L$رھ	ی *+�DM ی �)
�	رس /� :	ی آن �L از �41/� ی �	?$ار �Kاق در L$�2 درس /�	*$ز�� /� /��	�  


	ز��  * z(0* ه �$د را���� 	دل *  /+��� و 1  �	ی *	3(B�1. +P* د�� ی	ا61  K$
�L$رھ	ی ز�� 
)�M ی BZ$*�3	ی �K/  در �)�U �	رس و �K/�0	ن 
8$دی 1	 L+$ن 

/ �/ �8:	�2
��L 20 /�$ا�� /�ای *��K  1/�0	ن 
8$دی در. 	ر ��	��ه ا�  ��89$*
0�� #$دZ ام�N اق�K ����	:  �R$8$دی و آن . ط
دو
�	ران ا��ا�  �K/�0	ن 

	�L  * 2++�، �7  1$ا�+� /	 1'0��ھ	 و ا��ا��	�  �L از ا�� �L$ر 7Z	�2 *	�  در�
*�$ر31	ی 
$د:$�	�� ی �$د �K/�0	ن را از ورط� ای �L /�ان ?���	ر آ*�ه ا
2 و 

 ������و *  /�د، /��ون در ا�� ورط� ا�	Rت *��6ه ی آ*��B	 ا�� �L$ر را ھ� <� /
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ا*��ی  آ*��B	 *��6ی �	��ار ��20 و اB1	ء ھ7���  /� ا�� �L$ر. آور�� و �4	ت دھ+�
2
  .t@K ا

:+@e/ Iرگ و ?��0ده ای �L از E�$1 آp	ز?�2 و /(e/ Iر?  از :3	ن �Kب را 
#�3ت �	�2، /� را
�  �E از:+@e/ Iرگ *�دم ا��ان » /3	ر�Kب«��ا?��2 و /� �	م 

*�دم ا��ان در آن ھ+�	م #�'�  . در ا��Kاض /� ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری /� راه ا��	د
�& �$دا���(�� �� ا�	Rت *��6ه در آن *dMD /� �	ری ا�� Z. آ������ و 3+1	 *	����YK 2L�

$�L �� آ*� و 	ی ارو�	د�� *  1$ا�+� رھ�L  * ر$P1 �����L /��  از آ�3	 *	�+� آ�7	ن �
�� را در ا��ان #�	ب دھ+� �	 �V1 2L�Z ری	��	
�Z  از ط��a اCNح ط)@	ن درون 

�	ب ?�دا�+�*	L . �92 و
*�دم در ��	/	�3	 /$د�� ھ& آ*��B	 و ھ& آن �L$رھ	�  �L  در
ھ& ��7	ن *  �7$د�� و د?�?$�  ا��ا�  را *  
�$د��، �E ���0+� و /� رژ�& ا��ان 

�eی /$د در. <�c7 ھ& زد��> �+�
��	رآوردن /� رژ�&  �Zآ��H ا�� �lZات *  �$ا
����
(+�ا�  /� آ�7	�  ا�� ���B را N	bZ ا�� . ا��ان در ز*�+� ی ا1& و �� / c� 9)& در

����/ Eا��'+L از E� 2
٢٠٠٠
	ل (در (��ا�� . /�*�LCده /$د در ھ7	ن �3# /��
���� K@	دی ا��اد#�# �/ S/$� ه یe�	: ی	MKاز ا I�درھ7	ن :)�0 زن . 
(+�ا�  �

#�3ت ط)b /  /	وری �L آ�2 د
2 9$م ?�ا�	ن ا��ا�  ��e /$د و از رھ@�ان eZب 
e@
 b(2 طN�� ع از	9)&  درد� �ا� ��L.1 ر دا#2 واز$lZ �#  * ھ& وا�7$د 	ھ


2 ا71  ،�	��+$د?�د��	�
  .�kورت د�	ع از DZ$ق /�� /� :	ی p)$ در 

*�دم در دوران :���  :+@e/ Iرگ �K/	ن را #	�� /�$ان /eر?���� :+@I ا��
�$�ی ��I از آ:+@�3	.دا�20

�/�ن ھ�7 در ��1$ و در
	�� ی �	  /�K &0���ه 	��L

��0  ��و�L ILده /$د�� /$د�� و در�	�$�
/eر?���� و . /���3� Z	�2 در L$د1	ھ	ی �	
 �N	+ا��@K ل	ی :7	د1$L ن	/  ا��ک #@�3 ای ھ7 ��	را / 	ھ 	د1$L ��ا �م /(����	ا�3

��

�ا�4	م ر �/ �P*  �0��	�$�
L$د1	ھ	ی د���ی . دا��L 20 /� *�د ارI1 *��6 و �	

$ر�� و �Kاق و ��@  و :	ھ	ی د��� ?�<� در E� �L از آن /� و$9 �+�	* �+�
$�ع �

�3	ی ��*	��وا�	نِ �*	Lد$��mا�/ U�/� �1ر 	ا* �#  �	@� آp	ز /	 #$ر وھ�4	ن 1$ده ای ���
��ه 
�	ن 1+3	 ا
��+	ء در ا�. ��اL+�ه �Lد
��$رد?  و زد?  در :	*�8 /� �9رت ر* �

e/  (7K �/ 2
. رگ زد و :	ن �$د را /�
� آن ?Jا#2ا�$ر 
	دات /$د �L /  ھ�اس د
 ^+: I1ی آ	ل روی #8)� ھ	6�	در ھ7 �L را S�
�د را/�M /	 ا
�ا� T� رگe/ *�د �ا�

�3	ی *�Bر +B#�3K �mا�/ �L 2#اJ? ن	�و �9اردا#2، درھ& #20B ودورا�  1	زه /+
��ز�	ده �$اھ�3	ی 
�+  /� 7L	ل ��M0(�  
	�
  .ا
�ا��S و ?	ه /  ��د�3	ی رھ@�ان 

  *	Y� ی	ھ	د1$L از 61$ل و د?�?$�  را  K$� ��	/  /�K ی	رھ$�L ری از	در #7
 c�
zM �	زل ��ھ+^ و 
+2 د*�Bا1 b@
 �/ �L 20ب دا��K ن	س :3	�D* در  
	�

�� 3�L�Z	ی *�د*  #��� و /� ھ� Z	ل ?$�� ای از د?�?$�  را /� ��	: S7K در  
	�
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�� *  زد ا*	 . �@$دط@�28 ا�� L$د1	ھ	 �0B	ن . /	ر ��	����B1  *ار�1  *�د �/ �P*
  �Z 	� ادی، 9$م ?�ا�@�
�L$رھ	�  <$ن �Kاق و 
$ر�� و ��@  /� ار3�1	�  ا

�4 ��e ا�@�� �L *�'	وت *  �7$�. اB1	ء دا#�+�) �7$�� ی ��@  (ا
�78	ری �. د و *  /$د�
�P*ا در *74$ع�K 	*، ا ��	7�ق و ��@  /� راھ  درو�  و *0��ی د*$�Lا1�c را *  �

. و 
$ر�� در ا��3	E/  / ژرف روز?	ر *  ?Jرا�� ا�m د�	�2 �	ر:  *�6$ل #���
���B ی *3& ا�� ا
�L 2 /3	ر �Kب /�ای �(�0�� /	ر *+�DM ی �	ھ�7� �K/  را وارد 

�L$رھ	ی �K/  ا�� /	ر ��	ن داد�� . 61$�  *�د*  و :+@�3	�  �$دا���(�� �Lد
��	* b0>�/  /�K &0��	�$�
?	ر �@$ده ا
2 و ھH7$ن 
��$#  1	ر�(  /� روی �	

 2
7�a ا�� �L$رھ	 �L  * S7Kده اK ی	�6ا�3/ . dMD* c� در  /�K &0��	�$�
	�
1	ر�(  /	 اZ$ال /��  از �L$رھ	 ھ7	ھ+�  و 
	ز?	ری دا#�� ا
2 ا*	 در ار1@	ط /	 

ا�� . 2#�  ا
�@�ادی /� 
�L$ب وا89��3	 *  ا�4	*��ه ا
$/0	ن � �L$رھ	�  د���
��ه ا
2 و در �L  * �/�
2 ���L e در ا��ان ھ7$اره :��	�3	ی *�د*  �وا89

��L$رھ	ی �K/  و *	Y� ، اوا�� �ا� 	1 ��L�1  �Zن	دان /$ده ا��  �? �L�8* ن	�و ار�1
ا�� *$ارد را در ر
	�� ای د��� *  . /� �$/� ی �$د اھ7��  1	ر�T و ��ھ+�  دارد

&�	B#.* ی	2 :+@�3(P� ��+H7ب راھ�K ر	م /� /3$
در ا�+4	 1+3	 /� ا�� ا#	ره . $
 &+L  * /�/0+�ه 	ی * �DM+* �

�ا �L )�
$ش �P$ص دو �71ن ا��ا�  و �K/  د

2
�� ا�V1 . 61$ل و  �	:+@�3 	ر /	/ ��در ھ7	�6	ل �@	�� از �	د /�د �L /�ای �(�0

�وL	ردار�& P� �L)�3	ی دو و <+�?	�� دار�� .�8�	ن �L در /��0 دو *	�+� :+@�3	ی #

�	ت ز/	�  و ��ھ+�  *�+$K  در N$P� �L دان�L ی	:+@�3 	�71ن رخ *  دھ+� �
ا?� �7Kی /	#� ر
	�� ای را . /��0ھ	ی ��71  وا�Z و ?$�� ?$ن /� �7	�J?  * Iار��

�� *  L+& :+@�3	ی  .�L در ا�� ز*�+� در د
2 دارم /� �	�	ن *  /�مL.1���رد	/  sD�
DM+* ��8  در ا�# S/ ،�+�ب *  آ	0Z �/  زوی �71ن ا��ا�	ا*��اد / sD� �� ی *���ک �


3& �$د *�د  �/ e��  /�K ن دو �71ن ا��ا�  و	�9	در �$اھ+� /$د /� 1'	ھ7  *	��?	ر *
�+�	
�/.  

/� �	د دا#�� /	#�& I@+: �L *�دم ا��ان /� 
3& �$د ا�3	م /(I . و ���B� c ی د���
  /�K ی	3�@+:  /�K ی	و :+@�3  	:�/ �mی *�دم ا��ان ا	3�L�Z �/ ���1د  / e��

ا�� اJ?�mار ی *�D	S/ را �@	�� /� *8+	ی ھ07	ن #�?  <+�� :+@�3	�  . �$اھ+� ?Jا2#
3�L�Z	�  �L در <	ر<$ب 3��71	ی ھ07	�� و �$��	و�� راه *  ا��+� /� #�$ه . دا�20

����J�  * ��m.1 &ص از ھ	و /� ?$�� ای � U��V/ E/  �	ھ .  
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  #�ددا@��1ی ا<�وده

  ١٣٩١در <(ورد#: 

١ -   (Nی ا	3�)/ رش	م ��	ا�40 	وده ام 1eا� ��	
�	ددا#�3	ی ز�� را :�ا?	�� /� ا�� ر
  ./� ھ& ���eد

:37$ری ا
C*  /	 #�	/  #�'2 آور /� �'  �$د و �3	دھ	 و 
	��	رھ	�I رو آورده  - ٢
2
ا�� رو�� #�	ب ?���� ا
2 و /   �١٣٨٨	E� �N از ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری . ا


	��	رھ	 و ا:eای درو�  و ���3ار��ه ی �Y	م ،ا�K@	ر 
	زی  	D/ 2
	�
 c'+�Rءe:
2

  ?��� ا	�
�Cت اCMNح �. در �Y	م B�1 و 	رھ	��	
3	د /�ای د
��	ه ھ	 و 

20��  7(K 2 و
ا?� ا�� اCMNح را /� L	ر *  . :37$ری ا
C* ، اZCMN  در
 �/ a���م از آن :23 ا
�L 2 ?�دا�+�?	ن و L	ر?eاران :37$ری ا
C*  آن را �	د9?

�� /	 /�ای *�	ل و�9  *  ?$�+� �3	د ر�	
2 :37$ری �	 �3	د وL .D� 2�R	ر /��0 ا��
�� *  ز�+�B1 دراز*�ت  �+
. *8+	ھ	�  رو/� رو *  #$�& �L �� :	ا��	ده ا�� و �� /� 

�Zا�7K ��L ا�� دو /� اCMNح �3	د /�ا/� ا
2 /	 ط$ل �7K �$د :37$ری ا
C*  و 
������ . از ا�� ?J#�� ھ7�� دو 
	��	رھ& ھ�?e *@�+  /�ا
�+@	ط  وا�Z �@$ده ا��. �� /

از . S �� و �� در *�	ن *�دم و �� در *�	ن *(	�'	ن �	 �Z  *$ا�D	��	ندر *�	ن ھ�7 ی اھ
ا�� J�/ �Lر�& /	 ا��01  L	z* #	�� /�$ان ھ7�� دو *$رد را در 7k� در :37$ری 

از ا�� رو اCMNح �3	د ا��L  و در . ا
C*  از :7)� *$ارد ا
��+	�  /� 0Z	ب آورد
�c از ا�� دو
	��	ر �� /� 
+�  *�ون  ھ�. *$اردی *+a@M *  #$د /	 ا�� دو 
	��	ر
�� *  ز�+� و �� رو#3	 و ر��	رھ	�  9	B1$� از ��J�  +�/ I�
@� و �	6* S/ د	ده �/�:	3


	*	ن داده ا��ا�� و �� ار1@	ط *�	ن �$د را  &Y+*  1	@
  ./��	�� ی 9$ا�K و *6	

*	�+� L	ر/�د  .�3	د ��0Bه /  ا�K@	ر و �	�9 ارزش ا
2 در *$ارد د��� L	ر/�د اCMNح
�P* h)26 �	 #$رای ��3@	ن و *	�+�ھ	��	ن)�1 d74* 	/ ط	د در ار1@	. �3  �	: 	1+3

�L اCMNح �3	د در ا�� :37$ری در
L �/ 2	ر /�ده *  #$د و�9  ا
�L 2 از �3	د 
ا�� �3	د از *��وط�2 /� ا�� 
$  و در #�ا�E/  M *�'	وت . 9	�J��$اری 
(� *  رود


��ن /� ز��?  7K$*  ا
��7ار دا#�� ا�)/ SB# �/ 	ھ �*	� ���& 9$ا��� و آ�Y+1 	/ 2 و
2
ا�@�� در
2 ا
�L 2 ھ7�� �3	د .و �6$ه ی L	ر�Lد د
��	ه ھ	ی BZ$*2 ا3��m	ده ا

9	�J��$اری ھ& �L در و:$د *E(4 *�4)  *  #$د در *�8ض د�	��3	 و د?�?$��3	ی 
ده ا�� 
	��	ر ��Z �L E(4*  +8  ارادی و �$د
�ا�� �9ار دا#�� ا
2 /	 ا�� Z	ل /	ز

�� �Lد ،/� ?$�� ای *L �7�0	ر�Lد 
	*	ن دھ+�ه �V1 &ھ I*	�  �	* ی اداری و	رھ	ی ر��
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:37$ری ا
C*  ��	ن داد �L . اJ? �mار �$د را �L �'Zده ا
2 /� ھ7�� ا�K@	ر و
دی و *$ر 3	ی�Jار��/��Cف 71	�I( �7  1$ا�� /� *�د 9$ا��� #�K  و /  ��	ز از 9	�$

�	ت :37$ری �	 BZ$*2 ا
C*  را از �1اوم /�3ه *+� 
	زدZ ���:. ارانJ��	�+/
	م 1Y$ا�+� /	 *'3$م BZ$*2 ا
C*  � د�� * �L:37$ری ا
C*  در آp	ز P1$ر *  

ا*	 /� 
�2K در�	��+� *'3$م :37$ری د9�a �1 و *��6 . 1	زه �	ی �$د را *8+	 /(�+�
+8* �/ 2*$BZ ه �1 از *'3$م�++L2
7�+  . 	ی K	م ا� S�	71 فC��/ �4�واژه ی در ��

دوره ھ	ی /P� �/ �8$ص ه ی �L �@(p 2*$BZد و <�/�� و درL	ر/�د واژ :37$ری /�
�Cی *8+	�  �$د ادا*� داد E�٧۶ از دوم ��داد �
آ�/ . �H	 L	ر/�دھ	�  رو#� �1 /� ا

�E :37$ر �	
2 :37$ری �	 #(h ر�در ا�� *�	ن �	رو#� *	�� ار1@	ط *�	ن ر	/ 
2
�� /$ده اD�  و� h)# 	� ��D� 2�Rد . و	37$ر و �7: E�از ا�� ?J#�� ار1@	ط *�	ن ر�

�7	�+�?  و 9	�J��$اری �E(4*  +8 #$رای ا
C*  ھ& *�ام /��0 /� �9رت ا�� �	 آن و 
��V1 ��D� 2�R�92رت و
��4 *��73�� �3	د در در. � �Lده ا
2 و د?�?$ن #�ه ا��

S7K /� �3	دی �+  �L ھ7	ن �3	د 9	�J��$اری /	#� درا
C*   <	ر<$ب :37$ری
��ن 71	d * /� وS��@1  /�41 ?��� ا
�L 2 /	 وdk 9$ا��� /� وا9�)/ &Y�  ت د�$ان	�Z

