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���� 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����� ا ا�� <+�� رو���دی,	ذب �	*�� و /�#�7د؟ :	*�8 ای
  #$د �	 1$ا�� /$د؟ و �	��اری /��$ردار *  A	م6از ا
� ،/��	�� ی <�$�� 
	��	ری

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

�� �K 71	م 1$ان و �K�/�
  8LC* 2 در دوره ای و در
��وی ا�� �J�	ن 
	زی در�
2
�� �	م ?���� اC1 �K ده /$د�K  M	� زی	
�	دی . �$د را *�Oوف دو?	�� +/ �K ��C1

B
�8  دارد در ز*	�� ی :37$ری ا# �C� در &A6�0* �381 �/در /�ا 	رھ	و / 	رھ	/  *
�� آC1 �/ زی	�� ��	P����د �K �#/$د و �2 �9ار ?��2 و ��ض /�ا��Rو �/  +(J ر و	A#

�J آن  �+
 SA# �/ �+K ن د��� در . ض ا��ام	از ھ� ز* H�/ ��C1 دوران ��ا*	 در ھ7
 �8�# �C� T�ر	ا#2ر1I? H�	7� �/ از �$د U��V/ ه و��G�� D/  �	واج ?��2 و ?$�� ھ .


	�  ا�� :+�P ھ	 در ا
	س K	ری 	+# 2

S3 ا�$M$ل �7�  7	���K د#$ارا.  

  
�& و ��A:	*�8 ی ا��ان /�H ازYJ  /BCاز ا� D� ل	
1	ر�T ا��ان و �Z  در  در 
�	ن * S/	C1 ام در�* �K 2
1	ر�T ا�BC/3	ی ا:�7	J  وارد *�Z)� ای /�6ا�  ?��� ا

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

Z$زه و Y1	ھ�ات *�+$ع و ر��	ر�^ /� در ک ا�� S7J <+�?	�� �	 <+�و:3   9	در در
ا��اد �	رج از ا�� Z$زه و 0+3K	Rن و /��	�� /	 ا�� <+�� 61$�  آ
	ن �7  . ن ھ�0+�آ

�+/	�/ 2
�� ی �$�� /	 ا
�+P	ط . 1$ا�+� /� درک ھ�7 ی ا�� :)$ه ھ	ی ز��0  دC1 ��ا
�� <+�ان ا�'�  �C1 از  �+
 &K 2
/� آن #�$ه ی 
	/a �	را�  �3& آن را /0�	ری �ارد �	 د

ا�9B  1	زه �	?���� ا
�K 2 در ھ7	�6	ل ر��� ھ	 و /+�	دھ	ی M	PZ	�H را و . ��ار��
��اھ& *   راآھ��0 �	/$دی �$د و M	PZ	ن �$د  ��4	م :	*�8 اش را *  :$د و آھ�0
�ا
  .آورد


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


	زد/� :	*�8 ی *	  �0�* 2
	�2 در �M�J ھ	ی ��ھ+�  و ا�� #+. 	�� ا�A+�ه ا

�	ت ا:�7	J  :��	ن دارد وا?� M	bZ ا�� 9)& Z SK م درBK c� و در  
	�
روا�  و 

bP ر#� 
�ط	�   �/ d9در وا �+A'�:)$ه ھ	ی *  K$#� /� /��  از ا�� Z$زه ھ	 ��	ه /

  J	7�:ذب در ز�20 ا	K2ا
ا���P /	�� ا��Jاف K+& و /	�Mا2Z و /	 �Mا29 . ��ا��	ن ا
K مBJازا  ��	+# �� 3+1	 K	ری �K. ی �c �'� �	رج ا
�3J 2ه +& �K روآوردن /� <+

��?  *  � ��	
�eی /����ا�� ر> �� 2
8�+ا��اد و ا#)	Mا?� از. د ط�ح *�(f0 ا*    
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1+3	 . 4$�	�� ا
2 و ��  از 
� *�3ورزی *در وا�C� �O9 �/ �� d9 ا��C	�	م /�ده *  #$د 
��د و �/ h)�*  1ر$M h)�*  �	ء /� �7$�� ھ	A1ا 	/ ��	
/� ا�� �	ط� ا
�K 2 ر

�7  دا�& در ا�� راه /� <� *�eان 1$ا���0 ام /  . ازZ	��M 2ف ��Yی �	رج #$د
. رم <+�� �Kده /	#& و <+�� #�ه /	#�ا*��وا. ط��  را �	س دارم و از :	��Pاری /�jھ�eم

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

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

��، . ود /� دوران :37$ری ا
B*  �7  #$ددارد و *�6C1  �	و ر��� ھ 	دھ	�+/ a�7J

	*	ن �	��� ی آن  H)/ 2 و
�28 ا�0	ن �3'�� اPل /(�  از آن در ط	Zھ� �/ �K دارد
 �8�# �C� ی���(A# ی �  در �  ا��ان و	3�0A#	/ ھ�7اه،  *B
در ا��ان در دوران ا

2
��ه ا�K�/�
37Z$ری ا
B*  1$ا���0 ا
2 ا�� . ھG7$ن �c �	��	ه ��Aی *+40& 
/� ھ�Z	ل ا�� �$#�� /� رو��ادھ	ی *8	�M  .�3	د�+� 
	زد /+�	د دو 
$�� را /� اP�J	ری

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

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

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

 c� در ��	

# bP	�� O1$ر #$د �K ر ��ز*	ن �	 در �c دوره ی ز*	�  ���ده /� ھ7
2
�d7: .20 و :$ر #�ه ا� ��+> d9ت /�  .در وا	J$k$* و 	اھ� و �7$�� ھ$#  ��/

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


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


�3	�  دارد. و ���A ای د���$�� ��	

�3	 را ھ�7اه /	 ��	رش دوم  *�� K	S*. ا�� ر$��
�	0�  �$+K ��* H�و آرا H�ا��. �� و �4A	 ا���	ر �$اھ& دادا�� ر
	�� �8+  اBMح و �

�+& #	�� . را9& ا�� 
L$ر /��3 رو#� #$د دن ھ+�	م #	�� *OC$در آ/  * �K 	4از آ�
رو��ادھ	ی :	ری وا� �+K H+K	 �Z  ا�l /�:	  زا���	ر �$#�� ی K+$�  /�$ا�� /� /��  ا

7�& ?���& M$رت K+$�  ا�� �$#�� را ا���	ر دھ& و <+	��G /	ز1	/3	�  دا#�� O1 �3�
  .� /� دو
��اران <+�� �$#�� ھ	�  /j0	رمه /4$�& و *�� �3	�  را و��ا
�3	 /�3آ�/	#& از 

    ١٣٩٠ ا
'+�ا����� 
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  ١٠٩ - ٩٠                                    #�رج �(���ن .۵
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١٢ .��     �وده ا���: ,�و�ت �#�ت   :,�و��

  ��ددا(���: ,�و�ت دوم                    
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  ����� ی ��ذب -١

  ورود.١٫١

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

�&. ��ھ+^ ا��ا�  و آ�+�ه ی ارP1	ط /	 ?I#�� و Z	ل+A� ��2 /�ون ر�2 از �1د�ا�� *89$
 U��V/ر<$ب <+� /�8ُی و	< �ورا�1 از ا� S/ ،را��ان$�K 2#$��
�/ 	3+1 ��

ا?�در ا�� *�Z)� . ،ا�l �$اھ� ?Iا�K2# �71ن ا��ا�  �	م دارد/�
��e/ 2#$ر?��ی 
 2
�&  �	���2$ان /� /�ون ر��  �Bق دL(o  *در �$د ��و �K ی آن �$اھ� /$د	8+* �/


3& و /�ا�l ا�� ��ور�2 �71ن �$ �K د�j
 &�د را /� ?$�� ای د��� از 
��$#2 �$اھ
J$74* 	0/ �>  �Z 	� اھ� /$د$� p��  را /� �71ن ا��ا � یا��ان K+$�  در آن ا��ک �	 ھ

�+�ازد/  �0�0�� اB67kل و �*.  

 �lا�/ �K آن 	د ��K  C(1  3��/ 8  و�Pه ای ط���� ��	ه و <+� /�8ی را /��G�� dkو �ا� 	آ�
89$��J$74* 2 ای * &�از ر��	رھ	 و ا����� ھ	 و �Kدارھ	 /� /	رآ*�ه ا
2؟ ا?� /�$�

د �K ھ���ھ+�  �l  �(O	/2 دارد O�  �$+K)�  /��3  دارد /� *8+	ی آن �$اھ� /$
4�3	�  �	ص �9ار و��V/  و h)�*  �	3�#$��
در����4 ی ھ7�� �O)2 در *�8ض 

�	ص و ر��	رھ	 و �Kدارھ	 و ا*	 ا?� وK dk+$�  را *O6$ل رو��ادھ	ی . *  ?��د
ا����� ھ	�  *�(h /�ا��& در ا�� M$رت از ذات ا����  �	ب *  ��ھ�e�& و /� درک 

��3	 و �Kدارھ	��	ن در /c� ��0 ��ھ+^ دل *  /+��&O)# . ��0/ در &��$?  * �K ��ا
�K 2
�� ?�ا��3	ی c�   *$7J ��ھ+^ /��� *8+	+G7ھ+^ و ھ�� c� ��0/ و �+����


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

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

�	ت �7Jه و c�  (K ��ھ+^ $1:� M$O� د ، ھ& /� درک	م �3	وا89  ��ھ+^ � H4+

�	ت را /� M$O� ��و ھ& �3& ا &�+K  * ی	دارھ�K ا��اد h)�* ی	و رو��ادھ ��8*

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

  .:	*d و ��ا?�� ��ا<+^ آور�&

��ان از ا�BCب *��وط�2 /� ا�� ر
	�� در 7k� �P*+  /�ا�� ��ض ا
�K 2 :	*�8 ی ا
  9Bم ا�	J ی	رھ	�8* �Y� از �k	Z ن	ص در ز*$O� �/ $
��ت ا�� Z b���از و ��
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2

	ز .ا���eی را ��7$ده ا 2#$��
د��� �7  1$ان Z	ل /	�� /�ا��& در ا�� *�Z)� ی 
O1م و	دن /� ا/3$/ &�  .ه ا*�� /�20�+	دف و /��1 از ھ�7 �9ری /$دن /� آ/	 01)

ا��ان را /	��ا?�د #�	/	ن �$
	زی در?�� �Kده ا
2 /  آن  ،ط�2 /� ا�� 
$�OJ *��و

b و �$ از �41د �	 9	در /	#� <+�� ا�9B  را /� /	ر/+�	�� 	+�*  9Bا� 	#� /	ھ�7اه / �K

��در J$ض ا��ان ھG7+	ن /	 *��اث ا�9B  . آن /�jدازد /	ز�$1��و و ھ�7اه �$د /� �$1
/	ز*	��ه از دورا�3	ی #2M�� �K 20A ط)P  و دورو�  را 
	��� و ��دا��� ا�� 
��  /$ده Jب ر	ار/ r/روا �/  +�P* �K  دا�$f� قBا� �M	+J 	/ 2 و
ھe7��0  دا#�� ا

 2
3& �$1�� *  ������0 ا
2 د* S*	J c� ن$G7ھ  ��و �+�4 ��م �Kده ا
2 و /� ز*
�� /0	ن �o �O+J c	�b د�+  و ا:�7	�  J	�P+�ی و C1 �/ ��#I? 	3+�2 و از ا
ا

2
در *74$ع *  1$ان ?'2 :	*�8 و رھ�Pان ��Aی آن ھ+$ز  .د���0P  ��	ن داده ا
�	/+� �K ھ& /	 ��ھ+^ ا��ا/ 2
�$�� �$رده  ن��$ا���0 ا�� /� �c ا�Bق ��ا?�� 1	زه د�

 �O+J &و ھ �#	/ c� ن$G7و ھ& آ�$ را ھ �
	+�/ 2�7
��O+J  C �$�	 /� ر'(1 �K ن

  *	�+� د*$�Kا
  و CZ$ق /�� /� . *+	
b از ا�� دو /� د
2 دھ�	�
  J�� sZ	P*

S��P1 ?��� ا�� /� ?��e?	ه �	 /��	�+�، $ج +J	�M ا�9B  �$ و�:	ی آن �K راه را /� روا
��ه از /��0<+�?$��  و رو�  /	 
ھ	�  :23 ��ار از ا������ن و رو�	�K�/�
�3	ی �)

  .?	ه آ#'�� ی ��ھ+� 

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

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

  .رو#� *  دارم


2 ا��ان رخ *  دھ� /� ?$�� . ٢٫١	�
ای آ��G اK+$ن در �M�J ی ��ھ+^ و 
 ��I�	ر�$O1�++K ذب و ?�7اه	K ی	2 /� :)$ه ھ
�K /� �1ر�SA# U و #7	�)   هآ���o ا

3  ��e /� �$د ?���� ا�� ��/�K ی�Z �/ ��+��د�	دی �7  �7	J ��o &ان ھ�+>.  �K  *	�+ھ
�w #�ه و #+	��� #�ه ی ��ھ+^ �$د  را /� (P1 ی	رھ	�*�د*  ر��	رھ	�  �	ھ�7� /	 8*

3 *8�	رھ	ی �1ر�U و /� *�د $1:�3  *�'	وت /��3  دا��0+� در ا�� M$رت ��/��o 
�++� و ھ7	ن <�eی L* �K)$ب �7  /$د،از  وا�D/$دن و *I*$م /$دن ا�� ر��	رھ	 ��  *
ا�� ��ا?�د /  �1د�� در دوره ای ط$SA#  �R *  . اP9	ل 7J$*  /��$ردار *  #$د

*	 �O9 دار�& ا�� دوره ی ز*	�  را /� دوره ی . ?��د، �� در �c /�ھ� ی ز*	�  K$1	ه
�6* $
�& 1	 از �3Jه ی ا�� K	ر/�آ��& ھ� <+� �K ا�� :+HP *��وط�2 /� ا�� +K ود

ا*	 ا?� ھ� DK /�$ا�� دوره ای . دوره �7  1$ا�� /�	��� SK ��ھ+^ و 1	ر�T ا��ان /	#�
/� ��ھ+^ ا��ان ��اھ&  h /0+�4 آن و29 ا
P	ب ���#  :	*dرا /� *�د رو#  *�(
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$11
S /� رو#  د��� R$78* �Kً در .�$اھ� آ*�B7: رات و	PJن *  آ	ز/ �/  (K   ��
���� /� ا/3	م آ���+  *�S �$اھ� �Kد و در /���3� Z	�O� 2)�  ا��	�  /� �$د �$اھ� /

2��? . �OA� از H�/ �K $
ھ7�� دوره ی ز*	�  ھ& �8+  دوره ی *��وط�2 /� ا�� 

	ل از 1	ر�8* T	�M ا��ان را در /�*  ?��د /� ا��ازه ی K	�  در *�8ض K)  ���ی 

 d92#�ه وا
  .�K ا:	زه ��ھ� دوره ای ط$�R  �1 را /� /I�/ s6ار�& ا

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

ارش را در �Zی �Kد�	ر و �	M)� ی �+�ار و ?' ��$ا�� <+	��G ��ھ+^ و :	*�8 ای
�	دھ	ی /C	 و �	��اری �80	رف و *PC$ل K &K+� �	<	ر /� ?0*�+/ �K د�j
3	�  1� �$اھ� 

�++Aا�  * �L� �/ *�8. اش را	ھ+^ و :�� p�و در  ای ��ض د��� *	 /�ا�� ا
�K 2 ھ
�+K  7� 2�	��7 ی ا/�ی در�/ 	: p����8 ھ�p ��71  از ھ�DK p و ھ
�	س وC* . ھ$ش و

��7 ی �	��اری ھ7	ن ��ھ+^ �$اھ� /$د��/ �+
 dLC* ن در ھ�	ھ� . د *�د* �ا��/	+/
 �/ �� ����+���ھ+�  /	�� /	 /�3ه ?��ی از �(�P	ن و *�دم J	دی �$د /� /� /C	ی �$د /

��وھ	ی واھ  �	 �9ر31	ی �	#+	��� ی � ���P  و ��O1  �)PA	د� ا*o و ا*�اد T�ر	1 �P:. 
$+Kا 	ر *$O1
:	*�8 ی ا��ا�  رو/� �eو�  ا
�K 2 �/ 2 :)$ه ھ	ی K	ذب درن /�ا�� ا

�'A+�،�	 آن را
20 ?�دا�� و ا
P	 �Zی �K *  1$ا�� *$:$د�2 ا�� :	*�8 را /�L� �/ ب
	: �/ ��$���0  ، /�6ان /� ھ+�	م /�وز �	 ��ھ+�  د��� را ��اھ& آورد  و  � ?Iار و ��

�+K زی	
 �+�  .و �	/$ی آن را ز*

:	*�8 ی K	ذب :	*�8 ای ا
�K 2 :)$ه و �7$دش در z1	د �9ار دارد /	 /	ط� و 
، ��20 و ھ� آ��G ھ20 ، �7  �7	��./$دش ��	7�  * �Gرش از . ھ� آ�$zZ $1��

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

 ،/� �O9» /$د«وM  �9	M . bِZ$رت �	M)� ای *�	ن ا�� دو *�3$د �($اھ� /$د
ا�� . ی �	ص را ط)K b+� در ا�� Z	�2 آن را �7$ِد ا������ه و ��دا��� *  �	*�&»�7$د«

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

ا�� �7$د /� اP�J	ری �7$د �A  /$د وا89  ا
�K 2 �7$دش را �+3	ن ��	ه *  دارد و 
�c /$د *SC�0 /	#� ی /	ط+  /� 0Z	ب *  آ�� و د���ی �7$دی ا
�K 2  �$د /	�� :)$ه 

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

�eو��� «/	 ا�� Z	ل دو?	��  /$د و �7$د را �P	�� /� *8+	ی # « 	�»2�O)# ق	Cا�� «
ا�� . آ��G در ا�� ر
	�� *  آور�& در ا
	س ھ�p ارP1	ط  ��ارد /	 #�eو��� . ?��2
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��ه ا
2 /� ز/	ن 
	ده �8+  ا��Bل ذھ� /� M$رت /�وز ا����� G�� 2)
 �K 3$م'*
�2 را /� ھ�7ا دارد و/� ?200 ارP1	ط /	 O)# ق	Cا��  J$� ؛��
$�� 	� 	� rP1�*	� ی	ھ

در #�eو���  ��د ا�40	م . ?'�	ر را �$1�� *  K+� د���ان *  ا�4	*�؛ /	 �$د ا��Bل در
�2 �$د را از د
2 *  دھ�O)# ری	��	
ا��C	ق *�	ن �J،�A	ط'� و ز�20 رخ *  .

1$ھ& /� *8+	ی *�	ھ�ه ی <�eھ	�  ا
�K 2 در . *'3$م *	 /	 1$ھ& ھ& ارP1	ط ��ارد. دھ�
�� . دارد*  آور�& �O)�  ��ھ+�   آ��G *	 در ا�+4	. وا89�2 و:$د ��ار��C1 	/ س	
درا

درا�+4	�$د . �& �	د#�ه در روا��+	
  �o/ ��ھ+^ #�e�  8د���A ا
2 1	 /	 *'	ھدر
:)$ه ی ا*A	ن دارد:��	ن ذھ+  د���ی *	�+� ھ�. ای د����$1�� *  K+� �� :)$هھ	آ?	 ��د

  .ا��اط  ا�� �7$د /� /�7	ری /�+4	*� ا*	 �� �eو*	ً 

اb(o آ*�(�� ا
2 /	 ?$�� ای از آ?	ھ  و .*  رودا�� دو?	��  �$Y1  J	ھ� /� #7	ر 
�P  ا
2 �$د �$ا
�� در را
�	ی د?��7	� K�1  J$� �/ �K، /ب ?��د$دو	0Z �/ e��  �

و:� د���ی از ا�� دو/$ِد ز��0  ،  .
	ز?	ر /	 ظ	ھ� ،د$/$د ھ�7� /	 /	ط� و/ .*  آ��
 S7J ��	ھ	آ?	#� و �	زی #�ه /	
�b /$د و�7$د، درو�  K�1 �K *  ����ار *  #$د	ھ+�
K+� /  آن �K ��د �	 :	*�8 ِی  دو/$د?��� در ھ� *�Z)� �	<	ر /� ?H+�e #$د �	 �$د را 

�+K DZ 	� �+�P/ ~9	+1 رض و	در *�8ض 81 . 

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

��ی �$J  ا�Bق *  ا�4	*� و در �3	�2 ��د /� ��ورش و��	ھ�اری ا�(A# ِ ��	?دو �� 
دھ� و آن را �$J  ��ِد  اb(o /� ھ& آ*�(�� و �Z  ?	ه درھ& 1+��ه، د���0P  ��	ن * 

�8  و  .ز��0  *  ا��	رد و /�*  #7	ردPط ط	P1ار 	ن دا�20 /	ھ07 ��	P� 2 را�ا�� *89$
�� و :	
	زی . /$د و �7$د وا89 P81 آن را �K 2
ا�� #�$ه ی ��	�� 
	زی دو?	��  ا

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

�+K  * ن	P��? �/ 2
89$�� در  .�	#+	��� د* ��+>  &K ذب	K ن /$د و �7$د	��	M)� ی *

�� در :23 آ�4	 �K ا��از *  #$د ا*		Kو��  S*	K  ��	�� �/ م /�*  دارد و	ب ?IK

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

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

�20 ؟ :	*�8 ی K	ذب :	*�8 ی K	ذب .٣٫١>  'Mو b�K�1 ؛  P�K�1 2
*'3$*  ا
2
را  »K	ذِب /$د«)$ه ھ	ی �O9 آن �K /�$ا�& :ا�� اBLMح را /� K	ر *  ?��م /� . ا

&�	�	7+/ H�	3��O)# و �M	8* T�ر	ره /� 1	ا# 	/  �$+K م /�دن . در ا��ان	� �K 	4از آ�
ھ+^ :	ری ا��ان /� /��اھ� از ا#(	ص *  1$ا�� *�4ای ���ش ��Yی را در �Jف ��
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��	�A/ �#	/ ور�C* �K  ا�e�* �/ &+K  *  8
�6	1& را /� ز���$ /�� ، k$1 م و�P/ 	30�
در *74$ع /	ورم ا�� ا
�K 2 در ��ھ+^ K+$�  ا��ان �P	�� /�  .ھ	 /+�	�&را در آ�4	

2)��	ت �Mف 1� داد و از K	ر/�دھ	ی *�(h ��ھ(K . 2 ���ی�(K ر *  1$ا��	K ��ا
�+K ف . را /  ارزش	را /�#�7د و راه را /�ای #'  (K ری از *$ارد	�/	�� *�Oاق /0

2�	
  .?�دا��ن و #SA /(�  /� ا�Bق :��� ھ7$ار 

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

 �+�$�/ 2
*  1$ا�� K	ذب /	#� �� » �7$د«وا89�2 *6~ دارد K	ذب دا�20؟ *A7� ا

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

ھ+�	*  �K . *	 در ا�+4	 ا�� ا
* �K 2	 �/ rC	 A#	ف *�	ن /$د و �7$د *$ا:� �7  #$�&
�	ن ا�� دو ا�4	د *  #$د * S*	K 200? د #$د	ن /$د و �7$د ز�	�/� �� �K c	M)� ی *


�از ا�� رو /$د *  K$#� . ا�'4	ر *  *	�� و *  ا�4	*�	Kو�� 	$د/� �زا ، �(M	� ی 
�+�ازد ��ا/ bCJ �/ ر را	ھ� و /�وز ا�'4	A/ ن �$د و �7$د	��eد�c  ا�� :��	نِ .ارP1	ط *

1�1�b /$د ��و . 
�ا�4	م 1	 �Z در �$ر 1$:3  �9ا/2 /� /	ر *  آورد ،?�دا���ن ���/
K	ذب /$دن  *  K	ھ� و /� �7$د /  * �K	�� I?را *  /$د �C1ب *  :$�� و ?$#� ھ	�  از

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

�O)�  *	دی دارد ا*	 /(�  از وا89  ا
2 و  ،K  8L9	ذب �7  #$د <$ن ھ�0 
و /	 �eد�A  /� �7$د �K �$د آن را ��ورا��ه ا
2 ، ھ& �$د  وا89�2 �$د را وا *  
�jد

2
. را K	ذب *  ��ورا�� و ھ& ��0Aه K	ذب �7  #$د <$ن ھ+$ز /	 وا89�2 ����00 ا
�+K  * �9$�* ر را	د دو ا�'4$/ �K 2
�$د و �7$د را و  	ن�A  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 ا�� ��V/ ��ر
	�� در
2 1$:� /� ھ7
2
  .:	*�8 ا

��دق و ��ذب. ۴٫١ ���  

��$
ھ+�	*  *  1$ان /�  ژر�	ی آن �  /�د . :	*�8 ی K	ذب ����ه ای ا
U��V/ 2 و <+�
�K /�$ان از R�� ھ	ی /��و�  PJ$ر�Kد و راھ  /� a7J آن :20 و /� �c� &3 و:� از 

'�Kدآن ا�A� 	 .��	*  * دق	M yPM �+�	* �8 ای*	: ���0�� را . <+)� yPM b��� ��	P�
�� آن #�oر :)$ه ی درو	رد و ?���$� .  

�+�$? e�
�8ی *  ��*	��. M yPM	دق را yPM دوم �:  
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  .yPM دوم /	��ت 
� ز?��P	ن /�آر 

2
  :LJ	ر *  ?$��. yPM دو*�� �	 yPM را
2 ھ7	ن M yPM	دق ا

	M $1 a�J در $>��A� 20�  دق �

  ھ7��� K yPM	ذب *  �7	��  

��oدرو yPM  +8� 2
�0�� ا)� yPM ن	ذب  ھ7	K yPM .ذب	K�4�.  

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

$#�	ر /� آ�3	 *  :	*�8 ی K	ذب J+$ا�  ا
J 2	م /�ای ھ�7 ی ����ه ھ	 �  �K در ا�� �
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�� �K آن bP
 �/ &�از ا�� . دا��&  و *  �	*
&�+K  * �M*�8 و	ان :$+J ��را ز 	رو آ�3 .  

&�
	�2 /� *'3$م :	 در ھ7	ن Z	ل �$ب ا
2 /�ا� �O6+* ��	P� ذب را	K �8 ی*
�	1  از ����ه ی K	ذب /$دن را . 8741	ت ا�0	�  c>$K و /eرگM$O� �K &*  ھ	ھ+�

�& ، در <	ر<$ب B*.1ت K+$�  /� آن 1$:� *  دھ�& *  /� M$رت ��دی *�	ھ�ه +K
*��وط /� آن �K ا�� :)$ه ھ	ی ��دی در :	*�A1 �8ار #$�� و *+c� �/ �O6 ��د 

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

&��	ت . /+	/�آ��G آ*� /� دو #SA از :	*�8 ی K	ذب 1$:� *  دھM$O� �K  *	�+ھ
K	ذب /$دن /� ?$�� ای �K و�K �Mد�& در 8741	ت ا�0	�  
�/�آور�� و دو د��� و�9  

 �/ &�+K ھ�ه	ت را درا��اد *�	�M$O� ��	ً #�ط آن �K  در ا��ادی د��� e� �Kو*�K ھ7
 SA�1 #+�/��$ردار از :)$ه ای از	ار #$��ه دا#�� /�A1  /	1ز	�0+� /�ا*	 ا�� دو . �

#�ه را د?$�� از :	*�8 ی K	ذب �P	�� *	 را از #+	
	�  :	*�8 ی /eر?  �K ?$�� ھ	ی �	
 S�	o د��/��K+� و/� /	رھ	 
�در واd9 ھ+�	*  �K ا�� دو ����ه /	رھ	 و. K+�در /�*  ?

�	ت o	�: b	�K8*ات *�	ھ�ه #$��، درا�� Z	�2 �	 ازM$O�  * رگ *06$بe/ ی �
�	ت /�:��0 ی <+�� :	*�8 ای #$�� �	 P1)$رM$Oاز�  A� ذب	K 2 :)$ه ی#	Pا�

. /��� اP�J	ر *'3$م :	*�8 ی K	ذب از *'3$م K yPM	ذب ��7�* e	�e *  #$د.�$اھ� /$د
اP�J	ر ی �K از ارP1	ط /$د و �7$د �	د�Kد�&،S��P1 *  #$د /� :	*�8 ی K	ذب /� ھ7	ن 

R$ط  �	در دوره ھ 	ط8  و <� /0	C* در �K ار��	�  �(O� *�8 ی وا89  و	ن :	ھ7  �

�	�  د��� ھ7	ن :	*�8 ی M	دق�را/ �/ 	� ��   H+��$اھ� /$د �8+  :)$ه ی �(�0

 H+�  . *+aPL ا
2 /	 :)$ه ی دو*
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?$�� ای د��� از 41)�	ت K	ذب 1$:� دھ& �K در:	*�8 ی /eرگ  ا
2 /�در ا�+4	 �kور
 S7A* d9س ��ورده *  #$�� و در وا	�C* ذب در دو	K ه ی /$د و �7$د�++K ��:$1 	�

�� /� 0Z	ب *���M�J ی 1'0�� 1	ر�T و ��ھ+^ ا�� 41)�	ت K	ذب �	�M در.   آ�+��
�7$د K	ذب �	ری *  ر
	�+� و/� /�	ن  و ا��ان 
�/�*  آور�� و /� �$J  /� �1اوم /$د

و �7$د /� ا�� ?$�� از 41)�	ت K	ذب 1'0��ی و ا
�+P	ط  از 1	ر�T و ��ھ+^  آن /$دد���
+�$:  * S
، � ��M	ً /� ا�� �K 2(J آن �$ع از:)$ه ھ	ی K	ذبدل *  /+��� �	 /� آ�3	 $1

�$د را در *+P9  �*$Y$ل و ��ورش ا�� �$ع از 41)�	ت K	ذب را *  ط)P+� و از ا�� راه
�+�	
ا�� O1$ر �K 1	ر�T ا��ان *�J$74 ی *+740  . ای از �z	ی K	ذب /� 7K	ل *  ر


��7	ھ  /� واd9 ?$�� ای  ا
2 از ا
��Pاد e: 2

�ا
� 1	ر�T ا��ان <�eی �P$ده ا 	�

zZ bP$ر آن /$د  �/ S7J در �K 2
رو#� وآ#A	ر از 1'0�� K	ذب از 1	ر�T ا��ان ا

دو�2 ا
�+P	ط	1  <$ن د�+($ /$دن ا��ا��	ن �	 /�ا/� ?���� . *A7� *  #$دو�7$د K	ذب 
ھ7�� ?$�� از O1$رات . ھ7�� د
2 ا
�+P	ط	ت �	در
2 در *�	ن ا��ا��	ن ا
2/	 ظ)& از

*  ��ورا�+� /� C1 �O9$�2 در ارP1	ط /	 :	*�8 ھ	ی د��� ��eرا /��  از K	ذب ا����	ن 
:	*�8 ی ��ان *�Bً *  ?$�+� �	د#	ھ	ن �	 رP1	ط /	 اادرا
��Rل �	 ا
�+P	ط K	ذب �$د 

ھ7�� د
2 از *�د*	ن *�J  *  #$�� . ا
��Pاد �	 �$د
�ی /�ی /$ده ا�� ازا��)�0	ن 
�	وردها����� ی �)0'   ھ��G	ه ا��اندر ��/�
 2
*���C�8 �7  1$ان /� *�ر���� و . ا

�)0'� ی �$�	�  را از آن �41د *L)$ب د
� 2	�+> 2	��G ا��ان 
�ا�	 �o/  ��$د �	 
�+A� 7  �$اھ& �3. �$د� 	ذب در ا�+4	K ی	ورھ	/ �از ھ�7 ی ا�  �
/� د
2 دھ& و �

�	ن د��� *  �$اھ& . � �7$�� /0+�ه *  K+&+/� آوردن < 1+3	 . /�#�7مرا آ�3	 / �/
�	دآور#$م �K ا�� :	*�8 ی K	ذب *'3$*  ا
�K U��V/ 2 /� �1ر�U از Z$زه ی ��دی 


Dj :	*�8 ی 
�ا�K  * 2+� و �(20 /� 8741	ت �	 ا:�7	J	ت c>$K*  #$د و�	رج 
ا����� ھ	ی K	ذب را  در <+�� Z	��  :	*�8 ی /eرگ ا��. /eرگ را در/�*  ?��د

آن �$د *  K+� و *�ام در :23 اPl	ت ا�� ا����� ی از از ا����� /��3  ھG7$ن ?$�� ای 
�K 2C	ذب ا
��Rل و /�ھ	ن ?�د*  آورد و در �3CZ ، 2
	�2 آ��G را K �K	ذب /$ده ا

��	�	7�  *.  b�/� ا:�7	J	ت c>$K و/� ا����� ھ	ی K	ذب از :	*�8 ی /eرگ /��� 1�1
�� دادو
��ا��اد /	ز*  ?�د�� ودر+> c� �7�0ی*، �A� ری	� �/ ��R �
*  آ�+� ���ا�� 

�++K  * 2�$C1 زی را	
  .و ��ا?�د درو�  

*  ��داز�& ا*	 K	�   ا�� ����ه و /�وز آن در 1	ر�8* T	�M �?�<� *	 در ا
	س /.۵٫١
*	
 �8�# �C� �/ �8:*�ا 	2 /
�&	��ھ  *'3$*  *�	/� را *�	ھ�ه ا+K . ��C1 3$م'* �>�?

��ه ی د�+  *  ��دازد ا*	 CJ د?� :)$ه دادن �O+J �/ س	
 #P	ھ�3	ی/��  در ا
���� /	 *'Z �K  *$3	R ?0 *$ردی و *8C1 ن *'3$م	���ده *  ��ورا��& در �$ر $1:� *

2
�� 9	S/ ا�A	ر اo و.  
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��8 و # �C� ف�Jدر ��C1در	8+  �$#* �/ ��7(A�* حBLMه و ا��CJ ���	0ر�	A#ن وآ��
�Kدن <+	�J �G)+  �1ک ��ا�~ د�� ا
+> 2	��k �Gورت ا�4	ب K+� و /	ور د�+  و

�� �� . #$دد ��Lآ���� /�ای ���381 د�+  C1  8�# �C� ف�J در �Z S/ 2
 �: rC	�e ا
1�1�b رو#� *  #$د �K /$د ��د #�+> �8	��k �Gورت  .��ض *  #7	ر��آن را  ���/

  .ا�4	ب aZ ،�+K دارد �7$د د���ی O* �K)26 ا�4	ب *  K+� از �$د /� �7	�I�/ Hارد

�M	� �0�$�  * ��C1 و *'3$م 	*8+ 	ط /	P1زای در ار���� ی ا�� K)�7 در ر�«*A	رم #
��ھ��Keدن و �$���+�اری ا
2 ا
�K 2 /� *8+   »اC1	ء«و  »C1$ی«�2V ھ7	ن 

�� از ��Y *'3$م �V$ی /� 0K S7J  ?'�� *  #$د K �K	رش آ*�(�� /	 �A+$ع C1 ��ا�/	+/
2
�� 1$:� ھ7$ در ادا*� /� 1 ١».*�ا2P9 و ��ھ�e و �$���+�اری اC1 7  از(J ���8

��دا�� 81*  دھ� و?  *�/ ��'* T�6�y اC�JR	د«از .��� را از #O1«  و �+K  * SC�
�� را C1» ب از	ط� ا:�+	ن /� �	'�	ن در /�ا/� *(	7�K ط+  و	د /	C�Jا ��0$ر دا#�*

�3C	ی #��8 /�ای آن A6* �K$م /� ��ورش  ٢.ذK  * �K+�» ز�	�3	ی د�+  و د��$ی
 2Mرا و�� ��C1 ه	ق ��$�� ?	و �'  P(2 اط��� ا
2 ا:b و ?	ه �Zام دا���0 ا�� ا*	 وا89

����?  * SA# ��0'1 �/ 	+/ ��C1 از ��
/� ا��  ا�+4	در *	Z	ل /� ھ� . �K ا�� دو دو
 rC� ،&�ع �7  ��داز$k$*  در �K &�ردار	Kو�
:	*�8 ای *8�� :	ا��	ده /	 ����ه ای 

  .ا
2 و /�وزات ��ھ+�  *�7�0 از �$د /� �7	�I?  * Hارد

�� �	 از ا�� :)$ه ھ	ی K	ذب را *C$��  از ا�� ?I#�� *3& ا�� ا
�K 2 ر��	ر �	#  ازC1 ��ا
�$ه ای از ا����� �K در آo	ز /� M$رت ��ھ�Ke	ری 
�/�آورده # 	/ rP1�* &�ای /�ا�
ا
2 ا*	 /� �1ر�U درو�  #�ه ا
2 و Z	J$� R  ر��	ر /� /	ر *  ��	�� �K /�71	م 

��	ر ھ� DK *  ?$�� ر» آ�'�د آد��«. ��ھ+�  ز��0  و ا:�7	J  *	 اI?  * �lارد

bP ھ& /	�� در ا�� ر
	�� /� دو �$1 ��A:�  ٣.*+aPL ا
/ 2	 ��Y و ��Aش ��/� ھ7

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

++K  * ا���&�
�c .� و ھ�دو را /	ھ& /�*  رA'1 �K 2
ا�� درون #�?  ?	ه /� �Zی ا
  .ر��	ر و ا����� 
(2 و <� /0	 �	A7*� *  #$د

�� و د��� :)$ه ھ	ی دو/$د?  را 3+1	 C1 ار ازI? دارد �O9 �k	Z ی ��	
در ا
	س ر
  9Bار ا��C�
 #'	فراه /�ون ر�2 از /� /K 20+$�  ا�9B  /�ا�� و در :23 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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?	م و#� در 
�ا
� �M�J ی ز�20 در ا��ان K+$�  و در Z$زه ی �71ن ا��ا�  ور
  ./�ارد

۶٫١.I?  * در ا��ان �Gی آ� �M�J 2 در
�� 1$ان *)  *	��	�* ���	�/  J$� �/ رد
�20. ز�20 دا�) � 	3��� د���ی /�	��� ھ�7 ی 1$ا�	���	��� *	�+� ھ� *��	�در . ا�� *

^ A# c�  �Z$�	�  و �P$غ /�:��0 9	در ا
2 /��  از �3+� ھ	ی J)$م  و ��ھ+
6M+� را /� SK /��دا�� ا*	 /� *6~ آن �K روز*�ه و :	ری و *�8	رف #$د /  �1د�� 

�� ?���	ر �$اھ� آ*� و �9ار �$اھ� ?��2��	�* ���� در  .در <+�Pه ی ھ7��	�1$ان *
  * �l�8 ا*	: ���c :	*�8 *	�+� ط�CP ی *�$
r در ھ7	ن :	*Z �/ �8	ل و آ�+�ه ی ھ7
 	� &�?Iارد و ا#�P	ه �$اھ� /$د ا?� ا�� دو ����ه را در ارز�	/�3	ی �$د K& ارج /�ا�


H د��� ا�� ا
�K 2 آ�	 ھ�7 ی 1$ا�	��3	ی :	*�8 ی  .در
0Z �/ 2	ب ��	ور�&��

  آن ��MB *  #$دا��ا�  در 	�
/  �1د��  ؟ا��ان K+$�  و ?��0ه ی :�Vا��	ی 

2

T /� ا�� ��
H *+'  ا	� .  �$+K ر$�K رج	ن در �	�#7	ر در �$ر 1$:3  از ا��ا�
  �$+K ون از *�6وده ی��ا��ان �9ار دار�� و /(H در �$ر 1$:3  از �71ن ا��ا�  /

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

�& �	رج در ارP1	ط /	 :	*�8 ی اM)  ا��ان C* ن	�اI?�lاری و اI��l��ی :	*�8 ی ا��ا�
�+	�� �9ار ?��د و /� �O$ص �Z و �Zود ا�� / d9ی وا	3�4+
/	�� در *�8ض 

در :	*�8 �	 :	*�8  در 7k� از �	د ��K &��P :)$ه ھ	ی /$ِد K	ذب. اI?�lاری رو#� #$د
2
�& �	رج ��اوان رواج �	��� اC*  ی ا��ا�	ھ . &�C* ن	�ا�� O1$ر �K :	*�8 ی ا��ا�

�	رج /� 
bP دور /$دن از ا��ان 9	در�� ��0Aه *�'	وت از /��� ی اM)  :	*�8 ی �$د 
�0)3	ی /�8 /� ھ�Z	ل ?3�00	�   O1 ��.$ری ا
2 �	د9�a و اb(o �	در
�92/�ا��از
�  .e �$اھ+� داk$* �K 2#$ع K	ر *	 در ا�+4	 ��120$:� ا��

�e /	�� و 81	S* ا��ان K+$�  /	 ا�� Z$زه ی ��71  در ارP1	ط /	 Z$زه ی �71ن ا��ا�  �
��?Iاری . �Kد در�^l.1 ��ه ،ا�����+�/� /	ور ا�� C�* �/ &(9	S/ ،�$اه ا������ه و �$اه �

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

  ا��ان  /�  *8�+   :��	ن دارد P� �K	�� /  1$:� /� آن M$رت	�

+H4 آ�+�ه ی 

�7	ی آ�+�ه 
�& �Kدی *L)$ب ��20 و 
81	/ S*	 Z$زه ی �71ن ا��ا�  �O)�   .را �1
/� واd9 ?$#� ھ	ی . وا89  دارد �K /  �1د�� /�
��$#2 ا��ان K+$�  ا��l$اھ�?Iا2#


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

<+	��G /	#+�?	ن ا��ان K+$�  ا�� وا89�2 را درک �A++� و از 81	S* /	�+�ه /	 د��� ?$#� 
�	/ ھ	ی �71ن �$د /	ز�
ور��، *�ام /� �71ن �oب روآ  /� �$
	زی، ا��0+� و /� O1$ر د
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���: �/  8	�  K	ذب ?�ا�H �$اھ+� �	�R �K 2�� ای د��� از ز�K 20	ذب Pط$ر ط �/
�� �$اھ� ا�eود��)�2 ا��  .را /�R�� ھ	ی K	ذب �K  '� ء/� /(�  از �71ن ا��ا�  و	A1ا

  .�اھ  *  ا�4	*�ا
Bم ��e /� ?7 �71ن �	�M �71ن ��H از

٢- #�
�ه ھ�ی &�ر%$ ���)�*  

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

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

��	ه K)   .��و ��H �	ا��	ده <$ن ا
��Pاد ا��ا�  �	 <�eھ	�  از ھ7�� د
2 ھ7$ار *  
	ز
�'0(� T�ر	1 	/ rP1�* ش��� c��/ �#	/  +�P* ��	/ ا��ان T�ر	1 �/ . 	/ �K  �	0K

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

�� ��و*  �P0+�ژور�	��0& ��و *  L(o+� و در دا*	ن دارو�3	ی *�+	9~ $�در .  و �	�

�ان ھ�0�& ز��ا �ر#��& در :20 و :$ی *8+	ی 1	ر�8* T	�M او	ن �K �	دآا�+4	 ھ7	�0
��ی ��ھ+�  �$�� و از ھ�7 ا�� 1	ر�T را *�rP1 *  دا��& /	 د?��(A# و 	ارز#3  �$?

�e  .*��73 رو��Aدی دورا�0	ز در ارP1	ط /	 �$
	زی و �41د� �M	8* T�ر	1 ���3& ھ7
 ��e� ��A1 دی	�/�3ه ?��ی از �B8� cً /	  ھ�<+� �Kا���P �7  1$ا�� /� ��	ھ  ژرف و /+

 '0(� d*	: ش��� Kو�

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

�& <� ا
�+P	ط  در ارP1	ط /	 :	*�8 ی *8	�M ا��ان *   +�P/ &�در ا�+4	 ا*	 *  �$اھ
&���ون آ�/  �$+K 20/ �/ ری دھ� از	را � 	1$ا�� * . e��� ا
�+P	ط  را �+> �/  /	��
د

�)  /�3ه *+� 
	ز�&O'1  Z�# از &�ا�� /(K  * H$#& /� 1	ر�8* T	�M در . �7  1$ا�

2. ا��ان /�jدازم$
. *8	�M در ا�� ر
	�� دوره ی 1	ر�(  :+HP *��وط�2 /� ا�� 
�e از دR 29زم /��$ردار ��J20+$ا�  <$ن � ��	
 �OA� . دوره ی  �	دوره ی ز* �ا�

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

 ��$'M ص دوره ی$O� �/ 2 دور���د و 1	 آ
�	�� ی ا�BCب *��وط?  * �(M	�
/� ا�� ���A ھ	 در . :$ا�� ھ	 و #A$�� ھ	ی �$آورا�� و �$
	زا�� را /� /I?  * s6ارد

  . ز�� 1$:� �$اھ& داد

 (�O'1 20 #�ح�� ��	
�e ھ�ف ا�� ر� ��	
 �OA� دوره ی �8  �$اھ& . ا�
در ا�+4	 
  /	��
�Kد  /� ا��O	ر /� #+	
	�  /��e	ه ھ	ی 1	ر�8* T	�M ا��ان روآورم /� �O9 د

  . /� �c ط�CP /+�ی 
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��:	�  /� K	ر /�د
8��ی 
در  .اBLMح /��e	ه 1	ر�(  را �(�0�� /	ر*�Z$م 
 ٤ر�8* T	�M ا��ان /�ای ا���	ر :)� �(�K 20	/+7	ی ا��ان*�e?�دی �K در ارP1	ط /	 1	

 �M	8* T�ر	أ 1�P* 8  راLC* �> م��
��  �	:��
8��ی 
/�?eار �Kده /$دم و�9  از 
 2'? T
ا
H7 را /�Iار�& .O1$ر *  K+& 1	ر��P* Tأ ��ا#�� /	#�: ا��ان *  ?��د در �	

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

eP#�ه ظ	ھ�اً ��ورد�� ا

�)  SP9 1$ی ز*�� /$د���. T�ر	1 p���
  +8�،&���*� O1$ر *  K+& ا?� /��e	ه را /�
 �K 2
را/����&،<	ره ای ��ار�& :e ا�� �K *��وط� را /����& <$ن ا�� د9��C ای ا

<  /$ده ،آ#+	�  �Jه ای /	 ���^  37)1	�  �K ز�� ز*�� ر��� ظ	ھ�#�ه؛Z	R ا�� 1(37	
روی ا�� ���A ھ��K �A� pده ا�� �K ... /$ده و د��ن ز��?  آ�4	� S�9،	�Mا���� #	ه و 


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

 �	:��
8��ی 
  D� 20�� ��از �A  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�BCب *��وط� ا

&�0� د9��C ای �K *)2 اBJم *  * �+K� �c ا�0	ن *A6$م ���0& ،ھ�<� #	ه /�$�� �
�7  ا
2 در 1	ر�T ا��ان�9رت #	ه ھ& *�6ود *  #$،YJ 61$ل �د، و ا�.«  

��:	�  *  �$اھ� :��	�3	ی 1	ر�(
8��ی 

��  /	ھ& در واZ�* d9$م $�  را در �
�� /�Iارد /� /+��دK.1 و �ب *  آ��  ا�	0Z �/  8LC* SMر�(  در ا	أ دوره ی 1�P* �K

��8��� /�ا�l ا�P	#2 *�ام در *�Z)� ای /� M$ر1�K �K$#�3	 و �8	���3	ی �*    �K
��K  *�/�
 2
�	ن د��� و�9  /� ط�CP /+�ی رو*  . :+HP ا��Jاض �	 ا�BCب ا/ �/

&��	7/ S�	o ی آن	از *�6و��3 ��	P� e?ای در ھ�. آور�& ھ� �(Z�* ای ازھ� ��$?  �CPط
2

	زی #�ه ا �+�ط�CP /+�ی 3+1	 * �/	 c7K . /+�ی آo	زی دارد �K از *�31	 ��H ز*

�H از ا��/ ��،&�+K �#را رو  +��e از  ا*	 Z	ل ���A ای د���. *  Y+* �+K$ر *8�
/�ای �7$�� و�9  *  . ا
2 ط�CP /+�ی آن *�اSZ دا�c� Sاھ7�2 /��$ردار *  #$د و 

�& آ�$? �M	8* T�ر	ز 1	o SZ*�ا ��	ر /	<	م /�8 �	در ? &���?  * 2�ا��ان را *��وط
&�+K ی�+/ �CPھ& ط	/ ��$��PA� D	ر . درو�  دوره ای را �K 1	ر�8* T	�M �+�ا#�� ا�& در �

��ه #�#	� H�ه ا
�P* 2أ 1	ر�T در :	�  ���e/ c	ه را O6* �K$ل دا�� ھ	ی از �
&���?  * �M	8* . ��	/   /	)ا�� ��ا�� 1	ر�T  �ای ط�CP /+�ی �$دِ / Z	ل �D از <+

�& 1	 �$د ا�� 1	ر�8* T	�M از +K  ھ��	*	

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


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

                                                           
ا�ن -��ب 	د��� ��ش . �١٣۶۶وز�4 .��ران. ��ر�و. (�د ��3ت. 1ردآور�ده /�.�ز ���وان .-����	�ی ا�ران.٤

  .از �وز�4 در وزارت ار��د در ا��ظ�ر -�ب ا(�زه �ود
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	���e/ ��A1 �(�)* ی	ه ھ	��e/ �/ ر �$د را . ص *  1$ا��	K �K ��Pا�  #��� ��+> 	/
�8+  . د#$ار *  
	ز�& ا*	 *+CL  را �  *  ?���& �K از �7Y  درو�  /�3ه *  ?��د

/��e	ه ھ	ی �0�� در �c دوره ی 1	ر�(  و+8*  �9	 �  *	�K �+/ ارP1	ط  ھ7	ھ+^ و 
/��e	ه �(�0�� *	 را از دوره ی 1	ر�(  ��H از . /	#+�*+/ &40	 ��e/	ه آo	ز�� دا#�� 

 S7J ���$د :�ا *  
	زد ا*	 /	�� 9	در /	#� ھG7$ن �	
��	ه زا�+�ه ی /��e	ه ھ	ی �0
  .K+� و آo$ش /��	��

ا?� ا�BCب *��وط�2 را *SA# dLC دھ+�ه ی 1	ر�8* T	�M ا��ان /����& #	�� /�$ان 
  :ا���eاs6/ S9 �� را *$:� دا�� 20	 �Zط�CP /+�ی ز

�D(4* S اول؛ - A�1 2 و�  ا�BCب *��وط

 /� 1$پ /�0� D(4* و eJل *J �76)  #	ه، - 

  � �OJ	�b ا�L(0+� ھ	- 

  :+^ :3	�  �(20 و /�6ان در ا��ان؛ - 

�	ء؛ ١٩١٩ �9ارداد - k ��
  7YJرا�M و  

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

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

  �	د#	ھ  *�76 رk	#	ه؛ - 

  #�3�$ر /�20 و �OJ د*$�Kا
 ؛  - 

�2؛ ٢٨ - Jداد و /�6ان *��و�*  

 - BMاZن؛	/	و ر#� #�  kت ار	  

  و ا
��Cار رژ�& ا
B* ؛ ۵٧ا�BCب  - 

  :+^ ا��ان و�Jاق؛ - 

  D� �OJ از :+^ و دوران /	ز
	زی؛ - 
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  اBMح ط)P	ن؛ ھe7*	نرژ�& �	 - 

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

�& و <� *(	�� ، /� ھ�Z	ل#	/ aی *$ا��+/ �CPط �ا� 	/ �>  &�1	ر�T /� ھ�#�K SA /($اھ
&� ��اھ& آوردن. *8	�M ا��ان را /+$�0�& �	<	ر /	�� /� ا�� *C	ط�j/ dداز�& و 1$:� دھ

��د�/ SA# 	دوره ھ �ا� �/ 	+�J7  1$ا�� /  ا� �M	8* از دوران S*	# و d*	:  )�ر	1 .

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

2

  �Mف . در��YداR$61 2#ت :3	�  :$ر#�ه ا	�
ا?� از �O+Jو *8�	ر  
�� ز�� و /�jھ�e�& آن و29 <	ر<$/  د��� �kورت A1 ���د  �	رھ	�8* �/ �K �/	�  *


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


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

1�1�P  د��� را  &+K  * e��	�3	ی ?'�	ری د��� ی را �+/ &K 2ِ
در ا�+4	 J+$ان K+& و د
1�1�b ز�� *O6$ل <+�� K$#�  ا
2 .��اھ& آورم.  

  �#$K ا��ان �M	8* T�ر	1 �K دارم �ض /�ا����P�	: �7ر :23  ھ	2 در <3
/$ده ا
* c� ھ� �K2
�� /� ا
�BCل، د*$�Kا
  �$اھ S7A :1 د���ی /$ده اK. ، زی	
  (* ،

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

��ض /�ا�� . *��وط�2 /	 ا����� ی 9	�$ن 
	*	ن *  �	/�: 012/لو ا-,# +�(�ن - 
 �K 2
ورود /� ا�� �OJ و ا
��Cار �Y	م  .9	�$ن 9	در ا
2 ا
��Pاد را 
� K+�ا

�ا
  K*��وط� /� د�P	ل �$د �$اه �	�$اه  ا��o	ش /� /	ر��	�� و *�ام K$#�3	ی د*$
  .�$اھ	�� را درآ*�(2 /	 د�+��ا�  �2P0 /� ا
�BCل �K$ر

7AZ ل	7Jدن ا$/ ��I�  +�/ H��� Z	ل /� *8+	ی �J در �K $ن�	9 �O+J 2
�ا�	ن ا

	��	ر �9رت را د
�($ش /�6ان *  آ?�<� <�eی   *	71 S7J در 	ا* ��	ن *  �7	



	زد . e�� d'+�ی ذ	رھ$�K 	/ ا��ان r/روا �/ �K ا��ان�/ rC'� �� /�6ان �دارد ا� �lا
��
ا�� دوره /� /�6ا�3	ی ا��ان از ز*	ن /� 1$پ . �	�M *	�+� روا/r /	 ا��)�0	ن ورو

+: 	1 D(4* ��0/ ره	ر:  ا#	2 ��	د� �L� 2 و*$AZ اول و ��1�� /�6ان  �	3: ^
  .و ��و�	#  9	:	ر�� ١٩١٩دارد 1	 ا�BCب ا�P�K و �9ارداد 

�S : -,# ��4 �2زی - A�1 و �j
ا�� �OJ در ا
	س دوران وزارت :+^ 
�دار 
* H1ار��	P(ی :�ا�  ط	ن #$ر#3��	د  ) ، ��و����*	�+� �SJe ود���ان را در/�*  ?

در . /��	�  ارH1 *)  و �Y	م داد?��0ی و 
	ز*	�3	ی *)  اO�9	دی K  * �:$1+� و /�
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�O+J �

	زی   (* �OJ d9�7ه دارد  واJ :م د	Y� ی���(A#  A�$� ، وا�	ری و 9

�ا
�یاد���ی /��	�  �Y	م   J	و د�  ���OJ  ھ7��در . O�9	د*)  و 
$م �Y	م ا*+

	/ ��. ر ���J 2Mض ا��ام ���ا  *  K++�ا
�K 2 آر*	�3	ی *��وط�2 /�ای �(�0
�C�  �O+Jان ?�وھ  ھ�7 <�e را *  
�	�+� *��. *+��Cان ا�� �OJ دو د
2 ا��

د*$�Kا
  را و ?�وھ  د��� ھ�7 ی ا�� �OJ را *  �A$ھ+� و *  ?$�+� رk	#	ه 
0�	ن ا�4	م داد�/� /	ور ا�� 9)& . د
2 ��	��ه ی ا��)�0	ن /$د و ھ�<� �Kد /� د
�$ر ا��)

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


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

�0	��� ا*	 و3A�$�(/  �9	 د���� رژ�& �3)$ی ز��/	رC1	k	ھ	��	ن �7  رود /� . دا���0 /$د
�+  �2P0 /� او را رواج داد��/	 او *(	�'2 P/�/ و �+�
	��/ . �K  �	0K ���ی د$
از 


	زی را �	�9 د*$�Kا
  *  دا�+� ا
�+P	ط  *a(L از د*$�Kا
  را در   (* �OJ
SZدار�� و /� *�ا�Y� 	+�J�8 ا*	: c� در  
�+� ی . �7  ورز��  ر#� د*$�Kا��71	م �

�(�OJ 20 *��وط�2 /$ده ا
2  دو*D(4��ا درارP1	ط /	 د*�Aا
  ھ7	ن :	*�8 ی ا

�ا�4	م د
�($ش �	:�8 #� و ا��ان  �K ش را	��oر :+^ و ا	���? ��
  .�Kد�	�$ا

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


2

  ا��ان وارد �Kده ا	�
��ی د*$�Kا1�Y� c	م �(A# . ن	س و ?7�Z 	/ ن	*�د* �ا�
��ن رk	#	ه را وارو�� :)$ه داده و 1'0���Kده ا�� و 
�7	ر?$�� ای *0�� /� �9رت ر/

<$ن ھ�J p)2 و 
PP  را ��$ا���0 ا�� ذK�K++� از �c د��ار او /	 آ��ن 
	��  /�ای ���$7 
�2C را وارو�� . �	د *  K  Z�# �K �++K$دK	�� /� ھ�7اه داردCZ �+ه ای /($اھ�J  �9و

�e :)$دار#	ن �7  #$د> p�وا89�2 ا�� ا
�K 2 رk	#	ه �Bف *�S . /0	ز�� ھ
�� و ا��)�D �	<	ر
0�	ن /� �9رت ر���وج رk	#	ه از ا��ان ھ& . /� �I��ش او #� ا��)

2
$�ادJ	ی ھA7	ری رk	#	ه . در S7J /�ا�l د�	�2 ا��C	*4$�	�� ی ا��)�D /� و9$ع �
�� *���K	ً �1ا#���� 1	 /�$ا�+� 9$ا��	ن را درا��ان C'�* �K ای /$د ��	ی /3�(��/	 �Y	م ھ

�++K ده	��  /���P و K �:$1++� ھ�7اه /	 ا��ا��	ن ��e /  آن �K /� اھ7�2 ا�� *$k$ع  . �
 D��� از رk	#	ه /� /�ی �	د�Kد�� ، اورا �A$ھ���� آن ھ& /� �6$ی L* �K)$ب ا��)C'�*

��C'�* د و$/.  

��ی و ا
��Cار د*$�Kا
  ا�� ر
	�� در�(A# �K 20ھ e�ا
	س *�P+  /� ا�� ��ض �

	��	ر �8*	: c� ی *$از یدر	ا�+�ھ�� �/  A�* ��ب *  آ	0Z �/	�$� د و	z�* ، ی
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�	ز*+� 1$:� و �	
�اری و ��و� �K e��S دھ+�ه ی ا�� .ش ا
2 رھ�07A�1 �O+J دو

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

2
و�9  ا��اد و ?�وه ھ	�  ا
�+P	ط	K  1	ذب *  ��ورا�+� و /� �O9  .1	ر�T ھ�:	*�8 ا

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

���(A# ر	��	
�� *  آرا�+� و *  
	ز��، در �3	�2 /� ا�� oذب و درو	Kدر  ��ه �K
��ی �O+J د*$�Kا1�c را 6ا
	س 
	��	ری 1�(A# ز�+� و  * b�
$ل �	/+�ه ا
2 آ

 c� ی *���ک در�O+J ن$G7ر<ھ	م *  ?�دا�+�$ب *)  <	K	�.  


	��� ام 1	 در /�ا/� 0K	�  /� ا
��Rل /+��+&  *5#ان د���#ا42 - H)/ ��ان ا$+J را
�20 و ھ��& *�داد / 	20 1���ه ا��  �K١٣٣٢ دوره ی #�3�$ر /*	� h9	�  
را د*$�Kا

ا�� *�د*	ن ھ7	ن 0K	�  ھ�K �+�0 از . �	 در/	ر را *20A# �OC ا�� �OJ دا���0 ا��
و�9  در ارو�	 . 
)L+2 رk	#	ه 
(� *  ?$�+� �C��OJان *L)a د*$�Kا
  در 

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

�  ��ا#�� CZ$ق /�ا/� /�ای *�د*	ن 1	د��?	ه :	د*$�Kا
  /D ط$�R  /$ده ا
2 و 
 	1 20� ٢٨ا
2 <�$�� *  1$ان آزادی اeZاب و 
	ز*	�3	 را در دوره ی #�3�$ر /

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

 ���$f0* p����� و  *�د*	ن ھ?  7� �Y� دوره در �ا�  
	�
/�ای 
	ز*	�3	 و اeZاب 
�eZ �K ����I�  7ب 1$ده در ارH1 ر
$خ �Kده /$د و K$د1	 �  ?��0ده را �1ارک *  

9	:	ر�	ن ��e در ھ�7
�  /	 eZب 1$ده /� درو�joدازی رو*  آورد�� و �9)3	�  را . د��
�$ن . د���ان 
	ز*	��ھ  #�ه /$د�� �K /� د
2 1$ده ا�3	 و د/� در/	ر �2P0 *  دا(*

��*�K  * S7J ��R$f0ده ا���� ھ	�	آ?	/�آ*�ه در ا�� دوره o ی �$د .و	ھ�7 ی  در : ��	/
  ./� /I? s6ا#2ا�� *$ارد و *$ارد *�	/� را

�D از اBJم اZBM	ت ارk  و  را دورا�  *  دا�& O� �/ �K$ص -,# &���2 -
2
$�در ا�� دوره *�76رk	#	ه 1$ا�20 �$د را . �eو�  ?���� درآ*� �'�  /� و9$ع �

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

8*	�8
در ا�� �OJ #7	ر ز�	دی  .�kان <� ا���H 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

ا�� �OJ آ*�(�� ا
2 /	 ��ا?	ھ  . ��+$د *  �7$د��<�e �	 ھ�7در �3	�2 ھ�7 از
  .#	ن	ه �K$راز *89$�2 �$د و از :	��ا��ا��	ن 
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آ*�eه ای ا
2  ا�� �OJ. ا
2 در/�?����ه ی �OJ ا�BCب ا
B* ز��(� ی *�ز678  -
'�#، �0��	��j*ا�k ت��Z،ه��	* Dی وا�	0& در زد?  از 2از ا����� ھ��	�
$
ا�$ل 
 9Bا� a�7J ری و /�6ان	K	�،:+^، ر �	س :3	�C* . �/ 3)$ی� �OJ در �Gھ� آ�

8�� ?�2 د
2 آ*� از د
2 ر�2z1 	� . ��	/ �#	/ ��#دا 	8+* c� 	3+1 T�ر	1 �P: �?ا
�����3	ی ا��ان در ا�� دوره در �M�J ی آ*$زش و  .آن دا�20ا�� �OJ را *�Oاق �

 ��	Pری ھ�7 و ھ�7 د�$�K ن اداری	ز*	
��ورش ،$1
�8 ی اO�9	د #�3ی و ?��0ش 
�� �OJ ه ی�����+��� ا
2ی �� .Z ز?�2 در	/ �OJ از �Gزآ�$����2 ه و ز*�+� ی �

���+�ا�2  ھ�7اه /	 ی $1
�8 *6$ر ا
2ر�0	د ��و ?  و��در ا���	ردار�& *O6$ل �
�2 در ھ� ز*�+� ای O1 �K$ر /�ود'�K . 2
	K و &K  / ب	ز1	/   *B
رژ�& :37$ری ا
ا�� ا�BCب /� <�eی وا�K H+Kد �K . 3)$ی ا
�1�/2�� :)$ه ھ	 و ?$#� ھ	ی رژ�& �

  /	��
ا?� ھ& /� 4Z	ب و  .ا آرزو *  �Kد و ھG7+	ن آرزو *  K+�/� آن رد
 2
�eی ا> ، 2
��3	ی د��� ا
B*  ھG7+	ن �	�P+� *	��ه اJ$+7*اریe/ا ، �
�� از 


$دا����  ا
�P* 2+  /� از روی /  /	وری اC�J	د ،.  

�H از �$د  -,# *�زا(47%9 -� �OJ �0ه در درونA� �K 2
1+3	 دوره و ز*	�� ای ا
89$��  /U��V و <+� �3)$
2?'�� ، ا�� . �9اردارد* c��A�	�ن د	�از ��Y 1	ر�(  *   ./

�� :$ا�� *  ز�� ��� �OJ در درون �OJ ھ� �K &�1'	و�K  1 در ا�+4	 /� <�& . دا�
 2
�	ت �7Jه و SA#  �Z و *  �$رد و /s6 ا���e /� #7	ر *  رود ا�� اM$O� �K

��� �OJ ���7#	��OJ S /�8ی در ھ7 �2
��ه ا�K�/�
����ه �8+  :$ا�� زدن ا��  .

�/�آوردن  �Zه و��$#  '��OJ در درون ��0��OJ 2
	+8* �+> �/ .�K 20 آن)� 

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

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

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

C1 ���1ا�)  را از ا ��0�& /+�ی /	�1ا�S د
P��? �/ 2	ن ا
2 و /��Bف O1$ر <+
آ���o  /�  را �7  1$ان �	رغ از ھ�p دوره ای  	ت ا�� ط�CP /+�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 ��H از �$د آ�$ده . /��0 /+�ی #�ه رو /� رو �7  #$�&

�3�  * 	:�/ �lاز�$د ا D� ل /�دوره ی	6�	2 و در ھ7
ھ� دوره ای *O6$ل و .ا
�& و /  وا
�L ی ��ز�� C�0*  ر�(  دورا�	ز�� 1�� S/ ، 20��� �$د ���دوره ی �

�&:	*0Z �/ d	ب *  آ�� �K *74$ع آن را *	�  * �M	8* دوران.  
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/	 ھ�7 ی ا�� اZ$ال و /	 P9$ل ا�� وا89��K 2 دوره ھ	ی 1	ر�(  را /	�� در ارP1	ط /	ھ& 
در ��Y ?��2، /	 ا�� Z	ل �7  1$ان ا�� وا89�2 *�'	وت را ��e از ��Y دوردا�K 2# در 

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

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

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

 �O+Jده را در درو	ا�� bCJ *ن �$د ��و �+K  * &zط . /�د و ھ	P1ار U��V/ ه ی����

�jد 1	   (�O'1 ی	3�
دوره ھ	ی 1	ر�(  و اI?�lاری آ�3	 را /�ھ& /	�� /� د
2 /�ر

ا�� *Sz8 ا*	 �P	�� *	 را /� . /�$ان ����4 ای *)7$س و ��/	ر از ��A� �Yی /� /	ر آورد

$ی 
	ده 
	ز�3	ی 1	ر�(  /�ا�� �	 c1 2�����L  و *�7�0 را /� *	 761�O1  S$ر �

�+K.  
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 *: *;��1ی ذھ: در ا%#ان . ٣

 	/ rP1�* ی	رھ	و ر�� 	2 ا����� ھ�	ز*+� #+	�� �7k ری ا��ان در	ی :	3& رو��ادھ�
2
/��  ا����� ھ	 /� �1ر�o SA# U	�b /� �$د *  ?���� و ?�<� در . ا�� ا����� ھ	

ا*	 *�8ف ?$�� ای از ��A را��A� b�A* c� �Z �� �K ��$#  * Uی 
�/��7  آور�� 
*�Cاری /��3�	ت S��P1 /� اM$ل *  #$�� و . /+�	��Iاری دارد و �� #	رح �	 *'�0ی

 �1 2
�A1ار ا�� /��3�	ت ھ7�� �Z از ا����� را J$� �/ �+K  * S��P1  ا���$�$ژی �	 در
�&،  ?$�� ای از �(���و#  
	ده ا����	���$�/ �K از و�9  ا�. آن 	ع از ا����� ھ$� �

�8  از 
	ده ا����	ن را /� �$د :Iب *  
اP9	ل J	م /��$ردار *  #$�� و 1$ده ی و
K++� ، در *�Z)� ی /�8 از 
	زوK	ری �$د /� �$دی /��$ردار *  #$�� �K ھ7	ن 

�+Kه را *  ��ورا�� و *  ��ا�# w�(P1 ل$Mت و ا	�1�1�b در �c دوره ی ./��3 ���/
0K ���د  �	و ز* �+K ��ا����� �1د �ی ا�	ه ھ	��
  aZ ��ارد �2P0 /� �	�� ھ	 و �	

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

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

�Z  ا��C7ور /� ?$�+�ه و ا#	�J دھ+�ه ی ��A �	 ا����� �	 CJ  ��/  �Z	�� /� ظ	ھ� 
�&  1	 /� دام ھ7�� ا����� ھ	ی /  ر��� +K ره	ل ا#$PC*ر	و /�#7 &��'�� &�آ��G . آ�3	 ��'eا�

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

و �	رو#� �A  از ا����� ھ	ی �	رو#� و ا/3	م آ���� ا
�+P	ط	1  آ#'��، ��اK+�ه  -١
��$#  * H)� 	4آ� 	دو�2 و*'3$م دو�2 در ا�+4 	ط /	P1در ار �K �+�0در �$ر 1$:� . ھ

���� ز���$ای � �K ان *  #$د$+J  �	0K ی$
آن �K ا�� �$ع از ا
�+P	ط اb(o از 
 �Zده ا�� و�K  *  ھ$ا�$اھ  �	ر�	ر ��و����C* 20& از دو��0Kر	*  �1$ری ا�	�A�د

ا�+	ن در آن ھ+�	م *�C�8 /$د��  . �� ا���+�ا#/��3�� �$ع د*$�Kا
  *   ،ط�CP را �	�73��ه
 �/ 2�د��A	1$ری ��و��	ر�	 ، د��A	1$ری ا��K�2 ا
2 و aZ دارد ا
��Pاد �$د را /� ا9)

d�	+* #� از	در /	9 	ر /+�د 1	K دe�ن ھ+�	م 0K  :�أت *  ا?� در آ. ا��K�2 /� د�	ع /��
�2 در :	*�8 
(� /�$�� او را *�.�l از ��A و *+	��K dد از �kورت د�	ع از CZ$ق ا(9

��وی از 
�	د . /$رژوازی *  �7	�	����� �/ �K ��
ا�� ا��اد K	ر#	ن �Z  /� :	�  ر

�*	�� داری 7Z	��K 2د�� و ��o �#/� ا��اط دل /�0+� و از راه ر  �	ر�	رگ ��و��e/


  /� ا�� �$ع از ر#� را 1+3	 از راه C1$�2 دو�2 ��
در ا�+4	 �A7* .  7� دا��0+�د
&�
�& و /�/��	A�/ ا����� را �ا� &��� ��A . �$اھ+> �K  �	0K &��$�/ &�1+3	 *  �$اھ
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�6  در
2 از ا�� :��	ن /� د
2 دھ+� و �	رو#+�3	 و k$1 �K د�� /  آن�K  *
�C� H+�ا*�وز HC� ر	P�Jا �/ rC� �� دو�2 را  R	Z ن	3?	� ، �++K �Kت آن را ذ	ھ	P�#ا 
*  S/ ، �++K /	 ا
�'	ده از درک ا*�وز�� �$د /� *'3$م دو�2 در 1	ر�T ا��ان /	ز *  

�+�K  * �C� �/ . ?�د�� و آن را 	رھ	/ �K ن	ر�(  ��ار�� و <+	ا��اد درک 1 �ا�
�	دآور#�ه ام /	 ا*�وز�� �Kدن *8+	ی ھ�7 ی R$61ت 1	ر�(   در �3	�2 ھ�7 <�e را 

	
�3	ی . ز��در ?I#�� 31  از *8+	 *  j> �/ د��� *�6ود �7  #$د R	Z �A'1 ط�ز �ا�
aZR و a/	
��دو��  
	زی . o ام از�* �K دارد  �	ھ$ا�$اھ e�در *�	ن �o/��ا�	ن �

�++K  *  زی ھ$ا�$اھ	
  M$O� را�+� و از  * �)
ھ�7 ی ا�� <�eھ	 .اO�9	د 
�y دھ+� از ھ7�� دو�2 دk$1 2

� 2	 ��0A# *  راھ& /  آن �K *�$:� /	#+� �	 در

�+P(ن . ط	

	ز�3	ی ا��ان �O)�  1	ر�(  ��ار�� و آ  M$O� �K ���4 اش ھ& ا���
�+L(o  * 22 دو�
  .ازد
2 دو�2 /� د

�� ��Aی /� ھ7	ن ?$�� از ا
��Pاد در دوران �3)$ی 
(� *  را�� �K از ا
��Pاد در +>
�	ن�	
	
�� 1	ر�(  ا
S/ ،2  ا�� ط�ز �A'1 �� 1+3	. دوران ھ(	*+�  �	 در دوره ی o

2
�	�� ا*	J 7  و(J ��o دی�A�ر . رو	ا��� ���	0� �K دارم  P(L* ��	?ره :�ا	/ �در ا�
 l	/2 و ھ07	ن*'3$*  *8+	 و �� �rC دو�2 در ط$ل 1	ر�T *  #$م  1+3	 �	دآور. *  �	/�

�20، از ا�� ?I#�� ا
��Pاد ھ& در ھ�7 ی دورا�3	ی 1	ر�T *8+	�  وا�Z ��ارد� .rC� 
�	�� ا
�K 2 *  1$ا�� ا�� <�eھ	 را �0A	ن 
	زی K+� و /� ھ�7 ی دورا�3	 *	J ط	P+�
ا

781�& دھ�.  

�	0Kرا ��	�*	J ط	P+�
ھ�7 ی 
	ز*	�3	ی ���و#  :	ر*  ز�+� در/	 �(  �K ا�� �$ع ا
+

  *	�+� eZب 1$ده و �2z3 آ	�
زادی و :�3P ی *)  و *�Z$م ���وی 
$م �  

��$#  * 2�	� .����/ / ، �++K  7� رد /0+�ه$* c� ��/� ا 	ن  1+3	ای از ا�+ �J$74* S
�	�� راھG7$ن ا����� ھ	�  *	Jر	Aا�»�A/ز��»*3& و	
?$�	 71	م 1	ر�T . :)$ه ?� *  

�	 د���:	ھ	ی ارو�	�  /��Bف ا��)�0	ن  د*$�Kا
  و ؛ا��ان ا�P	#�� ا
2 از ا
��Pاد
�	ورده ا
12	ر�T ھ��G	ه در ،�ات/� /	ورا�� �o، zZ/ و��/�
ا�� �K . ا��ان 

  6�k$1 2
�20 و آ�	 1	ر�T ا��)�0	ن /	 <+�� ا��ه ای #SA ?���� ا>  
د*$�Kا
&�+�/  7� &40+* .2(J c� �/ 	3+1 اھ� /$د$)� 6  :�ی�k$1 p�
	ده P� �K	��  ا���P ھ& ھ

ا�� روش . �� /� 
+I? H4ا#��712  را /� *�د �c *'3$م ا*�وز1	ر�T ھ��K p$ر و 
J ��oرا از د 	ز)7  *	/ T�ر	ھ+^ در ط$ل 1�� �O+J ق ر ک$
*  دارد و /� ا/�Iال 

ا�� روش /� ظ	ھ� د*$�Kا1�c در واA# d9)  از ا����� ی K	ذب را /	 �$#�  . *  دھ�
  .ا*�وز�� *$:� *  �7	�	��

O* در ����ورد ��71  /�ای �(�0�� /	ر دو�2 را �c د
�		�PZ ھ	 و �$#�� ھ	�& �
2 ��e �	دآور#�م ا��  در�	�2 از دو�2 �� 1+3	 /	 ا
�+P	ط *	ر0K  از  دا��0& وZا�M 	/
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  /�o  
	�
0�	ری از در�	��3	ی ��)0$�	ن و :	*�8 #+	
	ن / 	/ S/ 20�دو�2 
	ز?	ر �
�e ھ7($ا�  ��ارد� . c�
BK وت از �$ع	�0ه *�'A�  ��	�2 ��71  از دو�2 در�	در �

2

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


  و ھ�ا�K 2++�ه، در 	�
 eK�* c� م در	J رت$M �/ ار �9رت�C�
دو��  7k� ا
�/ ��0/ �K ص	2 �
 �	��� ا
2 ، ��ھ+^ و �K  ��71 در آن 
	*	ن ھ7	ن Z	ل ����ه ای ا

��د و از د
�	وردھ	 و 
+�3	ی ھ7	ن ��ھ+^ /�3ه *+� ?  * SA# ر�^ و /$�  و��ه 	/
�& و ھ& آن �K . *  #$د+K  * ا��1�1�b ھ& /	 *'3$م J	م و ا��eاJ  دو�2 
�وK	ر � ���/

&��j
  * H4+
 �/  ��71 2�8kه را /��0 /� و���� �ص ا�	�  
  . /�ر

�7���3	 �	  ا�+4	 ا�� ا
���K 2ض *	 در�7O1 �/ ن���)/ eK�71 	/  �	0*�8 ی ا�	ھ� :
 ��#I? ���3ارد و از ا��	2 �$د را /��
�	ن د��� /	 ا�4	د �eK�* c�2 1$ا���0 ا/ �/

J$� �/  ��eK  �	ص �A(7Jده �*ھ�در 7k� . �$د را از �Y& /��$ردار 
	زدا*$ر 
2

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

�� ����ه ای را ا+> ��	�*	J ر$O1 فB��/ ر ��ار�& و	K 	4+�2 در ا
SM �7  د��� ا
7�& �	�  �c دو�� 2	 �eK�* cاSM ھ7	ن آ
�K 2 آورد�& �8+  /�. #7	ر�&O1 2�
����ه? .
�eی د�����آ��G :	*�8 را > �� 2
از ا�� /�	ن �K  (K . 	 ��� *  دارد ھ7�� ا

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

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

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

G2 آ�
�)  د���ی ا
2/��3  اO'1 ی	رھ	و ?'� sZ	P* �+*ز	����A 1+3	 /� . � آورد�& �
�� ا�� ���A را /�'eا�& �K �71ن ا��ا�  ��/� *�د دو�2 1$ا���0 ا
2 �$د در 7k� ھ	ی �

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

	رل *	رO1 DK$ر *  K++� دو�2  �  ی /� 0Z	ب *  آور�� �	 *	�+� ��K��ه ای ا
��7	ر
 +� ��Pد طCP	1  ا
2 راھ  �L	 *  رو�� �Z  ا?� در *8LC  از 1	ر��T'�0 /�آ�

 ��8*  +�8��  /��	#�ه دو� 
�ز*kو ��+> �l2 /�ا �#	/ ����? SA# 	�.  

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

ا�� ا����� ی . �	در
2 *  �+�ارد/� ھ7	ن �$6 ��e �	د#	ھ  را ازاSM ا*�ی ار41	J  و
�	در
HC� �/ �� 2 1	ر�(  �	د#	ھ	ن 1$:� دارد، �� ا�� �HC را در 1	ر�(  �	ص *	�+� 

�	L* 	�  C�PL1 H4+
� 18	ر�T ا��ان *  1$ا�� /0+�4 و /'�73 و �� آن �K اR$Mً از راه 
�
*(	�'2 /	 �	د#	ھ  �3)$ی ا
	س ا�� . در اZ$اRت *�دم د��� /� درK  در
2 *  ر

2
	���، آرا
ط�ز �A'1 را 
�e ر��� و/+�	دی . �� و ��دا��� ا� ��	�*	J �A� ��ا
/� ��ض آن �K در 1	ر�8* T	�M اP�J	ر  و :	��	ھ  /�ای �$د د
2 و�	 . 1	ر�(  ��ارد

. � /$د �K در ھ�7 ی اOJ	ر 1	ر�(  ا
�+P	ط  در
/ 2	K�#+� /� *8+	ی آن ��20 و ��$ا�
 20�از ا�� ?I#�� ھ7�� ا
�+P	ط �K �	د#	ھ  را /�ا/� *  ?��د /	 ظ)& و ا
��Pاد ، 9	در �
ھ7�� در�	�2 را در ارP1	ط /	 �K$رھ	ی د��� *	�+� ا��)�0	ن �	 �K$رھ	ی ا
A	���+	وی 

رگ �OJ �41د ژا�� /� �	م �$K$01	وا *�'e/ �A. �	 ژا�� در
2 /� /$�1 ی �j0/ �C	رد
�G  در �K	ب دورا�0	ز �$د /� �	م K$�»ی �71ن ���Y� « دا��ه ام در�?�/  
�K /� �	ر

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

�+K ���: �OJ ر را وارد$�K ��ار 1$ا�20 ا��	ار و �$�
ھ7�� �c . ھG7$ن اھ�*  ا
  .*�	ل ��K e	�  ا
2 *	 را از داور�3	ی *a(L را:Y� �/ d	م �	د#	ھ  /�IZر دارد


2 ا����	ن 	�
در ا��ان ا*	 *(	�'2 /	 �	د#	ھ  در *�	ن #7	ری از رو#+'�Aان و 
9�1�($اھ   b0>�/$*د  �Z ب *  آو	0Z �/  P(ط  
K	�  ا
2 #7	 �$د را . ���Kا

ا�� ژ
2 . د*$�Kات و ����و /� #7	ر آ��� ،:37$ر�($اه /+	*�� 1	 در *�	ن ھ7�� *�د*	ن
ا�+	ن د�	ع . K	ذب در واd9 در ھ7�� :37$ری ا
S��P1  *B ?�2 /� ��<& اBMح ط)P	ن

� /	 C1$�2 اSM از اSM :37$ر�2 را در رژ�& :37$ری ا
B*  *0	وی دا��0+
د*$�Kا
  در ھ7�� �Y	م و ?'�� و �	?'�� �0A	ن ?���+� /	 ر#� و $1
�8 ی اM$ل 

در ھ7�� �Y	م :37$ری ا
B*  در . ا�� ادJ	ھ	 در
P� 2$د��. #$را�  و *�دم /	وری
7�+  ھ& <$ن *  دا�20 ھ�DK p . دوران �7�+  /� واY� d9	م :37$ر�2 رواج دا2#�

�Z  رھ	�  . �Mور ا#	رات ا�K'	ء *  �Kد �$رد 3+1	 �ZBM   �/�� او آب �7 /
 D(4* �/ ،م ?���� /$د	2 او ا�4C*$ا� 	ل /	Z ن /� ھ�	ا��ا��+� �+/ �/ �K را 	3�	و?�?

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

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

�� و ر��D :37$ر /� ھ�0Z DK p	ب �D �7  داد
�� و  �7  رC�  و� h)# �/ e:
b0K 23: در H#$K  2 اوCا�$*.  
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 ا�� J �K+$ان �Y� c	م ھ�p *8+	ی �A . از آ��G آ*� د
K 2& دو ���A رو#� *  #$د
O)�*   رش	��	
 �/ ��0/  *	Y� ھ� �K ��م از ��ارد و د��� ا	ا�3 	/ �� �+K  * S7J

در 
$ر�� �	 در ��Y�  P	*3	ی :37$ری دا#�� ا�& ا*	ھ� ر��D :37$ر در . J+$ا��H	م و
�� �rC ازدوره ی 
)c� 2+L �	د#	ه در ھ7�� *+�CL ط$�R  *$اردی در9�	س *�8	رف  

�� زده /$ده ا
S/ ،2 در *74$ع �9رت /����ی را از �Y	*3	ی A1 ی �9رت �A��1 /� ار
2
/$ده  ر��D :37$ر *��K eK�7ده و در و:$د #(h �	د#	ھ  در /0�	ری :	ھ	 در د

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

�	1  و ��ھ+�3	 و �A'1ا1  *�'	وت ھ7�� �$ع از :37$ر�2 را /� K	ر/��0 ا�� *	�+� /�41
�� K	ری را دا�K .20�+� �7l �/ �K 2#ه ی 7#	�  �	 
$ر��+> �O9 e�. *P* �O	رک �

J�*ر آ	2 ?���#$��
 ���7$�� ھ	ی د��� /� K+	ر �Z �K  در �c . �اق ��e /� ھ7
 SA# �K 2
�K$ر د*$�Kا1�c *	�+� ھ+� �$J  �(20 وز��ی *$روl  ����ار#�ه ا


	��	ر �$��	و��ی �9رت را �o .  7	�b ا7J	ل �9رت در ا�� �K$ر *06$ب *  #$د

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

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

*��38  :37$ری �$ب ا
2 واز :37$ری ، �c ن *A7� ا
2 در �	
Y+* �+�$�/ T$ر*	
�� *�ام ر /� �V1	� c� از D� 37$ر: D�. ا�� ھ& <�eی را رو#� �K  7+�. دو دوره �

ر*	ن ا*	 9	در ��20 *�6$ای ا�� آر*	ن را /� وk$ح :37$ری را c� �/ �+K  * S��P1 آ
�+K &�
�y دھ� و �1k$1 . ی ��
1$��«1	زه ھ7�� اSM را ھ& رو� « ���	
/  اP�J	ر 

2
ر��D :37$ر  ز�	دی در در
0K  2	�  �K /� آ*��A	 ��Yدار�� *  دا�+� ا���	رات. ا

2 ?'�� #$د �9رت *A7� ا. *�Bً �	د#	ه ا��)�0	ن �	 ژا��در 9�	س /	  *  ?��د�9ار

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

  /�آ�+� �c :��	ن . را رو#� �7  
	زد	�
در �BK cم 
(� ا�� ا
�K 2 ھ� �Y	م 
J ا����� و  �R$ط،S7 S*	81 و H�	>  
	�
دوام آن  .ا
2 و و�	ق *�	ن K	ر?eاران 


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

)L+2 دارد و �� 
)e* 2+L��  /� :37$ر�2 �/  ��e* 2�2 . :37$ر
آ��G *3& ا

 �8*	: c� 2 �9رت
�	�� ?Iاری �3	دھ	�  و و �3	دھ	�H در ز*�+� ی 
	��	ر
	زی ا

  را *  از. ا������ه*	��?	ر و	�
��O ی �Y� c	م O� ����73* &�رI�/ �K &ھ �ا�

�+  �I�� /$دن آن دا�20/ H�
(�$�  . 1$ان �	� SMا 	ھ�7اه #$د / ��	ی /��I�  +�/ H��
ھ�7اه ا�� دو اSM /	�� اSM د���ی را ��e �9ار .9	�$�  
+�  �	 /�ا
	س 
	��	رھ	ی 

K د?�?$ن داد r�#�ا 	/ ���	ق �	PLو �9رت ا�  �	ی �8+  �$���I� آن را 1$ان 61$ل �
�+  �I��ی، . #$��ه �	م *  ?Iارم/ H�ا?� ا�� 
� اSM را در K+	ر ھ& /�Iار�& �8+  �


  را �$اه :37$ری /	#� 	�

(�$�  و �$�	� ، در ا�� M$رت *  1$ان �Y� c	م 	�



 

26 

 


b /	 رو	+�*  *	Y� ،  ھ	د#	ا#�2$اه �I? م	ران �	م .  ز?	Y� d92 /� وا�	Z ��در ا
��د?  *�/ 	3�+

  در اSA# SM �$د را از	�
 . 	/  8kو ��<� /0	 در <+

در��Yدا#2 1	ر��K c� T$ر /�$ان 
	��	ر �	د#	ھ  را /��1 از 
	��	ر :37$ری 
/� ھ� Z	ل ھ+�	*  �K :	*�8 ی *$رد /s6 از zZ$ر . ��kِ  د*$�Kا1�c دا�20

:���  �	 آر*	�  /� ا��ازه ی K	�  /�3ه ��Pده /	#� �	 ��ھ+^ د*$�Kا1�c /� �3	دھ	ی 

+�  �Y	م  SA# رت$M ��#+� در ا	ده /e� ��A1 �P
	6* S/	9 ی	3�+
 �/  �	K انe�*

 
	�
�	ز*$ده ی �Y	م � SA# را�  /��3ی �$اھ� دا#2 از	K  
	�
�	ن د��� . / �/
 2
در *�ا�Z  (Z  /��3 /�$ا�+�  ارز#3	ی #A)3	ی 
+�  /� K	ر?��ی �9رت *A7� ا

�++K بI: . �$ را 	3��8kو �و ا� 	3��در وا�O9 d9م ا�� ا
2 رو#� �K &+K ا�� *89$
�+� اش در ��ھ+^ ��K c$ر �	 �a(L*  �(O� . c ��ار����/��0 /� �$ع �Y	م و �


  را /� /I? s6ا2#	�
 .:	*�8 ا
�K 2 *  1$ان 
$د*+�ی و �	
$د*+�ی #Y� SA	م 
�/ �K 	3+�ان از اe�Iر�& /� �c ����ه �	���A ی د��� ھ& /	�� 1$:� دا#2 و آن 1$ان �	 *

 �lا�/ �K ن$+: �/ ��)�
  ا
2 در *C	/)� /	 /�6ا�3	ی 1$ده ای آ*	�
�9رت ھ� �Y	م 
 �K c�1	*e�ر	K ی ���	+#  �Z 	� ���	+#	��Pرھ c� �/  A�* b(oه وا��G�� D/  (*ا$J

�	ت 71	*  Z 2
�+�ازد
	��	رھ	ی *�8	رف :	*�8 را /� 9	در ا/ �L� . ی �P+: ��ا
U��V/ 2#اI?  
  .ا�� *s6P را /	�� :�ا?	�� /� /�ر

�& /�ان 
bP ا
�K 2  ا?� *	+K  * ره	37$ر�($اھ  در ا��ان ا#: s6P* �/ 	4+�در ا

  در ا��ان �	D� �M از #�3�$ر /�20 ا�� 	�

	ز*	�3	ی   �Z و 	ا��اد و ?�وه ھ


  را /�ا/� ?���� و دا���0 ا�� /	 9�1�($اھ �$ع از 	�
 SA# . �K 2
از ا�� رو
 (A# ن$G7ی راھ�A� 	� د�A�رو ��+G+�ا &�+K  * د	ذب از ا����� �	K .�ذب ا	K �A� �

/� �O$ص و�9  #�ت و �Zت ?���K 2 اBMح ط)P	ن /	 1'0��ی K	ذب در 6M+� ی 

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

$اھ	ن ھ$ا�و /� را
�  ا*	 در ظ	ھ�ا�+3	 K �/+	ر در 2K�Z . S7J ھ$ا�$اھ	ن آن
�/ �+�
��ی /���� /�Iار��/  آن Y��K	م �7	�+�?   :37$ر�Y� 2	م *  �$اK.1  رو p�/� ھ

  �Rم و	Y� فIZ ر	�

bP /$د �K �	دآور#�ه ام ?'�	رھ	ی. /�$���$ا ��اBMح  /� ھ7
ھ7�� اBMح ط)P	�  �K :37$ر�2  .ط)P	ن در *74$ع 
27 و 
$�  K	ذب دا#�� ا��

 �Y	م را :	ر*  زد�� Z	P� �k$د�� د?�ا����	ن را /Ij���� و آ�	ن را ھG7$ن #�3و��

  /�ا�+� *�8	رف	�

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

 2
�� *  1$ا�+� آ��G را Y� �K	م ا
B*  �	م ?���� اC� 2�Rن و	��3 از ھ$ا�$اھ/
��7K دوره ای از 1	ر�T ا��ان را *  1$ان �	��K 2 /� ا��ازه ی دوره ی . �	��ار��	ه دار��

 ٢٨دوران #�3�$ر/�20 1	 ا���P در . اBMح ط)P	ن ?'�	رھ	ی K	ذب رواج ?���� /	#�

  ��Lآ���� *�داد �K ھ�7 <�e رو /� 
$ی �	:�8 دا#2 ?'�	رھ	ی K	ذب 	�C* در

�	�  * �J	#2 وز��دا#2 در. 2ا*$AZ در �K  /eZ ده /$د�K �+ر� H1ل در ار	6�	ھ7

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

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

(� ��'2	*  ا�� <�ا و /� <� د��S از  H1ب و ر�+� اش در ارeZ  ؟

2
*3+�س /	زر?	ن ��e /� ھ7�� . ا�� ���A /� ھ� Z	ل از �1�Y	ر�(  دارای اھ7�2 ا
��K S7J $6د و از رو�	رو�  /	 ا�� �K  /eZ *�ام /�K+	ری او را ھ�ف ?���� /$د ط'�ه 

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

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

/	 ?��1 /�داری از �Y	*3	 و ا����� ھ	ی �o/  *�ام از �K c>$Kدن د
��	ه دو�2 

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

�ا�4	م در 
	زی د
��	ه دو�2  �K ��ار ورز�Mر ا	K ��را /�ا��ا#2 و آن �9ر در ا
M ه	1$K ن *�ت	ن ھ7	ز*	

(+  . ��20ری ��وااد�راH1 در ?�داب $1
�8 ی 

4+0��ه /�ز/	ن را��ه /$د و O1$ر ��K  7د در
DAJ 2 ا����� اش در ز*�+� ی �
��e/ ر :$ا��$�K در ھ� ?$#� از  J	7�:ت ا	�  .وا89

K &���I�  * �?ا �Y� از �K &�� اO�9	د ا��ان *�A  /� درآ*� �'2 ا
2 و ا?� *  دا�
1	ر�(  د
��	ه دو�2 در ا��ان ���و*+� و *��Cر /$ده ا
2 در ا�� M$رت /	�� در 

��3	�  ?��0ده /� �3Jه /���د�$f0* 2
ا�� �K . ھ7	�6	ل /�K &���Ij ھ7�� دو�2 *$ظ� ا
��Ij��ی ا�� د
��	ه  �Jه ای �$ا
�	ر �K c>$Kدن ا�� دو�2 ھ�0+� /��$f0* رو از p�ھ

در �OJ *��وط�A� 2  از آر*	�3	ی اM)  *�دم *)  
	زی �Y	م آ*$زش . �K  7	ھ�
در �OJ �3)$ی . /$ده ا
��/ 2� +8*	 �K ھ�7 /�$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

�3	ی 	�
 �lا�/ �K آن 	د 1�K ل	Pھ�ف را د� ���e در �c دوره ھ7�  *B
:37$ری ا

2
آ�	 ا��ان *  . دو��  ، ���7 دو��  و �Y�: M$O	م آ*$ز#  را 
� /�8ُی �Kد ،�	در

�  <�& /�M �/ �#$jف	�
 ��آن �K دو�P� 2	�� در ھ�7 ی  1$ا�20 از روآوردن /� <+

ان *8+	 ����/ �K 20	�  �Y	م �M$O  آ*$ز#  را ا�� 
(� /� د�	�K 2+�؟ا*$ر
&��	ص را   K	ر�Kدھ	�   *  1$ا���M$Oآ*$زش /�Y� DAJ	م . ��0Aه �	در
2 /�ا�

2 /���د Y� �K	م دو��  9	در /� آ�4	م آ�3	 �
�3Jه �20 �	 /� ھ7	ن �6$ �7  1$ا�� از/� د
  آ*$ز#  م ���A�M$O ی اM)  ا�+4	
�K 2 و�9  ھ& Y� �K	. ی وظ	�� *�	/� /�آ��

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

&�#$j/ &�>  �ذب و  .دوره ی ا/��ا	K 2

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

2
ری آ*$زش ھ�7	� Y� ،	م ارY� ،H1	م z9	�  و داو:/� *�د <+� Z$زه 
	*	ن �	��� ا
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Z ی و�
ی �K ا�� ھ�7 در �Z  ?��0ش د�$ا�0	Rر. $زه ھ	�  د��� در ھ7�� رد��
�ا
ا
2 /� وا�C� d9  *3& در �M�J ی *)  
	زی و ا
�A6	م  �?���*�8ض �A$ھH �9ار

�	ت ا:�7Z �(�)* ن در ا*$ر	0A� ت	ط	P+�
	J  در ھ��0P7   و ھ��7  و ا#	�J ی ا
 2
�	ن *�دم دا#�� ا* .�Mی �+�*A0� و  �8	���3	ی *�rP1 /	 ور د
�$رات وا�Z در ز*

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

0? 2
	�
ا�� 9)& در �BK cم /�ا�� . ��ش �Y	م اداری *  1$ا�M ��0$رت /���د��$1 
$
$1
�8 ی �Y	م اداری در ا��ان /�  �K 2
در . د �K$ر و /C	ی آن /$ده ا
2/	ورا

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

#A	�3	ی /� �1ر�U ا��ا��	ن از *�31	 ��O� �/ H$ص /	 روی K	رآ*�ن رk	#	ه  - ۴
����#	ن را�Kد�� �41/�را  1	زه ای ذھ+  ?$�� ?$نِ / �Kزی	
 /	�� *O6$ل /��0

�M�J ی Z$زه ی ا���	رات و*�6ود
	زی ا�BCب *��وط�2 /	 آن �K  .دا�920	:	ران 
�ا
��Pاد �	
� 9	:	ر�� را /� /	ر��	�� ا*	 *+�4 �V1 �/ ���� �7هJ  1ر ا	��	

)�L یدر  

�2 9	:	ری O� �/ �K$ص ا#�ا��CP .9 2	ت Z	K&ط�	Z،رو��	* 	ن /�:	+G7ری ھ	:	
�w  ،/�ا�l ازدواج(P1 م #��28 �$د را	ا��9ار 71 	ده /$د /�K b0K &2 را ھ+L(
�9ا/2 /	 

. ن و �(�P زاد?	ن*  �Kد و /� K	ر *  /20 و �	د#	ه ا/eاری /$د در د
2  �$��	و��ا
<��7�� /$د��در/ُ� �$ی :	* 	3��2 ا�eا. �8 ا*	 د?�?$�/�1، ��J ر *�ارس	7# H�


  /� ا����� ھ	 و ا�A	ر ��

  و د	�

  دا�H آ*$��� در *�ر
� ی J)$م 	�
�(�P	ن 
 �	7�J ی ��K�1 و ��
ا�� *�J$74 ھ�7اه #� /	 . /��و�  /� �O$ص در ��ا��0 و رو


�ان AZ$*��� 9	:	ر و :+^ :3	�  اول �K <�3ه ی �	1$ان وا��ان /�/	دده   �9	��  /
:	92�	
*�8وف #�ه ا
2 /� واd9  ١٢٩٩آ�K �/ �K �G$د1	ی .	ر�� را ��0Aه �J�	ن 

��	�?  * 2�
�آo	ز �OJ :���ی ا
�K 2 راه را /� 
$ی aC61 آر*	�3	ی *��وط .

	��+� ا*	  �9١٩١٩ارداد  �C8+* ری	:	ن 9	رو��اد را �$د /�:��0 �ازا� �l.�* و 61$ل

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


�ا
� ا��ان ?���	ر ا*$اج M . ��e41	در �Kد و 9$ای *�A(7  �	��(2 را �K �'Zد��
	:	ری �K 2 9#�ا��ا*	 <$ن ا. �Z  ��*	��ه ی 9$ا راھ& #	ه *+O$ب �Kد. ط)P  /$د

�  �$د را 
�jی *  �Kد از ا�� R$61ت �	��+$د *  �7$د و از آ�4	 �K روزھ	ی �	�	
�� O1$ر *  �Kد *  1$ا�� ھG7+	ن 
)0)� ی 9	:	ر�� 
در آن ھ+�	م �Z  از (از رو

ھ�7 <�e را /� :	�  �2P0 داد �K �$د /	 ھ7	�4	  � /	#�اط7�+	ن �	ط�دا#�) #$روی 
دو K �O+J	ذب در ا�+4	 در /�ا/� *	 /� ا�� �Zت و . �Kده /$درا �CJ  �9١٩١٩دارد 

در/	ر، ا#�ا��2 (�(20 :)$ه ی K	ذب از �z	ی �CJ �9ار داد . #�ت ����ار *  #$د
D�/�  در b(9 �1 د���و ا�� وا89��K 2 /�ا�l ا�BCب ا�P�K 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$ی ����P	�  د���  را /� رو
9	�$ن و��: 29	�  �K ھ�7 اش در <	ر<$ب  نھ& /�آ*�ه /$د ، و دود��� K$د1	 �$ا��


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

��Z cاS9  ١٢٩٩ھ�.ت وز��ان *dLC  .�'$ذ ا#�ا��2 9	:	ر 
	��� و ��دا��� *  #$د
�#I? 	/ �7هJ وت	ی  �1' �+�/	K ���0)� �A+�و ��دا��� ی دا#2 و آن ا ���	
 ��o

  .ا#�ا�  ز*	ن �$د /$د


  ا��/� /�0از  را �A  د��� ١٢٩٩/  �1د�� *  1$ان 	�
*	 . ان دا�320	ی ذھ+  و 
 &�
	ز د��� را /��e	ه ھ	ی  � یھ7�7  �$اھ �+�. �	دآور#$�& /$ده ا�� ا�� رو��اد �K ز*
د���ی را �(  ر1	ھ	ی *  1$ا�� �D از *��وط�2 رو��اد  ی�(+�	رھ� 1	ر/�ای *�	ل 

$�	9 &7�* b�$O1 �+�	*	�  
	
D(4 را ��e از :��e/ �(7	ه ھ	�  * �/� 1$پ /�0 ن ا
�	ن 
	��� ا�� �K / #�7د/�J 2 *��وط�+L(
:+^ .   K'	��  9	:	ر�� را در ارP1	ط /	 

�S دو�2 *$ازی ��e از ھ7�� د
2 ھ�0+�A�1 (20 و�  �	. :3 	در ا�+4 	ا* 	* D� از
�	دھ	ی :	*�8 و ��ھ+^  ی د���*��وط�2 /� رو��اد+/ �K &�را د
�($ش 1$:� *  دھ

�(�OJ 20 �41د و 	ل /� ا��ه ھ	 و ا����� ھ	ی ھ7	ن /��e	ه 61$ل *  
	ز و در ھ7	�6
�+K  *  ��0P2 ا/�از د����  دورا�0	ز *��وط
و از ��Y ا
���R  ھ+$ز در ھ7	ن /��0

�+K  *. د�K اریI? م	0  ���� �K ووl$ق ا��. <� /	�+�ه ��e ا�� رو��اد را K$د1	ی ا��)
� J١٩١٩	�9 �9اداد 
�	ء را ھJ �7	S* اM)  ا��)�D /$د از �	دھ	 K+	ر ر�2 و k�

�+  . دا��0+��+
:3	ن ذھ+  K	ذ/  #�K 2��? SA /�8ھ	 ��e /�دوش 
)0)� ی �3)$ی 
�8  *   /	#�ا��)�0  /$ده  ١٢٩٩ا?� 61$ل 1	ر�(  . �KدPط D� ،	1د$K c� &و آن ھ

 e���4 ی *+CL  از . /	#� ��)�Dاوا/7� �/ ��0	�� �K ��*	��ه ی SK 9$ا ��� c�  +8� �Gآ�
Z	R ا��)�0  ?�ا#�ه ی 9	:	ر �K  ا�7Z #	ه و ا#�ا��2ِ . در ذھ� K	ذب 
	��� #�ه /$د

�$��ھ	ی /���	��	�  #	ن /� �1ر�U آ#A	ر�  * dLC* ه ی  ١٢٩٩#� از��	2 ��
ھ�7 را د
  .�Kد��*  ا��)�L� D	ب 

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


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

�� زده ا
2 و �� /��ھ	ی /�0 رو��ادھ	ی 1	ر�(  �� /�A1  �+ھ��  �/  +�P* ی�A'1
 
	�
 �Y� از ���	�3ه *+� از ا����� ای  *+40& و درھ& 1/  �Z �� و T�ر	0'� ی 1(� .  


	��� #�ه /$د در در ا�� *�	ن  H1از �9ر �K  /ذ	K ی ��	از ھ �+
�� e�� D�دو�2 ا��)
 &3P* ده �9ار *  داد و /� �6$ی	'�
ا�+4	 و آ�4	 7l �/� D)/ ا��اد را در *�8ض 
$ء ا
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. *  آرا
2وا89��  �	�$#	�+� و ز�	�P	ر /�ای ا��ان  /	/�3ه ?��ی ازا�� �9رت K	ذب را 
�S �ا?� رو��اد 1	ر.ا
�'	ده در ا��ان /$د #�2K �'2 ا��)�J D	S* ا�� 
$ءA�1  )

 dLC* 2 �$ را در*$AZا��ان  ١٢٩٩ �M	8* T�ر	ی 1	ه ھ	��e/ از  A� �/ از  A� و
�K /	 را ھ& رو��اد دورا�0	ز د���ی /	��/  �1د��  /+	*�& در ا�� M$رت/3�0	ی ذھ+  


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

*�8	رف، درا�� M$رت *  1$ا�� در*dLC /�6ان /��$ردار از 1$ان ا�0	�  /	#� و

از	+�*  ��O)# ر$zZ/ ی �$د	زھ	��	/ b��$4/ ن ا��ا�  و. �3ه	ر�(+$�0	ر:  1	�

 �K ی 1$:� ��ا#�� ا�����(A#ز	oآ�
 d92 /� وا�  �	�	���ا?�د دوران ا�BCب *��وط
2
)0)� ی 9	:	ر /$د
�H ازروی K	ر آ*�ن رو�� �	�	����ِی 
)�0 ی 9	:	ر .ه ا� 	31�*

�d(�  H �� از 9	:	ر�� /� واc� d9. رk	#	ه آo	ز #�ه /$د� 	3�* �K ری /$د$M S7J
ا*	 ���A ی در �$ر 1$:� ا�� �K ذھ� 1	ر�(  ا��ا��	ن در . ز*�+� ھ	ی آن ��اھ& آ*�ه /$د

از 
$�  <� و /0�	ری . K	ذب ارP1	ط /	 ھ7�� :��	ن ا�P	#�� #�ه ا
2 از 1'0��ھ	ی
 BCب�ھ& ا �81ادیا�BCب *��وط�2 ا��ان را ا��  /BC	h9 9)�7اد �Kد�� و د���،


�3	ی ا��)�D /�#�7د *��وط�2 را	�
از 
$ی د��� وا�7$د #�ه ا
O6*�� . �K 2$ل 
0�	ن ا�4	م �I����� ا
2؛ /� BJوه رو��اد 1	ر�(  ��)d �� از 9	:	ر�	ن /�ا71 �l	�S ا��)

١٢٩٩ 2
0�	ن دا���0 ا�� �0A� �Kه �	در
2 ا�از ھ�7 ی ا�+3	 �K . را /0�	ری K	ر ا��)
ا�P	#�� از IKب ��H رو دار�& �K روی K	ر آ*�ن رk	#	ه  /�Iر�& �c 1	ر�(+$�0 

 �K ��0  *  دا�� و از آن *��73 ا�ن � و *)  و 1	ر�(+�	ری *)3& از آ�	<را7J)  ا��)
 ��	�*	J ��	CJ ا��و از ���	
1�b /	 دو /��� 1. رk	#	ه را J	S* ا��)�D :)$ه ?� �

��ی ا�BCب  �A  آن �K ازدوره. �ھ+�  
�وK	ردار�&�- �O+J 1	ر�( �(A# ی
آن �K ھ�7 ی اره د�	�2 و د
2 ا��)�D را:20 و:$ *  K+� و دو د���*��وط�2 ھ$7

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

ای از 1	ر�T ا��ان /� ا�� ا��ازه �K در :37$ری ا
B*  و در  *  1$ان ?� ھ�p دوره
 T�ر	ذب از 1	K2 و
دوران ا�� ا�BCب 1	ر�(0	زی K	ذب #�ه ا
2 ، /	 ا����� ھ	ی �	در

2
  .ھ�7اه �P$ده ا


	ز*	��ھ   $1
�8 ی ا:�7	J ، اO�9	دی و ��ھ+� ِ و /	�� /� R$61ت نورای 9	:	را - ۵
�OJ رk	#	ه را *  1$ان دوران aC61 . دا2# ��e 1$:�ی AZ$*2 �$ �	 #�ه 

���� /� #A)  �	ر
	 .آر*	�3	ی *��وط�2 دا�20� ��A� ��ن  ا	ی �$�0+�?$
از 
�6	1  ��اK+�ه،k$1 	/ ?$ن ھ�7اه	2 ?$�
��ن آر*	�3	 �	�M /� وا89��� 2	J .+$ان #�ه ا

�OJ2 را در�*)  و  *	�+� /	�J�* c	 دا���0 ا��رk	#	ه ، #	ھ� ا�� وآ*	ل *��وط
Z2ط�
ا89�2 ا*	 ا�� ا
�OJ �K 2 رk	#	ه �� 1+3	 آرزوھ	ی و. 3	�  د��� از ا�� د



 

31 

 

:+HP *��وط� �$اھ  را /� ا:�ادرآورد، /S ورا�1 از ا�� آر*	�3	 �K S7Jد و ا��ان 
��ه /$د�� *	�+� ���+�را وارد �M�J ھ	�  ��0Aه �$ �Kد �K *��وط� �$اھ	ن /� آ�3	 �

 ز/	ن، �1و�U ا
�+P	ط  /	�+: �P0	d* از 1	ر�T ا��ان /	
�	ن ،��ھ+��0	ن /��	�  

�ا
�ی �Kدن 
	ز*	�3	ی اداری 
	*	��ھ  ارP1	ط	ت *�	ن ?$#� ھ	ی *(�)� �K$ر ،


	ز*	ن آ*$زش و ��ورش �M	�   *	Y� 28+M  �	��/ ، (* H1ار c�  ھ��	*	
 ،
،c>$K �+>و از ھ�7 *��73ا� ھ�  �	J م آ*$زش	Y� د	ی ا 4�� ز e41�� ی ا��ان:)$?

�K ���	� ن	ز*	
  (A# �/ ن /$د	ن در :��	��	��ھ�7 ی ا�+3	 A#	�3	�  1	زه . از 
$ی /
*�دم J	دی و �P)�  �Z	ن :	*�8 �7  1$ا��0+� از ��Y . ا��ان /��0
	زی �Kدرا در

���+P/ دل 	و /� آ�3 ����از ا�� رو  .ذھ+  /	 ا�� ھ�7 �$آوری در *�ت ز*	�  K$1	ه �$/�
*$O�20�� ر	/� / 	. �3�#  از ا�	� ��	را / 	او31�J 2 از
�28 دPط �آوری  ا�$�

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


(� از د
2 ��	��?  رk	#	ه *  �Kد��:	  ھ�7و�D از آن 1$ده ا�3	 و *)�$ن .  

. Z	ل �$ب ا
2 در ارP1	ط /	 ا�� ذھ� آرا�  K	ذب /� ���A ھ	ی ز�� $1:� /�+�از�&
�+� و *  #+$د  ��K و�9  ذھ+  �($اھ� وا89��  را /Ij��د ھ� آ��G را K آن �(20/  *

 2�ی #+	��� ا�� :��	ن �K در روا��+	
  ��د. 1'0�� *  K+�در *0�� ا�A	ر آن وا89
�� e��  
	�
)�0	ن و ا���	3A�$�(/ �M	و . اوان 
�/�*  آورد#�ه ا
2 در �M�J ی 

 H�	ل /$ده ا��ھ$ا�$اھ	ان �8��ا�A	ر وا89�2 در روا/O)# r  ز�	�3	�  . در ا�� *

  /� �O$ص د	�
ر Z$زه ای ��دی /� /	ر *  ��	�� ا*	 ا�A	ر وا89�2 در �M�J ی 


���K c� 2#$$ر و*)2 	/ �K��I�	� ان�P:  �	3�	�ردارد ز	Kو�
 ./�:	 *  ?Iارد
�3	�  �	ص 
�jد 1	 /�$ان *8+	ھ	ی 
1'0��ھ	ی K	ذب از دوران رk	#	ه را /	�� /� /�ر

2�	
 h)�* را 	آ�3 . ��+>#����	3T�ر	دوره ای از 1 	ط /	P1ا��ان   را در ار  	1
دوران 
)K 2+L$1	ه  .:	�  �K *  دا�& در 1	ر�T ھ�p *)2 و �K$ری د��� ����ه ام

رk	#	ه �� 1+3	 ا��ان را از e41�� و وا�D *	��?  *6~ �4	ت داد، /S ا
P	ب Rزم را 
*�8ض e41�� ا��ان در آن *dLC در  .:I? 23ار �K$ر /� #	ھ�اه 9�1  ��اھ& آورد


��$#�  را /�ای ا��ان �1ارک *  د���9اردا#2 و ا��)�0	ن آ ��*	:�ای . #A	را <+
�eی> SJe� T�# 2#I? ن از آن	
او *  �$ا
2 /� �	ری ا��)�0	ن . ���K 20 /�$ان آ

�S دھ�A�1 ن	�0/�J م	� �/ SC�0* ری$�K زد و	
ا�9ام /� *d9$ . :+$ب را از ا��ان :�ا
/	 ا�+6	ل ھ7�� . و او را از ا�� K	ر /	زدا2# 
	��ارH1 1	زه �	ی ا��ان ��2 او را #+	

ز ا��)�0	ن دا���0 ا�� در Z	�  �K ا��)�0	ن ھ�?�l.�* H� e اا�9ام رk	#	ه را ھ& *(	�'	
���)P�  *ا�9ا ��ا�� �z	ی K	ذب را �rC و�9  *  1$ان در  .رk	#	ه را /� �	ط� <+

<�$�� . �K$ری رواج داد �K ز*�+� ھ	ی �I��ش <+�� :)$ه ی K	ذ/  ��اھ& آ*�ه /	#�
 2�	
 ؟�2 �+�ا#2و در
B� 2ف آن را وا89*  1$ان وا89��  را ��0Aه وارو�� 

�& �K از*�6وده ی #(O  ورا�1*  ذھ� K	ذب 
�وK	ردارازدرا�+4	 *	 /	 :)$ه ای 
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�	ذھ� آرا�  K	ذب در. رود

2 و ا:�7	ع و�9  *  1$ا�� رواج /�	/� �M�J �K ی 
�H /�ای از� 	31�*��+> �	��:   �+�ارP1	ط /	 رواج K	ذب ا����  در. 
	زی #�ه /	#�ز*
(
در
2 ا
�K 2 . ا��)�0  دارد –*�+� ی 9	:	ری �3)$ی در ا
	س ز0)� ی K$1	ه *�ت 


�+� ا*	 ا?� ��c /+���& /��0 ا�� $�<� ا��ان و *)  ?�ا�	ن /�8ی ��e /� ا�� L9	ر �

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

�	ت �$د ��ا�$ا����k�� ش��I� �/ وت را	ن. *�'	ری  :��	:	ی 9	z� ��<� /� *�د ھ7
�V	ت آ ا��)�0  آ*� و +J	�M 9	:	ری ذی �'$ذ –(P1 U�زه ی <� /� �1و$Z ده در	*


	زی #�ه ��دا��+�.  