��?Jاری �$د را �7  1$ا�� *@�+  /� ا��(	/	ت m.1 *�6$ای 	ارد ا*J?  * ��m.1 ریR	

��ی و �1اوم�(B# ز*� یR �L c��	ت <+�� �3	دی ا
2  آزاد و د*$�Lا1Z  DM+* ���	�

�+L  ھ��	*	
 . S7K اری درJ��$�	9 د	3� �L 2

@b ا ��L	ر�Lدی �+  و *3+�
  /� ھ7
  .#�ه دارد ، �� L	ر�Lدی د*$�Lا1�c و �7	�+�?  
	ز

٣ -  EL q�در e+1ل *D	م 
	��	ر در :37$ری ا
C*  � ا��ازه ی ا�7Zی ��اد /ھ
2
3& �7�+  را �L . �7	�+�?  و �3	د 9	�J��$اری �8	ل و *��B� S7K �mده ا* �)
او 
2�	
�$د �7�+  ھ& <+�� �Lده . ?'�� /$د *E(4 در رأس ا*$ر ا
�0B� 2ه /  ا�K@	ر

دوران وR�2 �	*+� ای ا�� /  ا�K@	ر
	زی #�ت ?��2 و /� و��ه /� ھ+�	م در. /$د
و *E(4 از اCMNح BZ &BZ$*�  :	ا��	د  اCNح ط)@	ن، /�*E(4 ر�	
�L 2و/ 

اCNح ط)@	ن /	 �J��ش <+�� *'3$*  ز*�+� . ی �$د �)d ?�2 :	��	ه 9  �Z	�J��$اری
�	د
	ز ��ا?�د �'  :��	ن +/ 20
c� �/  �*$BZ &BZ *8+	ی . اCNح ط)@  #��� 

89$�2 16د��� �8+  * &�B 2��� /� ھ� 9�27 ؛ ھ7	ن و�D(M* 2�R؛ �8@1  +8D�  از و�
 *C
و�L  �9و/  *E(4 را از . �8+  ا
��Dار BZ$*2 ا
C*  /� :	ی :37$ری ا

 $��'?@M* �6 ی�R  �Z 2 و�8kو �/ d:زدا#2را	ت /	K$  م	� �/ Sط	ر /$P1 ��ا �/
د ا
�+@	ط را ا
�7	ع E(4*�L ا�� . BZ &BZ$*�  ا�K@	ر K	م و �Z  9	�$�  اMK	ء �Lد

2 /	 آن /��(	
�L 2 ھ��Z ، q  ر��E :7$ر و29 و #$رای ��3@	ن و *d74 و /� *(	�'
�P* h)26 ھ& ھ�7 /	 
B$ت، رk	�2 �$د را /� �7	�J? Iا#�+�)�1.  

�I از ا�+3	/ 2
�$د در *$اردی او . آ��H ا*	 ا�7Zی ��اد /	 *�L E(4د <�eی /$ده ا
و�N  �9ای . �+� 9	�$ن ��� �	*� ھ	 و /(�+	*� ھ	�  N	در�Lد *	9	�J��$اری �Lد و آ
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�� *  داد �	 ا��L  اCNح *  �V1ارا�� ی �$د راJ��$�	9 ی	رھ	ن در *  آ*� ر��	�0(4*
ھ� /	ر /� *E(4 *  آ*� /	 #$�  و *eاح /	 *4)0�	ن رو/� رو*  #� و /� ا�+	ن .�Lد

 �/ 2*$BZ 2
�	دآور *  ?��L 2 ھ�q ارج و *D	*  ��ار�� و /	�� /�ا�+� /+	 /� �$ا

�Lزده ا�� ��B1  ?�+�	7�   . ن را�� و	/� ز/ 	رھ	و / 	رھ	�7ی ��اد /Zدآوری را ا	� �ا�

�$1�� 9	�$ن . /� ا:�ا?Jا2# �Z در E(4* ID�  b�L	ھ� I	��L 2 د
�$ری /��� 1�1
0�	ری از ا*$ر /	�� . � /  اھ7�2 دا�20ھ& �@	�ھ7�� را / S7K ادی در�@�
در �Y	*3	ی ا

�& #$�� و Y+1��$# ��ا�� �ID �+  را �@	�� ��0Bه . د
�$را�3(78	�  �0B	ن 31�� و �$1
�&. �	د��ه ?��2Y+1 �L 2
�$ه ھ	ی 
	*	��ھ  /� ��D  ا#   K	7�:ت ا	�Z  * �3هK �/ را


@b �	<	ر /	�� ر��	رھ	 و L	ر�Lدھ	ی د
��	ه ھ	ی *(�)� BZ$*2 را  ����د و /� ھ7?
+�از Z$زه ی *	��	31	 و واردات و N	درات . �ازد/� *@+	�  �0B	ن و ھ07	ن /� راه /

�2 و ورا2m و�Nھ	 B�	* د	+
?���� 1	 �Nور /(�+	*� ھ	 و 9�3�7	ی 7K$*  و �Nور ا
��?Jاری . *$رد د���m.1 ص دارد و	2 ���	ت ا:�7	K  در دراز*�ت اھ7Z از I)/ ��ا

$*�P9 �/ 2 از ا�� ?J#�� 9	�$�3	ی *M)$ب ��*	��ھ  BZ .��ھ+�  *73  /�:	 *  ��3
 b�$P1 ری در *�8ض #$ر وR	0اران د�$ا�e?ر	L ن /�ای	0B�  �	3(78را�$�
�$1�� د

����  .*4)30	ی د
2 ��	��ه �9ار *  ?

 2�7�& وR�2 اھ7P1 د رأی *�دم در /�ا/� رأی و�L مCKرار ا	B#ح آ	@P* �L  *	�+ھ
�ورت ا��Y	ر و ��k و �	?'�� از �Kل ا*	م ز*	ن ��ارد، و ھ+�	*  �L ا�7Zی ��اد ?'


(� ?'�$ ا�K@	ر وR�2 را وا/��0 دا�20 /� ا�K@	ر ظ3$ر ا*	م ز*	ن، در S7K ھ�دو و 
$
ی ا
�@�ادی ا������ه و *�B  ھ� �c /� ?$�� ای �	#+� ھ	ی :37$ری ا
C*  را /� 

Y� �/ ��� دی	��4�� . <��	����ای /+Z ن$H7ن ھ	�+���ا�� ھ�دو ?�ا�I در ��Y�� ھ	ی �
��e ��	ن *  دھ� �L ژر���+  و *	�+�ھ	��	ن ر��� دا#2 و ا��L  ر��� �	/  و �$د �7�

در ا�+4	 �7  . 
2 از ا
��RRت دا#�� ا����& ھ$ا�$اھ	ن BZ$*2 #�ع از ا�� داز 9
ا�� ر��	رھ	 /� ھ+�	م ا
��Dار  1+3	 *  �$اھ& ��	ن دھ& �L. �$اھ& /� ا�� <�eھ	 /�jدازم

Y�	� م	   �	8+*  *C
ر��	رھ	 /  �1د�� /�  ھ7��. *  �	/+� �?J#�*�'	وت از BZ$*2 ا
$BZ ی���(B# ا#2 و �$عJ? �+اھ$��mا e��  /�K زه ی$Z در  *C
*�3	ی :��� ا

�L ھ�7 <�eش *@�+   آورد�$اھ+� در1	زه ای از �Y	م ا
C*  را /� /t6 و /� ا:�ا 
	ن *�6وده /��41/� و *�B  /� ��ھ+^ و 
+�3	ی د�+  و ز��0  ھ7	ن �L$ر و ھ7

�	ت ا:�7	K  در ���D�0* 2*$BZ $1 د�+  و . �$اھ� /$دZ زی	
  ��K $ع از� �ا�

�/�*  ��L و زوال *  �	/� و �D1دس زدا�  BZ  (7K$*���ان ?Jرا�D1س  .*$BZ 2

*�ام �$د را /�ا�k �mور�	ت �'  . د�+  در ا
	س BZ$*�  ا
L  '� 2++�ه و �'  #$��ه
و در  �	�$ا
��ا�� و:� .   /+�ددھ	�I /� �'  در �'  دل *'  /+�	*  L+� و *�ام /	 �

 ِ2@�* 2�	3� �	3/ �/ �L 2
آ��H /� �	م �$آوری د�+  . آ��?�ان /� د
2 *    ا�� ��ا?�دا
�eی ��e: 20 �'  �$د و �'  د���N�K ی �Yدر> ��L  *�/�
  *C
. �Hو	� 	م ا

	 �� Xن �د�ن �� �در��	ود و ھ�  	ردی ��دل I و�ت�O �- �1رد  	ده �
��  را �� 
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ھ�.�	  ا�ن (ر��ن �� و=�Oت ���  د�ن ا	�.آن ا��ط�ر دا��� ا�د����ر 
رI  ا�د���ن از
آن 	و#�Oت ���  	را(4 د��  در . #رار �دا�ت ��Gو�  
	ده دارد-� در �Hو	ت 

در . �ھر از آن ��ری 	  (���دظ ا	� درھ	واره در -��ر �Hو	ت #رار 	  1ر��Iد 
ی -� �����ر �ر�ر	  -�د،د�.ر 	را(4 �3واھ�د �وا��ت 	و#��O  دو���1 و=�Oت �Oد

��/�ر �� د�ن 	�Oوی ��ز	  1رد�د و د�ن را ا�ن ��ر 3ود��ن . �رای 3ودد�ت و��-��د
�Hل (�	�O ا�ت -� ���د 	را#ب . د ��3ت���3  از  Hوزه ی �3و�  وا�	ود 3واھ

�� 	دد Iرھ�? 
	و	  و Iرھ�? � را �و I�Hظ ا�ن و=�Oت (د�د ���د و ز��ده 3واھ�
دوران ا���رار  �  دررو���Gری د� ا�ت -� 	��Oد�م �� ھ	�ن ��ب .د��  	�و#ف -�د

و  ا(��ری د�ن �Hو	�  �G  �� رو���Gری�Hو	ت د��  /�زی ���ت (ز �و(� ا�ن 

رI  ا�د���ن ھ	�Oر 3ود��ش از 3ود و ر#��ت ��  ��نِ ����د از ��G1رھ�ی 
رI  ا�د� 

ا�ن رو���Gری ھ�Z . آن 3ود ���3ن ا����دات 	��Oرف 
رI  ا�د���نو از و �ر1ر�Iن
. �G  -��د1  1ذرا�ت و �����دار و ��ش ��ر�3  اش 	Hدود 	  �ود ��. ا���L  �دارد

راه �ر(	� ی �د و ازری د��  وام �1را�� �� 	�دان 	  آھم رو���Gدر ����ری از 	وارد
H��	 ھ��تSرز ا�د��.ران ا��	ن 	ط��د  ھل   	ت و از ا�ن �ظ. �
ر -� 	و=و

	ط��L  �و �رای رو���Hت �و	  
�وان 	  -�د �� �و
  رو���Gر 	�Hوب 	  �ود 
ا	� از آن (�ت -� �Iری �د�4 و 	��د�1ر 
ر=� �	  -�د و 3ود را و���� ای 	  ��زد 

Iرا1رد ا���رار �����	�����ی  �رای ��ری (��ن از 1ذ��� اش و 	��ر-����  -� در

ر=� -�درو���Gرا�� 	ت د��  دا��� ا�ت #�در �3واھد �ود �دا#�  �Hو �O	�) �� .

�و����  �ی 
ر�  ��G  در -�ورھھ	�ن رو���Gری د��  در ا�ران �� رو���Gری د�
  .دارد -� (دا���1 ���د �� آ��� �و(� -رد

 ا�ن 	�Gوم 	���O  ��1رده دارد. را ����د 	��Hر��3ت �� رو���Hت �ر���ت	�Gوم  -۴
در ھ	� ی �طوح (�	�O �� و�ژه در 	���س 
�	  و دا��.�ھ  و از ا���� 1ذ��� در و 


ر�� ی Iرھ�? -�ر�رد دارد.  

را 	ر(�Oت . 	ر(�Oت در ا��(� �� 	��Oی H=ور �� Iرد 	�Oن �� 	��Oی 	ر(4 ���ت
Iرھ�.   در ا�ن ر�� �� �L	�Gو	  
�م �� -�ر�رده ام �� #�د آن -� ��وا�م ا<���ش

ھ�Z ز	��� ای �	  �وان �� 1و�� و���ن دھم -� در ��	����م(�	�O ی ا�ران را �H-م �ر
ا	روز ھ�Z . ای از	��� �� 	ر(4 ��ز�1ت و �ر ا��س �ر	��  
�م د�ت �� 
	ل زد

�� . ر��Iری د�.ر در ا�ران ر��Iری ��Hب �ده و ر��Iری 	ر(4 �� �	�ر �	  رود
و �� -�ر1زاران �Hو	ت �� ا�3#  �����د�د و ��  (وا��ن �� ��L	�دان ا�Hرام 	  1ذار�د

3ود�Hو	�.ران و ا��ح ط����ش ���ت �� 	��Oرھ� و 	�زا����  ��Oد و �����دی ���ن 
ا��م �� �Hو	ت ا��	  در �� -�م �� 	��Oی Iر�ت ط��  در (�ت . 	  دھ�د

از ھر  ارش �� 3ود Hق 	  دھدم �� ا
���ر �����.ذا�ن رژ�. ����ت �� /�زی د�.ر
ا�ن /��ن ����ت . �ط �� �3طرآن -� ��وا�د ����ش را ا��	رار ���3دIرو�  ��ره �.�ر 
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ن ���� 	O=ل ا	� ا�. از ھ�Z د��  ���3 د�ن ���O دا��ت	�aKر �	  �وان و �.ر�  را
	O=ل �زرگ ا�ن ا�ت -� 3ود ا
=�ی ا�ن (�	�O ��ز �� ا�ن .(�	�O ی ا�ران ���ت

ھ	� آن -� �� ا�ن ��وه ھ� 	رأ�  ���ن 	  دھ�د و�د�ر از� ھر��-�ر��� و �ود (و���
�� ا�ن �Hل ھ	�ن 	(	و
� �� ��ب . 3و1ر��I ا�د و د�.ر �و�  �د �� 	��	��ن �	  ر�د

رژ�م ���ز	�د ��  در L�H  -�. ���ز �� ھو�ت �� ا�واع ���#=�ت د�ت �� 1ر���ن ا�ت
��Hج �راIرا��ن �ر/م 	��رزه �	��ش 1ذا��ن ھ	د��O�� ��  Lن و 	��	���ن (��ن ا�ت، 	

�� ا	�ر����Lم و 	�(�وزان در �طU (��ن و �� طر�ق اوL  ����ر �� �  
دا�L  در 
	���س و��4 ا�ت، 3ود ھ	� ی ا�ن 	وارد را در ���3 ی 3ود و در #��ل 	رد	ش ز�ر�� 

  . و �� د�ده 	  ا�.�رد و ھ	�ن (ر��ن �� �Hران 	  ا�(�	د 	  1ذارد

Lوای ا��م و ا
���ر ���3دن �� رو���Hت �� 	�دان آ	د در ھ	�ن  ھ	�ن رژ�	  -� �Hت
	ر��H ی ��3ت �� ر��Iرھ��  �����د 	ر(�Oت ���O را آ	�ج 1رIت و ������3ی 

آ�� 	  �وان ا�ران و (�	�O ی ا�را�  را از/��ن . �ر(��� ی ���O را �  ا
���ر ��3ت
ا�ت -� ���� �� �Hول  ا#�Oت ا�ن�رون -��د و �� �(��ش ا	�د ��ت؟ و�Hرا�  �

#�در 3واھد �ود ا�ن 	ردم و ا�ن (�	�O را �� 3ودآورد  ه�زرگ،�� د1ر1و�  ���ن دھ�د
/��ن (�	�O ای �� /��ن و=O  �وا���  . و �ر اaر Lرزه ای �د�د �� راھ  �و �وق دھد 

  . Sزم �دارد (�ت <��� �ر /��ن I=��  -�ذب 	.ر �� 	دد �ور�  �زرگ

�3رج از ا�ران در ���ر�ن L�Hت ��3  از ��و�ز�ون در�Iر�  ز��ن ر���� ھ�ی 	�م  -۵
����د آن دوران ا��س -�ر . 	�  ا�ران را در 
�ر ��ش از ا���ب �� �	��ش 	  1ذار�د

ھ�وز -� ھ�وز ا�ت ��و�ز�ون و 	د�ر�ت ر=�#ط�  از ا�ن . ا�ن ر���� ھ�را 	  ��زد
����3 �د �ر-��  �ود از �و�Lد �3ق آ�/� در آن دوره . ر���� ھ� �ر�ر ا�ت و �3ق �ر

در =	ن ���د �و(� دا�ت -� آن ��و�ز�ون 	راHل . و 
��رآIر���ده و ��ز�ده ی Iردی
�(ر�� ھ�ی -�و�  در �طU 	�  و ���3 (���  در . -ود-  3ود را درا�ران 	  ��	ود

 د�ت ��ود و �� را��  آن ��و�ز�ون د���وردی �و(� �را�.�ز �� (�	�O و �� 	�ط��
ن 	�ط4 �� از �ظر �I  �� ��ی ھ�Z �� از -�ورھ�ی 	�ط�� در آ. رد
ر=� 	  -

. از �ظر 	د�ر�ت�� ��و�ز�ون ا�ران 	  ر��د�د و �� از �ظر �ر��	� ھ� و �� ھ	�ن ��ن 
ا�ن 	د�ر�ت  را ���د  	رھون ���3ت و دا�ش و �	�	�ت و ا�ران دو��  ر=� #ط�  

. ا�ت 	��Gوت -� �� (�ی 3ود ���د �رر�  �ودا����ه ا�د�����ی او ���� ای . دا��ت
اطرا���Iش در Hوزه ی 	د�ر�ت ��L��  �Hن دراز �س از ا���ب ��وا����د �3و����  

Iردا ز�ر �ظر  –دو �	و�� ی راد�و آزاد . �ر(��� و 	���ل و 	�	��ز از 3ود �ر(� ���د
��ن داد�د -� ا�رج 1ر�1ن و دوره ای از �دای آ	ر��� �� 	د�ر�ت -�	��ز 	H	ودی �

  او #�در �ود از ھ	� ی اIراد ��را	و�. H=ور 	د�ر�ت #ط�  �� /� Hد 	ؤaر �وده ا�ت
ھ	�ن . �1رد و آ��ن را در 	��ری 	���ب ھدا�ت -�د3ود در Hد �وا���������ن ��ره 

  . اIراد ا	� ��G�Sراد ��وا����د ��زدھ  	ط�وب از 3ود �ر(����د
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ھ�? ط��� ی 	�و�ط 	H	در=���ھ  را در دوره �  �  �  و �دای آ	ر��� ھ�وز Iر
��ری �ده   �������3 �� �� ا�دوه و ا�Iوس �ر 1ذ���  �� ای د�.ر و در I=��  آ	�3

 .و (وا���  �  اط�ع و در ���ر�ن L�Hت 	��د و ���3 �ردار، ��ز�و�Lد 	  -��د
(�	�O ی در�� �.�ه -�  ��ز�و�Lد رج ا�ران �	(	و
� ی ر���� ھ�ی �Iر�  ز��ن در 3

  .ا�ران در 
�ر 	H	د ر=���ه ا�ت در ھ(رت �� /�زی ����ر

�  �  �  �� ھر�Hل 	��  �ر د�����وری ��Hب �ده ی وزارت �3ر(� ی ا�.��س �� 
	�ررا�  آھ��ن و �� ظ�ھر د	و-را��� ھ	��.و�� -� درو�� ی را���ن Iرھ�? ا�.���  

ن ���ت از �دای آ	ر��� 	��ط �ر و از ا�ا�ت �ر��	� ھ�ی 3ود را �و�Lد و ����د 	  -�د 
	ر����ت �دای آ	ر��� �	و�� و �	�د ا�راف ا	����ت دوLت آ. و �1ه �ر�ر
	ل 	  -�د

ز ر#��ت ��ھم ا�� ز�ون �� -�ون ����� 1ذاری ا�ن ��و�� د�ت -���  -� از آ<�ز
گ و �� ��L#ت و ا��Oداد ��ره 1ر�Iن از ���وLوژی �زر ر��I ا�درام 1ا����ده ا�د و آ��ز

ا�ن ر���� �ر �د�� ای <�رHر�I ای  .ر���� ای را در ا��Sت 	�Hده ی آ	ر��� دا��� ا�د
Iر��� ا	وذ در آG� زده ا�ت -� از راه ��ج دادن �� ا�را���ن ذی ����  �GH	 ت و��a راد

��ی ��aت . د����د��1ش 	  دھ�ظر�� 3ورد  ��Hب و 	��3  راھ	/ون 	�Gرو
ون اIرادی ھ���د /ون 
��ر=� �وری زاده،	�Hن ���Gرھ�ی ����  در ا�ن ��و�ز�

��ز�1را و 
��س 	���  و ��  دو�ن د�.ر -� ���ن -�ر	�دان ر�	  ا�ن ر���� در ھر 
ا�ن اIراد �ظرات و . 	�ط4 و ھر 	وردی ظ�ھر 	  �و�د و Iر	����ت 	  -��د

�������ی ��ورھ��  ��3ف در ار���ط �� Hوزه ی �	دن ا�را�  ، ����ت �3ر(  و 
  �	
�� ��3  از �د�� ی ھ	راه و در ار���ط 	  �را-��د و �� ��م 3ود روزا��  -

  .�ر��	� ��ز ھ	�ن �دای آ	ر��� �� ���H ی (�وه Iرو�  	�رر راه 	  ����د

�� (��  -� ��وا��د �� اIراد�را-�ده 	�دان 	  . در �  �  �  -�ر �� 1و�� ای د�.ر ا�ت
دھ�د �� 	د
  ��وع و د	�را�  ����د ا	� در 	وارد ��Hس اIرای �3ص را 	  آور�د 
�� ����ت 	ط�وب 3ود را ��ز�������د و در ھ	���Hل ھرو#ت -� Iر�ت �����د ھ	� /�ز 

ا�ن ��و�ز�ون ��ز . �و(�� و ���Gر -��د ی �وده ای 	gبارا در �ر�و -���ن ا�د��� 
ار و �� ، Iرخ �.�د�	�ر 	  آ��د 	���د 	�Oود ���ود اIرادی دارد -� ��ی ��aت ��

ھوا3واھ  از ا��ح ط���ن و �Iرھ�ی ��ش ��ا��Iده ی =د دو�� �ن د�.ر -� ھ	� در 
�ھ  ھ	راه ط�ف رو���Gری ا��3 �ده ی 
�ر 	H	د ر=��. ���وی ��ھم �ر���د

�ر�/� ھ�ی دور ����ب  ��ش ��دو�� �ن از -�ر ا��Iده ی ��1دی 	��� و ��روی �و	 
�وده ای . آ��ز���3 ی �ر��	� ھ�ی (���  وزارت �3ر(� ی ا�.��س را ����ل 	  دھ�د


�وان �ر��	� ھ�ی 3ود را از آ�aر   �H -�د و  	راط ���� Iدر �  �  �  �1ه ا  �g	
�� «	���د �ر��	� ی .ب �وده �ر	  1ز��د و ����د 	  -�د��3ص و �ر��	� ھ�ی Hز

-� ا�ن ��  
�ن 
�وان (���ت �وراLد�ن » �ر�ش و ���&«و �ر��	� ی » 
��رت د�.ر
	(ری ا�ن �ر��	� �� ا��ق » �� 
��رت د�.ر«در �ر��	� ی . -���وری را ��ز 	  �����د
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3وا�ده �ود �� » روھ���1«�	��ت راه ا�دا��3 ا�ت و از �و�  �� آ�/� -� -���وری 
روھ��� -� 
	ر��ن ��ری �ده ا�ت و در 1د
وت از 1ردا��د �1ن ��/�ره ی ا�ن 

��و�� ��Hب  �� آ��نآه و ا�Iوس ھو�ت ���  در 1و�� ای 3ز�ده ا�د ،رزوی آ3ر�ن آ
، و از �و�  د�.ر �� 	�دان دادن �� اIراد ��3ص Hزب �وده در �ر��	� ھ��  	  -�د

� ی ��ز�.ری ���ت و ھ��م 	رداد ���Gر 	��ذل و ���3 -��ده ی Hزب 	�Oن 	���د �ر��	
	(ری ا�ن �ر��	� . �وده را از ا�ن رو�داد ��ر�3  ��ری د�.ر �ر	ر-ب روا�ت 	  ����د

 �H �/ �� وم ���ت�O	 3ود را در (��.�ه داور��ر�3  و ����   و �� /� ���وا�� ای
و �ر	د�ران و#ت �  �  �  �Iر�   دور(ز �دارد ����� ای  او. ا�ران 	  ����د 

�ر��	� �زرگ ی 1ردا��ده در Hد -� ھ	�ن �� او ا	��ن داد��دو�   در 	��ب����دن  
�  آن -� اaری و ا
���ری ا(�	�
   �ود����  در ھ	�ن ر���� �ر-��ده �ده ھ�ی 

��  .�H  در ر���� ی 3ود ��ش از ��و�ز�و�  �دن �ر��	� ھ�ی �  �  �  دا��� ���د
�ر�����   ا	� �� #�د  �� 	  ا�دازد �� ����د 	(ر��ن �ر��	� ھ�ی ر���� ی 	�در روی

 ��زد(��� 
ده ای را �ر ��Hب �ده و در ھ	���Hل 	��ذل طرح 	  -�د �� ا�ن ا	�د -�
	��	  �رای Hز�  	�OGل و 	��وخ د�ت و �� در ����ت و  و 
ده ای را ��G3ف دھد

�� ����  ارزان Hز�  از -�ر ا��Iده را �رای دورا�  	  3واھد د��.�ه �ر������ . -�د
(� ���دازد  ��G  را ا�ن ��ر در 	����  ��1رده و آ���ر –د�.ر ��رورا�د و 	�Gوم �وده 

. �� �� 	و#4 ��وا�د از ����3ر وا���� ی ا�ن Hزب در �Hت 	���دی 	�Oن ��ره �.�رد
  �  �Iر�  ��ز 	  ����د و ا�ن /��ن �����  در ھ	���Hل �� ��ری 1ردا��د�1ن �  �

�� آ��ن ا	��ن 	  دھد در �ر�و �ر3ورداری از H	�����ی �وده ا��� و I=���ز���ی 
و دھ�ن ھر 	���دی را د ��ز د�ت و �� -��» د	و-را���«آ��ن، و(�� ای 	ط�وب و 

  .���د�د �� �� 	و���H �� 4#ش �ر��د

Iرھ�.  را ��ز�و�Lد 	   .. ��� ا�ت از	���	��ا����را�ر ا�ن دور���� در �� -�م 
 ��ری �ده ا�ت و 	Oرف ھ�Z ط��� ای �ن-� 
�ر� و ��G1رھ��  را 	  �را-��د  -��د

  .در (�	�O ی ا�ران -�و�  ���ت و ھ�Z (ر��ن Iرھ�.  ���داری 

در ا�ن دور���� در -��ر /�د ا����aء �	�ری اIراد �ر�رآورده ا�د -� (�	�O ی ا�ران 
آن /�د ا����aء ھم �� Hدی �� ا��ذال �ن داده ا�د و 	���	��.  . اردھ�Z ����3  از آ��ن �د

���� 	  -��د و �� 	�ظور دLر���  از 	  �I�H	�Oن در ا�ران و در �3رج �3ن 	  
ا����دات ��ت ����د ا�ن /��ن 	رد	��  از . 1و��د -� د�.ر -�  �� آ��ن ا
����  �	  -�د

�����  از ا��ح ط���ن ��وع آور ا�ت و رژ�م (	�وری ا��	  در �ر�و H	��ت و ��
ھر �Hو	ت ا�را�  و 	�  و Iرھ�.دو��  ���د راھ  ���د��د (�ت . ���ره 	�	ل

Iرو-���ن اaر ��3  ا�ن �وع از ر���� ھ� و در ����ت -��ر زدن آ��� �� -ل �� در 
	��Oس -ردن �  اھ	�ت -� �Iط �� د�ل آ��� �� ر���� ھ��  (���  و ���ر�ن L�Hت ��

	�در 3ود ���ده -��د ، �� آن -� �� 3ود Hق دھ�د  -�������ی -�ورھ�ی 	�ز��ن 
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ا�ن �وع �L�OIت . راھ�ردھ��  (�ت دھ�ده �رای ا�ران و �	دن ا�را�  طراH  -��د
/.و�� ا�.����ن 	  �وا�د �� . ر���� ای �  �رد�د دL�3ت در ا	ور -�وری د�.ر ا�ت

 ً�a	 ق دھد ر���� یH را �� ����� ی آن -� » �رس �  وی «3ود  	وری ا���	)
�ر��	� ھ��ش در ا�ران طراH  	  �و�د ���دد ا	� �� 3ود ا(�زه 	  دھد �ر��	� ای 
��1رده در �3ک 3ود ��ز	��دھ  -�د �� #�د دL�3ت در ا	ور -�وری د�.ر و از آن 

  3ود؟ ا(را��د�ر (	4 آوری اط�
�ت از 	ردم آن -�ور در را���ی �������ی 
دL�3ت در ا	ور د�.ری ا	روز �� 	دد ���وLوژ���ی �و�ن �� ��وه ای و �� 1و�� ای 
د�.ر �دارک د�ده 	  �و�د ا	� 	�Hوای دL�3ت در ھر دو ��وه ی ���  و (د�د ، 
دL�3ت 	�Hوب 	  �و�د و ا�ن 
	ل در 
رف ����ت ��ن اL	�ل و #راردادھ�ی (�ری 

  . ���د�ده ���ت

�I��� �� زا�م �� از داوری � را ���طG�� ی ا����دی از ا�ن ر���� ھ� �
د �� ا�ن 	(	و
�   ام /�د �ن از �و�Lد -��د�1ن ر���� ھ��  -� ��دآور�ده. 	�����G دور�.��� ���م

از آن 	��ن دو . در Hدی Hر�I ای و 	ط�وب �ر��	� 	  ��ز�د و ا(را 	  -��د د�رد�
ای آ	ر��� 	  �وان ��م �رد و دو�� 1و��ده ی 	رد را در دور���� ی �  �  �  و �د

از ا�ن د�ت 	رد	�ن در . ��  -� 1زار����  ارز�	�د ���� و �3ش 	  -��د
. (�ھ�ی د�.ر ھم دار�مو» -���ل ��«و » ��رس �  وی«و » ا�د���«��و�ز�و���ی 

ا	� ا�ن ا����aھ� �� ھ�Z  و(� از ا
���ر داور���ی ����ن ا�ن ا���ن را ���د ارج 1ذا�ت 
��O  �  (�� دو ر���� ی �رھز��� و �ر�رو �دا ���3 	� . در 	(	وع �	  -�ھ�د#�م 

را 	(ری �رو-�ردار�م -� �	  �وان ��ت ��� ��  /�د ) �  �  و �دای آ	ر���
  . 	����  1رIت (�ت روآوردن ��  �و
  د�.ر از #=�وت دو ر���� در ا�ن ���3 

ا�ن ر���� ھ� را در (��  �3ف  ا<�ب ��ر3وردار ��ودن از �د�� ای Hر�I ای و 	و(
ا�ن ���� را 	  �وان ��رھ� و ��رھ� . �����ی آ<�ز�ن �� ��ظ�م �ده ی آ��� �وق 	  دھد

در 1زار���ی ا��دا�  و ���Gرھ�ی ����  و �H  �ر��	� ھ�ی Iرھ�.  و ���	��  
�رای �	و�� ��I	  را �  �  �  �3ش -رد از دوران آ3ر ز�د1  	ر�م . 	��ھده -رد

�Iزب �ودهروزH �� �)ذل .�� #�د (�ب �و��	ای و  �IرH م <�ر��I م  ا�ن> ���� ��
ا�.�ز 	  �	ود ، �ل 
�	  �ودن ا�ن ��3م Iر	��Gر	�ی ���و�� را �� �	��ش 	  1ذا�ت 

اداھ�ی ز��ده ی . و ���ن 	  داد /� -�  3ود را رھ�ر ز��ن ا�ران 	  دا���� ا�ت
ز�د1  و درو<���  -� �رز��ن 	  را�د �H��I ی ����� ی وداع �� آ��3	  ��L	�د در 

 ا�ن زن و آن Hز�  را -� ا�ن ��3م �� 	دد ھ	�رش رھ�ری آن را �� د�ت دا���د ،
�	  3واھم �� (ز���ت ����ر ��ردازم و 1ر�� 	  �د ��  ��  �ر��	� ھ� را . 3وا�د

�� ا�ن . ��د -��د 1رIت و ھم از ���ت �I  و ھم از ���ت ���� و ا(رای �ر��	� آ��� را ��
�Hل ھ	�ن ر���� ھ� در 	واردی از �ر��	� ھ�ی (	�وری ا��	  �ر�ر�د و ھ	�ن �� 

�� ط��� ی 	�و�ط . آ��� ا	��ن 	  دھد 	�3ط���  از (�س 3ود در ا�ران �(و��د
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�� ظ�ھر ��زار از آن رژ�م در�ت 	�3ط���  	  (و�د از (�س 3ود  و 	H	در=���ھ 
�وع ار���ط د ا�ن ط��� ی 	�و�ط 	دام در �Hل ���bر ا�ت و ا�ن �ران �  آن -� �دا�در ا

ا�ران ا	روز و ط��� ی 	�و�ط . �رIرض ھم -� -�	��ب �ود a	ری �� ��ر �	  ����د
�ودا�د�ش و Iر�ت ط��ش ھ	راه �� (وا���  ���ره 	��Gوت از آ�/� -� H=رات 

�ری 	��Gوت را Iرھ�? ��3��1 در ر���� ھ�ی 	ذ-ور ��ور 	  -��د، در ����ت 	�
S�H د�.ر از ر���� ھ�ی د�.ر �Iر�  ز��ن �3ن �	  1و�م ز�را . د -رد��(ر�� 3واھ

�� ���دا�   ����ر. آ�/��ن (�وه ای 	��د�1ر 
ر=� �	  -��د و 	�H  از ا
راب �����د
���� ر���� ای -�  .و �  ھو�ت و 	�ظ�ھر ��د�ل �ده ا�د (و��ی �bل�	�ری از 	رد	�ن 

�ت -� Iراز و ���ب ����ر دارد و » راد�وIردا«�� �Hث 1ذا��� �ود 	  ارزد (دا 
. ا<�ب 	Hل ��Gن و دو�����  �	�ری از ���� -��د��1ش از /پ و /پ �	��  ���1 ا�ت