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

 ��(J �+�0دا�  �M�� ن او را��
��ا#�+� �	�K �M در آo	ز <+	ن �K آ*� /� �9رت ر
D�
�3	ی �9رت ط)P	�� ی ا��)	�
 . �K د$/ ��/� �1ر�U از او رو/�?�دا���� و در ا�� *0
�+����I� ��l.1 e�zZ$ر K	H)P* در M'$ف <� /� <+�� :��	�  . از 9�A'1	:	ری �

��	
�� دو �K$ر 1��ه #� در Z	�  . *�د *  ر/ r/روا �'� �
ا�D� ��P از :��	ن �+4	ه و 

�3	ی �9�& �$د از 
$ی د��� . �K ھ7�� ا*� ���k eورت ��ا2#	�
/)�$�3A	 /� د�P	ل 

�+K ض ا��ام�J ن	ر#	+K و*+�ی در��*  دا��0+� <+�� دو��  . �7  �$ا
�+� دو�2 �

2 از ھ& *(�)� 71وان دارد /�ای ?$#� ھ	ی ا�:Iا/��3	ی �	31�* �K  ن ا��ا��

8�� آن . ����P دورا��	ده و / k ن ا��ان	ھ7'�ھ+� �K ن	�0�	Vو ا� ��	��	ی *
*�دم آ
روز?	ر /� #7	ر *  آ*��� ھ�7 *  1$ا��0+� در �z	ی *+	
P  ?�دھ& آ�+� و �9ر1  1	زه 

�++K	��/ .ر	ن �	ھ& ز/ bP
 ��
  را در #�P ا��)�0	ن ا�� را ��c *  دا�20 و /� ھ7
8�� �Kده /$د و از /0�	ری :	ھ	 /��ون را��ه /$دz1 ره	2 را . 9
	�
 ���	ن ��e ھ7
رو

�	ی *�eKی �  ?���� /$د��
در ا�+4	 �7  �$اھ& /� ا�� :+�P ھ	 . /� ?$�� ای د��� در آ
. 1+3	 /� /��  ا#	رات /0+�ه *  K+& 1	 /�$ا�& ���A ای د��� را /�ز/	ن /�ا�&. /�jدازم

*�(	M& در دوران  ھG7+	ن ی ا
�78	ری 3K� ھ�<+�3	�� ���A ی *3& ا�� ا
�K 2 �9ر1ا
����+� و ?��ھ7	ھ+^ ارP1	ط /	 ا��ان درراھ�Pدی 
�ا�4	م از ��Y:��� ا*	#$K   (* رو��

	
�+�از��،زی را در/ a0  د���ا��ان از رو�K #� �$اه	ه /	#	k0)� ی .�$اه ر(
 	/
 r/ن روا	ر *  #� ھ7	:	زه 9	0)� ای 1(

	/a را /��9ار دا#2 ا*	 /	 :��	�3	ی :��� و 

/$د �K /� ذھ� آرا�  K	ذب *   /��3�� راه ا��. �	 <+�� K	ری د��� *A7� �7  /$د
 S
*� در Z	ل ��ض . :$�+� و اراده ی *�د*  و 7J$*  را در ا��ان 
20 ?�دا�+�$1

�	/� و را�  K	ذب 1$ا�20 در ا��اا�+4	 ا�� ا
�K 2 ا�� ذھ� آ/ aرو� bP
ن 1+3	 /�ان 
�#	/ ����? SA# H��	ب ?�دد �K ز*�+� ھ	ی ��ھ+�   *+	
P  از �*	K . ن	��	M)� ی *

/$د و �7$د ?�<� در ز*�+� ی ��دی P1)$ر �	��� /$د ا*	 *  1$ا�I� 20��ای :)$ه ھ	ی 
P	ل 0K	�  �K از 
)�0 ی 9	:	ر /� 
�$ه آ*�ه /$د�� ، /� ا
�K .C	ذب د���ی ھ& /	#�

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


)L+2در آ���� روزھ	ی  Dj
  .*�76رk	#	ه ا�4	م داد�� رk	#	ه و 

�	ن د��� #	�� /�$ان ?'2 ھ+�	*  �K ا��اد :	*�8 ای /	 ذھ� K	ذب �$/����� ، آ
	ن / �/
�e دل /P+��� /� ھ�#SA*  1$ا�+� /� ا�$اع  :)$ه ھ	ی K	ذب � .Gز ��دی آ�	oدر آ �K �

�M�J2 ودر
 M$ر1  د���و/� #�� ا
Z 2	Rی روا/O)# r  رواج دا /$ده ا
�� :	*�8 ای از. �9/�*  ا��ازد�M�J ی روا/r ا:�7	J  در+>  *  �$
 �/  �$


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


  در دوران �3�$(3	 �A  از ����ه ھ	ی ��ھ+�  در �$ر $1:�  - ۶	�
ذھ� آرا�  K	ذب 
ا�� :��	ن �rC *  1$ا���0 ا
2 . ا
2	ر�8* T	�M ا��ان و اR$Mً در 1در ا�� دوران 

 �(M	� آن را �K ن /$د و �7$د دا��0ی /� *�د ?200 د���ی	�� /$دم در ا�� �Z رواج *
�/	��6	1  د���ا
2 ا*	 از ا�� ����ه ا�� /�Iر�& �K از. /k$1 �+*ز	� <	ر<$بھG7+	ن �

  .Z	rC� R /� #�ح /��  *$ارد *  ��دازم. ا�� ر
	�� در *  ?Iرد


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

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

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

e�. ت ��K  7د ا�� *�J$74 را /�*K B+�ی ا
2 �	را
2 و K	ذب ا*	 ھ�DK p :�أ<

�ا�4	م ا��  �7Z�3ه ی وا89  ا>  *B
Rا T�# ��Kد �K ���K ی /� ا��اط�Z �/ ر	K

��	
/	 ا�� Z	ل ھ+$ز �K ھ+$ز ا
2 آدم /�ه ی 1	ر�T . #	ه را �	ش 
	�2 و /� ھ�7	ن #+	
  .دم �$/� ی 1	ر�T ھ7	ن ا�7Z#	هھ7	ن رk	#	ه ا
2 و آ

�3	 و *C	و*�3A�0K   ت K	ذ/  �$1�� #�ه ا
�K 2 *  ارزدی ا�7Z#	ه اد/�		در /	ره ی �
8�� و �	1$ا�  /$د . 
���2M آ�3	 را /�4+0k 2�O)# �K ه	�7#Zآرزو�  ��ا#2 ا

�e���/ 2دن �K در ���^ /e:eآ�$f0* ر	و از / �� . r6+* 2�
��7اران و ا#�ا�	�

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


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


	ده ی 
�ا����  *  1$ان 9�	س /	 ا#�ا��r6+* 2 9	:	در  (�ری /� �0Z c	ب �
	#�������ی ز*	�� ی . 
�/$ده ا
2 ندر�	��K 2 رk	#	ه از /*	Y� ی ���Z rC� �� او

  
�$د را /� �$/  *  #+	��K 2 ھ7�� �c *$رد را �P	�� دا��  ا��ک دا�20، /� �	ر
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�� *	ز��را�  r(01 �	 آ#+	�  دا2#+G7و ھ  K�1 و �Z در  

Bح . *�8	رف و /	  رو

	ز*	��ھ  رده  �/ r(01  ،ی���
j	ھ �/ �

  /� 1+3	�  دا��  ارز#7+� ا
2 <� ر	+#

�7  دا�& �Kام �c از 9	:	را�  �K او را /  
$اد *  �7$ده ا�� . ھ	ی ارH1 و ��*	��ھ 
در /��  از ا�� Z$زه  ان0K  را /�$ ھ&در ا�� �Z از دا�H �9ار دا#�� ا�� و 1	زه ا?�

ا�+3	 K �/+	ر . �+	�	ً /�#�7د /� ھ�p رو از ارج و ارزش دا�H رk	#	ه �K  7	ھ�ا
� ھ	
*J�76)  #	ه و  آ�� 9	:	ری �Y*  +8'�ا���� #	ه،در 9�	س /	 �ZاS9 ھ7	ن 
� �	د#	ه 

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

��	
  .ا�� 9�	س را *  1$ان در ارP1	ط /	 د��� �	د#	ھ	ن 9	:	ر ��e �  ?��2 .ر

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

  . ا��ان ا	�
�� 1+3	 ا��ان �K اO�9	دی  –ا�� �r آھ� A� �K  از #	ھA	رھ	ی 

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

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

در ا��ان O� �K)�  :87  دارد و *  1$ا�� :	*�8 ی ا��ان را در *�8ض ا�$اع 
  .��Lھ	 /�Iارد

 Zن ط�ا	�0���	ن و ا�Zاث �Kد�� ا*	 ھ�?e ����م ھ+ 71	*  راه آھ� ھ+�و
�	ن را ا��)
�� ا�� �(J2�	A# ه و$A# �/ 2
��ه. /r �+�e آھ� 
�ا
�ی د#$K ھ7$اره DAJ�/  ا��

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

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

ا�Zاث <+�� �r *73  <� ز�	�  *  د��؟ 1	زه <�ا از #7	ل /� :+$ب؟  �c ا��0 
 2
�� ا�� �r آھ� ��	#�� ا(J ب	�K �(:ره �$د را *)  ھ& *  دا�20 دو	G�/ �K H1ار

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

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

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

 �/ ، ��e?�/ ����
)0)� ای K �K	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. )$ی ا
32را
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*�0$�  ا�77	�c را /� �(20 وز��ی /�?e�� /�8  راه را /� روی ط�CP ی :��� و/	�+�ه 
��0	ن 9	:	ری ھG7$ن K	ر?eاران رژ�&  �	�M در 7�� *dLC ھ& وا/ه در ھ1	ز./	ز�Kد

 ?$�	 �K ا�� /	ب �� از. /� ��*2 ?���� #��� ،ا*	 �Z  در ���وھ	ی *Y�،y(0	م اداری
�1B  دا#�+�O61 	�  ��0�	# . �/ را H�	2 درھ
���� از ا�� /	/�K 2 رژ�& *  �$ا/


2 ا�b:$* ��P �7  # .ارد
$ی ھ�7 /��	�� و 0K  را از K	ر�Kدن /	ز��	�
� �K ا�� 
و29 #	ه �	د0K	�  را )* �/ �K	�/ 2'	 O� �/$ص در *$ارد ا
��+	�  در ا�+4	 و آ�4	 

�+A� 2
	�
 �+�
*$رد د�O* �76* ��Kق را *  1$ان �A  از �7$�� ھ	 . /�*  �	
در ز*	ن �3)$ی دوم /� �7	�D(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 0K	�  �K در �Y	م 9	:	ری K	ر ���	ه رژ�& :	�
ا�� ��	ه و ا�� رو��Aد را /	�� . اھ7�2 دارد و :	*�8 #+	
 *  �Kد�� از ��Y ��ھ+�  


b و �Z  ا��C7ور ا
�+P	طاز $1	+*  6�k ��از   J)7  /��$ردار 
	�2 1	 /�$ان �73

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

2؟آرام و $�  /  O1	دم /� و9$ع �

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

��رژ�& �3)$ی  	 /�?�2 ا*
�& 1	ر�)  در ز*	ن �d( 9	:	ر�� . /� ارث رYJ ر	/ �ا�
Z	K& /$د و :	*2P0� �8 /� *��وط�2 و آر*	�3	�H د���0P  ��	ن *  /��z	ی ا��ان 


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


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

?�<�  .ی 9	:	ر �2P0 /� ا�� <+�� ز*	�� ای ا0Z	س /��	��  و �K  *  P��o  �Zد
ا*z	ء �Kده /$د ا*	 از روح *��وط�2 اطJB   ی��*	ن *��وط�2 را �	د#	ھ  9	:	ر

در/	ر 9	:	ر از ھ7	ن ز*	ن .�*	ن �$د �	آ?	ه *  �7$د��ا#2 و �Z  از *7z$ن ھ7	ن �
 2�در S7J . 2/� �	<	ر /� ا�� K	ر 1� داده ا
آ#A	را ��	ن داد �Mور ��*	ن *��وط

�� در �(0 ��e ھ7�� در/	ر#$Kزز	/�
ا��9ار در/	ر �� و ��� ��2M از ��*	ن *��وط� 
ا���P 1+�رو�3	ی *��وط� . /� 1$پ /�0� D(4* ا*�ی ا'1	P�  9$د. درا ھG7+	ن �	س /�ار

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

  .K++�ه /� 0Z	ب آ*�

ا#�ا��2 9	:	ری O1 �K$ر *  �	د#	ه و29 ودر دوره ی ا�7Z#	ه *�J$74 ی در/	رو 
	*�8 ی �$د :از. #	ن را �7  دا��، دو
2 دا#�+� در�oب ز��?  �K�++Kد�� :	*�8 �9ر

3	 2P0� .+1  * /� �71ن �oب ھ& /  اطBع /$د�� و �	 آ#+	. /�eار /$د�� و?��eان
�	K و 	3�	/	�ھ�7 ی آن <�eی /$د �K  3	ا�+.� ھ	ی �	ر�D و���دی K++��$ا
�+� در �
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�� ?�ا��3	 و اوk	ع و اZ$ا�  �� �J rC	*� ی *�دم  .آرزو *  �Kد��+> �/ �:$1	/
	9 2+L(
��ن /0	ط >�/ e�����، /�Z S  ا#�ا��2 اداری 9	:	ر ��K  * ر	Yر را ا��	:

20�� H�6(O* �/ ری	ت :R$61 �/د?  در /�ا	د ا��0�K  * ر$O1 . �K ��3 آن/
	زد 1	 /�اC* �l	و*2 و /  
	��	ر �9رت از �1اوم /��$ردار 
 zZ$ر �$د را در

  .��0Aه از 6M+� ی �9رت ط�د #$د ،��دی


  /� /I? s6ا#��  
)0)� ی - ٩	�
8��3	ی kدر ��1$ و �����3)$ی را 1	ر�(+�	ران /
2#	Pا� �O+J �/ ً	M$O� دی و	O�9ت اR$61 �/ 	*وت  ا�� ا�l زی در	
و �lوت 

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

/ 2�A�	*،وت ا��وزی�l b�	o ه ?$�� ی	#	kرآ*�ن ر	K از روی H��lوت .�ز*�� /$د�
/� ط$ر �7Jه درد
2 ز*�+�اران �9اردا#2 و #�7J SAه ی �$1�� و �lوت ا��وزی از 

ا���P در K+	ر ا�� #�7J SAه ی دا�)  /	�� /� �O+J *3& . راه ز*�+�اری ��اھ& *  آ*�
. ه دا#2ا#	ر �<+� M	درات ھ& ��C  ا�'	 *  �Kد،�K در ا
	س وارادات /$د ھ ت41	ر

 �0�	C* �O9 	*ری	ی آ*	$#�� �7  آ�+� ھ� �ر ا�	K �/ 1$:� . ��ار�& ز��ا &�*  �$اھ
دھ�& �K او�l ًRوت ��Cی ��l  +8وت *�P)$ر #�ه در �$ل ��K �C /� ھ�Z	ل ��	ز /� 

 �(0(

C$ط  dLC* ھ& دارد در  A�	/ م	Y� ار�C�
. �د و ا��ک /$دی 9	:	ر /D �ُ ا
�� و از �K$رھ	ی �	ر:  /�ای /  �Kد�	د#	ه �	 �	د#	ھ	ن و29 از ا*�� ا��zب �9ض *

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

�	ت�	* Iی دو��  و ا�	ھ ��	ر�	K اث�Zا 	ن �3)$ی اول /	وده /�درآ*� دو ،در ز*e2 ا��
K د	وا�4 b0K a2 #� و رو��	ر?	ه ھ	ی c>$K و ا�4	د /	�c *)  و ا
��Cار ا*+

 SK 7$*  در *74$ع درJ�C� وت�l *�8 ?�دش	،:  	س /	�9 S/	9��o 	*ھ�<+� *�6ود ا
����8�2 /	رو�� 8M$دی 1	 dLC* *)  #�ن M+28 �'2 . /� راه ا��	د ،دوره ی �kو �ا�

از آن �D /$د �K /� را
�  �lوت ��Cی در �$ر . /� د
Z�* 2$م *�Oق ادا*� دا2#
2��?R	/  �'� ��ا$J ����?  و�e� �lص /�ا$O� �/  3:$1 .ش رو	از او/  A� �/ زی

��*	�'�*	 �K *�ام /	 /  اد/  �2P0 /� دو�	د#	ه �3)$ی 
(+$ری *  �Kد ?'�& ��ر 7#	 
�	ن�	�
�Jه ی Ioا دو*�غ *  و�Zا��K درھ� . *�� <� داe: 2#ز*�� POo  رو

���+� ھ�0�� 7زن *  ?��2 و �$1�� ��ز�� *  �Kد ا*	 اRن #7	ھ	 <+	ن �lو1 ��$رد و /
0�& در �	ر�A� �K  * D  از 7#K	* ر را در	ھ	2 �'�  ھ& دارد ظ�3 �K�# �K 	ھ	

  O)# ی	7��$رد،�OJ درآ�4	 �I�#$را�  *  K+� و آ�� 
� /�ای �$ا/��ن /	 ھ$ا�
ھ& 1$ده ای  ؟*�� ا�� �K$ر /� #7	ھ	 /�ھ  دارد؟ <� *  �$اھ��. /� �31ان /	ز*  ?�دد

�� د���. ھ�0�� و ھ& ط)AP	ر+K D/!  

*	�'�*	 /	 CZ	رK  1& *	�+� در آo	ز ا�BCب د�P	ل آ�$��ھ	 راه ا��	د�� /� ا�� �zZات ��
در S7J ا*	 *O	دره را �K �/�41د�� و . O1$رآن Z �K	R /	زھ& �$/2 ا�+	ن �$اھ� /$د
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��ه ا
2. �	دو�  را
73���� ط�CP ای د��� /� �9رت ر'� . �CPب ط$> c�	/ ھ�7 را �K ای
دا#2 درواd9 ا?� ط	�O* c� rC�  1$oاق *  . ��ھ�7 را ط	o$1  *  دا*  را�� و

*  �Kد�� ا�+	ن O1$ر .ث *  �Kد��ر�K ط)b ا �ا*�	ل ا�+	ن /$د�ھ7�� ��*	�'�*	ھ	 و
ا�� #	زده ا�$ا31	ی +� 
)�0 ی �3)$ی S7J �$اھ� �Kد وا�BCب ا
B*  ھ& *	��7AZان 

���Kری را /��$اھ�	:	ه ی 9��	* D� .��� ��0�	ن ھ& در . <+��K$ر#	ن �c �1 ا��)
�G	ره �	ر
  ھ& �7  دا�20 و /  /  
  ھ/ �K �+��	� ری	:	ه 9��	در �7  /$د /� *	9 &

�/	��/ H�ر	3)$ی در .�� �OJ7اده ھ$�	� ��ط)AP	ری در�$�Kی و در ی ��*	�'�*	 
�lوت ا��وزی را ��ا<+^  /���3� �*	So را دا#�+�، /��3�� ا*A	�	ت. ا��اط *  �Kد

K	�  ا
2 /� د��� /	ز*	��?	ن 9	:	ری . ا�� �c �7$�� ا
2. *  زد�� /	زھ& �aآورد�� و
  ./+���� و/� ط�CP ی �$�	
�� 1	 *'3$م �lوت ��Cی رو#� #$د

2
$���ده ر�eھ	�H را دورو/� . /��� ی #	زد?  9	:	ری درا
	س /� eZب 1$ده �
  .د�O* ��Kق �(�K Hد و در �A  دو 
	ز*	ن *	�+� eZب ا��ان

��� ھ	ی �'  K++�ه ی �OJ �3)$ی �K /� �1ر�O� U)�  ا���$�$ژ�A� c  از ا�� -١٠
2
�e �	��� ا�، �* �P# دوره ی �3)$ی اول را �M	� ی	وردھ	�
�0& *  �	*�ر71	*  د� .

�+�'? �)
 T�ر	1�P: ر از	<	دی را �$�� *  داد�� �	2 *����/�8ھ	 . <3j	 �K 71	م *�ت �
 2����
$ی �K د���� /� ا�� 1�1�b /� ھ�Z	ل � �/ ����I�  * 3)$ی را� �OJ  9�1 و

������>  �0��& #�P *�ر�CJ ی	ب . ا����� ھ	�K ره در	/ �ی«در ا��A'+#�41د و رو «
�S �$#�� امO'1 �/ .&+K  * ر /0+�ه	Oا�� �/ ��A� دو  A� �/ 	3+1 . �� ن	*�د* �ا�

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


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

� �K از �9�M ی  2��	ن �1//�o ش$oن /� ���^ ر��+� و در آ	وت ا��وزی ��را���l

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

��7	ھ  1	ر�T ا��ان راا
��Pادی، و71	م، �++K  * &�
 .#�P *�ر���0  و �	*$:� �1

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

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

 ، 2
در ا
	س در �$#�� ھ	 و آ��G در �oب ظ	ھ�ی *+40& و درھ& 1	��� ���ا�Kده ا

�/�*  آورد،  /�o ی	ر�3	ر�(+�	2 1�K	�  ا
2 ��	ھ  /�+�از�& /� 1	ر�T . �� در وا89

 در آ�4	 ھ	 ھ& ا�2 و ��e 1	ر�( . ا��)�0	ن �	 آ�7	ن �	 ھ� �K$ری د��� در ارو�	

���اون /� < &K  ��)�و�9  *	رDK از . ورد/��7  آ�& *  �$رد و دوران ازھ& ?0
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 SZزد /� دوره *�ا	
  * aPL+* ا*� ذھ+  را c� d9وا �/ ��$?  * �)
 T�ر	61$ل 1
در ذھ� �$د و /� را  /+� #�هو ?Iارھ	ی *�Z)�  ھ	 او ا�� دوره. ھ	ی *(�)� 1	ر�( 


�و 
	*	ن *  دھ� وM$رت �c ا��$ی ا��eاJ  در : T�ر	ھ�7 ی 23 �3& 1 ���?

�� ا
SA# c�$2 /� و9ھ�7 ی �K$رھ	 �0A	ن و /� *�اSZ *$رد ��Y او در$�j� ع. 

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

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

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

  و �� آ��K �G در ا��ان /� �	م 	�
و ا/eار K	ر �$د را ��e ��ھ+^ /�ا�+� �� O1$رات 


  *�رن «	�
�&  »ا����� ی CJ ای ��$? �/  �
#SA ?���� ا
2 و » e/�oده«و /� را
  .:��	ن دارد

�� 261 ا*	ن هللا �	ن *�.�l از ا��ان و در ا�V	��0	ن و�9 +G7ھ ��Pھ  و ا�	#	kر �OJ
�� د
2 /� �$آوری زد <+	ن واK+�3	�  در :	*�8 /�ا���(�K 2 در O1$ر �7  K�1 ��l.1

��و��ا�� از 
�K$ب K+� و3	 را	1$رک /$د �K 1$ا�20 *(	�'�/	زوی آھ+�� 7K	ل آ4+? .1
 �	7�J ا1$ری�j*ی ا	زد ،ھ	
�� ی *�رن را /��	K�1 . ران	ر�(+�	را 1 	ھ�7 ی ا�+3

�8  و /��3  *  دا�+� ا*	 3+1	 �c 1	ر�T را �K 1	ر�T رk	#	ھ  Pدی ط$� ��o دی و$�
ا�� <� ���#  ا
2 /� 1	ر�T و ا�� <� ��Y�� ای . /�*  �P# «���7# *�رن«/	#� 

 �K 2
+3	 ھ& I�/ �Kر�& اR$Mً از ا� 	ن را *�Oاق #�P *�ر��0& *  دا��؟�rC� A* cا
  . ، اZBLM  ا
�P#« +8*  / 2 *�رن«اBLMح 


2 زده ی 0K	�  ا
K  * �A� �K 2++�  اO�9	د /  �'2 -١١	�
�A  از #8	رھ	ی 
�+	ن /  اA1	ء /� درآ*�ھ	ی �'�  ا��ان را /	�� �	رق از درآ*�ھ	ی �'�  �	 /� 9$ل ا


 .وران ا���/� 0Z	ب آورد/3�0	ی ذھ+  دا�� را ھ& /	�� �A  از /� . 	*	��ھ  �Kد


�BCل /� �$1�� و R	/ د$� �K �9ار داد  *	C* ن را در	�*)  #�ن M+28 �'2 ا��ا�
��وش �'Y� 2	رت K++� و درآ*�ھ	ی Z	SM از آن را در راه $1
�8 و �K  9�1$ر /� 


  #8	ر اK .O�9	را��از��	�
	د /  <+�ی ���Y� �K 2#I�� ��دازان ��H �	 ا��	ده ی 
اO�9	دا��ان را وا/��0 /� �'2 *  ،*�ھ	ی �'�  O1$ر /�ا�� /$د �K درآ. ا 
�داد���'2 ر

�& �	�� ھ	ی �9رت K2*$AZ+� و درآ*�ھ	ی �'A61 �/  �   * S��� و *Z *� و	ا�4  *
4�b ھ�p ا
��CL+*  �R  در �  ��ا#2. #$دJ H��> ��ری <�$�� *. ا$�K �#  

'� bZ	M ده و	ا�� bCJ 2 را  �'���o درات	M �/  A�* دی را��	O�9ی ا$
�	?3	ن /� 
/� :	ی آن �A'1 �K /�3ه . /  آن �K �	�� ھ	ی ا
�$اری /�ای <+�� K	ری ��اھ& آ*�ه /	#�

/��	*� ای   ?��ی در
2 و �	رغ از 
$ء ا
�'	ده از اO�9	د �'�  /� K	ر ا��� و راه ھ	�
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4+0��ه� H��> c� 	/ 4�0$ #$د:  �	��: ��*P	�Z  آر*	���ا�	�� در �M�J  /�ای <+
	O�9دی رواج ?��2ی ا .�� �K 8  *  /$د�Pاز  ط H�
  Z	K& در دوران �	�
�9رت 

�	��jداز�3	�� ���K  1۵٧� �j0/د و �� رژ�& /�آ*�ه از ا�BCب   ا�BCب *  1$ا�20 /� <+
ر /	 ا�� Z	ل ھ�دورژ�& در ز/	ن و د. در K$1	ه ز*	�  ?���	ر :+�  �	�7	�0$ز ?�2
 .ا�+�/  آن �K 9	در /	#+� آن را /�jور ?'�	ر از ا
��Cار اO�9	د /  �'7Z 2	��K 2د��

�H از ا�BCب +M	�d ��اوان در ھ�7 ی �M�J ھ	 /� راه ا��	د /� � �K 2
وا89�2 ا�� ا
��Zی �(A# از  �Z �7#2 و د
.   را�����ی ط�CP ی /$رژوا�  1	زه ای 
(� *�K دو

	O* را e�
20 و ا ^ آ�3	راز 
$ددھ  ا��ا�2 و در :��	ن :+ ه �Kد،درا�BCب ھ�7 <

	زی آ��G را M$O� �K  /$د ا*	   M$O� ی ��	م /� /3	ا�4�
8�� ?�دا�� و k

/� �c اP�J	ر �M$O  . دو��  �Kده /$د ،/� �Zاج ا��ا�2 و /� وا/��0	�H وا?Iار�Kد
ا?Iاری *	�A	ن �M$O  و و دو�2 و
	زی در :37$ری ا
d(�  +8�  *B �� از

�2 آ�A�	*	3  ن$G7ل ھ$MRا  (J �K  �9رت دو�� ��/� *	�A	ن �M$O  :��� از *0
 *$7J d�	+* 2 از
  .�c دو�K  * S7J  M$O� 2+� /� �	م �Zا


2 را در ا��ان 	�

2 ا����	ن ا��eاJ  /� :	ی آن �K رو��ھ	ی �	ص اO�9	د و	�

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

2 ���ا*$ن M+28 �'2 �$د *�J$74 ای از .
	ز��
ا��ان 9	در /$د و ھG7+	ن 9	در ا
�/ �K �+K  ھ��	*	
� و �Z �/  �Zا
2 از +$ا�+� /� �1ر�U روی �	ی �$د /	�+M�0	�d را 

�+�	
�� . M+28 �'2 �	ری /�o d�	+M �8 ی ?$�� ای د��� از
$1 ��Pا��M ش��� �ا�
ی  د �K  7+� ا*	 �7  �$اھ� ا����� ی 9�1  اO�9	دی ا��ان را از �c زاو�� �'�  را ر

8�� *�6ود و *O6$ر /+��د*.  

�	�3	ی :��� M+�8  ا��ان در
2 در دوره ی SP9 از ا�BCب و در اوج  /(H *73  از+/
2�	� �8
2 �4+0���& ھ�e� . pو�  ?���� درآ*� ھ	ی �'�  ا�4	د #� �	 $1
ا�+3	 را �K در

�OJ رk	#	ه #�، �P# �OJ *�ر��0& و �OJ *�76 . ھ�7 را +M	�d *$��	ژ �	م �3	د�&
+	ن را 0K	�  /�ز/	ن *  
(�� د
2 ازا. رk	#	ه #�، M �OJ+28 *$��	ژ وا/��0

#� /+   ،��<�7ار /eر?�	ن. *  را�+� �K ھ�: p	 0Z	ب و �K	ب �D �7  دھ+�را���� و
�A�  .�Mر �K آوازی �	*'3$م و ?S و ُ?�	د /$د در �6Mا�  /  در و�

در��Yرو#+'�Aان <� و رو#+'�Aان *)  از ھ�ط�� و د
�� ای ، رژ�& �3)$ی  -١٢
�� J)7 . 1	ر�T ا��ان /� #7	ر *  رود �7	د ا
��Pاد درo ر�(  و	1��o 2
. ا�� 
(+  ا

��1	ر�(  ا
2 <$ن �� در 9�	س /	 ?I#�� ی 1	ر�(  ا��انo ���	� ن	*	
�� ا
2 و  
�� �7  ز�� ��Y�� ای 
	*	ن �	��� از ا
��PادJ)7  ا
2 <$ن /�A1 . D��OJ

8�� �Kد �K /��3ازz1 ی دو�2 راeK�* ن �9رت	2 <+�ا
2 آن را دوره ی  *��وط

)L+2 9	:	ری . د	ط$�R  ا��o	ش و �	/0	*	�  �	م �3 eK�7�* اد�P�
از ا�� رو ھ�7 ی ا
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8�O� �/ 2$ص . ا��C	ل �	�2 /� ز*�+�اران و وا��	ن ا�	�� kو �ی /�آ*�ه از ا�	3�آ#'��
/�ا�l /�وز :+^ :3	�  اول و ا�BCب ا�P�K #�ت ?��2 و *�دم روز?	ر 
(2 و 

 �ی را 
�jی *  �Kد�� �K *��73�� آرزو��	ن <�eی �7  /$د :e /�3ه *+�	�$#	�+�
2�د��� 
(� از د*$�Kا
  در *�	ن �P$د <+	ن �K در *dLC *��وط�2 ھ& . #�ن از ا*+

�J �:$�*  (Mر ا	$ن?'��	ر�7. ا�2 /$د و 9	�  
	�  /� د�P	ل ا�� دو C1	k	ی /� د*$�Kا

�� *�Lح ?��K 2 ا���P ��$ا�20 :$��'��ھ& �/	 . bP
ھ& /� K 2(J& �41/�  و ھ& /� 

�9 H	P9 S/$ل/	7K  
  .��Cان 
	��	رھ	ی *�+	
b /�ای ا
��Cار �c د*$�Kا

 ��	
*a(L :)$ه ?� *  ) دوره ی �3)$ی(= 0K	�  �K ا
��Pاد را در ا�� دوره ی �+4	ه 
���+/  * S*.1 ی و در �$ر�: s6/ ��$?ز�� راه را /� ھ�	
��ی . �(A# ھ�	# 	*

��ده ی *��  در ا�� �OJ ھ�0�& /� �Zی �K ��ی در ا�� دوران و 9	�I��$اری ?0اد?0د

	�� ی *$
$م /� ا�BCب �Z  در دوران  
   * H�	7� �/ را H�	وردھ	�
�e د�  *B
ا

�e �	دآور#��& در �	M)� ی #�3�$ر /�1 20	 I? .ارد� ����� �A�	+>١٣٣٢*�داد  ٢٨  	/
��)�0? c�ای *$ا:� ھ�0�& �K ھb1�* �7 از�kورت ا
��Cار  <+	ن �z	ی د*$�Kا1

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

/	 ا�+6	ل /� . �rC ا��o	ش ذھ+  /� /	ر *  ��	�� �3)$�3	 ا�� ?$�� 
(� ?'�� از ا
��Pاد
 ��	

	��	رھ	ی د*$�Kا1�c در دوره ی �3)$�3	 در /(�  د��� از ھ7�� ر �8k

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

�ا�4	م ،��0 /	 آ�3	 )* �/	�2' /� �	�l2 /�ا
 در

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


	��	ری /� ا�� �	 /�  ��*  �A$ھ+� ا*	 �A7* ��$�> �+�$?  7� *  /$د /  zZ$ر <+

	��	ر AZ$*2 را *  1$ان 9�1  د
2 �	�2؟ *(	�'/ 2	 eK�71 ھ7	ن �Z از $1
�8 و 

�� *f0$ل o ان�A'+#ن رو	�. در9& ز�A  از /� /3�0	ی *3P& ذھ� در ا��ان �	�M در *
2
از 
$ی . ا�� O1$ر eK�71 �K *0	وی ا
2 /	 ا
��Pاد ، O1$ری �	د9�a و �	در
2 ا

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

	
  .��	ر دو�2 ����ار#�ه ا
DAJ�/ �� 2ا
��Cار �Y& و eK�71 در 

 �K &�
 از 
$ی د��� *  دا�	�

	ز*	�3	ی <� و /� د�P	ل  
	ز*	�3	ی  �M	� ا��ان

�Pاد��وری رواج داده ا�� 1	 
	��	رھ	ی *�eK�7 �آ�3	 
	ز*	�3	ی *)  ?�ا /����ا

 �*$AZ.  	/ د$� Sرا���� در دا�  * �)
  
ا�� 
	ز*	�3	 �K در ظ	ھ� از د*$�Kا
7��� ی *�eKی و?��e از 9	�$ن �Z  /� اzJ	ی �$د ر�K  7� &Zد�� و  دا
��PاK c�

  .�9)�	ن را *$:� *  دا��0+�
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?�<� در 
	ز*	�3	 و اeZاب *)  ا��ان 
+2 ا
��Pاد /  ر7Z	�� ی <� را /� ?$�� ای 
��  و �K آورد�& �41/O)# فIZ و c���د*$�Kا1o ی	ا#�+3I?ر	+K 	*ا &�+K  7� �

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

��#	*   /	6+
 ��K�3 ی *)  در دورو/� دP:  ن	د را /� راه  ھ$ا�$اھ$�  +K�8 ��ا�	#
 d+* ش �(20 وز��ی��I� د�� و او را از�K ���31 ا��ا��+� و /� ط�ق *(�)� او را

�H از او ط���اران و ھ$ا�$اھ	ن :�3P ی *)  رو#3	�  /� *�اb1 /��1 از ا��  .�Kد���
�1د�� �7$�� ھ	�   ا�+3	 / . /��0 /$د��در ارP1	ط /	 دK �/  C��M ��K	ر را

��د*oر *  رو��	7# �/ c�
  ?��0ده ای /$ده . $�Kا1	�
:�3P ی *)  <$ن 
	ز*	ن 
�eھ	 را د��ه > ��ا
2 از ا�� �7$�� ھ	 K& ��ارد ا*	 در 
	ز*	�3	ی c>$K د��� ��e ھ7

 را eJت هللا 
6	/ ا*�� ا��Y	م  را /� �	د /�	ور�� و 1  �Z	 �Zودی ھ7�� �7$�� ی . ا�&
z3� در	ھe��	ن ا��ا��3�0	  ?$�	?$ن ا��8	/3	ی .از ا�� د
2�  د���2 آزادی ا��ان و <

 &��Pد�	را ھ& از �.  

0�	ری از اeZاب ?$�� ?$ن  ۵٧ھ$ا�$اھ	ن :37$ری ا
B*  و ��H از ا�BCب  -١٣/
 �>  �Z و  PھI* د ، *)  و	ی اول را �7$(ص رژ�& �3$O)ا�  (J ��د 	2 /*$O�

رو��Aد رk	#	ھ  /� د�� �O)�  ا
��Pادی و �k  �د�� #��8 *  �7	�	���� و *�C�8 /$د�
2
�	ن دراز در ا��ان در *6	�� �(�)* S	�M در . #��8 دا#�� ا�	
 2
ا�� 
(� �	در

  .*6	�S د�+  <�خ *  زد


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

  * 2K�#  PھI* ھ�ات	Y1 د در$/  *	Y� 0$تK ھ+$ز در �K  �	*2 ز
�9رت و در

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

7�� ی 9& را راه ا��ا�2(J زه ی$Z ی��	Z &��Aا��PJ T�ھ&  1	 �	�	ن 
)H�+L. آ9	#
/	زدار��ه ی آ��+3	ی *IھP�  P$د ا*	 *  �$ا
2 ھ�7 <�e را /� ���A/ &Y و ا��اط 

�$ن را *��9$ 
	زد�	Zی رو	ده ھ	'�
���3	ی . K	ر�3	ی *IھP  و 
$ء ا��)
او 
20P� ر	K �/ 1$رک را درا��ان	آ1. : �K �Gاو /�#�7ده آ�  PھI* �k د روش	ه و �7$(

Iھ �K  P� K	ر را �� از /	/2 ?�ا��  �k **  #$د ھ7	�	 4Z ��K	ب ا
�K 2 ا�
9�1�($اھ  و/�ا/�?���� CZ$ق زن و*�د�
�$ا
�	ر ��J  �*$AZ  .  /� ا:�ا?Iا#2از


  *��وط�2 ا�� ���A رو#� ا
2 ا*	 ھ7�� را . /$د	
ھ& در <	ر<$ب ھ7	ن 9	�$ن ا
ز ھ�Y� p	رت �3C	ی #��8 از آo	ی د�P	ل *  �Kد �K /��  *$ادش را *	�+� ھ7	ن *	ده 

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

So 1$ا��0+� *�	 � * /��$ردار از zZ$ر #7	ری دا�H آ*$��� ی دا���	ھ  /$د�
�����/ 2
��ی ��e /� د(K .  �	ن ھ$ا�$اھ	د?�A(�O61 ن	�ا�� <�eھ	 ھ& در :	*�8 در *

وا�7$د » #�P *�رن«/�ون 
	��	ری ھ�7 ی ا�� ا7J	ل را �rC ا�$ز�0�$ن . :�ی دا2#
 �/ ��)P/ 	ژر� ��	اھ$�����ی ����� ا�9ا*	1  را /	 �+> �K ی آن	2 و /� :�	
  *

�2 و ?�ا��3	ی *(	�'2 /	 آ�3�	Zی :�ی /(�  از رو	'�3�	2 و راه را /�*(
	�  *�/ 	
�e *�دم J$ام *  ?�$د�
ھ7	ن 0K	�  �K ا�9ا*	ت *�76رk	#	ه را �	K	�  .د�+  و زن 

�$? �K	 z1	د /	 » z1	د �7Jه«/� /3	�� ی  �۵٧	 �P# *�رن *  دا��0+� در آo	ز ا�BCب 
�0& /	#� /	 ز�	ن /�ا/�ی �$اه �	��j*م /� ا	#�ت 71 	+� /��	ب را /��7  1	4Z �K ن	آ� 	و /

�+�
�2 #�3ت �� ی ا�� د
2 از *(	�'	ن Zk �/ �K	R ھ)* .7	�2' /��	�	Zرو 	2 /�
  /	�K  ه را ط	#	kط�ات *�76ر	�  PھI* ی	3�)/ �K ب 1$دهeZ ن	دا#�+� و ھ7

�2 راه ا��	د�	Zل رو	P2 ا��ا��� /$د،د�
�� و 
�K$ب ز�	ن /ر��(+� �Kده /$د و او را د
  . ��/� �Kد�آزاد�($اه را $1:

 �/ S/ ،2#0+� داZ  L/آ�2 هللا /�و:�دی روا 	ر�2 و / UZ 	3+1 �� ه	#	k�76 ر*
�0��$7K �/2 ا�� در /�ا+L(
�$ن ��2 و �+	ه PھI* ��/	 ا�� . 	نا#�P	ه O1$ر *  �Kد ھ7


  *73  رااو Z	ل 	�
و�9  اBLMح در ا����� ی د�+  درک �Kده /$د  د?�?$�  
Kر	ر/020*	K �/ را  *B
0�& ا��� :	*�8  وا2P�*  �+K /� او ��	ن داد و ��  ا*	. 

�)�AدO61 S�	6*��eی را درک �Kد�� و �73> ��/	/�k 2ب #	ه را از  ،ھ�7. ���ه <+
#	ه O1$ر *  �Kد ا�� د?�?$�  .ا�� اBLMح *0(�ه �Kد�� و آن را *�+	9~ دا��0+�

 2
7�a :��	�  اJد���2 را در /� �7  ?�	Zرو �K ھ�7 ی . *�6ود 	ا* d9وا �/

)L+2 و *��73 از آن �$د  �/ 2P0� و 61$ل �9ار دا#2 و ���V1 2 در *�8ض��	Zرو

2P0� را  �/  c� ھ+^ و�� c� ن$G7ا��ان ھ��:$ا�	ن . 	�� ا0Z	س *  �Kد�71ن /
���� a(81 �	ط� ��	ن *  داد�� 1	/ ��L0(� �/ آن دوران  �	Z3$م . /� �$د ا��ان رو'*

ا
Bم را *'�P�8*  *$3 و :3	��7$ل *  دا��0+� و *'3$م ا��ان را *'�Y� �1$K  *$3ا�� 
  .»آر�	*�3ی«و /� اP�J	ری 

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

  . ا��ان ��H از ا
Bم را *)7$س 
	�2 و در ط�3Z	ی ��ھ+�  *�(P�*  O)$ر�Kد

  * 	L�  راھ d92 /� وا
0K	�  ���C�8* �K �	د#	ھ  �3)$ی �	�	ن �OJ *��وط�2 ا
�+�	7� �c دوره ی K$1	ه در آo	ز �OJدر
2 ا
�K 2 ا����� ی د*$�Kا1�c /� 9$ت . �

�	ورد و /� ��/�
 2�،*�� در �	M)� ی #�3�$ر /�20 1	 ?$�� ای ا��o	#  *��وط
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�20 و ھ��& *�داد،/ 2�رواج ��	�2 ا*	 <+	ن �K ا#	ره دا#�& ط�3Z	ی *)  ھ�7 /� وا89
�H از آ��G در O1$ر *��وط� �$اھ	ن *  ?+4�� در /��	*� ی /  �	3Zدرآ*��� و ط�


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

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

و <ِ� 9	:	ری و او/	ش ��Aی و و���دھ	ی #	��8 ��اK� و از  /� �O$ص J+	د <�
2)��2 وا�D *	��ه و ھ�ا
+	ک از ا�� ا�9ا*	ت را/�ا���	Z2 رو*$O� ��73* �7ھ .

1'0�� ھ�7 ی ا�� *�دم ا�� /$د �K رk	#	ه /	 ا
Bم J+	د *  ورزد و �O9 دارد  ���0)�
�+K�/ �8 را از ا��ان��4	 و �	*$:� ا�� O1$ر K	ذب �O$*�. ر��� ی #/  �	3

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


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

�+� 1$زی /  0Z	/  را 8#)�K 2 و�	
در ��7K :	*�8 ای <+�� �41/� ای /� ا�� . ور
 و 2P0 /� 1	ر�T �$د J+	د *  ورز���� و 
�اناzJ	ی :	*�Z .� �8 /� <�& *  �$رد

8��  /e/ . Dر?	ن ھ7	ن 1	ر�T را *  �A$ھ���� و ط�د *  �Kد��kو ��+> y�k$1
2
�K ا?� :��	ن  1+3	 �	دآور *  #$م. ��	ز*+� ر
	�� ای :�ا?	�� ا
2. د#$ار و 
(2 ا

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


�	���ا�  ا���P در /�ا/� ھ�7 ی ا�� �O$*�3	 ا��0	د?  �Kد	/ . �K د$P� یe�ا�� <
#�ق . در /ُِ� :	*�8 ر��� دا#2 و از ا7J	ق �K  * ��IV1د. *L)$ب �rC �	د#	ه /	#�


	�  �K /	 ا��ان J+	د �	?'�� و �	آ#A	ردار�� از ا�� �O)2 ��ھ+^ ا��ا�  �K 9	در #+	
ا�� د
2 از ا��ان .ا
2 در /�6ا�  �1�� #�ا�r �$د را /	ز/�	را�� ���7�� و�	��+$د��

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

�I�� bا#�� ا��O� .  

��	ه /� ا��ان /	
�	ن از 
$ی در ز*	ن *�76رk	#	ه �D از /�20 و ھ��& *�داد*	ه 
در *�	ن اد�P	ن و  /�20 و ھ��& *�داد*	ه /� �1ر�D�U از در/	ر C1$�2 #� ا*	 ھ7�� ��	ه 

�K b0Kد و 1	ر�T ا��ان /� دوره ی ا
B*  *�6ود ��ھ�(��	ن ��e �	�� ھ	�  ا
�$ار 
2��� . �	+�Jن را /  ا	*�د* �و ��ھ+^ ا��ان ا� T�ر	2 1�(K �/ 2P0� �د	� ��	P�� ه
2��? .  �Z7$ا�  * �+
د�� <	ره ای ��دی <$ن C1  زاده �K از ا�� ��	ه /� /	
�	ن �	��

A
 e:�/ د�� $ت ��ا#�+� و�K  * ه /0+�ه�+Kی ��ا	3��$4P�J.  
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8�Pط r��'1 ا��اط و  �	3�	��: ���P  . ھ�دو/	ھ& 
�/�/�A+� ،  ا
�K 2 در <+J �>
�rC �	در
2 ا
2 . دارد؟ :	*�8 /� �1ر�U �$د 81	دل /��9ار *  
	زد و راه *  ?�	��

�& د7#+  /	 /	
�	ن ا����  *�6ود *  #$د /� +K ر$O1 �?ا PھI* S�	6* �/ و �> .
 .J+	د �oب /	وران /� ا�� ��	ه اb(o ز�	�P	ر�1 /$ده ا
2 از رو��Aد آن دو ?�وه د���

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

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

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

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

	�� /$د�O�	� ار وeی دو ھ	:�+3  �	ی . ?���+� ،/��	3�#$K ن ھ�7 ی	ا���� ��	)*

���+� و د��� �+4	ه 
	�� را از �J�Y)7  و ��وھ  در ارP1	ط /	 ا��ان /	
�	ن �	د��ه *  ?
��ه در ا�� ز*�+� ی ا��� /� راه ا��ا��+����+��  �	4+: .  

آ�3	 ����20 و  �اK+$ن �K *�31	 از /��	�  آن :�+3	 I?  *رد *  1$ان /	 �$��0دی /
�8  ا
�K 2 /��0 /� د��?	ه . 
+O+*  �4'	�� /� د
2 دادPن  ط	

+�4  در �$ ��+>

$ه ی /��	�  آن ا
�+P	ط او��� ام ا�� ا
�K 2 ا�� :�+3	 �Mف ��Y از �6. �$اھ� /$د
دا*� زد �K ورا�1 از ھ�ف و ��/ �O9	 K++�?	��	ن  	ن��ا��را در *�	ن ا�$J  �$دآ?	ھ  

�+K  * 2 و
�� /� اھ7�K 2$ر. �K S7Jده اK.1ن /  و	�
	/ T�ر	ه 1	��e/ ن$G7ش ھ
و /�:��0 
	زی :	��	ه  ا����� ی 1	ر�( *3& /$ده ا
2 در �M�J ی   ?	* �1د��

0�& /+�ی K)  . ھ�7 ی *	 در دو �	 <+� 1	ر�T *  ز��&. ا��ان در 1	ر�T /��یC1 c� در
وا89�2  .*	ن ا
2 و د���ی 1	ر�T /���2 در *74$ع�$د �A  1	ر�SO�B/ Tو 
	ده 

��0 /� *89$�2 ��ھ+�  / �K 2
��ه �1 ��دھ� ا�� اG�0�& /+�ی /U��V �1 و �C1 ��ا ،
6�r �	 . �$اھ� #�* T�ر	د *  1$ا�� در 1�� �K &+K  * ره	را ا#I? ه	�� c� در rC�

�)� ی �$د /e�� و در ھ7	�6	ل در �c 1	ر�: T	SA# �/ �K �1 d* ا*�jا1$ری P9 	� ه���J
��71  ��e �9ار /���د و 
 7k��	 *)  :��	ن دارد و در  T�ر	1 c� در c� م در	ا�4�

0�& /+�ی ��e . 1	ر�T /��ی ��e واd9 #$دC1 ��رداراز ا$��/  �	K 29د  rC� 20��  *
ا��ا��	ن ��e در �c . ��	ن دھ& �K ا�0	�3	 در 1	ر�(3	ی ?$�� ?$ن 
�*  K++� �$اھ&

T�ر	در دو1 &K 2

	ده ا����	�� آن را 1	ر�T ��	ه 
	ده د �K ن و	�
ا��ان  1	ر�T ا��ان /	
*B

� *  K++� دا���0 ا��،  ا .�4�?	ه ا�� /(H را و ?	ه آن /H) را ، اb(o /�  ،در ��

�1   *  8	 �Zودی ?$�� ای ا��اط  /�:��0 *  
	ز�� �K ھ�7 اش /� /	ور ا�� 9)&Pط
��	7�.  
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� ، +ا��ان ا
K �MB�  *B+� ھ�7 <�e را در+
K  *  8+ ۵٧و*  �$+K dk	 D� �K از 
ا��ان ا
�  *B	�M . �	در
2 �	د9�a ا
2 و ھ& از �J �Y)7 ھ& از ��Y �$د *$k$ع 

. در دوره ی آo	ز��  ، ا��ا�  /$ده ا
�K 2 /	 ھ7�� ا
�+P	ط	ت K+$�  ھ7($ا�  ��ارد
	1،  *B
�20ر�(  ��	�/��� 1�1�b *  1$ان �Z  ?'2 1	ر�T ا��ان ا� �Zوا 	� �.  

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

��/ T�ر	و در 1 �CL+* T�ر	2 و . در 1#I? ان از آن$�/ �K 20�ا�� �$دآ?	ھ  <�eی �
ر 
� *  را �K *6$ ا��ان را دو 1$ده ا�3	  
(+	ن *�	ن 31  <� ا����	ن ���Z ای

  .��ورا��ه ا�� :�ی ?��2

ا�� :+�P از . /	 ا�� Z	ل �6$ه ی /�?eاری :�+3	 s6/ ا���e /$ده ا
2 و ھ+$ز ھ& ھ20
2)��� را /	�� :�ا?	�� /� /I? s6ا#2 و از ا��Bط دو *$k$ع ��0Aه *�'	وت ��ھz9 .  

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

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

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

 	/ rP1�* ی	3�
. *�داد را /	�� ��Cان ا����� ی 1	ر�(  دا�20 ٢٨*���73� �OC	ن /�ر
*�داد و  ٢٨*	 از ا�� �I�/ �K ��Aر�& /� ھ�Z	ل ھ7�� /� /20 ذھ+  در ارP1	ط /	 ا


  ا��ا�  و AZ  �Z$*�3	ی �o/  /� ��ج داد�� 	�

	ز*	�3	ی  �K  �	3�ر	K	�ر �Z در

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


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

�K w++��اری K++� و *��ا�(P1 را T�ر	زی 1	
از ا�+3	 �K  .در *C	م داوری /+��++� و وارو�� 
0�	ن 
K  *  8++� ��ازه ای /	*eه اا/�Iر�& ���A ی در �$ر 1$:� و 1	��� ا
�K 2 ا��)

�	ن /�+�از�� و در ھ� ?'��$ » ?+	ه K$د1	ی /�20 و ھ��& *�داد*	ه«�	A��*را /� ?�دن آ
�+�$�/ �)
 �+��	ن در ا�� ز*�	A��*آ HC� از rC� ی�: a�C61 و.  

��G *3& ا
2 ا�� ا
�K 2 ا�� آ. ه 
(� ز�	د ا
2 و *+	/d ��اوان/� ھ� Z	ل در ا�� /	ر
*�دادی و �D� S0  S��P1٢٨ #�ه ا
A� �/ 2  از /� /3�0	ی ذھ+  �K دو �k$* S0$ع 

*�داد /�  ٢٨#�L	ن 
	زی آ*��A	 در :��	ن . از آن 9	در �P$ده ا�� از آن در?Iر��
?�و?	����ی *��ان داد و �Z �/  �Zی ��H ر��K 2 /3	�� ای #� /�ای dL9 را/�L ی 

�� دو �K$ر*�8	رف د�/ c�1	7(j . اھ$)#ه ی  �$ز�����+��S وز�� �	ر:� ی �/ ��+�(K
��وا89  و /� را
�  ���AP	را�� /$دo 6+� ایM e�
  ا�� �c و. �	�
ا
�L ی *I�Pل 

د
2 وزارت اطJB	ت :37$ری ا
B*  ��2 آن  در Z	�  ��Kارک د�� 6M+� را 1
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��وا89  *  �7$د. �9ار دا2#o e�0K	�  �K در آ*��A	 ز��?  *  K++� و . ھ�7 <
���از راه در 7k� ��� /�3ه ھ	را از ا�� �K$ر *  /��� و 1	/8�2 آ*��A	�  دار�� ، /
٢٨ 2
/� �c اP�J	ر  .*�داد و:�3 ای ھ& /�ای �$د /� /	ر *  ��	�+� �0A� �Kه K	ذب ا

 c� 	/ 2
*  1$ان ?'2 �$1�� و/	ز�$1�� ذھ� /�20 و ھ�2ِ *�دادی *8�+  آ*�(�� #�ه ا
��$
�$ن �K 1	ر�T را �K  * �MB++� در و:$د ر�	K	ری د. ر�	K	ری <+�(* yL
ر 


C$ط او 	/ ����ا�� 
	ده ا��	ری . #(h د�O* ��Kق  و �	�	ن 1	ر�T را ��e /�ا/� *  ?
3	 �c �	��ه دارد و آن ا�� M �K	PZ	ن <+�� ذھ+  را از �I��ش ھ� �$ع +1	ر�(  1

�2 �	��اری *�Pی *  K+� و /��$f0* $6� �/ زه *  دھ�	ن ا:	آ� 	3��8kاز و  +�ی �+

$د *+	�d ��دی /  آن �K از �$د *	�� /�Iار�� �/ ����
	زی . /�3ه /� �MB� ��ھ7

#(h د�O* �76* ��Kق /� ا
B*��ا�	ن :37$ری ا
B*   $د1	ر�8* T	�M در و:
 	/ ������داد و  ١۵:��	ن ا��Jاk  ا*A	ن داده ا
2 #�وع 1	ر�8* T	�M را /�ا/� /�


	زی ا
Bم  �MB� +�ا�� . و 3�K�Z	ی ا
8*  *B	�M درو:$د #(h آ�2 هللا �7

	ز�3	 درO� S7J)�  ا���$�$ژ�c /� �$د?���� ا�� و ذھ+  K	ذب  �MB2 از�
د

  .��ورا��ه ا��

در ا�+4	 ��H از آن �P+: �/ �K ھ	ی د��� ا�� *$k$ع /�jداز�& �$ب ا
2 ��	ھ  
�K  1	4� 	k�*Bo ^+ھ�
�+�از�& /� �$#�� ای از /  ��Kم د$Z�* 2 از�	7Z ن	�J�* از

2
او در ����'�	ر �$د /��$#�� ای K$1	ه از �aC6* c آ*��A	�  �O* �76* .  *ق ا
:�3 ی *)  �K /� د�P	ل ا��Jاض د�O* ��Kق /� �6$ه ی ا��(	/	ت دوره «:�$��0

�P  /$د از K�1 �A(/ د$P�  
	�
�eZ c� ،�# Sب A�1  (* رای$# D(4* &دھe�	#
eZب و د
�4	ت *IھP  و <+� 1� از *���ان روز�	*� ھ	 /	 ا�A	ر و CJ	�� رھ�Pان <+� 

�2 در O61� در/	ر، /� ا:�7	ع �$د ادا*� داد�� و روز C�$* م�J از D� �K ?$ن	١٩?$� 
ا��اد ... *$:$د��3P: 2 ی *)  را /� رھ�Pی د�O* ��Kق اBJم �Kد�� ١٣٢٨آ/	ن 

�K �3P: ...(oاداری ا a/ا$

  و 	�
 2�O)#از SP9  ��/ د$P� �#ن رو	آ� b  ��
$��
.�
  <+�1� از آ�3	 ...ت Z	�7K ی ?I#�� /$د��/� د�O* ��Kق از ا:eای ھ	�
 a/ا$



  �	*L)$ب /$د و د��?	ه ھ	�
ا:�7	J  #	ن ��e ھ7	ھ+�  ��ا#2، /� �6$ی �K  - 	ی 
��7�7O1 م	د�� و ھ+��K  * ذ	ا1( ~�C� و �k dkا$* b(o3& � ا* S�	0*�
ی /�

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


  ٥».ا����  *  #���

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

  . ��١٣۶٧ران ����ز ./�پ اول.���3 ��۵٠٠٠راژ.�ر-ت ���	  ا����ر.�(�� 
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	ز*	�3	ی �اد را *�K  * &3+� �ھ+^ �4	1  
�J Djه ای از ھ7�� ا� 2*�� �/
 
$
���b در/	ر را «او /��1 ازھ�7 آن �K  #	�� /� /	ور ا��)�D و آ*��A	 و :	
?�<� ھ�7 ی ?'�� ھ	 و 
(+	ن 
�ھ+^ �4	1  *+40& ��20 ا*	 AZ	�2 دارد » .�$رد��


	ز*	ن *�3P: �K  73 ی *)  �	م ?���� /$د و J)  اMR$ل *   �8k از آ#'��  و

�  �K در ./	�20 در /�6ان /	زوی اداره K++�ه ی AZ$*2 د�O* ��Kق *  /$د��

	 *�Lح *  #$د و 
�ھ+^ �4	1  /� آن �	
T �7  دھ� ا�� ا
�K 2 ا?� AZ$*2 /� ا�+4
�� ا��ادی *  ا��	د آ�	 9	در *  /$د�� �K$ر را در <+	ن /�6ا�  �	�M در +> 2
د

  /�ا/� eZب 1$ده اداره K++�؟

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


�3	ی �kآ*��A	�  ا�� :7	�

�3	�  ز�	�P	*  آورد /�ای 	�
�� ر3$ری �K در ا
	س 
�� z1	د *+	�d ا��ان و آ*��A	 در *+�CL یھ� <+� در *$اردP* �+�ب *  آ	0Z �/ .

��Kط د$C
*�Oق ��+$د /$ده ا�� و  
��Kد?	ن و رھ�Pان ھ7�� :37$ری ا
B*  از 
�� از د�O* ��Kق �	د *  . از آ�2 هللا K	#	�  7Z	��K  * 2د��C61 و ��ھ7�+	ن /	 1$ھ

K2 �ده ا�� و /�:��0 �1 از ھ�7 �$د آ�* c� ق را�O* �K 2
�2 هللا �7�+  /$ده ا
��ه �L	ب �Kد
/	 ا�� Z	ل ?�دا�+�?	ن :37$ری و�9  د���� از ھ7	ن .ا
�($ان �$

��ه ھ	 *  1$ا�+� /�3ه /����� /	زی را /�?�دا���� و در *C	م ط)ا
�($ان 
)AP	ری  از �$
و در
2 ھ+�	*  �K DZ �Kد�� ا�� دK	ن دو �HP �$ا��ی :	�P  . آ*��A	 �9ار ?���+�

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

#�ه ا
2 در د
eZ 2ب 1$ده �K ھ�7 ی *(	�'�3	ی �	�7	ن /�ا��از �$د را در دوره ی 
2 /�  ��H �	 ا��	دهد�O* ��Kق /� *�د ا
��RRت 
�� K+� و Z	R در *C	م د�0$ز د:$1

�20 و  .ط)AP	ری /��e و *)�$ن را ?+	ھA	ر :)$ه دھ� �Z  �$د د�O* ��Kق را/ ��ھ7

��7اران S��P1 ?��� ا
2 /� ھ��& *�داد 	�
ا/eار ر�	K	را�� ای در د
2 /��  از 

�� /�ای د�0$زی �$د �2P0 /� ا��ان /�	را�+� و ھ�7 ی )
  3�:$1 	1  �	A��*ال آ�P��
، ��
  #	ن را�Y	*  و د�	��3	ی �	روای د
��	ه ھ	ی ا*+	�
دردوران *�76رk	#	ه  

ا?�  ::23 
���$�  او *$:� 9)�7اد K++��	��3	ی ز�	�P	ر#	ن را در ا*$ر ا��ان و ددر
3�& /$ده ا�� /	 
���$�  *�76رk	#	ه ا�� S7J را �B1  و 
در 
���$�  *�Oق 

Ke++�ه ی ا��)�D ا
�Z �K 2اS9 در 
� �1 ازھ�7 ر�	K	ری *�f7ا*	 /	�P: .Rان �Kده ا��

 ،در ا���	ر ?e�+�  ا
+	د وزارت �	ر:� در /��	*� ھ	ی /  /  : :P1 23)$ر *  �	/�

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

	زد /� Z �O9'� آ#'��  �A7* 2 را+L(
��ی از ھ� �K  �$61 /	ز?�2 ?$(: �O9 �/

 *B

2 در :37$ری ا	�
  ./	زار 



 

48 

 

	ی وا�0�� *  د�� د��� �7  1$ا�� آرام و /	 در �BK cم د�O* �76* ��Kق در روزھ
�+��+/ 2*$AZ �+0* �/ «. ا��9ار	د1$K «�7د /�ای ھ$/  �Pو  *$ھ �OJ ز���ان آن	ی /

�(+$�0  ر/	 1	/	�� 9	در /$د ازا�� /� /20 ذھ+  در?I#2 و ./(�A  #� /�ای *)2 ا��ان
و دو?$�  ��Aده /	#& /	  ن �K ا/3	م /� /	ر �+�	�&/�ای آ. ھ+�  آن را /� داوری 
�jد��

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

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

 �/ �7k *  دا��0+� و در 	ر #$راھ$�K د$

�jی *  �Kد�� و ا�� e41�� را /� 
ر��اد  .*�دا
��RRت ���AP	را�� ی 9$م ?�ا�	�� <+�� ��وژه ای را $1:�� *  �Kد��

ی ا�� O1$رات را �HC /�آب 
	�2 ا*	 /� 
bP �$ع  /�20 و ھ��& *�داد *	ه ھ�7
/�دا#�  �K /� �1ر�U در ا��ان رواج ?��2، ا�� رو��اد S��P1 ?�2 /� ز�:  7	�A	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�� �M�J ی  

��  .�$د ��و/)8

�� او را /  ارزش دا��0+� -١۶'
�rC . *(	�'	ن رژ�& *�76رk	#	ه *�J$74 ی ا�BCب 
و�K  �9 رژ�& او :	ا��	ده *  �7$د و #$روی روا/L  ھ: �7	��P /	#	ه /��9ار �Kده 

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

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

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

�� /� ا'

(+	ن *)�$ن در *(	�'2 /	.ھ7�2 اZBM	ت ارP�  k$د kت ار	ZBMا 
ا�� #8	ر *3P& /� /�0  . *  ?'�+� اZBM	ت آری ، د��A	1$ری ��. �	د9�a /$د و �4+0��ه

�e را در
2 �7  د��> p�ھ7�� 0K	�  ��A>$K �K�� ا�9ام اZBM  . ����ار 
	��K 2 ھ

	ز�� ، از 
+H4 در
2 آن <�eی �K  را در :37$ری ا
B*  /	 /$ق ��K	 e/رگ * 

��ه #� /	زا��0	د��*	� ��'
  .ا�BCب 

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

�A  در . ز دو ط���7J aه #+	
	�  �Kد/� /3�0	ی ذھ+  ا��ا��	ن را *  1$ان ا -١٧
�� ھ	 و ?'�� ھ	ی رھ�Pان و �8	Rن 
	ز*	�3�	�
  ا��ان ا
2 و دو اظ3	رات، /	�
	ی 

ھ7�� /� /3�0	 را ا���P . �$ع �	M  از اد/�	ت �K آن را �	ط�ه �$�0  �	*��ه ا��د��� در
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دا
�	�$�0  �	م دارد ، راه ا��	ده ای ھ& �K �$زاد 1	زه  راه *�A$/	ت در 7k� *  1$ان از
  .*�	ھ�ه �Kد


��7اران،در ?'�� ھ	 و �$#�� ھ	ی *�+$ع ا�� *�J$74 /� *	 ا*A	ن *  دھ� 	�
 &�+�P/ 
 �ِ ���3	 c �ِ �	ط�ه �$�0	ن و *	#G�	*ن رو	+K c?  * �>$�و <� *  �$�0+� و از �+ 


	�  K+ ا�� راه /� /3�0	 را	+#/ �CPرا ط H�	و ?$�� ھ &�4+0/ ،&�K ی�+&�*+	/K d	ر . +
�eھ	 /$ده ا
2 /  آن �K �$ا
�� /	#& ھ�7 را �	م /�Pم> �����M  .ا�� ر
	�� ھ& ھ7

�P(د��� *  ط.  

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

�	ط�ات �$�  0	��K & SA#o b در ا�+4	 �rC *  �$اھ& /+$�0. ?���+� ا#	ره دا#�� ام
2 /� �$1�� K	ذبدر Z	Rو�D از ا�BCب در ا��ان 
�K  ا�A	ری *�	ن ا��ا��	ن S��P1 #�ه ا

 ����  �Z  /	 ا�� �$ع از �$1)+
 p���وا89  را �  *  ?��د و ھo زی	
�$J  ھ$�2 
9�	س ا�� و د*  <$ن */ ��  �$�0	 K	ر آ. ط�2 رواج ?��2 ��اردD� �K از *��و S/	9

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

�� �K اb(o ، �� ھ7��� ، ?�7اه K++�ه ا��oو درو .� rC� ن	�c *$رد را �	م *  ازا�� *
��/�ای *�	ل ?'�� ھ	ی او در �K	ب از . �Kده ا
2 /�م �K آد*  /� �	م ا0Z	ن ��ا�$1  9

2
#	ھ� /$دم <�$�� ا��7	س *  �Kد #	ه او را /Ij��د . K	خ #	ه 1	 ز��ان او�� �	در
2 ا
�+K ارا��  /BCا� HP+: ���	
در �K	H/ ا*	 ھ�7 <�e را . و راه 3(Z	�H را /�ای *3	ر

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

�3	 *  د��م*�ا /� <+^ l	/�  ا��ا�2 و ا?� *�3داد ��P(3 �7  /$د، �)
�K	/3	ی . 
��اد ا�� ا:	زه ��K �Cد و /	�� /	 د29 ����20، ۵٧دوره ی �D از ا�BCب دررا �	ط�ات 

�/ ��$# S��P1 a�1	ر�T دوره ی *+	/d داوری را:d /� رو��ادھ	 و <�eھ	 /  
+H4 د9
�� ھ7�� �	M)� ی *�	ن /$د و �7$د /� #7	ر /(� .�3)$ی�
  از �	ط�ه �$�0�3	 �7	د را

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

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

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

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

�jد H4+
داده �Mف ا�� c� �K *.*$ر ا��)�P(L*  0  را ?eارش . آ*��A	�  را /� 

*+aPL /	 در
� 2	 P  �Z	ط 
�+ا
2 /� ھ�p و:� /� *8+	ی ا�� ���K 20 آن ?eارش �	 ا
�#	/ 2�0�	ری *$ارد ا��ا��	ن ���A ای را �K در ذھ� و در b(9 دار�� /�ز/	ن . وا89/

��ه ی �$د وا�7$د *  CJ ن$G7ز�� و ھ	
ھ7��  .+�K+�7  را�+� و آن را �Z  وارو�� *  
7k در d9ا*� /� وا� ��	
/	 ا�+6	ل  ./� #7	ر *  رود *�Oاق *$k$ع اM)  ھ7�� ر


	زد�c �	ر:  ھ7�� ?'�� ھ	ی ظ	ھ�ی را /�*  ?��د و ھG7$ن وا9  * DA8+* 2�8 .
G�� 2�8kو �9 ا��#  ����ه ی ��ھ+�  ?	ه /	ز1	ب *89$   9�# bط	2 �8+  *(
ا

��ه ی راCJ
�� �$د را /�ز/	ن �7  را�� و ?	ه *�Oاق �$J  دو�  +2 �8
/$د?  ا

$د:$�  <�eی را �
*(	طb *	�+� �7$�� ھ	�  �K آوردم /��0 /� *89$�2 و از 

��ه ی �$د وا�7$د *  
	زدCJ ن$G7ط�ات . ھ	ب �	�K *$ارد را در �از ا�  A�
&�+K  * ھ�ه	�* 	A��*ت *��6ه ی آR	�ا ��'
�$ان آ���� �$
�73	�  �J �Kه . * c� در

ه را در ھ7	ن 
	ل آ�� دJ$ت �Kده /$ده ا
2 ا��اد :d7 ای از ?�دا�+�?	ن رژ�& #	
 ��Z	�k د
A# �/ 2$ه و #A	�2 از وdk *$:$د *  ز�+� ا*	 �A  از آ�	ن �K ھ7


(�	�� از #	ه ) *7�0+� #��ازی(= ا�O	ری �
وز�� �'2 و29 /$ده ا
2 /� د�	ع 
�. رو*  آورد و د���ان را ھ�ا
+	ک *  
	زد�$
$ان در
2 ھ+�	م ��اZ	�z  ا*	 /� 

CJ DAJ	��ی را �K ا/�از �Kده /$د *  ?$�� و در?$#  /� او اط7�+	ن �	ط� *  دھ� 
2

�3	ی #	ه *(	�� ا	�
 	/ �K . ��+G7اردی را و ھ$* ���$ان ا���P ا�� <+�$


 �O9 �/ b(oه ا/�از *  دارد ا	#	k�76 ر* �/ d:ب را	�K ن	در ھ7 �K را  �	داور�3
	# h)# ه و	ه #	��
�� دC61 ر	د او ھ& ر��$� �K د *  /�د	از � 	ا* �+K  *  ھ��	*	
ه 

2
0�	ری از ا
+	د. *�	/3  دا#�� ا
2 و /	 #	ه ر�	K	را�� ط�ف *  #�ه ا/ �K ن$+Kا، 
  H�	3��$ان /	 دورو��$
 h)# �K &�+K  * ھ�ه	و *� &�+�J)+  و آ#A	ر #�ه ا�� *  /


	زی  �+� /� ر��D �$د �8+  ��ز���2 ا
2 و �K  *  �Zده 
C$ط رژ�& #	ه را ز*
�$ان /� 4K	 وا/��0 /$ده ا
2 و /� <� . �6ه را
2 �7  ?'�� ا
�2ا�	Rت *�$
 �K ��ا

�� *  �Kده ا
2 ھ+$ز از ا/+> )2J * ر	ر�(  /� #7	ت 1	*	. درو 3 �ا� ��	روزی /
/�ھ�7	ن رو#�  ۵٧رو�� ا�BCب آ?	ھ	�� ی :+�P ھ	 از 
C$ط رژ�& #	ه و #�	/	ن 
	زی 

  .$د#

  J$� د���K ن را �1ک	ر#$�K د�($اه �$د �/ �K &رج ھ	� &�C* ن	�/(�  از ا��ا�
2
�	ن ا��وه دوری از وط� ا/ �K �+ن *  را�	ن *  1$ا���0 ا�� در . د��+�  را /�ز/	ا�+

ا*	 �K$ر#	ن را رھ	 �Kد�� و ا��وھ   /  درد
� �	 /	 ھ�7 ی درد
�ھ	�H ا��ان /7	�+�
ھ��7  دارم /	 آ�	ن �K /� �	ط� Z'� :	ن �$د . و *  ��	�+� *J$+O  /� /	ر��	����

ا*	 �� /	 آ�	ن �K را2Z ط)P  را ھ�ف ?���+� و ا��وھ   �	<	ر /� �1ک �K$ر #���،
	/ �#	/ ��)���	���� وھG7+	ن *  ر /� /	ر�$J  دردھ	ی �Iت آو�)�0 آور را �K آ*

  .�2ر *  ر#	ھ�خ *A0$ب *�Oاق ا�� �$ع د��+�  K	ذب /� 7#	.��	�+�
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�2 ط)b در �	رج و �	J ن	P(ح طBM2 ا

  /� د	�
Z	R ھ& �$J  *8+$�2 دوز��0  
 2
آ�3	 را در دا�S ا��ان �$1�� و �k�J *  #$د �K در ر
	�� ی #$رش /�aZ ا

  .ام �	دآور #�ه

در ارP1	ط /	 /� /3�0	ی ذھ+  �7  1$ان �A  از /� /3�0	ی #A	ف /�ا���e در  -١٨
 3	ی*��73�� /� /�0از ا�� /� /20 را #	�� /�$ان . 1	ر�8* T	�M ا��ان را از �	د/�د

3& /�
�اه   ،9$*��ا�	ن ا��اط �(20 <� و در ��2 <�، . ھ+�  دا���20* d�	* دو
��ی ��آ�+� *)  
	زی در ا��ا�(A#ن �1ا����ادی و �A  آن �K ر��� و *+�	ء ��. #

9$*  /�ای ھ�7 ی 9$*3	ی 
	K� در ا��ان 9	�S #��� و از آن ?I#�� ھ�7 �$ا
�	ر 
2 /(���ن /� ز/	ن �$د در ھ�7 ی �7

  و ��ھ+�  و /� د�P	ل آ�3	 ر	�
ا
�BCل 


  و اO�9	دی و ��ھ+�  و آ*$ز#  #���	�
  .�M�J ھ	ی 

/ s6P* ��9)& /(�  از ا �ور ا�	ر�(  و ��ھ+�  دا#2 و /� /	1  �	ھ ��	�  �
� را
  �(O� �#  * ط�ح s6P* ��ا �K  J$� �M	� از آن  �)/ 	*و *$:� *  �7$د ا a6*

 73��/ �/  +�P* 2#ذب دا	K .  

 رھ�7 *  دا�+� �D از ��و�	#  9	:	ر�� �9ر31	�  <$ن ا��)�0	ن e41�� ی ا��ان را د
در1	ر�T ا��ان ��7K �9ر1  /� ا��ازه ی ا��)�0	ن ا�� ھ�7 . ذھ� و در S7J *  ��ورا����

�O$*2 /	 ��ھ+^ و *$:$د�2 ��ھ+�  و ��71  ا��ان از �$د ��	ن داده و /� ا:�ا 
2
�e ا����� ھ	�  *�	/� دا#�� و دارد ا*	 /	 ا���eه ھ	�  *�'	 .?Iا#�� ا� ��
وت و رو

*3& آن ا
2 /�ا��& �K . ا�+4	 /� ا�� <�eھ	 �7  ��داز�&در. ��/	 رو#3	�  از �$ع د�
�� e41�� ی ا��ان /  آن �K ا��ان دا*� زده ا
2 /� ا�)�0	ن ھ7$اره 9$*��ا�  را درا�*


2 را /	 
	*	��ھ  �Y	م ��Aی �	M  از ا
�A6	م /��$ردار ?�دا��9	در	�
. /	#� ا�� 

2 را /	 +* �/ �:$1	�H8 در	�
 ���� ھ7
�	ی *�eKی و C'9	ز در ��1$  رو
آ

��ا�7)� «ا���$�$ژی �K «2
ا�� ا���$�$ژی را eZب 1$ده در . /$دن ا��ان �  ?���� ا
�d �1و�U داد و آ#'��  ذھ+  ��اوان /� /	ر ��	��
9$*��ا�  /� 
cP . ا��ان /� #A)  و

�� و از 1$ان ��Aی *	��?	ری /�3ه *+� ����	j� 0  <+�ان���ا�7)� /$دن ا����� ی �K. ا��)
?�<� در آo	ز :��� �7  �7$د ا*	 /	 ظ	ھ�ی /  ط�ف 1$ا
2 *�31	 ھG7$ن 
�A ای 

�+K ا��
�3	 در �C/ �K �+���?  7� �Y	ی . K	ذب روا:  د�($ش K++�ه �	�
ھ� دو ی ا�� 
 c1 2(* ای از ��$? �/ �#	/  A�* ��	P� ً	*وe�  (* ر$�K c� 	�  *$9 ���	ن . *)/ �/

 -9$*  *)2 در /0�	ری از �K$رھ	ی :3	ن /� M$ر�K–  c1  1$ر د��� ����ه ی 
2
�	ورده ا��/�
�U��V/  P /��$ردار ?�دد و  - �K$ر. *)�  K�1 2 *  1$ا�� از(*

 c� �/ �7ھ �K ر<$ب �$د را *��6 ?�دا�� /  آن	در < �K	
*)2 /� ھ�  -9$م *�دم 
�& a(81 دا#�� /	#+�+K ر$O1 �K ر. *'3$م$�K - د ��0& /� /�8 *)2 �$��ر :3	ن �9ن /

041& ا61	د *�د*  *�+$ع ا
2 در /c� ��0 �71ن *���ک �	 a(81 �	ط� ھ�7 ی *�دم 
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از ا�� ?I#�� ھ� 9$م را�7  1$ان �c� �/ . �/ 2(* c *�6وده و �c آر*	ن *���ک

0Z . 2	ب آورد	�
��ا�7)�«�K «ی ?$�� ، ن /$دن ا��ا	3�(* �K *  دارد �ض /�ا���

/� ھ�Z	ل *'3$م 9$م �eد���A . ا�� O1$ر �	د9�a ا
zZ .2$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 ارP1	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)� «اBLMح�K « ا��ان در 	ط /	P1در ار �M	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	 ھG7$ن 
�ی /	زدا

��ی �(A#�3+/ 	:�/  '+* �l��0  *)  در ا��ان اP7ط'� ی ھ	J.  

�� ا�7)� «9$م ?�ا�	�  ھ& �K در ��1$ ا����� ی �K « ری	د*(�$� 	� ��e41 ر	�
�$ا
�L ا*6	ء در ?��0ده درe41 �Z�� ھa(81 �/ ��، �+�0 ��71  �$د ا+�J	 K  *++� و �� /� �

(
در ا�� *�	ن �Jه ای �K آ
	ن *  1$ا�+� /� ھ$��  . �o �? �L/  3��71	 و ��ھ+�3	ی 
	7�
+�، راه ا��اط را *  ��/ ��A>$K ی�Zدر وا  *	C* و� ��+� و /� *�د آ�	ن �K از ھ7

�	ن 
$د *  /���، ��A *�6ود ا
�BCل 9$*  را دا*� *  /�o ی	3��	7Z و از a�ط�
  .ز�+�
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  ��#��ر "درت در ���وری ا�%�$ -۴

/� �9رت  *�	ن AZ$*���ان ا�BC/  /$د *c� �/  +�P و�	ق �	�$#�� ۵٧ا�BCب . ١٫۴

��ه
��ی . رP81 	/ 2 و�	
7�+  /� �9رت /$د ا�� و�	ق را او /��9ار *  � �K  *	�+ھ 	1
�	�	ن :+^ 761�)  و /� . *3P& از ا
Bم و AZ$*2 ا
B*  آن را /��	 ��	ه *  دا2#


�د*�اری 0K	�  �K د�P	ل آن *�گ �7�+  ، ا��ان را  �/ 2�	
وارد *�Z)� ای 1	زه 
 a�از ط�  �
*  �$ا
�+� :�Pان *	�	ت K++� و Z	R �� از راه ا�BCب و :+^ �K /� را

�++Kء	LJ2 اP�*  ��$ھ  *B
ا�� دوران را ر�0+4	�  رھ�Pی  .
	ز��?  /� AZ$*2 ا
�� �$دش را ھ& آورد. �KدC�  و� �A/  آ�	ا* �	ت درو�  راز 71B H�	3�P(ه ط	و : b�9

�#	/ d(L*  �/ راه را U��1ر �/ �K �*ر آ	د ?���	0� 	/ ��)�،<+	ن در <+�Pه ی 
	ز��?  آ*
  * 28��$د ھ& /20 و از �	د/�د 0K	�  �K /	 او /��K 28ده ا�� /	 ھ�M	bZ �9ر1  /

�++K .د	0�، ،�
	+#  7� h)# �K DK ی ھ��Pرا ارج *  ��3 /� رھ �

	��	رھ	ی �	
�#	/.   

 S�	6* ی *�6ود از��دوران ر�0+4	�  ھ�7اه #� /	 1$ز�d درآ*� �'2 *�	ن �$د�3	 و 0'1
/� (=1+�روھ	ی ا�BCب ا
K  *B+	ر ?Iا#�� #��� و ھ�7 <�e در ��*2 :+	ح . �$دی

&K	Z ی	3Z	+: ���K /�8ھ	 �$د  �9رت Z	�7K درآ*�
+2 ?�ای ) �1ر�U /($ا��� و /�$�
���� ح ط)�K  ��8* bد�� ،/�8ھ	 /� �1ر�U �$د را ا�KBM 1+�روھ	 .  را اM$���ان �	*

���� /� :+	ح �9ر71+� :��� /�$�+� و /'73	��K �+ ا�+	ن ھ& در #7	ر �$د�3	 �9اردار��#$K.  


	زی /�ای /	ز?�2 �+�ا�+	ن /� O1$ر . �)d ��#�?	ِن ا
Z  *B	R راھ  ��	��+� :eز*
���� �rC 1$ا��0+�ن 
	��	ری ھ�7 <�e را وآن �K *  1$ا�+� از ط��a ر9	/2 در? Dز�	/ 
. *�دم را �K *  ر�2 
�/�/��A *+�6ف 
	ز��*0�� �$ران ��& ا�P	#2 #�ه ی 


(� ?'�+� و و�9  ھ�7 .  9	�$�($اھ  را راه ا��ا��+� #8	ر �(20  P(ح طBMاز ا Dj

�/ �/ e������$رد  ظ����3	ی 9	 20/ <�K را /� رخ  
	
�7�e   ا�+	ن. �$ن ا> p�ھ

ھ7�� 0K	�  �K . �2 /� �9رتز?��K  7د��،:e/	ارھ�K p$#�  ��و?�I$ا
�+� واز
 -<9ا%4  –�= &�ده ای /� �O$ص ��� �1�� #�$ه ھ	 را در آo	ز ا�BCب /� *�د<� 

. �	د*  �Kد�� ، Z	R از *�ارا /	 د?� ا����	ن ھ& ?'�� و �	?'�� /� K	ر /�0+� �?�ھ9
4	م ��ھ+� *  �ر�4+0	�  �PA	ر ?'�� /$د ا?� *(	�'	ن 
�/e��/	#+� و B�  (7Jف ا

در آن ھ+�	م 0K  /� او ��ده . ز��?  K++� ندر ا��ا
�#	ن را /�+�از�� �	��� و 1$ا�+� 
او ھ7	ن 
(+  را �A1ار *  �Kد �K *�76 رk	#	ه /� ھ+�	م /��	�  eZب . ����2

e��	�
�8+  /� ظ	ھ� ھ& �K #�ه /	 ا�� eZب 1	زه �	 . /�ز/	ن را��ه /$د �4+0��ه ر
�+A� 2'�	)*� 	1ر	K �/ # نو	م /�?�
�آ��G *�76رk	#	ه *  ?'�O* 2اق *	دی ھ& . �


�3	ی *(	�� �$ان ھ7	وا�  ��. دا2#	�
	/ �K  0K  �
ا#2 *  1$ا�20 ز��?  /� را
/   و او y��M. �� را �7  ?'2ر�0+4	�  ا*	 ا. /�و*+�ی را /�?e�+�را2Z و �Z  آ
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7� 	7# �/ 2*$AZ ی ازe��	ت �P	1  ادا*� دھ�� ا*	 <Z �/ ��  ��ده *  ?'2 *  1$ا�
�
�M$O  ��رو�C  دا#�� /	#�� *�� آن �K در ارP1	ط �Z  �7  1$ا��� b0K و K	ر. ر

��P� &K �7$د�� *C	طK �8	را�  �K در ز*	ن */�� .6	 �A  از ?�وھP+��3	ی Z	K& �9ار /�

  ��ا#�+� *�� ر:�e$ا��3	ی . 1$ده ای و *(	�� �$ان /$د�� ،رk	#	ه	�
 2��	8�

��	+K�8 ��ا�	ی #	ز�3	/ cز� ��	و �  M$O� S�	6*. �����lوت را  ��9	:	ر*A(0	ن /
در ز*	ن �3)$�3	 ?�دآورد�� ا*	 ھ�?e از <�c7 زدن /� *(	�'	ن /	ز�	��0	د�� و از 

����#$j� &�> ن	�رژ�& ھ& �K ھ7�� �	ر:�	ن را در /�ا/� ھ07	�� ی  .ارP1	ط /	 �	ر:
  . 	����  /�ای ا�� �zZات /� /	ر �7  ��#7	�  *  �0+���، ھ�p *�6ود

را �K از ھ�7 ی �8&  ھ	<��e$اه و 
$دا���H ��*	�'�*	 /� �	د /�	ور�� ا�� ط	�'� ی ھ�7
  
	�
�c /��$ردار /$د��وY� 29	م �  e�> p����� . ��)� �7  داد��ذره ای /	ور /� ھ�

در آo	ز ا�BCب  ��*	�'�*	 و *	�+�ھ	��	ن ا�� �zZات/� ا�� *$k$ع ا#	ره دا#�� ام 
	ر �  از *P	رزان راه آزادی /� #7?$ و از آن رژ�& /�?'�+� �J �K$ه آ*���ا
B*  <+	ن 

  .*  رو��

.٢٫۴. ��Aا��/ S*.1  �Z *  1$ا���در�$ر 1$:� و 	در ا�+4 e�*C	��0 ی ?�ا��3	ی  �
�#	/  1	CP/$د. ��ھ+�  ط �ض /�ا��� �K 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)�K  *  Pد�� �K /	ور�	�I��/$د	�
/	زوی 


�� /$د��?�وه ھ	ی �K /� ازA�1)3	/��  د���$��$ن 9	:	ری �(*.H�ا�? ��ز�	ده  ھ7
��	
	+#	� �Z و ��	اھ$�  �CPھ  *  را درط	#	kه ی *�76ر�+�	/ r
�& �K ی *�$+�/

$/	�  �Z ن و	م /� ز�	ا�4�
از
$ی . ا�� ط�CP ا�4	*�� �$د1$:3  ازدی /(H در�$ر
71	�Bت *�	/3  در *�	ن اzJ	ی ط�CP ی *�$
r /� �1ر�U 1$:� ا���e ا
�K 2 د���

 �	��� و *�	�  �R	/  �Z رد و$�  * &�> �/  *B
از /	/2 :	*�8 . در :37$ری ا
ز�	ده ط)K  *   P++�از راه
CP  8	ت زوال �	/+�ه #+	
  ��ھ+�  *  1$ان ?'2 ط

7�� K++��$د را  ��ا<+^ آور�� و آ�+�ه یرا �Zا��K ا
�'	ده z1 23:از ھ� . ��/� ھ7
23: �++K  * ض ا��ام�J �8*	: ر در �3+� ی	AP(ن ط$G7ھ . b�از #	�� /�$ان /��� 1�1

)� /	 :)$ه ھ	ی R�� ھ	ی *(�)� ط�CP ی *�$
r در دوره ھ	ی *(� ا�� /	/2 ?'2
ط�CP ی  /� ھ�Z	ل .�  *  ?�����3	ی *�	/� *8�+  را ?�ا�از �6	ظ *	دی *�'	وت 
 r
/	�+�ه و :	��'�	ده ی *�76 رk	#	ھ  ھ7	��Cر ز�	ده ط)�K  *  Pد و ر��	ری *�$

 �CPط ����*��R$f0 دا�K 2# ھ7o *B
ا�� دو ط�CP ی در 7k� . در :37$ری ا
r
س ط�CP /�ا
	 ھ�دو ھ�<+� �K 1'	وت دار�� /	 ھ& )� از /	/�3	ی *(� ا*	 *�$

�Bت ، �9ا/�3	�  را *�P)$ر *  
	ز��O61  �Z دی و	O�9ری و ا	��	
 و�  *8�	رھ	ی 

  و ر��	رھ	ی 	�
2
� ی *�$
r طCP. ��ھ+�  ا�� دو ط�CP ھ7$اره �0A	ن �P$ده ا

�	ت را :37$ری ا
B*  درآJ	ز
+2 ?�ا و*IھP  /	ورM$O� ��ا �K �+> 7$د ھ��  *
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R	Z 2 داد و
 در ا
	س ا�� ط�0A� .�CPه K+	ر?Iا#�� ا
2 در /	ط� /� �1ر�U از د

2 *  1$ا�� *+	�d *	دی /� د
2 آورد	�

  ا���H ا
2 و *  دا�� از راه 	�
 . �>�?

/ dkو 	1 	ارد ا*I?  * H�	7� �/ ��	P(ح طBMت اB�	71 ل	
  
�6ا�  /� ظ	ھ� �D از 
/	 ا�� Z	ل در *dLC /�6ا�  /� 
bP /  . ���ه /	#� /� *(	�'2 /	 رژ�& رو�7  آورد

  . ا�Bق /$دن /� رژ�& ��2 �$اھ� �Kد

 .ط�CP ی *�$
�OJ r �3)$ی از آo	ز /	 71	�Bت ��J  وارد �M�J ی :	*�8 #�ه /$د

e��? 2/$د و #�ه /$د	�
�b:$* 2 #� در . ا�� ط�CP در ا
	س M$O� ��/�6ان ھ7

��G ھ�K 20 /� د
2 آورده ا
O1 � ، 2$ر آن �K #	���0 ی ھ� آ/� رژ�& ��K 2+� و /

2 و /�8 رو?�دا�� و ��ھ+^ ��J  �$د را د�P	ل �Kد$�در �BK cم  ./� *(	�'	ن �

 r
���& �K ط�CP ی *�$?  * �4��	��	ه 
	��	ر
	ز در :	*�8 دارد، /	 ا�+6	ل  ?�<���
1+3	 /� *�د 61)�S ��ھ+�ِ  ھ� دوره *  1$ان /� #+	
	�  . هط�CP ای ا
2 د?�?$ن #$��

�Pن دوره راھ	ھ7 r
�	ت ط�CP ی *�$M$O. د� 	در ا��ان / r
ط�CP ی *�$
�'�	د?  /� *�8ض د?�د�0  /$د3��OJ)$ی ھ$�2 �	�2 ا*	*�ام در�	: ��ه ا
2 و ھ7

��ان داده ا
2/�وز*  J	7�:ی ا	�6ا�3/ . �/  A�* r
��ی �c ط�CP ی *�$�(A#
ا�Bق /  �1د�� /� Pl	ت و C/  �Z	ی  :	*�8 *�د *  ر
	�� ھ�<+� �K ا�� <+�� ��ا�+�ی 

  .��ا<+^ �7  آ��/� راه �7  ا��� و 
S3 آ
	ن 

ط�CP ی *�$
r :37$ری ا
B*  از ��Y ر��	رھ	ی ��ھ+�  ھ+$ز در
2 /�ر
  ���ه 
2
��8 را�K �C ز�	رت ا*	K� *ا�� طP. ا#  PھI �7هJ  6$ری *  دا�20 /� وھ��*

/8�2 را ا��وزی در�K$رھ	ی �o/  روآورد و�1ر�U /� *	ل 	1 b0Kدر 	رھ$�K ��/� ھ7
زا��ان *�A و *��+� و ��4 و B/�K و د*�a، . ھ� روش �K *  1$ا�20، د�P	ل �Kد

$O1 �K 	:ن و ھ�	ت *��6ه  و ا��)�0R	�دا و ا	�	K ان��	ه ا�� *0�# R	Z  * �++K ر
  .1$ا�+� /� ھ+�	م /�6ان �+	ھ�	ھ  ا*� /�ا�+�

ھ�0+� و ھ& آن  *89$��  *�	/� ط�CP ی *�$
r :37$ری ا
B* دارای اBMح ط)P	ن ھ& 
�$#��  ھ	����در /	ره ی اBMح ط)P	ن �. �K �7	د و /(�  از ا�� ط0Z �/ �CP	ب *  آ�+�


  ا�+	ن در ارP1	ط /	 ر�0+4	�  ا
2. ام	j
�K  0K . آ��A1 �/ �Gار *  ارزد ھ7	�	 /  
 �/ �# S��P1  �R��
�	ی M+�وق ا��0	د 1	 �	71  از آن /��ون آ��، /  ھ�aL+* p و ا

�
�� �Y	م و �

�د#7� را	��	P(ح طBMی ا	ا��. 3�? ���eی   �	�� ی *	دی ا�� <+>
 e: د$Pده ط�	4$�  از ز�*	Cو ا��  P( ی	3�
	�
:�ا
	زی :+	ح *$M$ف /� �IZ  و 

��ی ا:�ا�  اBMح ط)b از /+�	دھ	ی �9رت? &�7O1 و  
	�
.  

�y . دا
�	ن ا�� اBMح ط)P  را در �$#�� ھ	ی د���م آورده امk$1 ر	O/� ا�� 	در ا�+4
  �K د?�ا����	ن ا�$ز�0�$�. ا�$ز�0�$ن و�	دار. *  دھ& �K ا�+	ن ا�$ز�0�$ن رژ�& /$د��

��K  * �+(/ 2د ا*	 /  
�و �Mا و /	 <+� DAJ و �	ره M	�  /  �	7� ن$G7را ھ
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2 ��e /� ھ7�� ا��ازه د�($ش *  . DAJ /�ز*�� *  ا��ا�2)P�$�� ی�A'+#رو �ا�
�� ای �$ار و ذ��)  /�ای �$د 
�و
	*	ن *  داد#	Z  ?د و ز���K . ه درe�	: دو  A�

�3	ی از K	ر ا��	ده ی �H �	 ا��	ده *�ھو <	پ <+� ر*	ن ��	رج  P(ه ط	7  /$د /� :
 �	7�  /BCا�.   *B

	زی را در :37$ری ا ��P# 2
	�
 �K ن /$د��	P(ح طBMزه ا	1


  و ا*+��  رژ�& را /� 	�

	��	ر �9رت ا�C	 �Kد�� و ھ�7 ی د
��	ه ھ	ی ��ھ+�  و  �/

�K a�$�1 2د��	�

B*  /� :	ی آن �K در ����4 :37$ری ا. aC61 ا��  �/ 2
�$د د

? S��P1 ، ��e/ 2�9Bزی�	
 ��P# ارe/2 . �2 /� ا
	�

	زی  ��P# ��م ا	ا�4�

�2 و /  ھ$�2 آ#'�� ا���H، :37$ری راM	�  / و ���	

	زد  *.  


(+	� اBMح ط)P	ن    �K وت را	:)$ه ای *�' 	ر �9رت/	��	
در /�ز/	ن *  را����  از 
از ا����� ھ	ی ��J  و از ا��اد و ?�وه ھ	�  . /�دا�K  * 2#د�� واd9 از :	�  د���


  و ��ھ+�  *�'	و1  را /� :	*�8 	�
�K در 
	�3	ی ?$#� ���+  1$ا���0 /$د�� اد/�	ت 
�++K �k�Jد���K  * �k�J م �$د	د�� و /� ��K  * ر در . ، �0(� /�داری	/ ���0)�

�'+K�	A# دم و�K ن	�J را ��A� ��ا ����/ Dدادم . �&ا� y�k$1 �7k در d9$* در آن
e�را درھ& *  ر 	رھ	2 ?'���� K	ری *�:8+> ًRاو �K 2
و  داھ7�2 ا�� ا*� در ا�� ا
�� �0(� /�دار�3	�  از 
���2M ط)M  P$رت *  ?��د �� از /	/2 اC�J	د+> ً	��	l.  

ا*	 اBMح ط)P	ن ا/	�  ��ا#�+� /� ا��  در اSM از �oب /�آ*�ه /$د ��J  ا�� اد/�	ت
��$# S

+�  /�$�+� ا?� اBMح ط)P	ن روی . <�eھ	 *�$ &K	Z ح	+: �/ �+�
*  �$ا

 ��$# ��K	ر /�	�+� *  1$ا�+� ھ�7 ی د?�ا����	ن را از ط��a رو#3	ی *�	/� 
	زی :	��
در ھ7	ن ھ+�	م  .و K+	ر/�e+� در Z	�  �K اM$���ا�	ن 9	در /� <+�� K	ری �($اھ+� /$د


(� �7  در ارP1	ط /	 رو#+'�Aی د�+  ?'�& ا�� �zZا �8�ت از درون ��Aد�+  #
?�+�$ .����
(+	��	ن را /� J	ر�2 از :	ھ	�  د��� /�*  ? .�	P(ح طBMا   	/ �K &ھ

 �	 اR$Mً �$د را رو#+'�A د�+  *  �+�ا#�+�  ��ھ7�� رو#+'�Aی د�+  ��$�� �$رده /$د
  .��د
2 و �	 *  زدھ7�� <	ر<$ب در

.٣٫۴ .��
ا�� دوران �� د
�	وردی دا#2 دورا�0	ز و �� ا����� . دوران �	71  /� 
� ر
	ح �9رI�� �+71اL� 2#	ی �	71  +:. ای /� :	*�K �k�J �8د *�'	وت از 
	��	ر �9رت

ا/�از و�	داری /�  در �� ر�0+4	�  1$ا�20 /	ز?�دد و �� 0K  د��� �A1 .�Kار #$د
�� �K /� را
�  *��$ن د
��	ه ھ	ی دورا�  د��� 
�/�. وl$ق �7  /$د وR�2 *$رد�K

�7	�H درآ*� �7V(* �K ای /$د  ا�� دوره در و:$د #(Y� .�/  O	*  و ا*+��  /$د
�A(0* 20  ا
B* . ھ�7 <�eاز�	�
$
او در  .از 1+� روی و #8	ر��دازی ?���� 1	 

$ری ا
B*  /$د ا���	ه د��ه ی :37/	 آن �K د. #2:)$ه ای *7� �/ c6z	�I? Hاآo	ز 
�H �	ا��	ده *  �7$د� H�	+)
7�+  ھ& <+�� واژ?	�  دا#2 ا*	 او در ھ	�� ای از . ا*	 �

��J	ن #$ر و :+$ن ا�BCب �	 /� �M�J ی 1	ر�I? Tا#�� /$د و در �)�0 ای 1$ده ای و 
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  /�* ��	
7  . #�'��3	ی �	#+	��� ای را /� ��وش *  رZوت و /  ر	C#اش  ��)�آ*
�H �	 ا��	ده و �1ا#� ھ	�  از �c رھ�Pی �9ر71+��  �	��J 	/ م زھ� . /$د	م :	ا�4�


  �	�	: c� 	/ ره ?��2 و	+K T�ر	م 1	ن ر#�ی از 71	7(
 ��(J  �ور ��$ا�M 	/ و ��#$�
*�3Y ا��C	*4$�  از /  ��دی 1$ده و �7�+  . 1	ر�(  <�& از :3	ن ��و/20

�� . رو#+'�Aا�H /$د
هللا �c *8+  دا#�� /	#� /  �1د�� /	�� آن را در ظ3$ر ا?� 
7�+  :�K$4�0د�.  

ا�7Zی ��اد را ��/ e	�� �J$74* ای /U��V دا�20 و در ��Y?��2 1	 /� �3& و . ۴٫۴.
ا�7Zی ��اد /�آ�+� ھ�7 ی و�Jه ھ	ی /� 
	*	ن . و :)$ه �7	��3	�H د
2 �	�2 درک او

�2
��ه ی :37$ر ی ا
B*  ا

'�ه ?���� 1	 . � �
�	/  /� از �$ل �'2 /��
آرزوی د
 ��
ا�� در ھG7$ن ر:	�    رھ�Pا� رھ�Pی و Z	R در آرزوی /	ز��eش ���ا
�� *06$ب *  #$د را دو?$�� ?$�  #�8  ؛:37$ری C1 �K   7>�� ن$G7ت ھ	د�8 �/

�K از  را *  #�HP+ 8 ا
1B+	9~ 1	ر�(  : 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
��Cار 

�	ب ظ3$ر :	ن ��اK+� و 1� /� ھ�K	ری دھ�o ن و در	3: ��/��� . ،�J�+K SZا�2 در ھ7
H�ا�� ���4Z &2 و ھ
او /� ھ7	ن ا��ازه /� �Jا�2 . 
bP ا�7Zی ��اد ھ& وR���7ار ا


	زی ظ3$ر ا*	م  �+��2 ا�7	ل :23 ز*/ 29�
 �/ �K ن *  دھ�	��0  ��Pا د��C� ای�/
ا�7Zی . :37$ری در ��Y او 1	 و�9  *8+  دارد �K در��*2 ا�� دو ھ�ف /	#�. ز*	ن


	ز ،� د
��	ه ھ	ی ا*+� ��اد و ��P# ی	3�
	�
ی اBMح ط)P	ن را K+	ر زد�� ا*	 ھ�7 ی 
ن <+� ?	م ا	ن را /�?���+� و �Z  �$د اBMح ط)P  را ھ& رو�$��K  0د�� و از ا
�	دآ�

����ورا�1 ھ& ?Iا#�+� و #$K  د ا��ان�* �/ -  aن را  /  رو�$�(*  rC� ��  M	�  اھ$�
*B
�7	ی 1	زه ای /�ای :37$ری ا
 S/ ،�++K ن	ا����$M�3ه ی اJ از �K �+#ا��/  

اBMح ط)P	ن �K *'3$م :	*�8 ی *��  را /�?���+� و  .ا��ا�($اھ  ا
B* :/��7  آ*�
�S ھ7	ن :	*�8 ی *��  Mو ا �ز�	oرا ا��$ی آ  P+و *��+� ا� �+��	
 2�M	�  /

��ت زده K+	ر ���0+�Z �7ی ��اد در /�ا/� ا��ا�($اھ  اوZدا��0+�، در دوران ا . R	Z
#�+� و �� *��+� ا�+P  را �K ا��ا��	ن �7  دا��0+� اد��� �� :	*�8 ی *��  �o/  را د
�+K  * w�(P1 را  �	20 و <� آر*�>.  

8�	ن?I#�� ازا�+3	 ا�7Zی ��اد �ا����Z�/ �:$1  eی را در *+�CL ی ��71  ھ��7  /	 #
/ ، /BCی ا�$

(+	ن 1$�	�  و �  ?��2 و /0	ن ر�0+4	�  و �	71  و �Z  ھ7	ن *$ �

8�	ن �P+	ن و /��6� 7Z	�2 *	دی و *8+$ی  .ا7J	ل *�6ود و 0Z	ب #�ه /0+�ه ��Aد�از #
از ھ�p ا�9ا*  در د�	ع از 1.*�� . & �P$د�Zی �K در ھ7�� :37$ری ا
B*  ر
�Kد /� 

8�	ن در �Jاق ��و?eار��Aد ھ� <+� �K در ا�� �c *$رد �	ص :+	3Z	ی �CZ$ق #

�?�م �8	��2 ود���ی ھ& در   *B
ا���P <$ن ا��ا�($اھ  ./$د�� ����P	�  :37$ری ا

او در �Z ھ7	ن #8	رھ	ی *�8	رف *)�$ن /$د ھ�?e ��$ا�a7J 20 ��71  /� آن /�ھ� و 
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�  ا������ه �  /���د	�
. از CZ$ق �Kدان و /)$<	ن و *	�+�ھ	��	ن 7Z	�K 2+� و 
$> 2
�� را
�ا��S را �7  �$اL0(� دم�* aZ ل ن	7�	ا ��K  * اب را ط�د�Jدو ا .

�ی ��اد ن :	ن ?���� /$د ا*	 ا7Zا�� ھ�J  ��7/  ا���P از آo	ز ا�BCب ا
B*  در ا��ا
 �K ر�� *�6ود و /$د$
��2M آن را *)7$س و /�:��0 
	�2 و در �Z /	:�ھ  /� 

�& ��Aد ط)P	�� �	 #	��ھ& /�$ان ?'�Y� �1$K 2ا�� 
�1 . �
	�
 ��2Z و /	 را /	 �Mا <+
 �*	��/ &�Y+1	و ھ �	3���	8� h)�* 2��?  *  � &40+* و.   ��/ ��#I? ��از ا

#8	رھ	�H *	�+� ا*6	ی ا
�ا��S در ا�� ز*�+� /� �Zی �4+0��ه /$د �K ھ+$ز ھ& /�ای 
2
��ھ	 ا�7Zی ��اد. ا��ان ھG7$ن �c ��ھ+^ �Z  *(	ط�ه آ���� ?��� ا�V1 ������/

 (7J ی	3�
	�
،اداری و /��	*� ر�eی در <	ر<$ب 
	��	رھ	ی ��c و را در 
	��	ر 

	ز*	ن /��	*� را /20 و K+	ر ?IاA# .  / 2#++�ه ی :37$ری ا
B*  /� ا:�ا?Iا2#


	ز*	�  �K �$داز �$د /� د�	ع /��($ا
�� /$د و *�31	 /$د . آن �K �& /� ا/�و /�	ورد

�S *  داد ��ای A�1 را H��س *$:$د	

�3	ی :	ری *  K	ر K	ر#+	
  را �K ا	�

�� /  د
2 و �	�  در K+	ر VM ن ��ز��$G7ن /20 و ھ	ر�2 از :3 �K &د، و�9  ھ�K
ھ$ا�$اھ	ن ا�� 
	ز*	ن �7  �$اھ+� . ا�7Zی ��اد �9ار ?��2 آب از آب A1	ن �($رد

�eی دم *  ز�+� �K در ھ7	ن آo	ز ا�BCب /  . IP�����ا�� وا89��3	 را > 2�*�ام از اھ7
در ز*	ن *�76رk	#	ه K	ر K	ر#+	
  در ا�� 
	ز*	ن . ��ر ��ر@��42:ارزش #�ه /$د

 �/ 2
/� را
�  اھ7�2 دا#2 *�� در ز*�+� ی ارH1 و ا*+��K 2 �$د #	ه د
�7��ی �3	�  *  زد�7O1 . 2�	ی د��� د�	رھ$�K +� ھ�7 ی�	ی ا*$ر ?�<� * ��C/ در


	ز*	ن از اھ7��   و ا7J	ل �'$ذ /� <�& *  �$رد /	 ا�� Z	ل /K ��0	ر#+	
  در ��ھ7
�	ن . <��7�� /�3ه *  /�د/BCد�� و �� ا�	ن ارج *  �3	A(0*  
	�
ا�� <�eھ	 را �� 

��ه
  .1	زه /� دوران ر

0�& �Kدا�7Zی ��اC1 /� دوره ��	د را / .'�# H�/	7K دو دوره �ا� �K 2
2 ا���e ا
ھ�7 ی /	 در دوره ی �(aPL+* . 20 ا
2 /	 دو دوره ی ر�	
2 :37$ری او

�	7Z از �� H�	3�#$K�	7Z 2 دا�)  /��$ردار #� و �� از �	ه ای . 2 :3��4+0� �)


	ز�3	ی /�� ا�7))  ا�7Zی ��اد  �+�<$ن IZف ا
�ا��S  از 6M+� ی :3	�  ھ�7 ی ز*

2�	
او /$د �K /� رؤ
	ی :37$ر آ*��A	 �	*� �$#2 و �$ا
�	ر د��ار و . را /  اP�J	ر 
�+��	�Z  71  :�أت ��Aده ��H از آن . *9B	ت #�(K S�/ 	/  87: DAJ c� د در$/ �
�+K 2K�# . �K ده /$د و دودوزه زده /$د�K زی	زی /	آن �9ر / ����� e�ر�4+0	�  �

��اد �OJ �	�	�  :37$ری ا
B*  را آ#A	ر  یا0K .�7Z  او را :�ی �7  ?��2
2
از . #7	ر *  رودو /� اP�J	ری 041& /�6ان در ھ7�� دوران �	�	�  /�  
	��� ا

��
$�  ھG7$ن �� �A6z* c	 �M�J �/ ی 1	ر�I?  * Tارد و از 
$ی د��� وا89  
��  �K . ا
2 :�ی و ھ$�+	کM$O� ی دوران دو	7�
ر��� ا�BC/3	ی /eرگ و   �	�	�

�S *  دھ+� دارA�1 ا��ان را در و:$د �$د  .را T�ر	ی 1	3z9	+1 �7ی ��اد ھ�7 یZا
2
�� در ھ7�� . :�K d7ده ا�	� r
Z	ل ا*	 ھ�7 <�e ط)b ا
2 *	�+� ھ7�� ط�CP ی *�$
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��ن :37$ری 
و *�	�  �K در ز*	ن #	ه ھ�7 <�e *  �$ا
2 و در ز*	ن /� �9رت ر
ا
B*  /	 /��� ی ا�0	�  *�'	و1  /	ز /	 ھ�7 <�e ط)P  د
2 /� ا�BC/  �7	�  و �lوت 

7�2�� ا�7Zی �7	د :d7 ا�kاد /	#� ھ3+1	 �K  0K 1$ا�20 �. ا��وزی زد
. اد �$د*	ن ا
او در دوره ی دوم ر�	
2 :37$ری اش �� 3+1	 b:$* ا�'4	ر �HP+: c ا:�7	J  و 
ا��JاK  k& *	�+�ی #�، /S در �  (7J	IZ 20)� �Y�+*ف �	را�� ھ	 را /� �6$ی /  
 e�� ����� �K ��$? ن	ھ7 U��1ر �/ Dj

	/�C /� *�د درآ*�ھ	ی �'�  /� ا:�ا ?Iا#2 و 


	زی در�Mدم � ادا#� ا#	ره �+�/� ا:�ا?Iا#�� �K c$د1	ی ا
B*  و ا
��Cار  /	 ز*
�	ط  /� را
�  /� *d9$ ھ& B .�K S7J*  /  آ�$�� /�آ*� 
�Y� c	م ا�Z<+� /  ا 	د ا*

���kور درoای �� <+�ان دور از �(M	زا�� ی او د ھ& از�	
ر <	ر<$ب اP�J	ر /	ور
2
	K دو وز��. �9رت  A� ��$? �/ 2 *$89  را
��*�8	رف /�K+	ر 
	�2 و درo ای

�K *  �$ا
2 وز��ی د��� را �K اھ7��  آ�G+	�  ��ا/ 2#	 �c #��د اداری /�K+	ر 
���Kد? ^+
 �/ H/B9 �+K .����
از رھ�P?���� 1	 آ�$��ھ	ی K& *	�� ای . ھ�7 از او ھ�ا

2
BCب ��� /	ور*+� اا�7Zی ��اد را /	�� آ�� .�K و:$د#	ن /��0 /� اJ	�� ھ	ی وR��  ا
  *B
�I? . Hا#�+� �	 /� 6M+� ی �9رتاو و?�وھH /	 /	ورھ	ی �	ص . �7د/�# ۵٧ا�

 H�	7� �/ را  �	و اط$ارھ 	رھ	ر�� ��از او 1+3	 ر:	�  را دار�& �K در اوج ا�BCب <+
�eان /	ور*+� /$د و /� <� *�eان ��I? .Mا2#*  * �> �/ &�اط�ا��	�H . 2 ط)7�b  دا�

/��3  /	ھ+�و. 
(+	�  1+� /�ز/	ن *  را���� 
� ��2M ا���� /	ھ+� ازھG7$ن 
/$د�� �K  )�	�& ��خ رو �	ر
	(*�	وران �K	/3	ی در
  وز�� و29 آ*$زش و ��ورش

ا�� ���A را . IZف �Kده /$د��از �K	/3	ی در
  دوره ی ا/��ا�  �Z  ا*	م ز*	ن را ھ& 
�3	ی �K	/3	ی در
  در آن 
در ھ7	ن و29 ا�+	ن . ھ+�	م ا���	رداده امدر *�J$74 /�ر

<+	ن ���و*+� /$د�� �K در روز�	*� ھ	 و در �	*� ��	ر�3	 /� وز�� و29 ��ھ+^ وھ+� از 
�C	ت #$رای J	�  ��ھ+^ و ھ+� /$د و C61 H)/ 20)� �K �* �Y� ��2 د��� ز
د

*f0$ل �	<	ر /� وز�� . 
Dj د��� ��وھ�3	ی ��ھ+�  �	م ?��A# 2$ه و #A	��K 2د��

(�$ #�م	�.  

��* 2M�� c� ی$
$* ��0Zز و	oھ& درآ �K 2
�	ر /$ده اJ م	71 b(م ط	ھ& /� ھ+�
�	/  *�4د /� �9رت�
�	1  را آرزوی دM$O� ���	ن 
	��� ا
2/  ھ�p ا/3	*  <+J .

�� اوج ر�	K	ر�3	ی 1$ده �0+�اe��OJول ا�BCب ا
B*  ورBف ا�+	ن دا�7Zی ��اد /��
�� وی اBMح ط)P	ن /� 
e �$ا
�	ر ا��9ار 9$ه ی *�4�� /� ھ+�	م �9رت ���9رت ر

�� و �Z  9$ه �	 �3	د در/�ا/� 9$ه ی �	z9 اری وI?$�	9��ی ز	وھ��د
2 رھ�Pی و�
  .ھ7�� رھ�Pی #�

2
�	�3��+P	�H /� آر*	�3	ی  .آ�B� �Gف ا�7Zی ��اد K  * S7J+� ھ7	�	 ز*	�� ی او
 �K 2
��ه ا�K�/�
*  1$ان آن را دوران ا�$ل �1ر�4  ا
Bم ا
B*  در ز*	�� ای 

  . ا���$�$ژ�c /�#�7د
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رج و /  �H را /  او ا/�ام 1$ا���0 /$د ر�0+4	�  و ��ز��ا را�7Zی ��اد /	 ا�Mا
. IZف �	را�� ھ	 را /� ا:�ا?Iا#2. دھ�و�Z  در*�8ض ����د 9	�$�  �9اراP�J	ر 
	زد 


$ی و �Kو$*K 71  را	ی و � /  را /� /+� ا��ا�2 و �	ھ 	ره ای ��آوازه /$د /	AG�ھ
2�M	� ھ$ی /  /$ وaازد ، از رو��+�/.  

�P	��ود در
2 ارج �+3	ا�7Zی ��اد ا�� د
�	وردھ	�H را A#	� ز ھ& /� ز	ده �$اھ  �/	
2�	
��اد /� �O$ص از ا�� /	/2 ھ&  دوره ی دوم ا�7Zی. دل /20 و ھ�7 را ���ان 

�	Zاو و �K 2
�& *�	�  د
K �/ 2	رO� �/ H$�	راھeA7 اھ7�2 اZھ  ص ر��	*	

. ا�� ا���$�$ژی را /	�� 1'0��ی رو#� از #��8 ی ا��ا�  �	م �3	د.ا���$�$ژی �$د #���

 �	�

(+�ا�  �	م ا��ان را /�ا/� . ھ& ا*	م ز*	ن دارد و ھ& ا��ان  c� در  �	�* &�Zر
�Kذ 	7$* . دا�20 /J ر	Aدر ا� ���*$AZ ی	دا�20 آ�$��ھ  * c�� �K �8 ی  او*	:

�2 �$د ا�7Zی ��اد ھ& /�ا�l ا�Jر #�ه ا�� و *��و	P�Jری ا��ا�  /  ا	A�
�(	/	ت د
K+	ر �	را�� ھ	ی در $#7+�ا�� �
H �9ار ?���� ا
/ 2	 �2K�Z c ھ
(2 ز�� �#�ه، 

��دا��  ، �	��	ه ��Aی ا��ا�  �	M  را ھG7$ن اھ�م ��	ھ�ار��ه /� ھ+�	م /�وز 
/	�� :�ی ��1� >	��A� Hی درون 
	��	ری 
	*	�� ی ��Aی راا�� . ط�ا�K  Zد/�6ان 

 *B

	ز��ه ی . *dLC ا�BCب /� /�8 /�#�7داز در :37$ری ا �M	+J ھ�7 ی
�+K  * ر$PJ  *�� �/ 	3رھ�7 ی آ�	+K د و از���2 رژ�& را /�*  ?Jو��* . ��در ھ7

�� IZف #$دC� 2�Rو �K د$P� ��ا �O9 e�� �(Z�* .ز	0K	� �7هJ ا*$�  ھ�ف��� r�ی *6
�� /$دC�  و� . ��C� 2�Rو  �Z b��e ��ا<+^ *  آ*� و*�I? �(Z�* �/ �(Zار /��� 1�1�

  .ا����� ی وR��  /� ا����� ی ا*	م ز*	�  /��0 
	زی *  #�از


(+�ا�  ا/)3	�� �K *�دم  c� از D� و e�ا�7Zی ��اد �D از ا71	م ا��(	/	ت c��61 آ*
�+�ازد را �D و �	#	ک �	*��ه /$د،/ �P:�ا را /� ?�دن رھ	* �ه ا�	+? ��#$K . e�� �Pرھ

 �K ��	��  * ر	را /� /  �	z� ن	ت /�3ه *  ?��2 و <+	�	A*ی �$د از ھ�7 ی ا �/$� �/
:37$ری ا
B*  در ا
	س . ر��� ا�7Zی ��اد ا0Z	س رk	�2 دا#�� /	#+� از*�دم 


  �	�K  M *�ام در �  #+		�
ھ�7 را /� . 
	�  ?+	ھA	ر ا
S��P12 #�ه ا
Y� �/ 2	م 
�b �$د را /��Bف *�	ل *�8وف �+3	ن *  
	زدK�1ت *  را�� و	��e: ی$
 . �4�در ��

�?�
�� /	 ?+	ھA	ران *$ردی و از داوری را:SK �/ d ا�� �	/0	*	�  /	ز *  م ا*�دم 
  .ا��0+�


	ده ز��0� �K �7ی ��ادZد ا	J د /� *�دم$�  A�دe� &>�� ن$G7زھ	oی /� را در آ
از ر�(2 ا��	ده /� *�	ن *�دم آ*� و /� /��ون از » K	���/»	 �c  اھ�eاز درآورده /$د

�H �	 ا��	ده  /�ز/. ا��ان 
'��Kد و در ��3�0	ی :3	�  zZ$ر �	�2�  �	+)
  ن *	
�* Sھ	ل و :I�P* H�	?/$درا�� و واژ ��	+�ه در . /�	زه ی /	1 S0� ��در ��K 2�����Y ھ7

�/  *B
ھ7�� �S0 د��� �7  . د��ه ا
2 شھ�Z	ل /� *�ر
� ر��� و آ*$ز :37$ری ا
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 2

(+	�  را /� ا�� �6$ /�+$د�Z  �$ا ��
�ا�4	م ا�7Zی ��اد و د��Kا�H در . <+
�#  C(1 ی�: ��o ن	آ*$��� H8  از دا��
. 0K  را /� او /	ور �P$د. ��Y ?�وه ھ	ی و

 * &�0C1 ل$� c>$K ی	و #�3ھ 	ھ	�
��  در *�	ن *�دم روA01 دی را	J د و *�دم�K
را /� *'3$م  *  داد ا*	 ھ�?e 9	در �P$د رو�� ژر��� #�ن #A	ف *�	ن :	*�8 ی ا��ا� 

�K d)�7 /	 ا�� رژ�&
A	ف /A	ھ� �	 *��9$ 
	زد، <� ر
� /� آن �K 9	در /	#� از ا�� # و
�2 . دآن را از *�	ن /�دارO)# c� �/ 2�? S��P1 �7ی ��ادZا  �	در ا��ک ز*

z*c6 .م	ھ+� 	ی 1�Y�+* ای�/ �K ��$? ن	2  ھ7�R2 و/	�
	��� » :$ک«eJل از �

	ز�3	ی 1$ده ی /  رZ& �9ار ?��2» :$ک«*�8ض *  #�، اوھ& در . p�/	 ا�+6	ل ھ

2
	A� �7ی ��ادZ2 اZ	90& از و�$+/ y��M ��ا�� . �c از ا�+3	 از :�أت و ا:	زه دھ

 2
�2 او را /	�� /� را
�  درO)# و:� از���	 /	 او . +4P7(K ه	در دا��� �K  (7J

*I�Pل �c�  c ر���K .Dد�� AZ	�2 از ا/�Iال ��ھ+^ دا���	ھ  آ*��A	�  دا2#
را�  /� او 1$ھ�� �Kد و �C	*4$�  از ا�7Zی ��اد /	 6M+� آ:23 ا�  آ*��A	� دا���	ه 

�ی ��اد ا7Z. 	��$ا�20 �9رت ا��0	د?  ا�7Zی ��اد را /� 0Z	ب آورد�Z  د#+	م داد ا*
ا�� �1اژدی ا�$ل 
���OJ  (41 . 2#$ ا�$ل ا
�K 2 ھ& *c6z *  �7	�� و ھ& :�ی

 ���
ھ�7 ی رژ�37	 و �Z  3��71	�  ا
�OJ �K 2#	ن 
�jی #�ه ا
2 ا*	 ھ+$ز /�
 * ��A1 �9رت 	�9رت / H�	7� ای از �Y6� ز �7  ا��0+�ز�+� و .  

�O+J c� �7k�7ی ��اد درZ2ا
��8 ی . �31ا�  ا
�O+J c�2. ا��ا�  ا# �G/ c�
�� #�3 ا
2 و آ*$زش د��ه ی ھ7�� �Y	م آ*$ز#  ا��ان /� �O$ص �Y	م آ*$ز#  �	�

37:H�	3��
	K ھ�7 ی 	/  *B
از :$ا�  /� a�J ا*	م ز*	ن /� ھ�.ت و د
�� . $ری ا
ه ر��� ا
2 و در 
	ز*	ن *)S *��6 ھ& /� ھ+�	م 
(+�ا�  ھ7�� ا*	م ز*	ن را رؤ��K 2د

2
e3اآ*�e ?'�� ی �$د را �D ?��2 �	 ا��K  در �'	 �/�ا�l ��	رھ	ی ا
�K ھ�<+�  ا
�� ا�7Zی ��اد /� ?$�� ای :�ی در دوره ی دوم ر�	
2 :37$ری ھ7. ��� دا2#

�� . ا
�	ر ا
�BCل 9$ه ی *�4�� #��$+>  *B
�H از او ھ�DAG د��� در :37$ری ا�

(� از ا
�BCل *در :37$ری ا
B .#3	*�  /� ��ج ��اده /$د 2�	Z ����3/ در  


	زی ا�� 9$ه *  ر�2*�4�ه ی 9$*�6ود   ��J و � . ���K �:$1  0K ��7Kده /$د ھ7
�c 9$ا  ا?� ھ& 0K  /� ا�� :+�P از. /��$ردار ��20ھ& 9$ه ی *�4�� از ا
�BCل A'1

ا
�  ��� /� ره ی *4وا/��0 /$دن $9. 
2 ارج �7  �3	دن را درا#	ره *  �Kد، اھ7�2 آ
 sJ	/8  *  . #�ه /$د ھ&ی د��� دو 9$ه وا/��0 #�ن
 �#	P� SC�0* ���4* و�9  9$ه ی

��	#$j/ را H�	دھ$P7K ���ی د	زه ھ$Z �/ 2 ا��ازی
 /� ھ� Z	ل ا�7Zی ��اد. K+� /	 د
�� /	#� ��ا�H �$ا
2 /� او ?$ش دھ+� ��از وزC�  ا?� و�  �Z ���د  �	ھ�7 ی  .:

I? ��	�  �
�� #�ا�+3	 /� راC� 2�Rم و	Y� در a�7J  �	دھ	z1 �7ی . ارZا 	ون /�ا�+3eا�
�� �K ھ7�� ا*� /� C*	م ز*	ن *  دا�+� �� /� وR�2 ���اد و ?�وھH �$د را *��38 /� ا

�

	زی در :K c� 23$د /� *8+	ی  را �+�  ./� 0Z	ب *  آ�� 1	ی درون 
	��	ریز*
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.۵٫۴. c� 2
�y دھ& ��e را ی /+�	دی ���A در ا�+4	 �$ب اk$1 : ا :37$ری�>
�� /� �Aا
B*  ھ�?e ��$ا�C�  و� c� ر$zZ 	/  �Z 20 ی و�Pت رھ�Zر<�  و و	j

 *B
�	/�؟ /+�	�3	ی :37$ری ا/ 2

  د	�
�(20 /�ا
	س #8	ر و�Zت  ?�دا�+�?	ن 
 Dj
/��	�� ی 1$ھ7  /� �	م و�Zت ا
B*   ھ�7 ی *�دم ���وزی �$د را :�� ?��2؛ 

1'0�� . �9ار ?���C� 2 و :�لا*	 /	 #�	ب در *�8ض  �$د �9BJ ��	ن داد /� 
	*	��ھ 
2
	Kو�� ��C�  2 از و��8P1 �/  *B
ی ���K e در دوره ی و�	دار �ھ7�. از و�Zت ا

�M�J ی ر�^ /	�2 و وارد :+^ �اق K	را�  دا�B/ ،2#	D� �(M ازJ:+^ در/�ا/�
2�Rم :37$ر�2 و و	2 /� ��?  �Z	P* .ز��	
 �OJ  �	4+0#7  ر�	ی ھ�Pرھ �/  ?