ھ	�ن . �� ا�ن �Hل آ�/� ا�ن ر���� را �ر�� �.� دا��� ا�ت �ر��	� ھ�ی 	و���  آن ا�ت
I�� د ر���� روز�1ری ��د�ل �ده �ود �� ار�1ن	H	 ل ا��ح ط���ن و �3ص�

  .S�H ���  ���  	  3ورد. ��3	 

-���  -� 	دام 
��� ا���داد و ����ور �3ن 	  را��د ���د در ھ	���Hل #�در �و�د  -۶

��رھ�ی ا���دادی و ����ور ا�د��  را در 	��ن 3ود و در 	��ن 1روھ�� و ر���� 

� ��وا���� ����م ز	��� ھ�ی �� ھ�.�	  -. ھ�ی <�ردو�L  ��ز آ���ر و 
��ن ��ز�د
ا���داد را در �����ی ز��ت ا(�	�
  و ز��ت ����  و 
ر�� ی ز��ت Iرھ�.  
�����Iم و ر�وا -��م ھر1ز �3واھ�م �وا��ت �ر ا���داد �Hو	�  �� ا���داد �رآ	ده از 

ا��داد و����ور �Hو	�  ا<�ب �	ودی آ���ر دارد و آ�(�  .����3ر #درت /�ره �و�م
آ�/� 	�م ا�ت . ر��3 	  -�د �س از 	د�  د��ش رو	  �ود���  	  3زد و ھم -� ��

�X در و  Iراز و Iرود ھر (���  را ��	�ن 	  دھد ھ	��� ا���داد و 		�زی �H-م و را
  .	د�  ا�ت<�ر دو�L  و  ����I ی������ و 1روه ھ�ی ��ز	�ن ����I و�

���  /ون -��ون �و���د�1ن، ��(��  -� 	  دا�م �� از �زد�� �� (�ن آ	و��3 ام ����
-��ون و-� و �(	�Oت ا���دان دا��.�ه ھ� در �	�ر �ظ�	���  #رار 	  �1ر�د -� �3ت 
�� د	و-را�  ��1رده ��.��� ا�د و ا<�ب �� 	����م د�ت �� Hذف ھ	�ط�ران 	  ز��د �� 

در -��ر ا���� ���د از . ����ت Hذف و ��وت ���� 	  -��د ،از ��م ��Iر �Hو	ت
���  ��د-رد -� �و�ط را�ت 3واران راه ا�دازی �ده ا�د �� ���ی Hذف -ردن و ��ر

ا��ح ط���ن در . �	�ر در 3ور�و(�  از ����Hن #�م�� 3وار�	ردن ��د�ده ا�.���ن 
-و��ھ  ��رده (�ره 3واران ��ز  –ا�ن 
ر�� ���.�م �وده ا�د و در -��ر��ن را�ت 

. رده #رار 	  �1ر�د��ر���  /ون 	�ر��	� ،��3را، �.�ه �و و �	�ری د�.ر در ا�ن  .ا�د
�س از �� ��ل ا��ظ�ر و �س از ا����ر 	���L ای  ١٣٨٧در ��ل . ورمدو �	و�� 	  آ

-� �� » �رواز ���را��«در آL	�ن �را�(�م وزارت ار��د ا��	  -��ب 	را �� ��م 
�  	  ا��.� �رگ ��3	ن ��
ر �رآوازه ی ا�ر�	OرI  و �ر(	� و ���Gر ا��Oری از 
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،  ��١٣٨۶ ��ل  ��ران	Hدود درا����ر �ن -��ب ��ش ازھ	.�ردا3ت ا(�زه ی ا����رداد
��ش از ا����ر �H  در ا�ران . ا����ر��Iت��ز�و�ط ��ر ��	�در آL	�ن در ھ	�ن ��ل 

�ب در ��ر�� از ھ	�ن -� �ر1ر3����I	ن ��  دو �	و�� از �ر(	� و 	OرO�  Iر -��ب 
�� /�پ ر��ده �ود وھ	� 	  دا����د -��ب ��Hب ا�ن #�م در ا��ظ�ر » ��د��ران«ی 

» �رواز �� �را��«و#�  �را�(�م -��ب  .(واب 	��
د از ار��د در ا���ر در(� 	  ز�د
��  دو 	OرI  ��ز در دو . /�پ اول آن در 
رض �� ھ��G ����ب �د،�� /�پ ر��د

	�ر(	   �Oد 	د� . را(4 �� ا�ن -��ب �� /�پ ر��د ری ��ز	���د 	ردم ��S روز��	�
�� �.�ه �� -��ب ��د�ده ی ا�ن #�م و ��زه �� د�.ر 1ز�ده ای از ا��Oر ھ	�ن ��
ر را 

1ردا��ده ی ��ر�� ی ��3را -� �����Lت 	  . �و�ل �� ز��ن ا�.���  �� /�پ ر���د
و ��زه او را در Hدی �	  دا�د دا�د ��Hب ا�ن #�م ر��Iرھ�ی ��در��ش  را �	  ���دد 

-� �3واھد را(4 �� �و���د�1ن و ھ�ر	�دان 	��3ف ا�ران و (��ن 	Oر-� 1ردا�  -�د ، 
�� 1ذرا و  	(��  راه ا�دا3ت در را�ز�  Iرھ�.  ا�ر�ش را(4 �� ا��.� �رگ ��3	ن و

ب وا�	ود ��3ت -�� /�ری از �ر(	� ی آL	��  ا�ن #�م ��د-رد ا	�از روی ��وا�ط� و 
ا�ن #�م ھ	ز	�ن �� آن -��ب دوم -� در ���ر�ن L�Hت �ر1ردا�  	  �ود از ا�.���  

ھ�Z ��3  �� 	��ن ���	د -� ا�ن �ر(	� از ز��ن آL	��  �د�دار �ده  ؛ا����ر����I ا�ت 
ا�ت ھ	راه �� ���Gرھ��  -� �رای ����3ن ��ر در 
ر�� ی �ر(	� ی �Oر از ز���  

-��ب �رواز �� �را�� ی . ا��ده ی ا�را�  
ر=� �ده ا�ت��.��� �� ز��ن �Iر�  �� 3و
دو ��ر �� /�پ ر��ده ر�	   �ر(	� ی از ز��ن ا�.��� ،ا�ن #�م ��ش از ا����ر آن 

. �� ��ب �ود(و�  	را در (ر��ن �	  1ذا�تن ���رو����رش را �	  دا�م /. �ود
��د�ده �.�ر�د ���� �� ذ-ر در ا�ران اaر -�  را ���ره و#�  ��وا��د :�Hل ���� ا��(��ت 

��د#�ق از آن اaر آن را از ا
���ر 	  ا�داز�د و از -��ر آن 	  1ذر�د و /�زی د�.ر را 
�وده ا��� از  .ھ	/ون اaر 	��Oر 	  �������د د-� �� ھ�Z و(� در آن �طU #رار �دار
  .ا�ن �وع از -�رھ� Iراوان ا�(�م داده ا�د

ر���L ی 
�ن ر���L ی /�پ ��.  ب ا�ن #�م ����L ��ش ��H. از ا�ن ھم �.ذر�م 
در (�د دوم در » �Hوق ا���  و آداب 	�روط�ت دول«�� ��م 	Oروف Iرو<  را 

ز	��� ی ا�ران ����  �� /�پ ر���د ھ	راه �� ����H  (�	4 را(4 �� 	در�� ی 
�وم 
/�د ��ل �Oد ��3  . آن ر���L ��ز���  ��1رده دا�ت وآن ���Hق . ����  در ا�ران


�ن آن ر���L را ھ	راه �� ا<�ط و ا����ه 3وا�  �� /�پ ر���د �  آن -� ذ-ر -�د ا�ن 
ی ���3 ی HروI/��  را از روی /� 	��O  ا�(�م داده ا�ت؟ �� دروغ �و�ت از رو

روی ���3 ی /��  ا�ن #�م -� 	�ری �ود �� ��م -������3 ی 	(�س �� ��ور آن -� 	�ر
ا	� ��وا���� �ود ذ-ر . � ھ	�ن -������3 ��ز �وده ا�ت	(�س �� 	��Oی ��Oق ا�ن ���3 �

��زه �H  ا1ر . -�د آن ���3 �� آن 	��4 -������3 ی 	(�س /� �	�ره ای دا��� ا�ت
/��ن 	  -رد از �ظر ا�3ق 
�	  	  ���د ذ-ر 	  -رد ا�ن ���3 ��3ت در -(� �� 

س از آن �� ��/�ره ای ����L �. ا	� -�ر �� ھ	��(� ��3	� ���Iت./�پ ر��ده �وده ا�ت
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�Oدادی از �و��� ھ�ی Iرو<  را در  -�رش ا�ن /�زھ� ��وده �� ھدا�ت ا�رج ا��Iر-� 
ا��(� و آ�(� (	4 -رد و �رای آن -� (��ش (ور �ود ھ	�ن ر���L را ��رد�.ری �� 

ا�رج . /�پ ر���د �  آن -� ذ-ر -�د ا�ن ر���L ����ر در -(� �� /�پ ر��ده �وده ا�ت
و �� #�د و �� -� ��	�ری 	ر-ب /�پ دا�ت 	ط��  در ھ	�ن 	(	و
� �و�ت  ا��Iر ھم

او -� �� ھر�Hل .��Hرت از دو /�پ 	ن -� 3ود در (ر��ن /�پ ��3ت �ود ��م ��رد
ره ای �� ������ ��رد Hق 	  �ود �1ه ا	��ت را ر
��ت -�د ھ�Z ا��و Hدا#ل -���دار �ود 

�رج ا��Iر /��ن 	  ��ن ��ر ��ود -� اا���L ا�ن ��3. �ری �د�4 ��	����د��زه را -�� ا�ن -�ر
�H  آ�aری /�پ �ود و ھم �� آ�aر اIرادی د�.ر �� ھ	�ن �Hو ر��Iر -ردهاو ����ر. -رد

ھ	� ی . �� ا�د-  ��S و ����ن -ردن �� ��م 3ود �� /�پ و�� Iروش ر���ده �ود �ده را
ر��Iت -ردم از ��  از د��ران در ا�ن دوره ی ا�3ر ����1ن ��	� ای د. ا���� �� -��ر 

از 	ن 3وا��� �ودن را(4 �� ������ ی 	در�� ی 
�وم ����  . »	�ر��	�«��ر�� ی 
 )�� وا#4 /�پ �وم(ا�ن ���=� ھ�.�	  �� د��م ر��د -� /�پ دوم. �� 	����H �����م

����ور وزارت ار��د در ا��ظ�ر ���&  ا�ن #�م 	د��� در ا��ق» ھ�ی �(ددر��� «-��ب 
-��ب 	ذ-ور �� �GIط /��  �ود 	���U �ل ر���L ای ��زه را ��ز  (د�د/�پ . (� 	  زددر

�� ���ر ��	� ای �و��م و از او 3وا��م ا�ن . در ار���ط �� ھ	�ن 	در�� در�ر 	  1رIت
	و=وع را �  �.�رد وL  	ن �H=ر ����م در ھ	�ن ��ره �ن �� 	����H دھم �� و#�  


�ن ا�ن 	����� راIر���دم �رای ھ	�ن .ر 	�و#ف 	  �ود-� -���م در راھروھ�ی ����و
ا�ن ��ر�� و#�  �� /�پ ر��د �� (�ی آن -� �� ا�ن ������ و �H  . »	�ر��	�«ی��ر�� 

�� /�پ ��3ت ا�ن -��ب ا��ره -�د ���ره آ��� را ��د�ده 1رIت و ��	  از 	ن و از 
3ب، S�H /.و�� 	  �وان �� . -���م �� 	��ن ���ورد  �� ��ور آن -� ا����	(و�  -�د

/��ن (ر�����ی ����L	  -� �� ��م ��ر�� در ا�ران اداره 	  �و�د ا	�د ��ت؟ ا���� ھ	� 
-�ذب و ��در���د و �� د�ت -���  اداره 	  �و�د -� 	���دی د�.ر در �ر 	  

  .�رورا��د

/� ا�'	ی ��D   �	رج ���+	ِن /	ز*	��ه از L  * &��9 �3K$#+� /	 ?�دھ�7��3	�  ��اL+�ه - ٧
#7	ری از ا�+	ن را ا?� /� ا��ان /�?�دا��� در ��	/	�3	 و L$<� ھ	ی . *4	زی روآور��


+�، ھ�q، از /	ز#+	
  #�3ھ	ی د��� . #�3ھ	ی �$د ?& *  #$��	+#  7� �L �31ان را
  .ا��ان ��e /	ز *  *	�+�

+L x�+� 1	 9	در /	#+� ا�+	ن *  �$اھ+� /	 ا��L  #�م lZ$ر راھ  *0	�27 آ*�e را 1@)
�++L 	� 2 و
در ز*	�� ای �Z �L  :+@�3	ی . و:�3 ای ?	��ی *�ب در *S6 ا9	*2 �$د د


�*	�� داری در �pب از ��	ز /� د?�?$��3	ی /+�	دی و �Z  ا�CDب 
(� *  را�+� �k
 I�و در دورا�  Z �L	R د��� ھ�7 *  دا�+� *0	�/ 27	 �Y	م L+$�  ا��ان ���@  /


�20، /	 ژ� &�D* ن	��  31$ع آور ?'�	ری *�	ن 31  را در *�	ن ا��ا��	ن �	�N ا��ا�
�++Lب *  ��ا�p . دآور#�ه ام	� e�� ����ا�� �$ع از ?'�	ر <+	��B در �$#�� ھ	ی �
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�eی ��20 *�� /�ز/	ن را��ن واژ?	�  *�+	
b /	 ز�L 20+$�  ا�� �lZات> .  �	0L
ز #	�� ی ��و��	ر�	ی /�/(2 
D$ط �Lده ا�� �L دوران 3L+0	�  را *  ?Jرا�+�، �	?3	ن ا

واز 9)� ھ	ی �Y	*3	ی �	د#	ھ  و :37$ر�($اھ  ��ودآ*�ه ا�� و �E از 
��$رد?  از 
  
BZ$*2 ا
C*  ز/	�  �pب �e?�/ �+0��ه ا�� و آن را ?Jار *0	�27 آ*�e /� د*$�Lا

�� ر�	L	ر *�. �	م �3	ده ا��

$ده و ھ$�2 ط)�Z b  از آن �� S0� ��ح ط)@  اCNا  K
�	�Z  71اS9 در /�6ان /� اSN �$د /	ز*  ?�دد و ھ7	ن . ����7L و bDK ا��	ده �1

  *C
�� /  . را /	ز*  ط)@� و 1.��� *  L+� BZ۵٧$*2 ا
 �L ی راe�> 2
ا�+	ن در
�)� ی �$د �7	�  
	��� /$د ھH7$ن /	ور *a(M :)$ه ?� *  
	ز�� و در 
�2D وDZ

���� /  آن �Z �L  /� ا�� /eم ر�	L	را�� دK$ت /	زی /eرگ ���b 1$ده ھ?  * &3
 	
  .#�ه /	#+� �	 ��	زی :�ی /� lZ$ر#	ن ا0Z	س #$د

�& �L /��� ی اN)  اش �	:�8 /� /	ر ��	��ه ا
2 و ھ+$ز 9	در ��M� 20	ھ	ی DK  (0�
�$د را آ#B	را /� �L  *،��B/ �D$#� ��ده ی �	�	�  ز�I�0 را در ھ	�� ای L	ذب از 

ا�� ��ده ی �	�	�  ��/ �Le	 K+$ان آ/�وداری و آ/�و 
	زی /� .+�ی /� �	�	ن /�
	��آ/�و*
ا:�ادر*  آ�� <�eی /� /	ر ���  7	�� 7� e:	�I آ���� B@��� �+��1	را�� ی �81ادی �$د 

  . ���@+�ه

 &�+L ر$P1 ار�& و�+j/ ن	6+�  را ھ07N ��ز���ان ا	ه �$اھ� /$د ا?� ھ�7 ی /	ا�@�� ا#�@

�� ا�� و 
3& . /	ز*	��?	ن �9�& ا��ھ�7 از $�� I�	7� ��زه ای /� ا	ز���ان 1	ن /$+Lھ& ا

�++L  *  @(ی *+4  . ط	و ا�$اع /�<0@3 b(ح طCNو ا �+�e@
ا�+	ن �L /	 �	م 
@eو 
*�ب /�آ*�ه ا�� *���D�8 �@	�� ھ& �Jت :$�  از ا9	*2 در ���^ و ھ& #�3ت DZ$ق /��ی 

�	ن وا?Jا+���را �L #7	ر ی از ا��  ۵٧/� �	د *  آورم آp	ز ا�CD. ر �Lدرا /� ھ7	ن �
�$ن <� و *)  <��jا /� ا��ان آ*�ه /$د�� :23 
��L  از ھ$اداران و ���وان /CDا�


. �$د  /CDات 1$ر�20 ا��lZ ��ا �L 	3��L�
�$0��3	ی در �B  از * d�م 1$ز�?�
�& ا��ان در lZ$ر:d7 در �. 1	زه /$د��D* وان��
1 2'? T	Z	ل *	 در ا��ان �B  از �	


2 /�و�& �	رج آ/$4 /+$#�& و 7#	 
+�� ا��ان . /$ده ا�& و #7	 در �	رج	* 2/$� R	Z
f1	�1ھ	ی ?�دھ& آ�  در �	رج ا��ان /  آن �L ا����� ای /� /	ر ا�� !! را �	س /�ار��

� <	پ /+�	�+� �	 �Z  9	در/	#+� :eوه ای در :23 #+	
	��ن د��?	ه ھ	 و *$اdk �$د /
،�+�	
8�2 ا�CD/  ا
2 در *dMD  رkن و	اق ھ7�P*۵س ٧$B8* a�ات . /� ط��lZ

  �D� ر ا:�ای	�
�	رج از �L$ر Z	R د��� �� *  �$اھ+� /� ا��ان /�	�+� و �� �$ا
از ھ7	ن �	رج ��	م *  ��
�+� /�ای *��ان دا�S و . 1$ر��Z  �0  در L$1	ه *�ت ھ�0+�

 a�$�1 را I�	�+����B  از ا�+	ن �L در آ�7	ن . /� S761 و /�د/	ری *  L++�ھ7$ط+	ن �

	ل ھ& ط$ل /��B /	�� ا��ا��	ن /	 /�د/	ری �N �?ا  �Z 2
#	Sp /$د از ھ�7 *  �$ا

ھ�07ش آ�7	�  /$د؛ �	�� ای دا#2 در آ�7	ن؛ 1	/8�2 و . ا�� *�ت را ��2 
�/�Jرا�+�
	ت ��ا2p /� ا��ان و /� راه ھ	ی #2 /	 ��ز��ا�  آ�7	�  ا*	 در او9/	ز����0  آ�7	�  دا
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ا�� . ?Jار *0	�27 آ*�e و$1
�8 ی �	��ار د�@��0  ��	ن *  داد و ا/�از �L  * �9CKد
�3	 در �	رج /	 ز27Z ��اھ& و ��ا<+^ آورده ا�� (�/��3  ا
E+: .  7� 2 :$ر را �

  .آ
	ن از د
2 دھ+� �$اھ+� آ�3	 را

٨- ��Hر ی ازا�را���ن �ا<�ب در��	3ن از��م ط��� ی در دا3ل و �3رج ��ی ���ور ��
ا�ن #�م ��ز در ر���L ای از ��ش ا�ن ط��� . 	�و�ط  در�HوSت ا�ران �� 	��ن 	  آ�د

ا-�ون ا	� ا���Hم ا�ن ا�ت -� ذ-ر /��ن ���� ای ا1ر ھ	راه ����د . 1ذرا ��د-رده �ود
�و��� » �ورش �رHق ا�ت «ر���L ی  در. �� �و=��Hت -�I  �� 1	راھ  	  ا�(�	د

�د��  ا�ت -� (وا��ن  .�� ��Hب آورد	و�ور ا��  �HوSت آ��ده  �ن را ���د �ودم (وا�
در =	ن �و��� �ودم (��ش ز��ن ا�ران را ��ز ���د ��3  . �� ط���ت 	��3ف ��Oق دار�د

�ع از ط��O  ا�ت -� ����ری از 	�دران ��ز �� ھ�.�م دI. از (��ش (وا��ن دا��ت
  .Iرز�دا���ن �� 	�دان �����د ا	� ا�ن ھ�وز �� 	��Oی �� (��ش Iرا�1ر ز��ن ���ت

ھر (���  -� 1روه ھ�ی ��  	G��3  را ��	ل �ود در ا�ل (��ش Iرا�1ر ھ	�ن 	ورد 
�� ��Hب 	  آ�د 	���د (��ش 
��� 1را�  /���/� ھ	� ی 1روه ھ�ی ��  در /��ن 

Hر-ت ا(�	�
  	��  �� 1روه ��  	��O  	  ا	� و#�  -� . Hر-�  �ر-ت �(و��د
در . �ود ط��O  ا�ت -� ا�ن 1روه ��  
��ر ا��  /��ن Hر-�  را 	  ��زد

Hر-���ی ��1رده و (��ش ا
�را=  �رآ	ده از ا�����3ت را�ت H	�وری -� آن را 
. ، (وا��ن �ود�ده(��ش ا
�را=  ��م ���دم 
��ر ا��  �ر-ت -��ده و ��رار �و�د

. در ا�ن (��ش �ر-ت �دا���د��ز   (وا��ن 	��Oق �� ط���ت 	��3ف ا(�	�
  ��زه ھ	�
  .Iرو-ش -رد�د در ا��ظ�ر Iر��  د�.رآن Hر-��� 3ودا�.���H �ود�د و �� 
�ل 	��3ف 

	��Hر -ردن ا�ن Hر-��� �� ط��� ی 	�و�ط  	  �وا�د �د�I	  و /� ��� 1	راھ  �� 
دو . ی <�وآ	�ز از /��ن ط��� ای �ر��م -�د��3ت آن -� 	  �وا�د ا��ظ�ر. ��ر ���ورد

د�.ر آن -� /��ن ��وری ا�ن �Iر را �رو�X 	  دھد -� 1و�  �� ط��� ی 	�و�ط 
�  	���ل و �� Oدار�م -� ھ	�ن ط��� �� ھم ��و��� و ����ر/� ا�ت �� �� ھ	�ن �Hو �

�د	��  در ا��(� �� ا���3ر طرH  	. در 
	ل ا	� /��ن ���ت. ھم آ	���3 
	ل 	  -�د
(�ت �K	ل در ��ره ی ا�ن 	و=وع �س 	�م را �رح م دھم �� ا	�د آن -� �� 	دد 

  .	ط��Oت 	�دا�  ��وان �� طرH  (�	4 و د#�ق د�ت ��Iت

�را��س 	��ھدات و �(ر����م 	��  �� ��و�ت در 	��طق 	��3ف ا���ن ��ران و ا�Lرز 
ا1ر .	�و�ط �رو-�ردار�ما���Hم ا�ن ا�ت -� 	� در ا�ران د�ت -م �� �� �وع ط��� ی 

�3واھ�م 	��Oری 	�دی �ر1ز���م در ا�ن L�Hت ��/�ر 3واھ�م �ود �� �و�ل �� 	ط��OLت 
/را درآ	د . 	�دا�  و �ر��م اL.و�  	�دی 	��  �ر دو 
�	ل درآ	د و aروت 
	ل -��م

و aروت؟ وا#�Oت ا�ن ا�ت -� 
�  ا�Sول، �رف �ظر از ا����aھ�،اIراد 	��Oق �� 
آ�/� دار�د ا�دو��3 . �و�ط ��ز	��ده از رژ�م 1ذ��� /�دان درآ	دی �دار�دط��� ی 	
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/� ��� اIرادی از ا�ن ط��� دارای 	�زل 	��و�  �H  �زرگ . از 1ذ��� ا�ت �نھ���
�� . و ارز�	�دی ����د ا	� �� ا���ء �� درآ	د��ن �H  ��وا��د ا�ن ا�دو��3 را ��س دار�د

ا دا��� ����م -� -� �راaر ارث �� aروت ر��ده ا	��ن دارد اIرادی از ا�ن ط��� ر
�� ا���Hل 	��Oر  .ا�ن 1و�� 	��Oرھ� 	�را ��ری �	  دھ�د (�ت درک  ��وع ط���� . ����د

. 	�دی (��.�ه 3ود را دارد 	�روط �� ا�ن -� ا�ن 	��Oر 	��  ���د �� درآ	دھ�ی (�ری
  .�1ر�د��O  درآ	دھ��  -� در /�ر/وب ا	����ت ھ	�ن رژ�م ��ل 	  

رو��رد د�.ر (�ت ������  ط��� ی 	�و�ط �� ��Gوت 1ذاری 	��ن 1و�� ھ�ی 	��3ف 
�� 	دد 	��Oر Iرھ�.  ��ز #�در 3واھ�م . ط��� ی 	�و�ط 	  �وا�د 	��Oری Iرھ�.  ���د

در ز�ر -و��  	  -�م در .�ود اL.و�  از /�د 1و�� از ط��� ی 	�و�ط �ر��م -��م
  .ی 	�و�ط را �ر	  �	رم ھ	�ن (�ت و �� 1و�� از ط���

. ا�ن ط��� ی 	�و�ط از رژ�م ����ن 	��ده ا�ت. ط��� ی 	�و�ط ��ھ  -١
	O	وSً اIراد ا�ن ط��� دارای ����Hت و ����� ی اداری ھ���د و 
Iرز�دا���ن را �� ���Hل ��و�ق 	  -��د و �� �	�م ��رو �O  دار�د 

��ز �Gرو ا#�	���ن وا���.����ن در �3رج ا�ران ���Hل -��د و �H  ز	��� 
وا���.�ن ا�ن ط��� -	���ش -���3وان ھ���د،	��Gوت از . در �3رج ��و�د

ا
=�ی �Hو	ت -�و�  ر��Iر 	  -��د،ھ	�ران و د�3ران و ��را���ن 
	��Gوت ��Lس 	  �و��د ،1ر/� =د 	ذھ�  �����د ا	� ر��Iرھ�ی 	��Oرف 

 .	ذھ�  وا���.�ن �Hو	ت -�و�  را �� �	��ش �	  1ذار�د

	د �� �در� X	��Gوت آط��� ی 	�و�ط ���  ، ط��� ای ا�ت -� از �ظردر -٢
از ھ	�ن ط���ت �رآ	ده ا�ت ا	� . �ده ا�ت از ط��� ی -�ر1ر و زH	��ش

در زاد�1ھش ا<�ب دارای ز	�ن و �H  ���3 ا�ت ا	� . 	���ء رو����  دارد
�� �در�X �وا���� ا�ت در ��رھ�ی -و/� و �زد�� �� ��رھ�ی �زرگ 

���ی ا����  ���3 ای د�ت و ��-�د و Iرز�دا�ش را �� 	در�� �Gر��د و ����3
در ����ر 	وارد �H  راھ��ن را (�ت ورود �� دا��.�ه ���3 ا�واع 

ا�ن ط��� از �ظر . دا��.�ه ھ�ی آزاد و ���م �ور و از ا�ن د�ت �.���د
Iرھ�.  	ذھ�  ا�ت و �� �ظ�ھرات 	ذھ�  �����دی ���ن 	  دھد ا	� �� 

ا�ن . O� X  دار 	ذھب 3ود را از 	ذھب �3-م 	��Gوت (�وه 1ر ��زد�در�
�	  3واھد درد�ر ����  �رای 3ود �� . ط��� �3ت 	I�Hظ� -�ر ا�ت

�� ا�ن �Hل ھ	�ن . ��رآورد و 	  -و�د Iرز�دا�ش را از 3طر-ردن ��زدارد
ط��� �� (��  -� ��وا�د از �Hو	ت و ا	���زا�ش ��ره 	  �1رد و �� Hدی -� 

در ���د از �ر-ت 	����م در �	�����ی ����  �Hو	ت 3ودداری 	  #�
 .-�د
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ط��� ی 	�و�ط �و�� �� ��زه �ده دوران ر��ده ط��� ای را 	  دا�م -� از #�ل  -٣
	  3واھدد �رaرو�ش . ز��ده 3واھ  دارد. ھ	�ن رژ�م �� aروت ر��ده ا�ت

����Hت Iرز�دا�ش را �� دا��.�ه 	  Iر��د و �� -�ب 	دارک . ��Gزا�د
ا�ن ط��� در ا��س از دل د�وا���Sری رژ�م ا��	  . 
�L  ��و�ق 	  -�د

1روھ  د�وا���Sران و . ا	� در ا��س �� دو1روه ����م 	  �ود.�رآ	ده ا�ت
وا���.�ن �� ا�ن د�وا���ن ھ���د و 1روھ  د�.ر	��Oق 	  �و�د �� رو���Hت 

. 1روه ر�Iه ط�ب ا�دھر دوی ا�ن . �و�� و د�وا���Sران ا	���  و رز	 
ھردو���ن 	  -و��د راه �� �3رج را ��ز�.�ھدار�د و �� ��ره �1ری از 

دو 	�ط���H� 4  . ا	���زات �Hو	�  Iرز�دا���ن را �� �3رج �Gر���د
	و�وم �� -�ر����  ار�د و د-�ری در ا��س،�رف �ظر از 	وارد 

	ردم 
�دی �� Iرز�دان . ا�����a ، در ا���3ر ھ	�ن دو د��� #رار 	  �1رد
�درت 	  �وا��د �� 	�ط4 -�ر����  ار�د -� ھ	�ن Iوق ����Lس #د�م ا�ت 

�ر3ورداری . �ر��د و 
�  ا�Sول از راھ���  �� 	�ط4 د-�ری 	Hروم ا�د
از /��ن ا	���زا�  Iرض را �را�ن 	  دارد -� رژ�م ���د -�ر1زاران �طوح 

� در ھ	� ی 	وارد ا��L. 	��3ف 3ود را از ا
=�ی ھ	�ن ط��� �ر�.ز��د
�Hرک ��b  در ا�ن دو 1روه �� 	�زان ز��د ���.  دارد �� . /��ن ���ت


�  ا�Sول ھ�/�س در (	�وری ا��	  . ��Oق ��3واد1  و 3و���و�دی
�� 	دارج ��S �	  ر�د 	.ر آن -� از �ظر 3و���و�دی (��ش (ور ���د �� 

�L�Oت -رده ���د -� د��� ھ� و 1روه ھ�ی 	��Gذ �Iوا���� ���د 	د��� در 
ا
=�ی .ھ	�ن �� 	��Oی (ور �دن ا���ب 3و����دی ��زه ��ز �وا�د�ود و �د

ا�ن ط��� �� �در�(�� Iزو�  1ر�Iن �Hران در (	�وری ا��	  �O  	��د 
ا���ب H=ور 3ود را در �3رج از ا�ران ز	��� ��زی -�د و Iرز�دا�ش را 

����ری از ا��ح .را�ددر ��رون از ا�ران �� ازدوا(��ی �رون 1روھ  �
ط���ن در ھ	�ن رده #رار 	  �1ر�د و ����ری از ��ره 	�د�د�1ن از 

��ش . ا	���زات �Hو	�  ��ز در رده ھ�ی 	��3ف �� ھ	�ن ر��� ��Oق دار�د
آور�د و  از ھر(�ی د�.ر �� -���دا و �وRد و -�ورھ��  از ا�ن د�ت رو	 

زی و ا	�رات و -�ورھ��  ت و 	و#����Oن از H=ور در 	������L �� ا	���
ا�ن اIراد ���� �� ����bن �� ر�ش .از ا�ن د�ت ��ز <�Iل �	  �����د

ھ	�را���ن �� . وا���.  را ھ	/ون �	�د وا���.  ظ�ھری �� -�ر 	  �1ر�د
طور 	�داول در I=�ی ھ	���.  ���� �� 	و#�Oت /�در 	  �و��د و �� 

/�در و �3ت 	  -و��د  -�ر رو�وش ا��	  �ر�ن 	  -��د �� (�یم ھ�.� 
  �
3ود را ازھ	�ران ط��� ی 	�و�ط ���  -� ھ	�را���ن ���ره و 

د�3را���ن ھر(� -� ��وا��د ���ن ط��� . ا�Sول /�در ی ھ���د 	�	��ز -��د
ی 	�و�ط ��ھ  ر��Iر 	  -��د و آرا��  	��Gوت از آرا�ش /�در��� �  	  

��Sرا���ن از رژ�م ����I وا��دا ���3 1روه د��ا�ن ط��� در روز 	. �1ر�د
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�.�ه 3واھ�د دا�ت و �O  �را�ن 3واھ�د -رد -� �� رده ی د�.ر -� د�وان 
رده ی <�ر �ظ�	  ا�ن ط��� ��ز  .��Sران ا	���  ����د ����I 1ذاری -��د

  .در �Hران �	  ا���د

��
�  �ری ھم ���د ��د#�ق ���د ا	� 	  �وا�د ھ	/ون اL.وآ�/� آوردم �س -�  و �� ا
 د��� ��دی از ط��� ی 	�و�ط 	�د	��  �� -�رآ�د و ����� ھ��  د�.ر از ������  و 

  .Iراھم آورد

آ�� ا�ران ��3  دارد از رژ�م -�و�  1ذار -�د؟ ھر-� را 	  ���  در ھر رده و در  -٩
�د�ن �ر��ب 	  . ھر 	��	  3وا���ر ���bر رژ�م -�و�  �� ���bر در رژ�م �OI  ا�ت

ھوا3واھ�ن و طرIدارارن دو آ��� ی ا�ن رژ�م ��ز ��� 	  دا��د �	   3واھم ��و��م
�وان �� ��وه ی -�و�  ��Hت رژ�م �OI  (	�وری ا��	  را از �داوم �ر3وردار 

  .��3ت 	  �رداز�م �� �	����  ا�د��� ھ�ی <�Lب در 	��ن ��روان رژ�م. ��3ت

زده ا�د �� دو د��� ی 
	ده -���  -� �	�م �ر�و�ت 3ود را �� رژ�م -�و�  ا�ران 1ره 
ر���ت (	�وری  –��3ت د��� ای -� 	  1و�د �ظ�م �OI  و�Sت ���I . ����م 	  �و�د

�� ��ل -�و�  �Hران �را�.�ز ا�ت و Sزم 	  آ�د در ا�ن ����3ر ���bرا�  �د�دار 
1روھ  �ر �ظ�م ر����  �K-�د 	  ���د . ا���ن  3ود �� دو د��� ����م 	  �و�د. ��3ت