 *B
�� K$#�  /$د در ز*�+� ی /	ز
	زی و�Zت اC� 2�Rو ��8z1 و . �OJ ��ا
�1   ����K�4 در /� �0	د و دور را��ن :+	Z  از AZ$*���ان/$د (�� آ*	�Bز ا��	
��0/

�(20 9	�$�($اھ  را :	ر زد و  ?�وه را��ه #�ه �$د را 
	ز*	��ھ  �Kد و . 1	زه #�
#20A اBMح ط)P	ن ا�� 1$ھ& را دا*� زد �K ?$�	 /��� ی .� اBMح ط)P  را�0	��

�

$م /� اM$���ا در :37$ری ا
B*  /� و�Zت *  ر$* .���	j� 1$ھ& <+�ان �ا� .
�+��	
Z	R . اM$���ا�	ن در /�ا/� ھ& �M /+�ی �Kد�� و /	ز ا���B	1  1	زه را آ#A	ر

��e ھ& ا��0	ده ا�� و ود��� ھ�7 در /�ا/� ��C�  ری ��ارد�	P�Jع <�& /��0 .ا	ی  د�
�� �7  1$ا�� �Y	م :37$ری  *	ل ا��وزان :37$ری ا
B*  #7	ری ازC� 2�Rاز و
ا�� *dLC /� �	ری �Y	م :37$ری 3+1	 J	�K  (* در. *O$ن دارداز ��و�	#  ا
B*  را 

 � ی�41/، ھ�7 . ۵٧ا
B*  *  آ�� �	ط�ه ی ��و�	#  �Y	م 
)L+2 ا
2 در 
	ل 
دار�� و ھ�7 *  دا�+� و�9  ا�� رژ�& ��و/��eد ھ0A� �7	ن در /� �	د #	ه را  
C$ط

  .*�8ض داوری �9ار �$اھ+� ?��2


�ھ4 د%
# *� ا�/ح ط���ن. ۶٫۴.)  

�
�0Z �/ e	ب *  آ�� �2#$�  *B
. اBMح ط)P	ن /� اP�J	ری 
�?I#2 :37$ری ا
��، :+	3Z	 و ?$#� ھ	ی وا/��0 و آو�(�� /� 
از آ�4	 �K ا�� ا�BCب /	 ا/3	م /� ���وزی ر

در . و ا/3	م آ���+  ���� *  K++� ا�� ا�BCب و رھ3��P	�H ھG7+	ن :)$ه *  ��و#+�

  .�&/+7	�	 ���ر �#��Cدر ا�+4	 *  �$اھ& اBMح ط)P	ن را 

2
��ی ا�BCب ا�(A# )� یZ�* 20(� .  /BCی 1+� و ا�	ھ�7 ی ?�ا��3 �(Z�* ��در ا
�0& ا�BC/   از�	�
$
  *B
0�0& اKر	* 	ره ?���� 1	/� آن ا# 	ھ�����K *�76 رk	#	ه �

در ا��  .�Kده /$د ز�� �$ای ا*	م �7�+  ?�دھ& آ*��� و از ا�� راه ھ$�2 ط)�K  Pد��

  �7Jه ای /	زی *  �Kد�� /� �O$ص /	 S7J ��د 	�
 HC� ن	P(ح طBMا �(Z�*

�e ?�و?	����ی�
.  
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�� �9ار ?���+#	Z ن در	P(ح طBMا �K ی دوم �(Z�* ر  �در	از راه را�2 �$اری روز?
0�� /	ز?�2 �$د #���* ���	
  .?Iرا���� و /� ��A ھ7$ار 

. »راSZ ما*	«�9رت /	ز?��+� ا*	 /  ����P	�   در *�Z)� ی 
$م /� /(2 آو�(�+� و /�
�K 3  /$د�C�  2 و�
ا
��Cار آن را  �$د اBMح ط)P	ن ا*�وز�� رھ�Pی �K$ر در د

	زی �Kده /$د�� �+�در ���K �4	ری از ���P� Hد�� و در دا*� . ھG7$ن �c �3	د ز*

�� S? �/ ری	��	
  .�+��Y�0�� ی /  
�و�	�  /� �	م د*$�Kا
  درون 

 –*�Z)� ی <3	رم 6M+� را /� ا�7Zی ��ادی وا�3	د�� و �� /	زآرا�  <�3ه ھ	ی ا*	م  در
. *�ار /� �	ر��	ن #�	�2 و �� $1
S :�0� /� /� ا�� و آن در دا�S و در �	رج از �K$ر


$د *  :$�+� و و در دا�S در �	رج . Z	R ھ& ا*	 از را�2 �$اری o	�S ���ه ا��
7  ���++�o	�S � و:H#$K b0K �3 :23از .  

 2
از آ�4	 �K ھ�7 ی اBMح ط)P	ن /�اR$61 �lت <+� 
	ل ا��� /� #8	رھ	ی /��و�  د

د��� *	�+� ?I#�� �($اھ+�  +�ا��ا��� ا�� و *�ام 
K  *  8++� �$�� دھ+� ا?� /� �9رت /�

ھ7�� اBMح ط)P	ن *  ��
+� �D <�ا از ?I#�� ی �$د *�دم از /0�	ری از  /$د،
  7� �(M	� ن	P(ح طBMا �ن ا�	+�?�	؟ /��  از �7����) *06� �K�$ر و وا�Zی �*	�+(?

��+� /	زھ& /� ھ7	ن �9ار *  ?� ۵٧/	رھ	 ?'�� ا�� ا?� �c /	ر د��� در *dLC ا�BCب 
$�
�+�ا�BCب *  � .  2 /��3
/�  د<+�� اظ3	را1  ا�+	ن را /  اP�J	ر *  
	زا

. دوری �7  :$�+�ر دوران AZ$*2 �$د �O$ص �K از /0�	ری از ا7J	ل ��$��P	ر د
 �/ ���8��ی رو#� و�M�6  *  /$د �K ��وج از<+kز*+� و	��  �0/ 'LO*  ج	1

1	ج زاده در �	*� ای �$د را ?+	ھA	ر *  دا�� و *   .?$#� ی <�7  /� آن ا��ا�2زاده 
�0�$�» »�+K اف��Jا ��	ب /BCا� S0� . * اف��Jا 	C* ن �$د در	ا?� در ز* �K &+K S/

8�2 ا��Jاض *  *$ا:�3 �	در
2 /	 آ�2:�* &��Z �'Z د�&،  هللا #���7�8اری و /�ای�K
�� �K ا*�وز �Z*2 *�ا:d و J	�7	�  ھG7$ن *�Z$م آ�K 2	ر /� :	�  �7 
هللا  ر

�	ت ز�4	� ، / ، 8�	M ، (�
$ی ارد/$* ، �	
�� ��اZن و	�	ات آ9�zZ ی و�Y�+*
��ازی، ط	ھ�ی اM'3	� ، :$ا# b�V�
�7	 *$رد … دی آ*)  ود
�Z  در �Mا و 

�� و *��9 ا��	ن +�0Z م و	2 و �$ه ا*�/  �Z �K �
�81ض �9ار ?��د و K	ر /� :	�  /�
1	ج زاده در:	�   ٦».و ��e آرا*�	ه *�Z$*	ن �Mو9  و �	71  از �81ض *O$ن �7	��

ه �Kده د���از ھ7�� �	*� rC� �K /� ?$#� ھ	�  از ��$��3	  در :37$ری ا
B*  ا#	ر
�0�$�  * 2
داد?	ه ھ	ی ا�BCب  �L	ی *	 ا�� /$د �K در *C	S/ /��  ر��	رھ	ی«ا
&������ dk$*«.»ز$�وا/��0 /� د
��	ه �9رت ا
2 در  /� ��Y *  ر
� �K »:3	ن �

*   ،/	 :1B7  ھ�<+� درھ& ر�(��،از9$ل �$د و از ز/	ن 1	ج زاده1'0�� و �SC 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��«:�$��0J در  ��*BJم ط�اح ا	ا* r� �/ م$
ای داد
�	�   *	ده �K١٠ :+	ح *$
 ��
   ط��K  Z ?�وه(/$د  ١٣۶٠در /3	ر 
	ل " �9و
 "ا�BCب در ز*	ن 3#	�
ھ	ی 

3	ی 9	�$�  آ�	ن را /� �)d د�� و /r0 *+	ظ�ه و CZ$ق و آزاد�د?�ا���H *(	طb آن /$

Bح ?�وه  * ��$�و :+^ 761�)   ۶٠و ��e �1ور�0& 
	ل (��& ، ا*	 ��$ا�0)زد ھ	 �

��ی  �K ا�� راه را 1	 K 200? �(Z�*	S* از #�$ه) ��Iا2#��� c��� د*$�Kا1o ی	ھ
&�+K.«٧  


A$ت  واyk«: و *  �$�1�0	ج زاده 
�M Djا2Z /� ��ج *  دھ�  ،&�$�/ �1
���* S	 7�Z	ً /	�� /� ھ7�� د....آ*�e در/	ره �6$ه *6	7K	ت داد?	ه ا�BCب �L	ی *	 /$د 1.��

�& ا*	 �� در داد?	ه+K اف��J*  ا 	ز:$ھ	/ �K و آن ط$ر  ��	ی �7	ت  ھ	*	اھ+� و /� ا31$�
2C�CZ س	
1	ج زاده ?�<� د�� /� » .*$ھ$م *�bA1 ���ه، /)�A در ����	ه *)2 و /� ا

�� �L	�  ا��Jاف *  K+� ا*	 ھ�ا�2 هللا *��� د���ی �K در ھ7	ن *e?�/ dLCاری +>
ر�	
K 2	�$ن وBKی داد?��0ی را /� د
2 دا�Z 2#  1	 ا��  	ه ھ	ی ا�BCب ��	/2داد?

�+K اف��J2 ا
2 *	 /� داد?	ه ?') �7z* �/ SC$ن( در آن ھ+�	م . �Z �Y6	�k ���ه ا
���& ھ	ی ا�BCب ا��اد?  2 . �7
��P	ن ا�� اJ 	3+1�+2 /� ��ج �7  دھJ�
 �K.٨  �ا�

 �)
4+0��ه /� :	ی �$د ا*	 �� آن ?�وھ  �K �$د را د*$�Kات *  �	*�� از ا�� � �)

�� *8	و��  را /�?e��ه /$د+> �K BKن و$�	K دوری :20 و �� آن . ��/	*eه ا�� �K ھ7

  !ھ�ا�2 هللا *��� د���ی و ھA7	را��$?  H	 J�*  د�	ع از CZ$ق /��ھ& /$ده ا��

 �� از ?I#�� ی �$د. ط)P	ن *�د*	�  در �$ر ا7�J	د ���0+� وا89�2 ا�� ا
�K 2 اBMح
S*	K 2 و
�+� ی :37$ری ا
B*  در������ و �� از �?  * �(M	� . ن	ا�+ �Y� در T�ر	1

7��3	ی . �rC از و�9  #�وع *  #$د �K ر9�P	��	ن /� ا�+	ن ظ)& روادا#�� ا���7M
�I� 2��ی �kورت ��� ا��ادی <$ن 1	ج زاده �7  1$ا�+� :	� *$ردیِ ?'�	رِی �$f0*

  . �Mھ	 1� از دو
�	�H #$��وا89  �$د او و 

�� در �M�J ی را�2 �$اری دار�� /(�  M$1 S/	9 ��o  �	دھ��# �K ن	P(ح طBMا
از /��� ی �$د را /� �	رج از ا��ان اeJام �Kده ا�� 1	/�ای /��� ی اM)  در ا��ان 

*2 در �	رج /�3ه /����� و در ،در 7k� از *$اھb ا9	����  K $4�0:++� ھ��7  
ز*�+� ی /	ز?�2 �$د را /� �9رت /� *�د #�L	ن /eرگ و ھ�7
�	�H �1ارک  ھ7	�6	ل

�++�P/ .	+�?� ا 	2 ا*
�� K	ری /�K$�،��e ا+> �/ 2
ن د
2 /� دا*� ا?� #	ه �	 د���ی د
  .*�دم 
	Rری#�L	ن /eرگ /�$��،K	ری ا
2 در ��*2 د*$�Kا
  و

                                                           
  .ھ	��(�.٧
ھ�.�م در ھ	�ن . در(�ھ�ی د�.ر ر��د و ھما�ن ��G1 ی 	��ن د�Iری ھم در رز��	� ی Hزب 3ودش �� /�پ .٨

در روز��	� ی آ��د�1ن ��	� ای در ���& �� �3ن ��3ف او �� /�پ ر��د �� ا	<�ی �Iط	� �ز����ن -� ا�ن 
  .ا-�ون �� ا�ن دوروز��	� د��ر�  �دارم. ��دوی 	(�ھد�ن را �3ت �رز�ش -رده �ود
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�e  ه
�K  8د و �	رج از �K$ری اBMح ط)P	ن ا�� /��� ی /��و� � SC�0* ای ��	
ر
�����Z ای. راه /�+�ازدo و ��	�#	�  (7J .�
ا�� ھ��3	ی ز�� را �   �/	 ا�� Z	ل �$ا

�����/:  

  ؛?I#�� ی اBMح ط)P	ن و ?+	ه ا�A+  /� دوش د���انو M	�A	ری اول �	0K	زی 

0+�
	��� اBMح � D(4* ر/�داری و	ندوم ?'�	P(؛ط  


$م ��	
$1
S /� ر 	�

	زی و 
�K$ب ھ�7�A� ارe/ن ا$G7نھ a/	
  ؛ودو
�	ن 

 ���	
اBMح ط)P	ن /� J+$ان 1+3	 راه SZ *$:$د و و *4)0  
	زی <3	رم �oب �0+� 
�	ن/�o �Y� ن در	P(ح طBMن اR	8� ان و�Pرھ �ا��ا�� 	؛:  


	زی /�ای ?0�S ا �+�ا�� ز*�+� روز�	*� در. انBMح ط)P	ن /� �	رج از ا���+4& ز*
ھG7$ن 
A$ی ��1	ب /�ای �$د و /�ای ا79	ر#	ن 1 S7J	 K+$ن ھ	ی اBMح ط)P	ن 

  ؛�Kده ا��

 Sات :)$ه دادن �$د /� دا��K$*23 د: ���� ��#	Z ن	P(2 طM�� ی از��#�& /�3ه ?
��  �8+  در دا�S ا��ان در ا�+4	. و �	رج#	Z از ��	C* و DAJ ز	oن در آ	P(ح طBMا

�+	ن /� <	پ *  ر
	���� ا*	 4Z& اJ$PL*  (M	ت را /� �$د�3	 ا��O	ص *  ��
�+	ن �K در ا�+4	 و آ�4	 ھ& در دا���	ھ3	ی �oب �1ر�0  .داد���� ��#	Z ��
Dj از ھ7

  .را /� �3Jه دار�� /�3ه *  :�0+� و *  :$�+� /�ای 
'� /� �oب 

�#ا6C و *5#ان:ا�/ح ط���ن. ٧٫۴.  

dL ا��(	ب ر�	
2 ?�<� از �7K �Y  /� ا��ازه ی رو��ادھ	ی *C/73�  ٢۵رو��ادھ	ی 
��  �HP+:HC ا��JاP�  k$د ا*	/�اھ7�2 و:37$ری و
	���دK.1 ��)�:+HP �$دا��

و ھ�7 ی #�K 2K++�?	ن  ن:$ا�	. ?Iا#2 و <���  را /	 وk$ح /� �7	�H درآورد
اBMح ط)P	ن و #8	رھ	�  
�داد�� �0A� �Kه *�'	وت /$د از �$ا
�� ھ	 و 71	�Bت 

�	/	�3	ی �31ان و �3#
�	�3	ی ھ7+$ا /	 �31ان ا�P	#�� /$د از #8	رھ	ی . رھ�Pا��	ن�
  * 2�	AZ ��C� 2�Rم و	Y�  �$���
 �/ S�*�گ /� د��A	1$ر و #8	رھ	�  �K از *


	���د :+HP ا��Jاض ھ7�� #8	رھ	 /� رو#+  د��ه و #+��ه *   در ھ7	ن *�K . ِdLCد
M0  از اK 	*ن #� ا	P(ح طB �k	Z د$P� ��دا��Ij/ را 	3���eھ�7 . وا89>   (�P
را ز�� 

�Mار ورز��ه ا�� و *�دم /� 7Z	�2 از *$
$ی و �Kو/  ا'�+� *  ?. در *  �Kد��
ھ7�� ا*� /� *8+	ی �I��ش #8	رھ	ی اBMح ط)P	�� و در �3	�2 اBMح ط)P  در 

2
�� �7  ا�� 
(� در
P� 2$. <	ر<$ب 
	��	ر :37$ری ا
B*  اA1 	3��د و /� وا89
  .زد
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/� �1ر�U اBMح ط)P	ن �	<	ر?��+� از #8	رھ	ی ر��� ای 1$ده ی #�K 2K++�ه در 
#A	ر 
	ز�� 1	 و�	داری �$د را /� 
	��	ر �Y	م آ :+3�P	ی ��	/	�  �	M)� /���+� و

  .U 71	م *�دم را /� 
$ی �$د :)K b++�د?�?$�  /+�	دی ��$ا�+� /� �1ر� ھ$ا�$اھ	ن

�(� 20	Z �/  71'� و �Zا
2 از �Y	م ا�Mار ورز�� و
Dj ?�وه ھ	 و ا��اد د���ی 
�+�
$�?�وه ���ا*$ن .ا*	 ا�� 3+1 �/ 2K�Z	�  K	�  �P$د. از اBMح ط)P	ن /� او �

�Kو/  د
��	ھ  وا�  89	 M$ری /� راه ا��ا��+� /� �	م #$رای ھ7	ھ+�  راه  –*$
$ی 
��*�دم #+	��� /$د و �� 0K  ا�� <+�� #$را�  را �K �� اzJ	ی ا�� #$را /�. 
eP ا*

/	 ھ�7 ی *('  K	ر�3	 <+�� #$را�  . /$ی �+3	�A	ری *  داد :��	�  :�ی *  �+�ا2#
را /��$د /��A و از �$د  �K۵٧ *  �$اھ� ر�^ و /$ی #$رای ا�BCب آo	ز ا�BCب 

�J	M  Jو �1ا �/ &�	
  .در /�د K+�، �7  1$ا�� �Z  از �c /�6ان c>$K :	ن 

اBMح ط)P	ن �(20 در �	رج �K$ر /	 /��	�  �c ?�وه �+U �'�ه 
�K  8د�� و 

	ز�� e�	7�* رج :�ا و	� &�C* ن	� .�$ا
�+� /	 �Mا2Z راه �$د را از د��� ا��ا�

LJ	ء هللا *3	:�ا� ،*06� �K�$ر،�PJا�8)  اzJ	ی ا�� ?�وه �+U �'�ه PJ	رت /$د�� از

�وش و  &��Aا��PJ ،ن	زر?	4 /+? �PKرج . ا	از� H)/ وھ  ، آن�? ��+>  �	��/

/$دن از رو#+'�Aان اBMح  ���+	ن را �K د�P	�� روی از اBMح ط)P	ن و 
�/'�*	ن
�+� *  آو�(�+� ا��(	رھG7$ن ��	ن ط)b را
�7�� و/�o رده و$��
  Kا�� ،��e�آو  *

�S  ا���P ا��ک. 
	�2 ا*	 اBMح ط)P	ن ھG7+	ن /� راه �$د ادا*� داد��A�1 از D�  �	*ز
�3	�H را از �	د �7  /�د /	 P(ا��ک #�3ت ط  �J	z/ 	/ �K  4+? �PKه، ا�'� U+� وه�?

��ه *L	�P  در ارP1	ط /	 ���+�ا*	م ز*	ن /� ز/	ن را�� $1
S /� اظ3	ر ��Yھ	�  �	�(�� و �
���K از آ
��ا�� 
(+	ن �4+0��ه و /� 9$ل 
�د/. ن /$ی �'  ا*	م o	�b /� *�	م *  ر 

�? �4+A#  ن	3�K  ���� و K$دK	��«روز�	*� ی ا*+)
�� /� ٩»اظ3	رات C/ &��
�O$ص *3	:�ا�  را /� �Zی /�ا���(�K 2 *3	:�ا�  �$د را #�*0	ر ا0Z	س �Kد و 

�+> S�A�1 ی	را � H�	z*ا e?ھ� ��$?  * ��+>  4+? �PK2 ا?� *  دا�20 ا'?� 
  .?�وھ  �I?  7ا2#

2�	�� �71	� �Z ��*8)$م /$د �K اBMح ط)P	ن /	ز در *�8ض . و ��  7	K �/	ر /� ھ7
����LJ	ء هللا *3	:�ا�  �K ?+4  را . ا���B	ت �	 ا��8	/	1  د��� �9ار *  ?

��ان * �/ ��	��$ار#�7ده /$د و �$د را /� ھ�Z	ل /��1 از او *  دا�� در /�6ان �	ور*
�	رج ���� و ا*��وار  آ*� و
(+	�  /� ز/	ن را�� �K ا�� /	ر /� �O$ص ��& ���وھ	ی

/� اBMح ط)P	ن را /�ا���(2 ھ�<+� �K دو
�	ن اBMح ط)HP ھ& /	 او *$ا�2C ��	ن 

7J 2)  در :37$ری ا
B*  �8	ل /$ده ا
2 ا�� 
(+	ن . ��اده ا��	�

	�3	 در  �K او

                                                           
٩

  .١٣٨٨دی  ٢۶.ا	روز Iردا را 	  ��ز�م: ���� ی. �� .
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�	د9�a را در
2 در آ
�	�� ی ا��(	ب ر���P� D(4* D?	ن /�ز/	ن را�� �8+  ھ+�	*  
 .�278 او ھ	#7  ر�0+4	�  در آ
�	�� ی 
C$ط  د��� �9ار ?���� /$د�K و�  

2

7J 2)  ھ7$اره <+�� ا#�P	ھ	1  را *�bA1 #�ه ا	�
*  . *3	:�ا�  در Z$زه ی 
�+���  * D� ا��ک ا��ک ���	ن *  را�� و �0	ز/�/ a�K	�  ا
2 . ��د :)$ 
(+  �	د9


(+	ن او را در ارP1	ط /	 �K	ب » �	L�
)7	ن ر#�ی /� �	دآور�� �K در » آ�	ت # �lا

)7	ن ر#�ی را �A$ھ�K Hد ا*	 /�8ھ	 از #�ت ا 2)
��C	دات �$د ز��K	�� آo	ز 


2 و *(	�'	K2 2 �$د را /� ?$�� ای
د
2 /�  *3	:�ا�  در ا�� �$/2 ا���.د��� آرا
 �$+K و ا��ان �O* 	/ ط	P12 زد در ار
ط /� /�	ن د��� در ارP1	 C*،	��0 ای /D �	در

��J)  �	*+� ای
�)LJ	ءهللا *3	:�ا�  . /	 P*  +0Z	رک و (61��	
ھ	ی �kا�BCب  3	ی ر
8�2 ا��ان و *�O را ��	�� kھ2 و	P# �/  +P* ا��اد دا�20ی �1$ھ& ا�. 

/� ?eارش /	#�	ه : ا�� *	:�ا <+�� آ*�ه ا
�P� « 2 آن R��« در #�AP ی ا�+����  

(� *   ����P	ران، وز�� ار#	د دو�2 اZBM	ت D��K در �A  از دا���	ه ھ	ی ا��)

 �A+�ن ا	�+  ، وا/��0  1	م و 71	م 0Z»#$د #�ا�r ا��ان را *�Oی �Kد �2'?» 7، /	 /
�� �Kد*P	رک /� �oب را �A  از 1'	و1K	1 /  و	ا��ان ارز� 	ر /$�K ��ا �د�	�: 3	ی /+

��ی در �Jم ھ�?$�� وا/��0   :37$ری ا
B*  ا��ان ا
�BCل / Y� ب و #�ق�o �/
  . دارد

 �0�	C* 	/  :�ا�	ن ار#� ا��ان ی *3R$f0* 2�8k2 ز��?  و *وو�8kره و	در/ ،�O
��ای را �$ب  هللا �	*+� *� آ�J»2	 �Kده ا
2 دا »رھY8* �P& ا�BCب«3	ی اO�9	دی �8	�

�	ه �K ھ�p،   دا�& �K در 71	م K	ر�	*� #+	
& و *  * 
 �LC� ،H*دی �$د و ا9$ا	O�9ا
  �Z� c� 7� &��0ی ھK	� �LC 2�	� ی(»1$ان �AP#: ��R آن�P�١٥  �+'
 .)١٣٨٩ا

ا��ک . �2P0 /� او /�ا���(2 را �	در
2 /� ط$ر /��3  ��& /0�	ریا�� 
(ِ� �	د9�a و
�� ی �+U �'�ه �K در آo	ز /� �O9 ھ$�2 �7	�  رو#+'�Aان �	�ز*	�  �D از ا���	ر ا�� /

�& #�ه /$د �� �LJ rC	ء هللا *3	:�ا�  رد�+  در *C	S/ د��� �	رج ���+	ن Y+1 �A'+#و
���7��  U+� ��*BJد و ا���/ �(M	� ��C/ ر د�� از	<	د را �$� e�#�، *06� �K�$ر �

�S دھ�(C1  
	�
 S8� c� �Z ا��. �'�ی را در a�وا89�2 ا�� ا
2 . ا�� 
(+	ن ھ�7 �	د9
�A� �'� U+� ��ا �Kاز ا c� ل ��ار�� و ھ�$P9 را ������ را  O)#  8'� ��*BJا �ر ا�	

ا�K  4+? �PK /  �1د�� /� ھ+�	م  .	�Z 2	SM ���ه ا
Y+*32$ر *  �Kده ا
�K 2 در �
اO�J	ب Ioا�C* H	و*�  061�� /�ا���e از �$د ��	ن داده ا
2 از ��Y اطJB	ت و 

20�� ��C/ �Z ص . آ*$���  در$O� �/ �K R	Z #� و	ح /�L* او ھ7$اره *  �$اھ�
K  1�3#ن *  1$ا��	
�<� /($اھ�� ھ .�$د را /s6 /�ا���7+/ e	�	�� �K b0ده ا
2 آ

�H از آن �K . را��1$:� /�ا���e *06$ب #$د /�ز/	ن *   <�*  1$ا�� /�$�� و ھ�� �/
K ارe?�/  &�و�/ ����/ Dا��'+KDا��'+K ��(++�ه ی ا�ر71	�3ان آ*�ه /$د  )ھ�/ �K �/

و�9   .�  از #�K 2K++�?	ن د��ارھ	�  �Kد/	 /� ��/ �O9	�  K+'�ا�D و اط7�+	ن �	ط�
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���� از #�2K :�0� در K+'�ا�D و ��H *� آ*� /� �O$ص � �K /2 /$د	/ �از ا�
�K  * DZدم <�eی . �I��ش دJ$ت ،ط  �	*� ای ا���Aو��IJ cر �$اھ  �Kده /$دم

ا�Mار /73� ���و*+� /	 *� 71	س ?��2 و . �	:$ر ا
2 ا*	 ھ�p /�ھ	�  در د
2 ��ا#�&
&+K 2K�# د�K .�*/� �31ان آ �ر71	ھ 	د و�9  /�K ھ�ی	�7 طZر را ا	K ��در . ھ7

 bP
�� /+$�0& ا�� ھ�
� �8+  ھ	ر71�،���و*+� و ط	ھ�ی  و�9  �	<	ر #�م /� #	Z
 �1 �
�& ��ا�A'$رت و �cدو1� (داد?	ه ا�BCب /� ا�Mار C* ن	?�++K 2K�# از �'� 

، Dا��'+K در آ ��Pا� �K ازم�+�/ bCJ �/ �Y6� ��م را در آ���'
*dLC /� ز�	�& 71	م  ن
در ،  )/��	*� ای و��ه �1ارک د��ه /$د/�ای *� BCب /� �O$ص ���� <$ن داد?	ه ا

در �31ان �3	�P Hدر :��	ن 6Mھ	ر71� /	ری،. آ�7	ن /7	�& /� �1ر�U از *� دوری :�0+�

R$Aر ھc� �� &�0 . م�?+4  را د� �وز?'2 د�در *+eل *�  c� �* 2'?  *
1.��� ?'�& . �����0& او را#�'2 زده . رو#+'�A د�+   Kا�� 	20؟ /�> 	7# �Y� 2'?

. �$د#	ن *f0$ل 
(+	��	ن ھf0* .�+�0)� ی *� ��20. آ9	�	ن ھ�7 <�e *  1$ا�+� /�$�+�
2
�c /	ر #+'�A د�+ ، �c /	ر رو ،از آن و29 /� /�8 اc�  4+? �PK /	ر 
R$Aر ا

�20  آش درھ& . �8	ل *�ا�CZ d$ق /�� و ��MB ھ�<� ��H آ�� �$ش آ��� �:$�*
ا���P ا�� 
+H4 ?+4  /� *8+	ی ا�� ���K 20 ھ�7 ی د��� اzJ	ی  .:$ش ارز#  ��ارد

�& . ا�� ?�وه �+U �'�ه 1(& دوزرده ای ھ�0+�(
 ًR	7�Zدی ا�* �K ن	زر?	ا�8)  /�PJ
��  +)

 ا�+'D ھ& /	�� /	#� 	�
و�9  *  ?$�� . ارد /�ای ?'�� *�� *YZB	ت 

 2

(+  در ���K �C� �/  +�:37$ری ا
B*  را /	�� از ز*	ن روی K	ر آ*�ن �7
/�ز/	ن *  را��ا*	 از �	د *  /�د �K ��رش در
2 از د
2 ھ7�� آدم ��*	ن �(20 

��ی �Kد�� وز��ی ?��2 و ھ�7 <�e را �K  * S761د 1	 /	اھ	�2 او را وادار /� K+	ره? .
. ?	�H :37$ری ا
B*  را /� <	�H  /($ا�+�*��اث او 1	زه :$ری �P$د �K /	ز*	��

�	ن /� ?S ��20 ی K$#�3	� /� �9رت /	ز?�د�� و و�9  ھ�7 �ه 
�K  8ده /$ده ا�ھ7$ار
�	�e �P���� و *	�+� ?
	ن را /�راه آ* SP+1 و b(2 ط��	J  2
A(0*  ��J	ن <� و را

����P0> را  
	�

�وش و �K�$ر و8k. و د�P	�� روی اBMح ط)P	ن را :	رزد��   
ھ� دو �K	ب �$ا��ه ا�� ا*	 . �Z  A$زوی ا
2 و د���ی دا���	ھ . دار��  د���

�+�$?  7� 2
در . /� ا�� دو /	ز*  ?�دم. 
(+	��	ن *+40& ��20 و /� د�8	ت د��ه ام را
ا�� �zZات *$
$م /� ا�+4	 *  �$اھ& اK+$ن ���A� c را رو#� K+& و /�$�& 

/	 ھ�7 ی 1'	و31	 /	ز در /�6ان /� ھ& *  . رو#+'�A د�+  ا
�($ان ھ& را �($اھ+� �$رد
�� ��	ن داده ا�� رو#� �	�/ �����$دی را ھG7+	ن �K /	 ا���	ر ھ7o آ�+� و *'3$م �$دی و

2�	
	 1	 آن *d9$ ھ7	ن K	ری را ا�4	م *  دھ+� �K :37$ری ا
B*  /. و#'	ف �$اھ+� 
2
. ا�� /�/(�3	ی و��م ا���H در �M�J ی ��J  و ر
	�� ھ	ی :87  آ�	ن ا�4	م داده ا

  *B
روز �
� ا�� ا
R �K 2ر�4	�  ا�� :$ر ?'c�/ ،2 روز /s6 در :37$ری ا
�eھ	 . ا�7Zی ��اد آ�4$ر ?'2 و J D9)  ھIاد��� *  ?$�+� > ��
� ھ7Rا d* و

ا
2 /� �$راک �Jه ای در �	رج و دا�S  و1'0�� و �A1ار ھ7�� �BPJeت �P1ل #�ه
 
  /  / �M	ر�$�K- 	3��20 /�$�� آ�� . <� �'� c�/�*  آ 	ه ای از ا�+3��	� �>�� .
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�+K  * ق�M ت	YZB* ��?+4  ا�� :$ر ?'�K،2�$ر . در ارP1	ط /	 ا�� �+U �'� ھ& ھ7
�� ھ& ا�� :$ر و آ�4$رC/ آ�4$ر و .Bھ& ا�� 	ات /�zZ ��؟ ا?� ا �> �K ف دار�� <�ا

�� M	در *  K++� و �� /	 د���ان؟ �D ا�+	ن /� ھ& *�)  دار�� �K ظ�ف ھ& را �	�/	ھ& /
�++A#  * . ره	ی #7 ���	��� ھ& �O9ی دا#�� ا�� و �$ا
�� ا�� /�$�+� /�	�از �Mور ا�� /

89$��H ز/	�  ��م دا#�� ا
2 و ?��� ھ7	ن  ١٧ی * bP

$ی /� $* ��0Z ��*
�� ی ا�+	ن را *  �$ا��� ا*	 و�K 2'.�9 ا�+	ن /�ز/	ن را��ه ا��<�eھ	�  را *  ?�	�/  

�� ی *$
$ی را آن و29 * و�	�/ �+�/ 	3+1 ��  �
، /S ا���B  /	 ھ& ��ار��� ا�+	ن /� را
�$ا
�� ھ	ی ا�� دو را . 
(� �$د را /	R و �	��� *  K++� و *�دم را 
�K	ر *  ?Iار��

  .*�ا ��	ن دھ+� در ز�� *  آورم 1	 J�* 26M	ی

  ١٠*	�(	� ی �	#C;	: ���2یاز  - ١

»... ��0/ �/ ����/+�ه راه SZ را در روا�� 
	��� ��3ھ	 و <��7 ھ	�  از آب رو#� و #
/ �K &*  دا� ��	رود� �ا� � ��	رود� dk2 آب و و�'�K  4�آ�+� �1ر�� c�  و ط U��1ر

�� دھ� �V1 را . �K آن �9رت را دارد 	م *	Y� 2 و
و ��e اC�J	د دارم �K ھ+$ز د�� ���ه ا
ھ�7 در M$رت �1/�� و در M$رت دا#�� �c ��	ه ا��Zام آ*�e و 1$ام /	 *Bط'2 /� 

�81ادی از ا�� راه Z)3	 را �K <$ن  /+�ه. �4	م /�
	�� *)2 و ا�9	ر آن ا�� *3& را /� ا
�� �9ار دھ� و <��7 ھ	�  از آ��3ھ	 و l	1 261 ی *)  را	z� *  1$ا�� �ب رو#

 &+K  * ن	� :اوk	ع را /� 
P3/ 27$د /�Pد، /

١ -   J$� �/ ���	z9 و 9$ه D(4* 2 و(* S/	C* دو�2 در &�C�0* ی��I� 2��$f0* مBJا
7Z 2از دو� �K 78$ل در*��o ی	2 ھ�	8'k و 	3��
	K S/	C* 2د و دو�$�� H�	3

 2

(�$ی *�/  1BA	�K �# /�ای �K$ر ا�4	د �Kده ا	� 	7�C�0* . 2ا?� دو� ��C� �/
K	رآ*� و *a6 /	#� �$اھ� 1$ا�20 :$اب *�دم و *D(4 را /�ھ� و ا?� /  K'	�2 و 


  /	 او /��$رد �$اھ	
�� در <3	ر<$ب 9	�$ن ا�	z9 و 9$ه D(4* رآ*� /$د	K	� د�K �+
.  

�1و�� 9	�$ن #'	ف و ا7�J	د /�ا���e /�ای ا��(	/	31	 �K  J$� �/ ا7�J	د *)2 را /�  - ٢

	زد  d�	9 2�	و د� �J�� و /�ون ��	'O+* /2 آزاد و	ر9 c� . 2K�# ��	/ $ن�	9 �ا�

��o& 1'	وت در آراء و ا(J ھ�7 *)2 را��	و :)$ی د� �+K ��7z1 	ای ����� ھ �C�(
3	ی 
2
*4	�D او��� ا�BCب *  . ا��رK	ران �Y	م را در ھ�7 
L$ح *+�'  
	زد  و :+	Z  د

 ����  .1$ا�� /� J+$ان ا��$�  *$رد 1$:� �9ار ?

                                                           
  .��١٣٩٠ر	�ه .�ر�	�ی ���م ظ�ور	��4 �. ١٠
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�2 و آ/�وی آ�3	  - ٣��Z ء	�Zو ا  
	�
�� دارم �K ا�� ا�9ام �� . آزادی ز��ا��	ن C� ه�+/
�� �$اھ� ?�2 P81 م	Y� 2�درا �/ �K �8k �/ .��: �K &�
  و ��e آ?	ھ	�
	�3	ی 

  .*+L6  /	 ا�� راه SZ *(	�� ھ�0+� 

آزادی *J$PL	ت و ر
	�� ھ	 و ا:	زه ��� *�4د روز�	*� ھ	ی 9$1�� #�ه :eء  - ۴
 2
�1س از آزادی *J$PL	ت /	�� از /�� /�ود و �41/�	ت . �kور�	ت رو�� /P3$د ا

�ره ای و اھ7�2 3	ی *	ھ$ا?��0ش K	�	�. �د :3	�  در ا�� ز*�+� /	�� *$رد 1$:� �9ار ?
��?Iاری 9	طd ا��l	1 و 	آ�3 ���	دن رو# �$/  �	K	�  /$)/ �K ��	
3	ی �9�7  و ر

M 2��6ود* ��	
�7	 را *  ر
3	ی ا�+����  *  1$ا�� /�ای �	راز��3	 و *�6ود��. �ا و 
1+3	 راه <	ره دا#�� ر
	�� ھ	�  *�+$ع و آ?	ه و آزاد در . *�ت K$1	ھ  اI?�lار /	#� 

$�K S2 دا�
��ه ا
�K 2 /	 ا�9ا*  4#	J	�� و �	#  از ا7�J	د /� . ر ا
آ�	 ز*	ن آن ��
 2�9B�  �	�$A# �/ 	را از آ�0$ی *�زھ 	ھ3	*�8 ، ��	ق :B� ی	وھ��*�'�Aان و �


  و ��ھ+�  و ا:�7	J  دا�)  /�?�دا��& ؟	�
  

۵ - J	7�:ق *�دم /�ای ا$CZ ���	+# 2�7
�S اeZاب و /�A�1 $�  و�	ت 9	(A�1 و 	3
 SMی /� ا�+P�	�٢٧   
	
ا�9ام در ا�� ز*�+� �K *  1$ا�� /	 درا�2 و ھA7	ری . 9	�$ن ا

  �
ھ79BJ �7+�ان /� �K$ر M$رت ?��د در ط$ل <+� *	ه *  1$ا�� �z	�  1$ام /	 دو
و *2P6 *)  را :	��e�� در ?��ی 
	ز*	ن /0�U و ���وھ	ی ا*+��  /	 *�دم و �	 

  .م �7	�� در?��ی *�دم /	 *�د

/� ��Y /+�ه c�  �Z :$ی . /� /+�ھ	ی �$ق ���+3	دات د���ی ��e *  1$ان اk	�� �Kد 
 �#	/ &+�V* 1$ا��  * ���kور1  ��ارد ھ�7 /+�ھ	 /	 ھ& #�وع . c>$K زRل در ا�� /

و BKم آ�� آ��A ھ�7 ا�� . *�	ھ�ه eJم در ا�� راه /�و#+  ا�c7K a �$اھ� �Kد . #$د 
27 ���+3	دات /�وAZ dk$* و از  
	�
ن ��	ز /� 1$ا�a �	*� و *Iا�Kه و داد و 
��ھ	ی 

  ».و �1/�� و ����$اھ  *  1$ا�� ا:�ا�  #$د

  ١١از *	�(	� ی 8#وه ��E) F#ی - ٢

»...�K &�ور	/ �ی َ*ُ�دم ا��ان /� ا��

�ا eP
 HP+: از  A>$K H)/ ان$+J �/ 	*  در
&�ان *� +#ار ز%# ا-/م و *# ����ی  �#��C ی ���(I�J� :%#& K�� 4��ت ���G را �4

*47S از ا%: �Rا�12 . آن &5ّ#ک آ%�9ه ی ���G و ���2��ت آن *� N��C	6 را &�M	K �#د
R K9ھEی ھ �	(�	�2ی در *�� :	;C #	� د آورده ا62 �� *� &�ّ�� *� ھ� را آ+�ی�


�اT��� 6%�NC UV از �*	 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 ���G در داTR ��7ر َرھ

�& ھ�ی *�	�� ی ���G 2�� َ�#ُدم ا%#ان+K  * مBJا 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�$ن *SّC�0 ا��(	/	ت /	 �7K S�A�1 ، /ا$O�
�Y	رت �3	دھ	ی /  ط�ف، �Y� $V	رت ا

آزاد #�2K �7	�+�?	ن *(	�'	ن و *k��8	ن /� *+Y$ر �1و�� k$ا/e?�/ rاری ا��(	/	ت 
��Rد	J و.  

�� ی ز - ٢ّ(K ت *$ارد *�/$ط /� آزار، آزادی	�	A#  
��1  و /َ�رCJ و  
	�
��ا��	ن 
#A+�4 و ��K	ر *k��8	ن در *	ه ھ	ی ا��� در داد?	ه ھ	ی /  +(J	 zZ$ر ھ�.ت 
 �
761�)  و :�Pان �0	رات وارده /� �9/	��	ن َ ��o S�Kو /��$رداری از و �'O+*

  .K$ب ھ	ی ا��� و �	�$اده ی آ�	ن

٣ -  ��	
�� رّ(K زی، آزادی	ی و *4��$O1  1$M ی	ھ ��	
ھ	 اJ& از *J$PL	ت و ر
  �$�e�$(1 ی	ل ھ	�	K ه، ?��0ش�# ���� ی ����	ت 9$1(K از ��
	�0$ر و 9$1 dر�

dھ$اره ای، ر�	دو��  و *��o �

	ن /�3
	�� ھ	ی ��)���+^ از ا�+���2، ا*A	ن د��
�
�� ی راد�$ وe�$(1�$ن از دروغ ��دازان و 1'O1 ،�KIّن�$ق ا�	آ���+ Uّ+�.  


 ، :+HP دا��4$�  و ز�	ن،  - ۴	�
�2 9	�$�  اeZاب �	8ّ� aّZ ���	+# 2�7
/� ر
NGO  ت	87ّ41 aّZ ر*+�ان، و	K ر َ?�ان و	K SC�0* ی	د�� ھ	ی *�� ، ا6ّ1	د ھ	و �3 	ھ

 SMا a/	L* e�
  ٢٧ا��Jاk  *0	�27 آ*	
  .9	�$ن ا

�$ه ی د*$�Kا1�c /� د
2  ا
�BCل دا�H ?	ھ3	، 
�jدن ا*$ر دا���	ه ھ	 - ۵# �/
�	ه ھ	 و ا�B6ل #$رای ی �Y	*  و #Y� �P	*  از دا���	ھ�	ن، ��وج ���وھ	دا��

��9	�J  �$	�  ا�BCب ��ھ+� o.  

*6	�7K ی J	A# S:+�4 َ?�ان، 9	B1ن، آ*�ان و J	B*ن :+	�	ت ?I#�� /� و��ه <+� . ۶
��  .*	ه ا�

٧ . a�از ط� ���	z9 ل 9ّ$ه یBC�
ا��(	/  �Kدن ر�	
2 آن، ا�B6ل داد ?	ه ھ	ی و��ه ا
�� از z9	ت �	J	دل و ?$ش /� ��*	ن، /َ� IZر �	z9 ی 9ّ$ه ی ��'O1 ، �$�	9��o ی


  و ا:�ای *+$�	ت *C	*	ت *	 �$ق 	�
داد (دا#�� *C	*	ت z9	�  از ا��اد �L	/� ھ	ی 
  ./� :	ی ا:�ای /  ط��	�� و J	د��R ی 9	�$ن) ?	ه ھ	ی ��*	�� 


2 و اO�9	د و ��ھ+^ و . ٨	�
��وج ���وھ	ی �Y	* ، ا��Y	* ، ا*+��  از 9)& روی 
  .ا�K'	 /� وظ	�� ���Z ای

٩ .2��	Zو دو��  ���ن رو ��7(J ی	زه ھ$Z  
	�
. رJ	�2 ا
�BCل اO�9	دی و 
از (ا
�(�ام ��Aدن P��1$ن �7	ز ھ	ی :�87 /�ای �Mور اAZ	م �Bف #�ع و 9	�$ن 

�S *6	رب، *P9 o	� �0 �  ا�رض، *��1 و'.(  
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ا��(	/  �Kدن، �I��C�� و �	
�K $? Tدن ھ�7 ی *�Oّ��	ن رده اّول �K$ر و*�6ود . ١٠
  ».�Kدن دوره ی O1ّ�ی آ�	ن


+H4 ا�� دو *�� / �/ ��	'O+* �?اjk ��o ت	:	4�Zر�&��داز�& و از اI?وردر   *
/��& ا�� �$ا
�� ھ	 1'	وت *	ھ$ی /	ھ& ��ار��+ .�Aدو��K2ذ
. � در ا�+4	 ا*	 �kوری ا

 A� ت	��e: ر	P�Jا &�داوری /� آ�3	 را  آن �K ا�� د
2 از �$ا
�� ھ	 /  آن �K /($اھ
�� د�+  /	رھ	J+$ان #�ه ا�� و o ���ی د	وه ھ�? r
$1 SP9 	31�* س از	
/�j0�& در ا

e�2. ��20 رو#+'�A د�+  9	�	نی �	ص آ<
0�	ر�$ب ا*	 ���A ی دوم و *��73 ا�� ا/ 
از �A'1 د�+  /� #7	ر  /$دن �K �Kام �c از ا�� �$ا
�� ھ	 ��	��� د�+  /$دن �	 *)3&

» راه �$«در ����� ی » دوم ��داد و /�6ان ?Iار«*  رو��؟ و�9  ا�� 9)& در ر
	�� ی 
آن 
(� . آ9	ی ا�PK ?+4  �$#2 ا�� رو#+'�A د�+  از درون د�� �7  ا����� ھ7�� /$د


�وش را 
(2 /�آ2 آ9	ی �PJ*� در آن و9 &��Aرا ا� H�	از �$<� ھ  A�د و�K ��'#
T
0��K Uد و ?+I��  4ا2# �	/ �* ��(J &ھ	1$K �/	��$#�� /$دم ا
��Rل ا�� . ا���	ر/

�HC د�� و اPl	ت ذات /	ری از درون اRھ�	ت ��و�01	ن   �/	رو#+'�Aی د�+  در ارP1	ط
 *B
�8  �	 #�ع و �A'1 ا# �C� 2 ، �� از درون
در آن و29 ا�� . 
�/�آورده ا

�+��+/ T
�2 و ھ7	ن . رو#+'�Aی د�+  �7  دا�20 <�$�� /� �	�	Zن رو	دم ھ7$/ ��#$�
#+'�Aی د�+  �7  1$ان رو*�ر
	ن Z$زوی /	�� /� �$آوری د�+  /�+���+� و?��� ا�� را 

��*	� .$� �K �'� c�BLMا �ا� ًBM$#2 ا� ���	/)+� #$د �0 �2 *
ح ا
2 روی د

(+  �	د9�a /$د ��Pا� �K 2
��Yم را در :	�  د��� . رو#+'�Aی د�+  �c �	رادDK ا

. Bح و K	ر/�د آن *(	�'�  ��اردLا�� 9)& /	 ا�� اM. /	 ا�� اBLMح �$#�� ام ارP1	ط در
 ،�G را �K �7  �0+�د <�eی ا
2 /� �	م رو#+'�Aی د�+  �K *  �$اھ� �$د را د�+ آ�

  8� �/	�� *+'O	�� 06* �K &0�$+/� �K�$ر در ا�. ھ& /+7	�	��و ��J  �Z  ا
B*  و #

�وش ا
2 &اوا�� *+40در ا�� 1 �M�J	 �Zودی آن ھ&  &��Aا��PJ /�  .�1 از �ا�

�20 و *3& ا�� ا
�K 2 ا�� رو#+'K، A+	ر� ��
$��ی د�+  <�eی درھ& 1	��� و /� ھ& �
� و در �BK cم از s��Z و 1'0�� '*�P+  /� رو#  ��.ت ?���� از اAZ	م واز �)0

20��  *B
��J$74* 20 ای از  �A  دو
� ا#	ره در ا�+4	 و در آ�4	 /� �9آن . ا�  �	K
&�*	+/  *B
رو#+'�Aان  ،:$ا�	ناز *�دم و /0�	ری . 
(+	ن ��اK+�ه را رو#+'�Aی ا

ا�+	ن *�د*  د��� /$ده ا�� �K ا�� . دوران *��وط� /� ا�� 
$ را �7  #+	
+� د�+  
� *L)$ب �rC *  �$اھ� ھ7�� رو#+'�Aی د�+  را K. دن ��ار/� آ ر
	�� K	ری


�وش و ھ�7+	� &��Aا��PJم	J  1	YZB* �Z آن ھ& در �+K  /	�ھ20 ارز H.  

ن 
(+	ن *� 9	1�J	ٌ /� �ا آ9	ی 
�وش �D از آZ	R /0+4& ز�/	 ا�+6	ل /	�� ���A� c را 
&40+*  )
در ھ7�� . /� ا�� ���ش ا��C	دی ��اھ& آورد ��A ��ور�2 و 
�K  8د �	
O'1 ی �*	��/ c� ن در	اوا�� د��م ا���
� /� ١٢»ر
	« در e�$(1�$ن)  Rا d* �K 

�& *  ?'2 ا��C	دی 
bP *�6ود�2 ��$ا��0&  ھ�7 ی آ+�P/ی د�+  از ن را�A'+#رو �/ �K
20�� 2
�� ?Iار ھ& <$ن <+�� *�د*	�  و:$د دار�� و1. /	/2 اBLMح *  #$د درl

                                                           
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�zZ 2$ر رو#+'�Aان د�+   ا�� ���A ا���P در
2 ا
�K 2. ھ�0+�
�� ?Iاری ا*	 /	�� /�$�& 
(� ا��	ن د9�a . در ا�� �1د�� ��ارم. دا�20l.1 ره ی	در /
20����� در :	�  �$#�� ام  رو#+'�Aان د�+  /� را
�  zZ$ر دار�� ا*	ا�� . �� �A�	+>

�+� آ*   /	 ھ& K+	ر*�ام  از 
$ی د��� ا�+	ن . ا�� رو#+'�Aی �7Jی K$1	ه �$اھ� دا2#
���$د�3	 دور *  
	ز��o 8  �$د را از�Pط  �+Kوا 	و از ھ& دور *  #$�� و / . 	/


�وش دو � &��Aا��PJ ل	ا�+6A 2 و د��� �� را
/�*  #�7د A� �K  *3& ا
و#+'�Aی د�+  /� دو M$رت 
�/�*  ���A ی *3& ا�� �K *  ?$�� ر. ور�	���0 ژ
0	�  �K از A�K  آن د
�� و ا��ادی �K از درون /� د�� *  ����� و دود��� . ورد آ

ن د
�� ی �(20 آ. *+	/d *(�)� د�� را ��	ه *  K++� راه/�ون /� د�� *  ����� و از
�2 ا
2 و ا��	Zیرو ��
�3	�Hدوم ھ7�� �$د آ � دA�	j7وش و ھ�
�2 /� . 9	ی �	Zرو

 2

bP 1+^ ا ��در Z	�  �K و *�6ود /	ور او د
�e7د در�	�K  * 2+� و ��	ھH /� ھ7
��
در ����4 . دوم از ھ�p :	 د
�e7دی در�	�K  7� 2+� و وا/��0 /4	�  ��20 ی د

2 ���0+�ا�� *YZB	. ��	ھH /	ز ا
2 و ��اخ����A  <+� در ا�+4	 /� .ت 
�وش K& اھ7
&+K ره	ا# ��	ی؛ دو د����(20 1.. /�A'+#رو �اری ا�I?��lد وe7�
 در�	�2 د

���$دی C(1  #�ن ا�� رو#+'�Aی و <3	رم *f0)� ی /�ون o م$
�	وا/��0  آ�	ن ، 
ا��A�& 9	ی 3+��PJ	 I�/ �Kر�& آااز. در /�ا/�درون ���ی آن �A ���ی ا�� رو#+'�Aی 

$(Y* وش�
�� �$دی ا��	ن و دو
�	�H را ،�7	�  ھ& *  K+� و *  ?$�� AZ$*2 مo
 �+K  *  C(1 . 	�$? ن	و د��و ا�� �+�K  * &�
در ا�� . :� د��ه ا��ز� رو#+'�Aان د�+  

  *  'L� &K ن	رد ا��$*�+K .از آ SP9  �Z ًR$Mو ا  *B
ن /'�*	�+� در ا�� :37$ری ا
���� *C	م �$د در ا�74� ���9 ای �)0'� و 27AZ ا��؟  ا��	ن در آ ا��	ن K  :'	د��ه

8�2 �$/  دا#�+�kدر و
 �K  �	Z 9)& را �ا� bZ	M 2
ا�+4	 وآ�4	 ا��اج *  از 	�3	
 ؛
	��� ا�� �Z  از �K c	ر *�8	رف م�A� S و9)& را در ا��ان *�6و	ری از اھ�K++� و/0

K ی	ن  وآ9	را �$د ا�� 	39$CZ ����3/ ده ا����$ر�K  * 2�	�در . در  �Z ر$��K ی	آ9
R	/ /�آورد 	ط�ح �)0'  دا#�� ا�� / �(Z�* ��آ�� .  �Z �K وش �� �$د�
آ9	ی 

درس  در
2 ا
�K 2. ��ز��ش در ھ7	ن ا�74� از /��3�� *89$��3	 /��$ردار /$ده ا��
2
در
2 و�  ا��K ��P �	. ا��	ن را *��9$ 
	��� ا�� ا*	 ا�� د��� �K c& ز�	ده ط)P  ا

 ��  *B
�� �K در ا�� :37$ری ا+K  * �0�	C*  �	0K 	/ <�ا �$د را 	ی *��6م #7	آ9
 2
*  1$ا�+� آl	ر#	ن را <	پ K++�، �� *  1$ا�+� در :	�  SV# c�  �Z *�8	رف /� د

S9ا�Z �+را�I�/ ر	ن روز?	
*� /	 . *�8	رفد
�e7د  از راه �c  آور�� و �� *  1$ا�+� آ
 �/� *. M	دق *�V$ل /� K	ر /$د�& مدر ھ7�� دا���	ه ا*	 روز?	ری$ر 9	ی *06� �K�آ

  �Z د�� و�K  * ��ا*	 آ9	ی �K�$ر در  �*�ا �7  ��دا��+ا
�	دی C$ق *�8	رف 1Z$ھ
/	��Rه وK  �9	ر ھ�دوی *	 را .  /$د ن �K از *� :$ا���آ*89$�2 /��3 �9ار دا2# /	 


�P ی 71	م 
$ا/a درZ	�  �K /� د
�$ر *��K �9$د�� ا��	ن /� ا�74� �)�0 ر�2 /	 	6*
و *�ا ھ�p :	  *�3وی K+  و /�ادرش �Z  /	ز����0  *�ا /  د���K dL9  Sد��

�+�
���$دی ا
2. و راه ��اد�� �($اo 	* از c� ام�K  �
  ؟/� را


�وش &��Aا��PJ ی	ھ ��A� ���د 	ط /	P1در ار 	�1  .ا*$K  +�ی د�A'+#رو �ا ا��>

��$#�  �($اھ /	�R'�اد #+'�Aی د�+ ا��اد رو ؟�$اھ� /$د 2ز�0 ��� دا#2 ا*	 +<+
ا?� . <+�ان �7  �	��*  �	*� �	ص د�+ �K �$د را رو#+'�Aی  رو#+'�Aی����ه ی ا�� 
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در �2 هللا �	��+  1	 M	�6  ��4 آ/	دی آرو#+'�Aی د�+  دوران *8	�M را از 
�Y�&����/ $� e�اھ�& داk$* �+K �/ �K 2#$ع *  ھ7$اره 1	 د�� دار�& <+�� *�د*	�  �

. �ی و 
+H4 *	ھ$ی �9ار *  دھ+�و و:3  از د�� را در *�8ض ژر�+� ��داز��
*	 �8+  ھ7�� د
�� از *�د*	�  +: �K	Z  از اBMح ط)P	ن  ا*�وز�� رو#+'�Aی د�+ 

درون 
	��	ری ا�� د�� �	زود از K �+6M+	ر �$اھ+� ر�2 ز��ا *$k$ع K	ر#	ن 
2

2 روز ا	�
 .e�
2 روز ز��$�� ھ	ی آن �	�
��و�$اھ+� /	 د?�?$ن #�ن ا�� 


2 آن ھ& د از ا�� ?I#��.ا��	د	�
 ��ر /���1� A#)3	 و ا�+	ن آ���o /$ده ا�� /� ھ7
�(41H1	 . �/ت در /�ا$A
 	1 ����?  P(2 طM�� ی؛ از��از �	0K	زی ?���� 1	 ?�و?	��

��$ای 
)7	ن ر#�ی و ده ھ	 *$رد �	 :+^ ا��ان و �Jاق �	  ��K٦٧	رھ	�  <$ن ��K	ر 
2
1	زه و�9  ھ& �K *  �$اھ+� /� ا�� <�eھ	 /�jداز�� /� :	ی  .د��� از ھ7�� د

7�2 و �Mا29 و ژ�7Mزر� �/ �+�$:  * S
و ط)P  �  و /�ا�2 رف ا���� ، $1
 +Aب . ��ا�BCز ا�	oن در آ	*�د* �/� ��ج داده ا��  ٥٧ھ�7 *  دا�+� ا�  �	1+�رو�3 �>

*�د*	ن /��+	ه و دا���	ھ�	ن و *CC6	ن وار
�� ای �	م �ادی از 81#	�� و �	�� ی <� و /� 
<� �	��ه Z �K	R /	 ز/	ن /	زی 1+�رو�3	 را /� ?�دن . و #�3ت د
2 و �	 �Kده ا��

�20،ز��ا /	�� ژر�+��. د���ان /�+�از���  �	K &ھ �زه ا�	د و 1$/ $��
/$د و  ھ&/	�� را
B
. 1	 /�$ان ا�+	ن را را
2 آز*	�  �Kد :20*  �	م ?��2 دوری از آ��K �G ا�BCب ا

. و�9  #7	 /� ا�� *�د*	ن *  ����� ھ�7 از *$اھb ا�� رژ�& ا
B*  /�3ه *+� #�ه ا��
20� 1	زه *  ?���� و?���� ا�� و ا�+	ن از ا�� رژ�& /�3ه . ا�� 
(� *� ذره ای ا�oاق �

�+�$?  7� �)
 2�7�7M آن از راه 	ن. /	ن *�76  ھ7	ان در ز*�A'+#رو �K یe�>
ا�� <+�� K	ری J	2P9 �($اھ� دا#2 و 1	زه ا?� ھ& 
$دی /� /	ر . رk	#	ه *  �Kد��

���	ت رو#+'�Aی . /+�	��، �7  1$ان آن را رو#+'�Aی �	*M$O� از  A�  ج �$اھ	/
2
 /	 ھ�7 ی ا�� اZ$ال. ز*	ن #	ه /$د �K ھG7+	ن در و:$د ا�� *�*	ن ادا*� �	��� ا


�وش *  ?$�� /��Bف روZ	�2، رو#+'�Aان د�+  د
�e7دی در�	�2 �7   &��Aا��PJ
�++K . �K  �	**�د �ا��  ا��/ �+K ع	20 از �$د د����K 2)/�/ 2 9	در ��	Zرو d9وا �/

I?  * ر	ه *  #$�� ازاه را�2 �$اری روز?��ن را�+� �K /��1 از آرو#+'�Aی د�+  �	*
�K 2
�2 *   /� ط$ر 
+�  و:$ھ	1  ا�	Zرو �/ ��	P(ل داوط	Z2 *�دم و /� ھ�
از د

��
آ9	ی 
�وش /	 K)7	ت /	زی *  K+� و?��� ھ�7 *  دا�+� �K ا�+	ن /� 
bP وdk . ر
  �	A��*ت ا	0
  .»/'�و#+�«�	ص ا��ان ا
�K 2 *  1$ا�+� �$د را /� *�

$1
S /� ا�� ادJ	 �K از  	/ ��
+�  �7Jی را در ا��(	ر *  ?Iرا� 2��	Z2 دو�2 رو
د

$دھ	 /� :�b زد و از  .<�eی �7  ?��د  *B
/�8ھ	 ا*	 در دوران و ا�	م :37$ری ا

2��? �(M	� &�	

+2 /� �6$ی �	�0+� و �	 .R	Z   +�ی د�A'+#ن رو	�	آ9 ���8+  ھ7
 H�	�

�وش و دو &��Aا��PJ ��/�ز/	ن  *�e از دو�2 و29 آo)$/	رھ	 
�	��3	�  ھ7


+�  /�  ھ7	ن *$ردی 0Z �/ �)� �K	ب *  آ*� /	ا�� Z	ل. را��ه ا�� 2��	Zی رو	C/  +8�
/+�ه دارم از د���$د . S��P1 #�ه ا
CZ �/ 2	رت و *eدوری J$ام *�د و:$ھ	ت *�د*  ،

&+K  * لR��
�2 . ا�� آ9	�	ن ا�	Zام ز��ق رو$J 2��	Zو رو �01+ Sده ی دو��  اھ
ا
2 و د���ی د
2 ��	��ه ی  #�9  8	1�J	ً ا�� ا
A� �K 2  د
2 ��	��ه ی دو�2

�� . J$ام+>  CL+* �4 ی��� �)
*	�$ع 1	زه ای Z	R ا. �$ع از ا
���R  ا
2ا�� 
ھ& از J$ام . ا
A�* �K 2  /� را�2 �$اری ا
2 از ھ�دو
$ �*eدوری 
	*	ن ?���
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/	 ا�� 1'	وت �K ا�� را�2 �$اری . �2 و *�
0	ت وا/��0 /� آنودا�H آ*$��� و ھ& از د
  �	KدHP� �
 2
. دا�H آ*$���	ن J$ام، دو�2 �$دی و دو�2 و 
	ز*	�3	ی  /��	��: ا

�	*�P ھ& � �K �+K  �$4P�J   (*ی آ�2 هللا  آ	اھ� از آ9$)/ وش�
 &��Aا��PJ �?آن و29 ا
 ����  �$��
/�اeo �lوات روز?	ر *  ?Iرا��� ، /  �1د�� /� *�د آ#'�� ?$�  ، در

2
  .��Aده ا

���$دی /$o 2 و در *$رد

�وش را ��0Aه �	در �)
دن در /	�Y� Rم را ?'�& و 
ا*	 ا�+3	 ھ�7 /� آن ا��ازه اھ7�2 ��ار�� �K 1$:� :��� آ9	ی 
�وش /� . *I�Pل *  دا�&

ا�� رو#+'�Aی د�+   د���ش /� د�� از درون و ���ش /� د�� از /�ون �K ?$�	 د
�	ور
2
�دازد *�J  *  #$د �K ا�� /�ون ا��	ن /  آن �K /� اj/ b(L* SM. :���ا�$Rده ا


bP آن �K /  د
�e7د ا�4	م *  #$د /� د�P	ل �$د در
2 ���ی /�  �/ 2
���ی در
�� *$ردی را �P	�� Rزم و *)eوم ھ& دا�20. /	ر *  ��	��+> �K ��ا ًR2 . او
*A7� ا


bP درآ*�ھ	ی *(�)� د �/ 2��	Zرو 	ی د�+  ��A'+#رو ��
2 ھ& /�$�+� �	 رھ7


(� *  1$ا�� /�اe* �lدوری  .ا�� دو و:� از ھ& *�7	�e ا
2. ��$�  /� /	رآور���	در

2
ا�� <�eی ا
SK �/ 2 *�'	وت از *C$�� ی درون ���ی و /�ون . در
2 /	#� �	 �	در
*C$�� ی *$رد /s6 *	 /� روش ا
��Rل درو�  و /�و�  ا#	ره دارد �� /� . ���ی

$ا�+� /�$�+� ���ش /��و�  /� د�� از <� رو#  آ9	ی 
�وش و دو
�	�H /	�� /�. د
�e7د
/�3ه *  :$�� و <� 1'	و1  دارد /	 *C$�� ی ���ش /� د�� از درون؟ 1	 Z	ل ����ه ام 
�8  و �� از اRھ�	ت ��و�01	ن، �	#  #�ه /	#� و # �C� از درون �K �+�$�/  +)
ا��	ن 

9  8�/� ��ض ا�� �K در
2  آ��G ا��	ن /�ز/	ن *  را�+�. ار /���د�در ��*2 د�� #
�ھ& /	#� /� /�ا/� 
	زی ھ# 2��	Zرو �K  �	Z ن *+�3  *�$د در	�7 ی اد� 	8  /+

�3�  * ��K.1 مB
1'0�� در <	ر<$ب ا c�  �
ا�� دو روش از . /�ا
��Rل �$د /� در
	
و�9  #7	 از درون *  ����� *  �$اھ�� /�اP�J	ر د�� �$د و . ازھ& *�'	و1+� سا

 	7#  +8� ��+K  * لR��
1'0�� �	ص �$د ازد�� ا�Mار /$رز��، و�9  #7	 از /��ون ا
��+�e?  *�/ ���0�� و در /���3� Z	�2 ھ�<� را در
2 /�ا��� �+P�	� $د <+�ان� �د� �/ .

ار :3	ن 7#	 �c د�+� ،/���3� Z	�2 /	ز در .���ا �K  7+� ا�� د��� /� د�� #��8 ارP1	ط
* �8�6$ر �$اھ�� /$د C* �K$�� ای د��� ا
2 و /� K	ر رو#+'�Aی در �M�J ی د�� #

/�ای *	 �B8ً د�� #��8 �	 اc� ًR$M د�� *8�� اھ7�2 دارد �� �$J  . �7  �$رد
. *�J  رو#+'�Aی /	#�ا
�+P	ط د�+  J	م �K در ھ�7 ی اZ$ال و در ھ�7 ی ��ھ+�3	 

  +
 �A'1 	/ 	� �K �A'1 از  J$� �/ وش *  رود *  1$ا�� *+�3  #$د�
 �K  راھ
0���9ا/2 *  * �A'1 	/ 	� �/	/� ھ� 	ی /�ا�� 6  ���Z$1 د را$� �K د�+  د���ی �A'1 .

*3& ان ا
�K 2 #7	 رو#+'�Aی د�+  . ا�� از ��Y ا�� B8� &(9ً در ا�+4	 اھ7�2 ��ارد
��؟ /� �$د +K  * ح�L* و ��را در <� �M�J ای و در ارP1	ط /	 <� د�+  *  آز*	�

�8  را *3& *  دا�� �� ا�� آش # 2��	Zی د�+  رو�A'+#9)& رو �ا� �K 2

bP ا ��ھ7
2

e�  * 2د و ھ+$ز 
�ا�4	*  ��	��� ا	3�	
  .درھ& :$#  �K آ9	ی 
�وش 

  را در ارP1	ط /	 د�� �1:�y داده ا�� 9)& در ھ7	ن ر
	�� ی دوم ��داد روش ��ھ+� 
آن را . در ا�+4	 ا*	 ��2M ��ارم /� ا�� روش 1$:� دھ&. /$د و آن را در
2 *  دا��

 �/  ��0Pد� �k	Z ی ��	
/	ز *$K$ل *  �M�� �/ &+K  د��� <$ن K	ر اM)  ر
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*P	�Z  د��� ا
2 و �O9 ��ارم  ز�	ده از �Z از J$k$* �/ �:$1	ت اM)  ا�� �$#�	ر 
  .��ز/7	/	

                                                     ***  

ا*	 و �K  �+* �9BJ	/($ا��ه ا
7.2  دا�&آدم /�ی � او را. LJ	ءهللا *3	:�ا� ?�د�& /� /	ز
K b(ه ط	: D/ �	0و ا� ��	8  *  �7�P71  . � /(�  از آن ط	ی �BA* :�ا�  را	3*

��3/  K#�*  .*  دا�& ھ�<+� ا��	ح /�L* 7) . �$اھ� ھ7$ارهJ 2
	�
��2M  در 
2
  ١٣./	 ا�� Z	ل در ارP1	ط /	 او /	�� �A  دو ���A را *+O'	�� /+$�0&. ط)b ا

ی /�?eاری /� ھ+�	م S�9 �$�0+�?	ن و C1	k	ی *� و 
Dj *	 در :23 در�	�2 ا:	زه 
�� #3	*2 /� ��ج داد و د
K �/ 2	ری زد �K �	71  ھ�?Z e	�k �7  /$د :)�0 +>

/	 آن �K در آن ھ+�	م ھ$#+^ ?)���ی /  اطBع ھ�.ت �+U �'�ی . K	ری را ا�4	م دھ�
$�	Kن 	zJاز ا  A� 	3��$�	K ��2 �$د ا
ی آن /$دم /� د��ار �K *� ھ& /+	 /� �$ا

د��� *3	:�ا�  /	 ز��e+* �/  Kل *� 1)'� #� و ?'�+� C1	k	ی از *3	:�ا�  ر�2، 
�� /� ا��. ا
2	ھ	 در �Bن 
	9B*7 2J	ت #P# یe���ی ا�� ���A را 1)'+  . <�(? �/


(2 :	�$رد و /�ای ا�� �K /�8ھ	 .
* &�'? Dj	 C1	k	ی �9ار *9B	ت ��Aده ا�& . ?'�&
�	�� K	ظ& �Kدوا�  را /	�$د /�د و /� ?$�� ای 1$ھ�� آ*�e او را � H��  ���Z ف و�Z

در Z	�  �K �Kدوا�  zJ$  	ق وز�� ر�2	ق ا��Y	ر ?Iا#2 و �$د /� درون اطدر اط
?�وه #�ه /$د 1)'+   �در ا�� *�	ن /� د��K /	ط+  A� �K  از ھ7�. ھ�.ت �+U �'�ی /$د

20�� 2
4+0��ه ای ا�4	م داده . ?'�& ا�� K	ر ?)���ی در� S7J او ھ�7 را دورزده و
2
ھ$#+^ ?)���ی ./	ط+  ��2M ط)P	�� و ر��a /	زا�� 
A$ت �Kد و ھ�p ��'2. ا

��ه /$ددر آن ر
�1 2)
/ �K  +'(1	*� �K  * 2P6Mد *�ام از �9آن *  ?'2 و . وزھ	 
�. از ا�� <�eھ	 �K /� او �7  آ*��(? S�	71 فB��/  :�ا�	م *3	ا�4�
�ی �	*� ای 

*� :7)� �	م ( ت �+U �'�ه /	 ذ�K ھ�7 ی ا
	* ھ�7 ی اzJ	ی ھ�./� M	در �Kد�L	ب 
�*( .&�$# d7: زه داد	ن و ا:$�	K 20رر��	/ ��2 /(���ا /�ای �(�0�7
/� ھ�Z	ل . ر
7�� 2	�K 2	�$ن��20  ی �Kروزدر. � 4#	2J *3	:�ا�  
�$د�  ا
2ا�
، ر

1�3	 ر�(�+� /� 	JB*�اط	ن �	ی ھ7 ��	)�0 و /� /3: S6*،   Oو �� #( �*
�2C و 
j	س ��+	س در آن :�Z d7  ھ7�� د���،CZ  / ن	*�د* 	ا#�& وارد #$�� ا*I��


	��+�:)$ه ?� 	 /�ا����  وارو�� 4#	2J *�ا / . &K 	رت در آن روزھ	CZ
1�3	 و ?)���ی Z/	دی روا/r �$د را دا#2 /	 ددو�2 آ*P�.$76$د	JBاط  �Z و 	3��*$A

                                                           
��  �� 3وا�ت 3ود او و وا�ط.  �رد��ر و#ت 	(�� ی . د�دار �� 	��(را�  دا��� امدر 	(	وع دو .١٣

��ر اول 	�Oون ر��I(��  �ود در ر���ت . د�.ری �� ا��Gق �	�ری از ا
<�ی -��ون �و���د�1ن . -�� 
ه ار را �� ���Gل اوردد(��  د�.ر ا�ن دو د�. (	�وری و ��ر دوم وز�ر Iرھ�= �ود در ھ�Kت دوLت ��3	 

  .ام
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 L/روا H�	�
ا�+3	را در :	ی . و /��1 ازھ�7 ھ7�� ��ج 
�K$ھ ز �$ع د��� ا و دو
  .�$د آورده ام

*�دی ا
2  �ا�  د��?	ه رو#+'�Aی �	M  ��ارد؛هللا *3	:از ا�+3	 I�/ �Kر�& LJ	ء 
ا?� ���M  /� د
2 آورد /	 �c ?�دش �Mو ھ��	ددر:� /� ��J  اھS 1'+� اد/  و 

2
$�در ا�� . ز*�+� را ا�PK ?+4  /� وk$ح ��	ن داده ا
2 �ھ7�. ا����  �$اھ� �
0� �K�$ر )  /	زر?	ن و *6/� د�� �	�P+�ی ��	ن دھ+� �PJا�U+� d7:8 �'�ه ا?� دو�'� 

آن �A  ھ7	ن د�+�ار�3	ی �OJ *�76 رk	#	ھ  را دارد �8+  د�+H را . �$اھ+� /$د

(+	�  دارد در ا��Zام /� . *	�+� ��رش اھS ا����� ��	ری ھ& ��20. دارد و ز��?�H را

��8 /0	ن /0�	ری د��� از ھ7�� د
2 *�د*	ن در دوران *�76 رk	#	ه# . ��Pرش ا���
2 ��20 و /��� . اھ�A� S /$دو ا
��Rل
	�
1
�آ�� ا*	 دا��K 20 د�� /�ای  r� b�1� 

K نBL/�7اری د�+�ارا���
	�
 �7J c� �/ ���� *	�+� 1$ا�20 از ھ7	ن اول 1	 آ * . �
 2z3� ا�  د�+�ارا�� <$ن�?  (*  J$� ارI��	��3	ی د�+�ار /	#� �� /+(* �3P: ���د

  .آزادی

از ا��اط���ی ا�BC/  و . �$�� K 2K�Z+�ا�� �06*  +8�  A� �K�$ر �$ب *  دا�� <
 ����ی از ھ7? �(M	� Dj
�� و C� 2�Rاز و  �$Mع ا	د� 	ان 1����	K?�و 	ری /	A7ھ

و�9  *�د*	�  �K ھ+$ز ا�A	ر#	ن :	 ��'�	ده ا
2 زود *�3$ر *  #$�� �	<	ر . R�2و
	3��Z �4 ھ7$اره��� و در ��#$K �+ح ا����� ی �$د �$اھBMو  *�ام در :23 ا

�++K  * حBMدھ+� و ا  * ���V1 ن را	��	7Jدر دوران . ا 	1 ����/ Dj
�(7K 20  و 
�+
*06� �K�$ر ھ+$ز :	��'�	ده ا
�$ /+	/�ا�� �7  دا�& <� . �(��  /� ��Aی *+40& /�

��$?  * .2
*  �$اھ� رو#+'�A د�+  /	#� . 
�وش /� ھ�Z	ل در�e��? �A از د�� ا
��د�+  /�ز/	ن ا*	 o ن	+)
/�ا�� و /	ز J+$ان رو#+'�Aی د�+  را ��ک /��A <$ن /� 

. ھ�Z	ل /	 ا�� J+$ان *  1$ا�20 زود�1 /� #�3ت /�
� و Z	H1�3# R را �	س /�ارد
0�	ری از
(+	�H /  ا
�'	ده از ا�� J+$ان *  1$ا�20 
(+	ن ھ�0K  د��� /	#�/.  

.٨٫۴ . ��/ yL
ا�7))  /�3ه /����� 1	 اBMح ط)P	ن *  K$#+� از ھ�7 ی ا*A	�	ت در 
��$# ���	+# 2�7
ت *	�  و #V)  �	ر:  	از در�	�2 ا*A	�. ھG7$ن دو�2 
	�� /� ر

ھ� <+� �K روز?	ری ا�� <�eھ	 را ��	�� ی وا/��0  *   راه �7  دھ+�Z	/ R	K  /� دل 
�	/  /� . دا��0+��
/� ?$�� ای �+�+  ھ�����ی �Kده ا�� و ا/eار *(�)� را در *0�� د

�A  از ا�� ا/eارھ	 دا#�� ر
	�� ی *	ھ$اره ای *SC�0 ا
2 در . رت *$:� *  دا�+��9
در دا��K S$ر *B4ت و رز�	*� ھ	ی *(�)� در ا���	ر  .ا�P$ه در��	ن :+�S ر
	�� ھ	

ا�� ر
	�� /� /��1�� و:� *A7� و . دار�� و در �	رج �K$ر Z	R ر
	�� ای O1$��ی
�� ���Z ای �1�� �6$ه اداره *  oارد ، . #$دI�/ ��l.1 �K از آن H�/ ��	
ا�� ر

O1$رم ا�� ا
�K 2 اBMج ط)P	ن ��e . �	1$ا��3	ی اBMح ط)P	ن را /� �7	�I?  * Hارد
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���O9 ��ار�� ا�� رژ�&  و /� ھ�p رو ھ�ف ?���� ا��را  
�?�*  ���Z ای را �$د ھ7
�++K 	4/	: رج ��اھ&. را	ب /�ای �$د در�$(L*  �*	9دار�� ا �O9 آر��.  

ا�$اع 1	ر�7	ھ	 را ��e » ر
	��«اBMح ط)P	ن ھ& اK+$ن در K+	ر /��	*� ھ	ی *	ھ$اره ای 
در K+	ر ا�+3	 /	�� از ا*A	�	ت اBMح ط)P	ن در :23 راه ا��ازی ا�$اع . /� راه ا��ا��� ا��

#7	ری ھ& . ?���� 1	 ?$�� ھ	ی د���» *��3	*�«از . ����	ت در دا�S ا��ان �	م /�د
�+	ن ھ�7ل ����	ت�� ��#	Z 2
از . ��J  �7	 اداره *  #$����J  و دار�� �K /� د


  اO�9	دی روز�	*� ی » ��	ه �$«?���� 1	 �31�C� «ان«و » /(	را«	�
و *	ھ+	*� ی 
 ���A� c� rC را رو#� 
	زم و آن ا�� �K ا��. »?'��$«اطJB	ت و /	��Rه *4)� ی 

8��  �	ص دارد k$* �K$ع ر
	�� .  ?��2 ����	ت را �P	�� ھ& �9ر و /�ا/�kو c�ھ�
20�� �k	Z . ی 	ط /	P1ن در ار	P(ح طBMت ا	�	A# ه و$A# ھ�7 ی &�*3& ا�� ا
2 /�ا�

20�� 2

  در	�
���� ر
	�� ھ	ی . *�6ود��3	ی / �K ��+K �:$1 �?ص ا$O� �/
�zZ ����0ده /�ای ا?  Cرا�$�K رج از	ن در �	ز/  
ات د��اری و #+��اری *3& �	ر

�w ا�A	ر �	*+40& و ا
��RRت درھ& ر�(�� ی آ�	ن ����آورده ا��(P1 و b(ح طBMا.  

از ا�+3	 I�/ �Kر�& اBMح ط)P	ن ا/eاری /� #7	ر *  رو�� درد
AZ 2$*���ان وا89  
�� در ا��ان�V1 ر	�
ھ� و29 . در :37$ری ا
b��� �O9 �/  *B *�دم و �	ر:�	ن �$ا

 b

�	�� ی b0K �9رت آ*  �K �++K اBMح ط)P	ن در �ا�+� :$ری وا�7$د /*+	
�'�� و O1$ر #$د ھ7�� راه *0	�27 :$�	�� دار�� 1	 را�9� e��A� �/  0K ا7J	ل 1+� و 1

2

2 در �Z S7J  ا:	زه �7  دھ� . از ھ�7 ی راه ھ	ی د��� K& ھe�+� �1 ا	�
ا�� 
�
�	دی /�'�+�*�دم در دا�S ا��ان /� ��A راه ا��ازی 
	ز*	�3	 و :+3�P	ی +/  
	.  

.٩٫۴ .�++K را ��اب �
/� �1ر�U . اBMح ط)P	ن ھ�?e �($ا
�� ا�� ھ�7 ی �)3	ی ��2 
 �K ی *  �����در ا��ان ?�وھ  ����ار #�ه ا��	ت �	/	اری ا��(e?�/�/:  حBMا

��ه،��ا��	ن از �	 ا��	ده،1$ده ا�3	ی 
ط)P	ن،و��م ا����	ن، ?	��ی *A(0	ن 1	زه /� دوران ر
Pن د�	
��0 /� رژ�& ا
B*  /� ھ�9�27 و ?�وه ھ	ی c>$K و د
�� ھ	ی ��اK+�ه ی آ

  .ط)b ھG7$ن :37$ر�($اھ	ن 

���� ا�� ا
e?�/  0K �K 2اری ا��(	/	ت آزاد را در آ?  7� �Y� ن در	*�د* �ا� �G�
�+K  7� &��C1  �
�+  �I?  7ارد و دود
 . ��	'O+* و c�در /	ره ی ا��(	/	ت د*$�Kا1

�S �$#�� ام» #$رش /�aZ ا
2«ر
	�� ی در O'1 �/ .&+K  * ر$O1 ��/�ا	/+   �	0K
زادی را �	رغ از ز*�+� ھ	ی aC61 آن *�Lح *  K++� در e?�/ �A� �Kاری ا��(	/	ت آ

�++K  �	� ��	# رزه ای د#$ار	P* 2��$f0* ر	س *  �$اھ+� از ز�� /	
  .ا


  ن /�?eار �$اھ� #� ا��(	/	ت آزاد و�9  در �K$ری <$ن ا��ا	�
 HP+: �K
��و*+�ی /�?eاری آ��+K ��7z1 ی آن را ��	'O+* و c�ھ� O1$ر . زاد و د*$�Kا1
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	ز*	�3	ی �Y	ر1  :3	�  �/ ��0/ ���	 *�دم ا��ان 9	در . د���ی /	طS ا
�Z 2  ا*
�eی> �K �++�e?�/ ���راھ  د ��	ر /	>	� 	� �++K ارe?�/ 1  آزاد	/	اھ+� /$د ا��($�  e:


  و *�د*  . $1
S /� �39 �($اھ� /$د	�
ا*	 ھ�7 ی ا�+3	 /	�� A�*  #$د /� :+3�P	ی 

�/�ا��ا#�� :+3�P	ی �$دا���(�� *  ?Iرد ��  .#+	��� #�ه �K /  �1د�� از *0

.١٠٫۴ . ��	
�ی در ارP1	ط /	 :+HP ا
2 ز*�+� ھ	�  �Y» #$رش /�aZ« ی در ر
�y داده ام HP+: �K *�د*  در ا��Jاض ��داد ��ورا�� ٢٢/�آ*�ه از رو��اد k$1 ه ام و

رھ�Pی *��SA اBMح . :+�P  �$د ا���(�� /$ده ا
2/� ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری 
�� ��  rC	M  ط)P	ن از ھ7	ن آo	ز و�K  �9 *�دم /� *��ان آ*��� 
�K  8د /	 �	*�Iاری

  9	�
:+HP ا��Jاk  را 2K�Z 23:  �Z �K ا�� :+HP را از آن �$د K+� و /� ھ7	ن 
7�+  �K S7Jد� �K رج #$د	� H1ر	Y� ی �L�Z از e�> p�در ����4 . ا:	زه ��ھ� ھ

  �(O� ��'?	� و ��'? �K د���K اریI�*	� ری$: H��:+HP ا��Jاض را /��Bف *	ھ
Jد و /� ا��*�a(8 /� ھ7�� *�8	b9 آن �P	ر ر�^ 
eP و �	*�Iاری ا
B*  ھ& /� �$د /�

  .ا�� �	*�Iاری در S7J /  �	��ه ?�2. اBMح ط)P	ن /	#�


eP«ھ�ف  HP+: « آن را �K  +�*در eP
 HP+: ی ���	#+	و � ���	ان #+�Pرھ �را ا�
��ه ا�� <*	� eP
 HP+: دوم *+�$ر H�ده ا��و��ا�K �Kذ ��+:  

Mی /+�ی /� ا	� 	/ eP
 HP+:  9 ، د�+  و ا��ا�B، ا� �	ا�0 �د�	�$ل و ارزش ھ	ی /+
�K در ��ھ+^ ا�� 
�ز*�� ر��� 1+��ه ا��، �$د را *+��C و �	R���� رو�� ط  #�ه در 
�Y	م :37$ری ا
B*  ا��ان در 
	ل ھ	ی �D از ا�BCب *  دا�� و /� ا�� ا
	س، 


  و ا��Zام /� ��Y و ر	
أی *�دم را و:� ھ2K�Z 27 ا��C	دی در <	ر<$ب 9	�$ن ا
  ١٤.�$�H �9ار �$اھ� داد

 �+�
��  * ،�++K  * ��
$ی /	 *�	ورا�H در �31ان 31$* ��0Z ���+4	 اا�� <�eھ	 را *
و �	���  �	رج و �D از آن �C* �Kاری واH+K د����،*�� را /	Rو آ�4	 O� �/$ص /� 

د*$�Kا1�c، /� واd9 /� ظ	ھ� رو#  ا
K  * . 2++� و آن را و��ا�H :��� �	م *  �3+�

  ا
2ا*	 41)	�
  P(2 طM�� 8.   و اوج
  دار�� ھ�7 را راK  k++� و ���4	�+� 

ا�+	ن �$ب *  دا�+�  �7  1$ا�+� *	�+� آ
�	�� ی ا�BCب /� �1.  c	:	�  �K *  1$ا�+�
 2
1�c«رھ�Pی ا
��+	�  و #	�� <+	ن �K  ?'�� #�ه ا	*e�ر	K«  �K 2 �1 آن
�	 در

&��$�/»I:اب «�A1� �+�e/ . ا��ان از  *B
ھ� رھ�P:$�  در <	ر<$ب :37$ری ا
����+/ �K 2 ط�ف
و آ���o /� ده ھ	 ، /�M Sھ	 *$رد  ��آ�$ده ا ا�� *�د*	ن . �	*A7� ا

 7Zد و /  ر	2 و �0�	و :+ 	L� رو روش و��ا��. از �یاز ا���   * b
رو#  *+	
31�� �Kده ا�� اظ3	ر �K �Y+ /� ھ2M�� �7 *  دھ+� در ارP1	ط /	 *�+ . �7	�� �K+ 	1 �

                                                           
١٤.eP
٠٣
�ری� ا����ر).:�س(1	ر�7	ی :+HP راه     .١٣٨٩ا���
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آ��G ا�� �zZات از �	د *  /��� ا�� ا
2M�� . 2 داده ��� /� *	� /�$�� +/�8ھ	 ��$ا�
�2 داده ا
2؟ ZBM 	� ری ��ا�$ا��ه	K ��  0K �> �K  #7	 را /� <+

S7J د*$�Kا1�c و+8*  �9	 �  *	�K �/ رو��ھ	ی #SA دھ+�ه ی ا�� S7J در ا
	س 
�0�&. �Kا1�c دا#�� /	#+��O)�  د*$�� �Pرھ 	ه *  آ�+� *  ?$�+� *�J c� .$(8* �8/م 

�� ھ	�  M	در *  ،
Dj *+�$رھ	*  #$د �K در
2 �$د ا�+	ن رھ�P ھ�0+��	��  و /
�K �++K ��$#  * ��#$�$� 2 و *�ام از
�	/	ن �K *  ر�/ ��e	 A� .  �	9~ د���ی ا� �/

��0Aه *�'	وت /� �Zی �K �	<	ر *  #$�� /	 *�د*  رو/� ررو *  #$�� /	 #8	رھ	�  
�+�	
ذره ای در�^ �� �++K  7	�P+�ی �$د . $1
S /� ھ��ار *�دم را از #8	رھ	ی 1+� /��


  از ر�(2 ا��	ده /� �7	�I�/ Hرا��	
�c :37$ری ا
B*  �$ب  .را /� ا�� 9	�$ن ا
*  �$اھ+� /� د
2 �$د#	ن ا*	 از �	د *  /��� 
	�3	 ھ7�� :37$ری ا
B*  درد
��	ن 

��ی �Kد�� ��)

�&و /$د وآن �9ر 20��  +�'? �K �+�#ن  .رواد	ا�+ ����	ر ��	/ �/ d�	4�
�����/ �(M	� ��#I? ��از ا �+#	/�k	Z &ھ R	Z ��P+: �+0�$�  * H. /  آن �Z �K  ھ7

 eP
» ����R	� و �C�+* « آن را 	ا* D/ و &�ا
2 �8+  ھ7�� :37$ری را *  �$اھ
&�+K  * H�R	�.  

  2/$� c+�ا  
	�
�� ر��	رھ	�  *�دم،�$�0+�?	ن و �8	Rن ا������ +> �/ �K 2
	*
ز*$ده را /	ز/�	ز*	�+� *�bA1 :+$ن #�ه ا�� و /  0K	�  �K ا�� آ. +�واH+K ��	ن دھ

در �BK cم  0K	�  �K /� ا�� :+	ح *$
$م /� اBMح ط)b ا*�� *  /+��� . ��دی
�� ا��در  /	ز/� ?$�� ای د����K  �	:�8 آ?	ه �A1ار ھ7	ن و J	c��#�� S* �	:�8 ی �

*�د*  را *  1$ان ��د*+� �	*�� �K 9	در /	#+� �	:�8 را SP9 از /�وز  .ا
2 راه
*  ا�����، و /� 9$ل *�8	رف در ز/	ن �	ر
   ��د آ�+�ه ��� /� /	زدار��? . /	زدار��

آ�	ن �K ا�� ��د را �A� b0Kده ا�� ھ7$اره ھ�ف �	:�8 واBJ . d9ج �	:SP9 �8 از و9$ع
  .*  #$�� و /�?I#�� ا�0$س *  �$ر��

ا�� 9)& /� ا�� /	ور ا
�K 2 اBMح ط)P	ن �	�	��ار�� و 
�ا�4	م /� :��	�3	ی ��Aی 
2
$�ن *�ام *  ?$�+� درھ	 /� روی ھ�7 /	ز�� ا*	 ا?� /� A�1)3	 و ا�+	. د���ی �$اھ+� �

���$دی در o c�  �Z ����+/ 2
?�وه ھ	ی /��0 ی 
	ز*	�  و ��Aی ا�+	ن در
2
در �c ��	ه K)  اBMح ط)P	ن <+� *�Z)� ی ��Aی و M .  (7J'$ف آ�	ن :	��	��� ا

��� ا*	 �D از *�1  د���� �(20 /	 #8	ر 9	�$�($اھ  /� *��ان آ*. را ��2 
�?Iا#�� ا��

  و ��MB 9$ا��� د��� K+	ر زده *  #$��	
/� <� . /� *�د ھ7�� 9	�$ن و 9	�$ن ا

  PھI* ی	و ?�وه ھ S�	6* ی ��	س /��	

bP؟ /� 
bP ا�� �K :37$ری ا
B*  در ا
2

	ز*	ن �	��� ا  +��Z  ?�وه ھ	 و *6	�S ھ07$، ا��اد ��A��?� را /� M'$ف . *8

�& ھ� ?�وه و *�:d درو�  �Jز h)# �/ داری	28 و و��$د راه �7  دھ+� <$ن /

�ا�4	م *8�	ر درو�  #�ن و �$دی #�ن . 	31.�*R$78ً ا�� ?�وه ھ	 A>$K+� ا*	 *	�+� ھ
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 	3�
	�
/� ا��اد ���ا*$�  �$راک *  ر
	�+� و #8	ع 7J)�	ن را /� *�د ا�� د
2 از 
  .?��0ش *  دھ+�

�20 /	�� ا/eاری :D�  23 از *�1  اBMح ط)P	ن�  �	K  �	3+1 �/  $�($اھ�	+� 9��	در�
از آ�4	 �K ?�وه �7Jه ی ��Aی اBMح . ا:�ای ا�� 9	�3�$	 ��e در ا���	ر دا#�� /	#+�

ط)P	ن از درون د
��	ه ھ	ی ا*+�2 /�آ*�ه /$د و 9	در /$د�� اطJB	1  :23 د
2 زدن /� 
رون ?�وھ  را *8�	ر �9اردھ+� و آن را K b0K S7J++� ، /�ا�� O1$ر #��� �K ر9	/2 د

�P1�/  7�0�
	�$ن ھ7	ن �	�� ی �c 9	�$ن *���ک �K ا�� K S�9++� /� ر9	/2 درون 
�#	/  
	
�. 9	�$ن اK�12
اBMح . b اBMح ط)P	ن /� �$/� ی �$د در�$ر1$:� ا

�A  ھ��7  *6')  . ط)P	ن /��Bف اM$���ا�	ن دو *6$ر ھ��7ا�  و ھ��7  دا#�+� 
�& �K در ا�� *$رد *  1$ان از *6	�)  /0Jز c� ا*$ن��� d741  +8� ن	ا����$Mن ا	

 �+
 2
��ه �	م /�د �K �0(� ا ی اo 7��6  و* ،  (��3	، ارد/+�در K+	ر ا�� . <$ن �$�
�$ع از ھ��7�3	 و /�3�8	 ، �$ع د���ی از ھ��7ا�  ����/ e	 �K �# �	�� ھ	ی آo	ز�+H در 

��

�0 ی /� +	ر?Iا#�� #�?	ن	ه ھ	ی ا*+��  و Kد�* Sدر دا� Dj
�	#�ه /$د و 
L*���د  M$O� r/71  روا	ه �	��
را  ی	�8	ت ا
��اc��1 ادا*� �	�2 و /�8 در د

ا�� *�J$74 در *$ارد *3& از ھ&  .#SA داد�� دورو/� روز�	*� ھ	�  �K ا���	ر *  داد��
 H�	7� �/ ری را$M  �	3�
  :	ری ھ+$ز ھ7	ھ+�	�
 S7J زه ی$Z دار�� و در �(M	�

و�9  دوران ر�	
2 :37$ری �	�K  71 :)$ه ای K	ذب /$د از ��ورش . در*  آور��
�� و آرام ��	ھ�ا#�� :$ا�	ن *(	��، �	�	ن �	�2، اBMح ط)P	ن �	<	ر /� oی درو	ھ��ا*


  روآورد��?$	�
 S8� د���از  �	ھ �� . SA# 	3�در ا�� *�J$� �(Z  د��� از ھ��7

$ی$* ��0Z���� ی  #��K Tو/  و در *�Z)� ی /�8 دورو/� *#	Z 20 . ?��2 درA#

*�Z)� ی اول ھ�7اه /	 ر�0+4	�  /� 9$ل ھ�7 ی درا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری   در�Kو/
ا?� درھ7	ن . �Y	*  /$د –ه ھ	ی ا*+��  #A	ر د�	�2 د
��	آد
2 ا��رK	ران *O6$ل 

�Z *�6ود ا��(	/	ت /  د�	�2 ا�4	م *  #� ا�� ا*A	ن و:$د *  دا#2 ا�7Zی ��اد 

� �'�ه #	*�K Sو/  /$د و *$
$ی و  .ا��(	ب #$د ���$ا� b�K�1 �K ی دوم �(Z�*در


  ?��0ده /� و	�C* 1  در	/	ا��( b(C1 �K /$د �7$*  /�ا�J ر$O1 �7ی ��ادZ9$ع ا
2

�� ا$�:+�P  /� راه ا��	د 20A# �K �$رد?	ن ا��(	/	�K  +8�  1و/  و *$
$ی  .�

ا��(	/	ت در :37$ری ا
B*  از ھ7	ن آo	ز :)$ه ای K	ذب و . *�J  رھ�Pی آن #���
2
در
�K 2 در ھ7	ن 
	ل آo	ز�� /� 
zZ bP$ر �7�+  و ھ�4	ن . ���P+�ه دا#�� ا

<��7�� /$ده ا
2 ا*	 از �	د ��K &��P ھ�?e در 	ی M+�و9ده ای #�2K 1$ده ای �$1 	3
�� در . :37$ری ا
B*  /	 ا��(	/	1  آزاد و *��73 از آن *+O'	�� رو/� رو �P$ده ا�&


  و �� در ا��(	
/	ت *�K D(4 ھ7$اره  �381 ا
B*  و 	*�P� D(4?	ن 9	�$ن ا
2
31�� ی /	زھ& در
2 ا
�K 2 در *. zZ$ر K	ر#+	
	ن ��Y� �*  3C /$ده ا D(4

�� ای /�	/+� ا*	 I��  �Zا#�+� #	Z ری$zZ ی 1$ا���0 /$د���'� �+>  
	
*�� 9	�$ن ا
�+/	��	 در �A  دو *D(4 ?�<� /��  از . /��  از ا��اد *+�b) در *zZ D(4$ر /
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  /� �$د ا��O	ص دھ+� ا*	 �K �+> �+�0�9رت 1$ا�  (Mی ا	3Z	+: �/ ��0/وا	ا��اد �
/� �1ر�U ھ7�� �Z ھ& �K /� . *)7$س دا#�� /	#+� و �Jض ا��ام K++���$ا��0+� :)$ه ای 

���d ?�وه ھ	ی ا�$ز�0�$ن درون 
	��	ری /� * یھ�Z	ل *  1$ا�20 /� #�)�
8+	ی و
�7(K �*	4+�، و �$J  ر9	/2 درون 
	��	ری را /� M$ر1  *�+$ع 
�و
	*	ن دھ�، /

��� S761 .�+����� و �D از ���وزی �7  �0+  و Z$ار�$�H ا�� <�eھ	 را آ�2 هللا �7
� و ا0Z	س K	�  *  ھ7�� �$ع از ا����. 2 ا��K  3د���	?3	ن ا0Z	س ر
	�2 و *.*$ر�

  .<+	ن �K #�. /$د 1	 ھ�?$�� �61ک د*$�Kا1�c در :	*�8 در �L'� �'� #$د

�D از دوران آo	ز��، ا��(	/	ت و /�?eاری ا��(	/	ت در :37$ری ا
M �/  *B$رت 
�c و +A1 c��*درآ �� c� . 2 ھ�
اRن *  1$ان ?'2 وزارت �K$ر ا��ان 9	درا

�+� و /� ا:�ا P/ �1ارک �#	/ H�	�	*ر��	K �Y� رد$* �K رت$M 1  را /� ھ�	/	ا��(
/� ا�� *$k$ع در . درآورد /	 ��	�U از ��H ا������ه و /	 *�	ر2K #7	ری از *�دم

در ا
	س /   :37$ری ا
B* :	�  د��� 1$:� داده ام و zZ$ر در ا��(	/	ت را در 
z$ر P	ن ھ& �K اRن ، و�� �����، از Zا*	 اBMح ط). ا���0 امھ$ده و ?�7اه K++�ه د

�(	/	ت /�3ه *  ?���� و �$د ?��0ده در ھ7�� *D(4 ا
d+*  *B #�ه ا�� ، از ھ7�� ا�
L* را�++K  * ح� .	K م	Y� ��ت در ا	/	ا��( �K 2��? �4�� �Kدی 
ر/+	/�ا�� /	�� ��

�Y� 2	م *�C�0 ا
2 و دو د��� ا/eاری /�ای . 
$�� داردJو��* ���A  در ��*$1 2:
 9$CZ &�0�
 ��?$�	 . اBMح ط)P	ن /� �O9 ا
��7ار �C1ب /� رھ�P و �Y	م و $1:�� ھ7

b(C1 م	2 /� �
�� . 3+1	 SA�* ا��(	/	ت در :37$ری ا
B*  ا��ان <�eی ا#$K ��	/ D�
(C1 ��اb ��#ن /�دا	�0�	ری از *�دم aZ ��ار�� �Z  �$د را . #$د از */ �K 2�ا�� وا89

#�2K در ا��(	/	ت را ��$�� /k$* �/  �+�e$ع �	*eد K++� و /0�	ری از *�دم �7  1$ا�+� 
�� رژ�& ھ�p *6)  از ا�Jاب ��ارد�V1 . ��ن ا	P(ح طBMر ا$O1 �/  �$+K Sz8* 	3+1

 D(4* �/ ن دار	وز/�
	د �z	ی K	ذب در ا�4. راه /�	/+�ا
�K 2 <+� اBMح ط)b و 
�eان در �$رO6*  3:$1$ل *���ک ھ7�� ارP1	ط /	 ا��(	/* �/  �$+K ت در ا��ان	

��ا/eاری از #7	ری از ا��ا��	ن �	رج از  یاBMح ط)P	ن و AZ$*���ان ا
2 /	 /�3ه ?
Mا �K ر$�K�� د��رس �$د را از راه  P(ح طB ری	��	
�P	�  ازاBMح ط)P	ن درون �

�� *  K++� و د*$�Kات *+�  آ
	ن و /  ھe�+� ای را :	ر *  ز�+�1:$.  

�3	ی �+� و ���و*+� #��� ا*	 /  K'	��اBMح ط)P	ن �D از ا��(	/	ت دوم ��داد ���و ?��
/� ?$#� ای �e���� و /� ھ+�	م /�� . 20	Y�  71	م ا
���R  ا�+	ن را درھ7'�ور�(2
H+�e? ی دوم �(Z�* ن ?���+� ودوم ��داد �8+  در	ز:	�7ی ��اد /Z. ا 	ر ا*	/ �ا�

��. ��0Aه K	ذب /$د�	j� ان�+> HP+: ی�Pی رھ	Jن در *�8ض . اد	P(ح طBMا U��1ر �/
/�6ان /� �O$ص . ��
�3	�  �9ار ?���+� �K از �3Jه ی �	
(�$�  /��7  آ*��� 

<$ن در <�ا؟ . �K 2 �7	�+�?	ن و ھ$ا�$اھ	�  را /� �	رج اeJام �Kد���و�9  #�ت ?�

(2 �9ار *   �	3�
در ر
	�� ی دوم ��داد و /�6ان ?Iار . ��+�?� /�ا/� ��
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 �K 2(J ان�/ �M	� �����	دآور#�ه /$دم اBMح ط)P	ن در *�8ض /�6ان �9ار *  ?
Z	R . د
2 *  ا��از�� /� /��ون /� 7Z b0K �O9	�2 1$ده ای و *�د*  و رو#+'�Aی

اBMح ط)P	ن در 7k� �O9 �/ /� د
2  ا�� /�6ان #�ت /����ی ?���� ا
2 <$ن
���� از ?I#�� ��	ه دو��� ا��/ b1رج از ا��ان /� *�ا	� �/  �	P��	رج Z	R . آوردن ���

�& �	رج ا
2 و ھ& /� *8+	ی AZ$*�3	ی �	ر:  /� و��ه C*  
	�
ھ& /� *8+	ی ا��ا��	ن 
	A��*و آ 	*� ھ. ارو�	روز� �K 2��? #�ت 	رج از آ�4	ه /� �	�� �ا� b(ح طBMی ا	


�& ھ�0+� و #V)�	ن را ازد
2 داده ا�� /�  261 �K ��ی ا ��	ن را /� /3	را��	A7ھ
0�	ری از ا�� :$. �	رج ��
�	د��/ b(ح طBMی ا	*� ھ	روز� �/  �
ا�	ن و *�دم /� را

�+� ای��� ��+> c� ��*.1 �O9 �/ �+�
$�ا�+	ن روز�	*� ��	ران #+	��� #�ه ی . *  �
�+�0�<+� PM	Z  را در ا�+4	 و آ�4	 I?را��ه ا�� و در /���3� Z	�c� 2 1	ر�7	ی  .ا��ان �

O�M$� راه ا��ا��� ا�� e�� . ،	z� ��ا*  /� اeJا��اد ا ��K	ذب ا
2 و #7	ری از ھ7
�++�e?  *�/ ���د  (o	�* U�رج /� �1ر	. � ��	ا�� /� /3 ��
ای /� �	رج از �rC *  �$ا

�+/	�، 	ر:  راه ���اK++�/� ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن ���G /�$ا�+�/��  ھ& <+	 .ا��ان راه /
89$�2 را SV# �/ �++K  * S��P1 /�ای �$د* ��  .ھ7

�b :��� اBMح ط)P	ن ا
2 و در ����4  �ھ�7 ی ا�K�1 ���	�� �7دم#�/ �K  �	ھ ��A�
/� ا
Bم . اBMح ط)P	ن K+$�  د��� �7	د د�� ?�ا�  آo	ز�� ���0+�. ��و�	#  آ�	ن

/  �Z دوری و  *B
���ی ا/BC�381 ��ار��، از ا�  
	�
�eاری *  :$�+� واز �Mور 
  P(ه و *+'28 ط	ر� ،��e�را �  *  ?���� و ��MB از ھ�7 ی آن ا�BCب *  ��ھ

�eھ	�  �K و:$ه ھ$> �/ e��2 دھ+�ه ی ا�+	ن در آo	ز ا�BCب /$د و ?�و?	����ی را �
�3P* &0& ا
B*  . /	ر ��	�� دوری *  :$�+��	�
$
  J$� �/ دوم ��داد dLC* در

D� 	*ن *  داد�� ا	��0  ��Pا/� ?$�� دوم ��داد از  د�  *	Z e�ی #�'2 ا��
اO�9	د
�*	�� داری ?��+� و /� �1ر�U اO�9	د /	زار را *3& دا��0+� و /0	ن اO�9	ددا�	ن 
�0& /	زار آزاد را *P+	ی ا
��Cار �	A* ����Pال �  /�o	�M آ*��A	�  ا
��Cار ھ7�

��0+�. د*$�Kا
  /�#�7د��K ن	20 ا�+�<+� ���	د اBMح ط)Z .  P	R د��� *8)$م �
�+Kا�� �د� U�ر �1و	�
ه �7  1$ا�� آ�	ن را HP+: �/ �+K S��P1 ا
B*  �$?�ا�  �K �$ا

ا�+	ن را ا?� ا��K  ��اش /�ھ  در آن ز�� �$ن د�� ?��eی . /	#� در *C	S/ د���ان
�+K  7� �+(/�
 ��R$4� �K ن دارد	دارد و �� . :�� �ن �� /$ی د�	��	+)
Z	R د��� 

 
ا?� /� د
2 ا��  نا��ا. آ*�(�� /	 ر�	K	ریو �7 <�e ا�P	�  ا
2 از ھ. /$ی د*$�Kا
��I�	� ان�P: �# �8 ای رو/� رو �$اھ�:	� 	/ ��'�  .*�د*	ن /

.١١٫۴.  *B

  :37$ری ا	�
   1$ان *8+	دار
	�2 /  آن 7��Kرا 
(� از
	��	ر 
ا�� اBLMح /� �1ر�D� U از دوم ��داد و#20A �	طa . ا#	ره دا#2 اM$���ا�	ن/� 

�H از آن اM$���ا�	ن K+$�  را /+�	د?�ا�	ن د�+  *  �	*����. �$ری *8+	دار#�� .
�e ا�� <+�� J+$ا�  را *  
�$د�� و از �  
	�
0�	ری از ���وان ا�� ?$�� از *�  /
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�	د?�ا �L	ب #$��، ھ�اس /� دل راه �7  داد��+/ �K ��ن ا�. ا$+Kا �K  *د�* �

�ا�4	م <+�� �	*  را /� / e� 	د?�ا�  �1:�y داده ا��+�اM$���ا�	*��ه *  #$�� و �$د �


  ا��ان ۵٧از آo	ز ا�BCب 	�
	ح ا
B*  �+� و ا�+: 2���K	�zZ$ر  در 6M+� ی 
S�A�1 را  +�ا�BCب و ��	ز /� ر��	ر ھ	ی  و ھ�4	ن 1$ده ای ا�+	ن در #$ر. داد�� ���و �7

�3	 �	<	ر �D ���0+� و ،+� 1j> �/در/�ا �M	ت�$A
�$د رادرP9	ل ر��	رھ	ی  
���ا��/BCی ا�  /BCن ا�	P(ح طBM<� وا 	� 	�6  �$د را /(O* ی	3�1+�رو�3	ی ھ��7

�� �Kد��:$1 	3�j> و  �$+K ن	P(ح طBMا . ��	P� �K /$د �د*  ا��* ��+G+�7$*  اJ �Y�

  را *6M .C�8+� را ��0Aه وا?Iار �Kد 	�
� /$د�� /	�� دوام آورد 1	 /�$ان 6M+� ی 

در �dLC* c *3& رھ�Pی ا�� <+�� *�د*  در د
2 ھ	#7  ر�0+4	�  . ��ا<+^ آورد

(+	�  1+� /�ز/	ن *  را�� و در S7J ?�ا��3	�  *�	�� روا�� را *  �0+��� و /�  �K د$/

��� روا/r /	 آ*��A	 و از راھ�Pدھ	ی او در /�ا/� :+^ ?���� 1	 41. ا:�ا *  ?Iا2#
2'�	)*  M$O� H)/ د	O�9ا U�ی و �1و��ا��اد ا:�ا�   .�	آ#A	ر /	 ?�و?	��


�3	�  ا��ادی /$و	�
 ��د�� <$ن *�3وی K+ ،�	*+� ای،k�o ، �	طa ھ$ا�$اھ	ن <+
در ز*�+� ھ	ی ا7Jِ	ل ��$�2 و K 2*$AZ �39& �7  . �	نھ	�*	�+��$ری، �Kو/  و

R:$ردی و :ھ& از *�	ن �$د#	ن *�4ی دا#�+� و ھ& از *�	ن اBMح ط)P	ن. آورد��
ا�� *�J$74 /� �1ر�� U	�M . �)(	�  و /0�	ری <$ن ا�+	ن از ھ7�� د
2 *�د*	ن /$د��

  +�2 آ#A	ر /� ��ج داد ر /�ا/� اBMح ط)P	ن *C	و*ا�40	م �	�2 و د�D از *�گ �7
��e/ ر	+K ن را	ا�+  �	1$ا���0 /$د�� در . و 1$ا�20 /� *�د ر�0+4 �K ن	P(ح طBMا

،�++K �+ت ر�	JB1  �'$ذ < وزارت اط	JBی اط	در . +�ا�  ��ا#�+�در د��� /��� ھ
  * 2��	8� e��� ھ& �(J ه	? �K د	1  *$ازی در ا��ان /� راه ا��	JBی اط	ه ھ	��
��4  د��

K1  . �د��	JBی اط �J$74* ��ای �9ار  –ا �+*	� �Y� ��ز �(Z�* �/ �(Z�*  ��ا*+

�?�م �8	���3	ی اO�9	دی /$د ،  �K را ھ& دور زد�� و او را  �	ر�0+4  �Z 2 و��?

�+��	
 ���� ��#	Z.  

���� /� واردات �9BJ ��	ن *  . اM$���ا�	ن در آo	ز ��Y اO�9	دی *+740  ��ا#�+�/
C	د، *�د*($اھ  ھ& *  �Kد�� و از ا�+6	ل ھ7�� *�د*	ن /�ا�l �41/� و �� ا�J/	 . داد��


	�� ی :37$ری . اO�9	د دو��  ھ& 7Z	�S7J �/ 2 *  آورد��  
ا���P در ا�� دوران 
$(8*  *B
��� <� 0K  ط���ار /	زار آزاد ا
2 و <� 0K  ھ$ا�$اه اO�9	د  ما

 �*$AZ .��
اBMح ط)P	ن �K *�8وف /$د �	?3	ن  و�9  �	71  /� ر�	
2 :37$ری ر
��0  دار�� �	�
$
آن و29 /$د �K . ��د	ن آور
(� از اO�9	د /	زار آزاد /� *�?�ا��3	ی 

�	ن آورد��  /	زارآزاد دو
2 از اO�9	د 7Z	�� ھ7�� اM$���ا�	نِ * �/ �)
. و دو��  
DAJ�/ 2
/  �$د اBMح ط)P	ن *  �$ا
�+� /�?I#�� ی / .�o�k	 �c 1'	وت ا*	 در

�++K �P(o .�+�#ر ��ا	K ��زی /� ا	�و�9  ر��	ر اBMح ط)P	ن را . اM$���ا�	ن �
/� ا�� K	ر. د����،��<& /�ز*�� ا��	ده ی �kآ*��A	�  را /�دا#�+� و درآ
7	ن <��	����


�ا�4	م �K �# ل	Pرت ?��2 و د�$M ی�Z  2 #� و
�kآ*��A	�  P9) ، آ*��A	دو
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A��*آ�k ، �+
/� ھ� Z	ل اM$���ا�	ن Z	R دو ?�ا�H اO�9	دی را . 	� ا
Bم ?�ا�	ن 
:+	ح �9ر71+� ھG7+	ن . /� اO�9	د �'�  ا
2?�ا��P* H+  و	د ھ�د+��� �K /� ا�  ?���

2
�?�م واردات 
�3	 ا��/	ور*+� /� اO�9	د *+	�d  ،و :+	Z  1	زه �	?���� *��SA از ا*+
�0& د
2 را
�  /� 0Z	ب * �	�
$
  J$� �K  *$7J 0& . ��آ��	�
$
 ��ھe�+� ھ	ی ھ7

�++K ��از ا�� رو دو �0	د /  
	/�C در  .د
2 را
�  را ��e /	�� ازدرآ*�ھ	ی �'�  1.*
2
ا
�'	ده از درآ*�ھ	ی �'�  در ارP1	ط /	 واردات و ط�3Z	ی J	م . ا��ان /� راه ا��	ده ا

�370	ی ا:�ا�  د���ی ��e /� راه . ا�7+'�8�	A* د	دو �0 �ر ا�	+K در �K 2
ا��	ده ا
2
#SA د���ش �0	د در ارP1	ط /	 �8	���3	ی . /�دا#2 از /	�3A	 �7J SA#ه ی آن ا

 /�o �k ی	و ?�وه ھ �CL+* 8  در�  .ھ��0 ای ا
2 و 7Z	�2 از :+3�P	ی #

�	�� و ا
�+P	طِ ا�� 9)& /�*	J  ط	P+�
ا��ان ?�ا�	�� ای �	د9�a ، /� ھ�p رو  �Bف ا
20�� �CL+* 8  در���ا*$ن *6$ر �71ن . *(	�� :+3�P	ی #� 	3�P+: ��$#�� ام ا� 	رھ	/

ا*	 ھ7�� 0K �K	�  در *�ار AZ$*2 ا
B*  از ا�� راه /� . ا��ا�  در :��	ن ھ�0+�
�+�	
�b *  ر
  .�0	د دا*� *  ز�+� /  �1د��  /� 
3�P+: 2*B	ی #�8  آ

در :37$ری ا
B*  ?�وه ھ	�  از *�31	 ��H /� راه ا��	ده ا�� �K از راه �8	���3	ی 
در ارP1	ط /	 ا�V	��0	ن /�ای �(�0�� /	ر ع را $ا�� *$k. ا*+��  �lوت *  ا��وز��

�A�.  2  از *C	*	ت /	R �$#�& /�آن را �K ��Kدم و ��Z �/ وت ا��وزی�l a�ط� �ا�
�b *  ز��ا��ان و �71ن ا��ا�  
(2 آ
:��	ن و ا�� روش *	ل ا��وزی /� *�د  �ا�. 

��ی طCP	ت *��� . درآ*�ھ	ی �'�  
	*	ن *  �	/��(A# ن د��� در ا��ان	�/ �/ 	� ���:
  *B
و Z	R را�2 �$اری وا�$اع و *O	دره ی ا*$ال /� 
$د Z	M)� از�'2  ء/	 اA1	ا

��0  *  دھ� /	 AZ$*2 اM$���ا�	ن و�Jه ھ. /� راه ا��	ده ا
2ا*��	زات �	�
$
	ی 
��4 ی د��� ��e . ��	ه /� �'2 و �0	د *  K+� /��	�� ی درآ*� �'2�� c� �J$74* ��از ا

��ه G�� ، U��V/ ی	ژر�  *B
<+� رو�� ی :	*�8 و *  1$ان ?��2 و آن ا�+�A رژ�&  ا
2
  ا�� رژ�& /	 
C$ط �$د #��8 ی �$د را ��e *+�3م *. ی ا��ا�  را آ#A	ر 
	��� ا

را  ا*	 ا�� /	زده. K+� و ��3�M	�  1	زه /�ای 
	*	ن دادن /� ا�9B  1	زه ��اھ& *  آورد
دھ  �D از 
C$ط رژ�& K+$�  ھ+�	*  /� د
2 *  ز/	 <+��. �P	�� 1�P:	ر�(  دا�20

 �lزه /�ا	ق 1Bا� �ی ا�	ھ ��	�  �$+K &�ط رژ$C
آ�� �K در :��	ن H#$K در :23 
�(�� و رھ�Pا�H ����ار #�ه /	#�ر��	رھ	ی :+3�P	ی �$دا��.  