 و از ا�ن راه	�ون از 3ط� (�وه 1ر ��ز�د  د آن -� و�Sت را �رای روز �Hرانا	� ��
و 1روھ  د�.ر -� 3وا���ر ����ل ا���3رات ر���ت  را 	��ر ��ز�د ؛ ���Hم ���ی رژ�م

ز�ر ا�ت �� ا	�د آن -� ھر�1ه زل 	��م آن در Hد 	��م �� ��3ت و(	�وری و ��
او �ور را 
زل و Iردی د�.ر را �� (�ی (	 I  �د�دار �1ت #�در ����د ر�Rس��ا3

  .	�����	��ی ا(را�  ا�ن دو �ظر �س 	��وع �� �Hث 1ذا��� 	  �ود .������د

���د ��	.ذاری �و�د  »�Hو	ت ا��	 «ا�د��� ی د��� ای د�.ر -� �� وا#4 طرIداران 
-���  ھ���د -� 	  1و��د ���د از ا�ن �ظ�	��ی ا������3  ��رون آ	د و ھ	� /�ز را 
��رد �� د�ت �� و���I  L 	��در و ا�واع 	(�Lس 	�ور�  را -� 	���ل از رو���Hون 

در ا��(� ھم ط�ف و��O  از . ���د 	ر��� ����د دورو�ر ا�ن و���I  L راه ا�دا3ت
  .ا(را�  	طرح 	  �و�د و 	  �وا��د �د 	�����	��ی

ا���� ��O  ا�ن دو1روه 
	ده و ز�ر 1روه ھ�ی آن را ���د در �	�ر -���  #رارداد -� 
در -��ر ا���� ا�واع 1روه ھ��  را . ھوا3واه (دی (	�وری ا��	  �� ��Hب 	  آ��د

وه ھ�ی ���bر دار�م -� 3وا���ر ���bر و=4 -�و�  ھ���د و راه ھ�ی ����ر و ا�واع ��
ا1ر ا�ن Hوزه را ھم �� دو د��� ی 
	ده �3ش -��م ، 	  �وان . را ������د 	  -��د

و 1روھ  را  �� ��Hب آورد1روھ  را 3وا���ر ���bر ا��ح ط����� و 	��L	ت آ	�ز 
  .3وا���ر د1ر1و�  ����3ر �OI  �ر�	رد
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����3ری �رآ	ده ا�د ��روان راه 	��L	ت آ	�ز در ا��س از اردوی ا��ح ط���ن درون 
 U�� ل (و���� را درو�  �و ��س رو���ی�
���3 ا�د و روش 	��L	ت آ	�ز را �� 

�ر3  از ز	��� ھ� و ���رھ�ی . 	��3ف ھ	��ز و ھ	�ھ�? �� ز��ت 3ود دا���� ا�د
�Iری ا�ن �وع از 	رد	�ن را در دو ر���L ی ����ن ���3 در ر���L ی �ورش �رHق 

3واھم در ا��(� �� (ز���ت ��ردازم و ��ری د�.ر �� ��(ش ا�ن �	   .ا�ت ��دآور�ده ام
Sا  �
ا�ن . �ول �I#د ����Hرھ�ی ا��دLS  	��د�1ر�د ��ردازمد�ت از 1را���� -� 

	رد	�ن ����G1 ا��ح ط���ن درون ����3ری را 	  �����د و ��رھ� از آ��ن و 
واھد 	����ر �ز��د و ا�ن H=رات در وا#4 	  3. رھ�را���ن د����L روی -رده ا�د

ا�ن ��ور -� . ر��Lت ا��ح �ظ�م را ھم �� دوش اIراد �رآ	ده از ھ	�ن �ظ�م ���داز�د
1روه ھ�ی ا(�	�
  	  �وا��د ��Hق 3وا��� ھ����ن را از د�.ران �ط���د، ��وری 

ھر 1روه و ط��� ای ���� �� H=ور و Iدا-�ری 3ود . ا�ت �3م ا�د����� و راHت ط�����
 ��H� ط�وب در	ر 3ود را �ر رو�دادھ� ��و�د و د���وردھ��  �	وا�د �  	 �O	�) ی

  .ھ�Z ر���L  �� د�ت د�.ری �� وا#�Oت �	  ��و�دد. �رای 3ود �� ��رآورد

ا	� آ��ن -� در ا�د��� ی د1ر1و�  ����3ری ھ���د و#�  	  �وا��د ا�ن �Iررا 	�	وس 
. H=ور �����د د و در ���H ی وا#O د 	��� �.ذار�و �ذ�ر��I  ��ز�د -� ��وا��د از 3و

���3ن ��د و 	��ن ��  از �3رج از ا�ران �� ا�د��� ی (دی و 	�م د1ر1و�  آ��ب 	  
ھر-س ���د �� ا�دازه ی . ر���د و در دراز 	دت ھ	�ن ا�د��� را ھم �  ا
���ر 	  ��زد

��3  -� �رز��ن 	  را�د �ذ�رای ھز��� ھ�ی ا�H	�L  �رآ	ده از ا�ن (ر��ن 
ا��ح ط���ن درون ����3ری �� ��ز���ی /�د و(�  �� ����ری از Hر-���ی .��ز���د

/پ . از ا�ن رو ���د ���H ی ����  ا�ران را از �وآرا�ت. ا(�	�
  �د	� زده ا�د
	����ن  �  	�Rو�Lت ��ز �� ا�دازه ی ا��ح ط���ن ���ر ����  -�ور	�ن را 3د�� 

�� 	دد Hزب �زرگ ا�د��� ی 	��Gو�  را  -���  -� روز�1ری ھر. دار ����3 ا�د
�ر-وب 	  -رد�د،S�H /��ن د���ل ا��ح ط���ن و ا��Iر �  ر	ق و ����دی راه ا��Iده 

  .ا�د -� ھ	� را �.Gت زده و �ر3ورده -رده ا�د

O� �)د دا�ت؟ در ا���	ر و د1ر1و�  و=4 -�و�  ا��b� �� وان�  	ا���� �� -��ر آ��   
در دورا�  -� �� 
�ت 		�زی و . ش (دی �� ���& �����م�� ا�ن �ر�	  -�م وا4# ������ 

�3رج �����ن �� 1و�� ای -�ذب ���H 1ردان �ده ا�د و  ،ا-�ون����ور و �ر-وب �د�د
�� �در�X از ا�ن راه ��ش از ھر(ر���  د�.ر �� �HوSت ����دی در ا�ران ��3رت وارد 
	  -��د، ���د رو�ن ا�د��  و �رد��ری ����  را�رو�X داد و�.ذا�ت Iرا��دھ�ی -�ذب 

�Iردم را ا	د (ر��ن ا��ح ط���ن �راب ��رورا��د و���	رده و در ���(� 1و�� �1ر 
  .��ز�د
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. در �� /�ز ����د �رد�د -رد و آن ا�ن -� ھ	� �� �Hوی از ���bر �3ن 	  1و��د

ر=� -رد و 	ردم    I�G� رز��دی رو�ن و	(��ت -� ���د #�در �ود ��	در�ت در ھ
 را ��را	ون آن ���X -رد و ا(�زه �داد ا�د��� ���bر در ���ر �3ن �را-����ی ���د���ده

  .و �وL�3  از ا
���ر ���Gد

در ا��(� ���د �� �K-�د ��و��م ا�ران در و=�Oت -�و�  ���� از �� طر�ق 	  �وا�د 
��O  وL  .	  ��	م» راه Hل ا������� «ا�ن راه را . راھ  	��L	ت آ	�ز را �(ر�� -�د

ن از �د�ن �ر��ب ا�را. ���I -�و�  از ر=����وی د
وت -�د و او را ���ب ا��Lط�� ���	د
آ�و���ی 	��وع 	�ون 	  	��د و ھ	� ی د�ت ا�در-�ران -�و�  ا��Hس ا	��ت 	  

�رد�د دارم . -��د و �� �در�X راه 1ذار �� د	و-را�  و ا�����3ت آزاد ھ	وار 	  �ود
  .ا�ن و�Sت ���I /��ن 3ردی از 3ود �� �	��ش �.ذارد

ن -ود�� را ���ه �� ا�. راه د�.ر د1ر1و�  ���.�ری �� -ود��ی درون ����	  ا�ت
	دد ار�ش �دارک 	  ���د و 	��ر د1ر1و�  را ھ	وار 	  ��زد و �� ���(� ی ھ	�ن 

��O  ر=� ���وی را د
وت 	  -�د 	��ر -�ور را �� . آورد راه Hل ا�������  رو	 
  .د�ت �1رد و آھ��� ا	� 	��	ر اIق د	و-را�  را �.���د

ن رو�دھ� ���و(� �� �ر-�ب ��روھ�ی 	L�3ف ا�. راه �وم 1ذار �� رو�دھ�ی ا����  ا�ت
وی �ر از �ر-�ب �ر-�ب ��روھ�ی #و	  #.3واھ�د �ودرو�دھ��  �Hث �را�.�ز و ���1ده 

��روھ�ی 	�  ا�ت 	.ر آن -� (��ش 3ودا�.���3 در �� دوره ی طو�S  �ر���  
�د را ��ز	����ی ����  �و��  را �دارک ����د و ا	����ت �ر���  ��ز	����ی ����  (د


�ت �  3رد���ی �Hو	ت -�و�  �� �� . ���ر��زی -�د �� ��� �/  �Sا�ن رو�د طو
  
��ب  �H  �ر�رآور�د و 	ردم 
�دیآ3ر ط  ��ود و �Hرا���ی ����  و ا(�	�

در ا�ن �Hل ��ز  .�H	ل از د�ت �دھ�د و �ور����  ��ش ���  ���ده �� و#وع ���و�د�د
در ا�رع و#ت د�ت �� �وی رھ�ری Iرھ	�د دراز  -ود�� �� و#وع 	  ��و�دد و ��/�ر

<رب �� ا�ن -�ر �� 	GL�3ت �ر	  �3زد و (�����ی (دا�  ط����� را ��و�ت . 3واھد-رد
در . �  ���د ھم (�? دا�3  �ودHا�ران وارد 	ر��H ی در�1ر���ی درو�  �� . 	  -�د

ا�ت -� در  در�ت. راه �(�ت ��د�ل 	  �ود ��ا�ن L�Hت ا�ت -� ��ز�1ت ��وھ	�د 
ھ	� ی ا�ن 	راHل دو 
�	ل ��د��ھ  و ��روھ�ی �ظ�	  از اھ	�ت �ر3وردار�د ا	� �وع 

	ل و �وع ��ز�1ت ا�ت -� ��	�ی آ��ده ی ا�ران را �� ا�ن �� آن ��ل �رو��	�ن 	  

و 
��م �ودن ��ز	����ی ����   ه���وا�  و�Sت ���I -�و�  در ��ل ��3  �� آ��د .دھد
ت -� �� از ھ	�ن رو�. ھر1و�� ر��Iر و ��	��دھ  �3ق ���� ا�ت���  راه را �ر

�� را در 3ود 	  �رورا�د، ھ	راه �� 
�	ل د	و-را� 
�	ل 3ودا�.��3.  -� 
��ر
�رآ	ده از ��د��ھ  -� ���3  دو�و�� دارد ��O  ھم �� 
��ر د	و-را��� 

�.�ھدار�ده و ��aت دھ�ده -� �� ��3ت 
�	ل 3ودا�.��3.  /�م 	  دوزد و ھم �� 
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�	ل ��د��ھ  	��ن 
�	ل . ا�ت و�1ه /�دان ا�GL  �دارد��.��� �1ه د	و-را��� 
��  �O� ل �وم	�
ا	� در ����ت �� ��aت وھ�ی ا��ظ�	  
	ل 	  -�د ر3ودا�.���3 و 

دو ���� �� ��روی ھر�� از   /�د�و��ا�ن �.�ه . �.�ه 	  ا�دازد 	���  �� د	و-را� 
وز�� ��O  3ودا�.��3.  	رد	  و �	ر-ز1را�  و ا#�دار 	Hوری ��روھ�ی ا��ظ�	 ، 

-���  -� ����� در �3رج 	دام از -�ب �=	�ن �رای آ��ده �3ن . وا-�ش 3واھد -رد
  
���� �=	�ن �Hوه ی . ھ�Z �=	��  و(ود�دارد	  1و��د ���د �دا��د در (��ش ا(�	�

 �O	�) در Xزان 3رد را��	ل و 	
ھر (��ش و د���وردھ��ش را ���د �راaر ��ت  .ا�ت
طر�ق  نآIر��  ور��Iرھ� و 	����ی اL.و�  �� راه ا�دا3ت، �� ��روزی ر���د و از ھ	�

(�	�O را آ���G 	  ��ز�د و ا�دک . 	����ی ���L  راه �� (��  �	  �ر�د. ��س دا�ت
  .د��gوردھ����ن �� ����  1ران �� ��ر 	  �����د

د���وردھ�ی ا��ح ط���ن را 	  �وان �  ھ�X ���� ای ا<���ش آIر��  ��  از  - ١٠
د�د و ا���ن ����زده آ	. ی ��G1ر دا��ت و 	ر(�Oت ���  در Hوزهدر 
ر�� ی 	�Gھ�م 

آ�/� �ر(� 	  1ذار�د ا<����  ا�ت �س /�	.�ر در . ����زده ��ز -��ر 	  �����د
ا����ه 3واھد . ���ری از ا�����ط�ت را�Xار���ط �� 	�Gھ�م و ا���م آIر��  در ز	��� ی �

�ود ا	� ا1ر آ�/� را -� ا��ح ط���ن رواج داد�د 
	�  ���ره �رآ	ده از 3ود ا���ن 
و �� ���3.�ه ھ�ی آ<�ز�ن �� ���ر��ز ��ر�3  آ��� �  ا
��� �	���م �� آن -�  �دا��م

ث �س �H	�ن ا. ده �.�ر�م��.�ری -�ر و 
	ل ا��ح ط���ن را �� د�ت د�.ران ��د�
���� �� /�د ا��ره و �	و�� . در ا�ن ر���L �	  �وا�م �� آن ��ردازم. ��/�ده و �bر�X ا�ت

  . ا-��G 	  -�م

ا1ر �3واھ�م �� ������ ا��ره -��م Hق آن ا�ت -� �� ا�د��� �رداری در طول ��ر�& 
ن در دورا. /��ن 	و=و
  و#ت و ���Hق �3ص 	  �رد. Iرھ�.  در ا�ران �و(� دھ�م

	�روط�ت �� ا�ن �و ��ز �	و�� ھ�ی Iراوان دار�م در Hوزه ی ���3 �رداری،ا�د��� 
ا�ن 1و�� -�رھ� را 	  �وان �� �3وص . �رداری و رو�و��  �  ار(�ع دادن �� ا�ل 

در ار���ط �� 	و���  و ��س �Oر و ھ�رھ�ی �(�	  و �را�(�م در ار���ط �� �ژوھش 
 �H  اIراد �����3 �ده ای دار�م -� �� 	دد. -ردو �L�OIت در 
ر�� ی -��ب  	��ھده 

آ���.�ری و آ��ن ���دی ��رھ� و ��رھ� آ�aر <�ر ����H  و ��ل ا�.�را�� ای �� ��زار 
  .�� �	و�� در ا��(� 	  آورم. �� ا�درده ا�د و از ھ	�ن راه ��رت ا�دو3
ر=� -

�.�ر�م ��/�ر ���د ا1ر �3واھ�م رواج ھ	�ن -�ر را ���3 در 
ر�� ی �و�Lد -��ب �  
او در -�ر (	4 و (ور -ردن ��ل . ا�رج ا��Iر را ھ	/ون �� 	ورد �3ص ذ-ر -��م

  Lا��S �3وص /�پSا  �
ا�.�را�� ی -��ب و -��رھم 1ذا��ن �و��� ھ�ی د�.ران و 
  .و�  ��دو��ر و ��	��U و�H  �3وا�ده ی  ���3 ھ�ی /��  و 3ط   -م �ظ�ر ا�ت
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ه ا�.�ری �Oدادی از اد���ن ا�(�م 	  د-�ر را �� 	دد H	��ت �� ��د�روز�1ری �ود -� ا�ن 
و#�  ا�ن ا#�دار را ھم �دا�ت �� ھ	�ن روش ادا	� داد و در ���(�  �����ر ا	�. داد

ا��Iر در -��ر ا
	�ل ��در�ت و . � 1ذا�تدا�  ��در�ت و �  �واد از 3ود �ر(��1ر
ا	� .	���د �ر3  از -�����������ش�  ��-��� اش Hدا#ل آ�aری �ذ�ر��I  ھم دارد 

 
ھم �دار�د و ر�X ����ده ��Hب ده ھ� -��ب و اaر  �ور��د��1ش �H  �� اaر ا�دا
�� 	��O و �� 	�داق دا��� ���د ، ھ	�ن 
	ل ��در�ت » -�����زی«�ده ا�د -� ا1ر 

ھ�.�	  -� در 
ر�� ی �و�Lد -��ب /��ن ���  ���� 1ذاری �ود،�د��  .ا���ن ا�ت
Iر�دون آد	�ت -� . د �ود ا1ر ا�ن و=4 را �� د�.ر Hوزه ھ�ی ا�د��� �را�ت دھ�د3واھ