 �>�/  *B
/	 1$:� /� آ��G آ*� ھ+$ز ا�� ��
H :�ی /	9  ا
Y� �K 2	م :37$ری ا

  �9رت �$د را /� K	ر *  /+�د	
�2 از �	�� ھ	ی ا�� ��ض /��3  . ا�	Zرو �K 2
ا


+�  /�ا/� . �9رت ا�� رژ�& /� #7	ر *  رود 2��	Zرو 	/ ��	P� 2 را��	Zرو �ا� 	ا*

  /� Z$زه ھ	 راه �	��� ا�� C(1 �K  ا*�وز *	 از  –آن �9ر ط)�P ی ا*+��  . �+�ا2#	�


�#	/ ��#I? ن	2 �7  1$ا�� /0��	Z1  *�'. رو	CPه ط	��	ب :���  ھ& �Bط �و1  از ا�	
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�2 �9�& دار�� و ھ& ر��	رھ	 و آرزوھ	ی ��ھ+�  #	ن *�'�	Zرو	2
�	ن ا+��� .وت از �
آن ھ4$م رو
�	�  ?I#�� د��� /� <�& . طBب :��� از طCP	ت *�	�  #�3ھ	 /�آ*�ه ا��

20�
$د:$ ھ�0+� و . �7  �$رد �	 <+�ان ���و*+� � 2)
ا�� :$ا�	ن :��� Z$زوی 
H�2 ا��P9	J .*ا  *B
�+� /� ��ھ�Ke	ری و +��  را در ��A *  ��ورا�+� و 9	در ��0ا

ا
Bم : ا
Bم ا�+	ن ھ7	ن <�eی ا
�K 2 �	*+� ای دا*� زده ا
2. دھ+�آ/�وداری 1� در

	ز*	�  .�	3A�+A1 	/ 	*ن �$د را ��ار�� ا	�+���� Hن دا�	*�د* �ا�   �K دار��  �	آ#+

�$�1 و ا�+���2 *	�+� آ#+. 7�	ن *e34 /� آ�3	 �P$ده ا����9j*	K ری وR	
	�  /	 ا*$ر د�$ان 
1'0��#	ن از ا
Bم /� K	ر . ��A 1	زه ای ��ار��. و ر
	�� ھ	ی د��اری و #+��اری

  .در 
yL #+	ور ا
2. روزا�� *  �$رد ا*	 a7J ��ارد

/� �1ر�Z U$زه ھ	 د?�?$ن . ا�� 61$ل در �M�J ی Z$زه ھ	 را �P	�� K& اھ7�2 دا�20
در
2  .?$�� ھ	�  1	زه از �1ر�D، �	د?��ی و آ*$زش 
�/�*  آور�� �$اھ+� #� و

 �/  3C� م	AZری از ا	�0/ S7J را ��ارد و در ��#I?  �رآ	K ���د  �+
 �C� �K 2
ا
ه ?���� �$اھ+� #�، ا*	 ��	ز /� �3C  �ا:�ا در�7  آ�+� �	 K+	ر ?Iا#�� *  #$�� و �	د�

*��73�� ر#�� ی ��C . ھ+$ز #SA ������ ا
:2	�K d* از 3C� �A'1  ��.ت ?���� /	#� 
��C ھ7	�	 درس اM$ل ا
�K 2 ا*�وز /0	ن �	 �)0'� ی �	 /� /�	ن د��� /+�	ن و ا
	س 

20���و*+� �� ��#I? . ه��	ر�+�	ی /� /e�> 2��	Zن /(�  از رو	�?�ا�H /� �)0'� در *
  �Z ، p�?�ا�H /� . *+�3  #�ه ا
2 زوی$�	M)� ?���� از دروس Z/� ا
�K 2 ھ

 a�7J  ��ا�?  *B
�+	ن :37$ری ا�� ��#	Z 	� ن	ه ای از ھ$ا�$اھ�J ن	��)0'� در *
2
اظ3	رات /��  از ا�+	ن در . �$J  1'+� و �oب �0+� #�ن /� 0Z	ب *  آ��. �P$ده ا

2
ا��K ��P /� ھ�Z	ل 1$:� . د��ار /	 �$ر?� ھ	/�*	س ��	��� �$J  �(���و#  K	ذب ا

	�3	 دا*� زده #�ه ا
2 و در آ�+�ه �9BJ *+�ا�  /���� /� <�& �$اھ+� /� �)0'� در ا�� 

�$رد ا*	 ھ+$ز /	 �  '0(� �A'1	M)� دار�& �	/ �M	 �A'1ی �)�K  '0 از ��ھ+^ ا��ا�  
  . ا�3	م ?���� /	#�

 *B
�2 1	زه �K :+	ح �7Jه اش . /	ز?�د�& /� /+�	دھ	ی �9رت در:37$ری ا�	Zرو �ا�
  ��
  ا���H ا
2 درا
	س *����2 ا*$ر *(�)� را در 
j	ه و ارH1 و ���وھ	ی ا*+	�



  در . و اطJB	1  /� د
2 ?���� و *  ?��د	�
�3	ن *8+	�  و ا�� ?�وه �	 ط�CP ی K
	�
  
در /�6ان از . 
 ، ��2M ط)b ا
2 و ?���e	در <	ر<$ب :	*�8  #+	


2 �	 از ا��ان �$اھ� $�:37$ری ا
�  *B	M)� �$اھ� ?��2 و /� *k��8	ن �$اھ� �
��ه ای ھ& /� 0Z	ب �7  آ��. ?��(2�J ز و ا�)  و	P�	:  ��0  درون . ?�وھP7ھ


$د ا����  ��دی  �/ 2
  .?�وھ  ا�+	ن *�P+  ا

/� . ا
B*  ط�CP ای ا
�0A� 2ه ا�Bق ?0�(�� ا��و��� در :37$ری ط�CP ی �lوت
ظ	ھ� /� آ��+3	ی د�+  د���0P  ��	ن *  دھ+�،UZ و ز�	رت را از �	د �7  /�دو /� :	ی 
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 Hدا� �K �CPط �ن /� ا�	ه ، وا/��0	ن #	در ز* D�ر	� �M	� ، 	و ارو� 	A��*آ  �/ �'

K	#	�� در آ�4	 د
2 و �	  �	ز�  دار�� �rC ��ز��ا��	ن را /� �	رج *  ��
�+�، �	�� و

ا*	 ��ا<+^ *  آور��،*  K++� و از ط��a ��ز��ا��	ن 1	/8�2 �	 ا9	*2  در �oب را 

'�ھ	ی 1'��6  �$د را ��$�� *  ز�+� /� 
'�ھ	ی د�+  .T�ر	در ط$ل 1 �M	8*  ا��ان

��ه ھ	«ھ�p ط�CP ای /� ا��ازه ی 
ی :37$ری ا
B*  *	ل ا��وزی » 1	زه /� دوران ر
�A�2
�lو31	ی /��Aان در �	M)� ای K$1	ه در د
2 *�د*	�  �9ار ?���� �K ھ�p . ده ا

H#$K و زP� 27Z$ده �l �Kوت را . ���$ا�� ی طCP	1  /� *8+	ی را�K U)�7 ��ا#�� ا��
1+3	 �0	د و روا/r /	 /��� ی �9رت و د�R  /� �	ری ا�� . در ا���	ر ا�� ط�CP �9اردھ�

2

�*	�� و �� �Z  /(�  ارP1	ط دار�� /	 ا/eار �$1�� و � ا�+	ن ��. ا��اد آ*�ه ا 	/ �
ھ�0+� 
$د:$ و *+'28 ط)�K b از  *�د* . از /��� ی �9رت /� 0Z	ب *  آ�+�*�7�0

������� *�8	رف از در�	��3	 و . و /� �lوت *  ر
+� �3�M	 /�3ه *  ?o ی	دا#�3�/
#	�� /�$ان /��  از *+	// d	�A  و ا��Bس و �Jم ھ�اس از J$اb9 ا7J	ل را 

�	ت ا�� *�دم /�#�7دM$O� . ی�+/ �CPد��� ط  C�ن را د#$ار *  1$ان /� ط�	ا�+
�� *�د*	�  ھ& اK+$ن در 71	م . ا��K ��P *  1$ان ا*	 �	��ه ای ��ارد. �Kد+> �K ��3& ا*

 ، �+�	�	7�  *  *B
و <+	ن آ��+3	ی د�+  #�2K *  :$�+�، �$د را *��38 /� :37$ری ا
 �K �*+� ا*آ�	7  *� S�	o ای �Y6� رت	رو�� و از ز�  * UZ �/ ام�* Sز��ان و اھ�� 	

�++K  * زی	
ھ& اK+$ن �$J  .، و در /��e	ه /�6ان �	���� *  #$�� /�2 را در �	رج :	
  �Z رژ�& �3)$ی اول و r
ط�CP ی *�$
r ھ& #SA ?���� ا
�K 2 /	 ط�CP ی *�$

�8  از *�د*	�  را ط�CP ی *�$. �3)$ی دوم 1'	وت دارد

K r+$�  در 7k� ط�� و
و �0	د اداری ھ�7اه /	 /�3ھ7+�#�ن از ا*��	زات و 
	�2  هدر/�*  ?��د �K از راه ر#$

��ه ا��
ن �	�� ھ	ی ?�ا�3P	 در ا��ان *  
	ز�� و ا�� *�د*	. و 
	ز �PA	ره /� �lوت ر
�lو�1	ن را /��ون از ا��ان <+	��A آ*� /	 ?0��K Sدن ��ز��ا��	ن /� �	رج /(�  از 

�++K  * زی	
��ھ+��	ن �	زل ا
2 و . ا�� ط�CP و ���ا*$��	�H ھ�p آر*	�  ��ار��. :	
��	��  .از ��ھ+^ ��وری 
(2 دور و /	 ��ھ+^ در �BK cم /

�� *  ز��؟A1  �	وھ�����3ار��ه ی �7Jه �D :37$ری ا
0K �> �/  *B	�  و/� <� �
2

j	ه ا  
	�
?$�� ?$ن و #+	��� و ���وھ	ی ا��Y	*  و ���وھ	ی  ی ا�� �Y	م 

�S دھ+�ه ی ط�CP ای  *+�� او�	#+	��� ی A�1 ن /� �$/� ی �$د	��	و وا/��0 	zJا �K
2 /� ���وی �	
�ار��ه ی �K$ر و *�زھ	�H. د��� ھ�0+�
. ارH1 در S��P1 S7J #�ه ا

�� ی ���وھ	� . ا�� ���و /� در
�  در /�6ان �($اھ� ا��0	دC/ �7دم *3& ا�� و در#�/ �K 
 
�	دھ	�  دار�� و از ��Y طCP	1  و a(81  /	 ا�� Z	ل /	�� د��. �$ر /�ر+/ �> c� ھ�


T دھ�. *IھP  در <� و8k  ھ�0+�	� 	3�
1+3	 *  . ا�� ر
	�� �7  �$اھ� /� ا�� ��
 ��، �$اھ� /�$�� �9رت Z	�7K در :37$ری ا
�P� �/  *Bوھ	ی د�$ا�0	Rری ا*+

	Yن ا��	�81اد# �K ���*$AZ ی	ا�3��	ی /��  از � ��	kز�� /� ا  * ��A1  ھ	j
*  و 
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20���ه و *�Y	ھ� /�  .ز�	د �
در K+	ر ا�+	ن ھ7	ن ?�وه ��2M ط)b 1	زه /� دوران ر
  .*Iھb را ��P� e	�� از �	د/�د


��Iاری در :37$ری ا
B*  ا��ان در ا
	س �O)�  /��0 :و ���A� c ی د���	�

�� �$دی ر�2 در وا�J d9ه ای از اBMح ط)P	ن ھ+�. داردo از �$دی و �)
 �K  *	

���$د�3	 /� درون o ��0 #$د وA# 	رھ	OZ ��	P� �K �K �+1$:� دھ �+�
د�0$ز *  �$ا
�++K ذ$'�  ��Rو &A6�0* ی �J$74* ��ا . ��+G+�ا bط	)* �K  �	0K ن	2 ھ7
ا*	 در

��6  �9ار ?���� /$د�� �($ا
�+� ا�� ?�وهO�  ��#	Z �/ ز?  از دا��ه ی �9رت	1 �/

	��	ر �9رت ��	ه دار��  (Mن در ھ��0 ی ا	+G7را��ه #�ه را ھ . �K از آن H�� 	31�*


+� 3��+/ �M	 SA# ?���� /$د�/ ��	
*3& ا�� ��20 ، . اBMح ط)P	ن /� �9رت ھ�2 

	ز�3	 �O)*3& ا�� ا
�K 2 ا�� �M /+��3	 و ا� S'6* و 	3�/��0 دا#�� �  � 
	ز*	��ھ


�3	ی /0* ��0	�S /	 ا:eای �$دی ودرون ?�وھ  . ا�� ،�� �O)�  /	ز	�
در�M�J ی 

�3	ی /	ز ھ�7 <�b(: �O9 �/ e آرای 	�
/� /I? s6ا#�� *  #$�� در Z	�  �K در 

�L	ب �6*  A	�S �$دی ا
2 و �L	ب . *�دم /� ?$�� ای �L*  +(Jح *  #$��
	�� O1$ر �Kد �K ا�� دو Z$زه ��0Aه از ھ& :�ا /	 ا�� Z	ل �P. د���ی J	*� ی *�دم


�3	ی /J �/ ��0	*� ی *�دم 1$:� �7  #$د	�
در واd9 در . ھ�0+� و ھ��G	ه در 
�& *  #$�� و *�دم در ھ	�� ای از ا/3	م Y+1 	3�ع �$د	:23 ا9+ 	ھ �/	L� ��0/ ی	3�
	�


 s6/ �/  ھ	ی ر�	3�
	�
?Iا#�� *  #$�� �9ار*  ?���� ا*	 در
2 در ھ7�+4	 و�9  
�+K  * &(J�9 ن	س در /�ا/�*$A8*  ��8kو . S�	6* و ��$# d�	9 8  *  #$د *�دم


/��0 /'73+� <	ره ای :e ا�� �P$ده ا
2 و از ا�� /	/2 در *�8ض �L	ب �9ار *  
����? . s6/ �/ ��0/ S�	6* در 	1+3 �K &�ھ& دار  �	زه ھ$Z ز	ی /	ار�3I��
	�
در 

�	ً ?Iا#�� *  #$�� ا*	 ��	l و �+K  * ق�� ًRاو �K 2
2P0 ا�� دو Z$زه ی /	ز و/��0 ا
�3�  * �l�7اران ا�
	�
 ./� �6$ه ی S7J و K	ر�Kد 

�7��ی و ر:6	ن*�31	 ��H از آن PO* �K	ح �eدی آ#A	را از �7O1 �/ 2P0� ��C� 2�R
* &�7O1ھ S7J ن را�� ، در	ز/�/ �)
 او �$ا
2. � روش /� K	ر /��0 *  #���7د*  

�+K  +(J �#  * ����? ر	K �/ �K را �Gآ� .��Y� ای �+�:�ی /�ای  � ای�Z  ��$ا�20 ز*
/� ھ7	ن ا��ازه �K ?'2 /0+�ه �Kد <$ن /�H از آن �7  1$ا�20 <�eی . آن ��اھ& آورد

*PO	ح /	 ا#	ره /� ر:6	ن ��Y وR�2 /� رأی ./�$�� �Y�+* �Kی ��H از او ��'�� /	#�
	� S7J ی *�دم در �*	J  و� ���� را ا
�A6	م *  /(�C� 2�Rه ی و�++A# اد�P�
�� ھ	ی ا

�3	ت :	��	ھ   نo	�S از ا�� وا89�2 /$د �K در *c� dLC /�6ا:$1 S�P9 ��ا ����ا?
*��� آo	ز�� *PO	ح �K ھ7�� ا�7Zی ��اد /	#� /	 <���  . :�ی و �	��ار �($اھ� دا2#

�� *+��Yه ھ7�� ��Y و $1:�� را /�?��2 و /� :	o ر	Yن و ا��	م ز*	ا* ،��C� 2�Rی و
�� 1'	و1  �	�� ھ	ی . ظ3$ر او را /�:	 ��	��+G+�ا d9/� وا 	2 ا*
/� ظ	ھ� 1'	وت ا��ک ا

  *B
�� ��دی و 
)L+�  را 
20 *  ?�دا�� و /��0ھ	ی /��	�  K$د1	ھ	ی اC� 2�Rو
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�1 ا
2 از  <��H ا�7Zی ��اد /� �c اP�J	ر :�ی. *��38 /� ا*	م o	�b را ���و*  دھ�
Hوا���اBMح ط)P	ن آ#'�� ای <$ن . ��Y�� ی وR�2 #$را�  0K	�  <$ن *+��Yی و �

�� �	�P+� �$اھ+� /$د /	 �9ر1  C� 2�Rن و	م /� ھ7	ا�4�
�	71  و �Kو/  و *$
$ی 
��7K . H�	�*	Z �7ی ��اد وZی ا�Y� �4 61$ل��7J 2(O)  *��73ی دارد از در ��

	��	
7�0��Y�c�� ی اBMح درون �
  .ری �	 آن 
(� �$چ و /�7	�� ی ر9	/2 درون 
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  از ��7ر *� �� ����62؟  �Rرج :(7	��ن�Rرج . ۵

ا?� :��	ن اBMح ط)P	ن درون 
	��	ری را آ��  ا:�7	J  /�ا��& �K 1$ا�20 .١٫۵.
/  �P+: و از ��	�A/ اھ����+H دور 
	زد و K  6PM	ذب 	�+�ه را /� /�
را آر*	�3	ی را

/� �7	�I�/ Hارد،:��	ن ��Aی و ز��0  ا��ا��	ن �	رج ���� را ��e /	�� ����ه ای <+� 

  #�ه اش * /(H در �$ر 1$:3  از و:3  دا�O� �/ �K 20$ص	�
�ام /��� ی 

�� را �

2 ا��ان *  آورد :)$ه ای K	ذب و �	را	�
ا�� /(H از . روی 6M+� ی 
 ��د و ھ� *  #$ا��ان ھ�7 ی :+3�P	ی درو�   :	��e��:	*�8 ی ا��ا��	ن ِ �	رج ��

1'0��ھ	ی از راه �(�A� 20 /	�+�ه و Uz� 2K�Z �	/+�ه ای را  	/ ��)�K	ذب و آ*
�26، و
Dj ازO�  زی و *$ازی ?$� راه	
 ��P#، م	ا�4�
��  از ط��a  و ��	:


	ز  * &�CJ زی از 1$ان *  ا��ازد و	
���A ی در �$ر 1$:� ا�+4	
�K 2 اBMح . د
�$��د و �Z  *  /� ھ7�� :	*�8 ی �	رج ���� *  � ط)P	ن درون 
	��	ری 
�ا�4	م

1�1�b . /+7	�	�� و 1	زه �'K D$#� :	ی آن را /���د و �$د را �	رج ���� وا89  ���/

 ، 71	�S /� ا9	*2 در  �۵٧	رج ���+  ����ار#�ه در آo	ز ا�BCب 	�
 e��? �lا�/ �K

�	J  �0�و دوز  P(2 طZرج،را	� �L� ن در *�8ض$+Kار #�ه /$د ، ا���� ��	P(2 ط�
را /�ای �c دوره ی *$�9  ھ&  �$د /��  از ز*�+� ھ	ی �Jض ا��امھ$��  �9اردارد و

ا�P� ��P	�� از د��ه . /� ھ7�� اBMح ط)P	ن وارد#�ه /� �	رج از د
2 *  دھ� �K #�ه
+�	* ��� 3�$�e�$(1	 �D دوردا�K 2# ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن �$د �	رج ���+	ن او�

آ�c� �/  A�*  0(4 ��ھ+^ �	ص ھ�K �+�0 اBMح ط)P	ن 9	در ���0+� و �($اھ+� /$د 

	زی K++� *�� از راه ا�B6ل  3	آ� ��P# را S*	Kد$� .  

$O1 b0K �O9 �/ 	3+1 زی #�ه و	
�ی K)  و �ا?� /($اھ�& /� *�د �c ا��$ی 
	ده 
�& �	رج را C* ن	��� ز�� /�3ه ا���P �	د9�a ، ا��ا�M$1 ان از$�/ ��	# ، &�+K ی�+/ �CPط

ان *  ز���0 ا�� �(20 ا��ا��	�  را دار�& �K از ��H از ا�BCب در �	رج از ا��. ?��2

  و	�

 /� M$رت 	�
��o.  ه ی دوز��0  را$�/(H در �$ر1$:3  از ا�� *�دم #


bP /�وز ا�BCب ؛ دوم ا��ا��	�  �K ھ& در�	رج ا�� و ھ& در ا��ان. /�?e��ه ا�� �/۵٧  
�$د را در *�8ض #�ا�L  �	�$#	�+� د���� و /	 #�	ب ا9	*2 در �	رج را د
2 و 
�	�Kد��؛ �	�� ای ��و��+�،�lو1  ھ�<+� ا��ک د
2 و �	�Kد�� و /  و9'� /��0 /� 


  را دار�&. ا*A	�	ت رھj0	ر ?��+�	�
� +ا�� ?�وه �$د /� <. 
� د��� ?��(�� ھ	ی 
 &�0C1 ��
�Jه ای /� را
�  در *�8ض ��L/$د�� و /0�	ری از ا�� ��2M . *  #$دد

��$# �C�0* رج	در �  
	�
د
�� ی <3	رم ./�3ه ?���+� 1	 M �/$رت �+	ھ+�ه ی 
دوز��0	ن  یه اBMح ط)P	ن و وا/��0	ن :37$ری ا
B*  ا�� �K /� �1ر�U در ھ7	ن رد

8�K  * 2+�9ارP1 20)� ی ��
���� و از ا��$ی د?  *  
	�
+� /��� *�K  +8 /��� ای 
  
	�
��o دار�� و /��� ای.  
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9��3	ی ��دی و *$ردی I�/ �Kر�& B� ھ+�  از�� U��1ر �/ �K *�دم �?�وھ  از ا� 	1+3
 d9در وا �K 2
	3�را در �	رج ا��ان راه ا��ا��� ا
2 ھ7	ن ?�وه *$
$م /� �D آ�0(4

H�	ھ ��	
را در 
$�� و د��� �K$رھ	ی  اK+$ن در ھ�7 :	 ر��� دوا���ه ا
2 و 
2
0�	ری د��� J$� �/ �K  در ھ7�� *�ار �9ار . ارو�	�  ��اK+�ه ا/ ��P?�وه و ا� �ا�

 �K آن  / �++K  *  �+ھ�� ���$1  �
�'  ا�� اK+$ن *  ?���� /� راK H4+
 �/ &�/($اھ

�/�*  آورد ا*	 . �$1�� روآور�&  C�
�$1�� ا�� *�دم در �M�J ی *$ ���73�* D�	4*

اد/  و 1	ر�(  و /��  K$#�3	ی *�6ود �7:�1 و 1.��� را ھ& /	�� در ھ7�� رده �9ار 
�& �	رج دا��+	*� ی *+�$ر از ا�+3	 I?#�� *��73�� د
�	ورد  .دادC* ن	���ھ+�  ا��ا�
���kورازا��o ��0ش? bP
 �/ �K 2
	A�ا
2 و /� ھ�Z	ل  ?���*0�� �$د �	رج ا�

	�از ا�� ?I#�� ا�� دا��+	*� *�A� c� �/  +�P  .ن را ?�دھ�7وردز/	ن آن 9	در��20 ا��ا�
20�� ��
$�$ان /� �1و�� ا�� دا��+	*� /	 ھ�7 ی ا��ادا�K  1 *  1. *+40& و /� ھ& �

در ا�� *�J$74 �7  1$ان . ، /  �1د�� /	�� آن را د
�	وردی /	 اھ7�2 /�#�7د?��2
. از �	د/�د �D آ��D(4	�M در ھ7��  /��	*� ھ	ی راد�$�  و e�$(1�$�  �	ر
  ز/	ن را

  . ا#	ره �$اھ& دا#2 و :+�P ھ	ی د��� آن /� ا�� K$#�3	/	ز �0	���

 HP+: �K ر را ����آورد$O1 ��ن ا	P(ح طBMی اR	/ و ��ورود ?��0ده ی �8	Rن �	�

  ?��0ده و 	�
ھ+$ز از آ�4	 �K . در �	رج ا��ان 
	*	��ھ  *  #$د :	���� #$��ه ای

2 /0�	ری از ا��ا��	ن ��$ا���0 ا�� �$د را از آ�2 اBMح ط)P	ن درون �K ھ+$
ز ا

	��	ری /�ھ	�+�  2
، در ����4 در �� dLC* c	�M در *D� dLC از ا��(	/	ت ر�	

. :37$ری ا��� :)$ه ��و#�3	�  K	ذب و ر�	K	را�� 
�ا
� آ*��A	 و ارو�	 را ��ا?��2
اBMح ط)P	ن �	<	ر ?��+� 
�ا�4	م . $د�$ش در���� ا*	 دو�S48�0* 2 /ا�� :��	ن 

�Z  /��  از <�3ه ھ	ی #+	��� #�ه ی آ�	ن ، ری �$د را /� رژ�& اBJم دار�� وو�	دا
�����K ز�* ���	ن �$د و د��� ا��ا��	ن �	رج ��* 2Zا�M 	/ آوردم R	/ در �K ن	+> .

و ���#3	ی �$د  ا���P در ھ7	�6	ل /	�� /� /	��دا�K 2# اBMح ط)P	ن *�ام :	��	ه ��Aی
��$#  * 	4/	:  P(2 طM�� 2 از راه��� *  دھ+� و /89$* �/ ��0�V1 ل . را	Z ��در ھ7


  و ھ$ا �Jه ای ھ& /� ��A رھ�Pی	�
/� ا�� <�eھ	 /	ز ھ& . ��ه اا��ان از �	رج ا��	د 
را ) ا�+���� (= و /	��Rه /� ھ�7 ی ا�+3	 /	�� �8	���3	ی 1	ر�7	�  .ا#	ره �$اھ& دا2#

  . ا
2ش �	/+�ه ا�eود �K ����ه ای 1	زه ا*	 ?��0

.٢٫۵ . �)
:	*�8 ی �	رج از �K$ر /� 
bP /��$ردار /$دن از آزادی /�	ن آن �9ر 
K 2

� #7	ری از ارز#3	ی �o/  /� 1$ا�M a$ری د
/�  2	�  �Kده ا �/ U��1ر �/

2
. �	رج ���+	ن ا�� ارز#3	 را /  <$ن و <�ا و *I� ��$? a(L��ا#�ه ا��. �	��� ا
2
�Jه ای در �$ر $1:� 3+1	 /� 
bP /��$ردار #�ن . ��K  #��I دو �O)2 دا#�� ا

دا#�� /� آ�3	 و /� /	ور �Kده ا��و Y1	ھ� داده ا�� از *eا�	ی *	دی *8�+  1� /� ا�� �I��ش
b0Z �/ &ه ای ھ�J »�*ُ«  ،  �	ر و ا����� ھ	Aدن ا�$/  /�o ی	ارز#3 �1$ده وار /� ا�
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�� ا��$�
�  *�8ود ی�rC #7	ر.�Rا d* �K ����ا������ه ارز#3	ی �o/  را �  *  ?
��e /��$ردار ��20$ا�� رو��Aد از ا�40	م و ��  ��
1	زه ھ7�� #7	ر ا��ک *�د*	ن . 

/	 ��	ه /� 1	ر�T و ��ھ+^ ا��ان از  آن را، ا������ه 9	در ���0+� /� آ��G /	ور آورده ا��
�S و *�P�8 /��$ردار 
	ز��Mی ا��0'1.  

ا�� ارز#3	ی �o/  را /� �	ر
  /� *  ?�دا�+� و/  آن �K در�J،   Kه ای در �	رج
ژرف از آ�3	 �  (41	��� /	/ �#	 �A1ار �7:�1 ھ	ی *$ردی /	ھ& ا��K  :�ل *  K++� و /	 

ا�� د*$�Kا31	 از ھ� . K++� :)$ه ای د*$�Kا1�/  *+#$K � b0K c	R و�	��� �Kدن آ�3	 
��ھ+^ �oب را  ��a7J وا89�2 ��ھ+^ ا��ان را *  �7	�	�+� و �� . ��Y <+�ش آور��

 ��  ./��$ردار *  
	ز�� �	 �$آرا
��  ،ا������ه�73��هی از 0'1

�2C درCZ ذره ای �K ه ای$(: p��	ن �$د�7	�  K  *++� و ھ/�o ن /�ای	آن �3'��  ا�+
�++K  7� �k�J �#	/ . a1$ا�  J$� �/ U�ده ا�� و /� �1ر�K �������#	ن �oب �0+�ی �/

2�$1
S و �o �/ �P�1ب . ظ	ھ�ی /	��A��� د
�  * 2	�K �+/ �� وا89�2 دارد و �� اھ7
/�ای *�	ل ?�وه ھ	ی �o/  *�ا�CZ d$ق . و ارز#3	ی �o/  *+	�8  *	دی /� ھ�7اه دارد

*$9 	� 	3��ھ7�� �$ع زادی :+0  و <�eھ	�  د���ازھ$ا�$اھ	ن د*$�Kا
  وآ��3	 �	 ا9)
در  .د�P	ل �9/	�  *  ?�د�� 1	 /�$ا�+� *$k$ع K	ر#	ن را از رو�a /��$ردار 
	ز��

 dر:  *�ا�	ی �	?�وه ھ �از ا�  A� �/ ا�� �$د را$�/ �K :�ی	�4 ھ� ا��ا�  *3���
�3	ی ھ7�� ?�وه /�3ه *+� #$د�	P�د��ه ام . CZ$ق *�6و*	ن �eد�K c+�، *  1$ا�� از ���

<�$�� �c آذر/	�4	�  �$د را �9/	�  
�& �	رس ز/	�	ن :)$ه ?� *  و �K �/�41ده ام 
Z د$#  *  J�* زد و	
a ��ا#�� ا
2 /� ز/	ن *	دری 
(� /�$�� �	 /+$��0 و از ا�� 

»&�
 «2

$د:$�  ا�4	م *  داده ا
2 �� /�  رااو ا�� K	ر. 
(IJ 2اب د��ه ا �O9 �/
ھ7�� K	ر را 7K�1+	ن و /)$<	ن و �Kدان و د��� ?�وه . ا�� �K :	ی �$د . �O9ی د���

����?  *  � e���0+� ار*.ھ	 �� &K ن	ر ا�+	+K در �K  7�
0�6  ھ& ھ�0+� و از* �K  �	�+
�	7(0*# �/ 2
و0K  �9  د
�A�+� . �/ H$ه و #A	�2 *  ز	ن /�آ�	ن روا *  دار�� د

�
�. /� ھ47+��0ا� *  Y1 �+K	ھ�آن و29 :	�  ��� &K ی	37�
 �K  �	0K �+�0
ا�$اع .ا:�7	J  را/�:��0 *  
	ز��1	 /�$ا�+�ازCZ$ق �+	ھ+�?  /�3ه *+� #$��

در . ا/eاری /� #7	ر *  رو�� :23 ارا�� ی C1	k	ی �+	ھ+�?  ی اBJم #�ه،��3	*�6و*
 �++�e?  * �/ ر:  /��  را	ی *$ازی �	وه ھ�? �K ��	7�  *  8�Pای ط �*$Y+* ��+>

	1  rC� �� Z�+�)P/ 2�Jر ?�وھ  �$د را *��و$z�7k در S/،  از <+� �7$�� ی
�e ھ�<+� c>$K و *$ردی� ��e�ا���P در ا�� <+�� *$اردی ?	ه ا��K  . /� د�	ع /��

�2C ھ& /� <�& *  �$رد و *$اردی ھ& /� aZ 41)  ظ)& و 
�& وا0Z �/  89	ب *  CZ
�O9*	ن ا�� ا
�K 2 ا�� /��� ی . آ�+� ا*	 *	 در ا�+4	 /	 ا�� *$ارد ا
��	�  K	ر��ار�&

&�
2 ��e در /	ره ی :��	ِن K	ذب ?�وش /� * .*3	C�* �:	k  �+	ھ+�?  را /�/��6�0
  .�0	��� ��A� �+> *  آور�&
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8��  /	�� ?�وه ھ	kو ��
	��� #در K+	ر ا�� <+ H�/� �ه را ھ& ی *	��	�  ا��ا�  از �
�K دو
�	ن  �$د را از او�$�2 /��$ردار *  
	ز�� و /� �A7K	ن *  #�	/+� /   �	دآورد

8��  آن �K ھ7�� د�	ع را S��P1 /� ا*�ی J	م 
	ز�� و د�	ع از ھ�7 ی آ�	kدر و �K را  �
� �)e� aد�c /	#� ا?� 0K  /� ��ا��	ن �	 *4	ھ��. *�	/� �9اردار�� �0A	ن و /�ا/� /�ا�+�


	ن �1 از 0K  ا
�K 2 /� 1+3	�  �$ا
�	ر b0K :$از �+	ھ+�?  /	#� K	رش /� *�اb1 آ

)L+2 ط)P	ن �C1ب /$4�� �/  �Z 	�.  2(J 2 را�6�آن �K *0)7	ن ا
2 و ?�وش /� *0

C1 SM	Z ن	+��0	ھ	ی *0�6  اط7(K 2�	7Z 1$ا�� از  * �+K  * ان$+J  ?�+ھ	ی �+	k	
 �K آن 	ا* �+K ل	ای *��/ bP
د?�ا����  �	 �J  �Zم رJ	�4Z 2	ب *�J   *  #$د /� 

 *B

$د�7  :$�� ا  +f7L*  �	P�ا�� ���A . 261 ��	ر /$ده ا
2 از ھ�7Z p	�2 و ���
8* �K &0�$�  * را از آن رو 	ن ھ	2 د�(�اش :$ا��8k6+� و وM ��م ا	71 &+K م$(

 2�Jاری :23 *��وe/2 /� ا
ا��ا�  و *�د*	ن ?��(�� از ا��ان /� �1ر�S��P1 U #�ه ا
 �K ن	?���K 2���ن /� zZ$ر و �8	��2 ?�وه ھ	ی �	ر:  *�J  از CZ$ق *�6و*�)/

�	P�*��وع :)$ه �3	ی *	�  �K$ر#	ن *+�'d *  #$��؛�	 :23 �$د از ا�� راه از ���
�� ا��ا��	�  �K �$د را از ا9)��3	 0Z �/	ب *  آور�� دادن zZ$ر :$1�O9 �/  ی	k	C1

�$J  . �+	ھ+�?  #	ن و در *74$ع /�ای ھ��K  0K �$د را ا9)�2 :)$ه ?� *  
	زد
�	ت آن را /	�� در �e: �K ر<$ب /� <�& *  �$رد	< �در ا�  �
�Jم 
B*2 و �	در

8�2 �$د را /�6ا�  و ���L	ک ا�� . :	ی �$د #�ح �Kدkو �K ط� آن	ا��اد /� �
 e����� و ھ��K را �K ا��K  /($اھ� 
+�4  وا�7$د 
	ز�� ر��	رھ	�  o)$ آ*?  *  �

8�2 ا��ان /� د
2 دھ� /	 /��1�� د#+	*3	 و 3�731	 
�K$بkاز و  +�J �++K  * . د	از �
���/ Dا��'+K از D�   �9/� #�3 *$���0 ر���7  /�م و �ن 	�	20 �7��$7K 1+  <+� از &

���Z ای �K :$از b0K و K	ر /� د
2 آورده /$د�� /� *� ?'�+� در ا�� #�3 �7  1$ا�  
 �e/  P(ح طBMت و ا	ZBMدم از ا . Dا��'+K در �7  دا��0+� *�  �Z ن	ر?	G�ا�� /

ام /���� از اBMح ط)P	ن ا��C	د �Kده /$دم و /��3  *  �7$د �O9 ��ارم  و ��ا#�� 
�� را . اBMح ط)P  درون 
	��	ری را �1و�U دھ&��/ Dا��'+K ن	ل <$ن ا�+	Z ��ا 	/

�S(J �/ H *(�)� �+	ھ+�ه #�ه /$د��، *  � 	3�	
 �K ی /�ای *$:$د�2 �$د�L�
 S761 را  *B

	�3	 ھ7�� AZ$*2 ا �K ر ا��اد د���ی را$zZ �+�
دا��0+�، �7  �$ا

B# ی آن	رھ	و �� 	37�
 و ا�$اع 
�37	 و 1$ھ�+3	 را �K S761ده  ق �$رده�Kده و از 
I� 2(J��ش zZ$ر ا��ادی د��� ، ا�+	ن /�& دا#�+� . ، /Ij����ا*	 در ا��ان *	��ه /$ده ا��

 e�
	زدو:$دی آ�	ن را ��
H /�ا��.  

���& �	رج  –?�وه ھ	ی *	��	�   ارP1	ط اK+$ن رو#� #�ه ا
2 در ھ7C* ن	�
  ا��ا�	�

�e /� �1ر�U 1$ا���0 ا�� روا/L  را /	 د
��	ه ھ	ی *(�)� �K$ر *�e/	ن /�jورا�+� و /� �
��ه ی �$د 
*d9$ از ھ7�� روا/r :23 :	ا��ا��� دو
�	ن � &��9	 �I��ش ا��اد 1	زه ر

����وه ھ	ی وا#+��+  و ��$�$رK  در آ*��A	 رو#� ا
/ �K 2	�� /	 �A  از ?�. /�3ه /�

�$ن و ا
�+'$رد ��C* e	م �$د را �7	�	ن $/ R	Z �3#دو �ر ا�	+K #�؛ در 	د �$/ c�دe�
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	��� ا�� .K ��Pا�D� �  �/ ��	�/ H��  (A�* 2 و ا?� ھ& *$رد و
�0K H$ت ا� D(4آ�
�Bن و روا/r *�+$ع /� *�د K«*�د و	/+» �$د�3	وت *  #��l 2 و+A* ن	PZ	M 	�� . در

  �	��	* S�	6* �/  A�دe� 	/ ��Pرت دار�� وا�	*3 	رھ	K ��در ا ��آ�7	ن دو K �3#)� و/��
eJ ده ا��1$ده ای�K 	� 2 و
�ا��	ن 1$ده ای ھ& از �	دو�  eZب /eرگ �. ت و اP�J	ری د

 �+�	*  7� S�	o . ان$+J �/ 	� ان :37$ر�($اه$+J �/ 	�ات�K$*از . د ��	/ 	ر ا�+3	+K در
�A  �	ر�D ا
2 و /�8 �+�ن و آ*��A	 و آ�7	ن . *4	ھ��� �)a در <+�:	 �	م /�دzZ$ر 
��$
Z	R ھ$ا�$اھ	ن ا�� 
	ز*	ن . /� را
�  ا�� ?�وه ازھ�7 از ا�� /	/2 
� ا
2 . و 
  
	�
در �K$ر آ�7	ن . *	��	�  �$د را �7	�	ن �7  
	ز�� *�� در *$ارد �kوری –

  �	z9 ت	*	C*ز	ن ا:	و در ھ�7 ی ه �7  دھد��� /� ا�+ �����/ 2

� ی ?�ا�  د	K �+
 2('o ر	K ��از ا �++K 2M�� 29ل ھ� و	Z ��ا 	داز�� /�j/ آوری �$ل d7: �/ 	�3ھ#


  ا��ان ا
�l a(�2و71+� �1 	ھ���*4
	ز*	ن . �7  ورز��	�
�� /� *  دا. �� 
	ز*	ن 
�'	 و در J)� ��	ه  �K و /� <� :	 c7K *	�  /�ھ� و <� :��ه �$ارا�  /�ای �$د در

 ر:$یه دا#2 در A�*�� �Z	ر 
�	�+�ه ی 	دادا و ا�ن �c#e /�/(2 ھ& �K ھeار آ. دارد
2
+	ر ا�� *�J$74 *3& در H:�� .K را *  دھ+� و ��	ھH *  دار��. e+1ل ���ا �Kده ا

 &�
bP �9رت *6')  /� /��	*� 
	ز�3	ی ر
	�� ھ	ی �	ر
   ا
2 /�ا� �/ &�C* ی	وه ھ�?
3�  * �lا 	A��*ای آ�M و  
  /  / �M	� ن	ذ ز/	ا1( 	زم /�ا�+� /R 29و ھ� و �+


�3	ی 	�
در �BK cم ا�� د
2 . راھ�و�  ا��اد �$د را /�ای *O	�PZ :)$ *  ا��از��

  *+	�8  دار�� و از *	�
+	�d �$د /� *d9$ د�	ع *  K++� و �2P0 /� از ?�وه ھ	ی 

  * e�وdk *$:$د در ا��ان اb(o اBMح ط)P  را :	ر *  ز�+� و و�9  ھ& �K 1+� و 1
�eی /�H از آن> �� ،��e��P1 �L�  / 2��PK ، ��$#.   �+
 �K ��$
در �K$ری <$ن 


  دارد آن �9ر در *�8ض 	�
/�3ه د*$�Kا1�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
�C1ب K	ذب /� . 6M �K+� ای ھeار ر�^ از :	*�8 ی ا��ان 
	��� و ��دا��� #�ه ا
�3	 را آرام *  
	زد و ھ& ���M  ��اھ& *  آورد j> ات ھ& و:�ان�K$*ل د	�
$
eZب 

�$? D+472 ?�ا�  و ھ�ا?� 1	زه واردی /� �A  . �  و ا�$اع 
�37	ی د���/�ای $9*
2
�& �eد�P� c	K �#	رش زار اC* ی	ھ	�در ?I#�� ھ	 �K �$د 
$���3	 ا�� K	ر . از *	�
�eھ	�  �kور �7  /$د> ��Z	R ا*	 ��	ز ا
�C1 �/ 2ب /� �A  از  .ھ	 را *  �Kد�� <+

�Z ھ+�?  و	2 /� �+J�
��ا�� د
�� ھ	ی *	��	�  1	 /�$ان /	 
ا9)�2 �7	�  .   #�3ت ر
2
�	/  1+� و زود 
��d /� #�3ت ا�
�)� و ا/eار د
�K  0K �$د را ا9)�2 . ھ& اK+$ن و

�
�/ 2�e+* �/ c>$K وه�? c�س *  �$اھ� در	
آ
	ن �1 از ا�� . *  �7	�	�� در ا
��P(ط  
ا�� . �7  #$د �K �$د را �Jب و <�eی از ا�� د
2 :)$ه ?� 
	�2 و ���	در

	ن ا���$�$ژی 
$د:$�	�� ی ا�B6ل ط)P  را �  *  ?���� و /�ای *�	ل �$د را /� *�د*
  .�J/�0	ن 
8$دی �eد���A *  دا�+� 1	 ا��ان
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را ا��ا��	�  �1و�U *  دھ+� و /�ز/	ن  *  را�+� J�* �K  ا�� د��	ن  ا��وه K	ذب. ٣٫۵.
���/  * Uرج ر�	ر در �$zZ 2 و از
ا�� ا��وه ��0Aه K	ذب  ./�ای ا��ان 1+^ #�ه ا

ا
� 2	�M از 
$ی ا��اد *8�+  zZ �� �K$ر#	ن در ا��ان *+8  دا#�� ا
2 و �� /� 
2

bP ا9	*2 در �	رج 
(+	�  /�ز/	ن *  را��ه ا�� �K در دا�A7* S� �7  /$ده ا . �/

�	ن د��� *+Y$رم ا�� ا
�K 2 �� آl	ر و K	رھ	ی ا�+�$�� *�دم در ا��ان *7+$ع #�ه /
/� ھ+�	م . ا
2 و �� در �	رج K	ری *  �Kده ا�� �K در ا��ان *A7� �7  /$ده ا
2/$ده 

�+�	
از ا�� د
2 . ا9	*2 در �	رج ھ& 
8  دا#�� ا�� K	رھ	��	ن را در ا��ان /� <	پ /�
از *�دم *  1$ان #	ھ�خ *A0$ب را �7$�� آورد �K از ھ�7 ی ا*A	�	ت /�3ه *  :��0 

 2
(	ب �c�  +8 ا��. �	رج ا9	*2 دا#�� /	#�در ا
2 و در 7k� *  �$ا
�� ا
 O)#.ر	K آدم در ��ھ	 و �$#�� ھ	ی *(�)� *�ام از د��+�  /�ای ا��ان دم آن و29 ھ7

2
و  ده ھ	 1� د��� �	م /�د �K ا9	*��	ن در ا��ان  ...../	 �	M)� *  1$ان از . *  زده ا
��ه ا
2 و *  ر
�*+8  ��ا#�� ا
2 و �K	/3	��	ن ھ& در ا��ان *�ام /� <	پ *
.   ر


(� ?'�� از �ان و�د��+�  ا�+	ن /�ای ا o ا��وه����
. /2 ����ه ای ا
K 2	ذب و �	را
 �(J �/ c� ھ� ��Pا� �+�e/ ب�o ا�� در �+�
  .ا�� *�دم در ا
	س *  �$ا

 &�C* ن	��& �c ط�CP /+�ی ��ھ+�  از ا��ا�Y+1 &+K اف��Jا ��	آوردم / �G1$:� /� آ� 	/
2 ��20ط�CP /+��3	ی . ی ا
D/ 2 د#$ار�	رج K	ر)

+  و :+0  <+�ان  . �CPط

2 /	 د#$ار�3	�  رو/� رو
2 ا*	 <+	��G آ*	ر �/+��3	�  �P*+  /��$ع ا#�V	ل و �$ع �8	�
آ��G /� را
�  . د9�C  /� د
2 آور�& *  1$ان ا�� �$ع ط�CP /+��3	 را 
�و
	*	ن داد

a(81 �/  +�P* ی	3��+/ �CP2 ط
��3	 د#$ار ا�	��0  /� �8Pی �$ع د�	و  ��ھ+�  /� *8+
�& �	رج /� . ی ��ھ+�  ا
2ا����� ھ	C* ن	�از ا�� ?I#�� �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  ���� �Kده ا��

#$رش /�aZ «و  »و /�6ان ��و�	#  /�20 و دوم ��داد «در دو ر
	�� ی.۴٫۵.
2
�	1  از :+HP *�دم ا��ان را /	 /�3ه ?��ی از د
�	وردھ	ی  »اM$O� م��#$K


8  دا#�& /� وا89�	ت ا#	ره K+& و. ��Aی /� 
$ی ��Y�� ای *�ون 
$ق دھ& 

$د*+�ی ��	ه ھ	 و رو��Aدھ	ی 	���o رج از	� &�C* ن	�*��R$f0 ی /� �O$ص ا��ا�

&+�e? دروی 	ل از آ�3	6�	و در ھ7 &�	
1$:� �	ص /� �	رج از �K$ر از . �K$ر را /�+	
2
�K *�دم آ�4	 ر
	�� ھ	�  ���و*+� در ا���	ر دار�� و *  1$ا�+� از راه  ا�� /	/2 ا

ا��ادی را ?e�+�  /� *�دم ا��ان /+7	�	�+� و #8$ری K	ذب را �1و�U  ھ7�� ر
	�� ھ	
  .دھ+�
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�	�  ا��ان �	رج از �K$ر /� *8+	ی ھ� آن <�eی ا
�K 2 �	رج از *�زھ	ی :�Vا�
�& �K$رھ	ی �	رج در <	ر<$ب ا�� *'3$م �9ار . �9ار داردC* ن	�/��� اP�J	ر 71	م ا��ا�
����?  * .20�*3	:�ت /� �	رج از ا��ان �c ط�ف ا�� . ا*	 *$k$ع /� ا�� 
	د?  �

2
�� اz9 .ر *  رود	7# �/ ��z9 ��ای د��� از ا �P+: رج در ا��ان	ر �$zZ . ��ا
��/ H)� رت$M �/ ر$zZ &�C* ن	�	*� ھ	ی ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن و ر�2 و آ*� ا��ا�

  .�	رج و Z	O� �/ R$ص ارP1	ط	ت *(	/�ا1  و ا�+����  *�4)  *  #$د

ھ��G	ه در دوران :��� در 1	ر�T ا��ان �9رت ر
	�� ای �	ر
  ز/	ن در �	رج از 
2
��و*+� �P$ده ا� �Z ��ر /� ا$�K . ر$zZ 	/ 2
7K  ا��ا��	ن ا�� �9رت 1$أم #�ه ا

/��� اP�J	ر *  1$ان ?'2 دو J	S* ?��0د?  ر
	�� ھ	ی �	ر
  . در �K$رھ	ی *(�)�
ز/	ن و zZ$ر �81اد ز�	دی از ا��ا��	ن در �	رج از ا��ان /� ا�� �Z و /� ا�� *�eان در 

2
� دا�K 2# ا�� ����ه در در 7k� /	�� 1$:. 1	ر�8* T	�M ا��ان /  
	/�C /$ده ا
L+* س	�C*و �C ��	7�  * ��Y�  / e�ا���P /� �1ر�U *3	:�ان  .Z$زه ی �71ن ا��ا�  �

  .ا�V	��0	�  /	 1'	و31	�  zZ$ر �$د را در �	رج از ا�V	��0	ن *)7$س *  
	ز��

2
از . در /(H ر
	�� ای /	�� ?'2 ھ�7 ?$�� ر
	�� در �	رج از �K$ر 
�/)+��Kده ا
در zZ 2709$ر 7K  . 	ی ا�+���� راد�$ و e�$(1�$ن ?���� 1	 روز�	*� و 1	ر�7	ھ

 �OJ T�ر	در 1 	*8+ �رت و /� ا�$M ���/ �K 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 �K$ر 	�
�eان 1+$ع #V)  و ���Z ای و J)7  و *
2
  .*�	ھ�ه #�ه ا

و ارز�	/  S(J و *�6$ای zZ$ر  ی �	ر
  ز/	ن
+H4 *.*$ر�2 و *�6$ای ر
	�� ھ	
�3	ی �	ص و ��وھ�3	ی *$ردی
*	 1+3	 . ا��ا��	ن را /	�� *1R$C  دا�20 ��	ز*+� /�ر

�2 ا�� دو ����ه ��	ه *  ا��از�&(K �/ . ی ����ه ی د���ی	در :4�0$ی *8+ 	ه ا*	�� �ا�
2
�& ا�� ر
	�� ھ	 و ا�� ا��ا��	ن <� �$ع ارP1	ط  را . ا+�P/ &�/	 دا�S ا��ان *  �$اھ

<� *8+	ھ	 و <� ا����� ھ	�  را /� ا��ان *+�K  * SC++� و /� <� . /��9ار *  
	ز��
�� ا��ان در دا�S ارP1	ط  J	ط'  �	 ارP1	ط *	دی ��ورش *  �
�eان /	 :	*�8 ی را*

�& . دھ+�+�P/ &�) *8+$ی و *	دی(<� *8+	 و <� K	ر/�دی» ا��ان«/� /�	ن د��� *  �$اھ
�& �	رج از �K$ر دارد؟��ا/�ای اC* ن	��  

2'? T
	� 	3�
$1
S /�  ا
��Rل . <+	ن �K آ*� /� دو#SA *  1$ان /� ا�� �� 	/  A�
�C	ت *$ردیC61 ی از��K	ر *	 در ا�� �	ددا3�#	 K .)  ���ا�� ا
2 ود���ی /	 /�3ه ?

 (K ی	ھ	20 و :$ی *8+: e: 20��eی �>.  
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/� *8+	ی J	م �HC ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن در ��	ھ  *  ا��از�&  در ا�+4	 �(20 .۵٫۵.
�& �K  ا�� ر
	�� ھ	 1	 Z	ل �8	ل *	��	 /$ده .�	رج از �K$ر +K �:$1 2
از آo	ز �$ب ا

�3	ن /	 ?� ?	ه �A  دو روز�	*� ی :37$ری ا
O� �/  *B$ص روز�. ا��K ی �*	
و ا������ان ا�� B7Zت *CC6	ن . ا�� ر
	�� ھ	 /��$رد �Kده ا�� 1B7Z  /  ا
	س /�

ا*	 /� /	ور ا�� . ��را از 
+H4 در
2 و د9�HC� a و �A(7Jد ا�� ر
	�� ھ	 /	زدا#�� ا
 ���3	ن و روز�	*� ھ	ی  ?�دا�+�ه ی 9)& اK+$ن *d9$ آن ا
�K 2 �$د را از ا�� دام ا*+K

&�  .*�	/� /�ھ	��& و /��$ردی در
2 را /	 ا�� ر
	�� ھ	 /�jورا�

��SP9 ازھ�K.1 	/ ��	/ e�>  a(81 از �Y� ف�M ن	ز/  
�	دآور#$م �K ر
	�� ھ	ی �	ر

  و �Z  ��ھ+�  و �Mف ��Y از ا�� �K �> �K$ری /	 <� *C	�Mی ��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�	�P	ر ا��)�0	ن در ارP1	ط /	 ا��ان . ھ& *  ��$��ا�+�	�
/�ای ���$7 


bP ھ7�� ر
	�� ی �/ 2

   �	ر
 ِ  در  /  / S7J در،  (K ی	3�
	�
�Bف 
�� ا��ان (J ن	ن داردا��)�0	در دو �9ن . :�� ،����/ b1و /� *�ا ��
ا��)�0	ن *	�+� رو

�� ز(J ��#I?2
ھ7�� �K$ر ا*	 در 
	�3	ی :3	د ا�V	��0	ن و . /	ن �	ر
  �K S7Jده ا
 d9وا �l�*  از �71ن ا��ا�  �	زه ھ$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 <+	��G /� ز/	ن �	ر
�P	�  و 7Z	�2 از :3	د *�دم ا�V	��0	ن *O	�PZ آن 
	�3	 M	bZ ا�� 9)& /� �	ط� ���

 �K را ��	
ھ	�  *��8د /	 /  /  
  دا#2 و �Z  آ?	ھ	�� ?�دا�+�?	ن �	ر
  ز/	ن ا�� ر
 H�اe�8 و ا�
�3	�  ھ& دا#�+� �K  * a�$�1د /��	*� ھ	ی �	ر
  �$د را $1P(ه ط	:

�Jه در آن ھ+�	م . �اردھ+���0	ن را *$رد �L	ب �9+� *�دم 
	ده و وا89  ا�V	دھ+� 1	 /�$ا
ای /� r(o در /  /  
  *  ?'�+� ا?� /� ز/	ن ���$ /��	*� �0	ز�� �7  1$ا��� ا����� ھ	 

���	

  �$د را /� ?$ش *�دم /�	�
 ��	CJ ا��اد /��3  *  . و �ل ا�R��
�7$د و از ا
I��
	�
  
	�
�+� ی ��
'�ی در آن *d9$ در. �0	ن /�3ه *  :20ار�3	ی ا��)� �
دو

  
�K /� ا��)�0	ن دا#�& �	�M /� ھ+�	م دJ$ت در دا���	ه آ0K'$رد /	 ?�دا�+�?	ن �	ر
�	ن /(H ���$ /	 وا89�2  /�ھ	نِ ز/	ن /  /  
  2P6M و ا
��Rل *  �Kدم �K ا�� *	Z

�+K  7� a�PL1 . و �+����I� ل *�اR��

�ا�4	م ا	Vا� �
��0	�  ا�� �I��ش را از �A  دو
. ھ7�� ا*�را  در ارP1	ط /	 1	:��0A	ن *�Lح �Kده /$دم.4	 K	ر *  �Kد�� #+��م�K در آ�

�0	��� ا*	 ھ7�� ?�دا�+�?	ن و د���ان در�	��+� �'$ذ ز/	ن �	ر
  *�6ود /� ا�� <+� 
���8 از ا�� 
� �K$ر /$. Z$زه �7  #$د
و  ده ا
2?��0ه ی ز/	ن �	ر
  /0  و

?	ن /	�'S8 و /	�C$ه  در *�6وده ی �)�U �	رس، /� �1ر�p *8)$م #� /0�	ری #+$��. ھ20
،��K�1 در در ��#I? 	3+�وازھ�7 ی ا  /�J ی	رھ$�Kی، درe�	*ن در$�(��	ن <+� **

*�8ض رآن *M d9$	bZ ا�� 9)& ددر.دار�� *3	�o �/�:ب و:$د ا�V	��0	� و ا��ا� 
�j> 20 ?$�� ی�د /� ھ�7 ی �P$دا#2 و9	در3	 و�	#�3�0	ی 9$*  �9ارا�$اع ا31	*	ت �	#
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 �M	� 20�	#	� ی	رھ	ھ�7 ر�� ��3ه ی ا�J دھ� و از T
از 
$ی 3�731	 و ا31	*	ت �	
��   دوروO)# ی	<$ن �1ور�3�0  �	ر . /�آ��» آد�+�«/� ����� ھ	<	*  ر��& � 	ھ�:

�0& و /�*  �	
�& CJ	�� �$د را /�ز/	ن *  را��م و از اھ7�2 ز/	ن �	ر
  �و *  �
&�'?  * �)
 .�
�RRت *� /� ھ�p و:� /� *8+	ی /  اھ7�2 /$دن ز/	�3	ی د��� ا�� ا

20��O9م ا�� /$د و ھ�K 20 /�$�& ھ� ��71  . در Z$زه ی �71ن ا��ا�  �P$ده و �
�����+���د و /� /C	ی �$د /�/ SA# ن *6$ری	ز/ c� ا*$ن���� ا�� . �	<	ر /	�� �o در

�	ن  .�3Jه �$اھ�?��2   /�$ری را �A  از ز/	�3	ی ارو�	�M$رت �HC ا�� ز/	ن *6
��0	ن �4$ل در ھ)+� و :	K�1�(P1 &(9 ��ا ��(J 	30ا��'+K ی د��� در	و ھ ���K ت	V

71	م ���و /� *�د *6	��o S/  و ا*+��  IZف ا�� 9)& را ھ�ف  	�	#	��K  * 20د�� و /
Z	R ا��C� ��P  د��� و دورو�� /	زی *  K++� و ازز�� /	ر ?I#�� و . *  ?���+�

�++K  *  �	� ��	# ی��I� 2��$f0*.  

2
�� اz9 ��ی ا$
 c� ��ل ا	Zی د��� . /� ھ�$
 ��	
�� ا�� ا
�K 2 ا�� رz9 ��ا

   ی �	ر
  ز/	ن �	�Mھ		�
دو ر
	�� ی /  /  
  و �Mای آ*��A	 K	ر�Kدھ	�  


�jد H4+
�� در
2 1$:� . ھ& دار�� �K /	�� ا�+3	 را :�ا?	�� /� z9 از �P+: ��ا?� /� ا
  �Z م	ا�4�
 &�+A� ر$zZe�از د
2  در ا�� ?$�� از ر
	�� ھ	 ھ7	ن ز/	ن �	ر
  را �

<$ن /  /  
  /	 �O9 1	ر�T و ا�� ر
	�� ھ	 J)  ا�(O$ص ر
	�� ای . �$اھ�& داد
:	*�8 و ��ھ+^ ا��ان را K  * ���61+� و #8$ری K	ذب را در ارP1	ط /	 1	ر�T و 

8�� �71ن ا��ا� ��ھ+^ ا��ان *  �z1 �O9 �/ ورا���.  

ھ��G	ه در ا��ان و در <	ر<$ب *P	sZ ا��ان /	 ا�� ھ�7 ر
	�� در دا�S و در �	رج 
��9	S/ در دا�. ا��ان رو/� رو �P$ده ا�&o �Z �K &�89$��  د
P��? �/ 2	ن ھ�0* 	/ S

�+K  * ��2 /0�	ری از �$�0+�?	ن . O1$ری از 1'+� و ا/�Iال را �$1�� و /	ز�$1
�� �rC د

	زی 
yL �	ز�  ��e دل  �/	�* �/ S/ ،�/	�را /��0 ا�� و �I?  7ار�� آl	ر#	ن ا���	ر /

��K  * �A6z* �/ را e���وdk دا. *  /+��� �K ھ�7 <
. �S ا��ان را /	�� :�ا?	�� /�ر
Sدر دا� �+�	#$�	� dkو �ا� �K &�J)2 اM)  ا/�Iال دا*+���ی ا
2  1+3	 *3& ا
2 /�ا�

K�+�ا?� در دا�S ر
	�� ھ	�  *8ّ�ف و *$:� *  دا#��& /  . � در �	رج /� /	ر *  ��
  .�1د�� ا�� ا�L6	ط ر
	�� ای در �	رج /	 <+�� و9	�Z  �$د�7	�  ��K  7د

و ر
	�� ی /  /  
  و �Mای آ*��A	 7k� آن �K ا��o	ش ��ھ+�  و ��Aی /� /	ر د
، در 7k� /��	*� ھ	��	ن ا����� ھ	 و ��ھ+�3	�  را *  ��ا�K �++K *�8ف *  ��	�+�

 S�	6* ه ی��
yL ��ھ+^ K	رK+	ن ا�� ر
	�� ھ	
e� ��،2و*	ً CJ	�� از ��H ا����

  �K$رھ	ی *�e/	ن ا�� ر
	�� ھ		�
.	Z ��ا �K 2
ل ��
�  �L* �Kح *  #$د ا�� ا


yL ��ھ+�  واR�  *  #$�� <�ا /� واd9 در ا/�Iال ��ھ+�    J�* �K آن 	/ ��	
دور
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�	�7	��  ��ھ+�   و در 
6L  ?	ه ز�+�ه #+	ور��* ��2 /� �$1�� و /	ز�$1�	Z ����3/ ودر
��$#  * S
$�*.  


  �7  1$ا�� /� a7J /�ود؟ در ارP1	ط /	 /��	*� ی  <�ا/�ای ���$7   /  /» 2/$� R	Z
2
�� ��Yم را /�	ن دا#�� ام» 7#	���e /	 �0(� . در ر
	�� ھ	ی ��	A��*ای آ�M ن$+Kا

2 /� �$1�� /��	*� ای
�� د)
روی «زده ا
2 /� �	م  د��� /�داری از ھ7�� /��	*� ی 
r� « �1د�� �7$�� ای  / �K 2
�0 . c	*	�  ��Aی در *�����M 2ای آ*��A	از �	/ا

  j> c� *� را	/�� �/  /�/(2 روز ا� 	م ا*	ی �	:$�  �	دا�� و روزی د��� :$ا��?  *
�++K �> �+7  دا�� 	ره ھ	G�/ �K آرا D(4* و eُ� $ا�  �$ش�	م /	ا�4�
. �41/� و ?�U، و 


2 /	زان ?�وه ھ	ی اBMح 	�
*� *  ?'2  /� در ا��ان )b روزیط�A  از ا�� 
S�P*ھ�د 	A��*ای آ�M ی	*� ھ	/�� 	2 ا*
(= /��	*� ھ	ی /  /  
  0Z	ب #�ه ا

��
  Z	K. ا
2) ھ�دن /	�
و ا�$ز�0�$ن  &ا�� ط�ز �A'1 در اSM در *�	ن ?�وه ھ	ی 
�3	 L*	�b ا/�از #�ه در �Mای آ*��A	 را /	ز1	ب . در ا��ان رواج دارد(�� �4�در ��

  /� 0Z	ب *  آور�� �Z  ا?� ا������ه و 0Z	ب #�ه /� �7	��Y� H�	1  ��اK+�ه و ا1'	9
�. ?Iا#�� #$��� 	/ H�	ھ �*	��/ ����/ �K  
�& *  /�DAJ ھ7	ن /  /  Y+1 ص	�  �

�3	ی *��4	��J 2M�� Hض ا��ام *  �	/+�، در *�8ض #$�� �Z  و�9  1P(ه ط	و : �+'
1'0��ھ	�  ����دو /��	*� ی  .*  ورز��0Z �O+J �/ �K	ب #�?  ا�Mار  �9ار *  ?

�	د#�ه در /	�K R /� ظ	ھ� /� �O9 ��اھ& آوردن ا*A	�	1  /�ای ا/�از ��Y #+$��?	��	ن 
�1ارک د��ه #�ه ا�� /� ھ+�	م /�6ان در �Z /��	*� ھ	ی :d7 آوری اطJB	ت و 

��ی e+1ل *  �	/+�?�P� . 2#$��
ا�� <+�� K	ری /� /	ور ا�� J &(9	2P9 ��ارد و /� 
ر
	�� ھ	ی :�ی . ر
	�� و �Z  ا
��7ار و /C	ی آ�3	 اI?�lاری �$اھ+� دا#2ا�� دو

�	ت و �O)�3	ی �$د را �	س /�ار��M$O� �+ھ7$اره در /�6ان *  1$ا� . �/ �G�	+>
$
?�P� د:$�  وJ2 �($اھ+� 1$ا�20 ا�	Z ��در ا �+���+�/  +�> �P� ی و�� یP	ر�

�++K	� 2 و
�7  1$ان /�ای ھ7��� �+3	ن ��	ه  ا�� <�eھ	 را. ��ھ+�  /�ای �$د د
  .دا2#

  
	�
 ��H �	 ا��	ده /� ا:�ا در *  در ا�� دو ر
	�� در �Zی �	زل و ��/��	*� ھ	ی 0'1
. ر
	�� ا
zZ 2$ر ا��اد و CJ	��ی l	/2 ��	��� *�6ود�2 ذھ+  *�4�	ن ا�� دو. آ�+�


  /�ای آ  /  / R	Z �/ �+K  * DA8+* را ��	CJ از  J$+1 د$#  J�* ا��$�/ �K ن
1	  *	�eی*�$
S *  #$د /� ا��ادی �	#+	��� در آ�7	ن و/�ای *�	ل ?$�� ای M$ری 

 * �K  *	�+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 �Bف *+�$رھ	ی *�J  /  ط��  

��ه *  ��دازد �	 <+	��G ر
	�� ای #(O  را CJ ا/�از �/  
	�
 S�	0* در �M	�  0K
2
K& آن O* 23:   /eZ a(81 �K	�PZ ا��(	ب *  K+� *$ظ� ا
2 او را /�+	
	�� و د

A��*  �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 *O	�PZ ای #�� �+K 2K	 2K�# داده #$د *�ام ا?� �7	�+�ه �	 

	ز*	�  او �$#�� *  #$د O1$��ش وز�� 	�  /eZ  ��0/وا H*	� .  �Z  
  /  /

	C* ای ا��ادی را در ��	
ورد و طd �	ص *  آ�Bف /��3  �1�� اM$ل /  ط��  ر
��	CJی 	از آ� H(�* a/	L* ز *   نرا	/�$�/ �K /  آن ��	/	ا��اد <� وا/��0   �1 �ا�


	ز*	�  �	M  دار�� 	�  
	�
 .2
او را *�ام . ��خ ���3ار �A  از ا�� �7$�� ھ	
*�Lح *  K++� /� و��ه در *$راد 0Z	س /  آن �K /� ھ� Z	ل /�$�+� ا�� ��د وا/��0 /� 

b��� c� S7J  ا��. 
	ز*	ن eZب 1$ده �	 �eد�eZ �/ cب 1$ده /$ده و ھ+$ز ھ& ھ20
�> �� 2
ز ز*	�  �K ?�دا�+�?  /  ا�� �$ع K	رھ	 /� �O$ص ا. eی د���ر
	�� ای ا

/	رھ	 /	 ا��اد و آ�� /	رھ	 و /  
  آ#A	را /	 eZ a(81ب 1$ده ای /� ا:�ا در* 

  �eد�c ا�� ا#(	M  از  /  /  0� ،ا�� د
2 �	 از 79	ش 0K	�  71 �/ �K	�Bت ا��)


	���د . 7$�� ی د��� را ذc�&+K  * �K � .د�P	ل *  #$د 2P
*�داد /  /   ٢٨/� *+	
/	 ا:�ای +J	�� 2	�  �K در ا*$ر  /$د#�ه 
  /��	*� ای 
(AP��� 2	را�� 1�1�b داده 

�+K  * ���از 
$�  آ9	ی 7J$�  را آورد �K ھ�7 ی ?+	ھ	ن را ا��ا�2 .*(�)� ا��اط �

$ی د��� �c ا��)�0  ا*+��  را �K در /� ?�دن ا��اد ���ا*$ن *�Oق و *)�$ن و از 

آن ھ+�	م در ا��ان ��*�K  * 2د در /��	*� #�2K داد B��/ �Kف ھ�7 ی آداب و 
در ا�� /��	*� ھ�c� p از *)�$ن و . �	*��» ��ر
$���«ر
$م *�8	رف #	ه ا��ان را 

 2K�Z  �3: در �*	��/ ، p�2 ��	��+� �K ھK�# ق�O* #�ه ی ط���ار ���	ا��اد #+
 �K ن را	دو�2 ا��)�0 ���Kد SA# �K و 7#	�R  (ت *�/	�� /� �$د ?��2 و در
2 ھ7
�S *  داد �K  * ���P1د و �Bف آداب و A�1 ق را�O* 	/ 2'�	)* س *6$ر	
در ا

*)�A ی  ن�e�$ن ا��ا$�$ب ا?� راد�$ و1). ر
$م *�8	رف ، �6	#  ھ& ���� �Kد��
	� 	� �+*	+/ ��)L+�  ا��)�D را �Jه ای �	��Z و ��ر
$��� �	م ه ی 
د$ا�ا��)�0	ن را <+

0�	ن و/��3	ی+3+� ا��)j> را �$ش �$اھ� آ*�؟  
�	�   - PM	 /0	نا��ادی  /  /  
ا��	ده ا
2 9	در�� /� ھ� �BM �K $6ح /�ا�+�  O$ر *  K++� <$ن /)+�?$ /� د
��	ن1

�++K ر	2. ر��
و ھ7$اره /� آ�3	  eھ	 *  *	��ا�� <�. ا�� �c ا#�P	ه /eرگ ر
	�� ای ا

  . 	ع داده �$اھ� #�ار:  /  /–  ����? �Y� 2 را /�ای �$د در�	
1$ده ا�3	 دو
� ر
�3	 و �Jه ای از اط�ا��	��	ن /	ج *  دھ+� 1	 دھ	��	ن را /P+��� /�  �(20 آن �K. ا��j> �/

O1$ر آن �K ھ�7 ی K	رھ	��	ن در ھ	�� ای از 
A$ت و ��ا*$#  :��	ن �$اھ� 
م آن O1 �/ �K$ر ا�� 9)& /� ?$�� ای 0Z	ب #�ه *  �$اھ+� :��	ن <� را در دو.�	�2

�++K ء	�Zا ��#I? وت از	'�*  (A# �/ ی *�'��9 را . ا��ان	3�j> اول ھ�7 ی ��در ا�� *0
 c(0* *� ی 1$ده ای	رت د���« از راه /��	PJ �/ «  * ر	P�J/� /  ا	ی *�	*� ھ	و /��

آرزوی b0K ھ$��  ��H �	 ا��	ده 
� *  K++� *  آور�� 1	 ا�� /�/(�3	 را �K در . 
	ز��
J+	�2 �	�  در . �	�P+��� و /�8 *  ا��از��#	ن K+	ر» ھ& /� �Jا��($اھ  ھ+$ز«/�$�+� 

�� راه را » ا1	ق �71�2«/��	�� ی Y� &K  �Z	9و 	ب #�ه و /	0Z 6$ی� �/  
  /  /
�	ورد از / &K 	:و ھ� ��	ب 1$ده *  ?�eZ «/�ای	�6 ی » ر��?'M �6 ی  ٢و'M و

�& /��	*� ھ	�  . آ�� *�د *  ?��دY+1 	/ Dj
» +�J « �+�	�	7�  *  /eZ ب 1$ده راeZ
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� د��� ھ7�� eZب را . �K *	�+� ھ�7 ی د��� اeZاب ا#�P	ھ	1  دا#�� 9	S/ �3& و درک
� �K �++K  *  ��8* ا��ان  
	�
از د29 /��$ردار ا
2 و  ا�� ادJ	� ���7��9� eZب 

� 7(J ی�+/ �CPط c� �/  +�P* � . ��<3	رم *  K$#+� /�$�+� *�د*	�  #��� در ھ7
 c� ا�� /�$ا����j/ ب �$د راeZ ��eZب «eZب /$ده ا�� و <� /0	 در *8LC  ا?� ھ7

  ./�ای ا��ان در
�K 2د» 1$ده ی �$ب

*   *�I�P  <$ن J+	�2 �	� ا�+3	 را �7  1$ان ا*$ری ا1'	9  دا�� 20	 O1$ر �Kد �	دوی 
�+K �����ه ا�� �K در . 1$ا�� /� �$د ا:	زه دھ� 1	 �� �Z ا��اط �CJ ��ن ا*�وز /�ا	�0�ا��)

  * �K  �و��/�ا/� *$ج ���و*+� /	ز
+4  داور�3	 در ارP1	ط /	 �	د#	ھ  �3)$ی 3+1	 �
 D�1$ا�� /� �A7K	ن /�	�� /(�  از eZب 1$ده ا
�K 2 /� ط$ر 
+�  ھ& �K #�ه /	 ا��)

��» 1$ده �'�  «*�Z$م د�O* ��Kق ھ7�� :+	ح را . #�� ا
2 روا/L  دا*	� . �K R	Z
 ��	/ D� ، 2
�	�0& :3	�  در �$#H ا61	د :7	ھ�� #$روی از *�	ن ر��� ا
$
آر*	ن 
/� *�د �$#�3	�  <$ن د*$�Kا
  و CZ$ق /�� و ��را��0& و ا9)�2 دو
�  /��0ی 1	زه 

�	
2 1	 در /�6ان /� K	ر ا��)�0	ن و ?��0د و <� را در ا�� *0�� M	bZ �	م 

$د*+� ا��� H�	3�
	�

	ز*	ن و eZ/  د��� /� ا��ازه ی eZب .  p�در ا�� *+Y$*� ھ

+2 وا/��0  و ��	ز*+ِ� /	ز�	/  ھ$��  1	زه . 1$ده *'�� واd9 �7  #$د c� ردار از$��/

�� را /eدا�� ، /� اzJ	�H :�أت  :0	رت اLJ	 K+� و ��راه را �K ھ�7 ی ?+	ھ	ن �
  ./�ای ورد *�4د /� 6M+� /	ز?�	��

�Y� * از	ای /���M و  

	زی :	*�8 ی *O	�PZ #$��ه در ر
	�� ھ	ی /  /   �
آ*��A	 و راد�$ ��دا و ا���P د��� ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن، ھ��c در �Z �$د، :	*�8 

G�
	��� /� ا��اد *(�)� و �	#+ در *$ارد *�8	رف و *78$ل. �� #�های ا
K 2	ذب و د
 �/  M	� ن ا��اد	?3	س �	0Z در *$ارد 	ن ھ�7 را *  /+��� ا*	ان *  دھ+� و دھ��*

�$# �PZ	O* *�8 ی	ان *  آ�+� و   <�3ه ی وا89  :���ه ی *L)$ب ھ��c از ا�� *
�� *�(hO دور *  ا�� :	/4	�  R$78*ً از <�& 7� �/�� .o	�I?  * Hار ر
	�� ھ	 را

 ��	*+

	ده و  S�(61 c� 	*ا	*� ھ	/�� �ار ا��A1 H4،  دی و	2 ا����� ی ھ�وا89

  /��	*� ھ	ی <+�� ر
	�� ھ	�  را /� وk$ح ��	ن �$اھ� داد	�
  2�89$*.  

�� <�ا ا�� 
از 
$ی د��� /	 ھ�7 ی *�6ود��3	�  �K در دا�S ا��ان دار�& /	�� ��
�++�*3& ��$ا���0 ا�� /��	*� ھ	�  7J دور
	�� یP/ و ��*�6$ا �1ارک a�
   ؟  /  /


b ��	ن  »��?	ر«*�J  ا
2 /	 /��	*� ای <$ن 	+�* H+Kد وا$P7K ��2 /� ا
1$ا���0 ا
��ه رادر �Z ا
�+P	ط در S7J ا*	 . دھ�G�� &�
	زی *'	ھ ��	�*	J ر	<$ن ��?  �	ھ �*	��/

0�70�	 در /��3 را�U /	 ھ7	ن 1'0�� 1$ده ای *�/	��Kر	* �/  +�P* ی��0'1 2�	Z ��  
 ��	�*	J�+ھ	K  * ھ� آ. ��و D� ع داده *  #$د ذھ+  در	ا��ان ار: T�ر	1 �/ �K �G�
7�0	ر 1$ده ای(= 1$ده ای K c� ( وت	*�'  �	ه ھ$(: �K �Gھ� آ� D� 2 و در
����0 ا
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��oال و آI�/ا 	/ ��)�� /� از ��دا��� ھ	ی 1$ده ای را K  * �k�J+� ، درK  آ*

ا
�P	ط	ت /��3  �	 �(�0�� ا �A7* ط	P+�? �92ار
ا1	ق  ا�� 41)�	ت �	�M در .���� ا


  /	 J+$ان   /  / 2�ا�� . *  #$د
�/�*  آورد و د��ه » /� PJ	رت د���«�71

cP /��	*� ھ& J+$ا�H را از �$#�� ھ	ی 1$ده ای /�*  ?��د و ھ& ا:�ا�H را /+	  �/

	3���
	وا*	�  - ی1$ده ا/
	واK  –1$ده ای(1$ده ای ا*+(�+K  *  ھ��	*	
� ا*	 k7در  .
�+� ای <� *�4ی��ا�O9 b(o ا��C	*4$�  �$د را در ��1$ ھ$�2  اM)  ا�� /��	*� /	 �

ر در 7�C	ً از S7J �$د#�*+�ه ا
2 و #7	او O* �/  �)/ .J �K	�PZ #$��ه *  �$#	��
 ،�+K  * &�Y+1  
  /  /  
	�
�$ر 1$:3  از /��	*� ھ	�H را /+	 /� 71	�S *���ان 

1'0�� ھ	ی �kا�  * a�	J  ھ	د#	��k ده ی$
�ا�  �$د را /	 �8	/  از ا���$�$ژی ��
 ،  A��> ی	وه ھ�? ��	
K+� و در ا:�ا /� 1'0��ھ	ی ��H �	 ا��	ده ی eZب 1$ده �K در 

��د?  *  �،2
<+	ن �K  ا�� /��	*�.��ا�  و ?$�� ھ	ی د��� <� ر
$خ �Kده /$ده ا
در آ���� *�Z)� ی ز�20 �$د  /� ھ�7 ی 
��$رد?	ن <� ��2M *  دھ� ا#	ره #�

�++K  /	� 2�$ھ . ����?  * 2CP
. در ا�� /��	*�  :)$ه /'�و#+� 1	 /�$ا�+��Jه ای /�ھ& 
 2M�� 2 در ?�و
	�
�2 ا�� C�$* �K �+ھ	2 آ?�در ھ7	�6	ل ?�دا�+�?	ن ا1	ق �71
 	1 2
	3�PھI*  (* ن و	P(ح طBMی د��� <$ن ا	ی ?�وه ھ	zJن /� ا��اد و ا���)/


H /�ا���e ��$د*���  j> ر ا�$اع ا��اد$zZ 2�Jل  .�و	6�	*� در ھ7	/�� �ا�
  .ا��C	*4$�  1$ده ا�3	
2 از د��� ?�وه ھ	ی <ِ� :�ا ا��	ده �	 :�ا#�ه از eZب 1$ده

ا�� ���A ھ	 را از ا�� رو ذ1 &+K  * �K	 �HC ا�� ر
	�� ھ	 را از ��Y ��ھ+�  /	 آوردن 
&�	�	7+/ ��
	�� و ���C	ن را  را *  1$ان /�ا�� ر
	�� ھ	 . �7$�� ھ	�  *8	+# S�O'1

�y دادk$1 ارم��  �M�� و�9  و ����	ھ  ?Iرا /� ر
	�� ای <$ن �Mای . ا*	 اK+$ن <+
�e  آ*��A	 ��	ن *  دھ��
<�$�� �Jه ای /� �O9 ��ا<+^ آوردن ا:�ای /��	*� ھ	 در 

در ز*	ن د��K . /	ھ& 
�*  K++� و از ھ�p ��$�2 و 
�2P0�  7 /� ھ& ��و�I?  7ار��
�� �kور از o  ��	7� زی و	
 �+��e *76$دی /��0ھ	ی 
	ده 
	زی و ا/�Iال ز*P*	K

?�<� �7	�H ا�� �C1ب /� . �C1ب /� *���ان آ*��A	�  �Mای آ*��A	 �1ارک د��ه #�
��?Iار�1ر�K U+	ر?Iا#�� #� ا*	 ھ�7 *  دا�+� <�$�� ا��اد و ?�وه ھ	ی l.1 =)�?  /R (

  �Z ری	K 2#$��

��$#2 ر
	�� ای ��ھe�+� <$ن �Mای آ*��A	 ا�l *  �3+� و  �/
�Mای آ*��A	 41)  *����2 �	1$ان .و *78$�  ا�� ر
	�� را #SA *  دھ+� 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

�	ر:� ی ا��)�D ھ�7اه /	 K	ر#+	
	ن ا*+��  ھ�7 <�e را 0Z	ب #�ه /� ا:�ا *  ?Iار�� 
ط$PJ  �R$ر *  دھ+� ��H از آن K �/ �K	ری  و ا��اد را از 9+	31	 و *�4اھ	ی #+	�� 

���I���1 ا
2 از . :�ی /�7	ر��l.1 آزاد�1 و b1ت *��6ه /� *�اR	�ری در ا	K r�6*
K  
0�	ن در 
�z	ی ���ا*$�  ر
	�� ای <$ن /  /  �L$ح � Z	R در ��Y �$د ا��)

2
�e اھ7��  �eا�+�ه �	��� ا�  
	�
*3&  در 7k� �/	 ھ�7 ی ا�� ���A ھ	 آ�/.G	Rی 
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2
/  �1د�� در در ا�� ر
	�� ھ	
�K 2 ��ھ+^ ا��اد #	So  و �P	�� از د��ه دوردا#2 ا
�� K++�ه ���ا *  K++�:��	ن /��	*� 
	زی �81  ����ھ+^ /��	*� 
	زان و *�4�	ن .اھ7

 �K 2
ا�� ر
	�� ھ	 /� �$ع 
	�2 /��	*� و ا:�ای آ�3	 اI?�lار ا
2 و ا�� <�eی ا
K ��ازد b(oآن ا ��K و &K 2 و
�$ر *�e/	ن دور *  *	�� �	 �ZاS9 9	در /� �1(�h در

20��V  /�ای . �(P1 اریe/2 /� ا
/��	*� ی 1'0����P در �Mای آ*��A	 S��P1 #�ه ا
�	س و در �Zی ز�+�ه*�73	�	ن ا�� /��	*C* از . � آن ھ& در �K د$#  *  J�* ام�*  A�


	ز*	�  /� �$د *  دھ� �K ?$�	 ا��ان /� او ��P *  دھ+� و :)$ه ای از � �Pرھ c
��	�H در ا��ان در ا��Y	ر ��*	ن  او ����0 ا��A7وان و ھ��آن �A  *�ام /� �6$ی دل . �

آزار از ��L ا��ان در �P+	ن و 
$ر�� و �)�U �	رس 
(+	ن �A1اری /�ز/	ن *  را�� و 
و  ر ?��0ه ی �K$رھ	ی ا
B*  ا
2از �J/�0	ن 
8$دی �3Y* �K ار41	ع د

0�	ری از :��	�3	یاز/    *B
�eی ز�+�ه ای را در :3	ن ا
Bم  �Kا��اط  ا�
 �8�#
�A  و 
�	�H �	د *  K+�+��دا*� *  ز� 	/ .  +�8* S�	6* S�	71 �/ 	+/ ن را	+P� ب هللاeZ

�� �P+	ن ارا�� *  دھ�C� دم�* HP+: ��ی �1ور��0  از ا��$O1 ھ� و$A�  * . ��ھ7
#(�K h اطJB	1  ھ& در ارP1	ط /	 �K$رھ	ی �J/  دارد /  و9'� داده ھ	ی o)r و 

2 ��	د 	�+� ا�V	��0	ن*�	در
2 *  ��اK+� و در *$اردی )
ه و /  اطBع �	 �	�0K	ن 
�+K  * S7J.  ��8* <$ن  �	*� ھ	ھ+^ در �3+� ی /���� ��در 
$ی /  /  
  ھ7

�C  در �K$رھ	ی *(�)� ھ�7 <�e /� ?$�� ای ��H �	 ا��	ده :��	ن *  
د
�� ھ	ی *$
/� �	م  ک و آ#ejی�	/� و 
�ا�4	م S��P1 *  #$د /� /��	*� ای در ارP1	ط /	 ��ھ+^ �$را

»c7� ن و	7» �� �K��	
��ھ+^ آ#ejی �K . 	دی ا
2 از /  دا��  ?�دا�+�?	ن ا�� ر
 �� �K زل	*� ای �	د /� /��$#  * S��P1 2
�	ز*+� #+	�2 و اطJB	1  ?��0ده ا�

�++�ه *  دھ� و ��/ �/  1	JBاط P1ا�  را در ارIo ^+2 ��ھ
	ط /	 ��ھ+^ SK 9	در ا
�e در ا�� ر
	�� ان ?'2 ھ7/��� 1�1�I�/ .$1  * bارد:	*�8 و :	*�8 ھ	ی ھ07	�� > �

*  6L
�� ��ھ+^ ا��اد /��	*� 
	ز. �$
r :��	ن *  �	/+�ھ	 در ��	�* 	�* ���	�/� ���
�7	ی :37$ری . �	زل �$1��ا�1	ن *  #$د
�eھ	 را در /��	*� ھ	ی �Mا و > ��ھ7

�e *  1$ان /	 ا��/  K	R و �	��� �Kدن *�	ھ�ه �Kد�  *B
  /  آ��K �G /��	*� ھ	ی /. ا
  *B
�7	ی ا

  و �Mای آ*��A	 و *	�+�ھ	��	ن را *3&  و *�7	�K  * e+� از �Mا و 

 2

  آ�3		�

  . ھ7	�	 <	#+    /  / ًB�* ن	+Kر	K �K د��ه /$دم H�در آن 
	�3	ی �

  /� د
��	. �Z  روز�	*� �7  �$ا�+�  /  / &�0�
�� /	R و �	��� ھ� <� از 
ن *  ر

/	ز �7$�� ای *  آورم از /  اطJB  ا�� �zZات �Z  از . *  1	/	�����K  *د�� و /	ز 
در /  /  
  ا��)�0  ز/	ن /��	*� ای �$1�� *  #$د /� �	م O1$ر . 
	ز*	�3	ی *	در#	ن

 &+K  * »*� ای از �+�ن	» � 	ان�$+J ��ا ��P# یe�> .  * �K 	3�9*� در آن و	/�� �ا�
 ��)��� *  زد /�دا��  ?��0ده و #+��م *�P+  /$د /�ا��)�0  ��ھA1 �K  �Rو و ا

O1$ر /�ا�� *  /$د c� �K �'� ا�� K	ر را ا�4	م *  دھ� در Z	�  O1 �K$ر . *�+$ع
در /��	*� . *  K+& �	*� ھ	ی *+DA8 #�ه در ا�� /��	*� را ا��ادی *(�)� *  �$#�� ا��


	�  ا �
�� #�ه و دو (C1 �*	��/ ��
c� �K 2 �'� از ھ	ی /  /  
  �	ر
  ز/	ن ھ7
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�+K  * ی *  �$��0 و �$دش ھ& ا:�ا	*� ھ	2 �
�1د�� ��ارم �K �$�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& �+

�/ ��+K  *  A�* ای را �*	��/  ��ا
�+P	ط	ت �c آدم *�(h �$اه �	�$اه *O6$ل <+
�o 6  وL
�. �:�ی �$اھ� #� K	ری (P1 ده را	ا�� 	� H�w *  ا�� /��	*� �$J  ا�Bق �

.�� a�7J ی�A'1 از �� �K �+K �?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��اد *�8�0 را  /� ورط� ی 
C$ط *  را�� و از  �K 2
در ا�� 
	ز*	�3	
o ای �A6z* ه	1$ا�20 :�ی #$د ?  * �K ای ���� :�ی از آب در*  آوردO1$ر او� .


��$#2 را /��	*� ی ��MB روز�	*� ھ	ی ا��ان دارد �K /� �1ر�U ?�7اه K++�ه  ��ھ7
 2
/�ھ� /�  و *�د /  
  *  �$اھ� /	ج ا��P . / �K ��P+  /�/�دا3�#	�  O)# *#�ه ا

ھ+^ #(h *�4ی اo)e* bاZ& و /  ھ  /� 
bP ��ددو*� م *8�� ا*	 ا�� /	جد�c آ
دم *8�� را در ارP1	ط /	 �K c	ر و از ا�+3	 I?#�� /  ا
��8ای �c آ.   #$د�	��ه *

ا�� /��	*� ھ& *	�+� /��	*� ی �	*� ای از�+�ن �K ھ�دو . *�(7� �/ h	�H در *  آورد
)0� � �/ �K ��$# d9وا ��/�داری از /��	*� ھ	ی ا��)�0  ھ�0+� و�9  *  1$ا��0+� *'

دا#�3	�  ?$�� ?$ن را /� #+$��?	ن و /�++�?	ن د
2 آد*3	ی *(�)� *  ا��	د و /�
ھ7	���K ��$ *�4�	ن /��	*� ھ	ی 1'0�� ��P در �Mای آ*��A	 �K  * �k�J . S��P1د

 �/ �+����»^+�K ریR  « <$ن  �	*� ھ	ن /��	?'2 *�4� ��	ن �6$ ھ& /	ھ7 �/» �/
ن /��	*� ھ	ی /   و از ا�� د
2 /��	*� ھ	 ��$ا���4* �/ ��$# S��P1 �+�0	PJ «	رت د���


  ا��)�0  در Z$زه ی �$1�� /��	 *� ھ	�  *	�+�   /»2)
�c ). ھ	رد 1	ک(»?'�	ر 
و ا�� *s6P را �K �	ددا#�3	 و��Aھ	ی /0�	ر در ارP1	ط /	 آن  *  �$���A� &0 ی د���
�+^ در �Mای آ* �PA	ر DAJ /�?�دان Rری. دارم *  /+�مK��ام از�* �K 	A $ھRودا 

	�H �	م *  /�د 1	 *(	طb ا��ا�  را 9)c(C دھ� و�9  
(� از ھ�	�	ن /��	*� د*	و�� در 

(� از A�? �#  *$9  از ا9)��3	ی  �K ر	ن *  '2 ھ� /	�9$CZ ی 9$*  و	3��ا9)

�20 /� ا�� آدم /�$�� 7#	 K  ھ�0�� :c� e *�4. »*� �$#6	ل *  #$م«رود�  A� ی

(+  . ز�� /��ون/�+�ا���� و/��	*� �K *  1$ا�+� ?$#2 را /� ��0K  *  1$ا�� ا�� <+

را /�ز/	ن /�ا�� �K �K	/3	 و *C	1R  در ا�� /	ره �$#�� /	#� �	 /� ا�� اP�J	ر 1�3#  
در ھ7	ن آ*��A	 �	 ا��ادی د��� » او��ا«/	#� *	�+� *�Bً �	�& /�ای �$د د
2 و �	�Kده

از *+c� �P ر
	�� ای �K �7  #$د �	?3	ن . ز*�+� ھ	�  *�	/� �	 ز*�+� ھ	�  د���در 

  �Kد	�
 w�(P1 د$� h)# ای�/  
	�
ا�� K	ر �� 3+1	 a(8�* . ا
c� �/ 2 �9رت 

��o2 و درو
2 ��K S/ 20	ذب ا
آ�	 <+�� ادJ	�  وا89�2 دارد؟ *�P+  ا
2 /�<� . در
�eی د���> �� 2
*$ارد /0�	ری ھ& در ا�� . �A'1ی؟ �c� rC و:�3 
	زی ارزان /3	

�	
� ھ	 دار�& �K ا����� ھ	ی د���ان را *  ?���� /  آن M �/ �K	PZ	ن د
2 از ر
  آo	ز�� آ�3	 ار:	ع دھ+�
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.۶٫۵.  2
�� 1$ان *)  *	��	�* ���	�آ��G در ا��ان ر
I?  *  7رد /� �c اP�J	ر /
H�	��0/ی �9رت و وا �M�Jزه �7  . در	ا: �K آن bP
 �/ &0�$+/ ��	/ 	: ��در ھ7

'A�/ 	3ر دارد دھ+� ھ�7 ی 1$ا�	�+� و #A$�	 #$��، در ����K  �)/ �4 �9رت را در ا��
��	�	7�  * �8*	: SِKُ ن$G7و �$د را ھ �+�  ./� :	ی 71	م :	*�8 *  ��

ا
2 در /�ا/�  در �	رج :	*�8 ی ا��انی /	�C$ه /	�'S8 وآ��G در �	رج *  ?Iرد 1$ان 
��ی و P1)$ر 1. وK dk+$�  ر
7  در ا��ان�(A# ن	ف :��B� �/$ Sدر دا� 	ا�3

ا*	 ا#�P	ه �$اھ� /$د . در �	رج ھ�7 <�e �$د را /� �7	�I?  * Hاردا�� :	*�8 ا��ان، 
�& 1$ا�+K ر$O1 �?رجا	ا#�� #�ه در �I? H�	7� �/ ی	3 	2 /
1$ان /	�C$ه 71	م ، /�ا/� ا

�$ب *  دا��& �K :	*�8 ھ	ی �	رج ھ� �c وdk . ی :	*�8 ی ا��ا��	ن در �	رج
K دار��  M	��+�0ر ھ�7اه ھ	�/(H در �$ر 1$:3  از .� /	 *�6ود��3	 و د#$ار�3	ی /0

�& �	رج �	 :	 �7  ا��� �	 �	<	ر /� K	ری رو*  آورد �K آن K	ر �eو*	ً *8ّ�ف C* ن	�ا��ا�
20�� H)/ ���9 ی اBJ و *$رد  OO)1 ری	K 1$ان .  

از ای در ا�+4	 �(20 /	 دو :)$ه ی *�'	وت *$ا:� *  #$�& �K در ھ� :)$ه، ?$#� 
/� ھ7	ن ا��ازه �K /(H در �$ر 1$:3  از :	*�8 ی ا��ان .:)$ه ی K	ذب 
�/�*  آورد

 &�C* �K �8*	: ���J$� �/ H  د��� ھ7/	7K 	� انe�در دا�S �'  *  #$د، /� ھ7	ن *
ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن *�C�0 . '  �9ار *  ?��د�	رج #�ه ا
2 در *�8ض ا�A	ر و �

��3	ی *3	:�ان و ا
A	ن �	���	ن ا��ا�  در �	رج ?eارش *  C�$* رج *�ام از	در �
دھ+� ا*	 �7  ?$�+� <� �81اد از *�د*	ن در *0�� ر��� و ا
��Cار در �	رج از /�� ر��� 

A� 	� #�� #�ه ا�� و درا��	د��ه ا��	�0ه � ��

	�0$ر  .�9ار ?���� ا��*89$��  �	�$ا
��9	S/ ا�A	ر :��	ن داردo  
	�C* ر در$�K رج از	در �  ��O)# . 0$ر و�	
ا�� 

��  را ھ& �K$رھ	ی *�e/	ن /� ا:�ا *  ?Iار�� و ھ& :	*�8 ی *3	:� و O)# فIZ
�++K  * S7J  �	� ./	��Rه ھ7�� ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن M �/ �K$رت ?�وه ھ	ی *	�

  A� �/  0K �?وااe2 و ا��eJ e: 2#ره ای �($اھ�دا	د <��$�j� ن	��: �
  . از ا�� 

�A  از #A)3	ی /�:��0 و در �$ر1$:� ز�K 20	ذب در ا��ان را /	�� :)$ه . ٧٫۵.

	*	��ھ  *  #$د �O9 	/ و ��	ھ	آ? �K ذب /�#�7د	K ی	ز�3	
:)$ه 
	ز�3	 را  �ا�. 

20�
  از #�3�$ر /	�

	��� و ��دا��� ا��  ا��اد و�  در ا
	س ?�وه ھ	ی  $
/� ا�� 
. و ?$�� ای از ھ	�� ھ	ی K	ذب دراط�اف *$J$k	ت �	ص و ا��اد *8�� ����آورده ا��

�3	�  K	ذب در �z	ی ��Aی ا��ان /� K  �	3#رو ���K /� �1ر�U  آورده ا
2 :$دو<+
 �A7*	�  �Z S/ ، د#$ار 	از آ�3 e��?دد�?  *.  

/�ای �7$�� از �39*	ن 
	ز�3	ی eZب 1$ده *  1$ان �	م /�د �	�M دا
�	�3	 و ا�0	�� 
�# ���	
�+  �K در ارP1	ط /	 zZ$ر و �8	���3	ی ��0وروز/� oی درو	ب . ھeZ T�ر	1
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از �	د . /	ز�$1�� *�7�0 آ�3	و �$1��وK	ذب  �z	ھ	ی 1$ده ا�P	#�� ا
2 از ا�� د
2 از
  . � ھ�7 /� در/	ر�2P0 داده #�را �P�K�& �9)3	ی 1$ده ای 

�7$�� ای د��� دا
�	�3	ی K	ذ/  ا
�K 2 را:�  ���3/ �7M S�9 �/ d	 B:  �Zل آل 
 �7Z2 ا
. ��اK+�ه ?�S8:2 و $1
r ھ$ا�$اھ	��	ن  
	واکو J)  #���8  /� د


	ز�3	  �۵٧�H از ا�BCب  /0�	ری از �39*	�	ن	z� 2 از
در ھ	�� ای از ا�� د
��ه ا�K�/�

�ا
� دا
�	�3	�   دروغ �� 1+3	 دا
�	ن S�9 آ�	ن. �� S/ ، 2
و IKب /$ده ا

ا�� *$k$ع و ا�� . �K در ارP1	ط /	 ا�� �9)3	 ��اK+�ه ?��+�، دروغ و �	را
2 /$ده ا��
 �:$1 �Z ��ورا�1 از ا S/ ،ه �3)$ی	��
/(H *�6ود �7  #$د /� 8� S�9	Rن *(	�� د

�K	�  ا
2 ��	ھ  /�+�از�� /� �1ا�� ی . �ات ھ+�ی*  Z �/ �+K$زه ھ	ی ��ھ+^ و �$1
�ه ی �$د �2P0 داد�� و #�K 1$ده ا�3	 آن را /� �A  از اzJ	ی ا�Jام » *�ا/P$س«

  �	+��

	�2 و ��دا�2 ا�� �1ا�� را ھ& /� ھ7	ن 
bP و /� ھ7	ن /3	�� از #1�3  ا
�+��	
1(�  ��eدرھ7�� رده �9ار *  ./��$ردار 	k�*Bo S�9 ن	�
��د دا? .  

ا�� �$ع از ��ھ+�0	زی K	ذب K	ررا /� :	�  ر
	�� �K �81اد ز�	دی از ا��ادی �K در 
�� K	ر *  �Kد�� و از آن /�3ه *  :�0+� /� دروغ �$د را *Y)$م و *PV$ن ��رژ�& �

/� �	ددارم �K . :)$ه ?� *  
	��+� و از ا�� راه ھ��7�3	�  K	ذب د
2 و �	 *  �Kد��
��رود راھ& /� د
2 ?��2 و :��0 ی وزارت ���و �K ر�	
2 و�	ن /�	�A  از *8'
 �



(2 ?��0ده /$د در c� �Z وZ$زه ی �'$ذ و ا* H1	�	A بBCاز ا� D� ، ��	)1زار
2
او ا�� را در Z	�  J�* . �/ �K 2'?  *  #� #	ه اورا از K	ر /�K+	ر 
	��� /$ده ا


� �	<	ر /� /	ز����0  #�ه /$د و از *eا� 2�$3K bP
 �/  �Z e�	ی ا�� /	ز����0  �
آد*  . ا�� #(h *3+�س /�	�  /$د.ھ+�	م /�	ن <+�� دا
�	ن دروo  /�3ه *  /�د

�)�Aده و O61 ��0�	# 23: 2 از ھ�
ی *C	م و *+�K  PO دا#2 ا*	 در 7k� *  �$ا
��  ارزان /$P6* راه �ای �$د ��اھ& آورداز ا��/ e� ��ز، و J)&د���ش *+�  �	ص . �

در ھ7	ن Z	ل رھeZ �Pب ا��ان ھ& . در �Zی واR /$د و روا/HL /	 در/	ر رو29 در/	
  .و :+H0 از ھ�/	/2 :$ر *  �7$د �	�K �M :)$ه ای *IھP  ھ& دا#2 /$د

�� 1$ا��K�# �+�0  راه /�+�از�� /� �	م���K » �	د«ا��اد �2z3 آزادی در دوران رژ�& �
/$د�� د
��	ه /� آ�	ن :'	�Kده ا
2 ا*	 در ا�� �Jه *�J  . *('� �	زده ا
�	ددا���	ه /$د

ھ7	ن Z	ل ط�3Z	ی �7Jا�  در �$ر 1$:3  /� د
2 *  ?���+� و در �lوت ا��وزی از 
ھ7�� K	ر را ھ	#7  ر�0+4	�  . د���ان و از ھLC7	ران *IھPِ  /	زاری �$د K& ��ا#�+�

رھ'2 1$*	�  /� او و دو
�	�H *�د ر
	�� /	 /��$ردار #�ن از د/ .R	 eJت 
6	�K  /د
�K�# �+2 /�$ا���?  * a(81 ص	ی �	ه ھ	��
. را 
	ز*	��ھ  e/   �++Kرگ�K 1+3	 /� د

در *74$ع ا���P :37$ری ا
B*  . ا�+3	 ھ�7 را /� واd9 /	�� ا*A	�	ت �c رژ�& دا�20
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�� *$اردی ا
��+	�  ھ�7 ی ا*A	�	ت �$د را �rC و �rC /� دو
�	ن+> e: �/ و  و Hرا�	�
I? ��از ا	د�3$� ��o �/ �� 2
  . #�� /� وا/��0	�H ا��O	ص *  داده ا

ا�+	ن . ھ7�� ر��	ر را /	�� در رژ�& ?I#�� در ارP1	ط /	 روز�	*� ��	ران /� �	دآورد
 bZ	M س ھ$��ا /��$ردار ?��+� و	PJ���	�M روز�	*� ��	ران <� از 3A7K	ی ا*

�+	ن �(�0�� 0K	�  /$د�� �K ا. وا�Zھ	ی آ�	ر71	�  �K �+��? ھ& اK+$ن ��e و:$ددار��

�/� #$رش /�دا#�+� و K)�7 ای در ا��Jاض /� S�9 �	:$ا��7دا�� ی ھ$��ا /�ز/	ن 


�K 2 #7	ر در . ��ا����$�ا�� ا*��	ز �M  +8	bZ �	�� #�ن در ز*	�  /� و9$ع �
�$ر1$:3  از K	ر*+�ان دو�2 ھ�?e ��$ا��0+� از ا*��	ز *�	/� �K ھ��Z ،p  از ا*��	زی 

C1��$# ��7 از آن /��$ردارK 	� yL
  .��P	ً در ھ7	ن 

�& �	رج *  1$ا�? �+�0	e/  *رگ در راه #'	ف 
	زی 1	ر�8* T	�M ا��اC* ن	� نا��ا�


  :	*�8 ی ا��ان #$��/�دار�� /� :	ی آن J�* �K  رھ�Pی 	�دردا��ة ا�87	رف . 

. $ط�f  و ا�7$د �Kده ا��ا��ا��A	 /� :	ی #'	ف 
	زی،ذھ� ا��ا��	ن را آ*�(�� /� f1$ری 1
�20،وارو�� 
	زی وا89�	ت 261 � 	A��Mف ��Y از ا�� �K :	ی <+�� *�6P  در ا��ا�

2
�7J e)  ا
2 �	در� H�ا�� �f1$ط �ان ذھ$+J . رج	ن در �	�:��	�3	ی ��Aی ا��ا�
�20 و ھ�2 *�داد و / dLC* ز���ی	+� /�	2 *
ا���P ?	*3	�  :�ی ھ& /�دا#�� ا

�K S	رھ	 در K �Z$#�3	ی ا�'�ادی *�$�9 *	��ه . از ا�� د
K2	رھ	�  د��� P9 ��ا 	ا*
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 �K ھ+$ز ا
�++K 	ھe�
	ز*	ن *4	ھ��� �)a *  ����� و �7  �$اھ+� �$د را در?�� ا�� < .
A$ت 

و 
	ز*	�3	�  د��� از ھ7�� رده ��J �/ e)2 را:�3P: �/ d ی *)  و �2z3 آزادی 
0K	�  O1 �K$ر *  K++� . �	�$#	�+� /$دن واK+�3	ی ا7�Z	�   ھG7+	ن د�P	ل *  #$د

 �A7*	�  1�Zو ��+> �K ���/  * د	از � �+
*  1$ا�+� /	 �c �	 <+� ��20 /� و�Zت /�
	�� �
�/ �G�	+> ا��ان /� �$اھ� /$د �M	8* T�ر	1 	ط /	P1در ار  (K  /$>ر	ھ  و <

�+#	/ ��0�+� s6/ . ی	ھ	L� �lا�/ ����
�3	ی ��H از ا�BCب /	�
د���0P  /� /��  از 

bP ا����� ای ژرف �/ �� ،2
��ه ا

	*	ن ر �/  *B
 .:37$ری ا

S7J /  �1د�� �A  از *�BAت :+K HP+$�  ا��ان ا��$/�داری از #A)3	ی  .8.5.

  در 	�
�2 آ*�2K�Z e ا:�7	J  و C�$* ب و از ا��$یBCاز ا� H�
  از دوران �	�


/� /3�0	 و *�6ود��3	ی *��8د  ا�� �6$ه ی ا��$/�داری /	 .ا
2 ۵٧آ
�	�� ی ا�BCب 

2 *	�+� ھ� ا��$/�داری د���ی:� #�ه ا
2 ا*	 در ا
	س �$J  آ
	ن ا����  ا*$ا. 


	ز*	� 	/ �+#$K  * ه ای�J  J$� ��	+�/ d9وا ��o وا89  و ��o ی	3�ھ��0 ھ	ی �ھ
رھ�Pی در �	رج /0	ز�� و از ا�� راه /� O1$ر �$د *�P� SA$د رھ�Pی *(	�'	ن را در 

�++K SZ 2. ا��ان
  /��. ا�� :��	�3	ی رھ�Pی 
	ز در ا
	س �	
	�& و �Z  ز�	�P	ر ا
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  �	3A7K راه �از ا� �+#$K  * >ر:  ��ا	ی �	رھ$�K د��ه . +^ آور��از ط�ف b(oا
��ی /� راھ  �	در
2 *  ا��� و در :23 ? c7K $ع� �ا� �K 2
#�ه و �41/� #�ه ا

  . *C	�M ��دی �Mف *  #$د

��#I? ��از ا  ً	��	l و �
�2 �7  رC�$* �/ ً	��	l ،2
رھ�Pی از /��ون اوSA�* ًR آ���� ا
2 ���وھ	 و رھ�P �	 رھ�Pا�
  .	#+	��� *  ا��ازد�  
�ا�4	م 
��HP+: 2#$ را /� د

در #�ا�3+1  �$+K r	 0K  و 3+1	 ���و�  �K /(2 *6$ر #�ن دارد ھ7	ن رk	�3)$ی 
�J �K 2

	ن ��ج �Kد�� و /  ھ��k pور1  ه ای دورو/�ش را ?���+� و او را آا

	� b(o0& ا�$+/ y��M آ#'�� و S�	6* �/ را H�	��:$* ����	�K . $د را�  �	0K &ا?� ھ
���� و از ����P	ن و ھ$ا�$اه او *  دا�+� /	�� ا�� K	ر را /�ا
	س ��دی دور���ا�� �  ?

��ه 
$د /4$�+� �� آن �K در ھ�/�6ا�  رk	�3)$ی را وادار او ھG7$ن 
�*	�� ای ذ�
�++K �Y� ر	ی و اظ3���8k$* �/ .�#	/ ��#ھ  /(�  ھ& در ا��ان دا	د#	ا?� �  ��	/

�2 �� در ھ� *dLC از ?I#�� /�3ه ?� ه/�ا
	س د��?	ھ  *�K�6++�ه از ا�� �3	د/	ز*	��

)L+2 ط)Z�* .  P)� از #$رو#$قھ�4	�  و درھ� 2731 �Y� ر	اظ3 �ا� 	2 /
*A7� ا


C/ �K &0�$�  * 2	ی . /� ا�� 9)& زده #$د	3�	
 d9م دارد /� �$ع /� وا�C1 ر و �71ن$�K
 �*$AZ م	Y� .	PA� ون���� اظ3	ر ��Yی *�ا از دا���	ه /+> bP
 �/ �+�
ر ھ& *  �$ا

�++K . ��	*�
��ه ام ا�� ا
�K 2 �3	دھ	ی ��ھ+�  و AZ$*�  را /	�� ھG$ن CJ ل	Z ��ا 	/

	ن /	 0K	�  �K /	 د�� #��8 . ی ذ���ه �	 �D ا��از ��ھ+�  /� 0Z	ب آورد ��/� ھ7

�� ا
�K 2 �	/(�دی AZ$*2 ا
J  �$+K  *B+	د *  ورز�� *$ا�2C ��ارم و O1$رم /�ا
را �P	�� �0A	ن ?��2 /	 �3	د #��8 و د�� اe/ 2���Kرگ *�دم ا��ان و /(�3	ی در �$ر 

ھ� ��71   ا*A	�	ت و�D ا��ازھ	�  دارد �K /�ا�l . 1$:3  از Z$زه ی �71ن ا��ا� 
K	ر *  آ�+� و *  زی /� ا�� ذ���ه ھ	 رو. ?Iا#�� #�ه ا��K  1R$61+	ر ر��� ا�� �	 K+	ر


�آ�3	 ا:7	ع ����ار #$د �	 در *�/ �G�	+> ��$# d9د*+� وا$
�Z)� ای �1(�h 1$ا�+� 
ن �9ار ?��د �K ا�� ذ���ه ھ	ی ��71  *  1$ا�+� /� *�د /	زآرا�  در *0�� ا��K�2 /�آ

/� ھ7�� / 2(J	 0K	�  �0A� �Kه /	 . �4	ت آن �71ن 
$د*+�ی از �$د ��	ن دھ+�
�eان ��e ھ07$�  رk	�3)$ی /�
 �8�# 	/ �K ن	2 ��ارم <+Cا�$* ��e��  *�/ 2'�	)* �

� *$k$ع ذ���ه و �D ا��از ��71  ، درا
	س ���#  ��	ه ا�� 9)& /. ��	ن �7  دھ&

2 و ��ھ+^ /� �7$�� .ا
2 ��ھ+� 	�
�D ا��ازھ	ی ��71  ا��ان در �M�J د�� و 

ذ���ه ھ	ی د�+  و  در /	ره ی/�	/& <+	��M�� �G  . ��ھ	�  �K آوردم *�6ود �7  #$
  .ز/	�  و 9$*  و M$ر31	ی د��� �D ا��ازھ	ی s6/ �/  ��71 �$اھ& ��20

 ��#I? ه از��	ز*	اده ی /eھ	# �2 ا�
ا��ا��	ن ھ+$ز /(2 و��د K	�  ��ار�� 1	 /�$ا�+� د
/�DAJ در �	رج ھ�7 *  �$اھ+� *�Oق . را /'�	ر�� و از او ھG7$ن �7	د 
$د /$4�+�

�+� ی آ�	ن را دا#�� /	#+� �	 *89$��3	�   و��� �K ن #$�� /  آن	زر?	ر و /	�7�+  و /(��
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���� /  آن  �Jه ای راه ا��	ده ا�� Z	R ھ&.*�	/�? 2
و *  �$اھ+� �$د رھ�Pی را /� د
0��?	*3	�  *	��?	ر /�دا#�� /	#+�* ��/	 :)$ه 
	زی K	ذب �7  1$ان رھ�Pی . �K در ھ7

�$ا�� در :23 /د �	 ا��Y	ر دا2# <+�� راه Z)  �$رد *�دم ا��ان دااز �	رج را /� 
  .*+	�d *�دم ا��ان /� K	ر ا���

2
O1$ر . /eر?���� *Sz8 ا�� :��	�3	ی رھ�Pی 
	ز ��Cان ا����� ھ	ی *	��?	ر ا
�w ھ$ا�$ھ  از :��	�3	ی و��م د*$�Kا1�c *  1$ا�+� ھ�7 (P1 	/ �K 2
����#	ن ا�� ا/

ا�� *�د*	ن �� �rC �	�9 د�� ��71  ا�� ، از . ?�دآرو�� و /� و�Zت /�
+�را دورھ& 
R$61ت در �K$رھ	ی ھ07	�� و ��ا?�دھ	ی :�ا�  �$اھ  آ
	ن *  ?Iر�� و /� J$ض 
?'��$ در /	ره ی /�6ا�3	ی ����ار ?��� در 1	ر�8* T	�M ا��ان، /� *�د #�$ه ی <�& 

I?  * ر	ر روز?I?زود  C1$ا� �� .را�+��$#  /� ا*
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  ��%�ن %[ <����: ا��ز%;	�ن ا%#ان . ۶

اK+$ن /�H از ھ�*d9$ د��� /�ا�� /	ورم �P	�� AZ$*�  را /�K+	ر 
	�2 /  آن .١٫۶.
4��ه ای از :	���+	ن ا7�Z	�  آن ��اھ& آورد+
ا���P ا�� . O1 �K$ری در
2 �	 ارز�	/  

2
�6	ت :	�P  *��8د اk$1 �+*ز	�� ��A�.   7� 	3آ� �/ �Y6� ��ل . �دازم�در ا	Zھ� �/
	ط /	 رو#+'�Aی و ا�$ز�0�$ن درون 
	��	ری و /�ون 
	��	ری �C�Pھ	ی ا�� 9)& در ار1

2
اھ+� <� 0K	�  � .$�  *	�M در دوران :37$ری ا
B*  از ھ7�� رو/$ده ا

	��	رو ر*	�3	 و /	 <� /	ورھ	�  /�*0+� �9رت /+��++� /	 <� آ �> �/  A�*؟ �	ھ  

�	:�8 /� /	ر ��	�� و :	*�8 ی ا��ان را /� ورط� ی  ۵٧ھ+�	م ا�BCب ا/3	م /�آ*�ه /� 
��	�K ط$C
*+� ا�� :	*�8 /$د �� <�eی آ��G *	را ��	ھ�ا#2 ھ7	�	 ��ھ+^ ���و. 

ا�� *'3$م /� و��ه در �Y	*3	ی .�8+  ?�وه درون 
	��	ریدر اSM ا�$ز�0�$ن .د���
���	ر�7	�  �	 �Y	3*	�  �K ا��(	/	ت را در �Y. دارد�	ر�7	�  *8+	�  رو#� o ی	3*	


  در :23 *�	�

	زی K	ذب /� K	ر *  ?����، J)  اMR$ل،ھG7$ن ا/eار  2�Jو� 
��Pب *  آور�� �� ا�	0Z �/ ن$�. ھ7���، ?�وه ھ	ی *(	�� /�ون 
	��	ری را ا�$ز�0


  �	ر
  ا*	 J+$ان ا�$ز�0�$ن /� ھ�7 ی 	�
?�وه ھ	ی *+��C �8+  در �Jف ز/	ن 
 2
�8  اPط �K ق *  #$دBری، اط	��	
درون 
	��	ری  و *(	�� رژ�& �8+  /�ون 

20���ه ام 1'	وت *�	ن » #$رش /�aZ ا
2«در ر
	�� ی . از د29 /��$ردار �#$K
در ا�+4	 ا*	 . ا�$ز�0�$ن و :+HP ا��Jاض را ��	ن دھ& و ا�� دو را از ھ& *�7	�e?�دا�&

 Kدارم ا���O9  ا��ان رواج  
	�
/� �$د *'3$م ا�$ز�0�$ن /� اP�J	ری �K در ��ھ+^ 
  . �	��� ا
2 1$:� دھ&

ا��ان ھ& eZب 1$ده ا�$ز�0�$ن /� 0Z	ب *  آ*�، ھ&  *8	�M 1	ر�Tدر �c دوره در
��0  ھG7$ن �	ن �	�$�
:�3P ی *)  و ھ& �2z3 آزادی و ھ& آن �K *  #� ?�وه ھ	ی �	

ا�� <+�� *�J$74 ی �	ھ�7+  .��e ا�$ز�0�$ن /� 0Z	ب آوردا��ا��0& و ھH�BA�7 را 

  ا��ان *8	� �M	�M از ھ+�	م روی K	رآ*�ن رk	#	ه /� /�8 	�
 �A'1 در ا����� و

  ا��ان 	�
�SC �	�	��� را در �z	ی M  �Z	P* 2 و
ا��o	ش ذھ+  /� /	ر ��	��ه ا

2
�� ی eZب 1$ده �K در �+3	ن 
���$�  �Y	م �	د#	ھ. ��اK+�ه ا
  را /� 
$د رو

� وز�� ھ& /� �$د ا��O	ص   �Z ت دو�2 #� و.�#$روی در 
� *  ��ورا�� وارد ھ
  
	
داد در Z	�  �K در ھ7	ن ز*	ن /0�	ری از ?�وه ھ	 و اeZاب ھ$ا�$اه 9	�$ن ا

�+��	�� 2K�# ت وز��ان.�در دوران Z�* 2*$AZ$م د��K . *��وط�2  در 
	��	رھ
ی وD� �K 29 از /�20 و ھ��& *�داد*	ه /� �6$ی  *�O* �76ق وز�� �	ر:�


  *��وط��+ 2	�I����+  و 
8P	�� A*	�	ت د��، در
2 در ھ+�	*  �K ھ	
$ز 9	�$ن ا
�	/�:	 /$د و /� ھ�Z	ل �Y	م �	د#	ھ  ھ& �V$ ���ه /$د، K	�3	ی 
)L+�  را *�3و*$م 

#�3�$ر /�1 20	  �	M)� ی .
)7� �/ 2+L	�I?  * Hا2# /�<��ن*  �Kد و :)$ه ای از 
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�20 و ھ��& *�داد /2 ١٣٣٢
از . /	 �	*3	 و J+$ا�3	ی ?$�� ?$ن #+	
	��ه #�ه ا
 ����? h9	�  
��	ش ��ا?�� �K /� /	ور ا�� 9)& ھ7�� دو*  /	 ھ�7 ی 1o	 اد*$�Kا

2
�3	�H ?$�	�1 از آن J+$ان د*$�Kا
  �	h9 ا�	
8��  �K در �OJ . �	رkن و	ھ7
+8� ���K�/�
 2�  #$رش و ا��Jاض در K+	ر �Y	م *�C�0 �	د#	ھ ، در �OJ *��وط

�20 و ھ��& *�داد*	ه ھ& 
�/�آورد /	 �c 1'	وت �7Jه/ 	20 1�ا�� 1'	وت . #�3�$ر /
ا*��	زا1  /�����  ا�� /$د �K در �OJ *��وط�2 *�د*	ن 1$ا��0+� از ھ7	ن �	د#	ه و29

	�  /� راه ا��از�� در Z	�  �K در �OJ #�3�$ر/�20 اeZاب و ?�وه ھ	 و �Y	*  �	ر�7

  آن را 	
ا��اط ���� �Kد�� و �	:�8 /� /	ر ��	���� و اP�J	ر �Y	م *��وط�2 و 9	�$ن ا

<� ?���� 1	 V� �/  (*$ ا��  و ��#� دار 
	��+� ، و �Z  در ھ�7 
$ از�	د��ه ا��	#�+� 
*�داد *)�$ن #	ه را /� �C~ 9	�$ن  ٢٨ا�D� ��P از . $#����K ھ7�� راه دو ا�������� و در


  *��K &3د�� و�  <� /� ا�� ?'�	ر ��e 1� ��اد و /� ا*6	ی �Y	م *�	
�وط� �	ی ا

(� ?'2 و 7K	ل د*$�Kا
  . ���د  
8��  <�$�� *  1$ان از د*$�Kاkو ��در <+

�� ورا P(2ط�	

. *L)$ب :)$ه ?� 	�
  را/�*  ?���� و/	�0K �)0	�  �K ا����� ھ	ی 
�+� ی آ/ /�داری��ن ?� *  ز�+� ، در واd9 در#7	ر ا��o	ش   1$:� /� *�� :	*�8 و �

����  .آ���+	ن �9ار *  ?

�e /	 ھ7�� 1)'� ��ا�0$ی �  
�& واژه ی ا�$ز�0�$ن �K در ز/	ن �	ر+�P/ ��Z	ل ا:	زه دھ

2؟ ا�	+2 /� <� *8
��P *  دا�& ھ� �$ا�+�ه ی /	 ا*Bی �	ر
  /� K	ر ?���� #�ه ا

�� �kور *  دا��o 	� ه��	را /  �  J$k$* ��
2 آ#+	�  ط�ح <+	�
J	*� ی . 
 /  #�3P. آ#+	
2 » ا�$ز�0�$ن«�K	/($اِن ا��ا�  /� ا�� O1$ر ا
�K 2 /	 *8+	ی 

*  �$اھ& /A$#& در K+	ر *8+	ی را�U و *�8	رف  	/(�  از ا�� O1$ر در
2 ا
2 ا*
��ا�  ز*آن � �/&+Kز	/ �����+� ھ	�  1	زه *�در
	�& و راه را /� S*.1 و در�^ / . ��	#

واژه /	 ھ7�� �K  Y'(1 از  �ا�. *$�P� a	#& ا*	 /� ھ�Z	ل 
8  �$د را /� K	ر *  /+�م
�� �M	�  �	ی ارو�	3�	دم از ز/�Kد	2 و �1د�اآن �
 ��0$ی /� ز/	ن �	ر
  راه �	��� ا

o و  �	ارو�  �	ر *8+	/ �K ارم�� ��Pو ا�  
�/  را ��e /� ھ�7اه �$د وارد ز/	ن �	ر
2
0�	ری ز/	�3	ی د��� �Kده ا/.  

 ./� *8+	ی C* S7J	و*�K 2دن �	 C1	S/ ?���� ا��در��ھ+�+	*� ھ	ی �o/  ا�$ز�0�$ن را
8�2 ھ�07�eی �	 81kو	ن دا���0 ا��$��	/  �	 . رض را ��e /� *8+	ی ا�$ز�0�	A*

از ا�� ?I#�� ا�$ز�0�$ن . :	?��ی *C	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 *	��K dدن

 ��A1 زدن	K ��ی از ا��ر/�دھ	ی *�8	رف ، ا�$ز�0�$ن را /� <+�� *8+	ھ	�  و /�3ه ?
 ، 2
	�

  �	 ?�وھ  
	ز*	ن �	��� �K ���81ده ا�� �K در �M�J ی 	�
�eZ cب 

2 /�
��� �9رت �9اردارد*$AZ 	� بeZ ، در /�ا/� ?�وه.  &(J ن در$�ا���P ا�$ز�0
 
  .در ا�+4	 K	ر��ار�& 3	K �/	ر *  رود �K /	 آ�  �	 *+aL ھ& �4$م �	 
�	ره #+	
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8�2 در C1	S/ ا?� kو 	� S/	C1 S7J 2'? 1$ان  * ، &�+K �MB� &�را آورد �Gآ� &�/($اھ
��و�9  ����ار *  #$د c� �K ط�ف،  C1	S/. �9ار ?���� را *  1$ان ا�$ز�0�$ن �	*


  /� ا#A	ل .ط�ف د��� را �7  �0+�د �	 /	 آن *$ا�2C ��ارد	�
ا�� C1	S/ در Z$زه ی 
  .*(�)� *�4)  *  #$د


  *$k$ع ا*	 /� ا�� 
	د?  ھ& ��20در:��		�
 S7J /. ن 	* 	ط�� ?��0ده ای از 
ا�$ز�0�$ن *$ا:� *  #$�& �K از ا�$ز�0�$ن درون 
	��	ری �	 *70	�27 آ*�e #�وع 

	��	
�� *0	�27 آ*�e *  ر
�*  #$د و /� ا�$اع ا�$ز�0�$ن /�ون o 	� ی ?$. ری ��

�/�آورد �K آن را ا�$ز�0�$ن درون  د���ی از ا�� C1	S/ در دھ� ی #2O در آ�7	ن

در ا��)�0	ن 
(� *  رود از . �	ر�7	�  در *C	S/ ا�$ز�0�$ن /�ون �	ر�7	�  �	م �3	د��
D�ا�� ا�$ز�0�$ن را ا�$ز�0�$ن و�	دار   .ا�$ز�0�$ن و�	دار �8+  و�	دار /� *)�A ی ا��)

7  ��e *$رد �L	ب �9ار *  دھ+�
در وا# d9	S* ا�$ز�0�$ن  �ا�. �	 ا�$ز�0�$ن ر
�A(* 2*$AZ را *  eZب /eرگ . دو*�� eZب /eرگ �	ر�7	�  در ا��)�0	ن *  #$د

A(* �� ،درآن و29ا�� اBLMح �8+  ا�$ز�0�$ن. � را
	زد و eZب دوم ، ا�$ز�0�$ن ھ7
��z6ت (Jه ا	د#	ل ،�	
�kب #� » :	ن ھ$/3	وس«ط  ?'�	ری از
$ی ،١٨٢۶در

Z	Rھ7�� .�	ر�7	ن� ی و29 وا�$ز�0�$ن *$:$د درو/� K	رر�2 /	 ا#	ره /� وز�� �	ر:
�	�zZت *)K �/ �A	ر(J 	/ ط	P1ن در . *  /���را درار$�1�1�b ا�$ز�0 ���/

�3	ی �o/  ?�وه ھ	ی و�	دار /� 
	��	ر را در/�*  ?���� و و�K  �9 ا�� 
د*$�Kا
/�ھ� �	ر�7	ن را 	ی *+��C در :	*�8 ا*A	ن zZ$ر در
	��	ر ��$ا�� /� ھ�7 ی ?�وه ھ

8��  ھ�<+� K$1	ه *�ت *	�+� آ�7	ن دھ�k2 ����ار*  ?�ددی # وO . ��	P� ل	Z ��ا 	/
��*0	�27 آ*�e د �K ھ�7 ی ?�وه ھ	ی /�ون �	ر�7	�O1�K$رo ی	ً ?�وه ھ	و*e�  
	رد �P	U+� �+# در�M از 7�� آ�7	ن <+	��G ?�وه ھ	�  9ھدر /��  �K$رھ	 *	�+� . ھ�0+�

ا�� ?�وه . *6	
�P �($اھ�#��	ر�7	ن ا��	ن /�ای zZ$ردرا K b0K++� آرر رأی *�دم
*06$ب *  #$�� ا*	 ھG7+	ن *�C�8 /�  واd9 ?�وه ھ	ی ا�$ز�0�$ن /�ون �	ر�7	� ھ	در
�� زدن /�  .3	ی *0	�27 آ*�e ھ�0+�رو#A1 	/ &����A ی *3& ا�� ا
�K 2 *	 �7  1$ا�

��c�،   /�o ا��$o اه$� ، �#	/  /�o ری د���  �$اه$�K 2�/� �3& و درک *89$
&�
�	ن د��� �3& *89$�2 ا�$ز�0�$ن در ھ� �K$ری . �	�K �M$ری <$ن ا��ان /�/ �/

�� . 1+3	 /� *�د /�ر
  *$ردی *A7� و ازد29 ��وھ�  /�3ه *+� *  #$د�81  �Z
89$�2 ا�$ز�0�$ن در ��K c$ر *8�� /	�� /	 1$:� /� دوره ھ	ی 1	ر�(  *(�)� و *

8�2 ا�� ا�$ز�0Z	س دk3& و� 	ا#�� #$د 1I?  
و ?�وه ھ	ی  0�$نر *�8ض /�ر
�& #$د
�1 2
�3	ی . وا/��0 /� آن �	 �	رج از آن /� �6$ی :	*d و در
��	ھ  /� /�
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  * ��*$ردی و ��وھ�3	�  �K در ا�� ز*�+� ھ	 ا�4	م ?���� ا�� J�* 26M	ی *	را 1.�
�++K.١٥  

در <	ر<$/  *�رن از #�3�$ر /�20 /� ا�� 
$ ا�$ز�0�$ن ا��ان /� *8+	ی ا*�وز�� و 
2

  �8	ل �P$د�� و رژ�& zZ$ر . 
�و
	*	ن �	��� ا	�
در دوران رk	#	ه اeZاب 

?�وه *$
$م /� �+4	ه و 
� �'� �K /� �	ری ر*	ن . #A	ر آ�3	 را �7  �0+���ا?��0ده و 
<� ا����  در . از #�3ت /��$دار #� /� واd9 ?�وھ  *+P� &40$د »/eرگ J)$ی«

 ����	��	ن Z	K& /$د ا*	 /�8ھ	 ��e ھ�7 دا��0+� در ا�� ?�وه �'$ذ K	گ ب /� *�eا�  81*
2

  #$روی �P$د�� ا*	 +J	K . �M++�ه zZ$ر دا#�� ا$
ھ�7 وا/��0 /� د
��	ه :	


�� K++�ه در ا�� ?�وه *	�+� K	H)P* در ا�. 	س K $zJ	 گ ب /� #7	 *  آ*���81

7Z 2	��  از :��	ن 	�
�� ی #$روی <+	ن �K /	رھ	 �	دآور #�ه ام /� �1ر�U از 
رو

2��? �(M	�  ھ	#	k0& ر��	�$�
�� Jو  در 
27 و 
$ی ا��)�D ا��0	دو �	/(�دا��  �	(
��0& /	� 2 د
2 زدرk	#	ه /	 71	م ���و /� �8	��	�$�
*  ��Lی  ا��ا�  را ی +�هز��ا �	

�	ی *�	�� و /	�+�?  :+3�P	ی ا
�BCل ط)P	�� در �K$رھ	 دا��K 20 *  1$ا�20 /�
ی آ
�*	4+�  .C'9	ز /

�� رk	#	ه و (J b(2 طM�� ن	��eا�� ی ا��ا��
�D از #�3�$ر /�20 و ر��	رھ	ی ��د
�C  /�ای �	�� ?Iاری CZ ذب و	K  �	z� ، ی او ��	اھ$)��'  ا�9ا*	ت و K$#�3	ی 9�1

��*)  �8+  وا/��0 /� #$روی �	 261 �'$ذ ا��)�D /� /	ر��	��اeZاo اب . ب *)  وeZا
دوران رk	#	ه ?�ا��3	ی *)  �$اھ	��  در*)  در آo	ز <+�ان ���و*+� �P$د�� ا*	 :	*�8 


�+� و ط�� 9	:	ری در . را *  �0+���$��$ن /� :d7 *(	�'	ن در/20 رk	#	ه �(*
�& 0K �+K$ت <� و*)  1$ا�20 ھ	�� ای از
/	 ا�+6	ل در . ا/3	م ���ا*$ن رژ�& �3)$ی �1

�)�Aده را /	  �  J	:7/$د *�	ن �81اد اeZاب :��� /	 ا�� eZ �Kب 1$ده 1$ا���0 O61
�P��'/  �0��	�$�
ارH1 ھG7+	ن .د
/ 2	R را دا#�+� ?�ا، �9ر31	ی *)  #8	رھ	ی ا����	

�2 /	 #	ه *$ا�2C دا#2 و �	Z�8 و رو*	: �L/ د و$/ �+P�	�  ی ا��ا�($اھ	ا����� ھ �/

	�
در 7k� *3& ا
2 .   *  دا�20 در /�ا/� <� رو
 رژ�& �	د#	ھ  را 
�ی 

 .ھ7�� دوران  ھ& #$روی و ھ& ا��)�D /	 رژ�& �3)$ی *(	�'2 *  ورز����/�ا��& �K 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:$د داA� �K 2#  /� ا��ان �	 *  ���د و د���ی /� �381ات ا�	�$�
	����

  3+1	 �c /	ر درا����� ی �	�P+�ی /� 9	�$ن . �Z ا�B6ل ا��ان*�زودر	
�c :7)� ی ا

. ز/	ن را��ه #� /  ان �K دورو/�آن ا����� ای /P	�� و /�jورد*�8وف د�O* ��Kق /�
 �� ، �+K  * 2+L(
د�O* ��Kق در *)	�'2 /	 #	ه ?'�� /$د در *2A(7 *��وط� �	د#	ه 

2*$AZ .  �M�� �K ی آن	و /� : �# ��P81 ه	# 	'2 :�ی /�	ی /�:��0 /� *( ��A� ��ا

                                                           
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#A	ر د
 1	ر�(  در :C1 23$�2 اeZاب ا�$ز�0�$ن و�	دار /�
*�76رk	#	ه در آن ھ+�	م :$ان /$د و د�O* ��Kق . J+	د /	 #	ه را دا*� زد�O$*2 و

�� �9ار دھ� و از او در :7Z 23	�2 از /��	*� l.1 261 9)& *  1$ا�20 او را �ور ا�	/ �/
0�� *(	�'2 /	 #	ه ا��ا��+� ودرJ$ض اط�ا��	�H او را در. #$د ھ	�H /�3ه *+�* 

/���& /� ا:�ا?Iا#�+� و/�  �	3��20 و ھ��& *�داد. دا*� زد���73/ e: د$P� یe�> �4���.  

  �C� ه از ا��ان	#	kن در ط�د ر	�0�در*�	�� ی :+^ دوم :3	�  ھ�7 *  دا�+�، ا��)
�� و ا�	Rت *��6ه را /� د�P	ل �$د �K	��ه ا��
در آن ھ+�	م 3+1	  �7J.ه ا�'	�Kده ا�� و رو

 +8� h)# c�  ورت ادا*� ی�k د و���/ �(M	� 	3�P(2 طM�� 1$ا�20 از  oو��
��R$PC/ ن	��	A��*ن و آ	�0��� ی . �	د#	ھ  �3)$ی را در و:$د *�76رk	#	ه /� ا��)C/


  ا?� ��$ا�+� ��د*+�ی .*)�$ن در ا�� راه ھ�p ا�9ام *��lی /� ��ج ��اد��	�
��وھ	ی �

  از �$د /�وز دھ+� در S7J /� د�P	ل 	�

�3	ی /��و�  �$اھ+� ا��	د	�
�1اوم  .

�	ن اھ7��  ��ا2#�	A��*آ �Y� ه در	#	k2 �3)$ی در و:$د *�76 ر+L(
آ*��A	 در . 
�� /� ھ+�	م K+'�ا�D . ?��2 ا
	س ا�� �$ع �A'1ات راھ�Pدی را <+�ان *3& �7 �	�
ا

�
	ن /�ا�� �31ان 3+1	 0K  /$د 1 �K	 �Zودی /	 ا��Zام /	 #	ه ر��	ر�Kد ا*	 O1$ر رو
��ها/$د �K ا��ان *�$ه 
ا�� ���A . ا
�K 2 د�� �	زود /� دا*� #$روی �$اھ� ا��	د ی ر

در /��0 و در �z	ی ا�$ز�0�$ن ا��ان . را /�8ھ	 ��و#�G /� وk$ح /�ز/	ن را��
�� ا����� ھ	�  /� <�& �7  �$رد <� ر
� /� ا����� ھ	ی /eرگ و آر*	�  در ارP1	ط +>

  .�ا� /	 ��ھ+^ و �71ن ا�

M	� ش /�آ*�ه در	��oن ا$��20 و ھ��& *�داد ��	ن داد ا�$ز�0/ 	20 1�)� ی #�3�$ر /

  در ا��ان 1	 Z�*)� ی /)$غ /0�	ر �	M)� دارد	�
/� �(��  و  د*$�Kا
  و�9 . 

� �K �
$د ���وھ	ی ا�$ز�0�$ن ��e /�$ا�+� از ا�� د*$�Kا
  �Zا
K 2++� 1$ا�	�  *  ر

	��	رھ	 را در :23 /	�+�?  �$د �	س /�ار�� ، �� آن �K ا��  و 
	��	رھ	ی *$:$د را

�	ز*/  ?�++A# �Z &���ات را *�$:� ��7AZ cان /0	ز�� واو را از /OC1 و �+�	

$ق دھ+� �OZ و �Z  /  P(م /� �9رت ط	Y� SK  #	ن در ا��ان  .��و�$�ا�$ز�0

2
�Ij� 2����� ا�$f0* ه	�G�ر��	رھ	ی �$د را  ھ�?e ����ه ام ?�وه ھ	ی ا�$ز�0�$ن. ھ
�eZ rCب 1$ده ی ا��ان �D از /�20 و ھ��& *�داد . در *�8ض 
+H4 :�ی �9ار دھ+�

�d ا#�P	ھ	1  را �I���2 ا*	 /�8ھ	 �Z  ھ7	ن 
ا��C	دات را �	د��ه *	ه در �c �)+$م و
  .� �Zی �K آ9	ی 7J$�  ھ7	ن ?+	ھ	ن را /� ?�دن *�Oق و اط�ا��	�H ا��ا�2?��2 /

و  BC۵٧ب ��2z3 آزادی �� SP9 از ا. در *�	ن *)�$ن ھ��G	ه 
(� از ا#�P	ھ	ت ���2
/(�  از . �� �D از آن �Z  1	 /� ا*�وز ��$ا���0 
+�4  ا��C	دی از �$د /� د
2 دھ�

*Iھe?�/  P���� ��$ا�J–  �+�$�/ �+�0+$ان *)  0K	�  �K از ھ7�� �2z3 :�ا#��� و 
(7J ��7�� ا*� در ھ. زادی رو/�?�دا����  دل /�0+� و /� <� J)2 از �2z3 آ<�ا /� <+
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1	 . /� <�& �($رد ��e 4	ھ��� �)a و �zZات ?$#� و K+	ر آ�3	ارP1	ط /	 ��ا��	ن و *
ا�� <� آ
	ن �K �1 ھ�7  دار�& از» �L	K	ر و ?+	ھA	ر«وc� �K  �9 رژ�& �+4	ه 
	�� ی 

&�+K ���P1 از�& و �$د را�+�ا�� <+�� ���#3	 و . <�e را /� ?�دن ھ7�� رژ�& /
&�+�/  * e�� H�	��0	��� /	�� ?'2 . ر��	رھ	�  را در ارP1	ط /	 د��K #	�$ر /(��	ر واط�ا�

ھ7$ط+	ن �	رج از �K$ر ھ& 61)�)  :�ی و *�P+  /� د��?	ھ  1	ر�(  و ��ھ+�  از 
  .د و از *3	:�ت /� د
2 ��اده ا���$

�	ت /�jدازم 1+3	 �	دآور *  #$م �K �ن �K در ا/� ھ� Z	ل /  آ�e: /($اھ& /� ھ�7 ی 	4+
 �G�	+> 2 و

  ا��ان 
(2 �	د9�a ا	�
اBLMح و *'3$م ا�$ز�0�$ن در �z	ی 

  �Z و ��	ر *  ��	م /� /	ا/3 a��6	1  د9k$1 	/ ��$�� ی آن ھ�7اه	ر/�دھ	K ه�++K �7اه?
/� ا��O	ر *  1$ان ?'2 ا�$ز�0�$ن در ا��ان /� دو *8+	ی ا�$ز�0�$ن . �$اھ� /$د

2
اBMح ط)P	ن /�ای *�	ل *�Oاق :7	2J . و�	دار و ا�$ز�0�$ن *(	�� �	 /�ا��از ا
. ا�� �O)2 را /� د�8	ت و /	رھ	 /� �7	�I? Hا#�� ا
2. ا
2$ز�0�$ن و�	دارد9�a ا�

z3� ت را	�M$O� ���e دارا
2 –2 آزادی و ?�وه *$
$م /� *)  ھ7�  PھI* . �3P:
��ه ی l	/2 و �	��اری ��اردCJ ور و	/ p�:�3P ی . ی *)  در ا�� *�	ن #+	ور ا
2 و ھ

�� 8741	ت و اeZاب و +> �K 2
*)  *�Oاق ھ7	ن اBLMح *�8وف آ�7	�  ا
�وه ھ	*  1$ان /� ا�� ? .رو��ھ	�  را :��	�3	ی *+�IZ �Yف و K+	ر ر��� *  �	*+�

1�1�b ط�� ا�$ز�0�$ن و�	دار /� رژ�& . eZب 1$ده و ��ا��	ن *(�)� را اk	�� �Kد ���/
 �>	1 ����? 2
و29 /�ای �(�0�� /	ر از #�3�$ر /�20 /� ا�� 
$، ط�'  ا
2 از را

 A� ��	/ را ����3	ی :37$ری ا
B*  دا� و ھ7C�$* 02از . e�� ��	)* ��ا���P ط
�	1  *�	/� دM$O�2
در ا�� /	ره .ارد ا*	 �	c� �9 ���ش *�K �6++�ه و /0�K U++�ه ا

  ./	ز�$اھ& �2#$


  *$:$د و ھ& در ا�$ز�0�$ن .٢٫۶.	�
ا��ان ھ& در �M�J ی و�	داران /� 
	��	ر 
1	�M$O�  �$+K &�ن رژ	'�	ن *(	��A  از .د  *���ک را ��7� �/ e	�I?  * Hار*

�	ت *���ک *�	ن ا�� دو M$O� ����73* S�	6* ھ� دو و ھ�7 ی S�	71 	�	7وه ھ�?
2
  .ا�$ز�0�$ن /� 
	�0$ر و IZف *(	�'	ن ا

1	 Z	ل . درک و �73��ه *  #$ددر *8+	�  *�6ود 1+3	 ا��ان 
(� ?'�� از 
	�0$ر  در

  *(	�� رژ�& ، 	�

  �	�M ?�وه ھ	ی 	�
ر
& /�ا�� /$ده ا
�K 2 ?�وه ھ	ی 

�K  * &�رژ �/ b0�+* 0$ر را�	
 S7J�++K  * دار . ده ا�� و	ن و�$�اK+$ن �Z  ا�$ز�0

	�0$ر :)$ه ?� *  
	زد  �	/�9 H�/	7K 0$ر دو��  *  ز�� و �$د را�	
�e دم از � .

�eان *8�+  �Mق *  K+� ا*	 ھ�7 ی وا89�2 را در/��7  ?��د و * �/ d9در وا 	Jاد �ا�
��و�	دار در �Z *�گ و ز��?  �9o ن$�ار *  ?��د در Z	�  ��	ن �7  دھ� �K ا�$ز�0

ازرا�AZ 2$*�  *�8ض *�6ود��3	�  �9ار دارد ا*	 7k� آن درو�	دار  �K ا�$ز�0�$ن
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�	*� ھ	 و *6	�)  را در ا���	ر زدا�S ا��ان *B4ت و روھ& /�3ه *  /�د و*  1$ا�� در
�?	�  دا#�� و اzJ	ی �$د را /� 
�K	ر /�7	رد ، در *D(4 ا
B*  �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�� M$رت 
(� ?'�� از o در ،&��	
�& و /�+	
K	ر/�دھ	ی ?$�� ?$ن آن را /�+	

�eی >  �*$AZ 	�  0$ر دو���	
. ?�7اه K++�ه �$اھ� /$د�c و:� از 
	�0$ر /� �	م 
K	�$ن د
2 و �	 #��0A ی �$�0+�?	ن ھ27 �$د را *L8$ف �Kده /$د /�  *�31	 


	��ن 
	�0$ر دو��  در Z	�  �K ھ7�� K	�$ن از *6$رھ	 �	 �ZاS9 از 
	ز*	�3	ی 	+#
ھ� �K ا��K  /	 ?�دا�+�?	ن ا�� K	�$ن . 
	�0$ر K++�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�$�	K 2'�	)* 2 در *�8ض�O)#.  


	�0$ر و /� د�P	ل  &��� AZ$*�  را آن <+	��G /($اھo ی �M�J ف را درIZ 2
	�

�& و �	م /�P�& /  �1د�� /	�� �	�M در دوران #�3�$ر /�20 /� ا�� 
$ از +K  
	
	+#

&�+K ز	oب 1$ده آeZ . 	/ لI�P* و ���K ی�Z را در  +��	�
ا�� eZب رو#3	ی �+�+  و ا
�� ا�0	�  o  �	3#د و /� *�د رو�K اریI? ��	� ��	7Z/  ر  �	ه ھ$�ا�� 
	�0$ر را در #

*�Z$م �)�A(* S  و ظ)�K  7 /� اور�A� 2  ی �7$�� . :	*�8 ی ا��ان رواج داد
��  �7$�� ھ	ی /�:��0 ی �1ورازO)# r
$1  2
�� #� �7$�� /�:0ا�� . ا�� eZب ا

در Z	�  eZ �Kب 1$ده ده ھ	 *$رد د��� را ط�اZ  و د�P	ل �Kده ا
2 /� *�اb1 /��1 و 
 –1$ده ا�3	 /� �$د aZ *  داد�� /�  #�$ه ی �+�+  . *�Z$م *)A ��� �1 از �7$�� ی 

�+  *(	�'	ن �$د را /  آ/�	�
رو#  �K اzJ	 و . �و 
	ز�� و از *��ان درK++�ا
ا�� 9)& /� ا:�ادرآورد�� از ز��1 2#�  M	bZ ھ$ا�$اھ	ن ا�� eZب در <+� دوره /	

�2 در ا��ان /� #7	ر *O)# ی �1ور	ه ھ$�در  �A  از ا�� �7$�� ھ	را1+3	 .   رود#
&+K  * �Kذ 	ا�+4 . �/  (* a�BJ 	/ &(9 ��ا bZ	M ��در دوران دا��4$�  در #�3 و


	/�C و . ?�ا��3	ی <� ��e د���0P  دا2# �K �3# ��ا &�C* ی	روش را 1$ده ا�3 �ا�
�+� ای دا#�+� �7  ����0K b	�  د��� �0O�  ���3ت <� ا��# �+�
+����� و �7  �$ا

�	�K �M *  دا��0+� در اردوی :3	�  <� ا��8	/	1  در . zJ	ی eZب 1$ده #$د:e ا
ا���P در ھ7�� ز*	ن �$د . :��	ن ا
�K 2 *  1$ا�+� /� ز�	ن ھ$ا�$اھ	ن *A0$ 71	م #$د

در ا�� . eZب 1$ده ھ& در *�8ض ا��8	ب �9ار دا#2 و از ا�� /	/2 ھ& ���ان *  �7$د
ز وا/��0	ن د
��	ه #$روی /$د و #V)  ھ& در O)# �3#  دا#��& /� �	م �K  'Cl ا

ا�� آدم /� �	ط� . 
	ز*	ن y(M وا/A0* �/ ��0$ در و�� /�ا�H د
2 و �	�Kده /$د��
#H(V و /� 
bP وا/��0�3	�A� �/ H  از :+	3Z	ی ?$ش /� ��*	ن #$روی در eZب 

�1 ����7K 2 /� #$روی ��ا#2 وP0� دی را	C2 و ا��'�	)* ����A>$K S761 د��ی 1$ده
��
�3	ی #$روی /��1  7	/	�
 �/ 2P0� �3 <+� �'�ی  .را# ��#P  در K	�� ای در ھ7
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2
$�� 	* d7: �/ وارد #� و  'Cl �K &�ی ����0 /$دe�در ھ7	ن ھ+�	م #7	ره ای . دور *
�	ن /� <+� ز/	ن *+��� *  #� ، درآ*�ه /$د» �OJ :���«از ����� ی 
$1
r رو �K .

�eش در ا�� #7	ره *C	�� ای � ��(J  (�O'1١۵  2Zا�M 	/ /$د و ���	ر �	داد ا�����
�	ه �	*��ه /$د
درواd9 ا�� *C	�� ی /s6 /�ا���e ھ+�	*  ا���	ر . ا�� 2K�Z را ار41	ع 

 2
��اھ& /� رژ�& #	ه ز*�+� ھ	�  ��Aی :e� 23د��  *  A	��K 2 #$روی *  �$ا

�3	ی 'K 2$را�*	 ھ& �K در آن ھ+�	م /	 رژ�& #	ه *(	. آورد	�
����	�� دا#��& در ا
	س 

در . #$روی را �� در �M�J ی :+3�P	ی :3	�  *  �0+����& و �� در ارP1	ط /	 ا��ان
�3	ی #$روی /� P(2 طM�� �/ 2P0� س �$د را	0Zا �ا� &�7k� د#$ار *  1$ا��0

&��	
�«�1ا#���� و *	 را /� 1$ده ا�3	 ھ� /	ر /3	�� ای *  . اPl	ت /���$
*�3& » &0آ��  
�+��	
در #�3و�� دا�H . ا���	ر <+�� *C	�� ای د��� :	ی #/ �3P	I?  7�  9ا2#. *  

  
	�
ا�� 9)& ھ�7 ی ����	ت *$ا�a و . 
(2 �	زل /$ددر *�	ن دا��4$�	ن  ا��ا�  
/�b0Z ا1'	ق ھ7	ن . *(	�� را *  �$ا�� و ا��K  در :��	ن R$61ت ��Aی �9اردا2#

�$7�20 اK بeZ ی �Kرهروز ازد	#7 �آ��� ��ی �OJ :��� را /�  ی ����� H��1 ھ7
�� *C	��  را �$ا��م د
2 آوردم و ھ7 . �/ d:��0 /$د�& دا#�& را�� �K ای ��	K ن	در ھ7

* �/  'Cl �K &�'?  * �)
 ��	C* ��ا

2 و $�� 	* e���/	 آن �K در آن . (+	ن *�ا#+
���	#��ا�� /� *� . K S761+�ھ+�	م *�دی *0� *  �7$د ��$ا�20 �$د را ��� دارد و 


S /� /3	�� ھ	ی 
�K 20 /� ھ�p و:� :+�P ی ا
���R  ��ا#�+� واH+K $1	�2 و /	 1
�b و �hC دا�20J  / را 	ر #$راھ$�K ن داد و	و  .�� ���K R	/ :�ل �ر ا�	K

	م �7  #$د /)+� #� *�ا و�9  د�� d'� �/ �+6M او 71. 	
I�� Tا#�&����	#3	ی او را /  
�� و آ/$
�	Zا�� ��	د و ر�2#�  :$��K  Y . ای �+�K ن	:�� �آدم دو رو از ا� �ا�

7�& /�ا�� #� O1  /eZ زه ی$Z �0 ی(: ��7�a /� دل ?��2 و /�8ھ	 #+��م در �(�0J
�(20 #	��8 ��اK �K . ���+K	ر *�ا ��0Aه K++� و ��Iار�� در#�3 و�� /� �8	���j/ 2دازم

�� ا��ان د'
 ��ا�� دروغ /  #�*	�� را دو
� *	ھ  . ر و�� د��ه ا���K *�ا در *	#
در?$#  و 
�K  * H)�  +(J Djد�� �G* �K	ن را ?���& و ?'�& �K  0K *�ا در ا�� 

���P/ م	2 �
�(20 ط'�ه *  ر��+� و 
�ا�4	م :$ا�  را �K دورو /�#	ن . *	#�� د��ه ا
�� /� ا#	ره A(�  *د���K  ��8* .م آ��
�� �	 /� از آن :$ان ��'
 ��را
�  *�ا در *	#

 �'� c� 2'? 2؟
�� #7	د��ه اP# د$/ .���71 ��	�2 ا�K ��P	ر /� ھ7	� �Z . ���ت د	8�	#
ا�� *	:�ا . 
�ز/	�3	 ا��ا��+� و از ط�ح ھ�p �$ع 2731 و ا���ا�  ��و?Iار ��Aد��

ھ7�� ?�وه ���ا*$ن Cl'  ھ7�� روش را /	 �c 1$ده ای ز��ان ر��� ی . 
�دراز دارد
��  �K	���� �� آ*�ه /$د و داK 2#	ر *  �Kد  1	 *�زد���ی �K /� وO)#  �0�از آن . �

�& دا#�+� �K ا�� 1$ده ای آزاد /+��ازد و ر9	/2 /� /	ر #�ه /($اھ� Z$زه ای eZ/  راه /
�2 و آ/ا�� آدم ا���P و�9  /� ا��ان /�?�2 /	ز /� 1. ��	����Z 	1 2
$��وی $ده ا�3	 �

�b د��ه اش ر
�	 K+� و *89$��  1	زه آZا ا �+K	� 2 و
در ارP1	ط /	 . /�ای �$د د
�$ه /��$رد *  # ��*�A+�  'LOا�  ھ& �K در و�� *  ز�20 و �+	ھ+�ه #�ه /$د /� ھ7

$1
S /� #	�8	1  از :+0  د��� 	/ ��Pد�� ا��K . ادرش�/ S�9 :�ای	دا#�+� * &�از او /
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�+K  +(J م را	0Z . �K &ا�  ھ�A+�  'LO* ���آدم /�G	ره و ذ��)  /$د ?	ه ���	#��ی �

�jد?  1	 9	در /	#� آ
$ده روز?	ر/�Iرا���
/	 /�8ھ	 در ا��ان ھ& . *  �Kد و ?	ه 

��  از . ھ7�� K	ر را �Kد�� و <�eھ	�  د���M	bZ ا�� 9)& O)# ی	ی �1ورھ	3�	�
دا
ھ�Pا�H و آن و29 <�$�� *  1$ان /� <+�� eZ/  و ر. 
$ی eZب 1$ده ا��3	 ��ارد
  ھ$ا�$اھ	�H ا7�J	د دا#2؟

�� eZب  �وا/�0 ی
	ز*	�3	l.1 261 	� 1$ده S�	6* ری	�رو3#	�  *�	/� ��H ?���+� و/0
�+��	
 �l.�* از �$د e��� eZب 1$ده ای را �o ی	3�	ز*	
در 
	ز*	�3	ی . و اeZاب و 

�H *�	/��<� �� /� ا�� ا��ازه ا*	 /� ھ�Z	ل �7$�� ھ	�  ?*)  /	7K  &�+K  * ھ�ه	�* 
����ھ�<+� �K /� ا/�Iال eZب $1
/	 د��K #	�$ر /(��	ر K	ری �3P: �K ی *)  . ده ��

�Kد آن ھ& در آ
�	�� ی در�	�2 ��*	ن �(20 وز��ی ھ+$ز در
2 /�ر
  ���ه ا
2 و 
3�& /$ده ا�� و 
�K  *  8ده ا�� /(��	ر را از �I��ش ��*	ن 
ا��ادی �K در ا�� K	ر 


+4	/  �(20  .$ز *��8  ���ه ا��/	زدار�� ھ+ ��Kار�$ن د$Z �K ھ� /$ده ام	# ً	O)#
/	 ا��ادی �K ا7�Z	ل *  ر�2 وزارت دC��M ��K  را /Ij���� 71	س *  ?���+� 1	 ا��	ن 

��درا از ا�� K	ر /	زدار�� و �/ SA#  C��M��Kار�� �(20 وز��ی دI�� . ر را	K ��ھ7
�	ر و �	*eدھ	ی وزار�)/ ��K$د د� 	م *  داد��/	ا�4 e�� H1 .17 ��	م H#$K ا�� <+


+4	/  . *�د*	�  ا�� /$د I�� �Kار�� 0K  از :�3P ی *)  ��*	ن �(20 وز��ی /���د

2 ، �7  �$ا
0K 2  د��� از :�3P ی *)  /	 در�	�2 $��  +��K /� ا#�P	ه /� �7


bP در آن روزھ	 /	زار 2731 و #	. ��*	ن #	ھ  :	���� او #$د ���� /� ھ7(J �8�
  .�a دا#2ودC��M ��K  و 
Dj #	�$ر /(��	ر رواج و ر

2
�$ن از د��/	ز 
	�0$ر 7AZ'�*	 /$ده اPھI* ی$
�+� . در ��
	�0$ر د�+  در ا��ان �
ا�� 
	�0$ر . ای ط$�R  دارد �K /	�� در :	�  د��� و /� 1+3	�  *$رد /�ر
  واd9 #$د


�/�آورده ا
2 ا* 2�O)# رت  �1ور$M �/ b(oده ا$P� &K &ھ  A�e�	 *$ارد �1ور �
2
�$ن /� #7	ر *  آ��. اPھI* ن	���1  /	رز�1�� �$ع 
	�0$ر در *CJ ر . �1ور	7#

 �/ b(oا 	ان داده ا�� ا*����1  در 1	ر�8* T	�M ا�� /� :+4	�3	ی /0�	ر *CJ ی	اھ$��
��  ا�4	*��ه ا�� و ھ�?	ه ���وان ��2M دا#�� ا�� �	/$دی ��A�e  رO)#  �0�ا /� �

��  و ��A�e  در دوران ��H از ا�BCب  D�۵٧ از ا�BCب . ا:�ا ?Iا#�� ا��O)# نB1	9
471�� و 
�$ده #�ه ا��.  


  و J  �Z	دی در آ
�	�� ی ا�BCب آ��G در �$ر 1$:� ا
2 ر��	ر *�د*	�  	�
و  ۵٧
� �D از آن ا
�K 2 �	/$دی ھA7	ران ���Z ای �$د را از 
� ��2M ط)P  �  ?���� ا�

  .و Z	��R<& *(	�'2 /	 ا�Jام /� *  ا��از��


��$#2 ا�$ز�0�$ن ا��ان در ھ� دو *8+	 و در ھ� *8+	�  د��� ��	ز*+� . ٣٫۶.  
/�ر
2
در ا�+4	 �rC *  �$اھ& /� /��  *0	�I? Sرا ا#	ره K+& و �kورت . ���M  د��� ا
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�)  آ�3	 را �	دآور #$مO'1 2ن . ��دا�$�/� �Zی  ز*�+�  �ا�
+�  ا��ان در ا�$ز�0
c� ن$G720 ھ��eا�� �K S7Jده ا
�K 2 د��� 9	در ��

  �	  J	S* ��د	�
�8	ل 


  وارد *��ان #$د	�
��?Iار l.1 .  �	�	� ن �$د$+K:�8 آ���� و ا	ن �$�ا�� ا�$ز�0
  .آ*�(�� /	 �	:�8 را /� :	ن *  آز*	��


�آ�� �$ب ا
2 �	دآور#$م 2z3� �K آزادی و *)  –  	3�PھI* e�از /	/2 
	�0$ر �
�	ورده ا��� &K ن	دن د?�ا�����K .  
روز?	ری M �K	bZ ا�� 9)& /	 ر
	�� ھ	ی �	ر

ز/	ن �	�M از /	/2 ا�V	��0	ن *O	�K  * �PZد <+	ن 0Z	د1  /�ا���(�� /$د �K ا�$اع 
�� #(2O او دا*� *  زد��(J ت را	8�	/  /  . # 	/ 	رھ	$د /� 	�8ھ/ �K  �	0K از  A�

Z	O*  
�ا�� آدم را در K+'�ا��K �P .��/ Dد eJت 
6	/  /$د c�دe� از e�� �
&��	+# .��8k د$/  ��O)#0$دZ b(oو ا ��*O	�PZ ای /	 *� /� <	پ ر
	�� . ،دھ� /

/�8 ز�� ��	ر دو
�	�/ H	 *� 9B*	ت �Kد و . »ا��ان ��دا«در ����� ی �$دش /� �	م 
*O	�PZ را �K �$ا��ه /$د�� ا?� �7  ?'�& . ?'2 <�ا 7#	 J)  #���8  را ��K �Cد��

���'?  * �* �/ ���

	ن و�9  در ����� . �دم*� ھ& *(	�'�  �K  7. �$ا ��ی /� ھ7

  /$ده ا
2 /�از��ه ی #(h /	زر?	ن، دو
�	ران 	P� 2 آزادیz3� &�#$�  4+?

�� ا�� 9)& و از وارد�Kدن ا�$(J �����1ارک د SO'* ای ��	C* ی و �$د اوe� &�اع ا/�اھ
ا�+3	 �7$�� ھ	�  /� #7	ر *  رو�� �K ��	ن *  دھ+� . ا31	*	ت /�& /� �$د راه ��اد��


  ا��ان :	��	ھ  #	���0 	�
ر��	رھ	ی د*��Kا1�c در M'$ف اeZاب و 
	ز*	�3	ی 
  .��ار��
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 ا�1��ب �^%# *�د؟  ۵٧آ%� ا(0/ب  - ٧


H را *  1$ان /� ?$�� ای  ھ7��ا��ان ا:�+	ب �	�I�� /$د؟  ۵٧آ�	 ا�BCب . ١٫٧.��
�� ��k cورت /$د؟  ۵٧آ�	 ا�BCب  :د��� ھ& J+$ان �Kد+> �/ &#$K  * H)/ ��در ا

&+��+/ T
  .���#3	 �	 رو��Aدھ	�  /� �	

/	   ۵٧از ھ7	ن 
	ل �(20 ���وزی  ا�BCب *  دا��& در واd9 ا?� در
2 /� �	دآور�& 

�3	�  *$ا:� /$ده ا�&�� ��و  �۵٧ ن *	ه ا
'+�P	#� ا?� /+$�0& از ھ7	 #	�� ا�oاق. <+


�3	 و 1B*.1  *�	/� را /	رھ	 #+��ه و د��ه ام O� �/۵٨$ص از ��ورد�� ��. ����در /

�3	�  از ا�� د
2 دا#�� . *$ارد واK+�3	�  د��ه ام J	ط' �� �K  �	0K ی$
�$اه از 

?�B/ ��#I	D� �(M از  از ا��.ا�� و�$اه از 
$ی 0K	�  �K �$ا
�� ا�� �	
(3	�  /�ھ+�
و �J�	ن #�ن �$ا
�� ھ	 و آر*	�3	ی ا
Bم ?�ا�	ن /� رھ�Pی آ�2 هللا �7�+   ۵٧ا�BCب 


  ا����	ن 	�
�	ن �9ار دا#�+�، از <� ?���� 1	*) ، از /BCا� �M در �K ن	ھ�7 ی آ�

 ، ھ�7 و ھJ�* �7  #��� ا�BCب ا��ان را در ھ$ا	�
 *1 ����? SC�0	 ��2M ط)P	ن 

 2
ا�BCب  �/� /�	ن د��� ا�+	ن *�J  /$د�. 9	پ زده ا�� و ا�BCب ر/	�  M$رت ?���� ا
�	م  ۵٧/	رھ	 و �9  از ا�BCب . را ا
Bم ?�ا�	ن ھ$ا�$اه �7�+  *O	دره �Kده ا�� ۵٧

�eی /$د ھG7$ن . /�ده ام *�ا *$رد �J	ب �9ار داده ا�� و ?'�� ا�� آ��G #� ا�BCب �P$د>

K bP+	ر ?Iا#�� #�ن از ا�BCب <+��  � از *�دما�� د
�. #$رش �	 9�	م �/ ��Pا�

���+Kرا *  ��ا  �	ھ	J6$ر . اد* c� �/ دور 	ھe�/	 ا�� Z	ل /	�� ?'2 ھ�7 ی ا�� <
�kور /$د؟ ا:�+	ب �	�I�� �	 <+	ن �K آ*�  �7J۵٧ه *  <��� و آن ھ& ا�� �K آ�	 ا�BCب 

T دھ�& آن و29 *  	� H
��  ا?� ھ& ا�BCب #� آ�	 /� ا�� �Z ا?� /� ا�� ��
1$ان ��

�� <� 0K	�  ا�BCب �Kد�� و 

�3	�  ا���P *  1$ان ���� ���kور /$د؟/� د�P	ل ا�� <+
�� <� �  0K	 0K �>	�  رھ�Pی ا�� ا�BCب را در د
2 دا#�+�؟
�� Dj
  

�+& در�+/ T
	� �/  (Mا H
�� c� �/ &اھ$�  * rC� �7هJ /� ط$ر 	ل  در و ا�+4B�
 T
	� ��
�3	ی د�?Iرا ھ7�� �/&+K ره	.�� ا# �از ا�  ��/	�� 	3�
��  �	3)
ز*+� �	

2
�)  ا�� �K از ا�� M$Z)� ی ا�� �$#�	ر �	رج اO'1 و  (�/� ھ� Z	ل 61.  �/ �:$1)
���A ای *3& ا
2 از ��Y �)0'� و :	*�8  �O+J۵٧ ا:�+	ب �I��/$دن �	 �P$دن ا�BCب 


  1	ر�T ا��ان	+#.  

 �P*	
�3	ن �+�ن /� د
�&  ٢٠٠۴در دK ره ای از	*2 دا#�& #7	در #�3 *$���0 ا9 �K
��
�	ه <��7��ی و:$د دا#2 از 9$ل P3#	�$ی ا��ان /� ا�� . ر
در ا�� #7	ره J+$ان 

دوران 8^@�1 �� *� ��	: ا(0/ب  *� رKa ھ�N ی ا@1��ھ�ت و (M :_`�0$رت
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�	ن د��� ا�� ?'�� /� *8+	ی آن ا
�K 2  /� ١٦.17C��ک و Ka ا(
	�ی ا1C	�ج (9ا@1	Kو/
*  1$ا��0�& 61$�  دا#�� /	#�& /� ?$�� ای د���، ا*	 �� /� M$رت �c ا�BCب آن ھ& 

  *B
  . ۵٧*	�+� ا�BCب ا

2 /4+0�& /	�� /� دو J	S* ��	ه /�+�از�& �ای آن �K /�$ا��& ?'�� ی P3#	�$ ��ح/
. را در
+8� 2+L(
�& /� *�دم �A  در 
27 و 
$ی رژ�& +K �:$1 &ھ  A� ان و���*$AZ  

  .�8+  /� :	*�8 ی ا��ان و ا���P در ھ7	�6	ل /� *(	�'	ن رژ�& �3)$ی


  /�ا�� ا
�K 2 ھ� رژ�7  /�ای /C	ی �$د /	�� /�$ا�� /� 	�
 �Y� 9)& از �ض ا���
 �7k را در  �	وه ھ�? ���� /��e و ا�� <+A1 �8*	: از  �	ھ ��R 	� 	ت، ��9ھ	CPط

ا�� . 7Z 26	�2 �$د �9ار دھ� و در /�6ان ��e از 7Z	�2 ھ7�� *�د*	ن /�3ه *+� #$د1
�� ?�وه ھ	�  /	�� K DZ++� ا?� ا�� رژ�& *$رد +> d9در وا �K 2

(� /� *8+	ی آن ا

<+	�7Z.  �G	���	ن K+	ر ?Iا#�� �	 
���$ن #$د <+�� رو��ادی /� ز�	��	ن 71	م *  #$د
اراده ی *L8$ف /� Z'� �9رت از �	  ھ	 در ا/ 2���K	�J$74*�+# ی ا�� طCP	ت و ��9

�	 ، در ا�� M$رت *  1$ان ?'2 رژ�& Z	K& از ����P	�  ا��K�2 *�دم /�3ه *+� /	#+�
�� ا�� M$رت /	�� ?'2 رژ�& Z	K& /� ��	ھ�ار��?	ن �9رت o 2 و در
/��$ردار ا

��A1 �8*	: 2�/	�� /� از ا�� ?I#�� ھ� رژ�7  . *  ز�� �	 9	در /� Z'� �9رت ��20 ا9)
رژ�7  /� دھ� P* �K+	ی $1:�� K++�ه ی zZ$ر و /C	ی <+�� ا����� ھ	�  �	�P+�ی ��	ن 

�2 را /�A	�& ا*	 . آ�+�#7	ر M$O� دو �ی ا��Y� ی	دھ	�در ا�� ر
	�� ��2M ��ارم /+
�6	1& /� ھ�دو ا#	را1  �$اھ& دا2#k$1 لB� در.  

�(A# م	ورت و:$دی �$د ررژ�& �3)$ی /� ھ+��k 2#8  دا
 D�
ا از راه ��ی و 1.
�� د�� #��8 ا#	�J ی ا����� ی ا��ا�+G7ن و ھ	�
�� �و
�  و /	ز?�2 /� ا��ان /	:$1

ا�� <+�� *�J$74 ای �� 1+3	 در .�	�� ھ	�  در �$ر ا�J+	 /�ای �$د ��اھ& آوردK+� و 
 2���0Aه �$ *  �7$د، /S 1	ر�8* T	�M ا��ان /� *8+	ی 1	ر�T دوران �D از *��وط

�e در ا�� �Z و /� ا�� #O� SA)�  1	زه و در �  *B
ھ& /	�� ?'�Z 2  در دوران ا
��ه /� �7	�I?  * Hا2# *�'	+1�����	ن و . وت از 
)0)� ھ	ی ��	*	
?�<� در دوران 

�	ن ��	�� ھ	�  از �Y	م ا�����  �3)$ی *  /�$/+>  ?���& ا*	 ?��0د?  و درھ& 1++� ��
�&�J ای از ا����� ھ	 را /� ?$�� ای *$74+K  7� ھ�ه	آورد�& *� �K . ر	:	رژ�& 9

�+�ا��$ا���0 /$د <+�� :	م ��P/ را �1ارک 	ی از ا����� ھ��رژ�& 9	:	ر را /	�� آ���� . ?

+2 د��/	ز :	*�8 ی ا��ا�  در دوران ا
0Z �/  *B	ب آورد �/  +�P* &�200 . رژ?

                                                           
د��	�ر  ٢٣-١۶-���ن �Lدن ��(���� . 	����H ی 
��� H<رت Iرح ���وی در ���& د�و�د Iرا�ت . ��.١٦

٢٠٠۴ . 
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�D �3)$ی از

	زی 9	:	ر�� رژ�& :��� ا��. 2�Jی *��و	دھ	�+/  2�Jو��*  �Z و
�	ت ا�� رژ�&  و ورود /� �OJی *�'	وت از  
	زی 
+�  و *�8	رفM$O� ����73*
ز طCP	ت و ��9ھ	ی /	 ا�� Z	ل رژ�& �3)$ی از ھ7	ن آo	. دز از ?I#�� را :	ر * 

�ه ی *+	�d و در 7k� �7	�+ �'	و1  از ?I#�� /�ای �$د د
2 و �	 ��Aد7Z	�K 2++�ه ی *
�� زد �K . ط�CP ی *8�+  �P$دA1 ری *�رنR	0د�$ا� c� �/ ��#I? فB��/ رژ�& �3)$ی

*O6$ل �$د ا�� رژ�& /$د ا*	 ا�� د�$ا�0	Rری �� �c ط�CP /� #7	ر *  آ*� و �� 9	در 
در دوران رk	#	ه 1+3	 1'	وت /	 ?�K ��#I . *  /$د :	���� K	ر�Kدھ	ی طCP	1  #$د

 H1م داد?��0ی و ار	Y� اریI?د	�ا���P /� �$/� ی �$د از اھ7�2 /��$ردار /$د ھ7	�	 /+
ا�� *� �K �J$74	�� I?اری و ا�4	د د�$ا�0	Rری . �$�� و د
��	ه اداری ��ا?�� /$د

�S *  داد در ا
	س *�P+  /$د /� آ*$زش و #	�0A�1 را �ریا��ان �$�R	
ا�� . �� 
 �K د$P�  �+

�ا
� ا��ان را /� ھ& ��$�� *  زد �7	�+�ه ی طCP	ت  �K ریR	0م د�$ا�	Y�

�3	ی 
+�  طCP	1   و 	�

bP ا����� ی 9	�$�7+� /$دن د�$ا�0	Rری از  �/ S/ ، p�ھ

��ھ+^ �f$دا�  �K ھG7+	ن zZ$ر طCP	ت 
+�  را /� �7	�I?  * Hا#2،  *�8	رف
��?  * �(M	� در  �Z 2 و���e و z1	د ھ& *  ا�4	*�
ا����� ی . *$ارد ز�	دی /� 

 �K  �	Z س ا����� ای *�رن و �$ /�#�7ده *  #�، در	
Z	K& /� د�$ا�0	Rری در ا
�	ت *�رن د�$ا�0	Rری را �7  M$O� ،دال$f� ی �CPط �M	�  �+
�A'1 طCP	ت 

���+0�.  

 ��'
�Z  ھ7��  �	م ?��2در دوران  �3)$ی دوم /�ا�l اZBM	ت ?��0ده ای �K ا�BCب 
�# �� d(� e�اZBM	ت ار�K  k #7	ر ز�	دی �	دا���0 و �4+0��ه /	  .ط�CP ی �f$دال �

�7	ی طCP	1  و ��9/+��3	ی :	*�8 ی ا��ان را د?�?$ن 
 �+�
آن /� *(	�'2 /��	
2�	
 .�P2 و ا�(J ��
  ھG7+	ن *	�+� J � �OJ))  د��� در
2 /� ھ7	�
�Y	م 

�� *  زد /	 ا�� 1'	وت �K در دوران رk	#	ه �f$دا���� ی A1 م اداری	Y� �/  ھ	#	kر

+�  ا0Z	س ��K  7� �Lد و�  در دوران *�76 رk	#	ه ��0Aه �)d �� #� و:	��	ه 

��P1 �K 2 داد /  آن
S #$د /� طCP	1  �$د را در P9	ل �0	را�K  1 در�	��K 2د ازد
  .ط�CP ای :���

در دوران *�76رk	#	ه ا����� ی ا��ان دو
�  C1$�2 #� و در �Y	م آ*$زش و ��ھ+^  
و ارH1 ا��ان از رو�a ��اوان /�3ه *+� ?�2 ا*	  /	 *(	�'2 #��� اeZاب *(	�� 


  و رو#+'�Aان /	:��� در ا7J	ق ��Aی :	*O� �/  �8$ص 	�
ر��� ھ	ی در 
�2 ر
$خ ��	Zی رو�A��� 2 و
$ا�P* 20	�  �Aد و ھ�p روZ	�  /)+� �	�� ای �($ا

��ی و C1$�2 ��ا?�د �K$ر� ا����� ی �3C  را /�(A# ا�� - رو����$�j/ 2(* . ��$��	7ھ
آورده ام *��73�� 61$ل 
	ز*	�  د�+  در �M�J ی » �41د و رو#+'�Aی«�K در �K	ب 

�1�d از ��4 /� �31ان /$د �K در ز*	 eK�* ل	Cا�� d�ن رk	#	ه و /� ھ27 �$د او و �1

+2 د�� #��8 آ�2 هللا . #��PJ Tا�Z &��A	��ی ا�4	م #� �3Y* ه	#	kدر دوران *�76 ر
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2 ��e /	 او K+	ر *  +L(
/�و:�دی /$د �K روا/0Z  L+� /	 �	د#	ه و29 دا#2 و �Y	م 
2�	
/�  ا���P از ط�ف د��� /	��. آ*� و:	��	ھH را از اP�J	ر و ا��Zام /��$دار *  

 H)/ �K 2#د دا	ه ی��#  
	�
  2��	Zرژ�& �3)$ی /�رو   ��J ی$
�K ا��ان را /� 
20����  *   +�  .#�ن *  را�� /	 /�/

&�	A�/ را s6P* ��ت ا	��e: &اھ$)/ �K م /  آنBK c� در  	8+* c� �/ 2'? 1$ان  *
رk	#	ھ  *�OJ �76 ط�CP ی *�$
r /	�+�ه ی.�	��	ه طCP	1  ��ا#2آo	زرژ�& �3)$ی از


$د �7  :20:	��'�	ده /$د و از e�ا�� ط�CP ی *�$
Y+* . r$*� ی ��Aی *+740  �
 �OJ �8 ی

�3	ی $1	�
�L'� اش در دوره ی رk	#	ه ر�(�� #�ه /$د و ھ�7اه /	 

?	م /� ?	م راه  7k� ھj7	ی /$رژوازی M+�8  �$�	 *�76 رk	#	ه A1	S* *  �	�2 و در
CP	ت دوران �3)$ی اول و دوم /A6* ��0& و ط	 و ھ�c� p از ا�� ��9ھ. *  ��7$د

��ه /$د�� و �7  1$ا��0+� ��ھ+^ِ. ا
�$اری ��ا#�+�
:3	ن ا�����   1	زه /� دوران ر
�++K  ھ��	*	

+�  ا�� دوران ھ�7 . *+40& و �	��اری را   
	�
رو#+'�Aی و اeZاب 

�e��
�e را �P1ل �Kده /$د��/	 رژ�& �3)$ی *  �
/� �$J  و:	ھ2 *)   ��� وا�� 

  /�ای �$د	�
9	در . ا�+3	 �K$ر را �7  د���� و �71ن ا��ا�  را ارج �7  �3	د��. و

�P$د�� راھ  در
e?�/ 2�++� و در Z$زه ی /��	*� ھ	ی $1
�8 ی *)  :	��	ھ  /�ای 
�++K	� 2 و

)* 2	�/ 2'	 AZ$*2 و29. �$د د	�
 e: د$P� یe�. را��1 2Z� K	ر <

*	ن ھ& ����ه ام �K اeZاب *)  و <� راھ  /� 
$ی در
2 ا����  1	ر�(  �Z  1	 ا�� ز
/	 رژ�& �3)$ی آن ھ& /� ?$�� ای *a(L ھG7+	ن ادا*� دارد و  /  و9'�*(	�'2 . /��	�+�

�)� ای #�ه ا
2 /�ای دورو�  و ر�	K	ری و $1:
�	/(�دا�� و � ھ�7 ی ا7J	ل �و
ا�� *(	�'	ن M$ری  .�7 ی ا�� دوره ھ	در ھ 
��$#  روی ر��	رھ	ی �	�0+� و �	*$:�

  .و 
$د:$ Z	R در �	رج �K$ر ��اK+�ه #�ه ا�� و از ا�� راه روز?	ر *  ?Iرا�+�

از ا�+3	 I�/ �Kر�& /	�� /� ���A� c ی *3& د��� ھ& ��	ه /�+�از�& 1 �K	 K+$ن از $1:� 
2
8�2 در/	ر در دور. /��$ردار ���ه اk9)& و �ور ا�	و:� *3& /� / �ه و ا�	#	kان ر
2
�� در/	ر 9	:	ر 
(2 آو�9  رk	#	. *�76 رk	#	ه ا
#'�� و درھ& ه /� �9رت ر

�Y� د از ھ�$/ �
�eی �P$د �K /�$ان از آن /�3ه ?��2 در :c� 23  .ر�(�� و �	>

	زی در/	ر در /	ری �$ �	 ��ھ+^ در/	ری و /��	� $� . ��)��Jه ای ا��اد ��ھ+^ ?0

/	ری *  ز��0+� و �'d و 
$د �$د را در درون و /�ون �  و �	/	ور ���ا*$ن *6�r در
�8  در/	ر آن را /� » �Y	م #	زد? « . *  ?���+�P0)� و /� ط$رط(
اوج ا�L6	ط ا�� 

د و /�ھ� �Y دوردا�K 2# ا�+	ن #7	ر#	ن ا��ک �P$ا�P� ��P	�� از �. �7	�I?  * Hا2#
ع $1
�8 ی ا:�7	J  *  �$ھ�*�
�0 و 
	ز*	�  اI?  * �lا#�+� و راه را /���A و
�+�0/ .  * &�CJ ن	د*�* ��
bP آز و �Zص ھ7 �/ b(oزا�� ا	
K$#�3	ی ��اK+�ه ی �$

�	ت ادا*� *  دادZ �/ ��)�	� و 	
رk	#	ه /�  .#� �	 در/���3� Z	�2 /� ?$�� ای �	ر
/� و�Zت ا��ان *  ا������ و �7  �$ا
�K 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��)�D و رو
  � e�ھ�7 ی ا�� اZ$ال 1$ا�20 ھ�7اه /	 ��A و�Zت *)  ، /��	*� ی $1
�8 ی *)  را �

 ا��)�D از ھ7	ن آo	ز /	./��eد �K در 1	ر�T ا��ان :��	�  ��0Aه /��d و 1	زه *  �7$د
 Dj
��ن رk	#	ه و 
د K	ر?eارا�H *(	�� /$د ا*	 /� *�/	 �	د#	ھ  او /� �9رت ر

 �K د�K  * ه  وا�7$د	#	k2را ر
روزی /	�� ا�� دروغ . 1	 /� �9رت /�
� �	ری داده ا

�و ر�	K	ری ا��)�D /� ?$�� ای *�0+� /� آ�/ �*	J  ھ	ن . ?	
�� ی #$روی ھ7	ن 
رو

2#I�� یe�K �K$�1 ا����   �K آوردم در اول /� رk	#	ه *�2P *  ����20 ا*	 <

O� 2$*2 �+3	ن و آ#A	ر /	 رk	#	ه /� ا:�ا درآ*�	�
�+  �K �P(oد و �	�
/��� . ا

AZ 7  /$د /�ای�  �M�� b�1�17 H�	��	ت ز��?  �$د و اط�ا��e: �/ �K ���: ان�
  ./�jدازد


	�2. ز��?  
�/	زی 
	ده ای دا#2 رk	#	ه SC�+* ر	ز��?  را /� در/ ��/	 آن  .ھ7
e? �07�� و �81ادی ��ز�� /� /	ر ��	�� ا*	 /� 
P� bP$دن و ��ا#�� 
+�K 2 <+� ھ

ی در/	ری را #SA دھ� �K آ?	ه و دارای ا0Z	س ر
	�2 و  ا در/	ری ��$ا�20 :	*�8
�#	/  ��#I?$اده ی . از�$د�	و از �  �	� �(M	�  +���1  �$د /	 /�/�J و  �	�
رو

� �/ �O6+* rC� $اد?  را�	م �	�  �Z د?��2 و�K H#�  $د و ��ز��ا�	در/	9 �K آن  /
��0  ���و*+�ی را در در/	ر /� و:$دآوردP7راه ھ �از . از ا� �1 �
 Hن ��ز��ا�	�از *

 ��C/�
��k	 و 
$*  ا#�ف �3)$ی. /$د�� (J ه /$د و د���ی	#	k�76ر*  A� .
�� /� وk$ح
7�+  /� �9رت ر� �K  *	�+ر و # ھ	و ر�� 	ا����� ھ ��l.1 261ه ی$� 

K �+>ه �9اردا#2 ھ�	#	kز��?  رZ و �+�K از e��P� و:$دش �

�ا � �/ 2P0� دت	0
  .او /$د

�	 وY�  �9	م �	د#	ھ  در �K$ری *�C�0 ا
2 . �	صا
2 :	*�8 ی در/	ری :	*�8 ای 
��C�0*20 *  #$د � e��? �8 ای*	: ��+> S�A�1 از .�����8+   :	*�8 ی در/	ری �

از <��7��ی <�e  ی *I�Pل و وا�D *	��ه /$د �K ھ��Z �/p :	*�8 ی در/	ری 9	:	ر��

	��2و /� در/	ر :���*+ آن را �7  #� /� ارث /�د SC . 	�$� bP
 �/ e�در/	ر :��� �

?�وه �	 :	*�8 ی  .
+2 آ���� �$1�� و /	ز�$1�� K+�  ر��	رھ	 و #�$ه ھ	� 9	در�P$د/$دن 
��Aده /$د �K در *�8ض ا�$اع  c>$K در/	ری 1	زه �	 ھ+$ز :	��'	ده /$د و 
+2 آ*$زی

رk	#	ه /� ھ+�	م 4Z ��K	ب O1$�� *�8و�  دارد . /�6ا�3	ی ا:�7	J  �9ار ?��2
:	*�8 ی در/	ری 9	:	ر در آo	ز /	 �'�ت . �K 1+3	 او را ھ�7اه  ��ز��ا�H ��	ن *  دھ�


$د:$�  و دورو�  /� ھ7�� رژ�&  	/ Dj
�+� 1$زی /	 رk	#	ه رو /� رو #� و K و

2 1	زه$�� .	/ 2J	7: ��ا �M	� ری	:	ن 9	?��	ز*	/ ���� و :�D از ا�BCب ��e ھ7�

��ه ی �Y	م #	زد?  <+	ن 
�ود 
�2C ��*	�'�*	 و �1 *	��ه ھ	ی ��
$ده و �$CZ  /
��	
 3��k)$ی 
�داد�� �K ?$�  ھ�?e /	 ا�� رژ�& در ارP1	ط �P$ده ا�� و دوران �+4	ه 



�jی �Kده ا��را /	   �A7�.  
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	: �
*�8 ی در/	ری در دوران *�76رk	#	ه /� 
� bP	�P+�ی او /� اc1 SM ھ�07ی 

bP ھ& 
�و
	*	ن ��	�2 و ��$ا�20 از ا
��7ار /�3ه *+�  ��/	ر د?�?$ن #� و /� ھ7

در دوره ی �$ز�� �$��	و��ان *�76رk	#	ه �	�M ا#�ف �3)$ی در/	ر را *  . #$د
����	��> .�J�/ ��e* e)2 #�ه /$د و آ��K �G رk	#	ه اوk	ع /�6ا�  :	*�8 ی ا��ان �

��ا��Aد� aC61 و ا��ان �O*  �	�
�	ن دو�K$ر /	*  A�دe� د	دا#2 �8+  ا�4�
در . در
:	  و ھ�7 ی �K$رھ	ی /eرگ *+* �CL	��O* �+ و  ھ�7آن آن و29 و ا��D�  K از

�+  �	�I�� �9ار دا#�+� و <+�� ا����� ھ	�  �7 / H�1$ا��0+�  ا��ان در *�8ض 1+�3	ی �
  ./� /��0ی ا
�$ار 
�/�/�ا�eا��

	��l ی /�  دوره ی	3��O)#	1 داد  �	3�M�� ری	��)/ S�ا  h9	� *�8 ی	ی : ���/
�	را�+� ا*	 /� <+� �7J 2(Jه/  Kه را ا��	#	kری *�76ر	در/ ���� �/ .  A	K	*  ا�4	*

3	ی �eا�+�ه دود��� 1+�و/$د آن /��� ی ا�S و R$61ت 
	��	ری در
�ان  *�	ن2��1 در

  در دھ� ی /�20، و 
�ا�4	م :+HP *)  #�ن M+28 �'2 و /� 	�
ی ا:�7	J  و 

���20 و ھ��& *�داد ا�4	*/ e�  .و��ه �K  1R$61 /� وا�89 ی o& ا��

دوره ی 
$م �	K	*  :	*�8 ی در/	ری را /	�� دوره ی ورود P3#	�$ ��ح �3)$ی 
��ه �1 از دو دوره ی ا�� دوره از ��Y ��ھ+�  و 
	��	ری . /�#�7دG�� b1ا�* �/

2
�� . ?I#�� /$ده ا(J ��	7O� ی	3�	و :��  J	7�:ی ا	در آن دو دوره /�6ا�3 �>�?
  �	�$A# �8 و
2 ���و*+� /$د و دوره ی P3#	�$ ��ح :	*�8 رو /� $1)
در/	ر �3)$ی 
اO�9	دی دا#2 و /� *�eان در �$ر$1:3  ��Pl e	ت ا:�7	J  /� <�& *  �$رد، /	 

��ی :	*�8 ی در/	ری 9$ی و /	 Pl	ت و ھ��0P7 ای *A7� ا�(A# ن$?	�$? S�Rل /� د	6+�
���.  

��  ھ+�	*  �K ��ح د�P	 /� در/	ر راه �	�2 /(�3	ی �$��	و��ی در/	ر از 
	ز*	ن �	�

�و
	*	ن �	��� ای /� H�/	7K$/ ی 9$ی در�$ردار	3��O)# د$P� 	*ن  د ا	�*

�� ؛ �	ن #�AP ی �$��	و��ی* �$��	و��ان #	ه �Z  /� ھ��7 *	4+��  �/  J$� �/ �7ھ
8�2 از #(h *�76 رk	#	ه ا'�K	 �K  *د�� آن ھ& �� P1 �/ و ����*+	�d �$د *  ا����

 2Poو ر 	kاز روی رa�7J .	+��
�2 /�:��0 ای /$د /� �	م  ء1+3	 اO)# ن	�در ا�� *
(	�'	ن ?$�	?$�H ا#�ف �3)$ی �K در /�ا/� ھ�7 ی 3�731	ی �	
eای eZب 1$ده و *

ر �1M	زه وارد �Z  ا��C7ور /	 
�8 ی �A ی )�	��اری /� ��ج *  داد و در ارP1	ط /	 *
�Yدو��K  * ر	ری. ر��	*�8 ی در/	ھ�7 ی : ��P20 و ھ��&  در ا��روز?	ر �D از /

و �9BJ ی او /� ��ح �3)$ی 1	 :	�  ی :��� � �	ط� 1$:�  #	ه /� *)�A / ١٣٣٢*�داد 
و
�8	ن /$د *�اJ	ت *  �Kد�� و ھ�:	 ھ& �K 9	در �7  /$د�� ��Y /�ھ+�،:	�	�  �K در 

J)  اMR$ل *�76 رk	#	ه  .*  داد�� و��A(* �Y را *�Cم /� 71	�S �$د *  �7	�	����
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J  �Z و  �	*�3/ 	2 /� ھ�07ان �$د /P0���	C#	  	1 2#ا��  �	K 2)/ 	*د ا�K  *ر	ر��
  . ر /��$ردار 
	زد/�$ا�� ا�� را/�L را از ا
��7ا

�3	ی :	*�8 ی در/	ری در/	 ھ�
	K �7 ی#	k20 و دوران دوم *�76ر�	ه �D�  +8 از /
��ه، �	/	�w و *74$ع *  1$ان در ،ھ��& *�داد
ا:eای �c :	*�8 ی در/	ری �	ر

درھ7	�6	ل /	�+�ه ای را *�	ھ�ه �Kد �K /� ا��ازه ی K	�  از *89$�2 و از ر
	�2 �$د 
د�P	 �K �(20 ��ح �3)$ی و �0	��� P3#	�$ و از *� �1 &3	�b ا�L(0+� #�ه ��ح  .آ?	ه �P$د


�3	ی :	��'�	د/$د /� 
�C� bPان �41/� ی در/	ری 	�
ه و در *$اردی �	�(�� ر��	رھ	 و 
 H�	7� �/  ا#2 وI?� �/ 2
	�
�ا�20 :	*�8 اش /� <� *�eان از درون *  :$#� و 

�	1  داردھ+�	م �9ر�71ار /$دن /� <� *8+	
2 و M$O� �>.  

 U��1ر �/ ��P3#	�$ی ا��ان در ز*	�� ای �K *  1$ان آن را اوج �9رت *�76رk	#	ه �	*
�K :	 *  ا��	د، ا��ادی را ��e دورو/� �$د :�K d7د e: �/ �K رk	PL9  در *�	��	ن 

�2 /�:��0 ای �7  1$ان *�	ھ�ه �KدO)# .دوران �ن را  ،در ا�	ح �3)$ی دو :����
�(20 *  1$ان از 
	ز*	�3	ی . در K+	ر �$د ��ورا��، 7Z	��K 2د و �Z  ��و/	ل داد

�C	1  و ��وھ�  �	م /�دC61 ی	ه ھ	��
از K	�$ن ��ورش ��Aی  .��ھ+�  و ھ+�ی و د
�* 	1 ����?�����8  *  /$د . 
�0 ی ��وھ�3	ی رو
�	�  در ھ7�� رده �9ار *  ?Pط

	ز*	ن  �K$��3ه *+� #$د  - راد/ $�	P3# ی �P�	: �7ی ھ	3��	P�e�$(1�$ن ا��ان ��e از ���

او . �2دا�H رk	PL9  را ھ& �	د��ه ?�،H#$K و *	 در ا�� �c *$رد �	ص �P	�� ھ27ا
از 7Z	�Y� �A(* 2	م �$�� ر
	�� ای ا��ان را �K در  ن/$د/$د �K 1$ا�20 /	/��$ردار

K	�$ن . �$� �OJ� A1+$�$ژ�c ر
	�� ای 
	زد�M�J ای *�6ود �8	��2 دا#2 وارد 
 �/	�*  ��/� اBLMح  #7	ر در�$ر 1$:3  از��ورش ��Aی ��e /	 ا
�'	ده از *89$

. آ�	ن ا*A	ن �Jض ا��ام داد ی/� ھ�7 *(	�� را ���ا*$ن �$د :�K d7د و رو#+'�Aان
�	ر
�7  ازK �� ن ھ7	نو /0�	ری د��� از /	:($اھ	 *76$د دو�2 آ/	دی ?���� 1	 ھ7

�P� &K e$د�� 0K	�  �K از 1$:� او /�3ه ی K	�  . ز*	�� را�  PL9 ی	7�
در �Mا و 
در . *	دی /� د
2 *  آورد�� و #P	�� ھ	 در *(	�'2 /	 رژ�& �3)$ی :	*3	 /�*  ا��ا#�+�

دورا�  CZ �K$ق *	ھ	�� ی �c ا
�	د دا���	ه /� ز27Z /� ھ'2 ھ�2 1	ده ھeار1$*	ن 
�� ، ��OAھeا
�3	 aZ و��ا
�	ری *  ر�	A��*و 1$ده آ 	3�ر1$*	ن *	ھ	�� /� 1$ده �'�

�	ر71	ن c>$K ���� *�ی در آن *d9$ *  #� *	ھ	�� �c آ/	 <+�� درآ. ��دا�2 *  #�
��4 در�	/+�ری �A  . �	 ھ�<+�*	ه �PA	ر �c �	�� ی *e/  �$A0رگ د
2 و�	�Kد

�� درآ*� /	R*�31	 از 9ِ . ازا�� 0K	ن /$د(Aا��� SP د	7�
. ا#2 و �D از آن در �Mاو
4* �/  PL9 ن را	�0(? &�*e? w(Pا�  ���� �K ا�� #(h  <+	ن�J$7 ی ا
�$د�$ی ا/�اھ

/eرگ /(�د و �(� /'�و#� و /� رژ�& �3)$ی  ی/���	��	 7k�O9� در 1$ا�20 در 
e�$ن K& /� <�& �7  �$رد �$3	 و 7Z	��3	 در 
	ز*	ن راد�$ 1)از ا�� د
A7K 2. /�	زد
. K  �$د�$اھ  و �o  �Zورر*+�ی و ا���'� �9/	�  #��� آن ھ& از 
� /	ودو و�  
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�A($اه /$د و �A  ��و��e2 دا#2د
ا�� دو . ���ی :8'��	ن �K *8	و�2 اداری را /� د
ا?� /+$��K &0 . *�8ض ا�$اع 3�731	 �9ار ?���+�در �$د /���ه /$د�� �K از ?I#�� ی

�$ن و eZب 1$ده و ا�$اع ر:�e$ا�3	ی 	ش 9	B1ن وا89  ا�� دو در اSM او/
K+'�را
�3	ی و���د �K از ا�BCب *0)6	�� ذره . eاف 
(� ��ا��ه ام<j  /$ده ا�� /� ?�$�
K+'�را

 �/ �+�0��  7� D� م او ای	� �K د���K  �$? وه	اه �$)A�را ھG7$ن �Zی در ارP1	ط /	 �
K  �	/�9 23: را در �+�C	*4$�  /  ��دن او و ا��� c	�� e/رگ /�:��0 
	��+� و ز*

ا�� �zZات �K /�8ھ	 و ا*�وزه در 0K$ت CZ$ق /�� و . ر7Z	�� ��اھ& آورد��
��� Z �+ c� �K	P� �k$د�� /Ij�� ھ7	ن #�ت *+��Cان �$د را *  K$/آزاد�3	ی ���Pا�  /

��ه ی �$د راJ$ض K+� وCJ�#	/ ��#دا aZ $4دا����e/ ف�Z ت �$د	ھ	P�#از ا .
�$ن #�ه /$
�+  –د eZب ��و��	ر�	ی �+�+  K+'�را�	�
در ����4 ھ�DK از .  *	�$�  -  ا

�$ن دوری *  :20 و د�P	ل ز��?  *  ر�2 ، او را �	�� /�*  #�7د�� و 
ا�� K+'�را
ا�� ا��اط /� �Zی /$د �K در S7J ھ�7 را a�$�1 *  . ا�$اع 3�731	 را ��	رش *  �Kد��

ھ7�� �$ع 3�731	 را  .د /�ای ھ7�� ا9	*2ا9	*2 در �	رج و $1:�3  /$*	��ن و �Kد /� 
2
  .M	bZ ا�� 9)& ��e /� :	ن آز*$ده ا

/�  ؛
	واK  #�  –2 و ھ��& *�داد M	c� bZ :+	ح 1$ده ه ھ& D� �K از /�0دeZب $1
�0 -  د
2 ھ7�� 1$ده�	�
$
 �P# ا���$�$ژی  J$� 	3�Kوا	
�$1�� و /	ز �$1�� *  �Kد  �  

�+�از آن O1 �/�K$ر / a7  را از رو�
�0& ر+�در S7J روا/L  /	  ا��اد ا�� :+	ح. � ��+
�  Kوا	
 2��3	 �K  * �'Zد�� و �8	�/eZ &ری :)$ه ?� *  ھ	<	د را از روی �$

+��	
1$ده ا�3	ی eZ/  ھ& �	�M در �	رج ا��ان �8+  در c�ej�R و *A0$ ����ار . �
�� ا�� K	Rی  �	
� /$د�� ز��ا �$د در �M�J ی 
وا89  /	 د
��	ه ھ	ی ا*+��  رو

*$:�K �# b ھ7��  	3دورو���$ع ا�� .*  �Kد�� یوآ�7	ن #�9  و :	ھ	ی د��� ھA7	ر
��ه 
	و ه1$دCJ و از روی  �
�3	 /	 ا��ادی �K /� راKاوت و ا�J 	/ �+��?  *�/ بeZ از

�� *  رو�  �8	���3	��	ن را �0K �/ 2P0	�  �K از راه دود#7+  /��$رد K++� ا*	 :$1
#	ھ� /$د�& �K �	?3	ن �81ادی از ا�� 1$ده  ۵٧در آo	ز ا�BCب . �Kد�� ھ��7  ��	ن دھ+�

	�K  �0��3	 را eZب 7Z 261	�2 �9ارداد و 0K	�  <$ن :8'��	ن را /� �Kوا	
ا�� . ��
�H از ا�� ن ا
�K 2 اK+$ن ا#	ره �Kدم ا*	 در ا�� ر
	�� *$k$ع ا�o ��P	*~ �1 از آ/

�A($اه . را #�ح و/r0 دھ& آن��2M ��ارم � e��� نB1	9 &�$�/ &م *  �$اھBK c� در
B1	9 د و�K $4�0: 	3�j> و 	3��$�
:8'��	ن را در *�	ن 1$ده  نرا /	�� در *�	ن K+'�را

� +/	 ا�Jام  دم *  ز�0K	�  �K ا*�وز در �	ر�D و /���� و :	ھ	ی د��� از *(	�'2 . ا�3	
ارP1	ط /	 ا��ادی <$ن ��A($اه و :8'��	ن و :��	ن �$ب ا
M 2	د9	�� /�$�+� در 

�	0K	ز�3	ی اول ا�BCب در دا���	ه ھ	 و وزار1(	�� ھ	 <� ?'�� و <� �Kده ا��؟ ھ7�+	ن 
/$د�� �K <	9$ی *B�	ن را ��اھ& آورد��، 1��K eد�� و /� K	ر ا��ا��+� و در �BK cم 

7�a �$د را /� ز��  *20 را �K /� 1+3	�  :�أت ��ا#2 09	وت و ��$�J 2 درو�  و
��	
  .��� +� /� �6$ی �K د��� 0K  :)$دارش�7	�I�/ Hارد، وارد *��ان 
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دا#�& *  �$#�& ا�$اع . /	ز?�دم /� اb(L* SM �8+  :	*�8 ی در/	ری.٢٫٧.
�3ه *  از د
��	ه ھ	ی ���ا*$�  P3#	�$ / ،رو#+'�Aان /	:��� و 1$ده ا�3	ی ط)AP	ر

*  �$ا�+� eV� &(9 �K�� و /� ا#	ره از 1$ده ای *A(0	ن و و/�د�� و ر:e *  �$ا���� 
�	ن آ*�* �/ �)
�	ن �$�
  .K+'�را

. P3#	�$ ��ح 
8  دا2# 
	ز*	�3	ی ��ھ+�  *��8دی در �z	ی آن روز?	ر /��	
	زد
#7	ری از 
	ز*	�3	ی ��ھ+�  �K �9*2 دا#�+� /� . در ا�� K	ر #�	ب /� ��ج *  داد

از �$د #	ه ?���� 1	 /�داران و . ان 
)L+2 /$د���$J  ز�� <�� اzJ	ی �	��
Hھ& . �$اھ�ا� �P(3� �8ادش*�3داد�
��3	ی ��ھ+�  و  /+	 /� ا�	2 �8*	Jز ز	از د��/

�c را/� �3Jه دا2#
BK 2 . ھ+�یM�� b(oر وا	<	ری �	ن در/	?��
در ����4 �$ر
�دا��+� و در*$اردی �K �$د #	ھ� /$ده ام از *  �ط)P	�� /	 ھ7�� د
��	ه ھ	 /� ر9	/2 
�+�)���ا *  #$�� �O9 �/ �K . ?�ا��3	ی ا��اط  ��e �7  ��ھ�  �	P(2 طM�� 	:در ھ�
��$#  * �K�8* ر	�/ H1د:$�  آ$
 .  PL9 	kاز ر D� وت	ھ  *�'	��	:  �
�K /� را

/	�� از <+�  ا#2،ھ�<+� K  ��/ �K	رھ	ی �A$ھ���  او را /	�� /� �	ی :$ا�  او ?Iدارد
	8� �K د�Kد	� $�	P3# ر	+K ھ& در 	P�ر *  �د	ه در �$ر1$:� /� /	ه و ?�+Kی ��ا	3��

* �+�	* ����	��$�M	8* ی	ا��اد . زه ی ھ+�ھ 	ن ا*	ر ا�+	+K ن  ی ھ& /$د��در��<$ن /
 �/ ًR$Mر *  آورد�� و �� ا	ر /� /	ای در/�/  ����Z �� �K  ان ��0وا�$�K ری و	'M

8�	ری �	�P+� *  /$د�� <�eی* 	�  (Mا 	ن . �$>  �	?��
/� ا�� ?�وه *  1$ان �$ر
. �3Y* �K /  اC�J	دی و *	ل ا��وزی ھ�0+� ا�eوددار�$ش #	��	ن و *	�+�ھ	�H را ھ& 

ا1'	9	ً ا�� ا��اد *�د*	�  /  ا
��8اد ��P� e$ده ا�� ا*	 �P	�� �c :	*�8 ی در/	ری را /� 
 ھ7��روزی . و از روی �	/	وری /+�	ن ?Iا#2 و /��	
	�2*�د ا�� ھ�7 /  اC�J	دی 

ھ7�� دار�$ش /� وا
�L ی اری �K �*  ?'2 در د� ،*$رخ �OJ 9	:	ر ،aطھ7	 �	
ن /	 رk	 �3)$ی دا#�� ا�� و�9  #	��	ن /	 �o و�+� /	:($اھ  *  K+�، #	ھeاده /� #	��	

ا*	 اK+$ن /�ا�� . ��1	2K را *  ر
	�& دار�$ش 1$ ���ان �P	شاو رو *  K+� و *  ?$�� 
�2 را /� :37$ری �$f0* ��2 و ا
/	ورم �K #	ھeاده از �3Jه ی ا�� K	ر /���	*�ه ا

2
در *C	aZ �/  S/ ا�� *C	طK �8	ر *8+$�2 ط)b ھ& I�� &Kا#�� . ا
B*  وا
�jده ا
2
��  /�ای :37$ری ا
B*  :$ر *  K+� و /� *�د  K	 .ا��Z ان �$راک *8+$ی و�*

راه ا��ا��� ا
+* e: �K 2	�d » *8+$�2 ط)b«�	�  و /3	ءا���� ��*�	ھ  دارود
�� ای 
�e �7  ا����> p��8  ا
O)#+ �K 2  /� ھPه ?$#� ای از� و ط	��
3A7K	ی *	�  د

�eا�� داران /� د
2     را �K از آن �$د وا�7$د *  
	�2 و *  K+�*	�ھ	ی �	ص �	 
 	��	�در �	ر�D ھ& �K /$د *�Cاری از ھ7	ن *�Cار *	�  را �K از . /� �Zاج /�ود Hاط�ا�

  
	
د
��	ه ھ	ی �J/  و آ*��A	�  /� د
2 آورده /$د 1	 J 261+$ان ا���	ر �K	/3	ی ا
  . داد� د
A� 2  از �eد�A	�H /� /	د /� ا�� و آن /�ھ� /



 

129 

 

���kور /� ھ+� و ��ھ+^ o)$آ*�eو #	�� ھ& از ا�+3	 P3# ��#I?	�$��ح /� ?$�� ای o
�oب �9BJ ��	ن *  داد و �8	Rن �M�J ی <+�� K$#�3	�  را 
(2 ز��/	ل و �� 
�$د *  ?��2 و /�:��0	ن ھ+� و ��ھ+^ �oب را /� ا��ان *  �$ا�� و ا�$اع 

آز*	��3	 و �41/� ا��وز�3	ی ھ+�ی در :�+$اره ھ	ی #��از و :	ھ	ی ا*A	�	ت را :23 
ا�� <+�� #�	/  در �z	ی ��ھ+�  ا��ان /� را
�  /� . *  ?Iا#2د��� در ا���	ر#	ن 

ھ�7 ی ا�� �8	���3	 را *  #� آرام و آھ��0 و /	1$:� /� 1$ان . آن �k �Zور �7  �7$د
��ھ+�  SK :	*�8 �  ?��2 و /� CJ	�� د�� /	وران ��e /	 د�0$زی و *�ا2P9 و در 

�	ن :	*�8 ی :	��'�	ده ی در/	ری ا*	 اط�ا�. M$رت �eوم /	 ا
�$اری 1$:� ��	ن داد
�& �Kده /$د�� O1 �K$ر J	دی در *�	ن :	*�8 ی 
�1 $�	P3# ا*$ن��<+	ن �z	ی K	ذ/  �

�eی �P$د :e ��ورش و ارا�� ی ��ھ+^ �oب و ��	ھ   –��ھ+�  > $�	P3# ھ+�ی
2+
 �/  ++'1 2�	Z ����3/ 1$ر��0  و در.  

*$O� ل	6�	ح در ھ7�� $�	P3# ن و���د	��� 9	S/ /	ور /	 وزارت ��ھ+^ و اط�ا�o  �
از *c6z و در راه  $1:�� ا�� �O$*2 ِ�� دھ+� /� ر�	
2 *�3داد ��P(3 ��	ن *  دا

. ی /$ده امی *0(�ه ا�O$*�3	/	رھ	 �$د #	ھ� <+�� . ھ�K p$#�  ��و?Iار ��K  7د��
�+� ای ��ا#2 و /�ای �(�0�� /	ر در ا����ان /� ا�� #�$ه ی /��$رد در در/	ر ا��ان �


�خ را /� د
2 . ا�� M$رت /� �7	�H در *  آ*� �����$ر## 2*	J3)$ی ز� D7#
 J	7�:ت ا	ھ  ��*	ھ+�	ن #	ز*	
و  دا#2 و ا#�ف �3)$ی د
��	ه ?��0ده ای <$ن 

6�r ز�20 را . /� dP1 آن 
	ز*	ن ز�	ن را* 	kا���PJ ی ورزش را �M�J 	k�*Bo و
�
���
�� /� ا�+3	 را ��  *  �KدP#  �	ھe�> e�ده ھ	 Z$زه ی د��� /  . و د���ان �

 d�
2 و /� اBLMح /  زJ	*2 /$د و ��ح �3)$ی *  1$ا�20 از :	��	ھ  ر����

 	3����3	ی �$�  <$ن ر
	�� ھ	 ی دا#�� /	#� �$Y�  J	رت /�ھ�7 ی ا�� �8	��	8�  �Z و

�9ار دھ� و در K+	ر ھ�7 ی ا�+3	  #+��اری، ?'�	ری و �$#�	ری را ز�� <�� 7Z	�2 �$د
 e�/� ��ھ+^ و ھ+� و ز*�+� ھ	ی وا/��0 /� آ�3	 1$:� ��	ن دھ� و از *��اث ��ھ+�  �

��	7� S�	o . 	z9 ای را *از ���	J 2*	Jز ��+> H�	3���3داد ��P(3 ھ&  در Z$زه ی �8	�
:��	ن �I��ا/$د و�  در �  �+1 S7J	PL*$ع در Z$زه ی ھ+� و �8	���3	ی ��ھ+�  

�	ر *�K�8 /$د�. دا2#/ H1آ �K  9ن ��ا	0Zھ& <$ن ا  �	0K ن /$د��	�و از  �در ا�� *
ا���P در
2 ھ7$ از /D زر��  /� ��ج داد/� ھ+�	م :'2 . ا�� راه 
$د:$�  *  �Kد��

��از روی ز�� �eV�� و زدن L(o ���(20 ا#�ف �3)$ی او را /� د��� �$د راه  ./�ز*
ر ا�� K	ر /� �Zی :�ی *  �7$د �K *+�  اش <+�/	ر /� ا�� وا�zZRت ا#�ف د .��اد

و آن ?'�� /$د ا�� د����Kا9  *  آ�� *�ام ا�+4	 *  ���+� و C1	k	ی وK  * 29+� ا*	 
�20 او را /Ij��د� �k	Z �:و p�ا�� دا
�	ن /� ?$ش ا*�� PJ	س . وا�zZRت /� ھ

�� و او �Y�+* �K/$د ?$ش ��ا9  را /��A از
/� �1ر�U . �$د دورش 
	�2 ھ$��ا ھ& ر
�3	 و /	ز����3	�H /  ا7�J	د #�ه /$د�� و او را از +�>�P� bP
ھ�7 /� ا0Z	ن ��ا9  /� 

�+��	
ا0Z	ن ��ا�K  9 د
�H از ھ�7 :	 . در/	ر و �M�J  �Z ی AZ$*2 دور *  



 

130 

 

�� /� *�3داد ��P(3 رو/�	ورد#$K ه #�ه /$د	1$K.1ده /$د�K  �$?�/ �P(3� �
	 /	رھ	 ��2 
��	* T
	�  / �P(3� ی و29 از	k	C1 ر	ب /4$�� و�  <+� /�C1 �A(* �/ راه ��3داد .از ا�*

ط�د 
�ا�4	م ا*�� PJ	س ھ$��ا /	 
(2 د�  او را  ١٧.�3)�P �7  �$ا
2 او را /Ij��د
��وا89  /� :	*�8 ز/� *�د /�3ه ?��ی از/	 ا*	 ا�� آدم <+�دوزه. �Kدo  �	3�6M+� آرا�

��R$P9 $A0�$� از  ی $A0�$� ی��zZ �K$رش *  1$ا�� راه را در *0�� /�3ه ?
ا0Z	ن ��ا9  1$ا���0 /$د /� ھ+�	م /��	�  *�
�0 . ا*A	�	ت ا��ان در آن روز?	ر /��	��

 J	7�:ت ا	C�C61 ی   L/ت رژ�& و29 /�3ه /4$�� وروا	�	A*ذب از ا	K ه ای$(: 	/
�+K	� 2 و
 و �	م *�0ود #�ن ا*A	�	تھ7�+3	 /� ھ+. درو�  و/��و�  /�ای �$د د

در �V# $A0�$)  را » ر�� *	ھ$«در ز*	ن *���K)  /	ز����3	�HA7K �/ H آ*� و 
�71 ��	�2 ا�� آدم � �K	�H را از راه 1)'�  ./�ا�d7: H و :$ر�Kد	� �Z ��ر /� ا	K

روز?	ر *  ?Iرا�� در 
	ز*	ن *  �$رد و دادن و ��Pا�� و آن را /� ا�� و آن �Kدن 
��ا9  ھ�K p	ری /)� �P$د و ��20 وJ  �Z	e: ا
2 از . وش �$د را �  ?��A0�$�2$ ر

ا
��8اد او  . ��*	��	H1 را ھ& ا�� و آن 
�ھ& �Kده ا��. �e? �6'M cارش ��$#�
 D/  
	�C* در 	ا����� ھ �ا� ���	
/�?���� ا����� ھ	ی د���ان ا
2 و از آن �$د 

رودی 
	��7	ن /eرگ �e/  * $A0�$رگ وروزھ	 :)$ی در .
6L  و ��H �	 ا��	ده

Dj د�P	ل او راه *  ا��	د و ھ�7اه او وارد . �	�1	 ر�� *	ھ$ /�ا��0	د �/R	/)0$ر�	
) آ

راھ�و�  و #	�8	ت �A0�$$ را /� اط�P�  #$?  * HJBھ	ی �M$O  و*  #� ودرِ 
	

(+  /�$��*	ھ$ 
�ا�	 ?$ش *  داد /  آ. ��ر �K 0$رآ .ن�	
/	R  ی در ط�CP را 

ا*	 /  ا�9B  ر�� *	ھ$ در ا�� /$د �K /� ا�� . �1ک *  �Kد و /� د��� K	رش *  ر�2
*	ھ$ *��� /$د و /�ش �7  آ*� 0K  ا�P	ر . آدم *��ان *  داد و او را ط�د ��K  7د

                                                           
	  3وا�ت او را . �� روز �را#  �� 	ن G1ت /�د��ر ���<�ی و#ت -رده ام وL  �� 	ن و#ت �	  دھ�د. ١٧

(وری ����د ا�ران و در ھ	�ن آدم ��ت �ر	ن در �� (��� ��G1 �ود �	  �ود ���وان ھ	�ن . -	� �ر���م
/ون در آن ھ�.�م . �� 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	 . �G1م /را �	� �� ا�ن آدم و#ت �	  دھ�د ر�Iم ��ش 	�رداد ����د -� �� 	ن 	�Hت 	  -رد

����د �  آن -� �� 	ن ���& �دھد 1و�  را �ردا�ت و �� 	��  . 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 رواری �����د �� �زر1و
و 	���د ھ	� ی ا
<�ی (�	�O ی �3و�  در��ری ��را	ون 	��� �  آن -� ����  ���د �� /پ و /پ 

و را از ا. �	���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

-�ر را �	�م �	  -رد ا	� �وL  را 1ر��I �ود -� . دا�ت �� Iرھ�.���ن ��دق -�� را(4 �� -��ب Iرھ�= -و/�
ھ	�ن 	�ل را �� ا�ن ��  �Gرو�د ا	� ط�ق  S�H ر��H  را ��دا-رده �ود و 	  3وا�ت.در آن ز	�ن ر#	  �ود

-��ھم -� در �3ت ��رت دا�ت 	GL�3ت 	  . #��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 . �وم �ود 	��� ا�ن -�ر را 3وا��� ا�ت	O. 	� ا�ن -��ب را /�پ -��م
(�زی از آن . ���زر1واری 1و�  را �ردا�ت و �� ��دق -�� G1ت /را ا�ن -�ر ��	�و را �	�م �	  -��د

��	�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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��	
�/ HJBرا /� اط H�	*ز	
��ا9  . <+�� رو#  ا*	 در ���^ *�
$م �P$د. درون 
*� در آن ھ+�	م . /$د �K �'�ت از او در �A0�$$ رواج �	��� /$دK	ر را /� :	�  ر
	��ه 

  0K ر�2 و آ*� دا#�& و *  د��م $A0�$� 7  �$در� 	آدم را �7  �0+�د ا* �اھا�+ 	/ �
�'�در ھ7	ن �A0�$$ �	�7  در /(H ��ھ+^ دا#��& �K ?$�	 در :$ا�  روا/L  . �+اودر/

2
	ر 2P6M ��ا9  /� *�	ن *  آ*� �	��
+�ی ھ7	ن �	�& ھ�/. /	 ر�� *	ھ$ دا#�� /$ده ا
ا�� �	�& . 7	�I?  * Hا#2 /  آن �K /� داوری /+��+���$د را از ��ا9  /� وk$ح /� 

�K از ا�P	ر  د�Z  در ھ7	ن ز*	ن /	 ر�� *	ھ$ روا/L  دو
�	�� دا#2 و /��3  *  �$7
/$د D� �K از  ا�Z �/  9ی �	�$#	�+�ر��	ر �� .درو�  
	ز*	ن ��P� $A0�$ دا#�� /	#�

���C	�  ط�د #� /� ا��و�eی و �	<	ر /� ار�� *	ھ$ /� ھ+�	م *���K)  *(�	ر او*P$ ی 
/� *�د ھ$��ا و /	ز�3	ی �	�0+� ا�9B  *����2 /	ز /� ھ$��ا روآورد و ا��ان /�?�2 و 

 2
�C	1  وزارت J)$م را از دC61 �0 ی
*����J 2)7  آن /��ون *�3ان �8+  *�
���K.  

/� ا��اد *(�)� *  ?'2  .	/�  در ا��ان *  �KدP1	ط /	 lرھ7�� K	ر را دراا0Z	ن ��ا9  
�8/ &+K  * 2
�$ه ی ��l H	/�  و از آن آدم وا�Bق و#*  ر�2  ا?� K	ری دار�� در


(� *  ?'2 و 
�آ�� ا?� ھe�+� ای /��7  دا#2 ?	ه K	ر 0K  در
2 *   ز��?  اش
 b(o2 �7  #�ھ& #� و ا
$<�3 ھeار �$ا�  �K *7+$ع ا�(�وج #�ه /$د /� *+. در

�# S
ا �Kد l �/ �K	/�  ?'�� /$ده ا
2 <���ا9  ھ& /�ا�& �81�� *  . ا0Z	ن ��ا9  *�$
���� و /�/(2 . /� ا�� /�/(bCJ 2 ا��	ده ا:	زه ی ��وج �7  دھCZ د د���انe� را 	آد*3

	زه ی �+3	 ?'�& /	�� ا:*  ?'2 /)� /� ا:)$ه ?� *  
	�2 و در *C	/)�	ن /� دروغ 
����ا�9B  را ��ا9  ھG7$ن ����Z c د�P	ل !! ��وج /�ھo ل وI�P* ی	ز����3	/ �ا�

را �Kد ا*	 �zZات از او در <+� *$رد در :37$ری ا
B*  ھ& ھ7�� K	رھ	 . *  �Kد
CZ$ق و *eا�	�H را /� او  /	 ا�� Z	ل��+� و ا��ا��+�ش دور �A0�$$�  و ا*+��  /�3ه ?�

ھ7�� آدم ا*	 و�9  در آ
�	�� ی ا�BCب ا��ان در *�8ض /�6ان �9ار دا#2 و #	ه  .��داد
/� �$د و /� اوk	ع *r(0 �7  �7$د ا��	د و
r و /� *�د �$��C1  PL9 e	k	ی و29 از 


J�* Dj  #�. و �	
T �7  داد���(20 /� ا. #	ه �Kد  �A(* ر	د��� و در/ 	درش /	*
#	ه �k . �/  #$� �Y	ی د��ار او �I����� #�	وا
�C1 �L$��	و��ی دارد و 
�ا�4	م /� 

Kھ� 	آدم ��ا#2 و�  در آن روزھ �02ا����I�  * ر$zZ �/ را   . �K  1	8از د�  A�
ق او ار /	#	ه /�b0Z ا'1	��D از د�. ��ا9  /� در/	ر ر�2 *$89  /$د e+/ �K�� �	�	ب /$د

��z6ت /	�� :)$ی ا��. را د��م(Jم ا��	
K	رھ	 را /����� و ��Iار��  ?'�J �/ 2ض ر
�/	�<+� ���A ھ& درارP1	ط /	 
�K$ب Y1	ھ� K++�?	ن و /	زدا#�3	ی �kور . ?��0ش /

#	ه  +& /�f)$م ا
�K 2 #	ه ا�J+	�  /� او ��ا#�� ا
2 ا*	 *7L*8. ن را��ه /$ده ا
2/�ز/	

�ان و ?�دا�+�?	ن Y1	ھ�ات ارP1	ط دارد و *  1$ا�� ا�P	ری  	/ 2
/� او ?'�� /$ده ا

/	 ?�وه ھ	ی *(�)� *� :/ �(7	 �3P: ی *)�3	  را ھ7�� روش ��ا9  در آن ھ+�	م . /�ھ�
�+� ی /(��	ر و و �2z3 آزاد�3	 و ��وھ��3	 و/	K ی	zJاز ا �1 �
ا�$اع  �A  دو 
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�$ن <+�ان . روا/L  دا#2 و/��9ار *  �Kد و�  *  ?��2  ?�وه ھ	PھI* ال$Zاز ا
آزادی /� �2z3 وO1$رش *	�+� /0�	ری /�ا�� /$د �3P: �K ی *)  .*d(L �7  �7$د


	�2 و ?�7اھ  /� /	را/��ا�  را /� #	ھ7�� O1$ر.�+�9رت *  ر  * SC�+* ه  *

�H از. �	���/ 20�� ا��ا�� دا
�	ن 
�دراز دارد وK	ر*� ��e: �/ت	دازم �j/.  * rC�
��Pد؟ ا��K  * د	7�Jا 	آد*3 �ی ا��ان /� ا� �A(* اھ& /+$�0& <�ا$�  bZ	M &0�$+/ ��	/

7�dLC*  7 ز*	�  ر��	رھ	ی�c ا�� 9)& ھ& درM	� ر?$�� و	7� �Z  /	 �$د ��ا9  را /

$ی در *D(4 او را /� �	م . �����Y� �+(/20ی از�	د /�د و /� او /	 $* ��0Z��و�9  *


j	س. �A$ھ�K Hد /� او �+	ه دادم  / 2
  .آد*  ا

�e /	 ��ا9  در ارP1	ط /$د��� aط	� 	و ھ7 �ا*�K	� �M	� ل	س *  زد��. ا*�R او 	و  /
�+���?  * �(M	� از او �
��ا9  *  ھ7	ن K	ری �K �$د .*	�+� دار�$ش آ#$ری ��2 

�C	ت j> �K  و *)  *  �7$د/0�	ری از ا��اد *�. �KدC61 �0 ی
�� ھ�7 /	 ��ا9  ارP1	ط 
و /� O1$ر �$د از او  دا#�+� و /� �6$ی او را در :��	ن /��  رو��ادھ	 *  ?Iا#�+�

�c /�/(2 . ه اش ا�� /$د �P� �K *  داد و ��P *  ?����2ا9  #�$. /�3ه *  ?���+�
  /	PK$(> �G/ �K &�/� ھ+�	م ا9	*2 در *$��T و در  *  �Kد از ھ7�� K	رھ	 ھ& دا#�

/� �	د *  آورم د��K *�76 ا*�� ر�	Z  را �K وز�� /(��	ر #�ه /$د ا*	 �A� .  7'$رت��ا
ھ� روز yPM ��ا9  /� او '(1� �K  *د و ا�P	ر /� . 1$ا�20 /� وزار1(	�� اش /�ود

�+� ی /(��	ر /� /	K �73'/ د�K  *  8
O1$ر �$دش �+3	ن را /� او *  داد و از ا�� راه 
�+K  * S7J $6� �> .	�آدم ر �د ا��K  * ر$O1 ��
Z  ھ& �K د
�H /� :	�  �7  ر

2

2 /	زان و . ��)  *d(L ا	�
در �BK cم ا�� ا�Bق در ا��ان در *�	ن #7	ری از 

  *06$ب 	�

2 رواج ?���� ا
2 و <�eی :e �	دو�  	�
���Z ا�3	ی �M�J ی 


  /� #7	 � رواج آن را �$#	�+� دا�� 20	��P	 .�7  #$د	�
ا�� . ر آوردزر��  
�#	/ �K DKی ھ�$
� ا
�K 2 /�ا��& ��G در ا�+4	 *3& ا
2 ا�آ.ر��	رھ	 �	�0+� ا
2 از 

2
0�	ری از �K	/3	ی �	ط�ات /. �	ط�ه �$�0  <+�� *�د*	�  ?�7اه K++�ه و K	ذب ا
ا�� . /  د�9  و �z	آ���+�3	ی K	ذبدرا��ان و در�	رج از �K$را�P	#�� ا�� ازدروغ و

 �K ن	را <+  J$+O* و ��دا��� ی ���	
در :)� /�ای �(�0�� /	رد
2 از �K	/3	ی 

$م در ز*�+� ی ا��ان #+	
  �$#�� ام /	�� /	د29 و ھG7$ن �c �$ع �	ص اد/  

ا�7Z ا#�ف ا�� ��A را/�?��2 و ��ا���0 /� ?$��  ./�ر
  �Kد �� ھG7$ن 
+� 1	ر�( 
O1$رش ھ+$ز ا�� ا
�K 2 *  1$ان ��A د���ی را از آن �$د . د��� از آن �	د�Kدای 

 D�$���ز c� �Kذ 	2 و /�	
 �K ا��و ���A� c ی د��� .?I#2آھ��0 از K+	ر آن 
�� ا��ادی دورو/� :	*�8 ی در/	ری 1	زه راه ا��	ده ی P3#	�$��ح �3+> ����A(�  * ی$(

(7J و 	رھ	دو /�ر��	3�  * �lا 	دھ�A�� . ی �*	��/ H)� �/ �K  PL9	kرگ رe/ ه	P�#ا
e�$(1�$�  ا��Jاk	ت دا��4$�  دا���	ه �31ان ا�4	*�� در واd9 /�ا�l ارز�	/�3	ی 

�� و در�	#	Z 2 از ا��اد در
��ا*$ن :	*�8 ی 1	زه /� دوران  در
�  /$د �K ا�� د�
��ه ھ	ی ��ح �3)$ی دا*� 
رk	 P9  در ���7 در /	ره ی K$#�3	و �8	���3	ی  .*  زد��ر
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0�� ��O /	�� :�ا?	ه 
(�  ۵٧ی دوم 
	ل Z $>  �C�CZ  / آدم 	/ H�	3�و ھ& ا����
  .رk	 PL9  و ��ح �3)$ی در ا�� دوره 
(2 ا#�P	ه �Kد��. ?'2

 ��Kد��0Z �/ �K  �	�k  2  و ھ�07ش#I?ر�2 و در 	A��*آe��  �K  PL9 ن	A�دe� از
ھ�DAG از . <+	ن ر��	ر *  �Kد�� 3A��>  �$? �K	ی <� ?$ارا�  ھ�0+� ھ� دو /$د

ا�� *�د*	ن �$د �	 ��را��	ن . *89$�2 و :	��	ه �$د آ?	ه �P$د �	 /� روی �$د �7  آورد
. *  �Kد�� ر��	ری ا�BC/  و *��8ض �����lوت ا��و��� /$د�� واز SP9 رژ�& �3)$ی 

Z �/ 	�$? 7$�� ای�  �B��	 �$اھ� ھ7�� *3+	ز ا�(7 ، . 0	ب *  آ��ھ7�� PJ	س *
ا0Z	ن ��ا9  ھ7$اره 
�K  *  8د ھ�7 را ��اب K+� و /	 .رھ��P$ا��ه ی ز�	ن ا��ان 

�e /��9ارا�� �  L/ل روا	Zزد	
 ،دم از دو
�  *  زد و ھA7	ری #(O ن �K /	/	 آ. 
 �+K  * وی��
	ز*	ن /��	*� ا
2 از وا�zZRت ا#�ف � ���* 	36PM 2'?  * 	3P# و

7�� ا#�فZ ھ   !از	آ? �/ b1�* ت را	8�	و # 	3��Z ��ھ�7 ی ا �K �1 از ھ�7 آن�/
�3	�  �K /	 آ�	ن روا/L  داl h)#* 2#	/�  در 
	ز*	ن ا*+�2 و د��� ا��+ ��	
*  ر

2�	
  * ��I� b�
و /��1 از ا0Z	ن ��ا9  ھ7	ن ��و�l e	/�   .واز ا�� راه /0�	ری را آ
/$د و /��  از ھA7	را��K H ا�� آدم را:�ی *  ?���+� و /�ا
	س اظ3	رات او ر��	ر 

�+� 1$زی /$د�� /� ھ�p و:�  .*  �Kد��K رت و	CZ ه ی�CJ 2#	P041& ا� �K ن	*�د* �ا�
�	ن 1+3	 آدم . #	���0 ی *C	�K  * در د
2 دا#�+� �P$د��* �P�ف در ا�M ، را  �	+��
ا

  .��Y از /��  *YZB	ت، #	�� /�$ان 1�07	ر�	�Kوان دا�20

از 9$ل *�76 رk	 #	ه آورده ا�� �K  ۵٧در :��	ن ر��ادھ	ی *+�4 /� ا�BCب .٣٫٧.

�اغ ط���اران او را ?���� /$ده ا�� ?$�	  �K  �
�� �/ T
?'�� /$ده ا
2 در �	

#7	ر *(	�'	�H در  اK+$ن ا*	 ا�� ا
�K 2 ا89�2و! ���ارا�& در #	�eه ��eه ھ�0+�ط
 H�	از �81اد ھ$ا�$اھ H������� �81اد *$ا�C	ن *�76 !!ن /)$ار ا
2در آ#	�eه ��eه //

 	� �8/ �K  �	0K 	� ه	#	kھ$ا�$اھ  از او رو آر �/ U�ن ورد�� /� �1ر$+Kدر ا��ان ا
�+�از�� /� *(	�'	ن �3)$�3	 /��	ھ  . #	�eه ��eه در ا�+4	 *8+	�  �7	د�� دارد .ا9	*2 دار��

	A��*ت *��6ه ی آR	�در ا 	در �+�ن � �M	� ن	ی از . در ا��)�0�Pزه /�ای د�	راھ  1
:37$ری ا
B*  از �	رج ا��ان و ?Iران روز?	ر در ھ7	�4	 /	 ژ
�  CZ$ق /��ی 
0�	ری از ا�+	ن �	�M در *�	ن ��ا��	ن و *4	ھ��� د
��	ن /� / �K  �	Z ا�  در�P�و�

  .آ�$ده ا
2 �$ن


C$ط K+�؟  �	
 <�$�� *A7� ا
2 رژ�7  /	 ا
�A6	م رژ�& *�76رk	#	ھ  /� ا�� آ
ا�� ��
H در ا
	س *�	/� ھ7	ن ��
�  ا
�K 2 در ارP1	ط /	 
C$ط /	ور�	�I�� و 

�	ن ھ7$اره *�Lح /$ده ا
2 و ھ+$ز ھ& ھ20�	
	

C$ط  e�
T . #�'2 ا��	� �/
��	3�
�� ��
(2 د#$ار ا
�0�2� در ارP1	ط /	 <+   . 	�
<+� *$رد را در ھ7�� را

���� /�#�7ده ام ا*	 ھ�+ ���Z  ��ا�� ��	*�8 ی ا��ان  و دو?	9  :Bط ا�$C
$ز /	�� از 
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���� ی 
	��	ری #�ه ��اوان 
(� ?'2 و  /� ا�� :+�P ھ	 ��اوان ا����C1 ل . ای و	Z
�	A#  * ای د��� را �P+:&. در ا 	/+$�0& ھ�7 ی * ��	7�7M 	� &�ده ا$/�OC* ن	�* ��

  .د
K 2& �	�(��  از �$د /� ��ج داده ا�&

��K$+A1  Sا31	ی رژ�& �3)$ی دوم راA�1 	3�	0از ا� ��
�(0K 20	�  �K . *  داد��
� د
دوم ./� K	ر#	ن /	وردا#�+� و در ا
	س /� �$J  ا�Bق ���Z ای �	�P+�ی ��	ن *  داد��

8�	رھ	ی در
�  و ا�9B  را* �K  �	0K  ری از	��	س *  دا#�+� و ?�<� /	 /��  �	 /0
ر��	رھ	ی AZ$*�  �	��+$د /$د�� و ا��C	د *  �Kد�� ا*	 Z	�k �7  #��� از ارز3#	�  

�++��+/ D� ده	
د
�� ی 
$م ��2M ط)P	�  /$د�� . <$ن در
�  و �	K  *	�  و ز��?  
aزه و�	1  ��8kو 	د را /$� b
*  داد�� و از  �K در ھ� /��e	ھ   /	 <���  *�+	

. /  /	وران 
3& ا�+'�  را ھ& /	�� در ھ7�� رده �9ارداد. آ��G *  ?'�+� دوری *  :�0+�
��
�� دود/ �Gآ�  	دن آ�$/  
	�
 ��o 	�	72ی �(20 *���ک /$د و *  �7$د ھ
. ن ا

ا�� دو?�وه �	 د
�� �K /� ھ�Z	ل �	��	ھ  ?��0ده ھ& دا#�+� �2P0 /� :	��	ه �$د و 
�89$�2آ�	ن را از *89$��  و از :	��	ھ p اطJB  ��ا#�+� و آ
	ن *  #�رژ�& ھ* �/   

K	4/	: ق داد و$
/�ا�� /$د �K *  1$ا�+� /	 اA1	ء /� O1$ر#	ن . �دو :	��	ھ  د��� 
Hدا� �+#	/ ��
 ۵٧ا�BCب . �$د �	��	ه د�$ان 
	Rرا�� ی �$د را ھG7+	ن در ا���	ر دا

�20  و �	ک ز��0  اداری /� �Z+1  در
���	ن داد �K دا�H و hO)1 و �  �	K  �	3 .
  .#3	 ارج /+�3ز/	�� /�$ان در ھ7	�6	ل رژ�7  را ھ& /��	��	ھ�ا�K 2# /� ا�� �$ع از ار

 b(2 طM��  

  �3)$ی دوم ��*	1  ھ& ا�4	م داده ا
�K 2 /��� ی K	ر#+		�
�Y	م 
2�	
	�  را *  1$ان در 
	��	ر ا�� <+�� ��*�7�.3  1$ان آ�3	 را /  ارزش :)$ه ?� 

�� در 
	��	ر و �Y	م �Jا�2 ا��ان در �OJ �3)$ی دوم +G77  و اد/  و ھ(J م	Y�
از *�eان  �� *2 ��ھ+�  آ�	ن *  K	ھ� وا�� ��2M ط)P  �� از ارزش ��. *�	ھ�ه �Kد

�Bن و ا��ادی �K در د
��	ه  . ��*�3	��	ن /� ��ھ+^ ا��انKت و و	z9 ری از	�0/
ا��ان �8	��2 دا#�+� ھ�7 /�ا�� /	ور�� �K /� ھ+�	م �8	��0K 2  را /	ا�+	ن داد?��0ی 

 ���� 2
K	ری �P$ده ا
2 و 0K  :�أت �7  دا#�� ا
2 از ا�+	ن /($اھ� رو#  �	در
�++K.  7� 	*د ا�j

  را /� داد?��0ی وا	�
*�76 رk	#	ه /	رھ	 �$ا
�� /$د :�ا�& 

�� �$ا
2 و ��Yی را /� ا1$ا�20 ا�� +>��	
K	�$ن وBKی داد?��0ی /��� ای .�4	م ر
�� K	�$�  را �	د��ه ا��	رد:	ا��	ده دا#2 و د
��	ه z9	 �7  1$ا�20 +> .Y� د���ان�
	م 

0�	ری از �8	���3	ی  دی /$د ا*	 در *74$ع �Mور 
+� و?�<� د
�($ش �0	دھ	ی *$ر/
�H ا������ه ��.ت �Pl  و �Mور ا
+	د *�P+  /� 9$ا�J و ر��	رھ	ی 0Z	ب #�ه و از �

2��?  *. 2(O� ��
  دا#2 و ھ7	�
 ��o  �(O�  �Pl و  �	z9 ی �J$74* ��ا

  ا��ان	�
:37$ری ا
B*  ا��ان . را�� *(	�'	ن #	ه ارج *  �3	د�� و �� ا�$ز�0�$ن 

� /$د�� در رژ�& �0ا�/0�	ری از 0K	�  �K 1$. ھ�7 ی ا�� <�eھ	 را از ارزش ا��ا�2
�$��ا��3)$ی j/ 2�� ھ+$ز �K ھ+$ز ا
zZ 2$ر �z	ی آن +ا
��8ادھ	��	ن را /� وا89
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:37$ری ا
B*  ا�+	ن را /��ون ا��ا�2 ا*	 ا�+	ن *�ام /	 �J$ه . ز*	�� را ارج �7  �3+�
 �++K  * ر$O1 ھ�0+� و  *B
» ��o$P	ن«و د��Pی د�P	ل #+	
	�  �$د در :37$ری ا

  . /� �A  دو ا#	ره /0+�ه *  K+&. ا
2 ھ�p ارP1	ط  /	 رژ�& �3)$ی ��ا#��

  A� 2�	*2*$رد ا

� *78	ر /+	ی 3#�	د /$ده ا 	�$? �K 2
�S :$ا�  . اO6رغ ا��	�
�ه *  در *0	�C/ ی ا�� ط�ح /��. �+�ازد�K ھ+$ز ��$ا���0 /$ده ا
K 2	ر �$د را راه /

و رژ�& �3)$ی ھ�p  /$دو /3	�  ا. �9ار*  ?��د#$د و ھ�7 ی ا*A	�	ت د ر ا���	رش 
Jا*��ا �2 /� ا�
*	�+� د��� #�3و��ان ا��ان 1$ا���0 /$ده ا
2 /  ھ�p . +	�  ��ا#�� ا

8�z  درس /($ا�� و/eر?���� ط�ح P1Zآن  ����ا*	 ھ7�� . ��ا<+^ آوردرژ�& را ھ&  
آدم �K /� ھ�Z	ل /���� ا����� ھ	�H را در ا:�ای ا�� ط�ح *��$ن ھA7	را�H /$ده 

+�	م 
(� ?'�� از ط�ح 3#�	د <+	ن وارو�� 
	زی *  �K �+K ?$�  او ��دی ا
2 /� ھ
ھ�p ارP1	ط  /	 آن رژ�& ا�lش و ��� ا
2 *+'�د /$ده ا
0K �K 2  �9رش را �7  #+	

2
�	ن در ارP1	ط .<�$�� *  1$ان ا�� دو?	�� �7	�  را :�ی ?��2 .��ا#�� ا�	3/ ����/
�A  د���از ا�+	ن ھ7�� #	�$ررا
T .ا�� و *  K++�/	 آن رژ�& ھ7�� ر��	ر را ���� �Kده 

2
  .از ا�� /3	��	ن /�Iر�& 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 
�+���  * �K 	:ھ� 	ه /��$ردار ?�2 ا*	#	kدر دوران *�76ر  �	+��
<+	ن  ا*A	�	1  ا

R	/ او  �$? �K ورا����  * �)
��+> 2
�eھ	�  /� /	ر /+�	�� �'�اد 1$ا���0 /$ده ا> .
دم و *3+�س ��وo  و <+� *3+�س /��3�� و *��73�� ط�3Z	ی *78	ری را ھ7�� آ

K �8ط	C*ه در ا	#	kن *�76ر	ر د��� در ز*	ر دا#�+�	��� . �K ب$A0* ھ�خ	روزی #
�6$ن  *  ?'2 ?	ه *  1$ا�/ 20	e*ه ھ& /�$د

	ز*	ن P/� د�*3+�س  �/ HZل ط�	

��z6ت #	ھ�خ *� و /� /��	*� آ(Jا 	2 دا#2 ?'2 /

+H4 ط�ح را در د �K ب$A0*
���� ط�ح <� #�؟ *A0$ب �K ر�� /$د و �73�� ا�� آدم دارد :)$ه 
#+	 *  �Kد�& ��

�� و /�$��� ���ان�	
�P	#+� ، #	ھ�خ  �7	�  K  *+� در �	
T ?'�� /$د /� ا��	ن 
Bم /�
/$د�� و  2 *�د*	ن �K در آن رژ�& 
$د /�دهاز ا�� د
! *A0$ب د�P	ل ط��Z	ن ھ20

�+�0�� &K ده و$P� &K ار��I?  * ا#�+� وI?  * ن	ب �$د#	0Z �/ را e�. �0	��� ھ�7 <

  /� د
2 *  دھ� 1	 ا��ادی /	 	�

	��	ر  c� �K 1  را	�	A*و ا ��	ی ز*	z� ن	ا�+

	�M$O��و وا�7$د *   آور�� و /  ارزش *  دا�+�� ر#� 0Z �/ ، �++K	ب �8*  1  7

	ز��. 

 	1  �Z ب وBCز ا�	oن آ	ن رژ�& �3)$ی از ھ7	اران و از وا/��0e?ر	K دی از	ر ز�	7#
��ن 
7�+/� �9رت ر�   �/ ��'?	�  J$� �/ و ��$# d9رژ�& وا �ل ا�$PC* 8  دا#�� ا��


�I� 2����� #�ن و *�S /�  ا��. /  ?+	ھ  �$د ا�Mار /$رز���$PC*  را ���	� �CPد طe�

rC� �K �9رت را /� د�Bق ای �	��� و �Z  ر�	K	ر و /  ا 2
<�$��  2 آورده /$ده ا



 

136 

 

�y داد؟ ھ�7 ی ا�+3	 و �Mھ	 �7$�� ی د��� ��	ن *  دھ+� �K رژ�& �3)$ی k$1 1$ان  *
�� �7  زدA1 ان /� �$د�C�8* ار از$�
�S #$رای  ��	ھ . /� 
�$�  اA�1 �/ ��از�+�/

 ���2C ر�	
2 آن را /� �3Jه ?��2 و در �(�0�� ��2M ھ7CZ  /  *آد �K 2+L(

 .*C	م و #$را را در ����	ه �7�+  /�ز*�� ا��ا�2 و /	 H��K /� او ا/�از و�	داری �Kد

�� �Kد �	 /� ����P	�   -  ا�� <+�� *�د*	ن �	�� و ا*	�2M$1 را <�$�� *  1$ان �A#
�Y+��M از /0�	ری :3	ت د��� در 7k� /�آ�+� ��2M  ۵٧ا�BCب . ا*�� /20 آ�	ن

2
�3	 و دورو��3	ی �OJ �3)$ی دوم /$ده اP(ی را . طe�*�دم ا��ان در واd9 <$ب <
2
  .*  �$ر�� O6* �K$ل �$د#	ن /$ده ا

از *�Z$م ��وزا�'� /�$��& / �K	 ��2M ط)P  از �3)$ی . *  ز�&د��� �A  دو *�	ل 
��دوم �
/� �	د دارم #D�  P از . 	M)� ?��2 و /	 ��2M ط)C* �/  P	م 
+	1$ری ر

�d /$د�&
زر�	ب �$�   و ا��ج . ا�BCب در �	�� ی �A  از دو
�	ن در :/  87	��P0+  و
از وdk *$:$د ا��C	د *  �Kدم  و از ا7J	ل . دا#��& �K  * 2P6Mد�&. ا��	رھ& /$د��

2*$AZ .&+�V* 2 راM��  �$� ب	زر� k$* 	/ ط	P1/#�7د و /  ار	ده ?'2 $ع #�e
ا��ج ا��	ر �K �($ا
2 از او 7/ bCJ	�� �B/	AZ . �(/ 2'? �(M$*2 �3)$ی ھ& /� /$د

2
ا�� . �	
(  ��ادم 1	 4*)D /� ھ& ���eد. #�'2 زده /� ھ�دو �����0&. ا�� در
2 ا
/� دا���	ه  ۵٧�$ر *� �Z  ��$ا���0 /$دم 1	 #�3. ھ�دو در آن رژ�& /�3ه ھ	 /�ده /$د��

&/	��� دو��  راه ���ا �Kدم. راه /o ه	دا��� c� �/ زه	ھ& 1 T�ر	1 �ر . در ا�	ا��ج ا��
ر�	
�K 2	/(	�� ی *�eKی دا���	ه را دا#2 و زر�	ب ھ& در 0K$ت ا
�	دی /$د و 

. *	�� /� او در ا�BCب ظ)& #� و دا���	ه از /�2K دا�H او *�6وم. از�eد�A	ن C1  زاده
> Dد����O1$ر ھ� دو /�ا�� /$د �K *� از /��0	ن #	ه  ؟ا *  /	�� /� آن رژ�& ��ده /�

�� /  �1د�� . از *� �	M)� ��	ه دار��در :d7 ھ�0& و /	�� )
  P(2 طM�� ��ا
��ه 
�A$ھ���  ا
2 و ��	��� دو�3)$ /	زی �Kدن 0K	�  �K در آن رژ�& /� ھ�7 :	 ر

��ه ام . /$د��+# �K ن	ب �$�  <+	2 در �$یزر�
. ��ز�� �c دK	��ار ��د /$ده ا
�
�/  7(J ی �P1�* ���1R	/ �/ ن داد	A*در آن دوران /� او ا &K	Z ی	z� . �7ن ھ	ا�+

����A(�  * زاده  C1 �/ ت ?$�� ?$ن /�3ه . دورو	�	A*رج ر�2 و از ا	/� � 	رھ	او /
ف و آن دا��ة /	 ا�BCب او را �	0K	زی �Kد�� و *�31	 در ا�� دا��ة ا�87	ر. :20

در /��3�� 
	�3	ی �7J �$د �	<	ر /$د /�ای ?Iران . ا�87	رف *C	�� ��K  *  0�$د
��A71 و �+K  0�$+/ زا��ا��ج ا��	ر ز��?  *��3  دا#2 ا*	 �20 او <+�ان . ز��?  *
��#	ن /� ا�� و آن *  . /$د �K /� ھ�DK p ا+�J	 ��K  7د� �K ف /�ادران *�3ویB��/

��
�� در  /$د(hO :$ر�Kدن ا
+	د او �K *�. رoت درو	8�	ر ھ& /� #	/ c�  �Z
 D�ارP1	ط /	 eJل ا�7Z #	ه از 
)�K 2+L 9	:	ر�� و eZب 1$ده /� دروغ آن را K	ر ا��)

2
�� . :)$ه ?� 
	��� ا�� ا#	ره ��Aده ا+>  *B
Rا T�از ا�� ?�وه �rC آن /�G	ره #
3	 /� ا�� �	ط� ا
�K 2 1'	وت /�Iارم *�	ن ا?� ا�+3	 را *  �$�0& 1+. :�أ1  /� ��ج داد

  * 2
�$1�� اطJB	ت و /��$ردھ	ی �	در b:$* ه	? �K ق ��دیB7  و ا�(J 1$ان
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ا��ج ا��	ر <+�ی ��P(L* H  �$#2 در ارP1	ط /	 ��3
2 ا��اد *7+$ع ا�C)& در آن . #$د

(+  �	در
2 /$د �K &�ی دا�. رژeK�* ی ��	)/	�K &�ات در آن رژ�zZ ��ه ا	��

�a و 
'� و <	پ /�ای C61 ن	A*ا 	ھ�M 	: ه �$د و از آن	��	ده /$د�� ��K �31ان را
*�� �c رژ�& <� /	�� در ا���	ر �9ار دھ� 1	 در ��Y آن #(h . �$د ��اھ& *  آورد��

��
SP9 از �3)$ی . �	 ا#(	ص *$:� /	#�؟ ��ر ا��	ر در ھ7	ن دوران �3)$ی /� �lوت ر
�	د#	ھ	ن 9	:	ر �K$ر را /� . /� M$رت �$ل ��C رواج ��ا#2اول �K در ا��ان �lوت 

7�� �	�$اده ی ��*	�'�*	 *�� <� ھ. ی آن �K /�$ا�+� /� 
'� /�و���Zاج *  ?Iا#�+� /�ا
��در Z	�  �K ��ز��ان ��*	�'�*	 /� J+$ان K	ر?eاران �3)$ی 6PM	�� را . داe: 2# ز*

/� /�2K . م را 
�راه /�?�2 /� �31اندر �31ان *  �$رد�� و �	ھ	ر را در �	ر�D و #	
آن و29 ا�� �zZات و . ھ$ا��7	ی ا��O	M  *  #� ھ�7 ی ا�� K	رھ	 را ا�4	م داد

در ا�� /	ره . ا*�	��	ن /� *� �(� *  ��و��+� و �$د را *9�O  د��رس *  �7	�	����
2
0�	ر ا/ �)
. #�ه ا��/	�� �PA	ر ا�� اد�P	ن را �	دآور#�0K �> �K  /$ده ا�� و <� . 