ار(  �� -�ر ا��Iر �	  1ذا�ت ��رھ� در ز�ر�و�����ش و#�  �� -���  از ا�رج ا��Iر 
  .»/�پ ا��Iر«ا��ره 	  -رد ھ	واره 	  �و�ت 

H Zدر ھ�  	�
وزه ای /��ن رو����  را ���� و#�  	  �وان �  1رIت -� 	ر(�Oت 
ت و �  ���Hق و در ارو�� و در (��ن 
�	  �	  �وان آ�aر #د�م را1رI. #د
�م ���د

و#�  ھم -� /��ن -�ری �ورت �.�رد آن را �� ھر�Hل . �ژوھش �� /�پ ��رد
از �وی د�.ر 	ر(�Oت ���  	��Hر �	  �ود �� . د���وردی 
�	  �ر�	  �	ر�د

ا-�ون ��G1رھ��  ��3��1 و ر��-�را��  در 
ر�� ی ر���� ھ� ��ز. Hوزه ی آ�aر /�� 
ر���� ای -� . -�I  ا�ت �.�ھ  ���داز�د �� 	�دق دو��  �  �  � . رواج دارد

���ره در 3	د	ت ����ت دوLت ا�.��س و#رار دا��� ا�ت و ����ت �3و	ت را �� 
	�دق د���ل 	  -رده ا�ت ����1ن �� 	دد /�د �وده ای و �  ار(�ع دادن �� ������ 

. ا 	�د#  (�وه 1ر 	  ��زد و از ا�ن 1ذ��� آ	ر��� را ��1ھ��ر 	  ������د3ود ر
/پ ��G1ری در راد�و Iردا 1و�� ای د�.ر از ا�ن آ���G1  .�Gری در ر���� ھ�ی �Iر�  

����L�OIی ر���� ھ�ی �ر3  از -�ورھ�ی <ر�  را ھ	�ن �وع از 	رد	�ن . ز��ن ا�ت
  .�	���ت 	�GH  و ����د#��� ا��
� 	  دھ�د�رو��	�ن 	  دھ�د و در����ت 1را���� و 

(��� . از ا�ن Hوزه ھ� -� �.ذر�م �������ی 1روه ھ�ی 	�  1را را ��ز ���د �� ��د -��د
��=ت آزادی . ا��� در ��ت 	�دق ����ن 	  �و�د و از ا�د���دن ��ز 	  ا����د

	  ��زد و  دو��ش 
	ل 	  -�د و 
�وه �ر	�دق ا��م و S�H ��زر�1ن را ��ر ��
1روه ھ�ی د�.ر ��ز �� ھ	�ن �Hو 
	ل 	  . ا��وه 3ط�-�ر����ش را �ر�وش 	  ��د

	�م ا�ن ا�ت -� Iرھ�? ا�ران .-��د ،�  آن -� �3واھ�م ھ	� را در ا��(� ذ-ر -��م
ا-�ون 	ر(�Oت ��G1ر �دارد و ا�د��� ھ� و ا��Iر #��ل ������  و�����د و (��.�ھ��ن را 

��رت ���ری -��ن در ��ر�& 	��Oر ا�ران از راه 	ر�د�روری �. رو�ن �	  دار�د
د�ت و �� 	  -��د،�ر 3ط�ھ� و ��در��������ن �ر�وش 	  1ذار�د و ����ری Hوزه ھ� 
را آ���G 	  -��د و �� 	دد �3ط 	�Hث از رو��رو�  در�ت ا�د��� ھ� 	  �رھ�ز�د و �� 

در �� -�م ا�ن و=4 �� . ز�دھر/� -� ��ور -��د ا-�ون �وده ���د ا�ت د�ت 	  ا�دا
  .�ود Iرھ�? ا�ران ���ت و �� �3#�ت آ��ب 	  ز�د
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ا����ه 3واھد �ود . (�	�O ی ا�ران د��3وش �Hرا����  �س ر��� ای و 
	�ق ا�ت - ١١
وداL  #�(�ر �� �ظ�م 1RIذار از �ظ�م . ا1را�ن �Hرا��� را 	Hدود -��م �� Hوزه ی ����ت

د�وان ��Sری �و�ن �� ھ	راه 3ود ����3رھ��  ��/�ده  ���� 1ذاری �Hول آIر�ن ���وی
ا�ن زا�	�ن ��زه را ����د . �و�Lد -رد �  آن -� در �ن 3وی (�	�O ر��� دوا��ده ����د

ھر(�	�O . ��م ���د» ��� 	در���م«�3ص ا�ران دا��ت �� �� ا
���ر آ��ن ا�د���ن آن را 
ت ��ن را در -و��ه 	دت �  ای -� د�ت �� �Hول �����ن �ز�د و د1ر1و�����  ��

�.�رد �� وا#4 �� ھ	�ن 	��ر 	  ا�Iد و ��ھ	�ن �وع از د�وار��� د�ت �� 1ر���ن 3واھد 
در 	�ن ا�ن ر���L از ��ت ����د �ودن (�	�O ی در��ری �) ���3	�O ی در��ری . �د

ری �� ذ-را�ن ���� ����د Lزج و �����دار �ودن (�	�O ی در��. ��را	Rن �����و ��د-ردم
�� وا#4 او �ود -� �� �� 	�دان در��ر�و�ن . ��را	ون 	H	در=���ه را از د�ده دور ��زم

Iرز�دا�ش در ا�ن . ر=���ه (�	�O ی در��ری �دا�ت و �3وا�ت ���Iر��د. 1ذا��ت
���H �1م �ردا���د و آن را �� a	ر ����د�د ا	� �� ھ�Z ��ت و ������ ای ���� �	  زد�د 

�(ر�� ا�دوزی 	  -رد�د و ا<�ب از ��وه ھ�ی ز��ت . ���Iر�د�دو 3ود ��ز Iرھ�.  �و 
ا�ن را ھم ����د 
�ب و ا�راد ا�ن . <ر�  �	و�� �رداری و ���3 �و��  	  -رد�د

ھردو��د��ه ��/�ر �(ر�� ا�دوزی 	  -رد�د و . وا���.  آ��ن دا��تدودر��ر ���وی �� 
�� وا#� ���.ر�Iن (�	�O ی . (�	�) ���3 �O	�O  ���  ھ�Z -	�  �� آن دو �	  -رد

�و�ن در��ری �� 	�زان ز��د 
�ب و ا�رادی ا�ت �رآ	ده از (�	�O ھ�ی ����  /� در 
  ./پ و /� در را�ت

�H  و#�  -� در �� دوره �را�ر د��.�ه در��ر �� د�ت ����3  �رآ	ده از درون 
��3  ا�ران ا��Iد، ���.�ری (�	�O ی در��ری �رو��	�ن  –ا��   -(�	�O ی ��� 

ا	�ر ا�دh ا
�م �� ��د��ه 3ود .�.رIت و ا�3#  �و�ن در ا�ن Hوزه �� راه �����Iد
��3  و �H  وا���.�ن �� -�ر1ر��I /ون  –و�Iدار 	  �	ود ا	� و�Iداری اIراد ا��  

. ، �� �� �Hوی 	����م ���3ری �� ر�ول �رو�زی را از طر�ق 3ود 	���ل 	  ��3ت
�د�ن ا
���ر و�Iدار���ی ��زه �� ھ	�ن 1و�� ی ���  	�(�  	  �د�د ��O  از طر�ق 

��را	و���ن ��	�ن 	  1رIت -�  ر�Rس و �رور ا�ل �� ��د��ه ،S�H ا	� �� ا�ن ��Gوت 
وز�ردر��ر از ھ	� ی اHواSت �رور 3ود و ��د��ه و#ت آ�1ه 	  �ود�د و از  –�3ن 

ر��Iرھ�ی و 	و#����Oی ا�����a  را در ا��(� ��دآور �	  �وم . �3ر 	  دا���د ھ	� /�ز
  ./ون در ا�ل ا�ن 	�H=�ت ���bری �� ��ر �	  �����د

  
Iرھ�.   –آ�/� �س از ا
�م �� و#وع ��و�ت ��زل ا�ن و=�Oت و اIول ���.�ه ا(�	�
 ن ا��Iردر ز	�ن ا���3  /ون ا���� و(ود و ا�ن (�	�O ی در��ری �ود -� 

  .در �را��ب ��وط ا��Iد/ون ��������ن و ا����ی   و	����Oن و د�.را� 
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�  ا�Sول �س از ���ت و ھ��م 	رداد ����ر�ن و�Iداری    �O� در ا�ن دوران
ا�د���ده �� ��ه در درون ار�ش ��ل 1رIت -� �	  �وا��ت (����ن (�	�O ی در��ری 

داری �� �ورت ا�د��� ی ا�ران دو��  در ار�ش ا�ن و�I. 	ورد �ظر ا�ن #�م ���د
رواج 1رIت و 1روه ھ��  ��ز �ر�� ���1د �� #�د ��	��دھ  ا�ن ا�د��� دورو�ر 

ا�ن ��ر��ت ��ر�3  ا	� در (�	�O ی . ��ر���  ارز�	�د ��ھدف (��(و در ��ر�& ا�ران
/پ زده و <�ر 	�Rول رو���Gری و �H  اHزاب 	�  ��ز���  �دا���د و �������3 

ا����ه �زرگ 	H	در=���ه ا�ن �ود -� درھ�ی ھ	�ن ار�ش را �� روی . �د�ود
Hر�م ار�ش �Iط . 	����ران آ	ر����  �1ود و Hر�م و ��Hری �رای آن �.�ه �دا�ت

در �را�ر ا�د��� و اردوی /پ دا�3  و ��رو�  
	ل 	  -رد در L�H  -� ھ	�ن ار�ش 
د �ظ�م و#ت را در �را�ر 1و�� ھ��  و ھ	�ن ا�د��� ی ا�ران دو��  	  ���د #�در 	  �و

د�.ر از �3م ��ز 	�ون �.�ه 	  دا�ت و از #درت -�ش و وا-��.ری �ر3وردار 
ا�.��س و رو��� دو��ت ���L ا�ران، ا1ر ��ذ�ر�م -� دو �3م ا��  ��ر�&  .	  ��3ت

ری و�وه ا�د و ا1ر از آ	ر��� ���3ت در�ت در د�ت 	  �ود و درک 	  �د -� ا	�را�
	Hور ا�ت و�ودا�د�ش، در آن �ورت �	  ���د �ظ�	��ی  - �ی آ	ر��� �3ت 3ود��زه �

����  ا�ران را از ا�د���دن در ا�ن ز	��� ھ� ��ز 	  دا���م و  –�ظ�	   –ا	���  
��زه ���د در ھ	��(� ��Gزا�م . �3و	ت را ���� از �وی رو��� ی ���و��  	  ��دا���م

��ور . -� ا�����ط �ظ�م ����  از �3و	ت -�ور �وروی ، ا�����ط  د#�ق ��ود
. ره ��در�ت 	  �ودا�ن ��ور ���. �را�ن �ود -� -	و���م د�	ن ا�ران ا�ت

ا	�را�وری رو���، S�H در -�وت -	و���م د�	�����ش را �� ا�ران د���ل 	  -رد �� 
��G�  I و���م	. -  	رھ�ی �وروی را در ار���ط �� ا�ران د���ل ���Iن -� /�ن ر��/

را از   در �� دوره -� �3ن از ا���ب (���  	  رIت ا���L /�ن ھم �����L�OI. -رد
�ر3وردار 	  ��3ت ا	� ا�ن H	��ت را ����د دارای ط��  �O	���� H	��ت 3ود 

/����ن �� 	د��� (��ن را (��ن /��  و . ���و��  �دا��م –�������ی رو��� ی �زاری 
�  #رن ����م و آ<�ز در ا�ن دوره ی ����. ��� ا�د��س (��ن Hوزه ی /��  	  ��دا

ا�ت -� ���3 در آIر��� (�وه  #رن ����م ا�ت -� /�ن وارد (��ن ��1رده �ری �ده
ھ�ی 	�3ص �� 3ود 1ر��I ا�ت ا	� ا�ن (�وه ھ� ��ز ط���O  �(�ری دار�د ������  �� 
�� ���ن د�.ر ھ�وز 	� (�وه ی ����  ا�ن ار���ط�ت و روا�ط ��زه را 	�	وس 	��ھده 

  .�	  -��م

ی ��  از �(���ت �Hران و ز��ت ا(�	�
  -�ذب در ا�ران را ���د �Hوه  - ١٢
�3ن از (�	�O ی 	د�  در طول .���.�ری و 	و#�Oت (�	�O ھ�ی 	د�  ا�ران �ر�	رد

��ر�& ا�ران �س از ا��م �� /�ز ا�ت و ���.�ری (�	�) �� �O	�O ھ�ی 	د�  در 
  . آ����� ی 	�روط�ت و �س از آن �� ز	�ن �H=ر /�زی د�.ر
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از . رو-�ردار�مدر دوران �س از ��ر�ور ���ت �� 1و�� ھ��  از (�	�O ی 	د�  �
ا�(	���ی 3ودا�.���3 ی اد�  1ر��I �� ������ی ا(�	�
  	���د ������ی ز��ن و 

�� �در�X اHزاب ����  ���3 . ا�(	���ی ورز�  و�����OIی �	���  و 	و������ 
Hزب �وده روی ا�ن �وع از ����L�OI د�ت ا�دا3ت و�	�ری از آ��� را ز�ر �Gوذ1رIت و 

  .د1  	  -رد�د در 	Oرض ���� ��زی #راردادآ����  راھم -� ا����

�ر���� ی #��ون ��	�ن 1ر��I در ھ	�ن ����I �و
  از (�	�O ی 	د�  ھم دار�م -� 
�	و�� ی -��ون . ا�ن �وع را ���د در ��ر�& ا�ران 1و�� ای ��زه �� ��Hب آورد. ا�ت

را �Hت �Hو	ت و#ت ھر1ز ��وا��ت ا�ن -��ون . و-� ��  از �	و�� ھ�ی ��رز ا�ت
�Oد �ظ�م �ز��  را دار�م -� در دو �و 
	ل 	  -�د ا	� �� . ��طره ی 3ود درآورد

�ر���  ����  �� ��م -��ون �و���د�1ن ا�ران را 	  . ھر�Hل ���ن ھ	�ن -��ون و-��ت
�وان 1و�� ای از (�	�O ی 	د�  <�ر دو�L  و 3ودا�.���3 دا��ت در �را�ر ا�(	ن #�م 

�  �Lود-� ا�ن ھم <�ردو.  

�د�ن �ر��ب �� 1و�� ھ��  	��3ف از (�	�O ی 	د�  در ا�ران 	وا(� 	  �و�م -� 	���ی 
1و�� ھ�ی 3ودا�.���3 در -��ر 1و�� ھ�ی Hز�  و . �ر���  آ��� از ھم 	��Gوت ا�ت

����م ��د���ی . ��� #��و�  �� �H  <�ر#��و�  1و�� ھ�ی #��ون 	Hور ���وی 1و�� ھ�ی 
  .د�.ری ھم 	  �وان دا�ت

در ا��(� �� ���� -� ����رھم در ر���L ھ�ی ����ن �و��� ام 	�م ا�ت و آن ا�ن -� 
���3 �س از ���ت و دوم 3رداد �Hو	ت �� �ر���  ا�واع (�	�O ھ�ی 	د�  روآورد 
��ھم (�	�O ھ�ی 	و(ود را از رو�ق ���دازد و ھم آن -� �� 	���� ��ز �دی ا�(�د -�د 

از ا�(	ن روز��	� . 	و(ود 	د�  و S�OIن ا(�	�
 در �را�ر ا����دات (�	�O ھ�ی 
در 	واردی ھم -� ا�ن ا	��ن . �.�ران 1ر��I �� ا�(	���ی �Hوق ��ر و /�زھ��  د�.ر

و(ود �	  دا�ت �رای �	ون �� �����  ا�د���ده از درون �� -��ون و-� ر��3 -رد و 
و 	ط�وب  رآوردد �� �دور �روا�� ھ�ی ����  روال -��ون و-� را ز�ر �Gوذ 3ود

  .-�ور -رد��ز	�ن ����  #=�وت در 

و#�  از 
��ر3ودا�.��3.  در �ر���  (�	�O ی 	د�  �3ن 	  1و�م در�ت �� ھ	�ن 
(�ت ا�ت -� ��وان (���  را���ن �� راه ا�دا3ت در �را�ر ھدا�ت و �Gوذ د��.�ه ھ�ی 

ا�ن (�	�O ھ� �و�ط  ا	���  و از ا�ن 	�	�ر �H  در �را�ر ا���داد �� -�ر ���� �ده در

ده ای از S�OIن Hز�  و ����  	���د.  