�)� ی �(� ��و#  /� د���ان 
ا�+	ن aZ ��ار�� ا�Bق ��2M ط)P	�� ی �$د را و
در .�  ھ�?��eا�K��$?  * �> &�0+  /  �1د�� اد�P  ا
2 /�:��0 و#'��K  8. /0	ز��

د �Z �K  ر#�� ی �$د را /$آo	ز ا�BCب <+	ن #�'�� ی ��ا��	ن و *4	ھ��� و eZب 1$ده 
ط�CP /+�ی #�8 �	ر
  را /� ?$�� *I�Pل در ارP1	ط /	 ?�وه ھ	ی ھ& �	د��ه ا��	#2 و 

�و
	*	ن داد  
	�
.١٨  �(M	� �lد از آن ا���/  � ��	P� ز#2 را S7J ��د�� ا �K 	�8ھ/

�
/	�� 1	 ��Yم را را:d /� ھ�M�� �7  د��� .?��2 و د��� ا:	زه ��اد /� <	پ *�4د /�
  �	0K ن و	�	آ9 �ن د/+$�0& ی ا�$+Kا �Kی *(�)� ����0 ا��	ھ	داوری  .ر : 	kو از ر


�آ*���2M ط)P	ن ا�Zاد J	دل  �K�� &�$?  7� �)
ا�74� 27AZ و �)eK�* �'0 ا�� . 
2
�� *�د*  ا+>. 

1+3	 در �OJ آر�	*�3 /$د �K /$رژوازی /	�+�ه . رژ�& �3)$ی �	�9 /+�	�3	ی طCP	1  /$د
ھ7�� ا*� ا:	زه ��اد �K  .طCP	1  ��ا#2*  1$ا�20 /� طS��P1 �CP #$د ا*	 ھ+$ز ��ھ+^ 

ا�� ط�CP آ?	ھ	�� /� د�	ع از �$د /���eد و از رژ��K  7 ا�� ط�CP را در دا*	ن �$د 
�+K 2�	7Z و  �	P�  .��ورا��ه /$د ،���

�� از اھ7�K 2	ر . دودوزه /	زی *  �Kد *�76 رk	#	ه  د�$ا�0	Rریھ7	�0	ن �K آوردم 

�اری از ارز#3	ی �c د�$ا�0	Rری �$د آ?	ه /$د و �� 1$ا�	�  آ	� �/ �K 2#ن را دا

�eد�	� �/  ��J. ران درR	0ز ا� ھ�7 ی د�$ا�	oی :�0+� و در آ�P1 ����A� ب ازBC
�+���? 2CP
�� /�ھ& ��در ����4 در وزار)1	�� ھ	�  <$ن . �	�(M ?���� از رژ�& �

2
ا��اد �	
� �K /	 :)$ه ای  ��ھ+^ و ھ+� �	 
	ز*	ن /��	*� :��	ن �	0K	زی ا��	د /� د
	ن را از ز��?  ا��ا��+� و روز?	ر#ا
B*($اھ	�� *�د*	�  #��� را K+	ر ?Iا#�+� و 

                                                           
  .��ران.١٣۵٩ارد����ت .ا����رات �وس.ادوار �Oر �Iر� .�O�G  -د-� ،	H	در<�.��.١٨
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�	ه �Kد��
د*$�Kا1�c /$د ر��	رھ	ی �Jا�2 دو
�  و eJت 
6	J�* �K  /   *3+�س.
رو#3	�  	*� ز�� اAZ	م ا�� �	0K	ز�3	 I? �6Mا#2 و ��و�e ور:	و�� در 
	ز*	ن /��

��� �Kددر وزارت ��ھ+^ و ھ+�را *�	/� �.  

/  ؛ /e3ادی در?I#2د��K .�اوان /� :	ن از*$ده و د��ه ا�&�	ی د����7$�� ھ. ۴٫٧.
��  /$دO)#���7.��ھ+� �1دJ ن	�	2در�'?  * $zJ 2
/	 . :�3P ی *)  /$ده ا

د*$�Kا
  و:$د *  ?'2 روز�	*� ��	ری �rC درC	دی �2P0 /� رژ�& �3)$ی ���	ھ  ا�

	�3	 آ*�؟ �7 در *4)� اشدوران �3)$ی <� *  �Kده ا
2؟ *��71	م �D او در.دارد

 /	. ?'2 *�دی �	ک /$د. ��رش 
�ھ+^ /$د . آن رژ�& *4)� درآورد و �1ر��K Dددر
ا�� .*  
	��2$د را *9�O  :)$ه ?�. *$ا�a �7  �7$د#	ه رژ�& ھ�7 ی ا�� Z	ل /	 

2،��0و �P$ده ا
9�O* ��$?2  /$دن <�eی �P$د و e: ذب	K ه ی$(: c�.  

	# �K 2#ر و:$د دا$O1 ��2<�ا ا
ا����� ی  �� او و�� ��رش؟ھ7�� ؟ه *)  �P$ده ا
/   Z	R 1	ر�(+$�0	�  ���ا#�ه ا�� *	�+� PJ	س *�P1 �/. �K  �B	ھ  �K	��K	ذب ا��ان را

1	ر�( ، #	ه را �I��ا #�ه ا�� و *  ?$�+� ا��ان را و ھ�p ���$ا�� ی ��Aی و �)0' 

  . �7	�� ا�� 
(� :�ی �7 ! /�:$ری دو
2 دا2#	�
 S�(61 c� �/ 2
�� *�A  ا

  .1	ر�(  ار ا
2 از ��A� c ��ھ+�  �	 �)0'� یا
�$ار و�� /��$د

�K /(�  از آن /� د
2  ۵٧ا�20 در /�6ان ا�BCب <�$�� *  1$  ژ�7<+�� ر
��  ۵٧ا�� 9)& ا�BCب K	ر?eاران �$د رژ�& �1ارک د��ه #�ه /$د دوام /�	ورد؟ /� /	ور 

�M	� ن دا�)  و	�*	Z �K ی /$دe�> S/ ،ام �0+�ا�� /$د$J تB�	71 �+�آ�/ rC�  �6ان�*
ن را در 
� *  ��ورا���� و ر�	K	ران ا��)�0  ز*�+� �	ر:  #	ه ھG7$ن آ*��A	 آ


	ز�3	ی آن را ��اھ& *  آورد�� �7M ن از	�(�<�$��  .& b(9 آن را *  
�$د��و ا
�ا�
 �A7* ���1 ��B9	J ه	#	k؟ *�76 ر�+K &�7�& ا
2 ار�1  <+	ن ���و*+� �$د را 01)O1

ا*�وزاو وآن رژ�& در��Yا����� ی . /� د
2 *�دم 
�jدرا?��2 و 6M+� راز��?  �$د
7�& 3	 ا�+. :	��	ھ  #	��K b0K ��0ده ا��و 1	ر�(  ���P1 #�ه ا��O1 آن �l/�ا 	ھ�7 1+3


$ی د���*�76از . +�ا�� *A7� #�ه ا
��2د*	#	kرا وا/��0 /� ر e�ه <+	ن ھ�7 <

  ا��ان ھ�7 <�Me/$دK �K+	ره ?��ی اش از�Kده �$د	�
  .ھ& ��ور�(2را در6+� ی 

	ن ط)P	ن و 
$ددو?	�� ز��0ز*$د�& دوم ��اوان *  د���& و /0�	ر *  آرژ�& �3)$ی در
در*�
0	ت وھ	 دا���	هدر.?$ن?$��  ھ	ید
��	ه 
	ز*	�3	ودر و در
L$ح *(�)�را

�C	1  ازC61ن	*�د* �د ا�	ز�b0>�/ c� �K &�رو#+'�Aی و *(	�'2 �7	�  ��e ��ک  دا#�
�����K  * . ه /$د و	ر اول *+$<�3 آ?	��
،*�	ور ��و��&(J �7�e� e	��M	�Kا*� �K د

�	ن '�K و  �	)��	J ه	از دهاز  در * H� *(�)� CZ$قاز *�
0	ت و 
	ز*	�3	ی  :	 /
/	 ا�� Z	ل او *(	�� رژ�& *  �7$د و /	 . *� :7)� از M	bZ ھ7�� 9)& در�	��K  * 2د

�O�)* ق$CZ c� از H�/ �K &(9 ��ا bZ	M س *  زد وR ن	'�	)* ه	2 �7  در *�	در�



 

139 

 

ا�� آدم �Z   .و aZ ��ا#2 در دا���	ه �1ر�K D+� رژ�& :)$ه ?� *  #�» ھ�7
�K»2د 
$اره /	 R�� ھ	ی AZ$*2 ر�2 و آ*� در دوران دا��rP1�*  �$4 /$د /	 z'1)  و ھ7

�C	ت  ا�$اع ا�� �zZاتاز  .*�ام /� <� <�c7 *  زددا#2 و C61 �0 ی
در *�
 J	7�:ی د��� ا	ھ	و :  �K &�رI�/  ��/د��  ،ھ&*  ?���+�  ھ& /$رس$/  * So	#

و*C	طK �8	ر�3	ی ا�P$ه 1$ده ا�3	�  �K /� *8	و�2 و وزارت از ؛�V	ز *  �$ا���� ھ&و
��ه /$د�� *  ?Iر�&/eرگ 
K	�  ا
2 ��	ھ  /�+�از�� /� *�د*	ن �$#+	م در آن رژ�&  .ر

.   �	ن �K /� را
�  ھ& *�د*	�  ��D'� c /$د���ا�VM آ9	 و �6:*	�+� /�داران *�3وی
ادی را ادر از ھ�7 ی ا*A	�	ت آن رژ�& /�3ه *  /�د�� و �lوت ��ری و ا:��ا�� دو/

* S*	K ه	س *  دا#�+� و درر�	�	ز��0+� و *�ام /    J$+O* زی	
 �(M	� ه	رژ�& #

�و 
	*	ن *  داد�� .  �	3+� �K  �	*د�* ��*�� �c رژ�& <� /	�� /A+� /�ای <+

ھ	 و �2z3 آزاد�3	 �K ھ�7 از SِP9 رژ�&  *7�  9�O	�  �K  *د��، /	 :�3P ی *) 
��	ھ  /�+�از�� �lوت *  ا��و��+�، روا/r دو
�	�� /��9ار *  �Kد�� و �J$ه *  آ*���؟

/� ا��ج ا��	ر و /0�	ری از 0K	�  �K در دا���Aه ی اد/�	ت و �K	/(	�� ی *�eKی 

cP ر��	ر *  �Kد�� ��  .دا���	ه �31ان /� ھ7

2
 	3�*$
2 ���وی �8kن �3)$ی دوم و	ی در �$ر1$:� درز*	از ����ه ھ  A� . �K ھ�
2��  *��� و در *+*$89را �K از ا�� *�د*	ن *  #+	
& در
 AZ  PO$*�  �9اردا#�� ا

2
ا�+	ن در دا���	ه ھ	 :	 و *A	ن ?���� #7	ری از. �	 ازSP9 رژ�& 
$د *  ?���� ا

0	ت AZ$*� �� و /0�	ری در وزارت �	ر:� و در/$د�* ��	
 . �K 6~ آن* �/


	ل �	�	�  SP9 از  c� در  
	�
 2�89$*۵٧  ��R ات از�zZ ��ا،��/� /�6ان ?�ا�
/	ا�� Z	ل ھ�?��e$ا�eZ �+�0/�	ن . � و ��<& ط)AP	ری /�ا��ا#�+��e���ھ	��	ن /��ون 

�� eZ/  و <+	ن CJ	��ی ھ�?e و:$د�	ر:  ��ا#�� ا
2./	ز
	زی K++�را+>  �$? . �/
�3P ی د*$�Kا1�c را /��	 
	��+� و �� ھ7	ن د
��	ه �	�	��ار و *I�Pل :*�د �Jه ای د�

�G	ره ھ�p ارl  ا/ �K د���K &)J را  Oده /$د#(�P� رگ و ��رشe/آ��ش ھ& . ز ��ر
ھ�ا�2 *��� د���ی P�  0K$د و 0K  ��� و 0K  . /� �	دو�  *80$د ر:$ی رk	�2 داد

20��.  

0�& /+�ی K)  /� <3	ر د
�� ی 1$ده C1 c�در 	20 وھ��& *�داد 1$ده ا�3� –�D از/
 &�0C1  Kوا	
��وی. ��*  #$رو
 ، 1$ده �'� ،1$ده *C	طK �8	ر و 1$ده � K 	3�*$
 �� �

. *�	So اداری ر�+� �Kد�� در، /���� در د
��	ه AZ$*2 و�81ادی دا#�+� و �� *	�� ای
ھ& �K در آ0K'$رد �1 � آ�G.<+�1	�  ھ& در �	رج دا#�+� �K ھ7�� روش را �  *  ?���+�

�
��C1 �/ Sب /� ��	ن داد Kدا���	ه راھ& /� ا/�Iال �K	�� وا�4	م ا�� ���K 20د * �
�C1ب /� :37$ری ا
B*  در K$1	ه *�ت 1+3	 از �c ذھ� *�	�7	�� ی ��)�D وAZ$*2 ا

AZ$*2 #	ه ھ& /� ا�+	ن /	 ��Yی *0	�J *  ����20 و /� . K$�1 ز�20 /�*  آ��
�$7�20 ھ�0+�، ھ�7 :$ر ا*A	�	1  در ا���	ر#	ن *  ?Iا#2 و راه K�k �K ر آن$O1
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4	ت *�	/� ���اران /C	�  و د
�ط. را /�ای �* b0K	So ?$�	?$ن /�ا��	ن *  ?�$د
ا�+	ن ا*	 c�  �Z . ھ7�� ?$�� *�bK *  ���0+� و *  1	��+���e /� ھ7�� O1$ر و /�

ھG7$ن  D�۵٧ از . ��Y6 ھ& /	/2 <�eی �	��0	د�� و از ھ�p اSM و *P+	�  د�	ع ��Aد��

  ھ�7��� را /� 	�
�$ان Z ن$G7ق ?��+� و ھ�o ?$ن	ت ?$�	4�

  در د	�
او/	ش 

�A(* S  /� را
�  ��$ا�20 *��اl  . و /	ز *  �	/+� ھ+�	م �kورت /	ز*  �	��+�(�
��وی 
$*  ھ& در ھ$ا�$اھ  از . *	��?	ر از �$د /�:	��3�  
	�
آ���� ���	د 

��و��20 /  آن �K /	ز1	/  دا#�� /	#� و ا����� ای *�P�8 و ��/	ر /� ِ?S #	�$ر/(��	ر 
��	�+/ 	:�/.  

.۵٫٧ . �+�0�� &K ��0K	�  �K #	ه را از /	/2 ��وج از ا��ان 
�ز�K  * H++� و /� ھ7
8�� :)$ه ?� *  
	ز��k ن او را *�دی	
ا�+	ن در واd9 دو
2 *  دا#�+� *�76 . 

�+K ب$K�
1	 ا�+	ن :)$ه ای د�0$زا��  رk	#	ه ا��0	د?  /� ��ج دھ� و *(	�'	ن را 
����
�K$ب و /�/� Hز��
�2C #	ھ  *  �$ا
�+�  ا�+	ن. در ا*	ن /7	�+�از CZ در

�++K ی�j
 �
��ات را ?�دن  
�K$/�� 1	 /�$ا�+� روز?	ر #	ن را /  دردOC1 و ھ�7 ی
ھ$#+^ �3	و��ی �K ا�� اوا�� د��ه ام 1�eھ$#�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��
��  �P$د ؟ا�� 
�K$ب و��K	ر ���� K+� دا#��O)# ��. *�76 رk	#	ه J)  اMR$ل <+

دو
2 *  دا#2 *�دی د*$�Kات #+	��� #$د ھ�<+� �K ا/eار <+�� *+�  را در 
ا���	ر ��ا#2 ودر 7k�  9	در�P$د ا�� <+�� :)$ه ای از �$د /�:	 /+�3 و /� *�eان در 

  رژ�& را در ا���	ر 0K	�  �9ار دھ� 	�
�$ر 1$:3  ھ& �kورت �7  د�� ا*A	�	ت 
�K /� /	ور او 
73  در ا�� 61$ل 1	ر�(  ��ا#�� ا�� �K ھ�B� ، pف $1
�8 ی *$رد 


�� /$ده ا��	�	� �/ e�/	 ا�� Z	ل ھ7$اره ا*A	�	ت *	دی و اO�9	دی و ��ھ+�  . ��Y او�
�eد�A	ن *�76 رk	#	ه ��e از او . 	�  در��K  7� wددوران �$د را از <+�� *�د*

  /  ��8kو ��ا��Y	ر*  دا#�+� /	 ��$�2 ر��	ر K+� و ا�+	ن را از *eا�	ی /�آ*�ه از <+
�I�� bاردO� .  * �(M	� ه	2 از #�?  * &�در
2 ھ7�� *�د*	ن ا?� اوk	ع و�

k	#	ه ا�� ���A را *�76 ر. ?���+� و او را 3+1	 I?  *ا#�+� و A�  �Z$ھ�K  * Hد��
7�& /� �1ک ا��ان ?��2 /  �1د�O1  �9دا�20 و و  * c�K	ری /e/ Dرگ و /�  ��

2 /�
� /  �1د�� /� . �	د*	���  از �$د /� �	د?	ر ?Iا2#+L(
ا?� روزی ��ز�� او /� 
  .از #	���0�3	�H �7  �$�0& .�$اھ� /$دھ& 
bP ھ7�� ر��	ر ��د*+�ا�� 

�� ?Iا�K 2# ھ& ��7	�	ن )  #	�� 3+1	 �eد�A	ن دا�K.1 2 و'? ��	/ S/ ،د���K 2�� ه /� او
در ا�� /	ره 
(�  ./� او ���K 2د�� و �	:$ا��7دا�� /	 او ر��	ر �Kد��ھ& �	ر:  اش 

�*$ز�� و ا#�P	ھ	ت /�دم ا��ان و AZ$*�3	ی آ�+�ه /	�� �PJت /0�	ر ا
2 و *�
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��	�� ای دل �P+��� و 
	��	ر *�76رk	#	ه را �A1ار �A++� و /� ھ�p �	ر:  و �9رت /
�++A� 	��/ 20�ز ��	ودو? b(2 طM�� ن	ی *�د*	دھ	�
  �$د را /� /+	�
. �76*

�� زد و /��1 آن �K /� آ*��A	 /	وردا2#A1 	A��*آ �/ �Z از H�اK+$ن *  . رk	#	ه /

�3	ی آ*��A	 ��ا2#	�
او درک . 1$ان ?'2 /	 ھ�7 ی �41/�	H1 ا
�+P	ط در
�  از 

�K د�A� د��� *  دا�� e�
�3	ی K$1	ه *�ت آ*��A	 . آ*��A	 +*	�H8 را *�Cم /� ھ�<	�


	*	ن *  ?��د ا*	 9	در ا
�K 2$رھ	ی د��� را /� /	د دھ� و   (K  /$>ر	در < �>�?



$د /(�  از :	*�8 ی  �/  +*� �8	4+�
$د �c ر��D :37$ر �	ص / �/ 	3+1�  
	
	A��*آ .  

/$د �K /	 ھ�7 ی /  ا7�J	د�3	�H /� ا��)�0	ن در �Y6	1   ا#�P	ه د��� *�76 رk	#	ه ا��

��7اران دور	�
ا�� <+�� . و *eورش و/�6ا�  1� داد /� *�$ر31	ی ا�� �K$ر و 

2
ا��K ��P از روی �	<	ری /� ا�� رو#3	 1� در *  داد ا*	 . ا#�P	ھ	1  �	/(�$د�  ا
Zاز /�وز d9$* �/ �K *  /$د �ا� a�	3���e?	� ��+>    *�ا�$ز�0�$ن ا��ان . (��2ھ

�H از ا*	�+� �2z3 آ/ e���9	P9 S/$لزادی و :�3P ی *)  �o ازه و /� ?$�� ای�� 
رو#3	�  *�	/� رو#3	ی �	د#	ه دا#�+� و /	 اA1	ء /� آ*��A	 و �Z  ا��)�0	ن ?	م /�*  

�	ن �eد�c *  #� و :�3P ی *)  در ا
	س  س*3+� .دا#�+��	A��*2 /� آ)
/	زر?	ن 
+: c�ی	ا31�K$*د �/ �K 2#دا  �	A��*ح آ	ب *  :20آ �C1 	A��* .»&1	K «در آ 	A��*

 �K /$د  �	0K 2 ازz3� �M	� �3 ی *)  وP:  A�دeن آزا�	*	

�و 	A��*دی را /� آ
D� را 	3�
	�
او *  .   ?��2  *ھ& /� ا#�P	ه � ۵٧از ا�BCب  *  داد و �Z  ا�� 

�P:  J$� �/ 2
*�داد /�ھ	�� ا*	 �7  دا�20  ٢٨ان *	�	ت K+� و آ*��A	 را از /+� �$ا
 2
�� ا*A	�  در ا���	K	ر از K	ر ?I#�� ا+>  +�
�7 رو �7	�
ان آ*��A	 را�او و 

  .�($اھ�?Iا2#

د�$ان  ا�P$ھ  از رو#+'�Aان، /	�+�ه ی /  ��دی��B#�Aق 1	ر�T /$د /� ۵٧ا�BCب 
�)  :	�	�� ای /$د /� M$رت 
	Rران و ا*$اج 1$ده ی 
�?�دان 
و ��2M ط)b و 

 
	�
در �BK cم ا�� �41/� ی . ھ�7 ی :	�	�  دھ+�?	ن ��ھ+�  و ا:�7	J  و 
�& 1	 ا��ا��	ن /�ا�+� ��د?��eی �K ری ?�ان /�دوش	ن /$G7ھ ��	/ 	ک را ھ�7 ی *	درد�

  .و K$�1 ا����  /� <� *�eان ?�ان 71	م *  #$د
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�	�ت ����� ی  - ٨�,R 4R#* 4)��ا%#ان�  

:	*�8 ی K+$�  ا��ان از :3	ت *(�)� /	 :	*�8 ی ا��ان ��H از ا�BCب 1'	وت .١٫٨.
87�2 . دارد: yL
87��0A� 2ه د?�?$ن #�ه ا
O� �/ 2$ص در دو :  +
 b�K�1

L

	�y �+7:$ان و J)  ا�(O$ص در  2�87�2 :$ان ا��ان در دوره ی . :87: ��Pا�
8�O1 �/  �$+K 2$رم ��H از اkو 	2 ا*
�BCب ھ& در 
yL در �$ر 1$:3  /$ده ا

  .1'	و31	�  :�ی /	 ?I#�� دارد

2
�'  /	 ?I#�� /� /	ر ��	��ه اK 7  وK  �	31و	7+� 1'�	
 2�2 آ��G *3& ا
Z	ل . :87
87�2 :$ان دار: c� 	7#  �9و �K 2

	�7+� در S7J �8+  ا�� ا 2�87: c� و ��

�	�0	ل *  ���e در ا���	ر دار��:87�.  

 2
87�2 ا: SK ادان در$
ا�� ا*� . 1'	وت �7Jه ی د��� *�eان 
$اد آ*$زی و #7	ر /	
 rC� �� U�اری #� /� �1رI? ��	� در دوران �3)$ی �M	� ب وBCاز ا� H��K از دوران �
�H ر��� � �/ ��$? H3: و ���	و�  �e�  *B
/� /	ر ����0 ا
S/ 2 در دوران ا�BCب ا


�	. 2ا'�K 2ا� 	/  �	J تB�O61 ح$L
�2 *	  تدر M$O� ��ا 	ا* &�رو/� رو ھ�0
در  .
�jد 
+H4را /	�� در :	�  د��� /�  ا�� ����ه .را ازداوری K+$�  /	ز�7  دارد

�'  روآور�&K ی	3�4+
�	ت 7J$*  . ا�� *C	م 
8  ��ار�& /� M$O� &�1+3	 *  �$اھ
3�	ت. را /��7#�&��/ &�0�$�  * �G7  ��ار�& ؛#�ه ا�� آ�K ر	آ* �Kزی /� ذ	�� �4�  .در ��

�$7*  :87�K 2+$�  ا��ان /J ی	3��eان /	
$ادان *$:b #�ه ا
�K 2 آ?	ھ*H  از
 �#	/ ��#I? . ط  را در	P1ژی ار$�$+A1 �/  
��
�2 1$ا�	��3	ی د'�K ��از ا�� ?I#�� ھ7

2

	��� ا ��Ij�	A*��0ده ا?  
	�C*.  

 - ا�BCب �7Jه �1�� ر
	�� ھ	ی ارP1	ط  روز�	*� و راد�$ا?� در دوران ��H از 
e�$(1�$ن /$ده ا�� اK+$ن /	�� /	 �Mا�K 2'? 2Z �$ع و #7	ر ر
	�� ھ	ی ارP1	ط  /	 

در �� dLC* c	�M /� ھ+�	م :+3�P	  I?  �Z ��#I?.#�� ی �eد�c 1'	وت ���ا �Kده ا��
ا�P	#�� در �H از 1$ا�	��3	ی و #$ر#3	ی �D از دوم ��داد 1$ا�	��3	ی :87�2 #$ر#  /

�� �Kده ا
2 و در �M�J ی M . 2*$AZ'$ف AZ$*2 /$د�V1 2P0� ��ا 	ا* U��1ر �/
 2
�e 1$ا�	��3	ی /��$ردار از آ?	ھ�3	ی A1+$�$ژ�c در �Zی <��7���eو�  ?���� ا�
�� AZ$*�  /�ا/�ی *  K+� و �Z  از آن در o 2�و /	 1$ا�	��3	ی *$:$د در �3+� ی :87

��د*$ار?  *  ��  . دی �

در �M�J ی A1 ���� 2*$AZ+$�$ژی �Y	رت و 
	�0$ر از �K$رھ	�  <$ن <�� و 
 �/	�* �K 2
�K  �Z$رھ	ی ارو�	�  /� ھ�7اه �$د 1$ا�	��3	ی �	M  را �$1�� �Kده ا

در J$ض ا�� . آ�3	 را �7  1$ان در �M�J ی :87�J 2	دی و #$ر#  *�	ھ�ه �Kد
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�	س :3	�  و :87�2 و :87�2 :$ان *��8ض دC* د در$:$* H�8 از دا�*	: �
ر 
�ا
�� از J)& و 1$ا�	��3	ی �k�J #�ه $1
AZ r$*�3	ی �o/  /�3ه *  ?��د و +G7ھ ��Pا�


	زد و���وی /	ور و �9رت ا��Jاض �$د را /	رور  *�7l�� . در �K 2
	3�	
ا�� ��Pد 
2
ا
�K &3* 2  در *74$ع ��Pدی. :	*�8 ی ا��ان /� ا�� �	 آن #SA در :��	ن ا


�ا�4	م /� /	ور ا�  �Z *� ز��ا	د *�دم ا��ان *  ا�4$
� 9)& /� ز�	ن AZ$*2 و /� 
 ھ7	ن ���وھ	ی ا*+��  و �Y	ر1  ��e روزی از 
� �1س و از 
� ��2M ط)P  /� *�دم


2 و 1$ا�	��3	ی ��اK+�ه در �K$ر را /� ھ& ?�ه �$اھ+� زد و ر#�� ھ	 ی ھ�$ا$�� �+
2/� ?0�(�� را �	
  .ر#�� ای واS��P1 �Z �$اھ+� 

  &���2 ی @�#(7	�4 .٢٫٨.

:37$ری ا
B*  /� واd9 /�ا3�K�Z �l	 و :+3�P	ی #�3ی و #$ر#3	ی ?0�(�� ی 
���K ش$oی را درآ�Y�+*	�  �	+��
�+  �9ر71+� #� و ���وزی ا�� ��#	Z. ر$zZ

�	ن را در ا�BCب �	�
�& و DZ �7 ۵٧رو+�/  7� �l�* ان *)7$س و�+>&�+K   . ��+>
��K  * د را /� رخ$�  P(2 طM�� �9رت �lب و /�اBCاز ا� D� 	3+1 ری$zZ .

  ��Pا*�وز ا��#I? رت$M �/ ���د� &��0�0�+  رو/� رو �� ��#	Z 	/ . c>$K ی	�3ھ#
�+  را /� �3Jه ?���� ا�� /	 ا�� �� ��#	Z HC� S7J رگ درe/ ی	ی #�3ھ ��#	Z در

��ت ا���e /�3ه *  /��� 1'	وت �K از ر�	ه �P0  و ?	Z  �$�	9��o 2�8kه و.  

M	bZ ا�� D� &(9 از ا�BCب در �c دوره از :+^ ھ�2 
	�� را در رو
�	�  /� �	م 
0�� آ/	د در �eد�c �31ان و �Kج ، در :$ار *�3 #�3 ز��?  *  �KدZ . 	�
آن رو

2
  .ا*�وز /� �e/ �3# cرگ و ��:87�2 /�ل ?��� ا

��	
  ���م �7$�� ھ	�  ��اوان را :$ر *  K+& و /� اط�اف �$د * ا*�وز ھ& �K ا�� ر
ھ& اK+$ن ��e . �4/� ی �	د#�ه در <+�
/ �L	R ��اوان *  /�+& و K  * �/�41+&از آن 1

�	ب ھ�0&
��ت ا���K�3# e  /� �	م 
�آZ ھ� 61$ل	# ��آن ط�ف . در ا�� 
	�3	ی ا�
# R	Z �K ن	� �0Z �8(9 م	دار�& /� �  �	ک�13 :�  D/  �$61 	/ 2
�9س �	م ?���� ا

رو
�	ھ	 �P1ل *  #$�� /� #�3ھ	،آن ھ& #�3ھ	ی ��:87�2 /�ا
	س *$از�� . #�	/	ن
  �$�	9��o b(oج *   .ر#� �$د:$ش و ا	/  +�AZ$*2 اb(o /� ا�� رو�� :��� ���3#

�3	 و /�A	ری ?��0ده ی :$ا�	ن ھ7�� #�3ھ	 را P(ده ط	2 و ز��87: b�K�1 	*دھ� ا
��P1ن /�6ان$�	K �/ 2
  .�K Sده ا

ا?� ����ه ای  ۵٧در ھ�7 ی 
L$ح را در دوران �D از ا�BCب  ?��0ش آ*$زش. ٣٫٨.
&�، /  �1د�� و /� واd9 /�ای ?�دا�+�?	ن :37$ری �Bف ا��Y	ر 
�ان ا
B*   ��ا�

�� *+��Y /$د و *3& �1 از ھ�7 آن �K /� د
2 �$د ا�� *�د*	ن  �  ?���� o  *B
#� ا

�y داد؟ ا�� :��	ن /Dj . U��V /� :��	ن ا��	د و k$1 را  ��	دو? �1$ان ا�  * ��$�>
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و <+�
$�� AZ	�2 از آن دارد �K :��	�3	ی ����و و ھ07$ /	 ���#3	ی :	*�8 و�9  :	 
/�ای *�	ل آ*$زش . *  ا��+� ، *0�� �$د را ادا*� *  دھ+� �Z  /� د
2 *(	�'	��	ن

�	��Iار :37$ری ا
B*  در ��داد  راه ا��	د و ھ�7 *  دا�+�ز�	ن در دوران �3)$�3	 /� +/
�� CZ$ق ز�	ن �	 /� *��ان ?Iا#2 و bCJ *	��ه �1�� ��9ھ	 را /� د�P	ل �$د /�  ۴٢(J

�2 و /0�	ری د��� از رھ�Pان *IھD�  P از O)# ��?0�S دا#2 ا*	 ھ7 	3�	/	��
ز�	ن را /�ا��ا#�+� و �$د را ���وزی ا�BCب /� ظ	ھ� ھ& �K #�ه ��<& د�	ع از CZ$ق 

�+��	
ا�� :��	ن ��	ن *  دھ� �K ا�BC/3	 و :+3�P	ی . ھ$ا�$اه CZ$ق ز�	ن وا�7$د 
وا�D ?�ا در *$اردی در 1	ر�J T	S* :	ا��ا��� آر*	�3	 و ����ه ھ	�  *  #$�� �K �$د 

  .�ه /$ده ا���	م *(	�'2 /	 آ�3	 /� *��ان آ* /�

�Y	م . 3$ری ا
B*  �7  1$ان /� ا��O	ر?I#2از �HC و اھ7�2 آ*$زش در :7
آ*$ز#  K+$�  ?��0ده ا
2 و �8	ل ا*	 ا�P	#�� ا
2 از /�6ان و �$1�� دا�H آ*$���	�   

��)�
$د:$، /	ھ$ش و ��ھ+^ ?0.  

�0K �+�0	�  ���C�8* �K *�دم ا��ان ا*�وز آ?	ه �1 از ?I#�� ھ�0+� �	 #�ه .۴٫٨.� &K
���A ای  در
2 در/�دارد و �L'� اش از ��Y 61$ل  ?�<� /� اP�J	ری ا�� 
(�.ا��

2 ��20 ا*	 /	 ا�� C�CZ دور از &�1	ر�(  و /+8* �/ ��0	�  �K از آ?	ھ  /� د
2 *  دھ
در �c  �7  1$ا�� /� ا�� �6$ /� /��0 61$ل ا?	ھ  و �$د آ?	ھ  <+�� رو��Aدی Z	ل

�+K �:$1 2
  .��ھ+^ در


 آ?	ھ  و ��د K+$�  در :	*�8 را 	�
��ددر *74$ع در . �P	�� �0A	ن ?��2 /	 ��د 
2
ا�� ��د /�ا�l 61$ل و ر#� #�$ه ھ	ی ز�20 و . :	*�8 ی ا��ان �eو�  ?���� ا

�eاJ  ورده ا
2 ا*	 ھ+$ز ��د ا�آ:	*�8 
�/� ا/eار /� K	ر ر��� و /� K	ر?���� در
?'2 /	 ��د 	ن �e� 0Aو*	ً  رف ز��0  را ��	/�	��د *�8. ���و*+�ی /� #7	ر �7  رود

��e/ 2
��ه و <+� /�8ی دG��  1	:	�+�
������ ی ا��eا�K  J 9	درا
2 /� ا�.  

در . Z	SM *  #$دا�� ��د ز��0  در ا
	س ��دی ا
�K  /�41 2 /� *�ور ز*	ن 
Jاeد ا���� ،S/	C*�+K  +�/ H�و از Z$ادث �41/ ، ا
�+�	:	J  1	م و    *  1$ا�� �

دارد از و9$ع Z$ادث و �41/�	ت T(1 �	 رو��ادھ	ی  J  /� د
2 دھ� �K �9رتا��eا
. *�	/� و /�6ان /�ا����j/ eھ�eد و ازھI? �C� ��73* �7#�� و Z	ل را از د��ه دور �0	زد

��ه و G�
  �K �$ع �	�
آ��G در �M�J ی ��د ز��0  روی *  دھ� ھ+$ز /	 ��د 
  . /4��V  از ��د ا
� 2	M)� دارد

�	ت �$د :	*�8 ی ا��ان در �M�J ی Z �/ د د��رس��  J$� 	/ س	

  در ا	�
��د 
�+  /� ?$�� ای  را ھ� <� را �K /� #�ه ا
2 و ھ� <�. ادا*� *  دھ�/ �1$K �lا�/ �K

 2
3+1	 /	 �	M)� ای دور از رو��اد و و 9$ع Z	د�l و /� ?$�� ای �	در
2 رخ داده ا
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�+K  *  �	
/� . 2 /� ھ+�	م واK H+K+�1$ا�	�  *�+	
b ��ارد و 9	در ��0. د��رس #+	

bP ھ& ��د  ��
ِ  :ھ7	�
د��رس *  �	*�& ی 	*�8 ی ا��ان را /� ط$ر K)  ��د


J �/ 2)2 آن �K /� ھ+�	م واK  7� H+K+�در.  

�	��� �$J  درد 1	ر�(  و ا�0$س /�?I#�� ا
2 ��د د��رس/  d�	9و در *74$ع از و
�ام د���ان را *f0$ل *  دا�� و �$د را /  *ا�� ��د . ری �	را2Z ا
2 و ���ان:	

�2P د��ه O* ه و	وز و ظ)& . ?+	در *�8ض 41 �K ر��$O1 ��ن ��دد��رس /�اB*	Z
  . �9ار?���� ا��

��دد��رس �$J  از ��د ا
�K 2 1+3	 /� رو��ادھ	ی ھ07	ن آ?	ھ  دارد �� /� 
روی ?���f ھ07	ن  از آ�4	 �K ھ�p رو��ادی /� ھ7	ن #SA و K	B*ً .رو��ادھ	�  *�+$ع

�7  دھ� در ����4 ��د د��رس K	ر/�دی وا89  و ������Pه و ?����eه از �L	ھ	ی 
�� ��ارد��<� /0	 �L	ھ	�  *�	/� را /� ?$�� ای د���ودر/��0ز*	�  *�'	و�A1  1ار .�

  .K+�و /� ھ7	ن o& ا��وه ?I#�� /	ز?�دد

rC� 	*�41/  دارد ا  �(O� �*آ �K ری	P�J2  ��دد��رس /� ا
*Bz8ت ھ7	ن 9	در ا
  .�41/� ی P9)  را #+	
	�  K+�، �� ھ� *z8)  را �K :	*�8 *  /	�� از آن /�jھ�eد

?	ھ  *�8	رف ا�� �$ع از ��د /	 اA1	 /� آ. ��د A�*  /�41  ا
2 /�#8$ر�1ر�4 
���د و /	 /�3ه ??  * SA#د را *  آ$� h)�* ی	را���ی از �41/� ھ . �K &*  ھ	ھ+�

�3	ی ا��eاJ  *  ز�� در ا
	س <�eی /� ھ7	ن ��د �41/  د
2 /� داور+�/ H��3	 و �
:)$ه  �7  ا�eا�� و �7  1$ا�� M$ر31	�  ا��eاJ  :23 ارC1	ی J	م ��د /� /	ر /+�	��

�2 دھ�*$7J /�آ*�ه از آن را  �	ورو#3  (� sZ	��P*د 61)�)  . ھ	ی ا����� ای 61)

�و
	*	ن  SC�0* را /� ?$�� ای U��V/ ه و��G�� &�*  دھ� و در ����4 *  1$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�eدo زی	
 ��P# و از �+K  7�.  

درک رو��ادھ	 و وا89��3	ی  �P+  ا
2 /� �/  و #8$ر �1ر�4  */+�	دھ	ی ��د 41
�K /� ھ�Z	ل /� ?$�� ای  �J &3	*� در:� ی 1	ر�(  /� M$رت *�Z)� ای و /��0 /�

�*	J  �+0ن و :)$ه ?� *  #$د�	�	ا��  .�7�A'+#دی و رو	Cا�� �O+J �/ $ع از ��د� �ا�
���� *I*$م /$ده و Z	PC* R$ل #�ه .د���0P  ��	ن �7  دھ�� �K را �G2 ، *  �0+�د آ�
ا

ا�� �$ع از ��د /� /�	�  د��� *�A  ا
2 /� ا����� ای ?��00 و . و :	ر *  ز��
��)�0?  

ا�Bق <+�و:3  .دارد��	ز /� ا�9B  د���	*�8 ی K+$�  ا��ان /� /	ور ا�� 9)& :.۵٫٨.
  �$+K�	+P*  *�8 را و از ھ�7 *��73  دارد ��زان	: ��8 و ا��اد وا/��0 /� ا�*	: �K آن
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 �P
	6* S/	9 ��oده�K 2
*�Oاق اSM �'  در �'  /� اP�J	ری :37$ری ا
B*  .ا
2

�jد.ا  *  '� T(0* �/ ز	2 /
. *�ام �$د را �'  *  K+� و ھ�آ��G را �K �'  #�ه ا

1	ر�(  �K �	?3	ن ?K 200	S*  /�آ*�ن :37$ری ا
B*  1$أم #� /	 ��ورش �$J  ذھ�
K w�(P1 ن ا��ان را	�
	/ T�ر	و در . �داز 1 ��	7� �+P�	� e�ا*	 /� �1ر�U /� ھ7�� رو��Aد �

�w ھ7	ن �OJ �'  #�ه د���0P  ��	ن *  (P1 �/  �$+K در دوره ی �M	� ���دوره ای د
��ه �1 از�� ا
2 وا�� �c� rC *$رد ا
2 و?��� اSM �'  در�'. دھ�G�� b1ا�* �/   �/


�/�آورده ا
2(�)� درا�� دوره ی 
  وM$ر * ��	
�w #�ه در :37$ری .<+�(P1 �ذھ
)��K  * wد ا*	 P1 ر�(  را	ا��ان ?�<� ?200 1 T�ر	دوره ی *73  از 1  '� 	/  *B
ا

ا�� . وا�� ��	ن داددر ھ7	�6	ل �$د /� 1	ر�(  د��� �K 1	ر�T ا
Bم �	*��ه #� �9BJ ی 
  1	ر�T *�6ود ?�<� 1	ر�(  *  �7$د ا*	 /� 
bP �'  /(�  از و:$د �$د /� 1	ر�(

در ا�+4	 /	 دو�$ع #8$ر و . *�6ود وا/�K �# ��0 در S7J 1	ر�(  �	ر
	 �	 K	ذب ?�2
  J$� �/ �K &�ردار	Kو�
و در  ��� و /� اP�J	ری 1	ر�(  ا�1	ر�T آو�eان *  #$/� ��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*	 /� 
P+��	ن *  دھ

در ����4 /	ز�$1�� ا�� 1	ر�T *�6ود S��P1 *  #$د /� ?$�� ای از ا�+73	��$�  . ��درآور
�9 �Kرت آ���++�?  ��ارد . &�CJ  +ذھ�/	�  * �J	#د  ا���A1 �Kار �$د را �  *  ?


bP ا��. را رواج *  دھ�وآ
	ن �0+�ی  ��$ر �	h9 در �(�0�� 61$ل #8 /� ھ7
 2�(K �K د$#  * &�1	ر�(  �$د را /  د�	ع *  /�+� و/� آ
	�  /� رو��Aدی د��� 01)

�+K  *  �	� 	: د، /� آن دل *  /+�د و��?  * �Yرا در� T�ر	1  .  

؟ O1$رم /� ا�� ا
�K 2 آ�	 *  1$ان *P+	ی طCP	1  /�ای ا�� دو �$ع ذھ� :�K $4�0د
��ه ی 1	ر�(  K	ری  �Mف CP	1 :4�0$ی /+�	دھ	ی طG�/�ای ا�� د
2 از :)$ه ھ	ی �

20�� 2

	�  Z	B*ن و *�و در	+# �K �+> ھ��2 از ��د و #8$ر و ذھ
  :	ن ا�� د
  �	
�+4	*���9ھ	 و ?�وه ھ	 �	 �Z  *�6ود /� ھ�Z	ل /� #+	/  1	CPط 	� �CPری . ط	�0/

0�0& �$ا
�� ا�� ارP1	ط  از ��Y�� ��دازان �	�Y� �M�� ��دازان /�:��0 ی *	Kر
�	ن ذھ� و �	��	ه طCP	1  /��9ار
	ز�� /	 ا�� Z	ل K$#�3	��	ن را �7  * &�C�0* و  CL+*
��ه ا�� و ھ�7Z p	��  از 
$ی ا������ان 
��  �	: �/ �K &دا�  * c�1$ا�& /Ij��م و �

  ./�:�A� b0K ��0ده ا��

 (Mاز ھ�ف ا �از ا� H�ر
	�� دور #$م و /�  ا�� درا�+4	 ��2M و *�S ��ارم /
�	ت �e:دازم�j/ s6P* ��ا.  

ا��ان ا*�وز /� #A++�?  در 
L$ح *(�)� J)7 ، ��ھ+�  و در *5#ان �#��	6.۶٫٨.
2
  .ا:�7	J  ا�4	*��ه ا
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#	�� /�$ان /�6ان *�:8�2 را درا��ان K+$�  ژر����� و /��4��V�� /�6ان :	*�8 ی 
�� در ارP1	ط /	 /�6ان *�:8�2 ا�� وا89�2 1$:� /�ا�����1e� �K. A+$�  ا��ان دا�20


(� /�  ۵٧ا
�K 2 ا�BCب  2�8�2 د�+  /� /	ر��20 و *�ام از*�:8:�* �/ S
$1 	/
�	ن آ*� و �Z  *4)0  261 �	م *�P� D(4?	ن راه ا��ازی #� �K ?$�	 در/�?����ه ی *


�� ا
2 ھ�7 ی *�:8��3	ی #�8  در
�ا
� ا��ان /� #7	ر *  رود و/� اP�J	ری �$ا
 d/	1 ره را	OJ ��OJ	ره ی *�:8�2 در �M�J ی د�� #�0Z �/ �8	ب آ�� و 1	زه ھ7

2
�� �	م ?���� اC� 2�Rو �K زد	

�  �K در ا�+4	 �L*ح *  . OJ	ره ی د���ی ��

	زی،<�$�� و/� <�  2�
�3	ی *�:8	�
 	� 2
	�
#$د ا�� ا
�K 2 /	 ھ�7 ی ا�� 

/ �)
 2��	ن آورد؟
bP *  1$ان از/�6ان *�:8* �  

 *B
�Kد و  *�:8�2 د�+  �$د را آ���o /� /�6ان �� 1+3	 ز*	ن /� *�ور :37$ری ا
�+�ازد و آن را ھG7$ن 3+1	 *�:8�2 د�+   �$د را درھ7��  ��$ا�20/ 	: d��M�J ی �1

��R$PC/  +�2 د�8:�*، �/ S/در �K  �	3�6ا�/ �lو ا  J	7�:ی ا	رھ	��	
�M�J ی 

L$ح *(�)� J)7  و ��ھ+�  �$1�� �Kد و ا#	�J داد، در R S7J�� ھ	�  /D *�+$ع از 

ھ7	ن . /�6ان در:	*�8 ی ا��ان ا�4	د �Kد �K /� ا�� �Z و ا��ازه /  
	/�C *  �7$د

	زی د�+  از آo	ز /	 *C	و*�3	�  <��7�� رو/� رو#� 2�8:�* .j
D آ�2 هللا �$�  و 

��0	�  ھ��G	ه ��Y�� ی 

	زی آ�2 هللا  �(M	� 	/ و �+����Ij� را ��C� 2�Rو  J$+O*
/	 #�ت S7J از ا�� ?I#�� �$د ا�� *�:8�2 وR�  . از <+�� ��Y�� ای دوری :�0+�

 �K +�ی�	$#�	ر ز#2 و �	ر�� 	ن /�دا#2 و /	�ا��Zام *�:8��3	ی *�'	وت ا���H را از *
/� �7	�I? Hا#2 در �C1 S7Jس *�:8�2 را �K *��وط�  /	 آ�2 هللا #���7�8اری

�2 ا�4	م داد�� وھ�7	ن آن راS7J �	در
��J 2  ?�ا�	ن *  Jب *��وBCن در ا�	اھ$�
�+���? H��C1س زدا�  /� �$J  د��� . �	*����، ا�� /	ر �$د د�� *�اران راه *�	/3  را �

	ن و /� د
2 �$د *�Cس �7	�	ن �A1ار #� و �0	��� ��e /	 ا	P� &ص د���ی ازھ	)#

  .�$د /� ھ7�� �6$ و /� *�اb1 /��1 ر��	ر �Kد��

���K�/�

�2J در  ا�� �C1س زدا�  �K �(20 در ز*�+� و در Z$زه ی د��  �/

2 و	�
$1
� �/ S	0K	زی و ا��C	�M�J ی  	/ e�. *J�# ����?  �  �$4)& و ��ھ+^ �

ھ�7 ی . �	ھ  
(2 /  ارزش ?��+�*�ارک دا���	ھ  ازاP�J	را��	د�� و��ر#�� ھ	ی دا
?�دا�+�?	ن �K در آo	ز ا�BCب دا���	ه را *�o �3Y/��ا�  *  #+	��+� و *��8  *  
  * e��Kد�� /	 <+	ن �Zص و آزی /� b0K *�ارک دا���	ھ  روآورد�� �K #�'2 ا��

�& *�ارس از وز�� و *8	ون ر�	
2 :37$ر. �7$دC* ن$��	Zرو 	ی  ی ?���� 1	زه ھ$Z
د��Kا در ا�� 
	�3	 �rC /� �$د�3	 داده *  #$د و1	زه ا�� �zZات ز�7Z  ھ& . د�+ 

 ��	7�	�8�� و *k دان	�
ا�I *  ای /�ای آن ��K  7+� و ا�� *�ارک را ازد
2 ھ7	ن ا
�� را?���� ا�� �	 /�ا�l *$ھ� 2P	0K	زی ���K �++K �$د /	 ��	ر آر�U :	ی ا
�	دان �

�3	ی OO)1  را /  دا#�� hO)1 و �41/� ازآن �$د 
	��� ا��
�K .  
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A$ت �	 � S761	 ��2M ط)P  �$د را در  د C1	ص:	*�8 ی ا��ان در ا�� روز?	ر دار
 +A# 2�
�3	ی *�:8	�
8�/  +A# 2	 �	0K	ز�3	ی  .*  دھ��D  ارP1	ط /	ا�� :�*

ی 
L$ح �'$ذ و ر�+� �Kد و  �?��0ده در آo	ز ا�BCب راه ا��ازی #� و /� �1ر�U /� ھ7
�	�7	��	ن �	 ��و*	��	ن در ھ�7 ی ر#�� ھ	* 2
. ر��� ر��� S��P1 ?�2 /� ا/eار د

�8  ا
�K 2 ھ�:	*�8 ای /($اھ� /� �1ر�U �$د راPط  �+K  زی	
3	�  rC� �� D/ //	ز

	زوK	ر و  �/ S��P1  +A# 2�8:�* �K آن bP
 �/ ��#I? ��از ا S/ ،اف *  ��دازدe?

�70  دا�7  #�ه ا
2 در ����4 ھe�+� ھ	ی ا�� K	ر�	A*  �	��/ زی و	

	��	ر  +8�
8��3	ی *$رد ��	ز:�*  bCJ ن دراز	��	
/D ز�	د *  #$د و ?	ه *  1$ا�� :	*�8 ای را 

  ./�ا��

�& K	�  ا
2 ��	ھ+�P/ 	1  �+ھ  و ��ھ	ری و دا���R	
�+�از�& /� 
L$ح د�$ان /  
�H از آن . <�$�� ھ�7 <�e در �	ز����� 
yL :��	ن دارد/ b1*�8 /� *�ا	1$ان وا89  :

 �
ا
�K 2 /� ا:�ا در*  آ�� ا*	 1$ان /	�C$ه در �J 2M�� S7Jض ا��ام �7  �	/� <� ر

	زد 	�$A# ا�� �$د را$�/ �K در /��. /� آن  J	7�:ا S8'�	/ ن *  1$ان ?'2 1$ان	
 �

  .د?�ا����	ن*��Cان رژ�& �	 ، ا���	ر رژ�& ا
2  و 1$ان /	�C$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*$ر /�را *8+ �K �+0  دا�Kو  �++K د�+  و ھ& ھ& در ا*$ر ؛ر:$ع

�� /�آ*�ه ا
2. در ا*$ر د��	وی(C1 d:�* حBLMا 	4+��� *: �3�4	d* . از ھ7(C1 d:�*
P1 وی وی	م و ��	AZو از ا �++K  * ��(C1 ان از او�(C* �K 2
8�K  * 2++�ا���ا�L  ا .

�* �K &�8��O* �K 2ر  ا
2 /� *8+	ی *�:d /$دن ا
2 �8+  *$رد :Z	ل *  دا�
S6*  +8� ،ا:�8 ی د���ان /$دن ر:$ع /$دن�* . �O6+* ��	P� 2 را�ا�� *8+	ی *�:8

2

	�2 /� ا*$رد�+  <+	ن �K را�U #�ه ا .  7(J 2�8:�* &(J ی �M�J در ��/� ھ7
	+8* 2
�& *�:��J d	� و�9  از�K  ا
2 ھ7	�0	ن .�$?  * �)
 O)# �Y� را در  

�A7����e  در ز*�+� ھ	ی د���. /�ای اھS ���9ا
2 *$رد ر:$ع  *  ?�  J	7�:ز�20 ا
�++K  * &(J�9 2�  .ھ7�� *8+	ھ	ی *�:d و *�:8

*  �$ا
�C�0* 2#$د و ر9�P	ن :37$ری ا
B*  و�K  �9  2را�+4	 ا�� ا
���A ی *� د
 &K	Z و /  ��دی 	ی از #$ر 1$ده ھ��/	�'S8 و /	�C$ه را از 6M+� /�ا�� /	 /�3ه ?

A  زدودن *�:8��3	ی *(�)� /� �. /�:	*�8 ھe7*	ن /� دو S7J *3& 1	ر�(  روآورد
8�2 روح هللا �7�+  و دو د��� ز:�* e:و د &(J زه ی$Zی *$ردی در	3��ودن *�:8

0�	ری . ھ� Z$زهدرز�20 ا:�7	J  /� *�د �	ز����� و :	ه ط)b �1�� ا��اد ��ھ+^ و/
�� �9ار?���+� IZ �M�Jف ?��+� و در*�8ض /��1�� ا31	*	ت  در ا��oی درو	و 3�731

 �/ rC� 	� م	C*،	:  �	7�  /BCا� 	/ �+�
�	ط� آن �K ا��اد �	زل در ھ7	ن Z$زه *  �$ا
���� . �lوت د���ی را ��ا<+^ آور��

	*	ن ر �/ ���	0K	ز�3	ی ز�	�P	ر ھ�7 از ا�� *0
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و ��0ا�3	ی ��اوان /�ای :	*�8 و ا*+�2 ا��ان /� /	رآورد�� و �	�M در ارH1 و 
��وھ	ی ا��Y	*  و ا*+��  �K$ر �����	�K *$:$د�2 . را /� /�6ان  �	3�
	�
 ��+>

0�� /� ��Lا�A+� و Z ام�M ی ��	P(ه ط	ب #�ه و :	0Z 7)� یZ ی ��	�
ا��ان را در آ
��	
�b ر
<� ا��ان در ا:�ای <+�� اھ�ا�  . /� اP�J	ر J)7  و ��ھ+�  ا��ان 
(2 آ

�$ن و *)  �8	2K�# ��R *  :20 و /� c7K ?�وه ھ	 و ا��اد �	
� *  آ*� و *(

�3	 را *  
�$د�� و �Z  /� ا:�ا*  ?Iا#�+� /� O1$ر 	�
�e ھ7�� د
2 از � 	3�PھI*


�ا�4	م ا�� /	زی /	 آH1 ھ�7 را . �L	ب ا
2 �� �$د#	ن ردآن �K ھ7$اره د���ی *$
 dLC* c� را در H1ا#2 و �9رI?ز	را /  
	�
 Hدا� &K 2��	Z2 رو
��ا?��2 و د

��ه را /	ز /� 
�& �Kد و 
Dj ھ7�� رده ی /� �9رت رA61 ار��	�	را و �I? د	z1

bP ا
�K 2 :37$ری ا
B* . ورو�	رو�  /	ھ& 
$ق داد ���20 /� 9	در  /� ھ7�

�/	�/ 2
:��0 و *)�$ن M	bZ �	م �وزی دH+7# را از *�	ن *�ا:d /ر. و�Zت د
وe?  *�/ h)�1�+�، روزی د��� از *�	ن ا�$اع �$د�3	 و 
�ا�4	م از *�	ن �$ِد 


IZ 2ف /$ده ا
Z 2	R �$د /�ان . �$د�3	 1	 ا*�وز	�
ر�4+0	�  �K از ��<�7اران 
��K�/ 2
��ه ای . �ه ی �$د?���	رآ*�ه ا
2 آن ھ& /� د�K�/ 2
��ه ��e /� د�K�/ ��ھ7

2�$

�3	 �$اھ� 	�
 ��. د��� در *�8ض ��C واd9 #�ه ا
2 و /	��Rه ��e در آH1 ھ7
اBMح ط)P	�  �K آ� . H1	�	�H ، �	�	ن :37$ری ا
B*  ا
2. :��	ن �	�	ن ��ارد ا��

  K++� *  1$ا�+� /	 /�ا��و��+�، ا*�وز �$د در ا�� آH1 د
2 و �	 *  ز�+� و O1$ر *
��e���/ �A(3* ��ت از ا	/	)ا�� 	زی /	د�� *   ./�K  * ر$O1 ن روزی	P(ح طBMا

 �++K ان در��1$ا�+� /� *�د *J$PL	�K  1 /�ای �$د راه ا��ازی �Kده /$د�� �Z�� را از *
9	در�� /	 $1
S /� #8	ر ا��(	/	ت درون 
	��	ری ھ�7 را /� و Z	R ?7	ن *  /��� 

 2�	7Zاز �$د وادار��.  

3���KدL1 ، ط	/0 �2 �$د ا��	�K 	/ 2 را �7  1$ان
	�
 �

�   .�K	�2 ا�� /0	ط �		�

3+1	 �c ر
	�2 دا#�� /	#� ، :+HP �$دا���(�� ی ا��ان ا?� . د?� /	�� و *�د*	�  د?�

�+�ا�� e/ 2K�Zرگ �P	�� *�6ود . 	ی /��	�  *�:8��3	 در ا��ان ا
2ھ ��اھ& آوردن ز*
:	*�8 ھ	ی *��  را /	�� ����4 ی .ا� :	*�8 ھ	ی *��  *J$+O  و �	K	ر�� #$د /�اlو ا�

DAJ�/ �� ، 20دا� ��)�  .:��	�3	ی �$دا��

�I? s6/ �/ Sا#2 1	 /�$ان ا/8	د *�+$ع آن را O'1 �/ و ��	:�ا? ��	2 را /�*$k$ع *�:8
 .*'3$م �Kد

  ا��ان ا*�وز��  :��	�3	ی ��Aی و ��ھ+�  در /: ا<#اد و ا<�cر. ٧٫٨


  و ��ھ+�  ��	ز*+� #+	
	�  ا�A	ر و  �Z  ?$�� ای از . ١	�
�3& /��  از :��	�3	ی 
2
8�2 �($اھ� �	�2 *�� /� *�د ط�CP /+�ی و K$#�  . ا��اد ا*	: e?ری ھ�	K ��+>

�rC *  �$اھ�& /��  از ا��اد . در ا�+4	 /� ھ�p رو <+�� �O9ی ��ار�&. دا��ة ا�87	ر� 
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   و ا�A	ر را	�
����#	ن در �	رج ا��ان 
�*  K++� و *�ام در /	ره ی :��	�3	ی / �K
�& آ�	 ا�� <+�� #+	��  *  1$ا�� *	 را در :23 +�P/ و &�
	+�/ �++K  * �Y� ر	ا��ان اظ3
�e �	ری دھ�؟ /� /�	ن د��� آ�	 � �M	8* ر در ا��ان	و ر�� �A� ذب	K ی	ه ھ$(:  �	
	+#

آ�	ن در <	ر<$ب /	ص ��ھ+^ ا��ان ا
2؟ آ�	 /	ز�$1�� آ�3	ا�� ?$�� ا��اد و ا�A	ر �
  ��ھ+^ K+$�  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�� �K �/ �Kات 
�$د را درارP1	ط /	 1	ر�8* T	�M ا��ان و رو��ادھ	ی :	ری در *�8ض z9	وت و د�� 

و در �A�  J$� S7J را /	ز *  ��ورا�+� و /	ز �$1�� *  �K �++K �(20  �9ار *  دھ+�
/� �L* �O9ح #�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
$، و دوم *�Lح /$دن در :	*�8 ی *�e/	ن، و 

�	ت آ��G در  .ھ$��  1	زه /�ای �$د/
$م b0K ھ$�2M$O� 	3+1 &#�ح *  دھ 	ا�+4
. J	م <+�� ����ه ای را /�*  #�7د و /��3  ا
�K 2 /� *$ارد ا
��+	�  �7  ��دازد

��
�K �:$1 28+$�  /� . *$ارد �	ص را /	�� /� ?$�� ای �	ص و *$رد /� *$رد /�رPط
�w در ارP1	ط /	 1	ر�8* T	�M ا��ان در ھ7	�6	ل #SA و (P1 زی و	
�A� د��ه ی��

  .7	�J  (	م ��e �	��� ا
�K 2 در
2 ھ7�� و:� از *$k$ع را ھ�ف ?���� ام#


	*	ن �	���   #��� �/  +�P* �G�	+> ر$�K c� ی	و رو��ادھ T�ر	از 1  
	�
 ��0'1
*'�0، ھ� دوره و ھ� /��0 ای از رو��ادھ	 را /P� . �/ ��0	#� ،<+�ان د#$ار �($اھ� /$د

(Z�* ن	د در ھ7$� Hص و دا�	� r�ا�#�+K  *  /	�ارز � . �)
<� /0	 �rC /($اھ� 
*	 /	 . �$د را در Z	ل و ھ$ای ز*	�� و *L	a/ ذوق *�د*	ن ھ7	ن روز?	ر /�ز/	ن /�ا��

	�� ی ا��� ��اوان 
�وK	ردا#�� ا�& �OA� دوران �?$�� از ���ش  در ا� �ن . ا�$+Kا

�$ه ھ	�  از ��A و <� ?# �> &��& /	 �7$�� آوردن ��	ن دھ#$K  * ر	از ر��  �	ھ ��$
2
��ون از ا��ان رواج ?���� ا/  �Zدر درون و.  

��داد HP+: �K *�د*  �$دا���(�� ای /	 �O)2 *��  در ا��ان  /�20 ودوم�D از  - ١
���� �$د را #$K و ����e� ون��
�/�آورد، ا�$اع آد*3	 و ?�وه ھ	 از ��R ھ	��	ن /


(� را��ه امر�� /	/2 داز ا. /(�  از ا�� :��	ن /+7	�	�+� ������2M .دو ر
	�� ی �
�	

  ، ھ�7اه /	 آ	�
  P(ری ط	ن #7	���C  را�U در *CZ  / &0�$+/  �
($اھ  و /� را

از ا��ا��	ن �$�0+�ه و دا���	ھ  و �Z  ا��ا��	ن J	دی  K$ره ی ا�� �7	�H را ?�*�� *  

	�2 و /�?�7اھ�3	 *  ا�eود.  

 ��	�
و 
Dj در دوم ��داد ��e د��ه /$د�& ا*	  ۵٧ی ا�BCب /(�  از ا�� آد*�	ن را در آ
، J+	ن ?0�(�� /�ای آن �K از o	�)� bCJ �7	�+� ا�� د��8 ھ�7 ی ا�� د
2 از *�د*	ن

�$اھ  ����  - زدور ھ)c و ھ)K c+	ن ھ* S� P*	ر ر�(�+� و
r و /����#	ن از راه
. 1	 �31ان و د��� #�3ھ	ی ا��ان... در وا#+��� و ��$�$رک و /���� و �	ر�D و . �Kد��
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�	��	ن *���ک /$د آ��G *. آر*	ن وا�Zی را د�P	ل ��K  7د��ا�� *�دم ھ�7 ھ�ف و
، :+HP �$دا���(�� ی � *�د*	ن و:��	�3	ی ��2M ط)P	��در K+	ر ا�.��2M ط)P  /$د

�+  ھ&  /� راه�
ا��	د / �K	 :	�P	زی و /	 �Mا29 راه �$د را �  *  ?��2 و *   را
��د?.  

:+HP �$دا���(�� ی /�20 ودوم ��داد �	*��ه ام  �D از�$ران :+�K  �P آن را - ٢
 bP
 �/ �K �+��? ار���� 	A��*ت *��6ه ی آR	�ص در ا$O� �/  �	ن <�3ه ھ	3?	�

0�� �+6M �1ک �/ �k	Z ���د �ز�	oاری آI? ��	*�
?$�   ا�+	ن :	�  ا*� و . �+�
 �7J ن	�	زی و ��اھ& آوردن ا��و��� ای /�ای دوران �	

b �	��� ا�� :23 ھ$�2 	+*

�#$K ��ا �K �+>ھ�	/$ت  3	ی 1	ز��$�� � �+> e: ��	�� �+ر �($اھ	ی /� /e�>.  

٣ -  ��	Pو د�  *B
�� اo ن	?��
ا?� از اBMح ط)P	ن درون 
	��	ری /�Iر�&، ا�� �$ر

eP«	ی اBMح ط)P	ن از /�<b0 روھ HP+: « �8$ق*  �$? �K ن /� و:�آ*�ه ا��	+>


���0&، �� : ?��7ه را �	?3	ن �	��� ا��	K �� 2 و
�$7�0&،�� *	�$ اK �� 2 و
�� ا+� ��
 *B
ا�� *P8$د ?��7ه از . ا�BCب ��و��	ر�	
2 و �� اR$Mً ا�BCب <� ر
� /� ا�BCب ا

2
BCب ��y(M ،20 آ*�e ا
2، ھ�<+� �K :37$ری ا
B*  ا�. ھ� �H0+: �Y :$ر ا
��?	ن دو
2 دار��
��ی ا
2 و��م �K ا�� �$ر�V1 ،20�� ��C� 2�Rو 	2 ا*
  .ا

/	 ا/3	م آ���+  *�دم را ?�7اه 
	ز�� و  ۵٧*	�+� آ
�	�� ی ا�BCب  *  1$ا�+� �PA	رد���
را ھ�7 در و:$د  ۵٧در
2 ا
�K 2 ?	��ی . /	ز ?$#� ی <�7  /�+�از�� /� ?	��ی

 �$+K ی دوران��	? 	د�� ا*�K  * $4�0:  +�ا
�K 2 از  T0*۵٧ #�ه ی آن ?	��ی  ،�7
/+� :37$ری ا
B*  ر
��، ودر 1$ر��$ و ��$�$رک �	 *C	طK �8	ر�3	ی :37$ری 

?	��ی *A(0 ، ھ& 
�?�*  ا
2 و ھ& درد 
� ��ارد و ھ& آن . ا
S? �/  *B ��و����0
  . ز y(M و <�3ه �7	�  ھ�<+� �K :)$ه ��و#  را از�	د �7  /�د�7V(* �K ای ا
2 ا

7��ا : «/� �	م » 
  ان ان«?eار#��  - ۴
آرای  ٢٠١٠در �$ر�� ی » 
	�7$ن. 
�+K  * آوری d7: 	A��*ھ  را در آ	ن دا���	�ھ� <� *  ?Iرد *   ١٩.<+�1� از ا��ا�

�eان ا�� ا��ا��	ن دا���	ھ  در ا�	Rت *��6ه* �> �/ &+�ی آ*��A	 CJ	��ی ��H �	 ا��	ده  /
��e:	J ا��ان �M	8* T�ر	1 �M	� ا��ان T�ر	ی 1	رو��ادھ a�7J دار�� و از درک. 

*C	��0 ی ا��Jاض 1$ده ای �D از ا��(	/	ت /�20 و دوم ��داد » 
  ان ان«?eار#�� 

� /�ا���e *  دا��$

C$ط #	ه #� و �/ �4+* �K  �P+: 	/ ور او ?�<� . را	/ �/

	P# :�ی را  �	و31	1' 	رد ا*$�  * &�> �/ dLC* دو �و ا� HP+: دو �ن ا�	�ھ�3	�  *
&�+K  * ھ�ه	�* e�� . c� ��	P� را HP+: ��2 ا
از PJ	س *��C�8* �K �+K  * SC�  �B 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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�+K ن$���
��7J �/  �B از �	د *  . ا�BCب دا���/ 20� +8*	 �K �7  �$اھ� رژ�& را *
�* 	3�	/	�گ /� :37$ری ا
B* ، *�گ /��	*+� ای ، *�گ /� وR�2 /�د *�دم در�


� *  داد�� ��C� . �> D� ، &�
C$ط رژ�& �8+  ا�BCب ��ا� �/ S�ا?� ا�+3	 را /� *8+	ی *
�	ن ا��ا�  P1	ر �	A��*آ �ا� �G#�؟ آ�	ب /BCی ا�$
 �/ H�ی ?�ا	1$ا�� /� *8+  * e�>

#$K ھ� �K 2
H ا�BC/  و ھ� 2K�Z ا�e�  /BCو*	ً /� ا#�P	ه *  �+�ار�� ا�� وا89�2 ا
20���ه *  #$�� ورژ�7  را . *8+	ی ا�BCب ���وز *+� �> 	3�K�Z ��ازا  ��/

��ون *  رو��/ �+6M ب از	�*	K	� ری	�#3�0A	 /� ا��ازه ی . 
���$ن *  
	ز�� و/0
����A  در :	�  در �» ار�20 /)$خ«. ���وز�3	 اھ7�2 دار�� ودرھ7	ن رده �9ار *  ?

از �K	3/	 �K ر
	�� ھ	�   را در ارP1	ط /	 rP1�* �A'1 /	 ا�BCب در/�*  ?��د  /� 
در /�ا/� ا�� ھ3�P+: �7	 و 3�K�Z	 ھ+$ز : در
�  ���A ای ا�� /� ا�� *7z$ن *  ?$��

�+K2 ا��)
 ��/ T�ر	در 1 	3/BCر ا�	7# . �lا �ا� ��	'
ا*	 . را در /�ا/���ارم» /)$خ«*�.
��20 ودوم ��داد /� آ�PJ �G	س */ 2K�Z �K 2
�B  و *	�+�ھ	�H ا#�P	ه *  K++� ا�� ا

/�8 را �K�Z  *0	�27 آ*�e /� *  #���7 1	 در *+Y$*� ی ا�A	ر#	ن 7Z �K	�2 از 
�4+�/ 2
در واd9 و�  آن 2K�Z در /L� �$د �K�Z  ا�BC/  /� #7	ر . اBMح ط)P	ن ا

/	ز ھ& �M ر27Z /� . و از �A1ار *  ��ھ�eم ا�P	9  را ا#	ره �Kده ام. *  آ*� و *  آ��

bP د��	داری ھ�7  �/ �K  �B�آ#'��  .ی �)3	 ی ��2 
� را ��اب �PJ�+K  7	س *

7�� د/	#  از اBMح ط)P	ن ا*	*eاده ای *  
	زد �K *�ده ای در آن د�� Z م	� �/  �$?
2
/	�� در :	�  /� ا�� ا/�Iال آK	د*�c در ا�	Rت *��6ه ی آ*��A	 و ا�� . ���ه ا

�3	ی 
eP�+� :�ا?	�� ���j/ eدازم��<�$�� ا
�K 2 در *�J$74 ای �K ا������ان . دو1	8/

�/�آورد�� و �Z  ھ7	ن ادوارد  *b�A ��ا�A'$رت e�:	ی ?���+� و /eر?	�  د��� �

�3	�/ H	��Rه #.ن و *��P1 ای /�ای �$د د
2 و �	�Kد و �
	K ھ�7 ی 	ھ& / ��8

  A6z* ن آدم	3?	�،��$�/ �)
�+  1$ا�20 از aZ *0)7	�	ن L0(�  6�0* c� ن$G7ھ

�
	�
 �/ S
3	ی ��H �	ا��	ده ی :37$ری /  آن 0K �K  #�ه /	#� *  �$اھ� از راه $1
 *B
از ط��a اBMح ط)P	ن *�	���e/ �P و /	 �2M�� H3: c ط)P	��،  و 
Dj ا

  .  #�3ت /+�/	زان �I��L�� را از آن �$د 
	زد


� ی داغ �1 از آش ا��	K ن	P(ح طBMا ��ذره ای از اBMح . د�P	��G ھ	ی �	رج ��
�	�
�eی را *  > ،p�7  ���++� �K ھ� D�  P(�� ا��، �� در ط)�+� �K �� آن را /�ا��

:��	ن وا89  آن #�2K دا#�� ا��، �� دردردھ	 و ر�34	 و P*  �Z	sZ درو�  آن در 
*C	ط0Z d	س �8	��2 دا#�� ا�� و �� /	وری ژرف و ا������ه /� آن دا#�� ا��  و دار�� ؛ 


eP*. از ھ�7 ی ا�+3	 PK ��#I?	ده HK *6)� ھ& #�ه ا�� 	�  P(ح طBMا �اری در ا��
�� و �7$د K	ذ/�	ن�

b /	 و:$د را	+�* 2
�eی ا> dLC* . و HP� 2 دو
:+0  ا

9�	�� ای /� ظ	ھ� . ا/eاری ا
2 ھK �7	ره ھG7$ن آ<	ر ��ا��0 	/ �K  *د�* ��ھ7

(2 از CZ$ق /��وM)y و ��$�2 ��ھ�eی /� د�	ع /�*  ��Z،��e	ظ� ����� �


(K ه	2 دا���
�	 را در ارP1	ط /	 دJ$ت ���AP	را�� از S7J ز#2 و ز�+�ه ی ر�	P7
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�++K y�PC1 ، �
�3	��Z H و*�ز �7  #+	P(ه ط	: �K �7ی ��ادZات. ا�zZ ��را$O1 �/، 
 y(M ی	وه ھ�? dPب ط	/  +Kا�� �)
اBMح ط)P  �8+   دوری :�0� از ��$�2 و

در
2 ھ+�	*  �K ا�� . ا*	 ھ�7 ی ا�� O1$رات ��C  /$ده ا
2 /�آب. �$اه �oب
�zZات �oق در O1$رات را2Z ط)P	�� #+	ور /$د�� و *�دم و :$ا�	ن ا��ان را ازھ� 
C7J 2K�Z  /	ز*  دا#�+�، ��	/	�3	 و ز��ا�3	ی ا��ان o$ط� ور /$د�� از ��2�$ 

�	ن�*$AZ . ���V1 ی	3�P+:د از$/ ��#	Pا� ��	�در
2 در ھ7�� �Y6	ت 
�ا
� �	ور*
b(ام *  ?'�+� �. ط�* �K  �	�/�o ���� و د?�?$�  ھ7�V1 ��7  �$اھ+� 0K  در *0

ز 
Bح /�?��د، در 
$ر�� و ��P  و /��6� A# �/)3	 و در *8+	ھ	ی *(�)� ا
�'	ده ا
/� M$رت د�	�2 *0)6	�� ی �PA	ر از
$ی �	1$ در��c� ، P /	ر. 
Bح را �K e�$41د��


$*	�  و از . �J/�0	ن 
8$دی در /�6�� و /	ری د��� /� ?$�� ای *�'	وت در 
$ر��
�� و :	ھ	ی د��� *  ?Iر�&L0(و� �7� .  

/  �1د�� �A  از *���73� �O+Jھ	ی /	زدار��ه ی 61$ل در ا��ان K+$� ،ا#	�J ی  - ۵
2
ا�� ?$�� از ا����� ھ	 در *+Y$*� ای . ا����� ھ	ی ��اK+�ه و 1'++  و ازھ& ?0�(�� ا

���� و ��ورش *  �	/+�?  * SA#  P(2 طM�� و 	از ر� .j> و #�*+�ه از a/	
�3	ی 
?���� 1	 9$م *�اران دو �HP و �	#�20 و /	��Rه *)�$ن از �	ا��	ده و �$#� <�+	ن 

��ه
در *�	ن ا�� *�د*	ن و �Z  در *�	ن ا�� . /����#	ن د�P	ل ا
Bم *��8ل ا��. �$ر
�� ا
Bم *P* ��  ���8+	ی ��Aی ا
�$اری دارد و �� +> 2C�CZ  / ن	P(ح طBMا

�� *  ز��/�/	ورھ	ی 1A1  +��
�2 و �	K	را. 	ر�(  راM	�  / 2
ا�� . *)�7V ای ا
آ*�eه ای ا
2 از ��2M ط)Y+* .  / ، P$*� ی ��Aی را *+Y$*� ی ر�	 *  �	*&

��	P(ن ط	
�	/  آ�
   ./� #�3ت /	وری و �9BJ /� د

�K *$رخ <� و 
	ز*	�3	ی » ��وا�� آ/�اھ	*�	ن«از 9$ل » 
  ان ان«در ?eارش 
و <��jا #+	��� #�ه ا
SC� ،2 #�ه Y1 �K	ھ�ات ��	/	�  ����ه ای ا
2 ا��ا�   *0)6	��

2

$ ھ7$اره �A1ار #�ه ا ���/ $K	P+1 HP+: از �K �M	� .20�� a�او . ا�� 
(� د9
�b را آ*��A	�  /�*  #�7د
  +���# �K ن ا��ازه ا��ا�  *  دا��	ه را ھ7���� �ا ! ا��>

ه #�ه 3�K�Z	�  در ھ�7 :	ی د��	 *�	ھ� ا�� <+�� ؟�ا��&�� ا�� ����ه ی را ا��ا�  //	
2

�ا
� 1	ر�T ھ+� در /�ا/� ا
�78	ر ا��)�D /� رھ�Pی ?	��ی ا�P	#�� /$ده ا
2 از . ا

ھ7�� Z	R ھ& د���& در �K$رھ	ی Y1 .  /�J	ھ�ات ��	/	�  و �Mھ	 �7$�� ی د���
$1
Y1 �/ S	ھ�ات ��	/	�  �A  از #�$ه ھ	ی /�:��0 ی *P	رزه /� 0Z	ب *  آ*�ه 

2
�� ��. ا+> �K ��در ا��ان /� ��ض ا  kا��J2 ا+
 �/  A�* 	�  ه ای را ا��ا���
��K 20 ا��ا��	ن #�$ه ھ	ی د��� *P	رزه � 	8+* ���/ &�و ا��Jاض را /� K	ر ������ /�ا�

��	ھ  *  ا��ا�3�K�Z �/ 2	ی  نK	�  *  /$د آ/�اھ	*�	. /� K	ر �($اھ+� ?��2ا�� و
	ر �	 �A'1 و�Z  :��	�3	ی *6(0	�� �D از*��وط�2 و در دوران �	�	�  
)0)� ی 9	:

 ��*0)6	�� در دو دھ� ی <S3 و �+4	ه در�OJ *�76 رk	#	ه و از ا�+3	 I?#�� در ھ7
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دوره ی :37$ری ا
B*  و �Z  ھ& اK+$ن �K ا�� �	ددا#�3	 را *  �$�e3A�  +8� &0ار 
��O و �$د
  . و 


  ان ان«�A  د��� از 0K	�  �K در *�8ض ��
�3	ی  «، 2
J)   �9ار ?���� ا
ا��	ن ھ& �K از 
� <3	ر دھ� ��H در 0K$ت ا
�	دی دا���	ه در . /+$e�eJی �	م دارد

K  * ک�

  �� /+	/� روا�2 ھ7�� د
��	ه ��Pیا�	Rت *��6ه ھ�7 :	 	�
،ا
�	د J)$م 

��(» /�0ُ� K	�U«ا
2 در$/ U�	K .( ده ا�� و ?'�� ا���K H�	*�� ت�zZ �� :+HP«ھ7

�	1  *�	/� دارد /	 :+HP دی ا
2 وK+$�  آ#A	را �k ا
��PاM$O٢٠ .»�١٩٧٩  �ا�
 2

(� /� را
�  �	�9 ارزش ا
2 و در ھ7	�6	ل �	در.  dLC* دو �ا� �K 20 آن)�


(� ?'�� از �k ا
��Pادی /$دن  . را �7  1$ان ھ07	ن دا�120	ر�(   �K ��دو د��� ا

�� آ�3	 /�	Kو�� 	� HP+: دو �ا� S�(C1 ی	8+* �/ HP+: دو �ا�  �/ �K 2
��  اM$O�

ا�� <+�� اظ3	ر ��Yی �� . ھ�p رو �7  1$ا�� /�	��� �U��V/ 2(O ا�� دو :��	ن /	#�
2
�A  /� ا�BCب ا�4	*�� و د���ی ھ+$ز در *�Z)� ی . 1+3	 ?�7اه K++�ه  �K �	در
2 ا

�� *  زد /� �$k �ِ   Jدر آن �2K�Z  +8�  A ا�BC/  ِ. /	�+�?  �9ار داردA1 ه	رژ�& #
و�	ق K	ذب *�	ن ���وھ	ی #�K 2K++�ه e/ H)/ �Kر?  از ھ7	ن ���وھ	 ا
��Pادی /$د�� 
 �K b(ح طBMا  �	'�	)* �/در /�ا ��)��� *  ز�� /� :��	�  �$د ا��A1  A� ��و ا
�$ا
�	ر �4	ت رژ�& از درون ا��؛ ا�� اBMح ط)P	ن و ھ�.ت Z	�7K ی �Y	م :37$ری 

  را /� ا��6اف /�A	�+� و ��k 2(O ا
��Pاِد ا
B*  ھ�دو �O9دار�� :+HP *�د*
�K$f1ا1�c آن را /eدا�+� و 2K�Z *�د*  را در�Z اZBM	ت درون 
	��	ری 

<�$�� *  1$ان ا�� <+�� 1'	و31	�  را �	د��ه ?��2 و ھ�دو 2K�Z را . ��و/A	ھ+�
��و*+� /$ددر :+�k HP رژ�& . *�	/� ھ& دا�20� D/ رن�* �k �O+J ه	#  �	Z در ،

2
1'	و31	ی د��� . �K در :+3�P	ی �O+J  �$+K �41دط)P  /	 �9رت وارد 6M+� #�ه ا
&+K  7� ن #�حRرا ا .  �K�Z و HP+: 2 از�M$O� c�  �9اھ& /�$�& و$�  * rC�

را *  ?���& و آن را *���ک /�*  �7#�& *�	ن دو *dLC 1	ر�(  /	�� 9	در /	#�& ا�� 
��4��ه و ا����+

�ی و /� *�د S7J �$?  (K را �
 �� ،&�ھ�7 ی ا�+3	 /� .  ه ا�4	م دھ

K+	ر آ�e�eJ$+/ �Gی و ھ+�7	�H درک �K  7++� ا�� وا89�2 ا
�K 2 ا
��Pاد *8+	�  
وا�Z  ��ارد و ھ� <�eی را �K ا
��Pاد �	*��ه *  #$د �7  1$ان در ھ�7 ی دورا�3	 

اK+$ن *�	ن #7	ری از ا�� ا
�	دان ا�� �3	�2 
	ده ا����  ا
0A� . �K 2	ن و/�ا/�?��2

  ا��ان رواج ?���� ا
2 و 	�
�	رج از �K$ر و در *�	ن /0�	ری ازا��اد و A�1)3	ی 

2
��ه ا�K�/�
 2)
  . /� M$رت �$c��  J ا����  *+�74 و 

8�K 2+$�  ا��ان و ا��ان آ
�	�� ی ا�BCب  kاھ+� و$�  * �K  �	0K �+�0�� &K١٣۵٧ 
k$1 س	��y دھ+�را /� *�د 9 . �Y� ُ از�  �	د*�* ���ده ?��2 اM$�  �7  1$ان /�<+

                                                           
20-Ibid. 
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�� �P*  (7J+  /� روش و ا����� ای 
	*	ن �	��� /	#�+> �K ای �7$�� . *��وط /� آن�/
�& و *  �$ا��& e? �Kار#��
  ان ان  دو *8�	ر » 
  ان ان «در ھ7�� ?eارش +�/  *

��د �K ھ� دو �2P0 /� آن?  * �/ �0�	C* 23: را  �K  �	رھ	��	ت و *8M$O�
�	ن ا��ا�  P1	ر آورده /$د�� /��1ی دار���	A��*آ .  J�* ��#ارe? ��ا �K �K 20 آن)�

2K�Z 2 در ھ�دو
دا��4$�	ن در �M �(20 ) ٨٨و D� 2K�Z از ا��(	/	ت  ۵٧(ا
8�	ر دو*  �K او /�?e��ه ا
2 /� ا
�'	ده از ر
	�� ھ	ی ارP1	ط  ا#	ره . �9ار ?���+�*

ا
�'	ده از �$ارھ	ی M$1  در 
�ا
� ا��ان ��7J  �Cه ا�'	�Kد در Z	�   ۵٧ر د.دارد
 �AP# �M	� ���: ژی$�$+A1 �/ 2
�eان در �$رA�*  3:$1  ا* �/  �$+K HP+: �K

و #�AP ی ?��0ده » ��D /$ک«و » �$1���«*	�+� ) #�AP ھ	ی ا:�7	J (= ھ	ی ارP1	ط 
4�� و /0�	ر �$ب . »�1$�$ب«$�  �و *�دم �0+� و��+
، ا�� دو *8�	ر را *  1$ان 

�20 ز��ا در *dLC . ارز�	/  �Kد� a�۵٧*8�	ر اول <+�ان د9  e: �/ ری	���وھ	ی /0�
*	�+� :��	�3	ی *IھP  و . دا��4$�	ن در6M+� /$د�� و ����	*	�� �K  * 2K�Zد��


	�

	ز*	�3	ی   �Z 	� ن	�
  :$ان /+�	دی ھG7$ن *4	ھ��� و ��ا�	�

	ز*	�3	ی   
در ارP1	ط /	 *8�	ر دوم /  . 
+�  /0	ن �2z3 آزادی و :�3P ی *)  و A�1)3	ی *�	/�

8�	ری <$ن �$ع ر
	�� ی . �1د�� *  1$ان /	 ?eار#�� 
  ان ان *$ا�3�C	�  دا2#*
ارP1	ط  در �HP+: c ا:�7	�3P#  /  J اھ7�2 دارد و در ھ7	ن Z	ل *  1$ا�� *8�	ری 

ا��K ��P در ا�+4	 /	�� /�$ان �6$ه ی K	ر/�د ا�� . آ�� *�P�8 در :C* 23	��0 /� #7	ر
�y دادk$1 2
ا�� K	ر را /� در
�  ا�4	م » 
  ان ان«?eار#�� . ر
	�� ھ	 را در

��ه ا
2 در
2 /	ز�7  ?$�� و در
2 �7  ��ورا��. �7  دھ�+# �K ای را ��A� . c� از
$ ھ& *  K+� و ھ7�� o)$ 1	زه  ا��e? .(o  Kار#�� ��e ا��Y	ری /�H از ا�� �7  رود

�/	�/ 2
/� وا�AP# HC� d9 ھ	ی . ا:	زه �7  دھ� �b(L* &3 و *8�	رش /	ز1	/  در
ا:�7	J  در :+HP �$دا���(�� ی ا��ان �D از ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری /� ھ7	ن 

از ا�� ?I#�� در . *�eا�  �P$ده ا
�K 2 /�ای *�	ل در *� �O	 D�$1 اI?�lاری دا#�� ا��
در K+	ر ر
	�� ای ھG7$ن �$ار M$1 ، ر
	�� ھ	�  د�����e*	�+�  ۵٧ا�BCب  آ
�	�� ی

�2 دا#�� ا���	8� e�در ا�+4	 ��P+* . ًB8،*6')3	ی ?$�� ?$ن و
	ز*	�3	 و A�1)3	ی *��  �
1+3	 *  �$اھ�& 1$:� دھ�& C* �K	�/ �0	�� ���O9 . �/  +�P*ار�& /� ا�� :+�P ھ	  /�jداز�&

�& و /� K	ر ?���� #$د*8+	 ورو#  ا
�$ار Y+1.  


$ی و �Kو/  *  �$��0
�K$ب » 
  ان ان«?eار#��$* ��0Z��
SC� �/ Dj از *
 	/ 2
9�	س /$ده ا S/	9 2�$�� ت�Z ت و�# �Y� از ��Y1	ھ�K++�?	ن در ر��ادھ	ی ا�
���3	ی 
	واک �K از *+'$ر�1�� و �$�+	ک ��1� +J	�M  دوره ی ��H از ���Zو

�Mف ��Y از *�eان 26M ا�� ادJ	، *8)$م ��20 ا�� . آ*�ه ا
2ا�BCب /� #7	ر *  
2

  /� <� *+Y$ر و  از <� رو /� K	ر ر��� ا	�9 �����3	ی . <+���Z*  1$ان و 	آ�

�	 در دوره ی  �۶٧��وھ	ی 
�K$/�� :37$ری ا
B*  را �D از ا�BCب �	 در 
	ل 
 S/	9 واک	
9�	س دا�20؟ ا�� در 7k� از ا��� اBMً /	 ��$��3	ی *$ردی و ا/)3	�� ی 
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آن *$ارد K	ذ/  ا
�K 2 در1	ر�8* T	�Mا��ان :	ا��	ده وھ�7 /� *�د آن درو�joدازی 
�++K  * . ���Kو/  *  �$��0 
�K$ب  - /	 $1
S /� 9$ل *$
$ی» 
  ان ان«Z	R ھ7

*�� ��K	رھ	ی �$�+	ک /�B	D� �(M از ا�BCب �	 در 
	ل . ز*	ن #	ه ھ+$ز ادا*� دارد
۶٧  �K �+�$?  * �)
  J$� ن	P(ح طBMا �؟ ا��+�
$�در ز*	ن <� 0K  /� 9$ع �

آن و29 آ/�اھ	*�	ن �K ! ?$�  از �Kه ای د��� ��ودآ*�ه ا�� و ��0Aه #�'2 زده #�ه ا��
 �/  A�* �� ،2
71	م اطJB	H1 را:d /� ا��ان *�P+  /� �81ادی از ا
+	د ��اK+�ه ا

�2 رژ�& #	ه /0�	ر K& /$د«*  ?$�� �41/� ی #(O  دردوره ھ	ی *(�)�، Jو��* .
رژ�& :37$ری ا
�C* �>�?  *Bار ز�	دی ...K$د1	�  �	ر:  اورا /� �9رت ر
	��ه /$د

�3	ی ا��(	/	1  و 
)b آزادی /�	ن از*�دم ازد
2 داده �
��H را /�ا�l �	درJاز*��و
2
�2 /��$ردار اJی *��و ��	ل ھ+$زازھ	Z ��ا 	2، /
ھ	*�	ن ��وا��آ/�ا  ٢١».ا


(+  /D �	د9�a /�ز/	ن *  را�� . 2�	7Z bP
ا?� #	ه /� اP�J	ر ا�� 1	ر�(+�	ر 3+1	 /� 
��  ا��ک«/��	��	ن J2 » *��و
	31�* �K را  *B
دا#2 <�$�� *  1$ان :37$ری ا

 2���K2 و ا

�K$ب و �0	د و �A* b(C1ر در ا��(	/	ت از ��Y*�دم ا��	ده ا bP
 �/
��  /�ای آJ�8 *��و*	:� S�	9 2 دا�20ن�J�0+� ھ+$ز دارای *��و�ا���P آ/�اھ	*�	ن ؟

  *B
��/ �(7: c�» H	�1R /� ز/	ن �$د *  ?$�� :37$ری اJدی از *��و	ار ز��C*
�(20 /	�� 1$:� دھ& �K ا�� ا
�	دان آ*��A	�  ا��ا�  P1	ر . از د
2 داده ا
2» را

& /�ا�l ا�� ا��(	/	ت ا��� �P$د �K دو د��� ا�� �K ا�� رژ�. ��اK+�ه ?$ و آ#'�� ذھ� ا��
2
��H را ازد
2 داده اJدی از *��و	ار ز��C* ن	ھ� . /� 9$ل ا��	# H�از *�31	 �

�2 ا�� رژ�& /$ده ا�&J#  *��و	رژ�& را دارای . ��و� �د��� �7  1$ان ا� R	Z
�2 دا�20 و J�*  �Z  #� آن J«*��و��	ر » ھ	+K ?$#� و �ره ھ+$ز در ا�	G�ی /

 �

(� *  ?$�� و <� . *  ز���� 2�Jاز *��و  �	+P* �>�/ ن	�اBMً /	�� د�� آ/�اھ	*
��وی �	ر:  /�3ه *+� �  �	P��81�'  از آن دارد؟ آ�	 رژ��M �/  7ف ا�� �K از ���
�2 *  ?�دد؟ آ�	 رژ��M �/  7ف آن �K *  1$ا�� 
�K$ب J�9 *��و	2 �
#�ه ا

�2 /� ا�4	م /�
	�� ھC�$* 	/ ن را	'�	د؟ *(���2 �9ار*  ?Jی *��و ��	ز ز�� <�� ھ$+
�2 دارد ، �� ا
�+P	ط  J9  از *��وBذھ+  و ا�  �	+P* ن	�O1$رم ا�� ا
�K 2 آ/�اھ	*

�+  و J	م و دور از ارز#�اوری <+	ن * �K	DK و/� در ��Y دا2#J . �/  7�رژ 	آ�
��ه ا
2 و 1$ا���0 �	��	ه
�P	�  1$ده ای /� �9رت ر���	/ �K ��ف ا�M  �Y�	6* ی	ھ

�2 ا
2؟ ��7K ا�BC/  را Jدارای *��و bP
 ��K	ر در 
�ا
� �K$ر ا�4	د K+�،  /� ھ7
در :3	ن *  1$ان �	م /�د �K *	�+� ا�BCب ا
B*  از ھ7	ن ��دای ���وزی ، 


��$رد?  و �.س و �	ا*��ی و /��1 از ھ�7 ا0Z	س ���b �$رد?  /� /	ر ��	��ه /	#� .

� �'�ی �K رھ�P اBMح ط)P	ن و ا�$ز�0�$ن درون آ/�اھ	*�	ن *  ?$�� ھ ��7

 R	Z �K ا��  +�
	��	ری #�ه ا�� �8+  *$
$ی و �Kو/  و �	71  ھ7	ن ���وان �7
7�+  و�Jه داده /$د� �K �+�0ھ  A�
(+	ن b��o و . �$ا
�	ر  �Y	م د*$�Kا1 ��ا�� <+

                                                           
21

.Ibid. 
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� �'� در در. /��	�� ای 1+3	 /� درد ھ7�� ر
	�� ھ	ی آ*��A	�  *  �$رد ��
2 ھ7
دوران آo	ز ا�BCب 1+��1�� رو#3	ی �7�+  و?��e از د*$�Kا
  را /� K	ر/�0+� و 

آ/�اھ	*�	ن و دو
�	�H /	 ا��ان . *(	�'	ن �Y	م ا
B*  را /� /��1�� و:� 
�K$ب �Kد��
��	�� ا��/  
	�

  آ*��A	�  /� را
�  ا*�وز /�H از ھ� . و /	 ا
��Rل 	�
J)$م 

� �O)�  ژور�	���0  /� �$د ?���� ا
2 و /	 :)$ه ای 
�?�م K++�ه و /� *�د ز*	ن د��
ا���P ھ7�� �zZات ا��ا�  P1	ر /	 ?'�� ھ	��	ن . اظ3	را1  
��	�  روز?	ر *  ?Iرا��


2 را در ارP1	ط /	 ا��ان /� 	�
�	ن را /� /��اھ� *  �K	�+� و 41	ری 
	زی �	A��*آ
ر *�	ن ا�� �zZات ����م c�  �Z �'� را �A'1 �K د. #�$ه ای �	
	�& دا*� *  ز�+�

�0�$+/ 	A��*در آ  
	�
�	ت Z �/ d:را ��	C* دو  A� �#	/ در	ورا�� و 9�j/  
	�
 .
 ، �++K  * ������#	ن /	 ژ
�  B9/  #	ه را *  �A$ھ+� ، :37$ری ا
B*  را $1:/

�� 1	ر�(o  �	دم *  ز�+� و ا����� ھ  
�� ��ھ+�  
6L  و *I�Pل از د*$�Kاo و  
  ./� ا�+	ن /	ز *  ?�دم. ا#	�J *  دھ+�

 �$+K و �����	ن دو رژ�& �* �0�	C* 	/ '�  ��ارد�	9)& *( �ات . ا��zZ ��و�9  ا 	ا*
 ��$# �k	Z �K آن  / ��e�ن *  آو	P(ح طBMا �ی ا�	PJ �/ *�ام 	ا��ا�  �7  ِ�	A��*آ

7�
	�
 �K &+K  * ��C� 29ز?�د��،آن و	ر /� ا��ان /	و 79  *�?�
  J$� ن	اری ا�+�
?$�  �$د را *�Lح *  K++� و ا?� -��A	 ����0 ا�� و از راه ا��اندر آ*. /ُ�د ا
2 - /ُ�د

ھ& روز?	ری ا*A	�  د
2 داد ھG7$ن *�	ور اBMح ط)P	ن �	 :+	Z  در ا�� :37$ری 
�++K  * 	� 2 و
�2C در *�	ن ا�� . ا
B*  درآ*�ی ��J  /�ای �$د دCZ ذره ای S�P9

&+K  7� ھ�ه	ن *�	+�  .از �	رج ��

 Hھ	K م آ���+  و	ا/3 e: ی ��ار���O9 �+س *  ز�	�
2 دم از 9	�
و�9  ا�� /	زر?	�	ِن 
��3	ی �$د و اBMح ط)P	ن�$f0* ر	اد در دو ر. /�P�
ژ�& /  �1د�� ا/3	م 
(� را��ن از ا

��1	ر�( آ���� ا
2 وo . �K  �P+: 	/ e��  �$+K HP+: ن	�9�	س *  dLC* ۵٧در 
�	?3	ن در *�ت ز*	ن K$1	ھ  
�ا
� ا��ان را ��ا?��2 /� ?�7اھ  *+�3  *  #$د 

�#	P� �#ه و رو��4+
8�	رھ	�  * �/  +�P* �G�	+> .20�� 2
آن :+HP . ا�� 9�	س ھ& در
 ��
�  �$ا
�� ھ	�  /�k rC� .$+K HP+: D#	ه /$د.در *�ت ز*	�  K$1	ه /� ����4 ر


2 *  ط)�P ،  ز:�ا�  د��  را ا. را ��7$ده ا
2$ن راھ  درازھ& اK+*�'	وت دارد و	�

  * �)
7�+3	�  د*$�Kا1�c را در ز��?  :87  *  
�	�� ، از CZ$ق #�3و��ی z1

  K+$�  را ��0Aه ط�د *  K+�، �$اھ	ن ا
��Cار :  9$CZ	d* /�ای 	
?$��، 9	�$ن ا

(P1 را ��	'O+* ت آزاد و	/	)اری ا��e?�/،2
 	3���K  * w+� و /0�	ری C1	k	ھ	ی ا9)
����#	ن C1	k	ھ	ی ��ھ+�  /� #7	ر *  رو��/ �K ���ی . د ��	�
آ��G *3& /$د  ۵٧در آ


  /$د	�
 rC� ،ح�L* 2 . و

  �	در	�
�K HP+: S+$�  /� �$ا
�� ھ	ی (C1 رو �از ا�
  .ا
2 و ���b دھ+�ه
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۶ - �7Z ک *  دھ�	> �+�
. � د/	#  �	م دارد�A  از 0K	�  �K /�ای اBMح ط)P	ن 
�	 ?'�� *  . ا��	ن ھ�7 <�e *  ?$�� و در ����4 ھ���A� p ی رو#+  /�ز/	ن �7  را��

 ���$اھ� /	ری را ��e /� دوش /�K ��A �� /� او a(81 دارد و �� /� را
�  وارث <+
�	 /  آن . /	ری /� 0Z	ب *  آ��P7(K ه	1$ا���0 *�رس #$د در دا���  L�ا�# b0Z�/

2+
 �/ �K �#	/ ��#دا a(81 ه	دا��� �ی ا�	3�+
�$د او ��e �7  /	�� ا�� ا1'	ق را . �	 
داری در ا�� دا���	ه /eرگ �K ھ�7 :$ر آدم در آن  - ��	�� ای /�ا�� �	 /���د از *��اث 

/	 ا�� Z	ل <$ن O1$ر *  K+� *  1$ا�� *��ا3P*  l& و . #+	ور ا
2 و *$ج *  ز��
��:�ی ودر�BK cم �	رو#� و �Z  �	آ#A	ر /� دوش o �+K  *  �	3����8kو ،��K

c6z* .م دھ�	ھ�<� *  �$اھ� /�$�� و ھ�<� *  1$ا�� ا�4 �K 2
.  ا���P ا�� aZ او
 2)
���� ھ+�7	�H در ا�	Rت *��6ه ی آ*��A	 آد*  ا
2 د���0P /� ُ*� روز و / �+�	*

 P(ی #�3ت ط ��'�ا #�'�� *  ھ� DK و ھ� :��	�  �K /	ب روز #$د <+	ن او ر. #
 S�	9 د /�ای �$د$:$*	�  ��	

	زد و /� ?$�� ای *�ھ$ش *  #$د �K در J	�O1 &$ر ر
*  #$د و از آ�4	 �K �7  1$ا�� از ��$�$رک ادJ	ی رھ�Pی HC� ،�+K رو�	*� ��	را�� ی 

�+�ه ھ	ی *6)  �	ر
  ز/	ن را /	زی *  K+� و 
�آ�� �$د را در M'$ف اBMح ��

K ز��  * 	:  �	P(ی ط �M�J �Y� ی و �� از�A� �Y� ارد، �� از�� a(81 ن	آ� �/ �
 (7J  /�41.  

��2M ط)P  ا��ا��	ن دا���	ھ  و *	�+�ھ	��	ن در ا�	Rت *��6ه ی آ*��A	 ����ه ای 
2
ا�+	ن از �0A$ از ا�BCب ا
B*  ?��(�� ا�� و /� د�P	ل . �	ص و در �$ر 1$:� ا


$ی د��� /� :+	Z  از ھ7 ر�	ه *	دی ا��ان را �1ک ?'�� ا�� و از ����$��� ا�BCب *  �
ر
	�� ی <�ا؟ /� ا�� ��
H در.�1ر�4  ھ7�� وdk *$:$د *  #$�� BMحاو �$ا
�	ر

»2
��ه �1 از ا�+3	
2» #$رش /�aZ اG��  K2 ا���<�$�� . ا��K  ��دا��� ام ا*	 وا89
2
درس �$ا��ه و  *  1$ان /	وردا#2  *�د*  *	�+� #	�$ل /(	ش �K /� ھ�Z	ل آد*  ا

#	�� �A  از �	در�1�� ا��اد در ھ7�� :7	/ 2J	+> �K �#	��G در ا��ان *  *	�� /	 
 ��'���ن اBMح ط)P	ن /�K�/ �A� �/ ،��رژ�& رو/� رو *  ?�د �اوت ا��J 2 و*$O�


  /� �	م 	�
  (z8* 	/ ط	P1را در ار SZ راه �ا� �#$A/ ا��ان«و Sz8* « �/
�	ن /��R$PC؟ 1�	A��*د�� ��ارم آ��K  ی	3�
	�

+	ر�$ 
	زی«ا�� ا��اد در <	ر<$ب  «

�++K  *  Zو ط�ا &�
�� ?e�+� ھ	�  را �1+>   �	A��*راه �$د را /� . آ �از ا� ��Pا�
»	3�/R«��$#  * �Y� bZ	M ا��ان 	ط /	P1ز�� و در ار	
  * c�دe� e��  �	A��*ی ا .

��، �7  1$ا+�e�/�/  �	7Jا ��ن آ�3	 را ا�9B  دا�20 و از ھ� ا
7  /�ای <+
از /(	ش *  ?Iر�& �K /� ھ�Z	ل . *+�Y/	ور*+�ی /� آ�3	 ����20 و /� 
+H4 ��دا�2

��ا�� ی ا� *+2�e و :	��	ھ  دارد،ا*	 در:�ا?	�در:	ی �$د وCZ  P(2 طM�� 	/ ط	P1ر
7�� د/	#  و ا*�	��	ن <� /	�� ?'2؟Z ��  *�د*  <$ن e�eJ$+/  (Jی و ھ7



 

159 

 

�$ا�+�ه ی ن �K رو#� K+� از<� *�د*	�  واز <� 1	ر�(  
(� *  ?$��،آ / » د/	# «

$ق *  دھ�  ?��در �$#�� ای در 1	ر�7	ی . آ*��A	�  �$د را /� ورط� ی ا/3	م و 1


  ان ان« « SC� را H�	و ?'�� ھ �+K  * د	� al$*  8P+* ن$G7ی ھ$
$* ��0Z ��از *
�+K  * . ف *  ز���Z ن	+> e�
$ی �$* ��0Z��b���  �$? �K �$رده ا
2 و در *

�2 �9ار دا#�� *$(Y* ای از ��	2ھ
ا��K�2 ا��ا��	ن  ۵٧*$
$ی *  ?$�� در ا�BCب  . ا
2
*� �$دم �A  «./�ا�� /	ور /$د�� �K د��A	1$ری در ا��ان �	�	ن �	��� و *+�'  #�ه ا

�eی 26M دا#�� /	#�> �� ٢٢.»از ھ7�� *�دم /$دم، ا*	 ا*�وز د��� /	ور��ارم <+

$ی /+	 /� ?'�� ی د/	#  O1$ر *  C* �+K	و*2 در /�ا/� ا
��Pاد *��اث ا�BCب $*

2
7�� د/	#  
�	�H ?$�� /	ز*  1	/	��. ا
B*  اZ را  a��	��+$دی . ا�� 
(� �	د9
*�دم از ����J�� ،b و�0	دی �K ا*�وز رواج دارد /� /	ور *$
$ی ��	�� ھ	ی آ#A	ر 

ز�0	د /�ا/� ا*�دم را ی�7  دا�& <�$�� *  1$ان �	��+$د !ا�� *��اث /� #7	ر *  رو��
ھ& واژ?	ن �	د9�a ا�� و ھ& �VMی و �PKی /	ھ& . دا�/ 20	 C*	و*2 در /�ا/� ا
��Pاد

  . �7  �$ا�+�

7�� د/	# «Z « ^+و ��ھ T�ر	ر دارد *  �$��0 1	��K در �	د9�a /$دن *	�+�ھ	ی /0
�� ا
��Pاد /� دوره ی (J ن	�
  ا��ا�	�
ا�� 1	ر�T �8+  !! /	ز*  ?�دد ١٩٧٩ -  ١٩٧٧

2
/� /	ور او :$ا�	�  �K در *	ه ھ	ی . ا�� دوره ی ز*	�  
(2 �$د
�ا�� و/  �	�� ا
�	/	�3	 ر�(�+� و/� آزاد�3	ی *��  ا�Mار ورز���� از ھ7	ن <��7 ای *  � �/ ��ا�

BCی ا� ��	�
/�3ه  ١٩٧٩ب �$#+� و از ھ7	ن *+8P  ا�3	م *  ?���� �K ��را��	ن در آ
ان ا���eه :$ا�	ن K+$�  ا��. ا�� 
(� ازھ& ?0�(�� ��0Aه �	در
2 ا
2. *  :��0 ا��

دا#�� ا�� ودر
2 �($اھ� /$د ا?�*+�. 1	ر�(  و
�<��7 ی  ١٩٧٩ھ	�  /D *�'	وت از
7�� د/	#  ا*	 راK ��IV1 .  * 2Z++�ه ی ھ�دو *dLC 1	ر�(  را �0A	ن /j+�ار�&Z�Yاز�

)
+	ن /�ز/	ن را�� و آ
	ن *  1$ان ھ�<�e را/	 <�eی د��� /� ھ& 1$ان ا�� �$ع 
�$��ا��� . ��0Z��2  ��	ز /� آزادی *�ت ھ�2 
	ل 71	م در دوران *
/	ا�� Z	ل *�C�8 ا

2
�D <�ا او را /�*  �K  و /� رھ�Pی او 1� *  . *$
$ی /� #�ت 
�K$ب #�ه ا
2
�	. دھ ؟
(+	ن د/	#  /� را
�  �	�9 ارزش ا

�ز��ه ی K+$�  را ��ھ+^   


��ا�  و او:���ی ا�BCب � �/ �K *  دا��  �	ه ھe�ا�4	*�� و  ١٩٧٩/	ز?�2 ھ7	ن ا��
ا
�+P	ط او . در دھ� ی ھ��	د �9ن /��0& در ��1$ و�C(L* 2�R ی �Y	م ا
B*  *6$?�د��

 ھ& ا�BCب را *  
�	�� و ھ& /	زده آن. در ا
	س آ#'�� و ?0�(�� ا
2 ١٣۵٧از ا�BCب 
 �K R	Z ب راBCآن ا� �K ر$��K ی و$
را *  �A$ھ� و ھ& آن �K /�ای 0K	�  <$ن *$

�eه *  �$اھ+� ا#��	ق ��	ن *  دھ�K	� 2
  .ھ�7 <�e رو#�ه ا

                                                           
22

.See: CNN. February 10,2010.By Hamid Dabashi.Special to CNN. 
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$ی و اBMح ط)P	ن /� #7	ر *  رود $* ��0Z��7�� د/	#  �K از ھ$ا�$اھ	ن :�ی *Z
1	P*	دا آ
7$ن و ر�70$ن  �	?3	ن ���A ای ھ& *  ��ا�� و :+H0 را :$ر *  ?�دا��


� دھ� 1	ر�T :37$ری ا
B*  را ا�P	#�� *  دا�� از . درھ& 1	��� اش ��و/��eد
ھ7	ن 
	ن �K آوردم 
(+	�H از ھ�Y� p& و ا�40	*  
$د�7  . 
�K$ب و ��2�$

0�	ری از ا�� �zZا1  ا
c7�> �K 2 *  ز�+� و *�ام از ا�� 
$ /� آن . :$��/ �+�	*
����  * $
�8  /�ای » 
  ان ان«�K ا�� ��*	��	ت را /�ای 1	ر�7	ی او . Pو /� ط$ر ط

*(	طP	ن آ*��A	�  �	 د
K 2& ا��)�0  ز/	ن *  �$��0 واژ?	ن و �6+  *�'	وت /�*  
:+e?» HP�+� از و�K  �9 *(	طP	�H ا��ا��	ن ھ� �+�0	�M ھ+�	*  �K در 1	ر�7	ی 

eP
  . 9)& *  ز��» 

ارP1	ط /	 :+^ ا��ان و �Jاق،�	�� ?Iاری eZب هللا در 
(+	�  �K در ھ7�� �$#�� در 
P*	�j
،��$ای �7�+  �L	ب /� 
)7	ن ��P+	ن،در?���3	ی *+�CL ای آ*��A	 �D از �	زدھ& 

�3	ی �$?  (K ���	�� 	3+1 �+K  * ب	را?�اف /� ھ$ا ��1	� c� در eP
 HP+: ر#�ی و
�	ز /� �$J  ھ$�2 
	زی ا��Jاk  /�ا� S/ ،20�
  ا�� �zZت ��K �K 2
ی 0K  ا

�	 را دارد ا*	 9	در ��20 از �Z ا��C	دھ	ی �c ھ+����� ی *�8	رف P7(K ه	و9'  دا���
در �	�	ن ا�� ��*	��	ت /  
�و�1 *  �$��0 . ورا�1 رود» #�� ��«ھ	��$ودی ھG7$ن 

 eP
 HP+: ��+A� �A�»ا��/�o« ر	از ا79  A� �/ �+K S��P1 *  �$اھ� ا��ان را 	2 �


$ی *  . ��6ه ی آ*��A	ا�	Rت *$* ��0Z����ه ی د/	#  و /� �SC از *CJ �/ HP+: ��ا

�$اھ� �	ط�ه ی �c ا�BCب ا:�7	J  را �K �$ا
�	ر ا
��Cار �Jا�2 ا:�7	J  و 
1�1�b او �$د را /� ا�BCب . اO�9	دی /$ده ا
2 ز��ه ��	ه دارد �۵٧/��  �+Pو د� �+P�	�


(+  :�ی در د� �K /  آن ��	�	ن را��*  �7	ب /�ز/BCا� �ع از ا�	ا�� $�/  �Z 	� �#	/ ه
(	/	ت �C  و *+40& *�	ن :+HP ا��Jاk  :$ا�	ن و *�دم ا��ان �D از ا�LارP1	ط  *+

٢٢   /BCا� HP+: 	/ زد ��١٣۵٧داد	
 ۵٧او �c #	ه *�P�0 دارد �K *�دم در . /��9ار 
� �K ی$

eP دارد /� رھ�Pی *$ HP+: c� او #$ر���� و ��(J ه /$د������ او را �A$ھ

��ی �(A# در �K  0K ب را /� *�دBCآن ا� �+K  *  8
8�	ر * �
و /� *�د ا�� دو

$ی /� /��	�  �	ط�ه ای �K اK+$ن و:$د $* ��0Z��ا�BCب آدم *P�  73$د �8+  *

�+Kء	�Zر:  ��ارد، ا	#  . �	د/ a�ا?� از ا�� وا89�I�/ 2ر�& �K ذھ� ��اK+�ه ?$ و �	د9
�
�� /�ز/	ن را��، ���A ای �K ?'�� و �	?'�� و /	�� ?'2 9	در�$�
(+	�  /� ھ& � 20

�	ی ا�BCب Zر ا	�

eP �$ا HP+: ��ا �K 2
. ا
2 �۵٧	دا���0 /�ز/	ن *  را�� ا�� ا

2 در ا��ان #20A آز*$ده 	�
ا��K  /BC /	رھ	 در �M�J ی ��ھ+^ و اO�9	د و 

�	ء #$دZا ��	/ R	Z ،2
�	ن ا��ا�  P1	ر /	 1	ر�T و 
��$#2 *	 1'+� *  ا�� آ*��A	. ا�
K++� /  آن �K ذره ای /� �$د ز27Z دھ+� �A  دو
� روز در ��	/	�3	ی �31ان و 
�	ء Zر ا	�
�++� <� 0K  �$اP/و �+�$�/ �)
�3#
�	�3	 /��د�� و /	 *�دم و /	 :$ا�	ن 

2
  ؟<� <�eی ا
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	���د :+HP ا��Jاض . *'	ھ�& در ��Y د/	#  :	��	ھ  ژور�	���0  دار�� 2P
	+* �/

eP *)2 ا��ان«�K او آن را *	�+� د��� اBMح ط)P	ن  HP+: « �0�$�  * ، ا��$�  *


	ل �D از آن   
 R	Z» J	7�:ا &�YJ بBCزه  «��ز��ان ا��ان /� » ا�$Z bZ	O1
 *$7J « ده ا�� [#�وع «روآورده ا��  و�K [ ق$CZ ق	CZد :87  :23 ا�� a(� �/

  ٢٣»...*	 #�3و��ی

ا�� واژ?	ن /� ظ	ھ� *PC$ل و �$#	�+� /  �1د�� درون 31  ا�� و AZ	�2 از �Jم آ#+	�  
ا
�+P	ط  » O1	Z bZ$زه ی 0K .» *$7J  دارد �K آ�3	 را راK �/ 2Z	ر *  /+�د

��ه ی Z$زه ی 7J$*  /� د
2 *  دھ�G�و �)a ��د:87  ��e ؛ *A	�  از *'3$م �
Z	R #7	 ا?� /($اھ�� ا�� 
(+	ن �	د9�a را . 	م *  #$د?$�  7J)  ا
PA� �K 2	ره ا�4

�	/	�3	 و ھ7	�4	 #�وع *  � �/ ��e�دم *  ر�* ��/� �	ر
  /�?�دا��� �	<	ر *  ?$�
ا*	 ا��	ن . a(� �/ �++K ��د :87  و از ا�� راه CZ$ق #�3و��ی را /� د
2 *  آور��

�++K  7� ا��ازه /0+�ه ��ھ�:	 �K /	#+� *'3$م وط� را ا��ا��	ن : *  �$��0. /� ھ7
و ط� #�ه ا
: 2	�  M c� �K+�وق رأی /	#� و :)$��K . Hده ا��» �81�� *�4دی«

در ا�+4	 ا
�8	ره ھ	ی ��H �	ا��	ده ای /� *�د :c�. «  1B7 ا��ا�  
eP #�ه /	#�
�� �rC ا�� *'3$م از . �	*'3$م <+	ن /� K	ر *  رو�� �K ھAZ �7	�2 از /  ذو9  دار��

��0Aه /  *8+	
S/ ،2 /	�� /� �	ددا#2 آن ا��ا��	�  �K :)$ی M+�و39	 
eP #���  وط�
*.*$ران ا*+��  ھ7�� :37$ری ا
B*  /$د�� ، �� 0K  د���، 1	زه آن ھ& /� رھ�Pی 

1	ر�8* T	�M ا��ان را /� *  ��73 و /eر?���� . #$رای ��P3	ن و وزارت اطJB	ت
c� �K :+^ ھ�2 
	�� ا
2 از Z	��L اش رو��اد ھ7�� �OJ :37$ری ا
B*  را 

�+K  * ک	20. *  زدا�� و ��7�� د/	#  ژور�	��20 �$/  ھ& �Z ی	آ9.  

Z	R ھ7�� *'3$م �)a ��د :�K  87 *  �$ا
/ 2	 zZ$ر *�دم در ��	/	�3	 آ����ه 
�	زدارد� ����/ y�k$1 �/  �9د  / �lد، /�ا$# . �K &�+�/� واd9 در <+� :7)� ی /�8 *  /

�Jه ای . ، /S /� /� /20 �$رده ا
2ا�� ��د :87  ھ+$ز �)a ���ه ا
2 	ن *���C�8ا��
 �+�0�� �k	Z ر #�ه ا��R$A
 �A'+#د�+  و رو �A'+#رو �K»ده	�» از�� #�L	ن �

7�� د/	#  ?$ش ��ادھ+�؛ Z ی	ھ ��M$1 �/ و ��$#» ���O* ن �9ر	ان د�+  ھ7�A'+#رو

R$Aرھ	 *�bO8 ھ �K ن	ن » .�0+�/� د�+  /$د��	ا�� &Jھ& /� ز bP
 ��/� «/� ھ7

/($ا��� J	S:؛ (= ا*�ی آ:�O1 -  Sف درآوردن Z$زه 7J$*  و �)a ��د :87 
+7k	c� ً . *8)$م ا
�K 2 ا�� ا#�P	ه <	�  ���zZ .20ت ا
�	د اد/�	ت ا#�P	ه ��*$ده ا��

) *+�*8+  آ:M �/ S$ر�K  1 ا��	ن �$#�� ا�� /	د?)$
2، ھ7	ن <�eی �K آروغ *  �	

	ل ا
2 آن   
�H از /  *B
�	ت ا:�7	J  *	 *�دم ا��ان �K :37$ری :	�� اZ در

                                                           
��ر�& .(��ش ��ز ��ز�1ت Iرھ�= (�����ری 	��ت. H	�د د��� ).(رس(��ر�	�ی (��ش راه ��ز.��.٢٣

  .١٣٨٩ارد����ت  �٨.�رش 
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2
�& �$ب *  /$د �D <�ا AZ$*2  ٢٤».را /� a�$81 ا��ا��� اYJ بBCا?� آن ا�

	ل ھ�7 <�e را /� » :	��«/�آ*�ه از آن   
/	 ھ�7 ی ».a�$81 ا��ا��� ا
2«ا
2 و

. در �	رج �K$ر /� ھ7�� ا��ازه /0+�ه �K  7++� ا�� اZ$ال د/	#  و د���ا�  <$ن او 
 e�9�P� 27	�� از روش *0	�27 آ* p�
(� رو#� دار�� و آن ا�� �K /� ھ c� ن	ا�+

�&. رو?�دا��+K  * S761 &ز ھ	/ ��
�1	ن *  آ�� /(+��� و /�$� �K  �B/ در . ھ� �ا�
z	د �7Jه و واd9 روش 1	زه ی 0K	�  ا
�K 2 روز?	ری /� �	ری $1:�3	1  <$ن 1

  *B
�	ت :37$ری اZ �/ ���ی د	ھ	k	C1 �/ &0��	��j*ا �k رزه ی	P* ن	ر:6
*  دا�+� ا*	 ا�Mار دار�� �P	�� » :	��«ا
��7ار *  داد�� و Z	R ھ7	ن :37$ری را 


$ �K /+��ی ا�+	ن ازھ�. :20 *0	�27 /	 ا�� :	��ان <�& �$#�� و /� ��2�$ $1
Sاز

�++� از ا�� *'3$م . B*  را /��	��	ه دار���rC �$ا
�� ا�� :73$ری ا/  *  P�J &ا?� ھ

�	ه ھ	 و �	*)7$س و *3P& :37$ری ا
B*  ا
2 �� از ا��اد و رو��Aدھ	 و �
ا��ا��	ن *L)$ب از ��Y ا�� *�د*	ن /	�� *��� و . ھ7�� :37$ریا���$�$ژ�3	ی /�آ*�ه در

�D /$ک«آرام و �4�b /	#+� و �Zا��K از � «����. و از ا�+���2 *0	�27 آ*�e /�3ه ?
�ِ& *�دم *	 �Jه ای :	ن �$د را �K د
��	ن ?���� /� «*  ��*	�+� YJ 2K�Z ��در ا

�	/	ن ھ	 *  آ�+� و 
�ود *  �$ا�+� و #8	ر *  دھ+� و DAJ و و���$ *  ?���� و در �
�$�1#	ن و و/Bگ *  �$�0+� و j*	K ی	� ��	و /�8 ھ& *  رو�� � �++K  * H)� 	�د�

���ا�  ھ& و/0	�2 راه *  ا��از�� و �	 در ر
	�� ھ	 ی 7J$*  در ھ� :	ی د��	 �K /� د

  دار�� 
(+�ا�  *  C* ،�++K	�� O* ،�+0�$�  *	K  * �PZ++�، :)$ی ��
آ�3	 د

�ود *  �$ا�+�، ط$*	ر *   ،�++K  * اIo ب	O�Jا ،��$#  * d7: S(* ن	ز*	


�D /$ک� ،���+/  * eP
 �+/ p* ،�+0�$�  و  
در
/ ،�++K  * 2	 ����P	ران /� �	ر
 �(/ �K ن د���ی	و ھ� ز/  /�J و  
ا��)�0  و ��ا��0 و آ�7	�  و ژا�+  و <�+  و رو

�++K  * �PZ	O* �+#	/ . را �81�� *�4دی �3$م وط'* �+#	/ �K 	�ا��ا��	ن ھ� :	ی د�
�c ا��ا�  وط� #�ه ا
: 2	�  M c� �K+�وق رای /	#� و :)$�H د��8	 �K .ده ا��

ا
�+P	ط ا��	ن از ا��Jاض <�eی ��K c� ��* 20	ر�	وال 
�?�م ٢٥».
eP #�ه /	#�
  ! K++�ه آن ھ& در �	رج �K$ر /� ز/	�3	ی ?$�	?$ن و <+� 
(+�ا�  در ا�+4	 و آ�4	

 �(J 	1 ��0�	/ ر�Cوق رأی و آ��+M ی	ود ��/ �K S76�* و ��e/�
 �P(ن *)�  *  ط	ا��
��
eP#$د و ھ7 H�	���زد ز	0/ eP
 HP+: اق�O* را . 	L�	� 2 از
ھ�P� DK p	�� د

�+K . 	3و:3  در ز��ا� �و ا?� /� /��1� �++K  * وز	41 	/� ��ز��ان #7 	ا?� در ز��ا�3
20�*3& ا�� ا
�K 2 #7	 . *�دم را #K  * �4+A++� و ��20 و �	/$د#	ن *  
	ز�� *3& �

�� در /�ا/� ا�� ھ�7 +K 2/	l و ��#	/ eP
41	وز /	زھ& 9	در /� S761 ھ�0�� و ھ7	ره 
��+K  7� ول�J eP
ا��ا�  P1	ر در ��$�$رک /�ا��	ن  ا���P ا�� آ*��A	� ِ .ھ�?e از ر�^ 

                                                           
  .ھ	��(�.٢٤

.ھ	��(�.٢٥  
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�K *  ز�� و *  رود /	 اBMح ط)P	ن ?��(�� *O	K  * �PZ+� و آ/�وی *�4	وزان را 
# �+> 20�+$��ه و در �A  از ا�� ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن �	رج از �K$ر �K *8)$م �

�++�ه دارد، *  ر�eد/ !   *B
ھ�7 ی ا��C	دات /� ظ	ھ� 1+�ی �K از :37$ری ا
2
او ھ7	ن �9ر *�ا�d ھ7�� ا�BCب ا
B*  /$ده . 
�و
	*	ن *  دھ� /� را
�  K	ذب ا

 27�ا
�K 2 اK+$ن *�ا�d اBMح ط)P	ن ھ7�� :37$ری ا
2 ز��ا *  �$اھ� /� ھ� 9
:37$ری را . او ھ7	ن روش 1$ده ا�3	 را �  *  ?��د.ھ7�� :37$ری را /��	��	ه دارد


�$د�� و *(	�'	�H را 
�K$ب �Kد�� و�  Z	R ھ7�� :37$ری را *  �A$ھ+� 1	 از 
��ده ?��ی /�����e و /	ز /�$ا�+� ھ7	ن :37$ری را /� #�$ه ای د��� از ا
��7ار /�3ه 

$ده ای ����0 ا
2 در ی 1وا�D *	��ه  در�D ھ�7 ی ا�� ��*	��	ت �c ذھ�. *+� 
	ز��
7�0	ر �K ھ�7 <�e را ز�� ��Y داردK c� 0$تK.  

او /	 /� K	ر?���� دو واژه �K 9	در . ا/3	م آ���+�3	ی د/	#  در ھ7�� �MB� �Z �7  #$د
 �+�����Z =)  +8اA� S9  از آ�3	 ی ��20 �81�'  *+40& از آ�3	 /� د
2 دھ� و /� �


� *  ار:	ع دھ�، /	 ھ7	ن روش ) ا��ا���3ی�/ H�
روز�	*� ��	را�� ھ�<� /� د
�P
*	 ��LC وSM *	 *�دم ا��ان " :3	���3ی"ھ7	�L$ری �K «*  �$��0. ا��ازد 1$ی 

 ،2
. *	 ��LC وSM ا9$ام *(�)'� ا��ا�  /� ا��ان ا
2" ا��ا���3ی"/� :3	ن ا
2
در y���1 . :3	���3ی رو�� :3	�  ا��ا���3ی و ا��ا���3ی #a *)  :3	���3ی ا

�A  ظ)�K  7 از �A'1 و �A(7Jد : دو �kورت �$ری *  /�+�" ا��ا���3ی"3$م *'
eK�71 -  	�8�P2 و ط
��ه اo و  �	�
?�ا *�$:� ھ7$ط+	ن �Kد و آذری و /)$چ و �$ز

�� دو / �K 2
?�ا��3	ی e41�� ط)P  را دا*� *  ز��،و د���ی ارP1	ط ار?	��A  ا
ھ20 و /	�� آ�3	 را ھ07	ن و ھ47$ار در ذھ� *� " ا��ا���3ی"و " :3	���3ی"*'3$م 

&+K  ��8*.«٢٦ 2

(+	�  �K آ9	ی د/	#  در ا�+4	 /� *�	ن *  آورد /  ارزش ا .
�L* دو واژه را �ن ا�	ا�� �K ری	P�Jا �/ �K را  �(20 آن 	ده ا��  *  1$ان آ�3�K ح

/�ای *�	ل /� ھ7�� . ارP1	ط /	 ھ� ��ھ+^ و ھ� �K$ری د��� ��K �/ e	ر ?��2در
Jرا	P� �3ی آن��	�0�	Vن در ?�و ��ھ+^ ا�	�0�	V�3ی ا���	1$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 K+	ر ھ& . ا
ا�� ?$�� 
(� را��ن از *'	ھ��K  7 /��  /	ر1	ر�(  ھ& /�دوش *  �K+� /� . ��	ھ�ارد

��ی ��	

S3 ا��	ری و آ d9ی د���واe�> �� ، 2
ا��	ن از �	د *  /�د /0�	ری . ا
 	/ ��)��3P	�  U��V/ و آ*K�1 �/ ه ا���#  A�* ر	78�
�K$رھ	ی /	ز*	��ه از *��اث ا

*�SA آ9	ی د/	#  و دو
�	�H ا�� ا
�CL+* �� �K 2 و �71ن ا��ا�  را *  . ھ�07�eی

+� و �� آن �K /	 1	ر�T :3	ن *8	O� �/ �M$ص :3	ن �D از	+#   �8+M بBCا�

  .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$ادث 1	ر�8* T	�M *)2 *	، و " ا��ا���3ی"ا
�+P	ط *� از « :*  �$��0
�8+  در ھ+�	م و ھ+�	*� رو�	رو�   -د9�C	 ھ& /� ھ7�� د��S ا
�K 2 در *dLC �41د

ه *$رد ��Y *� 1	ز" ا��ا���3ی"رو�� ��د  - ا��ا��	ن و *0)7	�	ن /	 *�ر���� ارو�	� 
�+K  * H+�ی �$و���(A# �/ وع�#.  

/+	 /� ا�� *  ?$�& �8+  از ��7$ی �1ش *�زھ	�  �K از C1	S/ *�7�0 ،" ا��ا���3ی"
 �K &���ه ��7$�	د ?$ارا�  /0	ز�& و /+$#
ظ)& /$*  و ا
�78	ر�	ر:  /� *	 /� ارث ر

�#	/ &0�
$ل و zZ$ر ا��ا���3ی *  ?$�& �Z  +8). ��دای آ/	د و آزاد ا��ان /�ی از را
 �K  7�	J �#$? ر	دم ا��ان در <3�* 	* �M	8* T�ر	رب 1	ل 41$O6* 2 #�3ی���*

2
ا��ا���3ی *  ?$�& /� ا
	س *+aL *	دی ھ� *���2 #�3ی �K *+��4 . ا��ان *	
	�ا��ا���3ی *  ?$�& /�7	/� رو��Aد ��ھ+^ :3	���3ی *	 در . zZ$ر *	
2 در د�

��V: �Lا��	�  �K *	 ا*�وز ا��ا�Z&�*	+�* H . 	* �3ی��	ن در ��ھ+^ :3	+G7ن ھ	3:
	*  +�
  در د��	 و��Z+	ک �1 از . :	ری ا
�K 2 ا��ان در ��ھ+^ ���3#$/	K ��7K

2
ز�P	�1�� ��ھ+^ ھ	 ��ھ+^ ھ	ی <+� 9$*  و <+� *)��  . K	/$س *)  ?�ا�  9$*  ا
2
�0& *6~ ا
O1 2$ر *)  ?�ا�  *O1 �/  +�P$ر ذا. و <+� *IھP  ا
1  و را

�Zوا bھI* c� 	� ،2�(* c� 	� ،9$م c� ھ$ی	زی، . *	ن �	در آ�7  �	0& آر��#	�
�0& در �$�3M"ر �3$د$�K/Jewish State، " 6�، ]؟[، /+�	د ?�ا�  در ا*�jا1$ری *0

�0& /$دا�  و �M ا���P ا
B*��ا�  *6~ و 71	*�2 ط)b در �	�$�
�	د ?�ا�  ھ+�و، �	+/
 *B
ذات ز�P	ی ��ھ+�3	ی <+� 9$*  و <+� *)��  . c 79	#+�:7)�  از � ،:37$ری ا

2
�8  و �Bق و 1	ر�(  آ�3	Pط a�9��  - و <+� *IھP  در 1)'B� 2Z	
#���K	ن در 
�� و ا�� ?$�� 
(� را� ٢٧».*���ک)
��ه ی ا:�7	J  /	 �ن از*C$ا�� ا
��Rل G�Rت �

�3P	ی وI�P*  'Mل *	�+� K�1» ی <+�9$*  و	ی ��ھ+�3	P�و <+� ذات ز  ��(* �+>
 PھI*  «دان آ	�
  . ��A	�ِ  ا��ا�  P1	ر ا
2*در �Z ھ7�� ا

�3	 و 9$م ?�ا�	ن در 1	ر�8* T	�M ا��ان Rا/	����ا�� /	 ا�� <�eھ	 و j> �+�	*  #	/ی د	آ9
?$�  1	ر�T ا��ان ا�P	#�� /$ده ا
2 از eK�71 و �'  ا9$ام . /	 ا�� *'	ھ�& ور*  رود

��8	ً?�ا«وھ7�� ا*� P*  ز��ط �را دا*  P(ط ��e41 ی	3��« . sZ	P* �/  �Z ن	ا��
?�ا�  در ا��ان J+	�2 ��ار�� و O1$ر *  K++� /	 /	زی /	 واژ?	ن *  1$ا�+� م :	ری $9

در 
6L  �	زل /� 1Bz8* SZ  دل /� �K ���+P	�M از :+^ :3	�  دوم /� ا�� 
$ در 
�Aدھ	ی ��H �	 ا��	ده را در �	
T /� ا�� د
2 از رو�. ا��ان 
(2 رواج ?���� ا��

�0& 9$*  را ��e /� :	ن آز*$ده ام#	� w���ه �1 . :	ھ	ی د��� داده ام و 1G�� sZ	P* ��ا
  . ازآن ا�� �K /�$ان از �c ر��M	�� ی ��$�$رK  /� آ�3	 ����20

                                                           
���� در . در ��ل #و���L  -� از ا���ن 	  آورم د�ت �	  �رم �� ا�ن ذھن آ���G را در�ت ��	����م. 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 �/ �K�� و 61)�S *'	ھ�& /�jدازد �	?3	ن �	ی ا�Jام ��زاد 
#7	ری د��� را /� *�	ن *  ��K و از AZ& ا�Jام #A$ه 
�*  دھ� واز 7K	��� و


(� *  ?$�� �K ھ� �c در :	ی �$د *3& ا�� و * 2
�P�8 ا*	 /� <�eھ	�  از ا�� د
د *OC$د از �Jض ا��	ن <�20؟ د/	#  آ#A	را ط'�ه *  رود و ھ�Z	ل *8)$م �7  دار

20���  دا���	ھ  �O)# ن *  دھ�	2 /. ��
	�
 c� 8  او
  �K 2
��ه ا
	ِز د��ر
. *  K+� <�3ه ی وا�A�  89ی �$د را در ��0* $1	�S و *L	�P  د��� �+3	ن  
	زد

رو#� ا
2 ھ�7 از ا�Jام ��زاد 7K	��� و /0�	ری د��� از :$ا�	ن ا��ا�  �KدP1	ر �	 

$د:$�	�� /� K	ر ?��2 ��	P� را 	ھ ��A� ��+$د�� و�  ا��	د ��K��o .?$�� از �ن ا�	ز* 

2
��ه ا
 . ا
��Rل �Kدن /� 
�ر

آش درھ& :$#  » 71	*�2 ارk  ا��ان در?�و ��ھ+^ ا��ا���3ی *	
C*»2	�� ی 
�� ا�� 9)& . ا
�K 2 ھ� /+�+  در آن �	�2 *  #$د��ا��	ن �K /� وk$ح دور
	�� ی �

 T�ر	ه را /� 1	ھ&  ١٣٨٩و در ��داد  ١٣٨٨*�داد *�

�K  8ده <�eی  2
د��ه /$ده ا
 �+Kن روش	ای  /� ھ7 ��
$�ا*	 <$ن ��Y *+740  ��ا#�� ا
2 ، ��$ا�D+: ��0 /� ھ& �

��	P/ &ن . /� ھ	/� 9$ل ا�� �د ا�$/ �C�8* �K  *آد ��
eP«ھ7 HP+: « H#$K ل$O6*
:+HP « اBMح ط)P	ن �	رج از �K$ر /$ده ا
2 ، �	?3	ن *  <��� و *  �$��0


eP �	د *  K++� *	 را وادار *  e��? 2�$�� �K �+Kی �K ��ز��ان *	 از آن /	 ر�^ 
ھ� آن <� را *  ا�����& و �	 *  �$�0& �� در:23 د�	ع از *$اdk �$د *	 �K در 

ا*	 /�B	K �(M)  » .��*2 /� رو�� رو /� #A$ �	�  ا�� :+HP آزادی �$اھ  *�دم /	#�

* eP	 K  *  �$? »+� و ادا*� *  دھ�  HP+: 2 دمK�/ از �K ارم��  A# �* ��	�
در آ

 �L�Z 0  در�	ر�0 ��	#  �Z و �M	8* ی�A'+#رو T�ر	ادوار 1 �ن �1�	از در��  A�

 ، و #	�� از ھ�7 *��73 در Z$زه 	�
 H+K 2 ا����� وZ	
 ، J	7�:د ا�A(7J و &(J

&�9�2 ھ+�ی و ��Yی ھ�0B�. « 2#م /�دا	آرام و آھ��0 ? ��	2 /

�C�8* bP ا ��/� ھ7
+�� �L� �/ م را	Y� ا�2و� » �K ری را دارد	آن *�2 � &AZ ا*�وز  *B
:37$ری ا


� آ/  ا��ا�2 1	 *�د �1+� آھ��0 �1 آب /($رد و دل درد 	K ھ$ش در 	دک /$K ان
��:�ی ا�� �	 ��H �	 ا��	ده  ٢٨». ����دo 	� *  ز�� 	3��
+)	�  �K در ارP1	ط /	 ا9$ام و ا(9

�	زی /� اBLMح � �K 2 /  آن
�$ه ی ا��	ن » ا��ا���3ی«�K /	رھ	 ?'�� #�ه ا# �/
*�دی �	رس «/	 ھ�7 ی ا�� اZ$ال و�9  از �kورت ط�د *'3$م K	ذ/  /� �	م . /	#�

bھI* �8��& دارد در *0��ی در
2 ?	م �	د *  K+� *» ز/	ن و #+K س	0Z2 ا
A7� ا
�eھ	 آا*	 از . را  در �$ر
�	�H /�ا��&دارد وaZ ا
�K 2 ا�� $1:�  /�* > ���4	 �K ھ7

�20 «را در
yL ط�ح *  K+� /	 ھ�7اه 
	��� اZBLM  د��� *	�+� 
��ھ+^ را

	���  »ز/	�	ن
�& �	رس «*'	ھ�& K	ذب *	�+� . ?'�� اش را /  اP�J	ر *  
	زد» ا��ا� 

�3	 و 9$م ?�ا�	ن  K	ذب ا���H ا
2، �� /�آ*�ه از *'3$م K	ذب j> ��و ��دا��� ی ھ7

                                                           
  .ھ	��(�.٢٨
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�0& ا��ا� «د���ی /� �	م 
. Z �K	R ھ7�� �zZت آن را /� K	ر *  /+�د» ��ھ+^ را
�0�$�  *:»  eK�* ر در	ا�� �K 2
�� ا+> 	* &0�

	��	ر ��ھ+^ *�7	�S /� را SK در

����0 ا
b1�* �K 2 در Z	ل �)a " �	رس ز/	ن و #�I* �8ھb *�دی"*'�وض آن 
ا
2 1	 از ط��a و:$د ��k  آ�3	 اط7�+	�H /� و:$د K	ذب �$دش /���� " د���ا� "

/�ا��& <� " �	رس"*�د و زن، #��8 و 
+ ، <� �$د را  - *	 ا��ا�  ھ	 ی ھ�7. #$د
�� �	رس"o" -  ��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 

�J »&0)2<�ا ��ھ+^ *	 و /� <� 
ا
2؟ �K$ری �K /	رھ	 *V)$ب #�ه » *�7	�S /� را
�� /$*  را  ا
2 وo ن	7K	Z  �Z زد و	
/	ز 1$ا���0 ��ھ+�H را از ا
��7ار /�3ه *+� 

 U�و �1و �J	#ا �/ ��)�ھ7�� ��ھ+^ �� �rC /� ��ھ+^ �$د :)�K �+K b آ�	ن را �$دا��
�0&«/�ا��، <�$�� *  1$ان 
��ه  و در ����4 ؟ �$ا��» را���+�ا�� آدم ھ�<� #+��ه، �

�+K  * ار�A1 ��	��م ا��	2 و در  .�
��ھ+^ ا��ا�  �K /�آ�+� *�J$74 ای از ��ھ+�3	
  7� H�8�P/� ط 	2 /+
آ*�eش /	 ھ�7 ی ��ھ+�3	ی درو�  و /�و�  ��ورا��ه #�ه ا

�#	/  �0�
/� ھ�7 /	ج *  دھ� و O1$ر *  . ا��	ن اھS *'3$م ��20. 1$ا�� ��ھ+�  را

  و K+� از راه ز/	ن ��دازی *  1$ا�� /�6ا�3	ی	�
 a�7J  �0ه ازA� ھ+�  را��

��ون /�ا�� و ھG7$ن �39*	�  ��	�  :)$ه /'�و#�/  J	7�:ت ا	�Z 6+� یM . از �Gآ�
2
*  ?$�� 3��Z	��	ن را K+	ر . رو#+'�Aان د�+  و 
R$Aر ا��Y	ر دارد K$دK	�� ا

'* c� �/ �7و ھ ��  �L** �+Kح » ا��ا���3ی «ھ& 1	زه و /  *+8	�  �K ا��	ن از $/+3
����$�j/.   �	�P7(K د	�
�20؟ *+Y$ر ا�� ا>  �
ا*	 ا
�+P	ط ا��	ن از ا��ا���3ی /� را

�c6z*  P ا
2 از K�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 ��+K  *  ?ز�� 	در #�3ھ �K 	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#	 K	�  ا
2و���3ی ا��ا+A� ان$+J  *$9 ی	ھ	k	C1 ،
  !! ھ�p :	 ����ه اما�� ھ�7 ا/�Iال ا����� در.   ھIا9(J D9	k	ھ	ی *IھP  ��ا#�� /	#�� و

ھ�7 ی O1$رات /	ط)H را در ��A* $1	ن ا����  ودر <	ر<$ب �z	�  R$:ن �K او 
��ی  -/�+  و د��� -/eرگ - ذب و /	طS �$دO1$ر K	« :/	ز *  �$��0. *  دھ�C61

�� *�7�0 د��� ا��ا��	ن اط�اف و اK+	ف �K$ر *	 " *�eKی -�	رس"C61 ا��ان و) �K
) /�ای ا��ان ا
eK�* "2ی"*�P+  /� ��ض K	ذب " اط�اف و اK+	ف"�Mف PJ	رت 


	/�C ای ط$�R  و *3$ع دارد.«٣٠   

                                                           
  .ھ	��(�.٢٩
  .ھ	��(�.٣٠



 

167 

 

�$#  *  J�* ت	��	*�� �ن در ادا*� ی ا�	ا���:» ��	P(ط ��e41 ی	ا��3�?) ص$O� �/
در 1	ر�T *	 ا*�ی *e*� /$ده و ھ20 و K	��P ) در آذر/	�4	ن و �Kد
�	ن و �$ز
�	ن

�H از ھ� <�CZ �/ e$ق �	�7	ل #�ه #�3و��ی ا9$ام / �K 2
�8  اPط ��	*0 �ا�  �	A#
ه 
  و ا:6	�  ظ	�7	�� �M �K ا��O6+* ��P و *�6ود /� ا�� دور - ا��ا�  *�/$ط *��$د

�20 و /� �OJ �3)$ی اول و دوم و SP9  �Z از آ�3	 ھ& /� �  *B

	�� :37$ری ا c�
درا��ان *�	ن ا�� د
2 از �zZات /	ب #�ه ھ�و29 *  �$اھ�� ط'�ه » .?�دد * 

�� 1	 :+�0	ن از ھ� /	/2 :$ر #$د+K ب	0)� ی �3)$ی ��1(
. /�و�� ���ی ھ& /� 
$ی 
 �K ن /$د��	�0���ن رk	#	ه ا�� ا��)
:�ا�  /�ای �7$�� ا�� �K  /� ھ+�	م /� 
)L+2 ر

�� �	 دو :��	ن :�ا�  ط)P  در آذر/	�4	ن و ط)P  را در و:$د #�SJe� T دا*� *  زد
 r

�3	ی $1
�8  در �Kد
�	ن در :��	ن :+^ :3	�  دوم و /�B	D� �(M از آن $1	�



�3	ی e1اری ط)P	�� ی	�
��ورا��ه *  #�،:	ی ذ�K  ا61	د :7	ھ�� #$روی درادا*� ی 
�)  را 1	  *6$ری - دو�	د#	ه �3)$ی را /	�� *�OCدا�20 و eK�71. و �	دآوری ��ارد)1


)L+2 در ا��ان /� د
2 �1ک  �K را SO�B/ ی ��#I?  �Zد و�K  '� را T�ر	ان 1$�/
*�د*	ن آ�	 *  1$ان �O$*2 9	:	ران را /	. �	د��ه ا��	#2 ه ا
2ز/	�	ن 9	:	ری /$د

��0Aه �	د��ه ?��2 و <�eی را /� دو �	د#	ه �3)$ی �2P0 داد �K /� ھ�p و:�  �Kد
��ه ا
�	د *	
�7	�  ا
2  و ذره ای /	 �A'1 ا�'2 و » ا��ا���3« وا89�2 ��ارد؟  ا��
�$ر


(+	ن ��اK+�ه ی 1$ده ای و 9$*  را *  ?��د و �	#�	�� /	زآرا�  *  K+� . آ#+	�  ��ارد
�+K  *  +Kا�� �����ا$�/ $

�� �k�J . و /� ھ� $�Z	�K R 9	در���A� 20ی /� ھ& �

O$ر /	طS و *I�Pل را /	ز*  �$��$? �K �0	 ��P0>  *  0�$  و ا�� 1ءK+� /� ا��	
از . �	ن درآورده ا��را ا
Bم ?�ا�	ن #��8 از د
A(0* �> 2	ن و ھ& ��7	�	� ٥٧ا�BCب 

�+� *  زد���	د *  /�د 
�� �3)$ی (J  +�<�ا ھ+$ز . �K او و ھ+�7	�H <�$�� د�P	ل �7
��ورا�� و  ��ا*$ن �7�+ � رھ�Pی ?�وه  �Jه ای �7  �$اھ+� /Ij���� آن ا�BCب را ھ7	ن

�+�
ھ+$ز ھ& �K ھ+$ز ا
2 ا�+	ن . ھ7	ن رھ�Pی را <� و *)  *  
�$د�� و *  �$ا
�+� *  ز�+�
و�9  ا�� <�eھ	 . د�P	ل اBMح ط)P	ن ھ7�� رژ�& راه ا��	ده ا�� و /�ا��	ن 

�	ن ا��ا�  P1	ر راه ا��	ده ا�� /� �	I? �(Mا�	A��*آ �ھ�7 ی ا� R	Z دم�KB*�/ ری و را

  «:*  �$��K .�0د�� ٥٧ا/3	م ��اK+  ھ7	ن 
	ن D� �K از  2
ا�� :	*A7* �8� ا


	ل /� �c :37$ری دSo و دروغ /� 9$ل �$دش " *B
 ��2M /�ھ�، ھ7	�L$ری" ا
�H از ��& �9ن /� دو �3)$ی ��2M داد/ �K . H�	�Vو ط �+K  * ن	�Vه ط��R	/  و�
در :��	ن <+�� . � و رو /� 81	�  دارد��7  #��� و �K�Z  ز�P	 و :�3  1+$*+

*4	ل �7$د ) 9B1 �LC� �K  *	 /	:3	ن ا
2(:+HP ھ	�  ھ7	��Cر �O)2 :3	���3ی *	 
��O ا��ا���3ی *	 O� �K �/	�  *)H�ا�� ). *)�  *	
9B1 �LC� �K - 2  1'��9 ھ	ی �

�0& ��ا�	�$�
	�  J$� �/  +�P* ا��ا���3ی �O�O� -  87: رب	41 �K 2
را  9$*  ا
�+A��eی ��20 " ا��ا���3ی"*+Y$رم از . /� #8$ری :87  و ��دی �Bق *�Pل *>

:e ا�40	م ��د :87  و J	ط'� *)  :	ری و ز��ه و �Bق و �$�	 در *�	ن *	 *�دم 
ا�BCب . ا��ان، *�P+  /� 41	رب 1	ر�(  *8	�M و *�.�l از �	ط�ه 41	رب �9�&
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�
	�  (41 ���1R	/ R$78* 	* وط� را��*&��0& :��� ا��ا�  *��ا��	0& . $���	�$�
ا�� �	
�k ا
��Pادی و �k ا
�78	ری در واK d9	�	ل 1$�� *�دم و *)��3	ی *(�)'� *	 /� J+$ان 

 c�"2(*/nation "2
�0& ��ا. وا�Z در �OJ :��� ا�	�$�
��  /�  - /��1ی ا�� �	*$9
�0& ھ	ی $9*�2 ?�ا در ا�� اSM ا
�K 2 در ذاH1 ��ھ+��	�$�
	� Hj1 9$*  در �+>  

2
ا*	ن » .دور/�+  ا
2 رو /� ا��ان و :3	ن و *��SA از <+� �+e *��ا�S - و *���0 ا
�20 ��ا9$*  #$�� و د�	�$�
ور/�+  <+� �+eی ھ& د
2 از روزی �K 1$ده ای *A(0	ن �	

�++K	� رواج  !و 	در ھ�7 ی ��ھ+�3 �K را 	3�0�	ری د��� /��  #$�/ �+�	* e�ا��	ن �
�0&«/�ا/� *  ?��د /	 دار�� 
از �	د *  /�د �K در ھ7	ن ��ھ+�3	ی *$رد ��Y . » را

ا��	ن /0�	ری J+$ا�3	ی �	�0+� ��e /�ای ا��ان و ا��ا��	ن در ��Y ?���� ا�� و /� 
�2 ھG7$ن . K	ر/�ده ا��M$O� ��ا �K &�*	�  *  �0�
وc�  �9 ��ھ+^ را را

$1
r #7	ر ی از *�د �� ��A/�/�
 b�	o  �(Oن�	*. ��از ا�� ?I#�� ط�ح <+
�6	ت K	�  را:�Y� �/ d �$�0+�ه 1	/�ا��& �$د او <� k$1 	/ �#	/ ھ�7اه ��	1  /	�M$O�


	��� و ��دا��� ی �$د » ا�V	ن /  ��ھ+^«*�Bً اBLMح. *+Y$ری دارد 2
�eی ا>
/�  ا��ا��	ن در 1	ر�(+$��  0	M  ھ7$اره. ا��	ن �	 �ZاK S9	ر/�دی :�ی از آن ����ه ام

��ه ا�� #M 20A'$�� را $1:�� K++� وآن #$K r(o از�� را�+��� ا��ا�  /o دن ا9$ام�? �/
2
<�ا . �0A� �Kه �	در
2 /$ده ا
2 و ا�� 9)& �(�0�� /	ر ا�� <�eھ	 را #+	
	��ه ا

ا��	ن از �	د *  /�د eZ �Kب 1$ده 
	�3	ی 
	ل /� �O$ص /� ھ+�	م �$رش #$روی /� 
درا��ان *3	:�ان ا�V	��0	ن را *�د*  و�Z  و 9	>	G9  و :	�  *  ا�V	��0	ن *�ام 

�� zZ$ر *3	:�ان ا�V	��0	�  /�$را��(J ازد و *�دم را�+��� 1	 ا��Bف /*	� . ��	/

  و ��ھ+^ �c *)2 1'	وت ?IاO� �/ 2#$ص zZ �K$ر 	�
 �M	C* ن	�9	در/$د *

�� �K ھ*	4+�� 2*$O� �/ در ا��ان  �	�0�	Vا� 	3�$�(��3�P6* ،p	�  ھ& *�	ن *�دم دو* 
$AZ �K �+>ھ� ��	ر ��	ر /� /$�K* ر	K �/ /(�دا��	�  �	3�
	�
2 :37$ری ا
B*  ?	ه 

20/  * .  

  * �K ص$O� �/ م /�3ه *+� �7  #$د	د و ازا�40��
(+	ن �	د9�a ا��	ن �	�	ن �7  ?
+/ $
��0  را*��اث �OJ رk	#	ه /� ا�� 
ا�� . 7	�	���$اھ� ا�� ���ش /� اBLMح را

2
�$ب *  /$د ا��	ن /� 1	ر�(+�	ری ��H ازرk	#	ه ��	ه . ا
��Rل ��0Aه �	در
2 ا

(+	�  /�ز/	ن /�ا�� ��+> �K ی آن	ر . *  ا��ا�2 /� :$O1» �8�» *�eK –ا��ا�   –#

ا�� . �8+  ا�K  ZBLM �$د ا��	ن /� K	ر *  /�د، <�eی رk	#	ھ  /� #7	ر �7  آ��
��ه را *$J$k	تG�
�ی ا��	#2 وآ
	�($اھ  ���� �Kد آن ھ& د ��
 ��	Pی ر� �M�J

ا�$ل ا����� ی ک �K  7+� /�6ا�3	ی درون ��71  و*	�+� ا��	ن درآ��K �G ا��	ن و.ا�����
2

)0)� ی 9	:	ر /�ا�l /  ��د�3	ی *�Aر و #3�0A	ی . ��71  در درون �c �71ن ا

�� ی e1اری ?3�00	�  /� /	ر �
�	�� �K /� ا�$اع از �$د/��	��  در :�Pان �	�I�� از رو
��2 ��� 20	�M . ��ھ+^ ا��ا�  ا�4	*
ا�� <�eھ	 را /� �OJ رk	#	ه /�?�دا��ن در

در
2 (= �K-   *$9 ا��ان را وارد *�Z)� ی *)  و��ا �K ھ7	ن �OJ رk	#	ه /$د
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�1 &��$�/ �K ورا9$* «آن« ( �K �Gار�1 از آ�$�
��ی *)  :���ی �Kد /D ا�(A# 	�
��	ھ  /�+�از�� /� ��$��3	ی آ1	K�1  در 9�	س /	 آ��G در ا��ان /� . �1ک ا�4	م دادآ1	

2
$�  .و9$ع �

��ه ای دا#�� /	#� . ا�+3	 ھK �/ �7+	ر CJ 1$ا��  * DK2 . ھ�M�� 2؛
در
2 �	 �	در
��	7�7M 	� ��	P(1$:� دا#2.در ا��ان *�. ط e��Jه ای ���ا#�ه . 
'	�� /	�� /� ا�� <�eھ	 �

 �K ی /� ا��e�> �K�+0�$�  * ور ��ار��	7$*  �1ارک . /J r/روا �O9 �/ ن	��	ھ ��#$�
K++� آن را /�ز/	ن ر�� �K :�أت �7  دا<�eی د��� /	ور /� ا�+	ن /� واd9. د��ه *  #$��

�	ور��/. �:e+* ص$O� �/ آدم �ا از ا��* �Gآ�  	ط /	P1در ار �K د$/  �	+)
�Kد 
��k	�3)$ی /�ز/	ن را�� (J  �Kاو.�$د  H�	7� �/ رت و دورو�  �$د را	CZ اوج

ا�� :$ان ز��?  و *�گ در Z	�  �K ھ�P+: �/ �7 ی ا�0	�  و o& ا���I?.  eا2#
�	�  از ا�� *89$�2 ھ& /�3ه ?��1 2	 �k�2 <�& /��0 ی �$د را P7(K د	�
�����0+�، ا

�K w+� و در #�j$ر 3K+� و از K	ر ا��	ده ی ��رش /�*�/	 (P1 	3�$(3� در . ھ�7 ی �K ن	ا��
 20�K  * S7J+� در �	M)� ای K$1	ه از ر��اد » 
  ان ان«اSM ھG7$ن ژور�	�

��k	 �3)$ی /�ای آن P* �K	دا ھ�7ردی /	 ا�� :$ان :)$ه ای ��ا?�� و (J  �Kد$�
ی �K  0K در دا*� *	دری #�8  و ��ری *��38 /� ?��0ده /�	/� ط  *C	�� ای �$#2 /�ا

&0��	�
$
�2 #�ه /	#�، ھ�?e �	د#	ھ  را �$#	/� ای �$#	�+� )/($ا��� 1$ده ای(= /�1

�ا
� دوران /)$Ho را در *(	�'2 /	 رژ�& �3)$ی 
��Kده  ٣١.�7  �	/� �0�$�  *

2
�CJه �D از آن �K ا��K  ھ�7ردی M$ری و 
6L  /�وز *  دھ� 
�ا�4	م . ا
?�	�  *  K+� و *  �$��0 �	د#	ھ  ھ�p آ�+�ه ای در ا��ان ��ارد و اP�J	ر �3	د�+� اش را 

2
�3	ی ارو�	�   *	�+� 
$�� و ا��)�0	ن ھ& �	د#	ھ   .از د
2 داده ا
�Z  در د*$�Kا
��C #�ه ا
2 و /���� /� �K c	ر�	وال *  *	���J یe�> �/ S��P1 . ه��ا�� 
(+	ن �4+0

�K �+K �	د#	ھ  ا��)�D �7  ��73 و درک �7  .  ��  ا�� آدم AZ	�2 دارد�rC از /  دا
$
  �Z 	�� در��	3& دار�� و 9* D/  �	دھ�Kر	K �ژا� ��� و ھ)+�  و از ا�+3	 I?#�� ھ7

�7���3	ی روزا�� �7O1 در �K �+>س دار�� ھ�	م *$:$د را در /�6ان �	Y� ر	��	

�++K  7�  ��	وا�  از. د�	ر�	K ر$O1 ��ن  ا	ن ز�	�ا�� �	د#	ھ�3	 /� 9$ل آ�7	��	ن در *

*	Y� ن ا������ان	�
  ی3	�	�� دار رواج دارد �� در *	�
0�	ن ا�� �9ر �	م . �آ�	 ا��)
 �K �+��3$ا���
$?+� �$ر�� و ده / �A(* �/ ورت�k ارج �Z ��ھ  را /� ا	د#	ی �	C/

ھ& /	 د�� :�0 در �3+�؟ 1$ده ای *k�*  A(0  /  در*	ن ا
2 و 1+3	 /	 *�گ آن 
/	 ا�� Z	ل . �	��O*��ی ز*�� #	�� /�$ان از و��وس آن /�ای *�ت K$1	ھ  در ا*	ن *	��

�� /�ای *(	�'2 /	 �3)$�3	 /� ھ�  –دK	ن دو�HP 1$ده ای '* 2
�8  د/	#  :+0  ا#
�(�
�3	 /� ھ� و*B
در 7k� M	bZ ا�� دK	ن دو�HP از �	د �7  . 9�27 و د��Pی از ا


�*	/�د /	 ھ7 	/ H�	3�'�	)* و � ی Hرا /� ��ز��ا� H/	�K آ�� داری &��C1 ن	ی آ�	A��*

                                                           
31

 . See Tragic Twilight of a dynasty. CNN-Site.January 05/2011. 
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�+K!٣٢   �(O� رد  وI?  * HPدو� �Z ن د��� از	Kد ��3ی«ا���	3: «�+K  * ا��� !
ا�� *�د*	ن /� را
�  /� <� /	وردار��؟ از 
$�  *�ام از 71	*�2 ارk  ا��ا���3ی *  

7�� آ*��A	 ھG7$ن آ*��A	�  e/رگ و /	�+�ه #$���$��0 ا*	 آرزو دارد ��ز��ا�H در ھ. 

�/	�  7� �71	� �Z ���B و . ا��C	*4$�  ا�� 1$ده ای زاده /� ھ7�  �K�0 �$د�$�  *
9�	س ��20 /	 *�گ ھeاران :$ان ا��ا�  در دوران 
)L+2 �3)$ی  S/	9 3)$ی� 	k��(J
 �K اران �'�یeآن ھ 	/  �Z 	� ،2
�K 1+3	 ?+	ھ�	ن دا#�� رو�	ی ا��ا�  /��3 /$ده ا

<� د���آ�� ا�� *$رد دوم . ا
P1  *B	ه #�ه ا
2ز��?��	ن در دوران :37$ری 
ارP1	ط  دارد /	 �$دo  �K& ا���e و ا����� /�ا���e دو ��ز�� آ���� �	د#	ه ا��ان؟ ا�� 

��/	�� /�$�� و l	K 2/+� ھeاران . او درو�o$ ھ& ھ20. ��0�3	 را �7  1$ان آ
	ن /(�
��0+� و <� �	K ه ا���# ���K در دوره ی �3)$ی �K ورد، �'�ی	�� &K �K م دار��؟ /�ای آن

��ه ا
2 /� �3)$ی *  <P0	�� و�K ھ$را H�ا�/ �K &را ھ  *B
*   /� آن:37$ری ا
�� ا��ا�  و /��	�� /	 ا��ان /$د 1	/�$ان �$دo  �K& ا���e دو . ا�eا��o ��	/ انe�* �> �/

�)* �#  7	�/ 2'	 �	 �Kد؟ آرا /� ا�� S��P1 �Z /� ا��C	*4$�   ��ز�� آ���� �	د#	ه ا��ان
�B و � e��y داد؟ آ�	 /	�� �$دA1  �K	ن دھ+�ه و ا����� /�ا��k$1 ���د  �	3)$ی را :�

)0)� ی �3)$ی و ادJ	 �Kد #	ھeاده  	/ '2�	2 :23 *(��?  �M�� 3)$ی را� 	k��(J
رk	�3)$ی /(�  ��ارد /�ای /�1(2 ���0�؟آ�	 ھG7$ن �c ��ر و �c ا
�	د دا���	ه 

�3	 ا�0	�  ����20 و/� ا�� ھ�7 #3	*2 و /�6ان ��Aی ا�� دو  �7  1$ان /��K$د� �ا�
��ا
2 و /  *	����	ه �Kدم :$ان /	 ا��ZاCZ  �
دو
� :7)� ای را ھ& . ؟ ا�� آدم /� را

�z��J دن$P�  �	� 23: ری و$M ای ��$? �/ �K �/ ھ�	Y1 	/  ن ا/�از ھ�7ردی	ز/�/
ا�� آدم . �ه /  اP�J	ر و <+�ش آور *  
	زد/�ا�l ا�P$ھ  از �BPJeت  �0A *  را��

2C�CZ  / 2 و
  .c>$K ا

����ه ای را�U *06$ب *  #$د ا*	  ٥٧ در دوران �D از ا�BCب ?��e از ا��ان - ٧
 D� ن و /� و��ه	P(ح طBM2 ا*$AZ ا#�� #�نI?ر	+K ی ��	�
ھ7�� :��	ن �	�M در آ

�	/  در �	رج از ا��ان�	A* 23: ذب	K اریe/2 /� ا
. از /�20 ودوم ��داد �P1ل #�ه ا
0�	ری از *�دم /� �O$ص #7	ر در�$ر 1$:3  از :$ا�	ن در ا�� / �K 2
در
2 ا

��ه ا�� ز*	�K�/�
�� در *�8ض ��	ر و 
�& �9ار ?'�� ا�� ا*	 در ھ7	�6	ل ?�وھ  ھ& 
89$�2 /�3ه *  ?���� و ��	ھ  /� �	رج *  ��ورا�+�* ��. / �K	 ���C ر�eی از ھ7

�� ا��ادی در ھ�7 ی ?�وه ھ	 /� <�& *  �$ر��+G+�ا . �+�روزی در :+	ح <� /� ز*
K	�$ن �$�0+�?	ن 
$د *  :�0+�1	 /� �	رج راه 
	زی *  ��دا��+� و ازA�1)3	�  <$ن 

�)� ی راھ�	/  /� �	رج و  /�	/+� وروز?	ری د���
�eد�A  /� اBMح ط)P	ن را و
  
�	/  درر
	�� ھ	ی �	ر(V# ن /�ون *�زی	ده ا��ز/�K . ی �C(L* 2*$AZ دردوران

                                                           
32

.See: Dabashi, H. Islamic Liberation Theology. Resisting 

empire.Routledge:London/NY 2008.  
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�+� ای دا#�+� و �� ا�lی /� /	ر� اBMح ط)P	ن��� �� �K ه ای�J ���	0� ه /$د�� �$د و��	�
را /� روز�	*� ھ	ی اBMح ط)P	ن �eدک 
	��+� و /� ھ�K	ری 1� داد�� 1	 �$د را 

ا�+	ن در د�	ع از اBMح ط)P	ن ا��اط *  �Kد�� و /��� 1�1�b . روز�	*� ��	ر /+7	�	�+�
�H  ./�*  ا���(�+���L و *�27Z ?�دا�+�?	ن ����	ت اBMح ط)b را �  P�	L*

�Kد�� و :	ھ	ی �	�  روز�	*� را ��*  �Kد��  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/  
	/�C وP(L� ای$(Z  �+و ��ھ  
	�
، J	7�:ھ$�2 ا  /
e�د�P	ل دا*� *  زد �K ?$�	 :$ا�	ن ھ�7 /�  /$د /�ای اBMح ط)P	ن و ا�� O1$ر را �

��?	ن <�eی �7  �$ا
�+� :J c� e+$ان و  .اBMح ط)P	ن ھ�0+�
در واd9 ا*	 ا�� �$ر
�� ?I#�� ای راه ��وج از ا��ان را ھ7$ار +> �/ S
$1 	/ d9$* �/ �+/�$ا�	1 �C/	
 c�

#$د، �� آن  در وا# d9	S* ھ7�� ا��اد *  اBLMح روز�	*� ��	ران *3	:�. 
	ز��
ا�� :	*�8 ی . /� را
�  د
��	ن از *J$PL	ت K$1	ه #�0K٥٧	�  D� �K ازا�BCب 

/��  از ا�� *�د*	ن :$ان /� �1ر�U در �	رج . *3	:� در اSM :	*�8 ای ا
K 2	ذب

2 ھ& �7  ا��از�� و 	�
از ا��ان د�P	ل �$ا
�� ھ	��	ن *  رو�� و �Z  ��	ھ  /� 

 b0K 	1 ���:$از/��  د	ن ا9	�J	kاو 	1 ��e�2 *  آو
	�
*2 و �+	ھ+�?  ھG7+	ن /� 
رو/� راه #$د و /��  ھ& وارد ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن *  #$�� 1	 روز?	ر/�Iرا�+� و 

  .#$��» روز�	*� ��	ر« /�ای �(�0�� /	ر

2 وھ& /� 
3& ا�� *�	ن *$ارد ی �	ص ھ& دار�& �K ھ& *��� ا�� 6M+� ی J	م ا
در
2��د���ی O6* �K$ل ا
'+	ک  �$د ��	��� وا89P(ه ط	2 :
��ی �	�I��ا
/�ای . 3	ی 

<+� *C	�� ی /  #�و» آد�+�«/� *�د <� وارد ����� ی �& �Kر�7$�� *$رد 0K  را دا

�$1���Kد و /	ز /� �	ری ھ7	ن <� ا��  و 1$ده ای �$�0+�?	ن <�
�	�H از �و�	 در

/� /	زرا ��
�	د و /	��Rه  <+�*C	�� ی /  ارزش را K+	رھ& ?Iا#2 و /� M$رت �K	ب
در K	�$ن �$�0+�?	ن آن �9ر د
�� /+�ی  !#�» *+��Cاد/ «و از آن *��73 » ه�$�0+�«

و���9 ?�ا�  *  �Kد و از آن K	�$ن ھG7$ن ا/eاری ?�وھ  /�3ه *  :�K 20 ھ�7 را 
��» آد�+�«ھ��G	ه 
�د/�� . ��K ��0ده /$د+> �K ���7  ���، �� ا
�eی *3& *   >

او را در ا�� 
27 �7   درھ7	�4	/$د،/S در
2 /� ا�� �K 2(J آن دو
� 1� د���
�$�+�
�2 �7  دا��0+� اZBM bZ	M و /� *�د . و �+K�8 *  ��ا�	و آن # �ا� ��(J ام�*

 2�O)# 2 �1ور
	�
/� ارث /�ده  eZب 1$ده را �K از ���9 /	زی 261 �$ای <� 
/� M$رت ا/eار د
2 د
��	ه اطJB	ت /	R و �	��� *  #� و *�31	  .رواج *  داد /$د


�ا�4	م /�ا�l /	ز�3	ی دو?	�� آن �9ر /  ا7�J	دی /� /	ر��	�� �K /� /+� درآ*� . c� 	3+1

	ز�3	�H را ?Iارش را /� آ�7	ن 8L9  و ا
P	ب /	زی ز��K	�� او را �4	ت داد  �+��K ز*

	�  �K در K	�$ن �$�0+�?	ن /	 آ�7	��	ن در 0K. ��اھ& آورداز ��H �1ارک د��ه /$د ، 
از <� . ارP1	ط /$د�� /� �	ر�H #�	��+� و /��0
	ز�3	ی �kور را /�ا�H ط�ا�K  Zد��
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�ا�4	م /��	
2، /� آ�7	ن روآورد و 	A��*ھ&  /� آ a�2 آن ھ& از ط�
$�ا�� .��اگ�
  !را *  ?$�+� اSK از 9'	


  اO* b(o	�PZ ھ	 و در ر
	�� ی /  /  Yر�	اظ3 	ن داده *  #$د /	*	
�ھ	�  
ا#(	M  در �	ر�D و /� و K)� و /��� و *	�eی و :	ھ	ی د��� /	  »روز�	*� ��	را� «

�� *�د*	�  را *  ��ورا�� /� �	م . 1 �K	 K+$ن �	*  از آ�	ن ��+��ه ا�&+>  
  /  /
26(O* �/ 	+/ �+�e?  *�/ دو1+  را  A� Dj
��M eای آ*��A. روز�	*� ��	ر و � 	

2
ا�� :	*�8 ی K	ذب در . M	�Y+PZا�  دارد /  
	/�C وروز�	*� ��	را�  از ھ7�� د
*�د*	�  �K �� در روز�	*� ای *P(L  . ا
	س /�ای روز /�6ان 
	*	��ھ  *  #$د

1+3	 در ا�� �	 آن 1	ر�7	ی . �$#�� ا�� و �� /� ا�� اP�J	ر در ا��ان #1�3  /� ھ& زده ا��
	L* دی$� ��o ن را �$ش آ*�ه �$دی و	�>  
  /  / �K ه ا���+K1  ��ا	��	و ��* b�

2
Z	R ھ& �K ����ی از اBMح . ا
2 �	 از ��Y :$ر /$دن :+D /� درد#	ن �$رده ا
ط)P	ن در �	رج ��اK+�ه ?��� ا�� ا�� �zZات *+��Y �$/2 در �0Zت #SV آه *  

�+�K.  

ا
2 /� ھ�Z	ل در �c  ای» آد�+�«آن �zZت �K روی د��� 
�A ی  »راه �$«*��� 
�)� ای 
*dLC ز*	�  ����� ای را اداره �Kد و 
Dj /  آن �K �$د /�ا�� <� *  K+� و

در
2 درک . او را را���� /� ا9	*2 در �	رج. #� :�k 23/� وارد�Kدن /� ر�4+0	� 
<$ن �$د را و�	دار /� �Y	م *  دا�6M �/ 2�?�/ . 20+� ی :�م و /� دام ا��	د. ��Aد

+> d9$�*د$P� ری	ن ر��	2 . 
*  ?$�+� /	 9	z1�*  k$ی /��$ردھ	ی #(O  دا#�� ا
2�� �zZت ?���	ر آ*�/� 1�w ا��C	م ھ7 
�ا�4	م ��eو
ھ7	ن 6M+� ای /�ا�H :$ر . ه ا

/� ھ�Z	ل /�  »راه �$«*��� . /	 �c 1'	وت �7Jه. ای را 
$د*+� ا��	د» آد�+� «#� �K آن 
�2 و 
	��	ر اطJB	1  :37$ری ا
B*  در ?�وھ  از �9رت وا/��0 /$د �K در ا+*

ھ7	ن *dLC ھ+$ز ا*A	�	1  در ا���	ر دا#2 و *  1$ا�20 از ز��ان DAJ :$ر K+� و /� 
��
M	bZ �9رت K	ری /�H از آ��G /	 ا�� Z	ل d9$1 دا#2 اBMح ط)P	ن . �	رج /'�

��ون �K آ*� د���� /$د و ��ا�20 د��ار �$ری و . #� /�ا�H ا�4	م دھ+�/ ��ا��ادی و *8
2
از ��2M  ؛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:�y داد
7: �K 32/$د

��$#�  را د�P	ل �Kده . $ری ا
B*  *  �$ا ��$? ��
	ز?	را ھ& ھ7
2
. �2و�lوت ا��. را راه ا��ازی �KدBح ط)P	ن روز�	*� ھ	ی اM � /��0 *	 ./$ده ا

�� ھ	ی M �+1	در �Kد و 
�ا�4	م از ارو�	 و 
Dj از آ*��A	 . /� ز��ان ا��	د�	�/

�درآورد .$6� ��دو ا*	 /  ھ�A�* p)  /+	 /� ا�� . 
�وش ھ& ا���Pو  �K�$ر /� ھ7

����>$K رج	2 �$د /� �
ا*A	�	ت را از ا�� ا�74� *0(�ه ی /������ CZ$ق و . �$ا
ھ�7 ی ا�� 0K	�  �K دم از اBMح ط)P  *  زد�� و .�)0'� و 27AZ در�	��K  * 2د��

�+/BCا� �ز�	oن ا��اد آ	ش ھ7	ز?�2 /� �9رت دا#�+� از 79	ی /� /��0K	�  ھ�K �+�0 . ا*
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ی /$ده ا�� � ا��، در ?�و?	����ن #SA در �	0K	ز�3	ی ا�2K�#  /BC دا#��	 آ /� ا��
ا�+	ن در ا
	س �$ا
�	ر /	ز?�2 /� ا�BCب . 	ا�BCب ��ھ+�  را راه ا��ا��� /$ده ا���

 S�Mن *  را�+�. /$د�� ٥٧ا	3$د /�ز/�/  +)
�$ا
�	ر اBMح :37$ری . /�8 دا��0+� 
Rو �K ا�0$س *  �$ر�� R	Z و ���#  *B
�� �I?  7ارد ھ�7 <�e رو/� اC� 2� راه

B
�eی . *  
�و 
	*	ن /���د#$د و �Y	م ا>  +�/  *  +��K  7K �	ی 
(+�	ن /+�
�7  �$اھ+� :e /	ز?��M�J �/ 2 ی �9رت و Z	�K R ا�� /	ز?�A7* 2� �7  #$د <� 

  و *�دم را /	 ��ا�$ا�3	ی K	ذب /� 
P	ب ا9	*2 در �	رج را *A6�0& ,+/��3 آن �K ا
 �
�'/ 	3�	/	�� .0/ �/  �
��ی :+�P  �ا�� :��	ن K	ذب /� را�(A# اه�
3	�  :�ی /�

2
�� در ا��ان ��اھ& آورده ا�
د
��	ه ا*+�2 و اطJB	ت :37$ری ا
B*  ا*	 ا�� . را
  . آن را /	ز�7  دارد :��	ن را *  �0+�د و

 2M�� ذب و	K  �(O� �:	3* ���: �8 ی*	:  (M1$ان ?'2 /��� ی ا  * b�1�1 ���/
اش از K	را��ا��� :��	ن رk	�3)$ی ا
2 و /  ر
	��7J 2ه . ط)P	�� و 
$د:$�	�� دارد

: ���	
�8 ی *3	:� آo	ز�� �0K  +8	�  D� �K از ا�BCب و در �	M)� ای 	*اP�J	ر 
����>$K رج	ب /� �BCی ا����(A# و /��� . ا��ک از ���
ا�� :	*�8 /��� ای دا#2 را

از 
� ھ& �Jه ای . ���<�داد�� و K$واd9 :	ن �$د را �4	ت �Jه ای /� . ای داK 2#	ذب
 P(2 طM��.  

 �K &�2 ��ا?� ��	ھ  /� #7	ر اBMح ط)P	ن *3	:� /�+�از�& در *  �	/P0� �/� �
��Hان، *3	:/ b1ن /� *�ا	ز/  
*06$س و  zZ �1$ر ا�+	ن در ر
	�� ھ	ی �	ر

2
ا�� *3	:�ان :��� ھ�p ��ھ+^ و ا����� ی *�j�  73ورا��ه ا�� و ��$ا���0 . *)7$س ا
�H از آ��G در ا��ان *  ?'�+� /� :	*�8 ی *3	:� :	ا��	ده ی ا��ا�  K �k�J++�ا�� / .

در 
�	�H از اBMح ط)�Y6�  P ای *�ام از �kورت *0	�27 آ*�e /$دن دم *  ز�+� و 
�++���  7� S�	o، 2
e41�� و . �K /� �1ر�U *'3$*  1$�	�  و 31  از *8+	 ?��� ا

��ن و :$ر�Kدن :+D ر
	�� ھ	ی �)/ aات ھ& /� درد  رو��zZ ��ا  A/ی آ	3�(61
7�� د/	#  و Z و  �B��	��	ن ھG7$ن PJ	س **	Z �+�	#$� ن *  �$رد و	ز/  
�	ر

K ی وe�eJ$+/  (J2
ا�� :��	ن *J$+O  و K	ذب <+�ان . 0	�  د��� از ھ7�� د
�($اھ� �	��� و /	�A1ار 
eP /$دن :+HP *�دم ا��ان /� �O9 وا/��0 دا��0� و 

�� ی 3�K�Z	 /� اBMح ط)P	ن ،راه /� :	�  �($اھ+� /�د(K ���	
اBMح ط)P	ن . وا�7$د
�������	�1	ن �$J  . �درون 
	��	ری در ا��ان ھ& ھ7�� رو#3	 را /� K	ر *  ?

K  * ل	Pرا د� H+�e? 0$ر و�	
�	ن :$ا�	ن ++� �K ھ��  :e ا�4	د ا��6اف  در*
ا�+	ن �Jه ای از K	را��	د?	ن .<+�� *.*$ر��  دارد»*��3	*�«*4)� ی . دا���	ھ  ��ارد

 �++K  * w�(P1 ن ، ا��اد �$د را	*�د* �ر ا�	+K و در ����ا�$ز�0�$ن <� و *)  را *  ?
�$J  :��� از 
	�0$ر را /� . '��  6M+� ی ��ھ+�  و ا:�7	J  دا*� *  ز�+�و /� آ#

�A  . /	زوی د��� ھ7�� :��	ن ا
2» /(	را«.*�د IZف و وارو�� 
	زی رواج *  دھ+�
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�$ه ھ	را �  *  ?����» ��C « و» ��	ه �$«دو ����� د��� <$ن# ��ھ� �c در . ھ7
ا�� :��	�3	 در اوج ا/�Iال . �7k� O)#  ('6*  ھ& /�ای �$د راه *  ا��از�

A�K$ل �A1ی /� د
2 ?���� ا�� و ازBKه ?Iاری *	�  ��e ھ�ا
  /� دل راه �7  .ا��
��و�� e	S1 �	�)�ی  » 
(�«از  .*O	د�a ا�� 
6� را /0�	ری در ا��ان *  #+	
+�.دھ+�

�ِ�  »آ�+�ه«و  »راھ+7	ی �K	ب«و  »�7V	«وK�> دال$? �/ &�$ر 
	�0. »/(	را«*  ا��
89$�2 #(O  ا/eار *L)$ب * &�A61 و  �*$AZ �(�)* ی	رده ھ 	ف و ھ�7أ�  /IZو

  .?�دا�+�?	ن ا�� ����	ت /� #7	ر *  رو��

?�وش K	ذب /� . :	*�8 ی K	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 �A  از /��	*� ھ	ی . *0

ا
2 #�ه �Mای آ*��A	 آ9	ی دPJ ��K	س *�Z �K  �B	R *�ا�d ھ�7 ی ?�وه ھ	 و اد�	ن 
�� *  �Kد و �7#�� *  ی :��� *0�6  ا��ا�  د�	ع  <+	ن د
2 ود�P	ز از ا�� :	*�8�K

�K  /$د و 	2 31  از *8+)
2
0K  :�أت �A+� /� ا�� ?�وش K	ذب ��	ھ   *  �$ا
  .ا��C	دی /�+�ازد

�	ن* 20�CZ$ق  آ��G آ9	ی PJ	س *��B  �7  دا�� �	 ا#�P	ه *  K+� ا�� ا
�K 2 9	در �
��ه 1'	وت /�Iارد /	  ارP1	ط /	��دی �	 /� /�	ن د��� aZ ا��(	ب �c ��ددر CJ و �د�

��ی�(A# �/� راه ا��ا�� 	�  �	دوره ی ز* c� ذب ��ھ+�  در	K ی	3�	3   .:����/
�� دھ+� �	 /+	 �	�M ا
�K 2 ا��اد �V1 ، �++�e?�/ $د را� �دار�� د� aZ ���: در دوران

eء :�ا�  ا�� اM$ل را ا*�وزه :. /� �1(�h �$د 1'0��ی #(O  از آن /� د
2 دھ+�
ل ��دی /� CZ$ق :3	��7$� آ�3	 رااMR$ل /	�aZ��I�  (J ��دی /� 0Z	ب *  آور�� و�	

 �c :��	ن K	ذب /� راه ا��	د ،ا?�ا�� aZ ��دی ا*	 /� *8+	ی آن ���K 20 . آورد#7	ر
ا:	زه .*�	/� /	 آن aZ ��دی � /	#�&و /	 آن ر��	ری دا#� �� راھ& ا*�ی /��3  /�#�7�&ا

&�	A�/ را ��A� ��ا ��6�2 /��ود. دھ�ا�� c� . aZ ا��ا�  aZ دارد از ا
Bم /� *0
2
ا*	 و�J  �9ه ای از 
� ��2M ط)�  P	 Y+* �/$ر b0K ا:	زه ی ا9	*2 �	 . او

6�2 /��و�� و ا�� ?�وش را c� �/ S��P1 :��	ن /0	ز�� درا�+O$رت ��+	ھ+�?  /� *0
(f0* 	/ ی	2 �9ر31
� ای *$ا:� *  #$�& K �K	ذب ا
� 2	�M آن �K ا�� :��	ن /� د

��'�
$د:$ /� راه /. &�4+0/ 2
. ازا�� ?C* ��#I	م ��71  <+�� ?�و#3	�  را /	�� در

6L  و واK+�  ا
2 31  از  2
6�2 در ا�� 
	�3	ی ا��� ����ه ای ا�?�وش /� *0

+8**$AZ ی	3�e��
ا�� :��	ن �� . ا��ان  ا
B* 3$ری :27 	 و *2P0� eV /� ��د
7��P* a+  ا
2 /� ا����� ای و �A'1یJ  �� ازو �l.�* د:$ش$�  �K�Z.  از e��?

2
ا�l ا�� ?��e از 
�& �	روا ?�<�  .#��8 در ا�� دوران ��0Aه ��
H /�ا���e ا
�4+
  7� 2
  .�I����� ا
2 ا*	 راھ  �	M$اب *  ��7	�� و *C	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 ��  ا�ن Hر-ت �	�م ��روی ذ�3ره (��ش. 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 �� .   در 3ور �و(� �ر��	��د�� را��  	د�

�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 �Iر�  ز��ن �� �3وص �  �  �   ر���� ھ�ی

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 

1ر��Iر #�دو��دھ�ی ر���� ھ�ی �Iر�  ز��ن ھدا�ت �ده از �3رج و ���د و در ����ت 
�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 ������  �� 	��4 
	ده ا�ن ا1ر 
 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  و���� �� -��م در ا�ن �ورت ���د از ��ز	�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 ��  

ون ا�ن �را	وا��ن را �و ( �ر��مو آھ��� آر	��  �زرگ را  را ��ز	�ن دھ�د -� آرام
  .د�آر	�ن �زرگ 	���ل ��ز

  

  ������داران و ������8ران و7رم.١٠

 �

  در 
�ا	�

	�� ی AZ$*2 *�76 رk	#	ه :��	ن و ����ه ای   
در دوران 
ر��� ھ	ی ا�� :��	ن . �	م *  �3&» و��م ر��	ری«�ان رواج �	��K 2 در*74$ع آن راا�


  /� *��وط�2 /	ز*  ?�دد	�
آ*$زش  :+HP *��وط�2 �$ا����	ن و/	 9$ت ?���� . 

��Pاد 9	:	ری /� د�	ع ا*  ?Iا#�+� �K �� *  1$ا��0+� از/� �M�J ی 7J$د��?	�  �	 

�� ی �$د را /� K	ر ا�+	ن *  �$ا
�+� دا�H و ا��� ./�����e و�� ازآن ��0Aه /�0)+�
�+ا��از�� و درP/ ی�:  P�
ا�� ?�وه . +�ھ7	�6	ل 9	در/	#+� روز?	ر /�Iرا�+� /  آن �K آ

و ا�� �6$ه ی ر��	ر ��ھ+�  �K آ*�(�� /$د /	 ا��ان دو
�  و ا���P *�اJ	ت ���وھ	ی 
�� در دوران �	�	�  9�OJ	:	ر /� 
/�آ*�ن �3)$ی ��ا?�د /��	�� /� و ��ه ا��)�D و رو


2 و$�0�& ?�2 /� دو ?�وهاول �C1  +ط	ھ�ی و /	ظ.  
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ا ھ�7اه /	 �A$ھH رژ�& رk	#	ه �  *  �	 0K	�  /$د�� �K و��م ر��	ری ر�	ن ظ	ھ�
0�	ن �2P0 *  داد������� ا��اد ا�� ?�وه از  .?���+� و /�آ*�ن �3)$ی را /� ا��)/

9	:	ر�	ن و ا#�اف وا/��0 /� 9	:	ر /$د�� ?�<� /��  از آ�	ن در A�1)3	ی <� :)$ه 
ن /	 �� ھ�7اه �	م /�دن از ا�+	. ا�� ?�وه ط�� ?��0ده ای را در/� *  ?��د. *  ��و��+�

�� ھ�7+�3	 و 1'	و31	��	ن /	#� 1	/��73  /� /	ر �+�	��M$1 	/. »ن	زد?	# « �K ری	:	9
/(�  از /��� ی د�$ان 
	Rری �OJ �	�	�  9	:	ر�� و رو�� �$
	زی د�$ان 
	Rری 

�S *  داد از ھ7�� *�د*	ن �K  * ��IV1دA�1 ھ  را	#	kات *�ام �9*  . ر�zZ ��ا
ا��K  ھ& ��ا��0 *  . ?$�  ھ�7 /� ا�+	ن /�ھA	ر��. ���� *  �Kد��زد�� و ط)AP	ری 

�� . دا��0+� و از 
� J�'1� واژ?	ن ��ا�0$ی را /� K	ر *  ?���+�(J  +K�8 ��ا�	از #
��ه ذره ای ��و?eار ��K  7د�� و �$#�Iار�  و ر�	ه #(O  را /��1 

)0)� ی �$ر

�f$دا��20A# &0 �$رده ی 9	:	ری دا�20 ا�+	ن را /	�� وارl	ن . �از ھ�<�e *  دا��0+
�	ت �$د را Z	R در �+	ه 
$د/�دن از د�$ا�0	Rری و درآ*�ھ	ی Z	M)� از ا*Bک Z �K

����  .�1اوم *  /(�

در ظ	ھ�  ھ�<+� �K/	ط+�	ن را 0K	�  *  دا��& �K ھ7�� �$ع از ا����� را *  ��ورا���� 

� /� ز�� /$دن /�3ه *  /�د�� و :	ه  d�	+* ی *  از��و *C	م را /��1 از ��ده ?

�&. دا��0+�+K ره	م ا#	2 /� <+� �
*�0$�  ا�77	�c، 9$ام و وl$ق : از ا�� ?�وه K	�  ا
  .ا��و��، ا
A+�ری /eرگ

در K+	ر ا�� دو ?�وه *�د*	�  دا�H آ*$��� را دار�& �K /� ھ7�� �6$ ر��	ر *  �Kده ا�� 
/� را*)c ا���8ای /3	ر  و  �	*3	�  <$ن C1  زادهK	�  ا
2 . ا*	 از 9	:	ران �P$ده ا��

��9	:	ریا����	ن  و��م �$/	
2 �	دآور#$�& �Kا�+	ن درK+	ر.ور�&آ�	دo  2��OJ*��وط

�+� و اورا 
�$د��
�ا�4	م $�
+H4 :��	ن و��م ا����  �K /� �1ر�U  ./� رk	#	ه �

�/ �# S��P1 ری ظ3$ر	ر�� ��	د�� ودو?�K  * b(ھ2 *)  ط	و: �K  �	3�	��: ن و	د*�*
  �4+
در�BK cم . 9�a دارددرا *�Cم /�ھ�<�e د���*  دا��0+� ��	ز /� /�ر
  و

/	��?'2 ا�� �6$ه ی ر��	ر��ھ+�  ھ7$اره در*C	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 *  ?Iارد���ر�و /�پ ���و�ر رو���Gران ا��3 و 	��ط�O -�ران �  �روا 

  1	J$PL* ذب	K وا89  و��o 6+� یMرا  	�ر
	�� ی دو��  وزارت �	ر:� ی /���	�
K ه ای ?�7اه$��C1�+K  * w$�2 و 1.��� *  K+� و/� #(P1 د و��/��	*� ی . ++�ه �  *  ?

� ھ	ی /��	*� ��MB ی *J$PL	ت ا��ان �A  از ���AP	را�� �1�� و K	ذب �1�� ?$�
�� ھ7�� /��	*� ا�e�� . ��P�$ن /  /  
  /� 0Z	ب *  آ�$
	زی در راد�$ و 1)(C1ار و�A1


�/� *�اb1 /��3 از ��دا - �+� راد�$ آزادر
	�� ای *	در  
ا*	 آ��G  /�*  آورد/  /  
$�> �K 2
�+  را *3& ا
2 ا�� ا+G+�*� ای ا	/�� �و �1و� ��ر
	�� در �� *  1$ان �$1

�� �Kد؟ھ	ی *(�)� �	ر
  ز/	ن :$1   �Z ت آزاد و:$د ��ارد و	J$PL* �K ری$�K در
 2)
 S761 ی ��	�
�3	ی ھ7�� رژ�& در ز��ان /� 
� *  /��� و در ا
	س آG1	J$PL*


  ��وK	ھ��ه ا	�

2 <�$�� *  1$ان روزی <+�/	ر *J$PL	ت ا*+��  و دو��  و 
1'0�� و 
+H4 و  ھ7�� رژ�& را /�?��2 و ��MB ی �BPJeت آ�3	 را ��$�G�/  ھ

 6�k$1 2 /� . /� �$رد *�دم داد
�)� ای #�ه ا
�� /��	*� ای در /  /  
  و+> &�Y+1
 �/  CL+* ��o و ���  �*$AZ ���	/  و ��MB در �BK cم $1:�
�O9 /	:�ھ  و دو

�C�+* h)# آن ?�وه و 	� �ا� �/ c7�> �
 .*�د <+� �J$ه ی ا��C	دی و �A  دو
ا�� ا
��Pاد درر��	رھ	ی . 3	 �K �	دآور#�ما��ان *�6ود �7  #$د/� ھ7�+ا
��Pاد?�وھ  در

 �/ e�
  ا��اد، ?�وه ھ	ی 9$* ،?�وه ھ	ی AZ$*��� و 8741	ت *6)  و *6)� ای �	�

��ه و ?��0ده ی �. ، اb(o /� ?$�� ای /� و ز�+�ه<�& *  �$ردG����ه ?���� ا/8	د �

�	#�� J	*�ا�� ی �	د��ه ا�?Iار /� �OJ:��� ،ن ا
��Pاد در ا��ان �  �$+K	�M  در دورا
�V/2
0K	�  /� ا�� 
	ده 
	ز�3	 . �4�3	ی ��ھ+�  در :	*�8 و ��ھ+^ و �71ن ا��ان ا

دل *  /+��� �K �$د *	�)+� �$J  از ا
��Pاد را �	?'�� /�jورا�+� در �$ای <�� K	ذب 
 .ا
��Pاد �	د#	ھ 

�++K #+� <�3ه	در /	$د 9� 	را *  /+��� 1 	درھ 	?�وه ھ �ن ا�R	8� .�$ع ا� �اد از �P�
ا
�� ?�ا��3	 و ر��	رھ	�  را  ا���P /	�� /� �	ددا�K 2#./	�� :�ا?	�� /� 
+I? H4ا#2را +>

ا?� /($اھ�& در K+	ر �O+J . ھ& *�	ھ�ه �Kد در اeZاب و در *J$PL	ت *  1$ان
ا�+/ ��P	 J �/ ،h)�*  '��81 �/	S* د���ی /� �	م 
	�0$ر در :	*�8 ی ا��ان  ا
��Pاد،
K ه	2 �7  #$د��*$AZ �/ �6ود* e�
	�0$ر � �K &�
	�0$ر ?�وه ھ	ی . +�&،در *  �	/

2
ا�� د
2 از 
	�0$ر را در . /�#�7ده در /	R /� *�اb1 /��1 از 
	�0$ر AZ$*�  ا

	ز*	ن �	��� ی آن در eZب   (41 	/ ���: �OJ ر ا��ا��+� و در	K �/ ن$�PھI* س	
ا

	�3	 و A�1)3	ی *��  �K /� �	ری �'  د���ی 1$ده رو/� رو *  #$�& و 
Dj در 
	ز*
�++K  * زی	
�2 �	. ا
P	ب �$د�7	�  را /��0O)# �1ور �K 2
�M در ا�� رده ا

�  * 2��e ?$�� ای از 
	�0$ر .�/	اھ7�  �*$AZ 0$ر�	
 �K 2
/� 0Z	ب *   /��3  ا
در . #+	
	���� ا*	 /	 ا�� 
	�0$ر *  1$ان د
2 و �+�4 ��م �Kد و آن را #+	�2 و آ

Z2

	�0$ر *��  
(2 ا 2�	+# �K  �	 �+K  7� ن <�3ه	
ھ& اK+$ن . و /� ھ�Z	ل آ
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�& �K 1$أم #�ه در رو�	رو�  در ا��ان +K  *  ?2 ز��*$AZ ی$

	�0$ر ��+  از  	/
 	/ 2
2
	ا*$AZ ��
  در <	ر<$ب ھ7	�
اBMح . �0$ر را�2 �$اران ��ھ+�  و 

2*$AZ از  P��'ن /�ای د�	P(0$ر را رواج *  دھ+� و  ط�	
?$�� ای �	ص از 
(A�1 و 	3�	ز*	
 27Z�* ر ظ3$ر	Yدر ا��  
	�
�e 3	ی � ��C� 2�Rو 	6$ /� ��/� ھ7
در K+	رھ�7 ی ا�+3	 /	�� از 
	�0$ر /  ر7Z	�� و *$ذ�	�� ی . *  K++�د?�ا����	ن ر��	ر

3P:ی /� ا � �/ �K د�Kد	8  �k$* ن	ط�د#�? 	ان ��A'+#ح روBLM �O9 ن�# �����I�
$1
r ھ7�� رژ�& /	 ھ7'�ھ+�	ن و ا��اد د?� ا���H وا89  /� #�$ه ای ا������ه رو/� رو 

ا�� :��	�3	 /	 /��	�  *6')3	ی /��0 و راه  ./	ز �7  ا��0+�و IZف *  #$�� و از ط�د 
/� د
2 ا��ازی ����	ت �	�K  M /� �	م ا��اد *L)$ب �	 �	#+	��� از AZ$*2 ا*��	ز 

��3	ی IZف و ط�د  ور��*  آ�	8� ،����
�3	ی ھ7�� *6	�S را �  *  ?	�
 S7J در 	ا*
�++K  * ل	Pز ����� ی �$ را . را د�	�ھ�7 *  دا�+� �K در �c دوره 0K	�  /$د�� �K ا*�

*6	�)  ھ& /$د�� / �K	 M	PZ	ن . ا:	ره *  داد�� و از ھ7�� راه روز?	ر *  ?Iرا����
� و /� آ�	ن *�د *  داد�� ����� ی �$د را را2Z راه /�+�از�� ا*��	ز وارد *Iا�Kه *  #��

�+�	
aZ ا
2 ا�� . *��وط /� ا�� rC� �K آl	ر ھC7)7	ن ا�� �zZات را /� <	پ /�

�3	ی را�2 �$ارا�� 	�
��ه را �K در �+	ه 
	�0$ر AZ$*�  و G�/� راه ا��	ده :��	ن �

	
�&�/$د /	 د29 #+	+K  .  

١٢.KcC �	�- ن/&�+  

&AZ ��(J نB1	9 ام�Jب  اBCز ا�	oو در آ ��	�
89$�0K 2	�  ا
�K 2 در آ* ���	�/۵٧ 
، �K$+A1ا31	 و K	ر?eارانا
P	ب ط�د، ا�Jام و �'  /)� #7	ر ز�	دی از د�$ا�0	Rران،

،�+��	
از در ا�� :��	ن #�2K :�0+� و د?�ا����	ن و اد�P	ن و ��ھ+��	ن را ھ7$ار

	ز�3	 و دا*� زد�3 �+�
�3	ی �	0K	زی /	 رو�  ?�	ده ا
�PC	ل ز*	�
	 /� ا�� 

�� AZ& ا�Jام د
2 /� ا�K.�Jد��(J �K  �	0K ر در �$ر 1$:3  از	ض *  �اا*�وز #7
0�	ری از ھA7	ران و ط�د /	S�9 sJ  ۵٧، ھ7	ن ا��ادی ھ�K �+�0 در *dLC ا�BCب ز�+�/

  .�$د و *�د*	ن �K$ر#	ن #���


	ل ا�در
2 /� �	ددام ���0  را �K د  ���C	ت  BC۵٧ب ر ھ7	ن �(�0C61 �0 ی
در *�

�0 <+��'�ی  ن روزآدر . K	خ /�?eار#�-ت J)$م 
�<3	رراه #	ھ�k	وزار�* ��ھ7

�C	�Y�  1�	ت �$د راJ+$ان K++� و/� C61 ی	3�
	�
را دJ$ت �Kده /$د 1	 در ارP1	ط /	 
�++��+/ s6/.  د و	+
��وس ��ھ	م ر��D و29 
	ز*	ن *)  ا
M	bZ ا�� 9)& ھ�7اه /	 

�& را:d /� ان دJ$ت #�ه /$د��3	� �M	�Kا*� ا
�	د دا���Aه ی اO�9	د دا���	ه 1
�C	1  و آC61 ی	3�
	�
&�+K 2P6M زی در ا��ان	
 $�3�P6	�& در Z	�  �K در M. ر#

�� ��وھ�   
�0 و #7	ری از ��*��eاران اداری واzJ	ی ھ7	ن *�o ی	ا��اد /(�3
#�2K دا#�+� /	 �Mا2Z ?'�& ھ�7 ی *	 /� J+$ان ا�0	ن دارای CZ$ق /�ا/� و *�	/� 



 

184 

 

 1	C�C61 �0 ی
�* c� ی	zJان ا$+J �/ 	*ا &��CC6* r'C	ن . CZ$79	ن /�ا/� ��20 ھ�0
�++K یe�*� ر	و /�� �+�$�/ �)

�3	ی ��وھ�  	�
 �/ d:ن *  1$ا�+� را	�. و دا���	ھ

�C	1  را #SA دھاC61 ی	3�
	�
�& zJ	ی اداری �7  1$ا�+� /� �$د aZ دھ+� 
�1 	� �+
�++K.ی آ	z� �K  �	0K	?ن روز
(� ?'�� از 1'	و31	 /� ر را /� �	د *  آور�� *  دا�+� 

2
��ھ	م و �	�Kا*� �K ھ� دو /��$ردار از *89$��3	ی ا
��+	�  . <� SA�* �Z /$ده ا
�� /$د�� ا*	در ���$ا
�+� از �z	ی  <� *  زد��،
A$ت ���� �Kد�� ز��ا �7  رژ�& �

���� ��د?��e ا�BCب�/ �(M	� . �M	�  و�����
A$ت /$د �� / Sاھ ��Pم ا�	وس ��ھ��

�& در �	0K	ز�3	 2K�# دا#2 و *  :20C�0* و &�C�0* ��o �*ا�K	� . �/ 20�� از D�


 �/  0K �K �+K  * ���V1 دارد 	z� �K ��ا S�* 2'? �*د�A� اض��J2 ا�	+)!  

R	Z ن	2 از *�د*
<+	ن در *(	�'2 /	 ��2�$ 
(� *  را�+� و <+	ن  /��  از ا�� د
� �K ھ� �	 آ#+	�  را از y(M ط)P  و �eوم ا
�'	ده از رو#3	ی *0	�27 آ*�e دم *  ز�+


$ق *  دھ�/� #�'�  . &K  در �K  �	**�د �+�ن و ��ار�& از ا�� 	و ا�+4 ���	ر�D و /��
در 0K$1   	 و 
$�� و :	ھ	ی د���/� �O$ص در ا�	Rت *��6ه ی آ*��Aو آ�4	 و 

*�'	وت :)$ه *  ��و#+� و
(+�ا�  *  K++�و /+�	ه ھ	ی CZ$ق /��ی و *�ا�CZ d$ق 
ا�� :)$ه ��و#�3	 ��0Aه K	ذب و �	M	د9	�� و . زن و *(	�'2 /	 ا�Jام راه *  ا��از��


2ر�	K	را�� ا .Y6� ��، از �۵٧ ھ& Z	�k ���ه ا�� از ا�BCب ا�� �zZات �Z  1	 ھ7
����	0K	ز�3	 ، از ا�Jا*3	ی آo	ز ا�BCب �/ �(M	� e�در � و /� ��C ا�� رو��اد o& ا��

�++��K /  �1د��  ۶٧ا��Jا�k	ن 1+3	 *�6ود #�ه ا
2 /� ا�Jا*3	ی  .1	ر�T ا��ان /+�
Z	ل ��K �MBدن 
�& در :37$ری ا
B*   /	 ا�� .و دھ��+	ک ا
o 2& ا���e ����ه ای

	ل  �/2 ۶٧C�CZ 7  از��� ای ا
���P1 �O9 �/ 2 ی �$د /� *�د /�	ن �
  .و

  

  ا<�ل -,#رو@�cE#ی. ١٣

�& و ا?� ا�� ����ه را در
2 ��. /	�� :�ی ?��2 را در ا��ان 
C$ط آزادرو#+'�Aی�	A
?$�� ھ	�  /��1 از آن رو/� رو *  /� 
+�j0� H4�& در ا��ک *�1  و �Z  ھ& اK+$ن /	 

�+� ی رو#+'�Aی :��� ا��ان را از *��وط�2 /� ا�� .#$�&��در
2 ا
�K 2 *  1$ان �

$ رد�	/  �Kد ا*	 �P	�� از �	د /�د �K رو#+'�Aی �OJ *��وط�2 �	 در &2 �1 /+$�0



)L+2 رو#+'�Aی ا��ان در آ �/ 	2 1�
�	�� ی �OJ *��وط�2 و دوره ی *��وط
��
0�& *  #$د  /	 ا�� Z	ل /	 رو#+'�Aی آن �K آن رk	#	ه /	 رC1 ن /� دو دوره	


 	1 �8/ �/ 20�و از ھ7��  ۵٧*�داد 1	 آ
�	�� ی ا�BCب  ٢٨*�داد و از  ٢٨#�3�$ر /
در ھ7�� دوران ا��� /	 �$J  /	ز���ی ��Aی در . ا�BCب ?���� 1	 ا*�وز 1'	وت دارد

�K &�ھ+$ز :	 ��'�	ده ا
2 و ��$ا���0 ا
�M�J   2 ی رو#+'�Aی رو/� روھ�0
�+K �k�J ای ���	ن �	*	
ا�� :��	ن 1	زه را ا���P �7  �$اھ& /	 . <	ر<$/3	ی ��Aی 
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�H رو#+'�Aی #�3�$ر � 	3�	
�� �	�M رو#+'�Aی *8�+  �K آن را ��دوره ھ	ی �
��ه ام �0A	ن ?��2*	�  �0�/.  

، ?�وه ھ	 و A�1)3	�  را در  و�9  از رو#+'�Aی 
(� *  ?$�& ا��اد/� ھ� Z	ل 
��Yدارم �K از #�3�$ر /�20 /� ا�� در ا��ان :)$ه ��و#  ���� �Kد�� و ادJ	ھ	ی 

و در eJت «در ا�� /	ره در �K	ب . در
2 و �	در
2 را ھG7$ن ا���$�$ژی :	رزد��
�41د و «�3	�  از آن �K	ب را در �K	ب /(. 
(� ?'�� ام» �'2 رو#+'�Aان

در ا�+4	 1+3	 /� ا#	ره . /	ز�7$ده ام و *L	�P  د��� ��e /	رھ	 �$#�� ام» رو#+'�Aی

(� *  ?$�& 3	ازآ�.  


  و <� اد/ ، /��0 /+�ی #�ه �K  * �k�Jد  ،�Aی K	Rی �$د راا�� رو#+'	�
 �>

+H4 و �/ 	� ��A/ �C� �/ از آن را  �	7  داد ?$#� ھ� aZ 0  راKد�j0/وا .��ھ&  ھ7

 2�	AZ  �	3+1 �/2(O� از  c�داردا���$�$ژ R	K ��ای آن . ا�/ c�ی ا���$�$ژR	K ��ا
/+�3 /� ا/eاری ��	ز دا3+1  �K 2#	  PC*$ل واd9 #$د �	 /� :	*�8 ا�K �l /�$ا�� در :	*�8

ا�� ا/eار /� ?$�� ھ	ی *(�)� در :	*�8 . �$د *  1$ا�20 آن را /0	زد و /� K	ر ا��ازد
�&/� /. ی ا��ان 
�و
	*	ن �	��+�+K  * ره	در ز�� ا# 	از آ�3  �� . SA�1 از ��	20 /)�


  /eر?  �	د�Kد �K  /� �	م eZب 1$ده در دوران #�3�$ر /�20 در 
�ا
� ا��ان 	�

�2 زد�	2 /� �8
ا�� eZب 1$ا�H)/ 20 در �$ر 1$:3  از ا�� رو#+'�Aی را در . د

�2 و ا /��� ی �$د :	
	زی K+� �	 در A�1)3	ی ا79	ری��Z زدش از	
  .*+2�e /�3ه *+� 

�� 1$ده ای در 
	ز*	�3	ی د��� ھ$�2 ط)�K  Pد�� د�P	ل eZب 1$ده رو#+'�Aان /� o .
�	z� �����K  * �3ت *)  /$دن را ��ک# �K  �	3(A�1 و 	3�	ز*	
  ھ�7 ی ?�وه ھ	 و 

  ./�ای ا�� د
�� از رو#+'�Aان ��اھ& آورد�� ھ$�2 
	ز

8�� �M�J ی ظ	ھ�ی ا�� A�1)3	 ت �9رھ+�	*  D� �K از /�20 و ھ��& *�داد z1
�
SA# ، 2 د���ی از SA�1 در *�	ن طCP	ت �و?�2 و �	Kو�� 	ی :)$ه ��و#  آ�3


r و ?�وه ھ	ی /	�+�ه در ھ�7 :	 در ا��ان رواج �	 ��K 2 در ا�+4	 ا�� ����ه را $�*
&*	�  *  ('6* SA�1 .ر�^ در	ی ر��	ن  *6')3	ه /�0�/ e: �+�#ری ��ا	K ا��ان �

�ا

S'6* ن ھ�	ای وا/��0�/ w�(P1 در ا��ان . و  J	7�:و ا  
	�
/� ا�� ����ه در اد/�	ت 
2
�1»S	 :	�  �K �	ددارم . K �:$1	�  ���ه ا/e7�: « ��دا��4$ی آ*��A	�  و ا
�	د �0

ھG7$ن �c ����ه و » دوره«در دا���	ه ھ	ی آ*��A	 /� ھ+�	م ا9	*2 �$د درا��ان از 
�+K  * د	ن ��ھ+�  �	. :��  �	دوره ھ ����او ا*	 1+3	 /� *6	�)  �	ص راه دا#2 و /

در K+	ر ا�� دوره ھ	 �K . را �K �/�41ده /$د �K /� �6$ی /	 AZ$*2 و29 ارP1	ط دا#�+�
/	�� از ��3�0	 و روا/r �	�$اد?   در واd9 ادا*� ی آ*�و#� �	�$اده ھ	/� 0Z	ب *  آ*�

1'	وت دوره ھ	 /	 روا/r �	�$اد?  ا�� /$د �K دوره ھ	 ا/8	د ?��0ده و <� . �e �	د �Kد�
�d �1از ا/8	د �$��	و��ی /�?eار *  #��� و /	  �+�،/0	 �	*�4	�0  دا#

  و	�C* در
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 �/  /	��
zZ$ر دو
�	ن و آ#+	�	ن و 0K	�  �K *  1$ا�c7K �/ �+�0 ھ& /�	�+� و راه د
در K+	ر ا�� دوره . /�?eار *  #���/�ای ��A��� ھ7$ار 
	ز��،ط�3Z	ی ��درآ*� را 

*6	�O� �/ �> S$ص 1$ده ای و *6	�S *)  را ��e از 1$:� /��$ردار  ھ	/	�� zZ$ر
2�	
دوره ھ	 /���� /� K	�$�3	ی #SV �	/  *  *	��0+� در Z	�  6* �K	�S ، �$اه 1$ده  .

�w ا:�7ای و �$اه *) ، دو (P1 /  و	ر�	K د�Kر	K  J	 - م *  داد��	ھ& ا�4	ھ+�  را /�� .

	��+� و در ا ھ7$ار 	 ھ�:	 *  ر��+� *0�� #V)  ر�C	ررو#� /$د �K 1$ده ا�3  *

�� ر�C	�  آl	ری ھ& /� /	ر*  ��	����، ا�� آl	ررا در+> �G�	+> �7k  * 	��K ق و$/
�2 د*���� و �� �rC ا
P	ب ��وش آ�3	 را ��اھ& *  آورد��، /S ورا�1 از ا�� ��Z �Z

  .��ھ+�  ھ& /�ای آ���++�?	��	ن د
2 و �	 *  �Kد��

��K w	ب ا�� �	 آن *  ('6* $zJ	�d  وAZ 29$*2،ھ�7 *  دا�+� در آن رژ�& (P1  اه�
�/
���	ن در 
	��	ر zZ 2*$AZ$ر دا#�+� و از آن . �7  �1ا#('6* ��0�	ری از ھ7/

���
	��	ر/�3ه *  ?���+� و #P	�� :	م *(	�'2 *  �$#� . �/ ��	/ �K ر	+K �/ ��A� ��ا
�w. ھ�Z	ل /� آن �8+  دو?	��  ر��	ری ا#	ره دا2#(P1 �K 2
zJ$  /�ای *3& ا�� ا

S'6* . &K /� �1ر�z� U	�  K	ذب /� /	ر��	�� O6* �K$ل ارزش اد/  ا�l �7  /$د
#	�Jان و �$�0+�?	ن و *��:7	�  �K #�1�3	ن را �� /	/2 ا�l �$د �K از راه  P$د���
P1+ده /$ده ا�� و ھ�K b0K د$� S'6* w�($�++K  * b0K &ز ھ . c� ذب	K ^+ا?� ��ھ

2
  .*�Oاق دا#�� /	#� /� را
�  ھ7�� ا

�0&(ده /$د�� و 1$ده زد? ِ رو#+'�Aان در ا
	س 1$ده ز�$�$�( H�	7� �/ 	رھ	د را /$�
را  �$د ا�� /�/(�3	 D�  �Z از ا�BCب ��$ا��0+� ا�� ?�ا�H و :$ھ� /	ط+ . ?Iا#�+�

�+  از �7.�+3	ن ��	ه دار�� L(o��  G
	/�K و از  G
	/�K �/  71	� 71  و از	� �/ ��

$ی$* ��0Z��  . /� *+��Yی و Z	�K �/ Rو/  و *

*  *B
��وزی ا�BCب �K �0	��� /� ا�BCب ا� 	/ �A'+#ازرو ��'? �)
�8وف ?�2، 
��20ی /� *8+	ی *�8	رف آن د���Aو#+'رو� e�	: .+�نا	 ��ا�BCب /$ده ا��  ھ�7
�	ن ھ7


�Z  در دوره ی  وا�BCب را دردوره ی ��H از و 1	ر�c ا����   ��eیو /������ ��د
ز*	ن ادرھ�7
�  /	 ھ7�� ا�BCب در/� ��ج داده ا�� و /������ �4	�d را�BCب 

��ی آن *�bA1 #�ه ا�� و /������ /  �Jا���3	 را در *dLC آo	ز ا�BCب /� �	م �(A#
ا?� *	 ھ+$ز ا�+	ن را رو#+'L� �A	ب *  . �BCب 
�$ده ا�� و *�3 1.��� /�آ�3	 زده ا��ا


 �/ &�+Kه ا�� و��e? د /�ای �$د$� �K 2
/� :23 آن �K /	 د��� ?�وه ھ	 J bP+$ا�  ا
  .و *�د*	ن ا#�P	ه ��$��

0�	ری از ھ7�� 0K	�  �K ا*�وز �$د را *�ا�d آزادی /�	ن  *  #+/ &�+A� ا*$ش�� �+�	
	
/�  ،در
2 ھ7	ن 0K	�  ھ�K �+�0 و�9  ��و�� e	S1 �	�)�ی /� ز��ان ا��	د /� :	ی د�	ع 

Hھ$A� 2. او روآورد�� از
8��ی . ا�� 3+1	 �c �7$�� ا
K	ری �K در ارP1	ط /	 
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��:	�  ا�4	م داد�� از ا�� 
از داد?��0ی �$ا
�+� او را *6	�7K . �1 /$ده ا
2 ز#2ھ& 
 �K ی آن	: �/ �+K�+P(L/ ا*�وز . آزادی /  <$ن و <�ای او را �K  �	0K ��/��  ازھ7

�)� ی �	�($ری در ا��ان و در �oب �Kده ا�� ھ7	ن 0K	�  ھ�K �+�0 در 
CZ$ق /�� راو
آo	ز ا�BCب *  آ*��� /� e�$(1�$ن ا�BC/  و29 و
	ز*	ن *)S *��6 و CZ$ق /��ش را 

�+��	
��0  وا�7$د *  �	��j*ار اe/ا . ��0K	�  �K در K	�$ن �$�0+�?	ن :d7 #�ه ا�� ھ7
�� �$دی *o ا��اد 	رھ	و / 	رھ	9)& را در *�8ض 1/ �ا� bZ	M �(7: � 2�O)# ور�

�9ار داده ا�� و �K  89$*  �Z در 1+�+	 �9ار دا#�+� و ظ)& /�ا��	ن ر��� /$د /  در�^ 
7�7	�� /� �	ر��	ن /	 ا�� Z	ل . ی و ھ7�	ری  �Kد��ا
2 ھA7	ر�$درM# ن	و از : &��	�

. 	��0	د��م از 2731 ��اK+  و9�6	�� /	ز���2 
� در *C	/)& و /	ز �$د *	�� ?Iا#�& ا*	
2#I? 	3ض از آ�	7oا 	ان /$�/ �K 20��� �c ��ھ+^ ا�� ا�+3	 ھ�7 *. ا�+3	 <�eھ	�  �P

�& ا
��Rل *8	ون وK 29	�$ن و��BKا* .و �c ���ش+A� د���ی($ش �� )ھ�ا�2 هللا *�
�K ب راBCی ا�	ه ھ	داد? b�J 	3+1 0*  دا� 	ری آ�3	K�+K �8 ھ& . 2را/h)# �� ھ7

�4	 �$�� ا
��Cار �Jا�2 
�داد در �+	ه �Mام � داد?��0ی *80$د ر:$ی ?�2 و از آوز�
��0Z اق�J 2�  .و 
	ز*	ن ا*+

2
	)��/ 2J	7: ��ا����� ای :�ی از ا p��� ��Aھ	�  ھ& 0 �K	�  K. ھ��در دوره ی �
آن ��Aھ	 ھ& *+40& و ا
�$ار /� 0Z	ب �7  ھ�7 ی . از ا�� :7	P� 2J$د�� ��ورا���� ،

����
B*2 /$ده ا�� �� /  Kا�� ���	�آ��G اK+$ن *3& ا
2 ا�� ا
2  .آ�+� ا*	 /� ھ�Z	ل /

�آ  �0�ا�� ���A را در *O	�PZ /	 ����� ی . *�ه ا
�OJ �K2 رو#+'�Aی #�3�$ر /

�	ن«K «)=  4+?�PK2 /) ا�O)# ل آن در *�8ض �1ور	Pدم و /� د��K ن	�/ 2Zا�M	
ی *(O$ص آد�+� را  آن #7	ره. �9ار ?���&» آد�+�«2J و ار?	��	ن /� �	م 	ھ7	ن :7

�  ھ$#+^ ?)���ی و /	دی و /	 ھ�7أآ��ج 
�K$ھ  �1ارک د�� /	 �	ری *76$د دو�2 
 2Kر	*�	2 آزاد�3z3� �9اردادن �G�ز	دوا�  و  /�K &ظ	K . bZ	M ��م ا	9)& در 71 �ا�
R	/ 2 �� دوران
�CJ 2C	�� و آرا�H را /�ز/	ن را��ه اCZ �/  /	��
�'�اد و 3+1	 �O9 �/ 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 ��3O)# ی	ی :37$ری �1ور�3�0	3�G1	JBاط

8
�� ا*	*  و *	�+�ھ	�H �9ار?���� ام zZ  �Z$ری /� *� ?'�� #�ه ا
2 ا
B*  و 
  .ز�	دی ز��ه *	��ه ام

 2
رو#+'�Aی �OJ #�3�$ر /��0  �	:�8 /� /	ر ��	��ه ا
2 و آ��G از آن /�:	*	��ه ا
�	د و�	�	��ار+/  / 2
$1
S /� ر*	ن �$�0  و ��)07	زی و #���8اK+  9	در . <�eی ا

آن *�Cار از �K  �$� �8# ا�� رو#+'�Aی *�J  . �($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 �D آ�4)0  در دوران . #�ه در ھ7	ن ز*	ن ��H از ا�BCب �7  ر
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C$ط آزاد #�8 �$ی ا��   (41 �K بBCاز ا� D� �0ه از #��8$یA� &ب ھBCاز ا� D�
2

� ا،2
  .رو#+'�Aی ا

1
4 ا(�S1*�ت و - ٩S	
  �Rدا(

�� از �����	ن  ا*�وزه(C1 �/ ام�* �K ��$#  * 2�	�  �	*ر *�د$�K رج از	در � �M	�
�+�$?  * �)
ا�� �zZات <+	ن 
(	و71+� و د*$�Kات . از د*$�Kا
  M+�وق رأی 

�H از � DK p�*+�	�� از �kورت رJ	�M 2+�وق رأی 
(� *  را�+� �K ?$�  ھ
2
رP1	ط /	 ا��(	/	ت،اھ7�2 و در ا .ا�+	ن /� اھ7�M 2+�وق رأی �  ��Pده /$ده ا

�S �$#�� ام» #$رش /�aZ ا
2«*�6ود��3	ی آن در ر
	�� ی O'1 �/. ارم آن�� �O9
&+Kار�A1 ت را	YZB* و 	ھ ��A� . c�در �BK cم <+	��G ا��(	/	ت در �z	�  د*$�Kا1


+�  آزاد*+�	�� وا�40	م دھ+�ه /�?eار #$د، /  �1د�� /	��  �/  A�* و ��	'O+* و
ھG7$ن ا*	 <+	��G ا��(	/	ت . /	ت را ا/eاری در :23 د?�?$�  ��0Z �/ e	ب آوردا��(	

�)� ای 
اo$ا K++�ه و ���b دھ+�ه /� K	ر ا���، در ا�� M$رت 1� دادن /� ا/eار �7	��  و
�7? e: ی �($اھ� /$دe�  . ه 
	زی *�دم و :+HP د*$�Kا1�cاا��(	/	ت <

/�ای *�	ل . #�ا�+8* r	�  �0A	ن ��ارداز ا�� ھ& I�/ �Kر�& ا��(	/	ت در ھ�7 ی 
c�/��	*� و �	 <+�  ر9	/�  /� #7	ر *  رود *�	ن دو ،ا��(	/	ت در /��0ی د*$�Kا1

��ی دورا�0	ز ��e /�:	��3 *	�+� ا��(l.1 ط8  *  1$ا��	C* در ��Pا� �K ه	د��?	2 
/	ت ر�	
:$رج د/)�$ « و» ا��$ر«:37$ری در ا�	Rت *��6ه ی آ*��A	 /� ھ+�	م ر9	/2 *�	ن 

ھ+�	*  �K . ا��(	/	ت ا*	 در �K$ری <$ن ا��ان *+8	�  ��0Aه *�'	وت دارد. »/$ش
*$:$د�c� 2 رژ�& *	�+� :37$ری ا
�L*  *Bح ا
2 در ا�� M$رت ا��(	/	ت آزاد 

از ا�� رو Z	7K	ن /� ھ�p و:� . *  1$ا�� *+�4 #$د /� ا*6	ی ھ7�� رژ�&
�7 ���0+� و از/�?eاری ا��(	/	ت آزاد ا��(	/	ت /� *8+	 
	*	��ھ �$ا
�	ر(K ���
ی را

��e�ا��(	/	ت آزاد 1+3	 در M$رA7*  1� ا
e?�/ 2ار #$د �K �9رت . 
(2 *  ��ھ
�#	/ �L(
���� از �9رت ���وھ	ی /  Kا�� S9ا�Z ��	)* ی	وھ��� . �Z  رت$M در

 ��	'O+* ت آزاد و	/	اری ا��(e?�/ �/ �1 �/	: 2*$AZ ،اھ� داد/�ا/� /$دن �9رت$)�. 
��K  *�/�
  .در ا�+4	 Z	ل دو ���A ی ��Yی *3& در /�ا/�*	ن 

�(20 ا����� ی آ*	ده 
	زی �9رت �8	ل در :�3P ی *(	�'	ن و دود���/� K	ر?��ی 
2
در ا��ان . *O6$ل ا�� ا����� �K ھ7	�	 �9رت *	دی و *8+$ی <	�K H++�ه ی 
)�L ا


2 /�اAP��� �l	ر�3	ی اBMح  1  �	ص/	 1$:� /� ا�� وا89��K 2 /�اR$61 �l ا*		3�	

���V1 23: دی	ل *	وی �8��#SA ������ ا
2 <	ره ای ��e: 20 دا*�  AZ$*2ط)P	ن �

زدن /� �$دا���(��  و �$1�� �9رت *	دی از راھ  
	�& �K ھ7	�	 دا*� زدن /� :+3�P	ی 
2
  . �$دا���(�� ا
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)�L ی ا
��Pادی  ���V1 ��
	زی �از راه �$دا/��� 1�1�b در ا��ان *0 �+��(�� ، ز*�
*  ا�4	د �9رت *	دی و *8+$ی، و 
�ا�4	م /� K	ر?��ی �8	ل ���وی /�آ*�ه از ا�� رو�� 

c�دe� ب$(L*  *	4ا��
د�)$ش �Kدن /� #8	رھ	ی �$چ اBMح طP(	ن . #$د 1$ا�� /� 
�eی :$ری و د��0P� /� راه ھ	ی *�	��P <و �$ش ���+	ن �	رج �Kو ���ا*$��	��	ن  e


H اM)  ا�� ���K 20 ا��(	/	ت �$ب ا
2 �	�� و /� . ���b *�دم /� /	ر �7  ��	����

H �(20 ا�� ���K 20 آ�	 ?Iار *0	�27 آ*�I? eاری �� �/ ��
$�� H

	ن �� ��ھ7

�	د�� . ا
L* 2)$ب �	��+/ H
ا
/ �> �K 2	�� �Kد و�9  در /� /20 �9ار دار�& ا�� ��
�� از راه ا��(	/	ت �	 از ط��a و
)�L ?�ان �I?  7ار�� و ا:�V1 زه �7  دھ+� رو��	

��رو#3	ی *0�/ SA# e�ا
�+� و ھ+$ز ھ& *  �$اھ+� �K *  �$د؟ 0K	�  ھ& 	�27 آ*
د*$�Kا
  را از راه �A1ی از �7AZا�	ن /� د
2 آور��، /	رھ	 د��ه ا�� <+�� K	ری در 

�0 ��� 20	�M آن �K رژ�& Z	K& *	�+� ا��ا�* 	�
	ز*	ن ھ�p :	ی د� �/  A�* ن
�
K+� ��ده و *c� �/ e34 ا���$�$ژی *�Cس /	#� و /� ھ7�� اP�J	ر ا0Z	س K$ب ?0


�/�*  . و *.*$ر��  *�Cس دارد ر
	�2 ا�3   ��89$* ��*Sz8 اM)  در
2 در <+
دار�� و *$ر�2 ا�3  را /	 71	م ���و �	س آورد ز��ا �7AZا�	ن وظ�'� ی �$د *  دا�+� *.

�� *�در /�ا/�oار��I�/ ��	* ن	از :  �Z �0+� و�	ن /	+* . ��'? �)
  ��8kو ��در <+
 p��� از راه *0	�27 آ*�e و از ط��a ا��(	/	ت �$چ و /  *8+  �$اھ� /$د و ھ�V1 از

  .�7lی /� ھ�7اه �($اھ� دا2#

*  1$ا��  ی /�?eاری ا��(	/	ت آزاد /� �$دی �$در
2 ا
�K 2 ط�ح C1	k	ا���P د
��وھ	ی آ� U��� ��ا?�دی و�9  /� را*+0/ �/ �4+> �K د/�د	از � ��	P� 	*ه زاد�($اه #$د ا

�	ن ا��(	/	ت آز*	Z �K *  ا���  �	ی :3	z� ر و$�K  ی درو�	z� �+ا�$�/ ��	'O+* اد و

	ز�� را در :C1 aC61 23	k	ھ	ی �$د /0�K U++� و ر�	K	ر�3	ی ا��(	/	1  راB*�/ ام�* .

K�#2 /  <$ن و <�ا در S/ ،2
��ا�+� ا��(	/	ت �$دK	rC� �� �* ا#�P	ھ  �	/(�$د�  ا

	ز /�ای AZ$*2 �$دK	*� *+�4 #$د 2�J*��و  �	ی �$د *  1$ا�� /� :�� �/$� �/ .

�O+J 2�$C1ی 
	ز��ه در :DAJ�/،  23 ا��	ی ر�	K	ر�3	ی ا��(	/	c�  1 رژ�&
اBMح ط)P	ن درون 
	��	ری در . /$دC1	k	ی /�?eاری ا��(	/	ت د*$�Kا1�c 1$ا�� 

:37$ری ا
B*  *  �$اھ+� ا�� ��ا?�د /U��V را 
	زده 
	زی K++� و /� *�د ا��اد 
�++���	�/�?eاری ا��(	/	ت 
	�& و د*$�Kا1�c و . اeJا*  �$د /� �	رج �z	�  K	ذب /

*+O'	�� /  �1د�� �$ا
�  در
2 و /� aZ ا
2 ا*	 ا/eاری 
	زی ا��(	/	ت :23 
2 /(���ن /� �$دK	*�  /  �1د�� :��	�  ا
AP��� 2	را�� /� *+Y$ر ا
��7ار *�Jو��


  �J �Kه ای K  * 2*$AZ++� در *0�� �$ا
�� ھ	ی 	�
  *	Y� �/ ن���)/

�K$/��ا�� ی �$د و �Jه ای را ھ& دور و /��$د راه *  ا��از�� /� *+Y$ر را�2 

�$ا
e?�/ 2اری ا��(	/	�G�  1 <+	. #�ه از <j	ول ا*$ال 7J$*   �$اری و /�3ه *+�
�� رژ�& در ا�� M$رت 1+3	 و 1+3	 /� آزاد ھ7�V1 23: در  /BCی ا�	ھ	k	C1 	/ اه ��$د�

�e: e �1اوم ا
��Pاد �7  �$اھ�  د*�د ا
��Pا> p�ا?� . *eورا�� ای آ*�ه ا�& �K ھ
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 c� زی	
BMح �د ا*8+	 دا#�� /	#� ھ7	ن ا
�K 2 :37$ری ا
B*  /� *ا�$ز�0�$ن 
2
ا�� ا�$ز�0�$ن درون 
	��	ری /� J)2 /�3ه *+� #�ن . ط)P	ن �$د 
�و
	*	ن داده ا

�eد�
��ی ?$�� ھ	�  د��� از ا�$ز�0�$ن *  �(A# 	/ ام�*  �*$AZ ی	از را��3 .
اBMح ط)P	ن ا�$ز�0�$ن /$دن را *)c ط)a �$د *  دا�+� و ھ�?$�� 2K�Z د���ی را 

ھ7�� �zZا�K  1 در
2 در . +�ر:�	ن *+�K  * b0+�	رج از <	ر<$/3	ی را��  /� �	
���	ن ا�$ز�0 ھ7�	A��*آ �M	� ن	�
7Z bP	�2 �	ر: �/ dLC* ، �++K  *  �	7� ن$�

�� ھ7	ن رو#  ا
2 ا. /��$رداری از ����P	�  �	ر:�	ن*  
	ز�� /�  د���ان را *�3&
  .�K 9	:	ران و eZب 1$ده در ارP1	ط /	 �3�$(3	 K �/	ر/�0+�

1
4 �	;6؟S	
  �Rدا(

2
��و�  ا/ S*	J از �����Ij���l.1 ی از درون /�آ*�ه و	8+* �/ ��)�ھ+�	*  . �$دا��
�& �K /  وا
�L و از درون :$#��ه /	#�*	�  * ��)�. :)$ه ، S7J و Y1	ھ�ی را �$دا��


bP ھ& /��  از اھS 9)& اBLMح �$د:$ش را /� K	ر/��0 ا�� ا*	 O1$رم ا��  ��/� ھ7
K 2
���� و /��3ی داردا/  �	
  .� �$دا���(�� ر

  /�o حBLMدر /�ا/� ا �7k را در ��)�/� ) spontan(»ا
j$��	ن«اBLMح �$دا��

	ز�& *  #$د.K	ر *  /��&  * &
�K *8	دل #	�� �$/  » �$دا���(�� «و�9  از آن ا

/� ا�� *+8	 �spontanéité/spontaneity/Spontaneität  .  +8ھ& /	#� /�ای  

$ق *  دھ� S7J �/ �L
��  �K ا�0	ن را اb(o /  واM$O� ��M$1 . ن ��د	0+��/

��ا*$ن ) ا�3	*  درو� /�8+  از ��Aی(از e��oه ای  � r�6* �Y� در �K �+K  * 2�8P1
اb(o :)$ه ای #�'2 آور و �	*+��Y دارد، /� *�eان *8�+  آ*�(�� ا
/ 2	 �J$  #3$د 

 �K 2

	ت و و ��ا	0Zا 	/ �6$ه ی ��دا��� 	ط /	P1د در ار��  �	از �41/� و آ#+
 �/ �K 2
�7��ی او�7O1 و �9رت H+K2 واJ�

�/�*  آورد و *8ّ�ف  H'اط$J

2
��	ن دادن /� O1$رم *  1$ا�� ھ& اH+K وا�� . �$J  /� *8+	ی وا�K H+Kدن ا
#	�� /�$ان ا��  /��� اP�J	ر. اH+K :70	�  /	#� و ھ& وا�A� H+Kی و ا����� و


	ت و J$اط� 	0Zا�  ا��8�2 درو�  �8+  ا�� ا�3	م e��oی ��Aی را ا�4	د و �kو
�e /�#�7د�.  

�& و ارج /+3�&، درا�� M$رت ا*A	ن دارد /� +>$(o	��G �$دا���(��  را+K H�	�
 e�آ*
�O+J» +�/ H�دھ�& و J	S* �$د*6$ری را ، *��ان /�H از R �Zزم و*'��» �	�I��ی �

:�/�0� &�+K . زم 1$:� /�وز�&، درR رف و	ی *�8�Z در  ��)�<+	��G ا*	 /� �$دا��
�& و /� J	B� S*ق و +K  * ب	ور ا:�+�k ��o یe�ر �*	��/ �O+J 2 از�	Z ��ا

�'  �7  1$ان ھ. �$دا���(�� در �Zی 
$د*+� ارج *  ?Iار�&M$1 ��+> 	/ ��P�7 ی ا�
1$ان ?$#� ھ	ی *�2P و *+'  آن را ��	ن *	 *  ظ�ا�� �$دا���(��  را �	
(�$#� ا

9	��K �# S /� و��ه در *��ان S7J ا:�7	J  از اھ7�2 آن داد  و *�6وده ی �	M  /�ای 
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از ا�� رو /�ای درک :+�P  �$دا���(�� /	�� /�$ان ارP1	ط  . /��$ردار �$اھ� /$د
/	  در
2 /��9ار �Kد *�	ن S7J �$دا���(�� ی ��دی و S7J �$دا���(�� ی :87 

 J	7�:ی ا	/3	ز1	/.  

���A ی *3& د��� در ا�� *s6P ا�� ا
�K 2 /� ھ�Z	ل <� �$دا���(��  ظ3$ر ��دی 
دا#�� /	#� و <� 41)�	ت ا:�7	J  �8+  :87 ، /� ھ�Z	ل از ��H ز*�+� ا ی ��ھ+�  
�K �+K  * ��IV1 /  �1د�� 
�#�  ط$�R  *�ت دارد �8+  از د��ھ+�	م درھ& :$#��ه و 

20�� �1 2
ھ7�� �1 ��3�0	 ھ�K �+�0 /� ا�� �	 آن #SA  ،/� ھ+�	م �$ران. �Kده ا

�/�*  آور�� و در ��Y6� c #�'�  *  آ���++�.  

��)���ن،در �2V /� *8+	ی :+P	��ن از :	ی ا���K�/،���	
��ن،/)+� �	24  ،/�:3Z
��اوان آ*�ه ھ	  ه در ��V+	*��7$�� ھ	ی K	ر/�د ا�� واژ .ا
2 ن د��S،ا9	�K �*دآوردن

20�  . ا
2 ھ�<+� �K از ا���(��  و �$دا���(��P�  Aی و ��	�� ای �

 =�)�N) 9�� :  


	�� ��و�+�	�� -  �M ران دو	/  

�)�(ا�� ?�د/B را �K 1$ا���(�� ای (K(  

  ا?� o& ���� ا���eد �K �$ن J	C#	ن ر�eد - 

  ) Z	��(*� و 
	9  /� ھ& 
	ز�& و /+�	دش /�ا��از�& 

  و 
+�3	 ر�(�+�/� ��*	ن ا - 

 �+�)��	دی ا��+/ ^+
  )؟(وزان 

��ه، /��	#�ه، ا��ا��� #�ه، #$را���ه #�ه ، » ا���(��«در��V+	*� ی دھ(�ا �	P+: ی	8+* �/
2
�& اBLMح �$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 K �/ �K	ر *	 *  �$رد

�6	ت *  1$ان ارP1	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 7J$*  ا*�ی ا

O+J ل	Z #� /� ھ�	87  دا#�� /: SA# �> دی و�� SA# �>  ��)��ی ا
2 �$دا��
#$د؟ و�9  ا��(	/	ت S��P1 *  #$د /�  رP1	ط <�$�� /��	* ا�� ا. /��	*� ر�eی �	#�ه
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�b���  70 دھ�	A* ن و	ای *�دم، در:��$oاری :23 اe/ه وا�+ �lا�/ �M	� 2�	Z ��ا
  *�/�
  P��� 1$ده �اض /� ا���Jدر ا ��)��41/� ای ط$�R  �	?3	ن 3�K�Z	ی �$دا��

�+K  * و �$ران ��K . ��ا
/�*  ��K و/��	*  ?�دد �K ��$ران و ا�'4	ر ھ+�	*  
*�دم *  /�++� ھ�<� K++� /  �	��ه ا
2 و ھG7$ن ا/eار $1:�� K++�ه /� K	ر *  ا��+� و 

:+�P  �$دا���(�� در ارP1	ط /	 ا��(	/	ت *  1$ا�� /� ھ7�� . /� K	ر ?���� *  #$��
Mف اB��/ 2
Bح ط)P	ن �K *�ام از د
e?�/ S7J 2اری ا��(	/	ت ا��Jاض K+� و در

���� ، /	زی �7  ? #$رای ��P3	ن *  �	�+� و�K  �9 �$د#	ن را /� ��)�:+HP �$دا��
 .(	/	ت ���b دھ+�ه را /� ����K  * �Cا� /�?eاری
�ا
� ا�� ���b را ا��	 *  K+� و 

 ��)��4P$�	�� و �Z  ?	ه ا��C	دی1'	وت :+HP �$دا��J ی	3�K�Z 	/ �� �/ ��)� 	ه وا*	 آ*
 �K 2
ا7J	ل $1:�� K++�ه ی اBMح ط)P	ن درون 
	��	ری ا��ان در ا�� ا

/� Z'�  �$دا���(��  /� اM	�2 و �3	�2K�Z 2 *  ا����� در Z	�  �K اBMح ط)P	ن
:+HP �$دا���(�� �$ا
�	ر ا
��Cار 
)�L ی *�دم ا
2 . ن�Y	م *$:$د و /	ز?�2 /� آ

BM*�دم و ا �2 دادن /� ا�Kر	د *  :$�� /�ای از راه *�$
ح ط)P  از 2K�Z *�دم 
 �$+K ر �9رت	��	
�$دا���(��  /� IZف ���b *  ا����� و آن . *�	ر2K �$د در 

  A� �/���د  P��� �/ ن دادن	*	
  ./	ز?�2 �$د /� �Z �+6M  /� *�د ���b و 

�c /� #7	رآورد�K	1 c� ��	P� را  ��)�/� �$دا���(��  /	�� ھG7$ن �c  .�$دا��
#� /� ھ� ����ه ای �$�	 و رو /� ر. �20درون زا دا �?	ه �K �:$1د و آن را :��	�  د�

�� *  ز�� و از ھ7�� راه /� A1	S* و A1  ��)�/� . o	�2 �$د *  ���د�O+J �$دا��
. ��آ/� 0Z	ب *  ) د�+	*�c(ی �$�	ا ه�، �$دا���(��  :eءc'+�R ���ا�� اP�J	ر



	زھ+�	*  8� �K	Rن ،K	ر?eاران و  2
	�ن در :	*�8 /� ا�� K  7� �:$1 �O+J++� ا
����
	ز �  *  ?  
. در ����4 ر#� :	*�8 را �$دآ?	ه و �	�$دآ?	ه *3+�
  #�ه و *3+�

 SA# �/  +� و  
	�
  1	P
1�1�O1 b$ر /�ا�� ا
�K 2 *  1$ان :	*�8 را /	 *6	 ���/
2�	� 2
+4	 *  �$اھ& /�$�& در
2 ھ7�. د�($اه 
	*	ن داد و /� ����4 ی *L)$ب د

2 /�
� ا*	 1	رو�$د :	*�8 را ازھ& *  �C�$* �/ ودی�Z	1 1$ا��  * e��  #��� ��+>
. ازدرون ��و�	#��ه و از /�ون از ھ& ?��00ا
2 ?0)� و آ��G /�:	*  *	�� :	*�8 ای 


	زوK	ردرو�  :	*�8 را ارج *  ��3،در  	3+1 ��  ��)��� زدن /� ��O+J$دا��A1
�8  ھ7	�6	ل /� رPب 61$ل ط	P
#� د*$�Kا1�c و ��ھ+�  :	*�8 ��e *�د *  ر
	�� و ا

  .واز ھ�7 *��0/��73 *�	ر2K اzJ	ی :	*�8 را ��اھ& *  آورد

)��eاز����ه ی �$دا��� &(J ی	��2  درد���ر#�� ھ
در ا�+4	 *	 . 1$:� /�3ه *+� #�ه ا
� �9BJ ��0  وPد�  �	*�8 ی ا�0	ه در /��0 :���� �/� ا� 	1+3&�از ھ�7 ی . �	ن *  دھ

�O+J 	3+1  ��)� �7Jه و /�:��0 ایا�+3	 I�/ �Kر�& /� /	ور ا�� �O+J &(9 �$دا��
�� ا��  .ا
�K 2 *  1$ا�� *	 را در/	ز
	زی :	*�8 ی از ھ& ?0�(�� ی ا��ان �	ری دھ�


  دارد در /�ا/� 	

	ز��ه ا
S/ ،2 ا�� �C� �O+J  ا �O+J 	3+1  ��)��K �$دا��
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  و /	ز�3	ی ر�	K	را��  و ا*+��  در :37$ری ا
�  *B	�M اBMح *3+�	�

�

2 ا��ان را /� ?�7اھ�3	ی 	3�	
 �K :37$ری �ن ا�	P(ه ا�� و ا��6اف ط��	�K  
	

�
 HP+:	رآورده ا��	8  و *��  را در ا��ان /� /�Pط  
آ
	�)$اھ	ن و را2Z طP(	ن . 