 ��Hدھ�ده ی رو �
(�	�O ی 	د�  	���ل و �رآ	ده از ���زھ�ی ط���)  O	�I �� �Oط ا��
ی د	و-را��� ا�ت �ل ���ت �� -ل ا��Hس 	�Rو�Lت 	  -�د و 3وا���ر Hذف 

از ا�ن 1ذ�ت (�	�O ی 	د�  .اIرادد1ر ا�د�ش در درون و�رون 3ود �	  �ود
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��د و ھ	/ون ا�زار �����bت ی 3ود ��ز 	دد 	  ر� 3ودا�.���3 �� ر�د اIرا Hوزه
از ��د��ر�م -� -��ون �و���د�1ن �� (�	�O ھ�ی 	د�  . ����  و Iردی �� -�ر �	  ا�Iد

ز ����i وا���� �� Hزب �وده 	���د ا�(	ن �� ��ز	�ن ھواداران ��U -�ری �	  -رد�د (
ب در �	�م ا�ن دوران ا���. اIرادی �3ص و <�و1و�  و ��رت آIر��  �رای ا�ن اIراد

-� ھزاران �Gر را ��-��زی -رد�د و �.ذا���د د�ت �� �L�OIت �ز��د /���� ھ	�ره �� 
در . 	����م �� را�ت 3وارا�� از ا	���ت �Hو	�  و �H  ا	���  ��ره 	�د 	  �د�د

-�ر �� (��  ر��د -� . �داو��	� 1ر��I �� در ��ر���  /ون آد��& و 	���دھ��ش

���د . داوران و ا�د��.ران ����  ��ز #رار 1ر��Iد�و���د�1ن و ��
ران /پ در 	��م 

را �� ھ�Z رو  و ا�	�
�ل 3و� ����  اIرادی /ون دوLت آ��دی و ��	�و و���1ری 
-���  ھم -� 	���د ��	�ن ������  د-�ن دو ��ش راه 	  ا�داز�د . �	  �وان (دی 1رIت

��ن ھ	/ون �� و#�  از ����ت �3ن 	  را��د �� از �Hوق ��ر و د�Iع از �Hوق ز
و#�  (�	�O ھ�ی . ا�د��� دم 	  ز��د از Hد داور���ی ز��ن ���3 دار ورا�ر �	  رو�د

	د�  در ھ	� ی �طوح �ر�� ��و�د ، ھ	�ن �� ا�ط�ح (�	�O ھ�ی 	د�  	و(ود (�ی 
��د�.ر 	  �����د و �و
  از دروغ را 	  �رورا��د -� �� 	را�ب �د�ر از دروغ 

Zا�ت /ون �� ھ�  �	و�H س ھم ���3.و �����د- Zھ� . (� و �� ھ� �O	�) ا�ن �وع از
�� 1روه ھ� �� 	���GH در ��ر�& Iرھ�.  و ا(�	�
  	��Oر ا�ران ��د�ل �ده ا�د �� 1و�� 

�	�O را �� 1	راھ  	  ای �(	�Oت 	����I  -� (�وه ھ�ی -�ذب 	  آIر���د و -ل (
����Lن دراز ا�ت -� ��	��1ران . �مھ	�ن �Hول را در ا���ط �� ���	�ی ا�ران دار. را��د

. ا�ت ،و 	  �وان G1ت در د�ت ��Iد�ر�ن (��ح �Hو	ت ،د����ن در د�ت �Hو	ت 
و#�  ���3 ی ���	� ���� 	  �ود �� د��.�ھ  �� ��م �Iرا�   در 
ر�� ی ���	� �� 
داوری 	  ����د و (��واره ھ�ی دا�3  و �3ر(  را �Hت �Gوذ 	  �1ر�د و �H  روی 

ھ�ی �3ر(  از طر�ق -�����L و 	(�ری 	��O  در دو�وی 	رز اaر1ذا��� 	   (��زه
ھر �1ران ���	��  (��زه  .�� /� �و�Lدی �رو-�ردار�م�ود، 	�Oوم ���ت �� /� ھ�ری و 


ده ای د���ل �� . ����ده ی 	��G  را �� ��د (��زه �1ران ��I	��ی و��رن 	  ا�دازد
. 	�م �Gس (��زه و 	�زان (��زه ا�ت. ���د#ر���  	  1رد�د /� 	(رم ���د،/� �

ا�ت، » �ر�ف«-�رIر	� �� ��ر �� . #ر���  را 	ط��ق 	�ل -�رIر	� د���ل 	  -��د
�� ��ر �� ���	�ی در(� ز��ده 	���د Iرا��� -� �و���Lژی و ا�دوه Hود را در و(ود 

  زرگ �� ���	�ی (�����	��� 	  (و�د و �� ��ر 
ر�� ی �/�د�� (��ن �و	  	�
-� 	  3واھد ����ت ��U ط��  ر�Rس (	�ور 3ود را �� �زر�1	��  در و(ود �� 

��  اaر ���	��  	�و�ط ا��L	� 	�(�  ��زد و ھ	� را �� زور وادار �� ���Hن -�د
ھ	� ی  .#ر���  را در HLظ� ی ا(رای �Hم 	�	ول Lطف و 
���ت 3ود #رار دھد-�ور

از ����� ای ا�ت از . ���Hت �دارداز �وان Iرھ�? 	� . ا���� ���Hر-��ده ا�ت
���	�ی ا�ران ��و�ر �	�م 
��ر �وان ُ�ُ�� Iرھ�? . �زر1واری �وھ�ن آ	�ز د�.ری

  .	��ت
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>62)� �eرآ  

fJ�� ر�eر �2ل / آ��( ن از�NJا�12 در آ�R�' 6��+از ز��ن ا L�)1٢٠٠٦$� )��ر  �٢٠٠٠  

1ردآوری، �ر(	� از ز��ن ا�.��� ، . L	�ون. اس. - .، اaر آنی دوLت در ا�ران �ظر��. ١
  ).١٣٧٩( ��٢٠٠٠ران . ��ر �1و. ھ� و ��و���� از /�.�ز ���وان اIزوده

1ردآوری، �ر(	� از ز��ن آL	��  و . اaر -�رل �رو-�	ن. �Oر 
ر�  در 
�د (�ھ� . ٢
  ).١٣٧٩( ��٢٠٠٠ران . ��ر �1و. ھ� از /�.�ز ���وان اIزوده

. /�.�ز ���وان. ��G1رھ��  در ���3ت �HوSت -�و�  در ا�ران. �.�ھ  د�.ر �� دوم 3رداد. ٣
 .١٣٧٩ ـ 	رداد ٢٠٠٠اوت . ھ�	�ورگ. ا����رات �����

. ��ر �1و. از /�.�ز ���وان. �ر(	� از ا�.��� . اaر Iو-و���وا �و-�/ . ی �	دن �ظر��. ٤
  ).١٣٧٩( ��٢٠٠٠ران 

  .٢٠٠٢	و���ر . ? و (�	�Oد�Iرھ�ی Iرھ�. ی Iراز 	(	و
�. /�.�ز ���وان. �	دن. ٥

��ل . د�Iرھ�ی Iرھ�? و (�	�O. ی Iراز /�پ اول، 	(	و
�. ���G1 X.و �� /�.�ز ���وان. ٦
�دون 	وا�Iت 	وLف و ھ	راه �� Hذف : ، /�پ �وم٢٠٠٢ا�ن . ��ر ��	�: ، /�پ دوم٢٠٠٢

  .�٢٠٠٣ر3  #�	��� �و�ط ا����رات 
ط�� ، ��ران ��ل 

د�Iرھ�ی . ی Iراز 	(	و
�. �ژوه وان ھ	راه �� 	H	د��  دا�ش/�.�ز ���. ا��Hم ��ط�� . ٧
�O	�) رھ�? وI . و���ر ��ل	٢٠٠٢.  

٨ .��Hر ا���  L. رد <زا�	1زار�  از /�.�ز ���وان. ای (د�د �� �ر#ت اد�  �ر( .�
ی  	(	و

 .٢٠٠٢ی  	و���ر ژو��R. د�Iرھ�ی Iرھ�? و(�	I .�Oراز

��ر . ��ز3وا�  �ده. /�پ دوم. Iرھ�? و �	دن ی ��G1رھ��  در ز	���. ����  Iرھ�?. ٩
  .��٢٠٠٣ران ��ل . #طره

  .��٢٠٠٤ران ��ل . ��ر #طره. �ژوھش /�.�ز ���وان. ھ�ی �(دد ر���. ١٠

. �ر1ردان �� �Iر�  از /�.�ز ���وان. ی �Oرھ�ی ار��ت ���دل 1ز�ده. �3ن �G1ن در دو -	�ن. ١١
�
  .�٢٠٠٥ر 	و��). ٥(ی د�Iرھ�ی Iرھ�? و (�	�O  	(	و

. ٢٠٠٥	و���ر . �� -و�ش /�.�ز ���وان. ی 
�وم ����  �� ر���L در ار���ط �� 	در��. ١٢
�
  ).٦(ی د�Iرھ�ی Iرھ�? و (�	�O  	(	و

ی  	(	و
�. ��٢٠٠٥ -و�ش /�.�ز ���وان 	و���ر . ی ا���د 	(	و
�. �رور ���3ت. ١٣
 �O	�) رھ�? وI رھ�ی�I٧(د.(  



 

222 

 

د�Iرھ�ی Iرھ�? و (�	�O . ٢٠٠٦	و���ر . ھ� ی �و��� 	و
�	(. دوم 3رداد و �س از آن. ١٤
)٨.(  

د�Iرھ�ی . ٢٠٠٦	و���ر . از /�.�ز ���وان. ی ا�����bIن و ��(�����ن 	��Sت در��ره. ١٥
 �O	�)رھ�? وI)٩.(  

د�Iرھ�ی Iرھ�? و . ٢٠٠٦	و���ر، ز	���ن . /�.�ز ���وان. ی دا��.�ه 	��Sت در��ره. ١٦
 �O	�))١٠.(  

 .٢٠٠٦	و���ر . I١١رھ�? و (�	�O  د�Iرھ�ی. /�.�ز ���وان. 	��Sت ����ب و -	��ب. ١٧

   ٢٠٠٦)(4R آ�eر از ز��ن )�ز678 )� ا#(ان از 
  .١٣٨٦. ��رآ� . /�.�ز ���وان. �ر1ردان از ز��ن Iرا���. اaر آ���1 -ر���ف ز��ن 	�دریـ ١

/�.�ز . ی �Oرھ� �ر(	� و ���Gر 1ز�دهھ	راه �� . در 	OرI  ا��.� �رگ ��3	ن. �رواز �� �را��ـ ٢
  .١٣٨٨دو /�پ . ��ر آ� . ���وان

  .��١٣٨٨ر �  . /�.�ز ���وان. ��LKف و ���Hق. Iرھ�? و �	دنـ ٣

د�Iر دوم از . ای در ��ب �HوSت -�و�  در ا�ران ر���L. ���ت و دوم 3رداد و �Hران Iرو��� ـ ٤
  .��١٣٨٨، ا�د�. �وز� 4	Hدود. ��ر Iراز. د�Iرھ�ی �را-�ده

�وز�4 . /�.�ز ���وان ��ر Iراز. د�Iر �وم از د�Iرھ�ی �را-�ده. در 
زت و G3ت رو���Gرانـ ٥
  .١٣٨٨ا�د���، . 	Hدود

 .3١٣٨٩رداد . Iراز. �وز� 4	Hدود. د�Iر /��رم از د�Iرھ�ی �را-�ده. �ورش �رHق ا�تـ ٦

�ور �� ا����ر ا�ن -��ب اداره ی ���.در3وا�ت ا����ر �و�ط ��ر #طره. �(دد و رو���Gری -٧
��ر�& ا����ر 	  .در ���(� �Oدادی در ��ران و �Oدادی در ارو�� �� /�پ ر��د.	GL�3ت -رد

در ��ران و ارو�� ا����ر  ١٣٩٠	  �ودا	� ���3 ھ�ی ���aر�ده در3رداد و ��ر ���١٣٨٩د 
 .����I ا�د

از . �� �ورت /�پ 	Hدود 	Hل ا����ر��ران و آL	�ن. ��١٣٨٩ر . /�پ دوم. ر��� ھ�ی �(دد -8

در ا�ن /�پ .ا�ن -��ب در ا��ظ�ر در��Iت ا(�زه در وزارت ار��د �ر	  -�د ��١٣٨٩ل 
��ز �� 	�ن ����ن اIزوده �ده ا�ت و �را�ر 	�ن ��ز <�ط » دروس �Hوق اداری«ر���L ی 

 .�1ری �ده ا�ت

 .  ھ�ی ��ران و ��ر�	�ھ�ی ا���ر��  	���ر �ده در روز��	�. �Oدادی 	���L و ���Hق -٩
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)
  :)4R) آ�eر �( ز)�'��ی د#
1- Deutsch-Iranische Beziehungen. Kulturaustausch 2000. 

2- Die Justiz. Münster 2001. 

3- Kultur und Religion. Münster 2002. 

4- Eine Weltkonferenz. Münster 2002. 

5- In der Fremde. Münster 2002. 

6- Ist das iranische Regime reformierbar? Münster / Berlin 2003. 

7- Der Schläfer. Münster 2003. 

8- Warum Kulturhauptstadt? Ein Wort für Münster. 2003. 

9- Conflict and Tansformation: New Forms of Nation-State Building in Iran, 

Afghanistan und Tajikistan. In: Worlds on the Move.Edited by J. Friedman. USA: 

2004 

10- Many Bookreviews in Abstracta Iranica, volume 24 and volume 25. Published in 

Paris 2003 and 2004. 

 .bersetzung und Ernst Jandl. Vortrag: Münster, November 2005ـ -11

 

 

  

 

 :)(4R آ�eر )� ا'
�	;� 4	H از ا+���R�' 6ا�12 در آ�NJن
Articles in English 

-Measurement of Progress at the Local Level 1972 

UNRISD.Geneva. 

-Family and Modernization.A content Analysis of primary School Text-Books in 

Iran-1974.Paper also presented to the Aspen Conference in Shiraz.. 
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-Seminar on Cultural Planning in Asia 1976 

-Cultural Planning in Iran.1978.Published by Asian Cultural Documentation 

Center.Tehran. 

-Problems of Communications and Open Planning in Iran.Paper prepared for 

Unesco.June 1981. 

-Religion and National Identity in Contemporary Iran. Paper presented to the 

Middle East Centre, St.Antony’sCollege.,on November 1993.Oxford. 

- Culture and Politics in Contemporary Iran.Paoer presented to the conference on 

the political Economy of Contemporary Iran,18-19 January 1995.Oraganized by 

SOAS.London. 

-Population Movements in the Region.Report produced for UNHCR.1996. 

-Iran and Turkey, US Institute for Peace 1997. 

-Afghan Refugees in Iran, USA 1997 

-Iran and Central Asia, London 1997 

-Iran and Central Asia.In:Post-Soviet Central Asia.Edited by Atabaki§ 

JohnO’Kane.Published byTauris Academic Studies.1997. 

- Some Reflections on the Meaning and Importance of the Islamic Movements in 

West Asia.IN:Annual Report of the Institute for International Studies.Meiji Gakuin 

University.Japan.No. 1.Dec.1998. 

-Different Roads to Nationstate :A Comparative Analysis of the Islamic Movements 

in Afghanistan and Iran in the 80’s and 90’s.Paper presented to Antalya 

.Workshop.Organized by Leiden-Amesterdam University. 

  

 

 و ,�ش از ا%��ت ��&وا��� در آ��5ن �٢٠٠٠ر&! آ;�ر%�ل از ��ل 

١- Sد�� ی دا��(و��ن ا�را�  در و�ن . آ�.و�H١٩٦٢در ��ر�� ی ا�.  

 :  1زارش و ���Hق -٢
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 	ط�4L در �دو�� رو���ی ا�ران ،.ا�ران���زھ�ی Iرھ�.  در رو���ھ�ی ) اLف 

 �� ا�.���  و �Iر� ،) �رای 	و��� ی �����Hت ��ز	�ن 	�ل(��(ش ���رIت در �ط U	�H ) ب

 ١٣٥١در ����I ی )	(	و
� ای از -��ب و 1زارش(���Hل 	�Hوای -�����ی در�  دوره ی ا��دا�  ) پ 
-١٣٦٢. 

 ..١٣٥٨  و �و���Oژوھ��ده ی 
�وم ار���ط.Iرھ�? و �ر��	� ر�زی -٣

  ).�ر(	�.(١٣٥٧.	��ب Iرا��Gورت وا�د��� ی ا����دی -٤

  .��ران. -��ب آزاد.١٣٥٩.�ظر�� دوLت در ا�ران  -٥

  .��ر����روس.��ران.١٣٦٦ا�د��� ھ�ی ����  -٦

  . ��ران.����د �����ور.١٣٧١.�	و�� ھ�ی �Oر 	��Oر در ا�����bIن -٧

  .١٣٧٠-��١٣٦٨ (�د 	ط��OLت ا�ران ����   -٨

  .١٣٧٠ -١٣٦٦دو(�د -����	�ی ا�ران  -٩

�� /�پ -� ��  از آ��� �  ا(�زه در ��-���ن ا����ر .١٣٧٧.ا�����bIن 
�ر 	(�ھد�ن و �رآ	دن ط���Lن-١٠
  .��Iت

  . �را��س اaر �ز�1ن.���3 ھ�ی 3ط  
ر�  در -������3 ھ�ی (��ن -١١

  .١٩٩٣.Iرھ�.  �رای ��ر ��ران ��3  از ���Hق �ر��	� ی (�	4 .راھ�	�ی Iرھ�.  ��ران  -١٢

 .١٩٩٩. طرح آ	�ر�1ری Iرھ�.  در ا�ران   -١٣

 .١٣٧٧.�رح 	��<ل Iرھ�.  -١٤

�� �ورت 	���L، ر���L و 1زارش �� �Iر�  و ا�.���  در ����I ی . 	��(ران ا�����bIن در ا�ران -١٥
١٣٨٣-١٣٧٠.  
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