  ھ& �K د	�
$ری ا
B*  �$د را �)d ��#�ه *  ی :37ر /�ا/� #8	رھ	 و ا����� ھ	

 �/ �++K  * �9BJ ا/�از  
	�
8�2 و ���وی از اBMح ط)P	ن /� *�	��Pھ	ی P1 	/ �++�/
 �7k و در �++K  �زآرا	/ e�ا�� ا*�� �K ھ$�2 /	��� ی �$د را Z	R از راه *0	�27 آ*

��ان دھ+� �K ?$�  *  1$ان ا�BCب * Sط	ر /$O1 ��2 و را از د ۵٧/� ا
رون /	زآرا
را ا�BC/  د*$�Kا1�c *  دا�+� و  /� ا*��  ۵٧ا�� *�د*	ن ھ+$ز ا�BCب . اBMح �Kد

 2�	7Z و H�	�
 �K د را$� c(3* ی	L� �+#	/ در	9 	را�+� 1I?  * ر	ح آن روز?BMا
ا�� د
2 از *�د*	ن ھ& در *�	ن . از آن ا�BCب /$ده ا
j/ 2$#	�+� و �+3	ن 
	ز��


  �	eZ �Mب رو#+'�Aان �3#	�
�$ر /��0  /� <�& *  �$ر�� و ھ& در اeZاب 
د�P	��G ی <� ا�2z3� �/ ��P آزادی و . a ، <� ا��K�2 و <� ا9)�2ده و ��ا��	ن �)$1

*IھP  �7  ��داز�& <$ن ھ�7 <�e �$د را در /0	ط ا�BCب <����  –�7	ی آن /� �	م *)  

2 ��1	بو /	 �c ��� /� و
r :	ده ی 	�
 &Zد�� /  ر�K .بBC0 ۵٧ ا�/  �
	ط /� را

+�  ا��ان  
	�
 ،رااز <� ?���� 1	 *)  و ھ�7 ی ا79	ر ا�� دو ط�� ،ا�$ز�0�$ن 

 �در K+	ر ا�� *�J$74 رو�. درھ& ��ور�(2 و ا����� ھ	ی 
20 آ�3	 را /� /	د
�jد
��ی :	*�8 ی *��  در ا��ان ��e /�ا�l د�	��3	 و *3+�(A#� اب وeZی ا	ز�3	
  


�� *  K+�رژ
 2
 *���73� �HC �$دا���(��  /	ز
	زی،. �& ��e در *0��ی �	در
�8*	: H�ا��*��  در ا��ان ) :	*�8 ھ	ی: /($ا���( /	زآرا� ، #SA /(�  و آرا�H و �

2
ا?� ا
	س �8	���3	ی :	*�8 ھ	ی *��  در ا��ان در
2 �  ر�eی #$د :	*�8 ی . ا
P	ر ھ& /	�� /� �O+J /� ا�� ا�J. وار 1$ا�� /$د�c ا*��ا��ان ھG7$ن �SK c /� آ�+�ه ای �

  .�$دا���(��  ارج �3	د و آن را �K 2�$C1د

���A ی *3& د��� ا�� ا
�K 2 /�$ان �$دا���(��  را ھ�7اه �$د
	ز*	��ھ  /� ھ& 

  و ا:�7	J  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���P ا�� �A. رده ای �K a�$�1دھ�ز*	�3	ی �$دا���(�� درھ�ر#�� و/� /��	�  

 �K  �	ھ�������6	ت /k$1 �+*ز	�در ا�+4	 �rC *  �$اھ& آ�3	 را . *  آورم �
�. �	دآور#$مO'1 �/ �#	/ �7یJ �?ای د��� ا ��	
  .S 1$:� �$اھ& داددر ر


	�
  در *���73� �O)2 �$دا���(��  و :+HP �$دا�����) در ا�� *��(Z از 61$ل 
8��3	ی *$ردی و در �3	�2  ا�4	د،ا��ان، 1$ا�	�  ا�� :+HP در:�* H�و آرا ���$1


  ا
�K 2 9	در �$اھ� /$د e/ 2K�Zرگ ���+3	د و 	�
�k�J ی *�:8�J 2	م 
  .ر
��	ری /�ا���$دا���(�� ی *�د*  را /� 
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١٠ .4)9N& G��� �0 وJ�� 9(4: ایN& ه�
) 

�� /� وk$ح در دو
� :	 �	دآور#�ه /$دم :+HP ا��Jاِض ا��ان �� 3+1	 ��در ر
	�� ی �
ا�� ���A در آن ھ+�	م در
2 درک ��� و ا��K  (*  �(O� . ��P و:�3 ای ��71  دارد
�6	ت K	�  ھ& /� ھ�7اه ��ا2#k$1 . /$د در �م ا��O9  * ر$O1 �K  �	0K �/ا�/

��و*+� 
	ز�� /�$�& �  ���Kد�� *  1$ا�+� ا�� :+HP را /� *�د �$ا
�� ھ	ی 9$*  و ا9)
�	ت �$د ادا*� دھ� *  1$ا�� Z �/  (* ی �J$74* c� در HP+: �K  1ر$M در 	1+3

�+K S7J �+71.�9ر 	دھ� و  *  1$ا�� �� 1+3 T
	�  *$9  CL+* ل و$C8* ی	ھ ��
/� �$ا
8�� :+e HP�� ط)P ا/�41در/�در/�/���د،/S ھG7$ن 
�ی ا
�$ار 	 راآ�3z1رگ  وe/

H)/اردھ�I��0و���	/  	اض /��Jا HP+: زداد�$از	�آ*�(�� /� ا*��	ز?���� 
��$#�  ا*�
 20A#HP+: /�ای ��	ر /+�	و:� از . /� / ��ا*	 درک ا�� �P� ��A	�� *�6ود #$د /� ھ7

HP+: . �P+: �  �$+K در دوران �K �3:2 از �$ا�� وP9	J س دارد	ی ��71  �$د را �
�	س ��71  و :3	�  /��$ردار �7  #$د و C* در H)/و���z	ی *+	
b و ھ��7  �
�	س /�� ا�7))  C* در e�
�3	ی *$ردی و O�  �Z$*2 آ*	�
�($اھ� 1$ا�20 در /�ا/� 

��0�	/.  

�$�CL+   Jر��	ر دو?	�� ی :37$ری ا
B*  در ارP1	ط /	 3�K�Z	 و :+3�P	ی *
2
ا�� ر��	ر دو?	�� ھe7*	ن #�ه ا
/ 2	 �J$  د��� از . ر�	K	ری ز�+�ه ا#	�J داده ا


$ر�� *�Lح *  #$د o. دو?	��  �o �Kب در *+�CL *  ��ورا�� dkو�9  و 	ن /	�/�
�ا*	 ھ7�� �oب در ارP1	ط /	 /�6�� /� /��1�� #�$ه ھ	 . �و وارد *�K�8 *  #$��71	م �

د�	�Y� 2	�J  */�0	ن 
8$دی در /�6�� <� 1'	و1  دارد /	 ر��	ر �Jاق  .رو*  آورد
2�$K 	/ ط	P1در  ؟در ار 	ط /	P1ک �$د را ار	د /(�  از �$/  J�* اق�J ر$�K 2�$K

در ارP1	ط /	 /�6�� ھ7�� ر��	ر را �J/�0	ن 
8$دی �	?'�� ا*	 . رده ا
2و/	ز /� د
2 آ

)L	ن  –ظ	ھ� *�J  ا
2 /+	 /� دJ$ت #��J  T/�0	ن /�. در 7� �/ S7J	�I?  * Hارد

��� *  K+��/�6�� /� ا�� �K$ر ھ4$م /�ده ا
2 و 
�K$ب  . U��K$رھ	ی *+�CL ی �)
�	رس /� :	ی آن �K از �41/� ی �	?$ار �Jاق در K$�2 درس /�	*$ز�� /� /��	�  


	ز��  * y(0* ه �$د را���� 	دل *  /+��� و 1  �	ی *	3(A�1. +O* د�� ی	ا61  J$
�K$رھ	ی ز�� 
)�L ی AZ$*�3	ی �J/  در �)�U �	رس و �J/�0	ن 
8$دی 1	 K+$ن 

/ �/ �8:	�2
��K 20 /�$ا�� /�ای *��J  1/�0	ن 
8$دی در. 	ر ��	��ه ا�  ��89$*
0�� #$دZ ام�M اق�J ����	:  �R$8$دی و آن . ط
دو
�	ران ا��ا�  �J/�0	ن 

	�K  * 2++�، �7  1$ا�+� /	 1'0��ھ	 و ا��ا��	�  �K از ا�� �K$ر 7Z	�2 *	�  در�
*�$ر31	ی 
$د:$�	�� ی �$د �J/�0	ن را از ورط� ای �K /�ان ?���	ر آ*�ه ا
2 و 

 ������و *  /�د، /��ون در ا�� ورط� ا�	Rت *��6ه ی آ*��A	 ا�� �K$ر را ھ� <� /
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ا*��ی  آ*��A	 *��6ی �	��ار ��20 و اA1	ء ھ7���  /� ا�� �K$ر. آور�� و �4	ت دھ+�
2
  .sPJ ا

:+e/ HPرگ و ?��0ده ای �K از D�$1 آo	ز?�2 و /(e/ Hر?  از :3	ن �Jب را 
#�3ت �	�2، /� را
�  �D از:+e/ HPرگ *�دم ا��ان » /3	ر�Jب«��ا?��2 و /� �	م 

*�دم ا��ان در آن ھ+�	م #�'�  . در ا��Jاض /� ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری /� راه ا��	د
�& �$دا���(�� �� ا�	Rت *��6ه در آن *dLC /� �	ری ا�� Z. آ������ و 3+1	 *	����YJ 2K�

$�K �� آ*� و 	ی ارو�	د�� *  1$ا�+� رھ�K  * ر$O1 �����K /��  از آ�3	 *	�+� آ�7	ن �
�� را در ا��ان #�	ب دھ+� �	 �V1 2K�Z ری	��	
�Z  از ط��a اBMح ط)P	ن درون 

�	ب ?�دا�+�*	K . �92 و
*�دم در ��	/	�3	 /$د�� ھ& آ*��A	 و ھ& آن �K$رھ	�  �K  در
ھ& ��7	ن *  �7$د�� و د?�?$�  ا��ا�  را *  
�$د��، �D ���0+� و /� رژ�& ا��ان 

�eی /$د در. <�c7 ھ& زد��> �+�
��	رآوردن /� رژ�&  �Zآ��G ا�� �zZات *  �$ا
����
(+�ا�  /� آ�7	�  ا�� ���A را M	bZ ا�� . ا��ان در ز*�+� ی ا1& و �� / c� 9)& در

����/ Dا��'+K از D� 2
٢٠٠٠
	ل (در (��ا�� . /�*�KBده /$د در ھ7	ن �3# /��
���� PJ	دی ا��اد#�# �/ S/$� ه یe�	: ی	LJاز ا H�درھ7	ن :)�0 زن . 
(+�ا�  �

#�3ت ط)b /  /	وری �K آ�2 د
2 9$م ?�ا�	ن ا��ا�  ��e /$د و از رھ�Pان eZب 
eP
 b(2 طM�� ع از	9)&  درد� �ا� ��K.1 ر دا#2 واز$zZ �#  * ھ& وا�7$د 	ھ


2 ا71  ،�	��+$د?�د��	�
  .�kورت د�	ع از CZ$ق /�� /� :	ی o)$ در 

*�دم در دوران :���  :+e/ HPرگ �J/	ن را #	�� /�$ان /eر?���� :+HP ا��
�$�ی ��H از آ:+3�P	.دا�20

�/�ن ھ�7 در ��1$ و در
	�� ی �	  /�J &0���ه 	��K

��0  ��و�K HKده /$د�� /$د�� و در�	�$�
/eر?���� و . /���3� Z	�2 در K$د1	ھ	ی �	
 �M	+ا��PJ ل	ی :7	د1$K ن	�3 ای ھ7P# /  ا��ک ��	را / 	ھ 	د1$K ��ا �م /(����	ا�3

��

�ا�4	م ر �/ �O*  �0��	�$�
K$د1	ھ	ی د���ی . دا��K 20 /� *�د ارH1 *��6 و �	

$ر�� و �Jاق و ��P  و :	ھ	ی د��� ?�<� در D� �K از آن /� و$9 �+�	* �+�
$�ع �

�3	ی ��*	��وا�	نِ �*	Kد$��lا�/ U�/� �1ر 	ا* �#  �	P� آo	ز /	 #$ر وھ�4	ن 1$ده ای ���
��ه 
�	ن 1+3	 ا
��+	ء در ا�. ��اK+�ه �Kد
��$رد?  و زد?  در :	*�8 /� �9رت ر* �

e/  (7J �/ 2
. رگ زد و :	ن �$د را /�
� آن ?Iا#2ا�$ر 
	دات /$د �K /  ھ�اس د
 ^+: H1ی آ	ل روی #8)� ھ	6�	در ھ7 �K را S�
�د را/�L /	 ا
�ا� T� رگe/ *�د �ا�

�3	ی *�Aر +A#�3J �lا�/ �K 2#اI? ن	�و �9اردا#2، درھ& #20A ودورا�  1	زه /+
��ز�	ده �$اھ�3	ی 
�+  /� 7K	ل ��L0(�  
	�
  .ا
�ا��S و ?	ه /  ��د�3	ی رھ�Pان 

  *	Y� ی	ھ	د1$K از 61$ل و د?�?$�  را  J$� ��	/  /�J ی	رھ$�K ری از	در #7
 c�
yL �	زل ��ھ+^ و 
+2 د*�Aا1 bP
 �/ �K 20ب دا��J ن	س :3	�C* در  
	�

�� 3�K�Z	ی *�د*  #��� و /� ھ� Z	ل ?$�� ای از د?�?$�  را /� ��	: S7J در  
	�
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�28 ا�� K$د1	ھ	 �0A	ن . /	ر ��	����Pدط$P� . 	*زد ا  * ��A1  *ار�1  *�د �/ �O*
  �Z 	� ادی، 9$م ?�ا�P�
�K$رھ	�  <$ن �Jاق و 
$ر�� و ��P  /� ار3�1	�  ا

�4 ��e ا��K ��P *�'	وت *  �7$�. اA1	ء دا#�+�) �7$�� ی ��P  (ا
�78	ری �. د و *  /$د�
�O*ا در *74$ع�J 	*، ا ��	7�ق و ��P  /� راھ  درو�  و *0��ی د*$�Kا1�c را *  �

. و 
$ر�� در ا��3	D/  / ژرف روز?	ر *  ?Iرا�� ا�l د�	�2 �	ر:  *�6$ل #���
���A ی *3& ا�� ا
�K 2 /3	ر �Jب /�ای �(�0�� /	ر *+�CL ی �	ھ�7� �J/  را وارد 

�K$رھ	ی �J/  ا�� /	ر ��	ن داد�� . 61$�  *�د*  و :+3�P	�  �$دا���(�� �Kد
��	* b0>�/  /�J &0��	�$�
?	ر �P$ده ا
2 و ھG7$ن 
��$#  1	ر�(  /� روی �	

 2
7�a ا�� �K$رھ	 �K  * S7Jده اJ ی	�6ا�3/ . dLC* c� در  /�J &0��	�$�
	�
1	ر�(  /	 اZ$ال /��  از �K$رھ	 ھ7	ھ+�  و 
	ز?	ری دا#�� ا
2 ا*	 در ارP1	ط /	 

ا�� . 2#�  ا
��Pادی /� 
�K$ب وا89��3	 *  ا�4	*��ه ا
$/0	ن � �K$رھ	�  د���
��ه ا
2 و در �K  * �/�
2 ���K e در ا��ان ھ7$اره :��	�3	ی *�د*  �وا89

��K$رھ	ی �J/  و *	Y� ، اوا�� �ا� 	1 ��K�1  �Zن	دان /$ده ا��  �? �K�8* ن	�و ار�1
ا�� *$ارد را در ر
	�� ای د��� *  . /� �$/� ی �$د اھ7��  1	ر�T و ��ھ+�  دارد

&�	A#.* ی	3�P+: 2(O� ��+G7ب راھ�J ر	م /� /3$
در ا�+4	 1+3	 /� ا�� ا#	ره . $
 &+K  * /�/0+�ه 	ی * �CL+* �

�ا �K )�
$ش �O$ص دو �71ن ا��ا�  و �J/  د

2
�� ا�V1 . 61$ل و  �	3�P+: 	/ ر	/ ��در ھ7	�6	ل �P	�� از �	د /�د �K /�ای �(�0

�وK	ردار�& O� �K)�3	ی دو و <+�?	�� دار�� .�8�	ن �K در /��0 دو *	�+� :+3�P	ی #

�	ت ز/	�  و ��ھ+�  *�+$J  در M$O� �K دان�K ی	3�P+: 	� �+�71ن رخ *  دھ
ا?� �7Jی /	#� ر
	�� ای را . /��0ھ	ی ��71  وا�Z و ?$�� ?$ن /� �7	�I?  * Hار��

�� *  3�P+: &+K	ی  .�K در ا�� ز*�+� در د
2 دارم /� �	�	ن *  /�مK.1���رد	/  rC�
CL+* ��8  در ا�# S/ ،�+�ب *  آ	0Z �/  زوی �71ن ا��ا�	ا*��اد / rC� �� ی *���ک �


3& �$د *�د  �/ e��  /�J ن دو �71ن ا��ا�  و	�9	در �$اھ+� /$د /� 1'	ھ7  *	��?	ر *
�+�	
�/.  

/� �	د دا#�� /	#�& HP+: �K *�دم ا��ان /� 
3& �$د ا�3	م /(H . و ���A� c ی د���
  /�J ی	3�P+:  /�J ی	3�P+: و  	:�/ �lی *�دم ا��ان ا	3�K�Z �/ ���1د  / e��

ا�� اI?�lار ی *�C	S/ را �P	�� /� *8+	ی ھ07	ن #�?  <+�� :+3�P	�  . �$اھ+� ?Iا2#
3�K�Z	�  �K در <	ر<$ب 3��71	ی ھ07	�� و �$��	و�� راه *  ا��+� /� #�$ه . دا�20

����I�  * ��l.1 &ص از ھ	و /� ?$�� ای � U��V/ D/  �	ھ .  

  

  

  



 

197 

 

  

  %�ددا@��1ی ا<�وده

  ١٣٩١در <#ورد%: 

١ -   (Mی ا	3�)/ رش	م ��	ا�40 	وده ام 1eا� ��	
�	ددا#�3	ی ز�� را :�ا?	�� /� ا�� ر
  ./� ھ& ���eد

:37$ری ا
B*  /	 #�	/  #�'2 آور /� �'  �$د و �3	دھ	 و 
	��	رھ	�H رو آورده  - ٢
2
ا�� رو�� #�	ب ?���� ا
2 و /   �١٣٨٨	D� �M از ا��(	/	ت ر�	
2 :37$ری . ا


	��	رھ	 و ا:eای درو�  و ���3ار��ه ی �Y	م ،اP�J	ر 
	زی  	C/ 2
	�
 c'+�Rءe:
2

  ?��� ا	�
�Bت اBLMح �. در �Y	م A�1 و 	رھ	��	
3	د /�ای د
��	ه ھ	 و 

20��  7(J 2 و
ا?� ا�� اBLMح را /� K	ر *  . :37$ری ا
B* ، اZBLM  در
 �/ a���م از آن :23 ا
�K 2 ?�دا�+�?	ن و K	ر?eاران :37$ری ا
B*  آن را �	د9?

�� /	 /�ای *�	ل و�9  *  ?$�+� �3	د ر�	
2 :37$ری �	 �3	د وK .C� 2�R	ر /��0 ا��
�� *  ز�+�A1 دراز*�ت  �+
. *8+	ھ	�  رو/� رو *  #$�& �K �� :	ا��	ده ا�� و �� /� 

�Zا�7J ��K ا�� دو /� اBLMح �3	د /�ا/� ا
2 /	 ط$ل �7J �$د :37$ری ا
B*  و 
������ . از ا�� ?I#�� ھ7�� دو 
	��	رھ& ھ�?�P* e+  /�ا
�+P	ط  واP� �Z$ده ا��. �� /

از . S �� و �� در *�	ن *�دم و �� در *�	ن *(	�'	ن �	 �Z  *$ا�C	��	ندر *�	ن ھ�7 ی اھ
ا�� I�/ �Kر�& /	 ا��01  K	y* #	�� /�$ان ھ7�� دو *$رد را در 7k� در :37$ری 

از ا�� رو اBLMح �3	د ا��K  و در . ا
B*  از :7)� *$ارد ا
��+	�  /� 0Z	ب آورد
�c از ا�� دو
	��	ر �� /� 
+�  *�ون  ھ�. *$اردی *+aPL *  #$د /	 ا�� دو 
	��	ر
�� *  ز�+� و �� رو#3	 و ر��	رھ	�  9	A1$� از ��I�  +�/ H�
�P و �	6* S/ د	ده �/�:	3


	*	ن داده ا��ا�� و �� ارP1	ط *�	ن �$د را  &Y+*  1	P
  ./��	�� ی 9$ا�J و *6	

*	�+� K	ر/�د  .�3	د ��0Aه /  اP�J	ر و �	�9 ارزش ا
2 در *$ارد د��� K	ر/�د اBLMح
�O* h)26 �	 #$رای ��P3	ن و *	�+�ھ	��	ن)�1 d74* 	/ ط	P1د در ار	. �3  �	: 	1+3

�K اBLMح �3	د در ا�� :37$ری در
K �/ 2	ر /�ده *  #$د و�9  ا
�K 2 از �3	د 
ا�� �3	د از *��وط�2 /� ا�� 
$  و در #�ا�D/  L *�'	وت . 9	�I��$اری 
(� *  رود


��ن /� ز��?  7J$*  ا
��7ار دا#�� ا�)/ SA# �/ 	ھ �*	� ���& 9$ا��� و آ�Y+1 	/ 2 و
2
ا���P در
2 ا
�K 2 ھ7�� �3	د .و �6$ه ی K	ر�Kد د
��	ه ھ	ی AZ$*2 ا3��l	ده ا

9	�I��$اری ھ& �K در و:$د *D(4 *�4)  *  #$د در *�8ض د�	��3	 و د?�?$��3	ی 
ده ا�� 
	��	ر ��Z �K D(4*  +8  ارادی و �$د
�ا�� �9ار دا#�� ا
2 /	 ا�� Z	ل /	ز

�� �Kد ،/� ?$�� ای *K �7�0	ر�Kد 
	*	ن دھ+�ه �V1 &ھ H*	�  �	* ی اداری و	رھ	ی ر��
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:37$ری ا
B*  ��	ن داد �K . اI? �lار �$د را �K �'Zده ا
2 /� ھ7�� اP�J	ر و
دی و *$ر 3	ی�Iار��/��Bف 71	�H( �7  1$ا�� /� *�د 9$ا��� #�J  و /  ��	ز از 9	�$

�	ت :37$ری �	 AZ$*2 ا
B*  را از �1اوم /�3ه *+� 
	زدZ ���:. ارانI��	�+/
	م 1Y$ا�+� /	 *'3$م AZ$*2 ا
B*  � د�� * �K:37$ری ا
B*  در آo	ز O1$ر *  

ا*	 /� 
�2J در�	��+� *'3$م :37$ری د9�a �1 و *��6 . 1	زه �	ی �$د را *8+	 /(�+�
+8* �/ 2*$AZ ه �1 از *'3$م�++K2
7�+  . 	ی J	م ا� S�	71 فB��/ �4�واژه ی در ��

دوره ھ	ی /O� �/ �8$ص ه ی �K �P(o 2*$AZد و <�/�� و درK	ر/�د واژ :37$ری /�
�Bی *8+	�  �$د ادا*� داد D�٧۶ از دوم ��داد �
آ�/ . �G	 K	ر/�دھ	�  رو#� �1 /� ا

�D :37$ر �	
2 :37$ری �	 #(h ر�در ا�� *�	ن �	رو#� *	�� ارP1	ط *�	ن ر	/ 
2
�� /$ده اC�  و� h)# 	� ��C� 2�Rد . و	37$ر و �7: D�از ا�� ?I#�� ارP1	ط *�	ن ر�

�7	�+�?  و 9	�I��$اری �D(4*  +8 #$رای ا
B*  ھ& *�ام /��0 /� �9رت ا�� �	 آن و 
��V1 ��C� 2�R�92رت و
��4 *��73�� �3	د در در. � �Kده ا
2 و د?�?$ن #�ه ا��

S7J /� �3	دی �+  �K ھ7	ن �3	د 9	�I��$اری /	#� درا
B*   <	ر<$ب :37$ری
��ن 71	d * /� وS��P1  /�41 ?��� ا
�K 2 /	 وdk 9$ا��� /� وا9�)/ &Y�  ت د�$ان	�Z

��?Iاری �$د را �7  1$ا�� *�P+  /� ا��(	/	ت l.1 *�6$ای 	ارد ا*I?  * ��l.1 ریR	

��ی و �1اوم�(A# ز*� یR �K c��	ت <+�� �3	دی ا
2  آزاد و د*$�Kا1Z  CL+* ���	�

�+K  ھ��	*	
 . S7J اری درI��$�	9 د	3� �K 2

bP ا ��K	ر�Kدی �+  و *3+�
  /� ھ7
  .#�ه دارد ، �� K	ر�Kدی د*$�Kا1�c و �7	�+�?  
	ز

٣ -  DK p�در e+1ل *C	م 
	��	ر در :37$ری ا
B*  � ا��ازه ی ا�7Zی ��اد /ھ
2
3& �7�+  را �K . �7	�+�?  و �3	د 9	�I��$اری �8	ل و *��A� S7J �lده ا* �)
او 
2�	
�$د �7�+  ھ& <+�� �Kده . ?'�� /$د *D(4 در رأس ا*$ر ا
�0A� 2ه /  اP�J	ر

دوران وR�2 �	*+� ای ا�� /  اP�J	ر
	زی #�ت ?��2 و /� و��ه /� ھ+�	م در. /$د
و *D(4 از اBLMح AZ &AZ$*�  :	ا��	د  اBMح ط)P	ن، /�*D(4 ر�	
�K 2و/ 

اBMح ط)P	ن /	 �I��ش <+�� *'3$*  ز*�+� . ی �$د �)d ?�2 :	��	ه 9  �Z	�I��$اری
�	د
	ز ��ا?�د �'  :��	ن +/ 20
 ���#  P(ح طBMی . ا	8+* c� �/  �*$AZ &AZ

89$�2 16د��� �8+  * &�A 2�8P1  +8� ؛�C(L* 2�Rن و	27 ؛ ھ7��� /� ھ� 9C�  از و�
 *B
و�K  �9و/  *D(4 را از . �8+  ا
��Cار AZ$*2 ا
B*  /� :	ی :37$ری ا

 $��'?PL* �6 ی�R  �Z 2 و�8kو �/ d:زدا#2را	ت /	J$  م	� �/ Sط	ر /$O1 ��ا �/
د ا
�+P	ط را ا
�7	ع D(4*�K ا�� . AZ &AZ$*�  اP�J	ر J	م و �Z  9	�$�  اLJ	ء �Kد

2 /	 آن /��(	
�K 2 ھ��Z ، p  ر��D :7$ر و29 و #$رای ��P3	ن و *d74 و /� *(	�'
�O* h)26 ھ& ھ�7 /	 
A$ت، رk	�2 �$د را /� �7	�I? Hا#�+�)�1.  

�H از ا�+3	/ 2
�$د در *$اردی او . آ��G ا*	 ا�7Zی ��اد /	 *�K D(4د <�eی /$ده ا
و�M  �9ای . �+� 9	�$ن ��� �	*� ھ	 و /(�+	*� ھ	�  M	در�Kد *	9	�I��$اری �Kد و آ
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�� *  داد �	 ا��K  اBMح *  �V1ارا�� ی �$د راI��$�	9 ی	رھ	ن در *  آ*� ر��	�0(4*
ھ� /	ر /� *D(4 *  آ*� /	 #$�  و *eاح /	 *4)0�	ن رو/� رو*  #� و /� ا�+	ن .�Kد

 �/ 2*$AZ 2
�	دآور *  ?��K 2 ھ�p ارج و *C	*  ��ار�� و /	�� /�ا�+� /+	 /� �$ا

�Kزده ا�� ��A1  ?�+�	7�   . ن را�� و	/� ز/ 	رھ	و / 	رھ	�7ی ��اد /Zدآوری را ا	� �ا�

�$1�� 9	�$ن . /� ا:�ا?Iا2# �Z در D(4* HC�  b�K	ھ� H	��K 2 د
�$ری /��� 1�1
0�	ری از ا*$ر /	�� . � /  اھ7�2 دا�20ھ& �P	�ھ7�� را / S7J ادی در�P�
در �Y	*3	ی ا

�& #$�� و Y+1��$# ��ا�� �HC �+  را �P	�� ��0Aه . د
�$را�3(78	�  �0A	ن 31�� و �$1
�&. �	د��ه ?��2Y+1 �K 2
�$ه ھ	ی 
	*	��ھ  /� ��C  ا#   J	7�:ت ا	�Z  * �3هJ �/ را


bP �	<	ر /	�� ر��	رھ	 و K	ر�Kدھ	ی د
��	ه ھ	ی *(�)� AZ$*2 را  ����د و /� ھ7?
+�از Z$زه ی *	��	31	 و واردات و M	درات . �ازد/� *+P	�  �0A	ن و ھ07	ن /� راه /

�2 و ورا2l و�Mھ	 A�	* د	+
?���� 1	 �Mور /(�+	*� ھ	 و 9�3�7	ی 7J$*  و �Mور ا
��?Iاری . *$رد د���l.1 ص دارد و	2 ���	ت ا:�7	J  در دراز*�ت اھ7Z از H)/ ��ا

$*�O9 �/ 2 از ا�� ?I#�� 9	�$�3	ی *L)$ب ��*	��ھ  AZ .��ھ+�  *73  /�:	 *  ��3
 b�$O1 ری در *�8ض #$ر وR	0اران د�$ا�e?ر	K ن /�ای	0A�  �	3(78را�$�
�$1�� د

����  .*4)30	ی د
2 ��	��ه �9ار *  ?

 2�7�& وR�2 اھ7O1 د رأی *�دم در /�ا/� رأی و�K مBJرار ا	A#ح آ	PO* �K  *	�+ھ
�ورت ا��Y	ر و ��k و �	?'�� از �Jل ا*	م ز*	ن ��ارد، و ھ+�	*  �K ا�7Zی ��اد ?'


(� ?'�$ اP�J	ر وR�2 را وا/��0 دا�20 /� اP�J	ر ظ3$ر ا*	م ز*	ن، در S7J ھ�دو و 
$
ی ا
��Pادی ا������ه و *�A  ھ� �c /� ?$�� ای �	#+� ھ	ی :37$ری ا
B*  را /� 

Y� �/ ��� دی	��4�� . <��	����ای /+Z ن$G7ن ھ	�+���ا�� ھ�دو ?�ا�H در ��Y�� ھ	ی �
��e ��	ن *  دھ� �K ژر���+  و *	�+�ھ	��	ن ر��� دا#2 و ا��K  ر��� �	/  و �$د �7�

در ا�+4	 �7  . 
2 از ا
��RRت دا#�� ا����& ھ$ا�$اھ	ن AZ$*2 #�ع از ا�� داز 9
ا�� ر��	رھ	 /� ھ+�	م ا
��Cار  1+3	 *  �$اھ& ��	ن دھ& �K. �$اھ& /� ا�� <�eھ	 /�jدازم

Y�	� م	   �	8+*  *B
ر��	رھ	 /  �1د�� /�  ھ7��. *  �	/+� �?I#�*�'	وت از AZ$*2 ا
$AZ ی���(A# ا#2 و �$عI? �+اھ$��lا e��  /�J زه ی$Z در  *B
*�3	ی :��� ا

�K ھ�7 <�eش *�P+   آورد�$اھ+� در1	زه ای از �Y	م ا
B*  را /� /s6 و /� ا:�ا 
	ن *�6وده /��41/� و *�A  /� ��ھ+^ و 
+�3	ی د�+  و ز��0  ھ7	ن �K$ر و ھ7

�	ت ا:�7	J  در ���C�0* 2*$AZ $1 د�+  و . �$اھ� /$دZ زی	
  ��J $ع از� �ا�

�/�*  ��K و زوال *  �	/� و �C1دس زدا�  AZ  (7J$*���ان ?Iرا�C1س  .*$AZ 2

*�ام �$د را /�ا�k �lور�	ت �'  . د�+  در ا
	س AZ$*�  ا
K  '� 2++�ه و �'  #$��ه
و در  �	�$ا
��ا�� و:� .   /+�ددھ	�H /� �'  در �'  دل *'  /+�	*  K+� و *�ام /	 �

 ِ2P�* 2�	3� �	3/ �/ �K 2
آ��G /� �	م �$آوری د�+  . آ��?�ان /� د
2 *    ا�� ��ا?�دا
�eی ��e: 20 �'  �$د و �'  د���M�J ی �Yدر> ��K  *�/�
  *B
. �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 ��C   �	رج ���+	ِن /	ز*	��ه از K  * &��9 �3J$#+� /	 ?�دھ�7��3	�  ��اK+�ه - ٧
#7	ری از ا�+	ن را ا?� /� ا��ان /�?�دا��� در ��	/	�3	 و K$<� ھ	ی . *4	زی روآور��


+�، ھ�p، از /	ز#+	
  #�3ھ	ی د��� . #�3ھ	ی �$د ?& *  #$��	+#  7� �K �31ان را
  .ا��ان ��e /	ز *  *	�+�

+K w�(P1 را e�+� 1	 9	در /	#+� ا�+	ن *  �$اھ+� /	 ا��K  #�م zZ$ر راھ  *0	�27 آ*
�++K 	� 2 و
در ز*	�� ای 3�P+:  �Z �K	ی . و:�3 ای ?	��ی *�ب در *S6 ا9	*2 �$د د


�*	�� داری در �oب از ��	ز /� د?�?$��3	ی /+�	دی و �Z  ا�BCب 
(� *  را�+� �k
 H�/  P��� ا��ان  �$+K م	Y� 	/ 27�	0* �+د��� ھ�7 *  دا� R	Z �K  و در دورا�


�20، /	 ژ� &�C* ن	��  31$ع آور ?'�	ری *�	ن 31  را در *�	ن ا��ا��	ن �	�M ا��ا�
�++Kب *  ��ا�o . دآور#�ه ام	� e�� ����ا�� �$ع از ?'�	ر <+	��A در �$#�� ھ	ی �
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�eی ��20 *�� /�ز/	ن را��ن واژ?	�  *�+	
b /	 ز�K 20+$�  ا�� �zZات> .  �	0K
ز #	�� ی ��و��	ر�	ی /�/(2 
C$ط �Kده ا�� �K دوران 3K+0	�  را *  ?Iرا�+�، �	?3	ن ا

واز 9)� ھ	ی �Y	*3	ی �	د#	ھ  و :37$ر�($اھ  ��ودآ*�ه ا�� و �D از 
��$رد?  از 
  
AZ$*2 ا
B*  ز/	�  �oب �e?�/ �+0��ه ا�� و آن را ?Iار *0	�27 آ*�e /� د*$�Kا

�� ر�	K	ر *�. �	م �3	ده ا��

$ده و ھ$�2 ط)�Z b  از آن �� S0� ��ا  P(ح طBMا  J
�	�Z  71اS9 در /�6ان /� اSM �$د /	ز*  ?�دد و ھ7	ن . ����7K و bCJ ا��	ده �1

  *B
�� /  . را /	ز*  ط)�P و 1.��� *  K+� AZ۵٧$*2 ا
 �K ی راe�> 2
ا�+	ن در
�)� ی �$د �7	�  
	��� /$د ھG7$ن /	ور *a(L :)$ه ?� *  
	ز�� و در 
�2C وCZ

���� /  آن �Z �K  /� ا�� /eم ر�	K	را�� دJ$ت /	زی /eرگ ���b 1$ده ھ?  * &3
 	
  .#�ه /	#+� �	 ��	زی :�ی /� zZ$ر#	ن ا0Z	س #$د

�& �K /��� ی اM)  اش �	:�8 /� /	ر ��	��ه ا
2 و ھ+$ز 9	در ��L� 20	ھ	ی CJ  (0�
�$د را آ#A	را /� �K  *،��A/ �C$#� ��ده ی �	�	�  ز�H�0 را در ھ	�� ای K	ذب از 

ا�� ��ده ی �	�	�  ��/ �Ke	 J+$ان آ/�وداری و آ/�و 
	زی /� .+�ی /� �	�	ن /�
	��آ/�و*
ا:�ادر*  آ�� <�eی /� /	ر ���  7	�� 7� e:	�H آ���� AP��� �+��1	را�� ی �81ادی �$د 

  . ���P+�ه

 &�+K ر$O1 ار�& و�+j/ ن	6+�  را ھ07M ��ز���ان ا	ه �$اھ� /$د ا?� ھ�7 ی /	P�#ا ��Pا�

�� ا�� و 
3& . /	ز*	��?	ن �9�& ا��ھ�7 از $�� H�	7� ��زه ای /� ا	ز���ان 1	ن /$+Kھ& ا

�++K  *  P(ی *+4  . ط	3P0>�/ و ا�$اع b(ح طBMو ا �+�eP
ا�+	ن �K /	 �	م 
ePو 
*�ب /�آ*�ه ا�� *P� ���C�8	�� ھ& �Iت :$�  از ا9	*2 در ���^ و ھ& #�3ت CZ$ق /��ی 

�	ن وا?Iا+���را �K #7	ر ی از ا��  ۵٧/� �	د *  آورم آo	ز ا�BC. ر �Kدرا /� ھ7	ن �
�$ن <� و *)  <��jا /� ا��ان آ*�ه /$د�� :23 
��K  از ھ$اداران و ���وان /BCا�


. �$د  /BCات 1$ر�20 ا��zZ ��ا �K 	3��K�
�$0��3	ی در �A  از * d�م 1$ز�?�
�& ا��ان در zZ$ر:d7 در �. 1	زه /$د��C* وان��
1 2'? T	Z	ل *	 در ا��ان �A  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 �K 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�BC/  ا
2 در *dLC  رkن و	اق ھ7�O*۵س ٧$A8* a�ات . /� ط��zZ

  �C� ر ا:�ای	�
�	رج از �K$ر Z	R د��� �� *  �$اھ+� /� ا��ان /�	�+� و �� �$ا
از ھ7	ن �	رج ��	م *  ��
�+� /�ای *��ان دا�S و . 1$ر��Z  �0  در K$1	ه *�ت ھ�0+�

 a�$�1 را H�	�+����A  از ا�+	ن �K در آ�7	ن . /� S761 و /�د/	ری *  K++�ھ7$ط+	ن �

	ل ھ& ط$ل /��A /	�� ا��ا��	ن /	 /�د/	ری �M �?ا  �Z 2
#	So /$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 
�/�Iرا�+�
	ت ��ا2o /� ا��ان و /� راه ھ	ی #2 /	 ��ز��ا�  آ�7	�  ا*	 در او9/	ز����0  آ�7	�  دا
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ا�� . ?Iار *0	�27 آ*�e و$1
�8 ی �	��ار د���0P  ��	ن *  داد و ا/�از �K  * �9BJد
�3	 در �	رج /	 ز27Z ��اھ& و ��ا<+^ آورده ا�� (�/��3  ا
D+: .  7� 2 :$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 . ا��ظ�ری ?�وآ	�ز از /��ن ط��� ای �ر��م -�د��3ت آن -� 	  �وا�د . ��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 �

طرH  	�د	��  در ا��(� �� ا���3ر . 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 .��� ی 	�و�ط �رو-�ردار�ما���Hم ا�ن ا�ت -� 	� در ا�ران د�ت -م �� �� �وع ط

�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 . �� ی 	�و�ط ��ز	��ده از رژ�م 1ذ��� /�دان درآ	دی �دار�دط�
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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

ط��� را دا��� ����م -� -� �راaر ارث �� aروت ر��ده ا	��ن دارد اIرادی از ا�ن 
�� 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
  .�ل 	  �1ر�د��O  درآ	دھ��  -� در /�ر/وب ا	����ت ھ	�ن رژ�م �

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
  .ز ط��� ی 	�و�ط را �ر	  �	رمھ	�ن (�ت و �� 1و�� ا

. 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 

  �H ل -��د و��H� ن وا���.����ن در �3رج ا�ران���	رو ا#�G� ز�� ���	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 

 .ار�د	ذھ�  وا���.�ن �Hو	ت -�و�  را �� �	��ش �	  1ذ

	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

�������3ی ا����  ���3 ای د�ت و ��-�د و Iرز�دا�ش را �� 	در�� �Gر��د و 
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 . �در�O� X  دار 	ذھب 3ود را از 	ذھب �3-م 	��Gوت (�وه 1ر ��زد
�	  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

	دارک ����Hت Iرز�دا�ش را �� دا��.�ه 	  Iر��د و �� -�ب . ��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 

. ی ا�ن 1روه ر�Iه ط�ب ا�دھر دو. �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 

ز�دان 	ردم 
�دی �� Iر. 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 

ا���L در ھ	� ی 	وارد . 	��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 �� 

��Gذ �L�OIت -رده ���د -� د��� ھ� و 1روه ھ�ی 	�وا���� ���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 .روھ  �را�ددر ��رون از ا�ران �� ازدوا(��ی �رون 1
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	 

در 	�Lزی و ا	�رات و -�ورھ��  ت و 	و#����Oن از H<ور ����� �� 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 �� 

�� (�ی /�در و �3ت 	  -و��د -�ر رو�وش ا��	  �ر�ن 	  -��د م 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 روه د�وا��دا ���3 �1ا�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

��
ن اL.و�  �ری ھم ���د ��د#�ق ���د ا	� 	  �وا�د ھ	/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

��و��م ھوا3واھ�ن و طرIدارارن دو آ��� ی ا�ن رژ�م ��ز ��� 	  دا��د �	  3واھم 
ردار �وان �� ��وه ی -�و�  ��Hت رژ�م �OI  (	�وری ا��	  را از �داوم �ر3و

  .����  ا�د��� ھ�ی ?�Lب در 	��ن ��روان رژ�م��3ت 	  �رداز�م �� ��. ��3ت

ن 1ره زده ا�د �� دو د��� ی 
	ده -���  -� �	�م �ر�و�ت 3ود را �� رژ�م -�و�  ا�را
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 
��د 1روھ  �ر �ظ�م ر����  �K-�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 �Hران�� ا	�

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 ����د ر�Rس (	I  �د�دار �1ت #�در ��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 
د و ھ	� /�ز را -���  ھ���د -� 	  1و��د ���د از ا�ن �ظ�	��ی ا������3  ��رون آ	

��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
  .	�����	��ی ا(را�  	طرح 	  �و�د و 	  �وا��د �د

را ���د در �	�ر -���  #رارداد -� ا���� ��O  ا�ن دو1روه 
	ده و ز�ر 1روه ھ�ی آن 
در -��ر ا���� ا�واع 1روه ھ��  را . ھوا3واه (دی (	�وری ا��	  �� ��Hب 	  آ��د

دار�م -� 3وا���ر ���bر و<4 -�و�  ھ���د و راه ھ�ی ����ر و ا�واع ��وه ھ�ی ���bر 
  �وان ا1ر ا�ن Hوزه را ھم �� دو د��� ی 
	ده �3ش -��م ، 	. 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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��روان راه 	��L	ت آ	�ز در ا��س از اردوی ا��ح ط���ن درون ����3ری �رآ	ده ا�د 
 U�� ز را(و���� را درو�  �و ��س رو���ی�	ت آ	L��	 ل  ���3 ا�د و روش�
 ��

�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 
ا�ن H<رات در وا#4 	  3واھد 	����ر �ز��د و . رھ�را���ن د����L روی -رده ا�د

ا�ن ��ور -� . �در��Lت ا��ح �ظ�م را ھم �� دوش اIراد �رآ	ده از ھ	�ن �ظ�م ���داز
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�����
در ���H ی (�	�O 	  �وا�د 	�ر 3ود را �ر رو�دادھ� ��و�د و د���وردھ��  	ط�وب 

  .ھ�Z ر���L  �� د�ت د�.ری �� وا#�Oت �	  ��و�دد. ورد�رای 3ود �� ��رآ

ا	� آ��ن -� در ا�د��� ی د1ر1و�  ����3ری ھ���د و#�  	  �وا��د ا�ن �Iررا 	�	وس 
. H<ور �����د د 	��� �.ذار�د و در ���H ی وا#O و �ذ�ر��I  ��ز�د -� ��وا��د از 3و

(دی و 	�م د1ر1و�  آ��ب 	   ���3ن ��د و 	��ن ��  از �3رج از ا�ران �� ا�د��� ی
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. �د	� زده ا�دا(�	�
	����ن  �  	�Rو�Lت ��ز �� ا�دازه ی ا��ح ط���ن ���ر ����  -�ور	�ن را 3د�� 

�� 	دد Hزب �زرگ -���  -� روز�1ری ھر ا�د��� ی 	��Gو�  را . دار ����3 ا�د
ا��Iر �  ر	ق و ����دی راه ا��Iده �ر-وب 	  -رد�د،S�H /��ن د���ل ا��ح ط���ن و 

  .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	  -�م وا#4 ������ �� ا�ن �ر�

�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 

را ا�Iرده و در ���(� 1و�� �1ر 	���د (ر��ن ا��ح ط���ن �راب ��رورا��د و	ردم 
  .��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

د���ده را ��را	ون آن ���X -رد و ا(�زه �داد ا�د��� ���bر در ���ر �3ن �را-����ی ���
  .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

ب ا�ران از �د�ن �ر��. ���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

ا�ن -ود�� را ���ه �� . �تراه د�.ر د1ر1و�  ���.�ری �� -ود��ی درون ����	  ا
	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

ا�ن رو�دھ� ���و(� �� �ر-�ب ��روھ�ی 	L�3ف . �تراه �وم 1ذار �� رو�دھ�ی ا����  ا
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�د را ��ز	����ی ����  �و��  را �دارک ����د و ا	����ت �ر���  ��ز	����ی ��


�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
��/�ر در ا�رع و#ت د�ت �� �وی رھ�ری Iرھ	�د دراز  -ود�� �� و#وع 	  ��و�دد و

?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

در�ت ا�ت -� در . 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�. ���  راه را �رھر1و�� ر��Iر و ��	��دھ  �3ق ���� ا�ت

�� 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��� 

و ��aت دھ�ده -� �� ��3ت  �.�ھدار�ده
�	ل 3ودا�.��3.  /�م 	  دوزد و ھم �� 
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�	ل . ،��O	ل �ر#رار 	  ��زدا�ت و�1ه /�دان ا�GL  �دارد��.��� �1ه د	و-را��� 
��  �O� ل �وم	�
ا	� وھ�ی ا��ظ�	  
	ل 	  -�د ر��د��ھ  	��ن 
�	ل 3ودا�.���3 و 

���� ��   /�د�و��ا�ن �.�ه . �.�ه 	  ا�دازد در ����ت �� ��aت 	���  �� د	و-را� 
وی ھر�� از دو وز�� ��O  3ودا�.��3.  	رد	  و �	ر-ز1را�  و ا#�دار 	Hوری ��ر

-���  -� ����� در �3رج 	دام از -�ب . ��روھ�ی ا��ظ�	 ، وا-�ش 3واھد -رد
  
ھ�Z �<	��  �<	�ن �رای آ��ده �3ن 	  1و��د ���د �دا��د در (��ش ا(�	�

ھر (��ش و  .X در (�	�O ا�ت���� �<	�ن �Hوه ی 
	ل و 	�زان 3رد را�. و(ود�دارد
د���وردھ��ش را ���د �راaر ��ت آIر��  ور��Iرھ� و 	����ی اL.و�  �� راه ا�دا3ت، �� 

. 	����ی ���L  راه �� (��  �	  �ر�د. طر�ق ��س دا�ت ن��روزی ر���د و از ھ	�
  .(�	�O را آ���G 	  ��ز�د و ا�دک د��gوردھ����ن �� ����  1ران �� ��ر 	  �����د

��  از د���وردھ�ی ا��ح ط���ن را 	  �وان �  ھ�X ���� ای ا?���ش آIر��   - 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 . ر ز	��� ی ����ری از ا�����ط�ت را�Xار���ط �� 	�Gھ�م و ا���م آIر��  د

�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	ا�ن . 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�& 
در دوران . �رد/��ن 	و<و
  و#ت و ���Hق �3ص 	  . 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. ��ب  	��ھده -ردو �L�OIت در 
ر�� ی -

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<� -

Lر�� ی �و
�د -��ب �  �.�ر�م ��/�ر ���د ا1ر �3واھ�م رواج ھ	�ن -�ر را ���3 در 
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 	  دد -� ا�ن -�ر را �� 	دد H	��ت �� ��د�روز�1ری �و
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
 ��Iری �ذ�ر�aدا#ل آH د �ر3  از -�����������ش �  ��-��� اش���	.ھم دارد  �	ا

 
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 

د��  ھ�.�	  -� در 
ر�� ی �و�Lد -��ب /��ن ���  ���� 1ذاری �ود،�.ا���ن ا�ت
Iر�دون آد	�ت -� . 3واھد �ود ا1ر ا�ن و<4 را �� د�.ر Hوزه ھ�ی ا�د��� �را�ت دھ�د

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 

 	�
در ھ�H Zوزه 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

�� ھ� ��ز ا-�ون ��G1رھ��  ��3��1 و ر��-�را�� در 
ر�� ی ر��. 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 �� ���

. 3ود را 	�د#  (�وه 1ر 	  ��زد و از ا�ن 1ذ��� آ	ر��� را ��1ھ��ر 	  ������د
/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
  .را���� و �	���ت 	�GH  و ����د#��� ا��
� 	  دھ�د�رو��	�ن 	  دھ�د و در����ت 1

(��� . 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

ا��م و S�H ��زر�1ن را ��ر �� 	  ��زد و ،دو��ش 
	ل 	  -�د و 
�وه �ر	�دق 
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
(��.�ھ��ن را �����د و ا�د��� ھ� و ا��Iر #��ل ������  ا-�ون 	ر(�Oت ��G1ر �دارد و 

��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 �� . -�ون �وده ���د ا�ت د�ت 	  ا�داز�دھر/� -� ��ور -��د ا
  .�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
�م وداL  #�(�ر �� �ظ1RIذار از �ظ�م . ا1را�ن �Hرا��� را 	Hدود -��م �� Hوزه ی ����ت

���� 1ذاری د�وان ��Sری �و�ن �� ھ	راه 3ود ����3رھ��  ��/�ده  �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 
ل �����ن �ز�د و د1ر1و�����  ��ت ��ن را در -و��ه 	دت �  ای -� د�ت �� �Hو

�.�رد �� وا#4 �� ھ	�ن 	��ر 	  ا�Iد و ��ھ	�ن �وع از د�وار��� د�ت �� 1ر���ن 3واھد 
ر��ری �) ���3	�O ی در��ری در 	�ن ا�ن ر���L از ��ت ����د �ودن (�	�O ی د. �د

ج و �����دار �ودن (�	�O ی در��ری �� ذ-را�ن ���� ����د Lز. ن �����و ��د-ردم��را	و
د -� �� �� 	�دان در��ر�و�ن �� وا#4 او �و. ��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. ت1ذا�
�	  زد�د ���H �1م �ردا���د و آن را �� a	ر ����د�د ا	� �� ھ�Z ��ت و ������ ای ���� 

�(ر�� ا�دوزی 	  -رد�د و ا?�ب از ��وه ھ�ی ز��ت . و 3ود ��ز Iرھ�.  �و ���Iر�د�د
م ����د 
�ب و ا�راد ا�ن ا�ن را ھ. ?ر�  �	و�� �رداری و ���3 �و��  	  -رد�د

ھردو��د��ه ��/�ر �(ر�� ا�دوزی 	  -رد�د و . وا���.  آ��ن دا��ت���وی �� دودر��ر
�O	�)،�O	�) ���3 � -رد��  ھ�ی  	آن دو� ��  �	- Z.4#ی  �� وا �O	�) ن�Iر.���

�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 
�رو��	�ن ���.�ری (�	�O ی در��ری ��3  ا�ران ا��Iد،  –ا��   -(�	�O ی ��� 

ا	�ر ا�دh ا
�م �� ��د��ه 3ود و�Iدار .ا�ن Hوزه �� راه �����Iد�.رIت و ا�3#  �و�ن در
��3  و �H  وا���.�ن �� -�ر1ر��I /ون ���3ری ��  –	  �	ود ا	� و�Iداری اIراد ا��  

�د�ن ا
���ر . ر�ول �رو�زی را از طر�ق 3ود 	���ل 	  ��3ت ، �� �� �Hوی 	����م
و�Iدار���ی ��زه �� ھ	�ن 1و�� ی ���  	�(�  	  �د�د ��O  از طر�ق ر�Rس و �رور 

وز�ردر��ر  –��را	و���ن �3ن ��	�ن 	  1رIت -�  ا�ل �� ��د��ه ،S�H ا	� �� ا�ن ��Gوت 
از ھ	� ی اHواSت �رور 3ود و ��د��ه و#ت آ�1ه 	  �ود�د و از ھ	� /�ز �3ر 	  

ر��Iرھ�ی و 	و#����Oی ا�����a  را در ا��(� ��دآور �	  �وم /ون در ا�ل ا�ن . دا���د
  .	�H<�ت ���bری �� ��ر �	  �����د

  
Iرھ�.   –آ�/� �س از ا
�م �� و#وع ��و�ت ��زل ا�ن و<�Oت و اIول ���.�ه ا(�	�
و	����Oن  ز	�ن ا���3  /ون ا��ن ا��Iردر�� و(ود و ا�ن (�	�O ی در��ری �ود -� 

  .در �را��ب ��وط ا��Iد/ون ��������ن و ا����ی   و د�.را� 
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�  ا�Sول �س از ���ت و ھ��م 	   �O� داری در ا�ن دوران�Iرداد ����ر�ن و
ا�د���ده �� ��ه در درون ار�ش ��ل 1رIت -� �	  �وا��ت (����ن (�	�O ی در��ری 

در ار�ش ا�ن و�Iداری �� �ورت ا�د��� ی ا�ران دو��  . 	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 . ھدف (��(و در ��ر�& ا�ران��ر���  ارز�	�د ��
/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 . �ود�د
ر�م ار�ش �Iط H. 	����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 
و ھ	�ن ا�د��� ی ا�ران دو��  	  ���د #�در 	  �ود �ظ�م و#ت را در �را�ر 1و�� ھ��  
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، � دو �3م ا��  ��ر�& ا1ر ��ذ�ر�م - .	  ��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  - ��زه ��ی آ	ر��� �3ت 3ود
ھ� ��ز 	  دا���م و  ����  ا�ران را از ا�د���دن در ا�ن ز	��� –�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

. ا�ن ��ور ���ره ��در�ت 	  �ود. �را�ن �ود -� -	و���م د�	ن ا�ران ا�ت
 S�H ،را�وری رو����	-رد �� ا  	ش را �� ا�ران د���ل �����	و���م د�	در -�وت -

��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

دارای ط��  �O	���� H	��ت 3ود �ر3وردار 	  ��3ت ا	� ا�ن H	��ت را ����د 
/����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
#رن ����م ا�ت -� /�ن وارد (��ن ��1رده �ری �ده ا�ت -� ���3 در آIر��� (�وه 

3ود 1ر��I ا�ت ا	� ا�ن (�وه ھ� ��ز ط���O  �(�ری دار�د ������  �� ھ�ی 	�3ص �� 
�� ���ن د�.ر ھ�وز 	� (�وه ی ����  ا�ن ار���ط�ت و روا�ط ��زه را 	�	وس 	��ھده 

  .�	  -��م

��  از �(���ت �Hران و ز��ت ا(�	�
  -�ذب در ا�ران را ���د �Hوه ی  - ١٢
�3ن از (�	�O ی 	د�  در طول .�ر�	رد���.�ری و 	و#�Oت (�	�O ھ�ی 	د�  ا�ران 

��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 . در دوران �س از ��ر�ور ���ت �� 1و�� ھ��  از (�	�O ی 	د�  �رو-�ردار�م
  1ر��I �� ������ی ا(�	�
  	���د ������ی ز��ن و ا�(	���ی 3ودا�.���3 ی اد�

�� �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 

  .آ����  راھم -� ا����د1  	  -رد�د در 	Oرض ���� ��زی #رارداد

�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

�Hو	ت و#ت ھر1ز ��وا��ت ا�ن -��ون را �Hت . و-� ��  از �	و�� ھ�ی ��رز ا�ت
  را دار�م -� در دو �و 
	ل 	  -�د ا	� �� �Oد �ظ�م �ز��. ��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 

  .-� ا�ن ھم ?�ردو�L  �ود

در ا�ران 	وا(� 	  �و�م -� (د�د �O ی 	د�  �د�ن �ر��ب �� 1و�� ھ��  	��3ف از (�	
1و�� ھ�ی 3ودا�.���3 در -��ر 1و�� ھ�ی Hز�  . 	���ی �ر���  آ��� از ھم 	��Gوت ا�ت

����م . ��� #��و�  �� �H  ?�ر#��و�  و 1و�� ھ�ی #��ون 	Hور ���وی 1و�� ھ�ی 
  .��د���ی د�.ری ھم 	  �وان دا�ت

��L ھ�ی ����ن �و��� ام 	�م ا�ت و آن ا�ن -� در ا��(� �� ���� -� ����رھم در ر�
���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 

 
	ن روز��	� از ا�(. در �را�ر ا����دات (�	�O ھ�ی 	و(ود 	د�  و S�OIن ا(�	�
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  درآورد �� �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	���  و از ا�ن 	�	�ر �H  در �را�ر ا���داد �� -�ر ���� �ده در ا�ن (�	�O ھ� �و�ط 

  .Hز�  و ����  	���د 
ده ای از S�OIن

�O	�)  Oده از ���زھ�ی ط��	ل و �رآ���	د�  	ی  �O	�)دھ�ده ی  ؛ �
�� �Iط ا��
ا��Hس 	�Rو�Lت 	  -�د  	(	و
� ی 3ود رو��H ی د	و-را��� ا�ت �ل ���ت �� -ل

(�	�O ی  �ا�ن 1ذ��از.و 3وا���رHذف اIراد د1ر ا�د�ش دردرون و�رون 3ود �	  �ود
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ی 3ود ��ز 	دد 	  ر���د و ھ	/ون ا�زار �����bت  ر�د اIرا Hوزه 	د�  3ودا�.���3 ��
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 (
در �	�م ا�ن دوران ا���ب . ا�ن اIراد اIرادی �3ص و ?�و1و�  و ��رت آIر��  �رای

-� ھزاران �Gر را ��-��زی -رد�د و �.ذا���د د�ت �� �L�OIت �ز��د /���� ھ	�ره �� 
در . ت �Hو	�  و �H  ا	���  ��ره 	�د 	  �د�د�	����م �� را�ت 3وارا�� از ا	���

-�  -�ر �� (��  ر��د. 	���دھ��ش	� 1ر��I �� در ��ر���  /ون آد��� و�داو��

���د . �و���د�1ن و ��
ران /پ در 	��م داوران و ا�د��.ران ����  ��ز #رار 1ر��Iد

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

�د �� از �Hوق ��ر و د�Iع از �Hوق ز��ن ھ	/ون �� و#�  از ����ت �3ن 	  را�
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 از دروغ ��د�.ر 	  �����د و �و
  از دروغ را 	  �رورا��د -� �� 	را�ب 

ا�ن �وع از (�	�O ھ� . �Hو	�  ا�ت /ون �� ھ�Z (� و �� ھ�Z -س ھم ���3.و �����د
�� 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 . ول را در ا���ط �� ���	�ی ا�ران دار�مھ	�ن �H. 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 
(��زه ھ�ی �3ر(  از طر�ق -�����L و 	(�ری 	��O  در دو�وی 	رز اaر1ذا��� 	  

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. #ر���  	  1رد�د /� 	(رم ���د،/� ����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 �� 
 �	��Lو�ط ا�	  ��	ر ���aن -�دا��H� �� را �� زور وادار �	زد و ھ��  �)�	  ��

ھ	� ی  .#ر���  را در HLظ� ی ا(رای �Hم 	�	ول Lطف و 
���ت 3ود #رار دھد-�ور
����� ای ا�ت از �زر1واری  . از �وان Iرھ�= 	� ���Hت �دارد. ا���� ���Hر-��ده ا�ت

  .Iرھ�= 	��ت ���	�ی ا�ران ��و�ر �	�م 
��ر �وان ُ�ُ��. �وھ�ن آ	�ز د�.ری
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>62#� �eرآ  

fI�� ر�eن از *��ر �2ل / آ�NIا�12 در آ�R�) 6��+از ز��ن ا K�#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. 
ر�  در 
�د (�ھ� �Oر . 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 . د�Iرھ�ی Iرھ�= و (�	�O. 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 /�.�ز ���وان ھ	راه �� 	H	د��  دا�ش. ا��Hم ��ط�� . ٧
�O	�) رھ�= وI . و���ر ��ل	٢٠٠٢.  

ی  	(	و
�. 1زار�  از /�.�ز ���وان. ای (د�د �� �ر#ت اد�  �ر(	�. ���Hرد ?زاL  �ر ا�. ٨

 .٢٠٠٢ی  	و���ر ژو��R. د�Iرھ�ی Iرھ�= و(�	I .�Oراز

��ر . ��ز3وا�  �ده. /�پ دوم. ی Iرھ�= و �	دن ��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
�
  .٢٠٠٥	و���ر ). 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 Iرھ�= و (�	�O ی د�Iرھ 	(	و

ی  	(	و
�. ��٢٠٠٥ -و�ش /�.�ز ���وان 	و���ر . ی ا���د 	(	و
�. �رور ���3ت. ١٣
 �O	�) رھ�= وI رھ�ی�I٧(د.(  
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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 . �.�ز ���واناز /. 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� ھ	راه �� �ر(	� و ���Gر 1ز�ده. در 	OرI  ا��.� �رگ ��3	ن. �رواز �� �را��ـ ٢
  .١٣٨٨دو /�پ . ��ر آ� . ���وان

  .��١٣٨٨ر �  . /�.�ز ���وان. ��LKف و ���Hق. �	دن Iرھ�= وـ ٣

د�Iر دوم از . ای در ��ب �HوSت -�و�  در ا�ران ر���L. ���ت و دوم 3رداد و �Hران Iرو��� ـ ٤
  .١٣٨٨ا�د���، . �وز� 4	Hدود. ��ر Iراز. د�Iرھ�ی �را-�ده

�وز�4 . وان ��ر Iراز/�.�ز ���. 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

اداره ی ����ور �� ا����ر ا�ن -��ب .در3وا�ت ا����ر �و�ط ��ر #طره. �(دد و رو���Gری -٧
��ر�& ا����ر 	  .� �� /�پ ر��ددر ���(� �Oدادی در ��ران و �Oدادی در ارو�.	GL�3ت -رد

در ��ران و ارو�� ا����ر  ١٣٩٠	  �ودا	� ���3 ھ�ی ���aر�ده در3رداد و ��ر ���١٣٨٩د 
 .����I ا�د

از . 	Hل ا����ر��ران و آL	�ن �� �ورت /�پ 	Hدود. ��١٣٨٩ر . /�پ دوم. ر��� ھ�ی �(دد -8

در ا�ن /�پ .��د �ر	  -�دا�ن -��ب در ا��ظ�ر در��Iت ا(�زه در وزارت ار ��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

ا�ن -��ب در �3رج �� طور -�	ل . وزارت ار��د ھ	/��ن (واب �	  دھد. ����ت Iرھ�.   -١٠
  .١٣٩١در آL	�ن در . �� /�پ ر��ده ا�ت

 .در ��ر�	�ھ�ی ا���ر�ت �3ش �ده ا�ت.١٣٩٠.(�	�O ی -�ذب -١١
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 و ,�ش از ا"��ت ��#وا��� در آ��7ن �٢٠٠٠ر#$ آ;�ر"�ل از ��ل 

١- Sد�� ی دا��(و��ن ا�را�  در و�ن در ��ر�� ی ا. آ�.و�H�١٩٦٢.  

 :  1زارش و ���Hق -٢

 	ط�4L در �دو�� رو���ی ا�ران ،.���زھ�ی Iرھ�.  در رو���ھ�ی ا�ران) 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. 

 ..�١٣٥٨ژوھ��ده ی 
�وم ار���ط  و �و�I.�Oرھ�= 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

در ��-���ن ا����ر �� /�پ -� ��  از آ��� �  ا(�زه .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

  .�3�.١٩٩٣  از ���Hق �ر��	� ی (�	I 4رھ�.  �رای ��ر ��ران .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 . ا�����bIن در ا�ران	��(ران  -١٥
١٣٨٣-١٣٧٠.  
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  ,�و����ی ����� ی 	�ذب              
  

دو ,�و�ت ز�ر ھ�ز��ن �� ا�ل ر���7 ی ����� ی 	�ذب -راھم آ�د ا�� ���ز �ود �� 
��در����� ا�ن 	�ر �� ��ب >ر-��ر���ی د��رم . ��ز#وا�$ و ��زآرا�$ و و�را�ش آ�

. #��� آن 	� وزارت ار(�د 	������م را ���وع ا?��(�ر ��#�� ا�ت ، �� =0ب ا-��د
�� ھ���م ��ز#وا�$ �ر#$ ���8 ھ��$ را 	� در ھ��ن ھ���م �طرح �وده ا�د �ر>ر-�� ام 

ا�ن =�ل ا�� -0ط . و (�8-�� ام �� �B$ ا0�7دور ,�و�ت دوم را �� روز ��ز ���ھدارم 
در �واردی ا���م (ده ا�ت؛ �د�� ی �و(�� در ار���ط ا�ت �� ز��ن ا��(�ر ر���7 ی 

$Dا�.  

  ���Eز ,�Dوان

  ٩١ا�د�(� ������ن 

  

  

  

  

  

  



 

227 

 

                               

  

  

  

  

  

  

  

                         

                             ��  ,�و��
                             

  

                    

  �وده ا���: ,�و�ت �#�ت                               

  ��ددا(���: ,�و�ت دوم                                
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  &�ده ا%��

c� H)/  

  1$ده ای /� <� *8+	
2؟ - ١

١٫١ . $zJ �K 0  دا���0 ا��K در ا��ان 1$ده ای را  
	�
در ا
	س در �Jف ز/	ن 
ا�� eZب �D از #�3�$ر . eZب 1$ده ی ا��ان ا
2، �$اه در ?I#��، �$اه در Z	ل


2 ���وھ	ی ا#V	��� ا��ان 1.C20 /� *�د *$ا���D #� و ھ��0 ی ا�A�  (Mی آن را /
�S *  داد��A�1  
0�0& روKر	�9 *+�ان /� *BJ ن وR	8� . ز در	oل در آ	Z ��ا 	/

 �K &�+��0  ��zZ e$ر دا#�+� ؛ 0K  �Z	�   را *  /�0Kر	*��o ی	وھ��ھ7�� eZب �
��و /� �A  از ���وھ	ی ا#V	��� �8+  ا��)�0	ن ا0Z	س a(81 �	ط� *  �Kد�� �	 /� ا�� �


�jده /$د���
.  

 ���	V#ی ا	وھ��
  ا��ان #� /��� 
bP وا/��0 /� �	�
�	ت Z وارد �K زه ای	48$ن 1*
��0  /	 ھ$ا�$اھ	ن /� اBLMح �	#�0& /4+�� و #	� �k و:�3 ای 	2 /
/$د �K *  �$ا

در آن و29 ھ+$ز 0K  �7  . راه را /�ای �1اوم zZ$ر ���وھ	ی ا#V	��� ھ7$ار 
	زد
�C� 202دا�
دو ���وی �Y	*  . � ھ	�  :e41 23�� ی ا��ان ��e در �'	 ط�اZ  #�ه ا

�� ھ�دو ��	ز*+� ز*�+� ھ	�  دا�)  ��e /$د�� 1	 /�$ا�+� در M$رت 
ا��)�D و رو
�kورت ا�A	ر 7J$*  را /� 
$د �$د /0�K U++� و /	/�3ه ?��ی از �z	ی K	ذب دا�)  

  .�M�J ی A7* S7J� ��C��++K ھ	ی �$د را �  /����� و aC61 آ�3	 در 

�eZ  �0ب 1$ده ھ7	ن ا��ازه K	ذب /$د J �K)2 �	/  /�ای .  ٢٫١#	� �k و:�3 ی
���	V#ی ا	وھ���� ا��ان در آن ز*	ن *��6 آ�7	ن /$د و �� در*�	ن . $1:�� zZ$ر �

��وھ	ی ا#V	��� . *�دم ا��ان 71	�Bت �	#��0  /� *8+	ی �	ص K)�7 رواج دا2#�
�� و ا�/ ��P	  �Bف �Jف و 9	�$ن
�� ا�S(7 و /� c��61 �(20 ا��)�D و 
Dj رو/

  .ھ�7أ�  و �	دو�  ا�	Rت *��6ه ی آ*��A	 ا��ان را ا#V	ل �Kد��

 c(0* 20��� 1+3	 دو�2 ا��ان *��6 آ�7	ن �P$د،/S :	*�8 ی ا��ان ��e :	*�8 ای �	#
�Z  اeZاب . ?Iر�&از ا
��+	ھ	ی /  اھ7�2 و �	+8* �9	 *.  *	�B�* �+ً ژا�� ھ& �P$د

رو#� ا
�K 2 در �z	ی . 
$*A	 و آر�	 را ھ& �7  1$ان اeZا/  �	#��0  /�#�7د
��Aی *�دم ا��ان ، �$اه دا�H آ*$���	ن ، �$اه *�دم K$<� و ��	/	ن �'�ت ?��0ده ای 

�� /� <�& *  �$رد
�� و ا��)�D را �7  . /� ا
�78	ر /���	��	 و رو
ا�� /�eاری از رو
�0&1$ان *��اد#	� �/ H�ا�?  �Z 	� ا���$�$ژی 	2 . ف دا�20 /
*L	�8	ت *(�)� در د
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 aط	دم *+�* �J	0* �Y� 2 دار�� از�	AZ �7ھ �K ��دار�& در ارP1	ط /	 *�دم *��ق ز*
0�	ن�در C'9	ز و در�	ور *�	�� ی �J/  . *(�)� /	 آ�7	��	ن و *)	�� 2'	 �Z  1+'�از ا��(

:  �Z و 	ا��3�? ��+> &��&، <� ر
� /� آ���C	 و :	ھ	ی د���*  1$ا�+�P/ را  �	3�P+ .
ا�� �0* �Y	�J در ارP1	ط /	 bCJ را��ن ا��)�0	ن از *+	طa 261 �'$ذ �	 261 ا#V	ل 

ا�� ����ه در دا�S ا��ان ھ& . ا�� �K$ر را �7  1$ان ����ه ای �	ص ا��ان /� #7	رآورد
	V�(P1 فB��/ �K 292 و*$AZ 28�Pط 	ط  ��ا#2 /	P1ار 	0  ، /�ت رو
  و ا��)

�eان، *$ا�2C ��	ن �7  داد* c� �/ �� ��Pا� ، c�$�(/ ی ��
�	 و �Z  رو�	���/ .
��
�� /� AZ . 2*$AZ$*2 و29 /���� از ا��)�0	ن ?��eان /$د 1	 رو
و�Y� �K  �9 رو

/�?�2 و /� دام ���C ھ	ی �4+0��ه ا��	د ، ا���P ا�� *(	�'�VPM 2 ای :�ی �1 /� �$د 

�3	ی ا:�ا�  P1)$ر �	�2 ?��2	�
  .و در ھ�.ت 

 a�BJ �K $(*	# �7Zا 	ری �$�	�K ��+� �$را���	*  �	0K ان ا��ان /$د���A'+#ن رو	�در *
�7� �/  �0	�I?  * Hا#�+� ا*	 ا�� Y1	ھ�ات #	�  ��'�ا��اط  و در ز/	ن *��اول، #

�+K b0K م	J  �(O� ای ?��0ده ��ا#2 و ��$ا���0 /$د �P+: ًRه  او$(: ��+> ��	P� ً	��	l ؛
��0  دا�20#	�  �
�)�Aد?	ن /� ا�� /	ور /$د�� �K ا?� . ھ	�  را /� راO61 دم و�*

�� ��$ا�+� ���وز #$�� در ا�� M$رت ا
�BCل ا��ان ا
�A6	م *  �	/� و 
ا��)�0	ن و رو
ی <+�� 71	�)  را �7  1$ان /�ا/� ?��2 /	 ا����� . 71	*�2 ار�K  k$ر Z'� *  #$د

 �0��	�$ری وا�7Z #	*)$ ھ& /	 ?�دش . �	#K ��ا��ادی <$ن �$را��  �Z &���د �K ن	+>
����
�3	، آ
	ن /� 
$ی د��� <��	�
.  

�	ن 
	زم و آن ا�� B��/ �Kف O1$ر .٣٫١J را ��A� c� &اھ$�  * H)/  ��در ا
�0��	�
$
 2(O� و ���	j� ب 1$ده <+�انeZ  �0�#	� �k 2(O� ،���	V#ی ا	وھ���  

 &0��	�
$
 �/ H�ا�? U�و /� �1ر ��/�> &0�#	��k �O+J�/ آن  
0�0& روKر	8+  *�

�ا
� رھ�Pی و �0	��� /��� ی eZب را ��ا?��2 .  

���A ی در�$ر 1$:� د���ی ��7K �K در*L	�8	ت در ارP1	ط /	 eZب 1$ده 
�/�ا��ا#�� 
2
�	ت ا�� *�Z)� ی ?Iارا�e:  �	
	+# 2
��3P: 2(O ای /� ?Iار از 
	ز*	�  /	 . ا

�+  ����ه ای ا
2 در �$ر $1:� +�  ِ/eZ ��
	��	رھ	ی ا
�$ار و آھ+ �/  A�*  �	*ز	

�	��� . P� �K	�� از ��Y 1	ر�(  و از /	/�Y� 2ی /� آن /  $1:� *	��/ �7k ار درI? ��ا

ا�� ?Iار را . ?Iاری د��� ھ& ھ20 ھ�<+� �0A� �Kه از ��ھ+^ ��H از �$د �7  ?0)�

	Rری �	م *  �I?&3ار ا a�
�7J  73ه در . ز #	زد?  /� �Y	م ر� �K ری	:	ن 9	زد?	#

راه ا��ازی eZب دا#�� ا�� /� �1ر�U در�	��+� �7  1$ا�+� /	 اA1	ء /� �Y	م #	زد?  در 

rC� �� bP �$د را /	 �Y	م :��� رو
  . :	*�8 ی *�6$ل ا��ان ر��� دوا�+� ��/� ھ7

�a داد��، /S �$ا
�+� در 0K$ت �K در 
	��	ر :��� /)�$�0& PL1 ،ن #�ه /$د	�	7�  
رو
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	Rری /	 �$#�  *�'	وت از �$#H *+�رس #	زد?  در :	*�8 ی �$�� ا��ان  a�ر�
  .:)$ه /'�و#+�

ا���P /	 ا�� Z	ل /	�� /� �	ددا�K 2# ��ھ+^ �Y	م #	زد?  9	:	ری ھG7+	ن در eZب 
�� ا�� ��ھ+^ �	/�:	 *	�� و در /0�	ری *$ارد در ر9	/2 /	 �C61  �Z و  
�ھ+^ رو

�	�$ری و *��73 . ا
��7ار �	�2K 	/ وز��� &��*  Kدe� ب وeZ در 	ر�3�+A
zZ$ر ا
��ی �PJا�K �7O	P*(H در دو *�Z)� ی 1	ر�(  (K HC� �7اری  ٥٣از ھI? ��	� و �'�

eZب در #�3�$ر /�20 و ا�zZ ��P$ر و �8	��2 #7	ر د���ی از 9	:	ران در eZب 

)�L در eZب AZ	�2 ھ�7 و   �Z و 	C/ 23: ری	:	ھ+^ 9�� H#$K 8  و
ھ�7 از 
�+K  * . 	� ب /� ر�2 و آ*� /� ��ا��0؛eZ ان�
 S�	71 �/ &�از�+�K	�  ا
2 ��	ھ  /

��	ھ  /�+�از�& /� واژ?	ن و اZBLM	ت را�U در eZب �K ھ�7 /� ��ا��0 ادا *  #���؛ 
�& /� Io a�BJا�  و ر��	+K �:$1  �Z 	� �/ 	3+�ھ�7 ی ا �K  /eZ ن	ری /�:��0

  .��ھ+^ ��ا�0$ی زده ی 9	:	ر�� ا#	ره دا#�+�

  /eZ ر	ا�9 ��1� ����ھ+^ رو
  در eZب 1$ده <+�ان رواج ����2 *�� در *�	ن �	�
ا�� ��ھ+^ . /� M$رت �$#��ن ودK	 M �/$رت ا��اط  �	 ا#	�J ی ?�0	�  و /  اد/ 

�e *�	ھ�ه *  #�در *�	ن رو#+'�Aان <� و e�  �Zد�� �> �/ c .  P�K�1 ^+ھ�� �ا�
�� :	*�8 و ��ھ+^ �	� r
/$د از ��ھ+^ رو/� زوال آ�$��ی،ط�CP ی *�$

20�
(�$ی ط�CP ی *�$
r رk	#	ھ  در Z	ل ?Iار /� D� �OJ از #�3�$ر /	���o .
ا�� �$ع از ��ھ+^ را �K آ*�(�� ا
2 /	 و9	2Z و در#��$�  در BKم و ر��	ر ا��ادی 

�& <$ن+���اث دار ا�� . :Bل آل ا�7Z و ا�7Z #	*)$ وھ7�� رده از *�د*	ن /0�	ر *  /*
  ...�zZات ا��ادی #��� <$ن رk	 /�اھ+ ،ھ$#+^ ?)���ی و*76$د دو�2 آ/	دی و

ھ+�	*  �K ط�CP ی *�$
r رk	#	ھ  #SA *  ?��2 ��ھ+^ 7J$*  :	*�8 ی ا��ان 
/$د و /��1 از آن *+r6 و از اP�J	ر ا��	ده *�:8�2 د�+  /� ھ& ر�(�� . �	�9 *�:8�2 /$د

8�2 #	زد?  در 0K$ت �41د �$اھ  اb(o /� ا
�e3اء ?���� *  #�  .*  �7$د:�*
*c(0 #	زد?	ن ھG7+	ن :Iا/��3	�  7� �/	�H *   - ھ�<+� �K �(���و#ِ  ��ا�0$ی


+2 /� . در ����4 ط�CP ی *�$
r رk	#	ھ  در 
� :23 در �$
	ن /$د. ?Iا2#  A�
�H ?���� #�ه، دوم ��ھ+^ د�$ا�  :��� �K �$د را /	 /�3ه ?��ی از ا�Bق <	

در
�A	را��، از �0	د �f$دا�  را�U در �OJ 9	:	ر *�7	��K  * eد، و
� د��� *)  
  �0��	�
$
  �0��	�$�
/)�$�A   –?�ا�  �K *�ام در *�8ض <	��3	ی :+HP ا����	

8�2 ��ز��ان ا�� ط�CP ی *�$
r ھ�p *�. �9اردا2#:�* ��* �+����I�  7� را  ��8:
 
�eی ��ا#2 /�ای �k�J *�� ���	#��ی �+�+   –*3P& رو> �K را  A�$�(/

  .ھG7$ن �c ا��$ی ر��	ری
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از ��Y 1	ر�(  /� �O$ص در ط$ل :+^ دوم :3	� ، ا61	د :7	ھ��#$روی /� .٤٫١
�� K�Z	ت *�د* #$K  *ن *  داد و	��0  ��P�3 ای د�P: ی	3�	ز*	
?��0د ه  /��	�  

�+K  ھ��	ز*	
�c *  دا�20 /	 $1
S /� ا���$�$ژی . ای را در /�ا/� آ�7	ن � ���	�
ا
�$7�0& 9	در�($اھ� /$د، 1$ده ی *�دم را /0�K U+� و �'�ت از آ�7	ن را ?��0ده K


	ده �1�� و . /�jورا��  �Z 201$ا�  * ،DAJ�/ ، 'ط	J ی	3��b وا/��0o�1 و a�$�1

  ��1� R�� ھ	�
��o H�و �(���و#  را  P(ط �L(
	ی :	*�8 را /� 
$ی ��A	ر /	 


$م 
$ق دھ�.  


	زی 	:  �0��$7K  ')* ی	، ھ��0 ھ	3�	ز*	
دو د��� آن �K #$روی در ھ�7 ی ا�� 
�Kده /$د /� ا*�� آن �K ھ& J+	ن ا�� :�3P ھ	ی 1$ده ای را در د
2 دا#�� و ھ& آن �K در 

eZا �/ S��P1 را 	�3 ھP: ��ه ا	��e/ ابeZا 	از درون آ�3 	� �+K 	�ر	ھ+^ ��و��	��اب �
��K ون��  .ط�از�$�� /

�3	�  ا
�K 2 /�#�7دمZوط�ا 	3�
	�
 ��. eZب 1$ده �7$�� ی /	رز و*�Oاق آ#A	رھ7
 �7Oا��PJ ی	ص �$#�� ھ$O� �/ ب 1$دهeZ نR	8� ان و�
�	ط�ات و �$#�� ھ	ی 

�$7��0	ن *�8وف <$ن آوا�0�	ن در /�ای �K .K ��$7	H)P* *��� ا�� ?'�� ھ	 *  /	#+�
�H از . ھ7�� eZب 1$ده zZ$ر دا#�+� و �+3	ن �K  * S7Jد���  �Z ،��#I? ��از ا

��ی �+4	ه و 
� �'�، K	H)P* /� و:$د �c ھ��0 ی ��
/��	�  eZب 1$ده /� ھ+�	م د
2
��3	ی <� *��8ف /$ده ا�	8� �L/ �0  در��$7K . bP
 �/ �K  �	3ز���
در /�ا/� 

ادن د��K ارا�  از او *  #� ، ?'�� /$ده ا
2 ا�� S7J را /� �	ط� Z'� ھ��0 ی �$ د
  �0��$7K– 2
�$7�20 و ھA7	ر . �Y	*  ا�4	م داده اK ن$G7ل �$د او ھ	Z ھ� �/

 D� 20 و�
	ز*	ن ا*+�2 ا61	د :7	ھ�� #$روی  در :��	�3	ی <� ��H از #�3�$ر /

2از آن در 
	��	ر eZب 1$ده ، zZ$ر دا#�� ا.  

��0  رو
  /�  ا�3	 از ا�+3	 I?#�� *3& ا
2 /�ا��& �K 1$ده+�
�3	ی �+	�
 �lا�/ SMدر ا
0�0& ?�و����Kر	* .�����0& رو
  /$د �� <�eی /+�. آ��G 1$ده ا�3	 *  �$ا
�+� ھ7	�	 �+

�0& در ا��ان«در *C	�� ی +��y داده ام ١٣٦٠/� 
	ل » �+k$1 ح$kرا /� و ��A� ��ا .
��K �MB� &0د�� و ھ7�� را /� �	ر
  /�?�دا���� ،1$ده ا�3	+0�0�& را در �+�0Kر	. * 	ا*

�0& را 1)(��K hد�� در eZب ��و��	ر�	 و ا�� eZب را در . /� ھ7�� �Z ا'�K	��Aد��+�+�
�# &0�+��� و *'�0 �+��	: �K یeK�* ���7K c� م .و:$د	ا�4�
7��� *�eKی K ��ا

�0& از K	ر ���ده #� در و:$د رھB/ �P*+	زع +���و��	ر�	 �K /� 1+3	�  *'�0 ھ7	ن �+
�� �K . ا��	ده ?�2�	�
ا�� رھB/ �P*+	زع در �c دوره ی *3& 1	ر�(  P�  0K$د :e ا

��ت ا���eی را در �M�J ی Z ی #�'2 آورو�A� �C� &0�0Kر	ا��ک او از * Hدا�
�� و ��ھ+^ <� :3	ن دا*� زد
�� ر�2 ھ7�. ��ھ+^ رو�	�
� رھ�Pی ھ+�	*  �K ا

�� ھ& �P$د�� �	�
در ھ�.ت :	���+	�e: �/ �K H ��و#�G ھ��Z c� p  در �Z ا
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��
�+3	 ھ27 *  . ��وK	ھ	Kو�� �وی از ا���eZب 1$ده و 1$ده ا�3	 ی ا��ا�  *�ام /� �
�� و رھ�Pی 
?7	#�+� و اP�J	ر#	ن را از د
2 داده /$د�� �K ا�BCب ا
B*  /� داد#	ن ر

و در ھ�.ت آ�2 ا�� �7�+  �	��+� و ھ�7 ی ا*��ھ	��	ن در ھ7��  /eرگ �$د را در �P	س
�3	 z1  (41	د �7Jه ی ا�� ا�BCب را �� �rC 1$ده ا�3	.ا�BCب �K 20�� �1دj> ھ�7 ی �K

ز*	ن دا��0+� و ��0Aه /� رھ�Pی �7�+  و /C	ی ا�� ا�BCب دل /�0+� و از ھ�p :+	�2 و 
����#$j� &�>  ��$�� .1ر	A�� �4�0& ��eدر ����	��j*ا ��(J  )�ر	2 در  �? �MB�

8�2 از �7�+  درP1�+��71 ��	�2. ھ�ز*	� �Z ��
�� /� ھ7	Kن ��و	:�� �ا� 	ا* .
��  7J)��ا و 
$دا���H <$ن ر�0+4	�  و 
�K$ب /  ا*	ن <� O)# رد?  از$��

$1
r :37$ری ا
B*  ، :��	ن <� را /� د�P	ل اBMح ط)P	ن درون 
	��	ری 
$ق 

��  #� <$ن �	71 داد O)# ن	�Jز	+*B/ �Pو . و رھ  G
	/�K �/ ����71  ?�و	از �

$ی و �Kو/ $* ��0Z��<� ا��ان �	�M 1$ده ا�3	 . از او /� *+��Yی و 
�ا�4	م /� *

�� و Z	R <	ره ای ��ار�� �K الI�/ن /� ا	ر#	K �K �+�
	K0& را ��و�0Kر	آن �9ر *
 �0�
�� �$د /� �	Kو��e: .K 2
� ا�� ��ا?�د /� 7K	ل *  ا�4	*� و :��	ن ا�+4	

  .ا
�6	�� را /� اوج �$د /�*  �K ��K ا�� اوج <�eی ��e: 20 ��ور��� /� ا7J	ق

٥٫١ . �+K 	� 2 و
eZب 1$ده در آo	ز �7  1$ا�20 راه /�'�� و ���$ا�� ای 1$ده ای د
	��3	 J)  ا�� +> .7Z	�7Z  ��/ �G	��3	ی 
+�  و را�U در :	*�8 را ��اھ& �7  آورد

�A  ا#�ا��2 9	:	ری /$د �K ?�<� ور#��0A *  . اMR$ل در دو Z$زه :��	ن دا#�+�
�� 9	S/ /	ور، *6	�S وا/��0 د
2 و �	�Kده /$د،ورا:  *  �Kد و o ی�Z در 	7$د ا*�

ارP1	ط /	 ا�� ا#�ا��2 ور#�K ��0A در /�ا/� �41دط)P  . �	�� ز�c /	زی در*  آورد
ا ازد
2 داده /$د،/�ای 
�ان eZب 1$ده <+�ان 
(2 �7  رk	#	ھ  ز*�+� ھ	�H ر

�� �rC �$د �PJا�K �7O	H)P* /� ا�� ا#�ا��a(81 2 داS/ ،2# /��� ی اM)  ھ7�� . /$د
در *�Z)� ی دوم eZب *  . ا#�ا��2 از ھ& �	#��ه /� ط$ر 
+�  رو
  ?�ا *  �7$د

�3P	ی *+�Pی در ا*	ن
�e� 2د�c *  #� 1	 از آ�	Z/� رو ��	/ ��	ب . /7eZ &ر راھ	K ��ا
�2 در Z$زه ھ	ی �	Zرو �ی ا�	zJا ���	

	ز*	�3	ی :+P  و �	*eد  �/ S
$1 	/

�$ن د
2 و �	 �Kد�	Zرو ��
	زی /�ای ھ7 2���Z /  و در *74$ع	. ا��( �ا� �7kدر
�2 از رk	#	ه آزرده /$د و /� ھ7	ن ا#�ا��2 9	:	ری �C1ب *  :20�	Zرو . d9در وا

��/  /eZ	 eZ �K . �#ب �O9 دا#2 ��ا<+^ آورد، /� آ
	�  ��اھ& آ*�ا�� دوZ$زه ای 
�2 ا��C	*4$ و در K+	ر ا�+3	 �	Zری،رو	:	��0 ی 9A#2 ور��k �3)$ی /� *�د ا#�ا�

�)�Aد?	ن �'�  و اداری �eد�c /� ا��)�D /� اk	�� ی د�$ا�0	RرانO61 -  Hدا�
��ه
ا�� <+�� *�J$74 ای /� 2K�Z در . آ*$���	ن ھ$�2 ط)b و 1	زه /� دوران ر

  .*  /$د» �Kم دو �K Rم«اBLMح ��ا�0$�	ن 

�1B  دا#2 ا*	 <+	ن �K آ*� 1+$ع رده ھ	 و . ٢A�1  �	+8* 1$ده ای /$دن در ا/��ا
 &�+�P/ 1  ورا�1 رو�& وB�A�1 a(81 ��از ا  *	? �K و *  #$د �#  * b:$* ن	��
$��
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در 
2 ا
�K 2 در /	R رده ھ	 ی 7Z	��  و /� را
�  <� 0K	�  در ا�� eZب /$ده ا��؟ 
20��  �	K  �	3+1 �/ ��ا 	د�& ا*�K �Kب را ذeZ �/ 2
$�#+	�2 . /��  از R�� ھ	ی �

 ��0�$�3	ی eZ/  و R$61ت ?�ا��3	ی ھ7Kو ��ا S�	6*  �	
ا�� �eب ��	ز*+� #+	
2
ر ز�� /��  د.ا��اد و R�� ھ	 �D از /�20 و ھ��& *�داد و �D از ا�BCب ا
B*  ا

&��& /  آن �K ادJ	ی 7K	ل دا#�� /	#+K  *  �	
  .از رده ھ	 را #+	

�3	 دا�20 –/�:��0 �1�� ا��اد ،?�وه �	 *S'6 را /	��  1$ده ای . ١٫٢
ا�� د
�� از . رو
�� ی e1اری �/  +8	 3A�$�(/	 در ارP1	ط /$د�� و 
*�د*	ن از ��H از ا�BCب ا�P�K /	 رو

��زه و *	�+�ھ	�H در . ��	ن *  داده ا���Z  /	 آ�	ن ھ�7ز*  K  اورژ� 	ن /	از ا�+  ��/
  * �
�$7�0& را در #�ق در K aC61 �M	�  �	3: &0��$7K ل	�ارP1	ط /$ده ا�� و �

  . ��ورا��ه ا��

7�a د
P��? �/ 2	ن /$دJ دی	z1 /�6ان و 	ز /	oن آ	0& #�9  از ھ7��$7K . ی �CPط
/� �1ر�U :��	ن /)�$�S(*  A #�9  /� . ا /0��K UدK	ر?�ی و:$د��ا�K 2# /�$ان آن ر

دھC	�	ن 1$:� ا��ا�2 و R�� ھ	ی 31  د
2 دھC	�  را /�ا/�?��2 /	 ��9ھ	 و R�� ھ	ی 
�� ط�CP ی K	ر?�C� . دی و	2 *�8k2 /$د ز��ا و
ا�� ھ07	ن �+�اری در ا
	س �	در

�� رو#  را /0�	ری ا���P در آن *dLC <. ھ07	�  ��C را *P+	ی z9	وت �9ار *  داد+
  �	0K &�/	�� &K ھ& ھ+$ز ��	ر *  /�0+� و #	K �/ e�� 20�0Kر	* ��o ن	دی ا����	از *

  .را �K /� *�د *8�	رھ	ی *	دی /� *C	��0 رو*  آور��

�� ��ھ+�  *�'	وت دار�� از ��ھ+^ K	ر?�ی C� ن	�	Cدھ  �Z ن	�	Cدھ . DKر	رل *	K
. '	وت /	 ا/eار �$1�� دارد در *C	��0 /	 رو
�	� رو#� دا#�� ا
K �K 2	ر?�،ارP1	ط  *�

�$1��ی *P+	ی داوری را /� ?$�� ای  r/روا 	20 و در ا�+4�� ��K	ر?� *	�c ا/eار�$1
K��9  �Z	ر?�ی رو
�	�  را �7  1$ان . د��� و *�7	�e از رو
�	 #SA *  دھ+�

�� K	ر?�یC���9 	/ 20ن دا�	ھ07 .	K��C���9 ��ا �K /$د �ر /�ا�$O1  �	�
ر?�ِی رو
  ���	���20 و /� اP�J	رد��� در ا�+4	 �ZاS9 /	 آن �$ع از �$د /� ��	��/ ��/	 ا/eار �$1

ا��K ��P ا�� . *�
$م در �M�J ی K	ر?�ی �K *	رDK /�ان 1$:� دارد 
�وK	ر��ار�&
  .O1$ر د9�a �7  /$د

�	��: �/  PھI* و �$ی a(� 	/ ن	��	�
3	ی /)�$�A  در Z$زه ی ��71  *	 /� ھ�Z	ل رو
���K�/�

�+� ا*	 در �K$رھ	�  <$ن <�� �	 و��+	م ھ7�� :��	ن /� SK *�'	وت $�j� .


bP ھ& /$د eZ �Kب 1$ده ��$ا��O+J D� . 20 ��ھ+^ را /	�� :�ی �+�ا2# ��/� ھ7
�+K 	� 2 و
ا��ک K	ر?�ا�  �K در . �	�� ھ	ی K	ر?�ی �	 �Z  دھC	�  /�ای �$د د


�+� ز*�+� ای :�ی /� 0Z	ب �7  آ*� /�ای اM'3	ن �	 در �$ز
�	ن $�/��� eZب �
ا�� eZب در ا
	س /��� ی �$د را . ط�CP /+�ی eZب 1$ده ھG7$ن �eZ cب K	ر?�ی

�)�Aد?	ن و دا�H آ*$���	ن رk	#	ھ  و 
Dj *�76 رk	#	ھ  O61 ف$'M از
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2�	
�20 و ھ��& *�داد /��	/ 	20 1�ا�� دا�� . H	�M در �	M)� ی #�3�$ر /
�)�Aد?	ن در ھ7�� دوره ��9 رو#+'�Aی ��0Z �/ e	ب *  آ�+�آ*$�O61 ن و	ه . ��$Pا�

�Z  اzJ	ی ���وھ	ی . اzJ	 و ھ$ا�$اھ	ن eZب را /	�� در ھ7�+4	ھ	 :�K$4�0د
�e در ا
	س :eء ھ7�� رده /� #7	ر *  رو��� ��
$�ا�+	ن . �Y	eZ �/  *ب �

ان را *  
	��+� �K /� ھ�A(O61 27ده /$د�� و /(H *73  از :	*�8 ی /	
$اد ا��
Z	ل . رk	#	ه و 
Dj *�76 رk	#	ه وارد �M�J ی �41د و �$�$اھ  #�ه /$د��


�+�؟ ا�+	ن در $�
H اM)  ا�� ا
�K 2 <�ا <+�� *�دم و ?�وه ھ	�  /� eZب 1$ده ���
 Hم /� دا�	Y� ن	ت ھ7	0�
�	ت ?Iا#�+� و در 1.Z ان��اSM /� *�د 
)�0 ی �3)$ی �	 /� *


�  /� . /	 ا�� Z	ل از آن �Y	م رو?�دا�+�. روآورد�� ا��وزی�� ��4��ه /� <++
  )
	�
2

(�$�� ای . /	ورم /D د#$ار ا	� 	� T
/� ھ�Z	ل *  1$ان ا��K  در�^ �Kد و �	

�� آ�	 ا�� �$ع از 61$ل و رو?�دا�  �	ص . را :20 و :$�Kد
�� �7k در ��	/ 	4+�ھ7
�+> &+K  7� ر$O1 2؟
در �K$رھ	�  د��� �8+  در آ��K �G . � /	#�ا��ان /$ده ا


$م /� :3	ن 
$م *  #� ھ7�� �$ع از :)$ه ھ	 و ?�و3#	7� �/	�I? Hا#�� #�ه ا��$* .
در �c دوره ی 1	ر�(  /���� 0K	�  �K در ا�� �K$رھ	 دا�H آ*$��� *  #��� �8+  /� 

K+& �9رت  <�ا؟ O1$ر* . *�ر
� و دا���	ه *  ر��+� ?���	ر و��وس <� *  #���
2
89$��3	 و :)$ه ھ	�  دا#�� ا* ��+> ��در . 
	ده 
	زی <� �+�+  ��C  *3& در �$1

�+	ً /� ھ7�� M$رت، از J �� ��Pع ،ا�$� ���oب ھ& �D از :+^ دوم :3	�  /	 ھ7
�	ن /� 
�2J از آن رو*  /�o �K وت	1' �ا� 	زی *$ا:� *  #$�& /	
?�وش /� 
	ده 

ا�� 
	ده 
	زی در �K$رھ	ی *$
$م /� :3	ن . *�K  * S++� ?�دا�+� و /� ��C از �$د
  J$� �/ �# S��P1،��K	��L� ��Pو ا� ��#I? ��ا���$�$ژی و از ا  J$� �/ �# S��P1 م$



	ده 
	زی /� ھ�7اه �$د �$b���  J . دK	ن /� �O9 *��� و *���ی ��وری �7k در
* Dه وا�	ورا�� و ?+��  * e�7�a ا:�7	O)#  J  و رk	�2 از �$د را �J  ?��	– 

�	ن و ?�دا�+�?	ن K+$�  *  ا��ازد –اO�9	دی +���ا�� K	ر�Kد . ��ھ+�  را /� ?�دن �
��	

	ده 
	زی *�د *  ر c�2 ا���$�$ژ(O� 2�$C1 �/ زی	

�K 2 ��د . 
	ده 	4+�ھ7


�/	زز�� و د���ان را *f0$ل /�ا�� 2��$f0* ل$P9 1$ا�� از  * .  *$
رو#+'�A :3	ن 
��4�e د+?  * ��$C* ��در �3	�2 آ��G /�:	 *  *	�� ا/�Iال ا����� ا
�K 2 ا�� ھ& . ر ھ7

  ./� *�د eZب و *6	�S و دوره ھ	ی �	�$اد?  �+3	ن ��	ھ�ا#�� *  #$د 

�3	 در  *$
�)�Aد?	ن �oب /	 :3	ن O61 ان و�A'+#ن رو	��c 1'	وت �7Jه ی د��� *
��ده 
	/�C ای ط$�R  دا#2 در Z	�  ا�� /$د �K در �oب دا�H آ*$���  ��ا?�� و ?0

���K *$ج 
$ادآ*$���  ?��0o ی	رھ$�K ��ده و 1$ده ای در اo �P0+�	/ ه ای����  /�
ا�� �$ع از . :��� *  �7$د و *��73 آن �K در دوره ای ���ده /� ا:�ادر*  آ*�

 4�	�� S7J در �#  * w�(P1 ل دا�)  *�ام$f0*	� ی	وھ��
$ادآ*$زی �K 261 ��	ر � 
�e /� /	ر *  ��	��� �+�	#$�	�.  
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/� <� 0K 2(J	�  �K دا�H آ*$زی *  �Kد�� . ا�+3	 K �/+	ر /	زھ7	ن ��
H را دار�&
  ��0Pد� ��	�*	J &0�0Kر	0& و *�+�
$اد /� �+  /  �Z و Hی /  دا�	از 1$ده ھ H�/
��	ن *  داد��؟ 
$ادآ*$زی *�ر
� ای /��Bف 
$ادآ*$زی *P�A(	�� ای ، /� 
$ی 

*�ر
� ھ	 درھ	��	ن را *  ?�$د�� ؛ . ا����� ھ	ی �P��o و /��	�� /	ز�1 *  �7$د
ا�� 
$ادآ*$زی :��� . در���O*  �4$ن و ا�7� از ا����� ھ	ی /  در و ��7��A  /$د��

در ھ7	�6	ل . در 7k� از 
+� 2	M)� *  ?��2 و �2P0 /� آن <+�ان و�	دار �7  *	��

�8
$ادآ*$زی و دا�H ا��وزی 1	زه 
. (A�* 2  *  /$د /� ا����� ی �����2 و $1

 &��'eا��& در �3	�2 ھ7	ن <�eی را �$اھ/ �J$74* ��ا�2 ھ& /� ا�J c7�  Kا?� ا��
�+0& رو
  �	م *  ?��د+� �K 2#61$ل و . دا �ا� 	آ� �K 2
Z	ل ��
H د��� ا�� ا

�� /$ده +> &+K  7� ر$O12؟
�I� b��ی ا*�ی ا:�+	ب �	�I�� *  /$ده ا
اوRً . /	#�آ
2
/�ای *�	ل /�وز ا�� ����ه را �7  . /�وز و �7$د ا�� 61$ل در ھ: �7	 �0A	ن �P$ده ا

2 ���و*+� �K S7Jده ا
2 . 1$ان در ھ+� و ا��ان /�ا/� و ھ07	ن دا�20+
 �K 	:ھ�
8��  *�	/� ا��ان �	 ا�V	��0	ن kو 	/ �ری <$ن ژا�$�K در 	از ھ+� �  �	3�)/ �+�	*


+2 در ا�V	��0	ن ���و*+� /$د ا*	 1$ان ا
��K  �R	�  در ارP1	ط /	 . &*$ا:� �7  #$�
$1
�8 و �����2 ��ا2# .  �	K ر و ارج	P�J�9ا	ط ،�	L6ا� �lا�/  PھI* 2+
در ا��ان 

�eا���+�/	ز . در :	*�8 /$د و 9	در �7  /$د ا��Zام دا�H آ*$���	ن را �2P0 /� �$د /�/
ھ+$ز /�ا�� /	ورم �K . #�ه ا:�+	ب �	�I�� /$ده ا
A7*2� ا
2 ?'�� #$د، �D 61$ل �	د

�� *  #� <+	�K �G	ر?eاران 
$اد آ*$زی و دا�H ا��وزی :��� 9	در *  +> ��	/  7�
/$د�� ا�� :��	ن را ھ�7اه ?�دا�+� /	 b0K دا�2P0� H /� ��ھ+^ /$*  و �1و�U آ?	ھ  

�eی �K *  1$ا�. �2P0 /� 1	ر�T و ادب در �K$ری <$ن ا��ان>  2+
 ����	: 20

�ز*�� و��71  <$ن �71ن   +o ت	�رو/� ا�L6	ط د�+  #$د ھ7	�	 1	ر�T،��ھ+^ و اد/


$ادآ*$زی و دا�H ا�. ا��ا�  *  /$د �K  *	�+ھ 	ز 1	oھ& در آ d9وزی در /� وا�
ود �K  * S7Jد و ?��0د?  ھ: �7	��P ��ا#2 ،ر
$خ �6*�ر
� ھ	 و دا���	ه ھ	 *

�	�� /	 اP9	ل ھ�7	ن *$ا:� ���ه /$د*	J &0�0Kر	آ*$زی . * Hدا� �ا� �K  �92 و
در
رواج 1$ده ای ?��2 و درھ	�H را 0Z	ب �	#�ه /� روی ھ�7	ن ?�$د،دا���	ه ھ	 د��� 


	ده ��$ا��0+� *�	ن b0K دا�H :��� و ��ھ+^ /$*  81	دل /��9ار
	ز�� 2(J c� �/ :

  در آo	ز . ���وی �1ر�D /� ا��ازه ی K	�  در ا���	ر �P$د	�

+2 *�ر
� ی J)$م 

�OJ *��وط�2 و ?Iار ا�� *�ر
� /� دا���	ه �31ان و �8	���3	ی آo	ز�� ھ7�� دا���	ه 
$1
�8 ی �P0  دا���	ه �31ان  	/ �K 20���0Aه *�'	و1+� از *D� dLC از #�3�$ر /

�	 �	�K  8LC* �M دا���	ه �31ان  در دوران د��Kرk	 درھ	�H را /�  
�وK	ردار�&
روی ھ�7 ی 0K	�  �K د��Kا�  درد
2 دا#�+� /	ز�Kد و ا�+	ن را 0K$ت ا
�	دی �$#	�� 
و دا��4$�	��	ن را /  /�3ه از ��ھ+^ و �71ن و 1	ر�T ا��ان /� دا���	ه �I���2  و از 

�� ��Yی ��	ز*+� ?�دآوری ا
+	د ��اوان و  ا���P ا��. دا���	ه /� :	*�8 روان �Kد+>
2
/� ط$ر K)  *  . #	�� /�$ان آن را �c ا
�+P	ط �(�0�� /�#�7د. *��0ل 
	زی ا

20��  �	K  �	3+1 �/ ا��وزی Hادآ*$زی و دا�$
�	�� ا�� :��	ن را . �$اھ& /�$�& 
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��Cار ھ�7اه 
	�2 /	 ��ھ+^ آ*$زی 1	/�$ان /�3ه ی آن را /� M$رت �����2 و ا
  .Pl	ت /�ای :	*�8 /� ار*V	ن آورد

�� /$د. ٢٫٢C'�* ی	وھ��� aل 1$ا�$O6* س	
��اث . eZب 1$ده در ا*��#$K ���	0� 	*ا
�$7�20 ا��ان را K بeZ 20)� �K 20 #$د��	�$�
دار :+HP آر*	���ا�	ن ا����	

�S داد�� �K ��	�� ای /$د اA�1 را �'� �

	��+� ا*	 
Dj *48$ن �+4	ه و 	��/ b�K�1 ز
�7	ی /�8ی ا�� eZب
�)�Aد?	ن . O61 ری از	20 و #7��	�$�
<+� 9	:	ری،<+� ا����	

در *�	ن دا��4$�	ن اeJا*  /� . �OJ رk	#	ھ  و /�8 از آن �OJ *�76 رk	#	ھ 
  * ��	�*	J &0�0Kر	ی *	ا����� ھ �/ �K &�را دار  �	0K ه	#	kرج در دوران ر	�

ھ�7 ی ا�� *�د*	ن و *	�+�ھ	��	ن در *dLC .   ��	�+�آو���e و ھ�p ا�l *73  /� /	ر �7
#�3�$ر /�20 /  آن �K ذره ای /� 1	ر�T و �71ن ا��ان اظ3	ر K �9BJ++� ھeZ �/ �7ب 

20��	�$�

�+� و <�eی را /� /	ر ��	���� �K �� ا��ا�  /$د و �� ا����	$�
	ز*	�  . 1$ده �
�� و ا��)�D/$د واK H+K++�ه /� رژ�& �3)$ی و وا/��0 /� رو
اد/�	ت �$1�� #�ه در ا�� . 

eZب 1	ر�T و ��ھ+^ ا��ان را ارج �7  �3	د و ھ�7 را ط�د و �'  و �Z  *0(�ه *  
در �c دوره ی K$1	ه ا0Z	ن ط�Pی <+� *C	�� ��K 2#$ �7  1$ان آ�3	 را ��	�� ای . �Kد

�� را �7  1$ان ��. از ا������ن �	 �Z  :�ی ?��2#$� H#$K دو  A�  �Z ه ای��
�e . ��ا?�� دا�20�
/��� و 
	��	ر eZب /	 1	ر�T و ��ھ+^ ا��ان /��	�� /$د و 

��ه /	 ا��ان و ا��ا�  /$دن را �  *  ?��2���+�ھ7�� ا*� /�ای �7$�� در �K$ری . �
در آ�4	 ھ& ا���P ا��اط /� <�& *  �$رد ا*	 eZب . <$ن <�� /� �$J  د��� /� راه ا��	د

�� *�دم <> 20��$7K 0& را��	��j*ا 	رزه /	P* د و�K  * a�$�1  �
�� را /� <�� دو
�� �$رش /�ده /$د و از 41	وز > �/ �K �ژا� ��(J h)�* ر	A�/�ا/� *  دا�20 /	 �

1'	وت �7Jه در . eZب 1$ده ،eZ/  /$د د
2 ��	��ه و رو
  ا���H. /	ز�7  ا��0	د
2
	4+��	�$ری در آ���� ?'�� ھ	�H /� ا�� ا*� ا�J. ھ7K د و ?'2 ھ�7 ی�K اف�


�/�آورد ��
�3	 از وا/��0  /� رو�)/�/.  

ا�� . رو����? a� eZب 1$ده ا���P ھe7*	ن #� /	 :+3�P	ی :3	�  �Jا��($اھ	��. ٣
��o &0/  /� راه ا��	ده /$د�	��j*ر و ا	78�
�0& و ا�	�+(K ی �L(
 ��(J س	
. :+3�P	 در ا

�7k 	3�P+: ��ا/�از 1+'� از *'3$م J	م ا
�78	ر،از  ا*	 در /0�	ری از �K$رھ	 ھ7
در ا��ان ا*	 eZ/  <$ن eZب 1$ده ��$ا�20 . 1$:� /� 41)  �	ص آن �K  7� 2('oد��


	ده . و �($ا
2 /	 41)  و��ه ی 
)�L ط)P* �/  P	رزه /���eد )2J c� �/ 20(� :
���� ی e1اری <�& �$#
�3	،�� �� از ھ�7 ی آ. �+�� در آo	ز از /��  از ا*��	زات رو

��  /�ای . از /���� آ�3	؛ 1+3	 از /��  از آ�3	/$P6* 202 دا#2 و 1$ا��ھ7�� ا���P اھ7
دود��� آن eZ �Kب 1$ده J)  اMR$ل eZ/  /$د . �K$ر#$راھ	 در ا��ان /� /	ر /+�	��

��C'�* �/ ��0/وا .  �)/ SA# رادر b�	o 2
ا?�ھ& �0	��� �A  از ا�� ���وھ	ی *�'a د
*	��ھ  آن ا�'	�Kد /� ھ�p و:� /� *8+	ی آن �7  /$د eZ �Kب �	
��	ه /� eZب و 
	ز
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ھ7�� ا*� *$:eZ �# bب 1$ده �Z  در /�ا/� . اM)  و آo	ز�� �$د را از�	د /�Pد
�	ن /	 
�ان و اzJ	ی ا�� . /�ادر /eرگ ارج و �9/  ��ا#�� /	#�
�6$ه ی ر��	ر رو


	س ا
+	د و#$اھ� AZ	�2 دار�� eZب و �6$ه ی �$ل ر
	�  /� ھ7�� *�د*	ن ھ�7 /�ا
r/روا �دن ا�$/ e�
  eZب 1$ده . از 1$ھ�� آ*	�

�3	 و واK+�3	ی 	�
 b�	o �4�در��

�� و �Z  ا��)�0	ن /� ھ+�	م ��	ز
�eی �K *  . آ*�(�� /$ده ا
2 /	 ��	ھ  /� *+	�d رو>
�J ر	#8 	�	ارد ھ7I�/ ش$��
ا��($اھ  و 1$ا�20 ا�� �0	د ز��/+	�  را /j$#	�� و /�آن 

0�0& رو
  در آن *dLC /$دKر	7$ل *��	وی :3���.  

 20�
  K	ر�3	ی eZب 1$ده و *�V)� ی ��اوان ا�� eZب در �	M)� ی #�3�$ر /	�

�+��+/ �7l �/  3:$1 �0  در �$ر�0Kر	ت *	�در . 1	/�20 و ھ��& *�داد ا:	زه ��اد اد/

0��0  در 
eZ yLب 
(2 �	زل /$د و /� Kر	* H�4 دا��ھ�p و:� �VPM ای �)0'  ��
�$7�20 #$روی . ��ا2#K بeZ T�ر	ب *�8وف 1	�K ن	ھ7 �/ �#  * �MB� e�ھ�7 <

  * ���	�

cP ا �/ c��A�	�0& د��0& 1	ر�(  و *	�1�	��	�1�	* �/ �K SO� ن دو	و ھ7
  .��دا��+�

#	زد?	ن <� /	 . در M'$ف eZب ��e ?�ا��3	ی رو#+'�Aا�� /� <�& �7  �$رد
�� �(�*  ��و��+� و �$�	�	ن دا�H آ*$��� در رژ�& �3)$ی �81ادی واC/ �/ ن ��ا�0$ی	ژ?

��e�/� �1ر��Z . �O+J �K U  9	در �7  /$د�� /	 ا�� �zZات 9	:	ری /� ر9	2/ /��
�3	 را G1	���0  رواج ?��2 و /��� ی رو#+'�Aی و اد/�	�
$
�Jا��($اھ  

9 �K 2�?ار����  /eZ r
���ی را *  
�$د و /� ��ا?��J$�،2  ط�CP ی *�$�	�3*
��3	ی *C	وم و ا
�$ار د���0P  ��	ن *  دادO)# . ی ��	�
 eZ٢٨ب در واd9 در آ

��3	�  <$ن +eZب 1. *�داد از درون ?0�(�� /$دO)# ی	3�3	 /� *�د ا
L$ره ی �39*	�
��0و روز/� و وارط	ن و <+�1+  د��� در ھ7�� رده 1$ا�20 از ��و�	#  ?IرK+� و 

ا���P /	 ھ�7 ی ا�� اZ$ال eZب ��$ا�20 ر��	ر �	در
2 �$د . د��� /�	���+�*�Z)� ای 
* �76*��Kل د	P9 را در�+K ���3A	ی ا�� ,	ر را ، �Oق $1:G1را	2 آ�

�jده ا
2 /� د

 
  /  /  .  

  *B
eZب د��� �� M	bZ ا���$�$ژی /$د و �� دارای  ٥٧در آ
�	�� ی ا�BCب ا
��  ��ھ+�  و �� /��$ردار��Z  	1 20���3	�  I:اب /0	ن �	M)� ی #�3�$ر /O)#از

�/ e	eZ �# sJب /	ز /�$ا�� �$د را *�Lح K+� و /� . /�20 و ھ��& *�داد > �> D�

�3	ی :	ری �K$ر ا�l/�:	 ��3؟	�
  

0�0& رو
  در eZب 1$ده 1$أم ?�2 /	 دو ����ه �0A�  A� �Kه  - ٤Kر	* �/ H�ا�?
*()$ط  /$د از ھ7�� ��ھ+^ /	 آ���o  ژرف  /�آ*�ه /$د از ��ھ+^ رو
  و د���ی

7�a /� ��ھ+^ و ��	ه ا
B*  /� ا��انJ و .  +�+� ��آن او�  ا����� ی ا
��Pادی و آھ+
��ه و . /$د���+�/��Bف 0K	�  �K ا��ان را آ*�(�� *  دا�+� /	 ا
��Pاد و اZBLM	ت �
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دھ+�، /� واa7J d9 *  ��ورا�+� و رواج *  »  ا
��Pاد ا��ا�  «/  �	�� ای <$ن 
 �0�e72 و *�ارا و ھ#I? 	/ 2
. ��ھ+^ ا��ا�  �	��J �M	ن ا��ا�  ھ�7اه /$ده ا

ا���P ا�� /�ان *8+	 ��zZ �K 20$ر �O+J ا
��Pادی را در *6�r �	�� و �	�$اده �	د��ه 
&���ھ7�� �O+J ا
��Pاد ا*	 در /0�	ری از *$ارد ا#�P	ه ?���� *  #$د /	 ����ه ی . /�

���� /	 ادای ا��Zام /� �	ن آور و *�/  /� ظ3$ر *   –ر *�د ا��9ا/ �K $اده�	ر در ���
2

�� ا$�ا�� ����ه ا���P ھ& از دوران ا��ان /	
�	ن ��.ت *  ?���� ا
2 و ھ& از �$ع .�

 *B
/� ھ� Z	ل �P	�� ا�� دو *'3$م �8+  ا
��Pاد در *6�r �	�$ار . �1/�2 و ��ھ+^ ا
6�A� r  ?��2 و /� ا#�P	ه �	M)� و 1'	وت آ�3	 را از را /	 zZ$ر ا��9ار د* ��ر ھ7

در *74$ع *  �$اھ�& . در ا�+4	 /� ھ�Z	ل /� ا�� *$k$ع �7  ��داز�&. د��ه دور دا2#
�& ��ھ+^ ا��ا�  *�.�l ا
2 از *�ارا و د?��I��ی در Z	�  �K ��ھ+^ رواج �	��� �$�/

eZب ا�� �$ع از . و �	/$د 
	زی 1'	و31	در eZب 1$ده ا�P	#�� /$ده ا
2 از ط�د د���ی 
�+  از 9	ط8�2 در ارP1	ط /	 *(	�'	ن ��c /� ارث ?��2 و +� ��71	�Bت را ھ�7اه /	 0'1

  را /� 
	ز*	�3	ی د��� 	�
 S7J $ع از� �ا�  �Z و:3  ��ورا�� و �آن را /� /��1�

�  <� *  �Kده ا�� و ھ�7 *  دا�+� *4	ھ��� �)a /	 *(	�'	ن درون 
	ز*	. ھ& ا��C	ل داد
ا�� د
2 از ر��	رھ	 را . از �	/$د �Kدن ط�ف *C	S/ ھ�p �1د��ی /� دل راه �7  داده ا��

0��  ھ& ��اوان د��ه و آز*$ده ا�&Kر	* c>$K ت	4�
  .در 
	ز*	�3	ی ��ا��	ن �)a و د

2

	��� آن /$ده ا �A6z*  �Z ا��ان و T�ر	.����ه ی دوم رواج ا����� ی �'  1 �ا�
�� ی e1اری /$ده ا
2 و 
�K  A�$�(/ Dj  ��ه ی �'  از 
$�  /�آ�+���

2 رو	�



+� و *C	م آن را در 	+�/ 2�7
�7  �$ا
�� ا�� ا��ان را ھG7$ن �c �71ن �	��ار /� ر
ا�� *+�CL و Z$زه ی ��71  ارج /+3+�، و از 
$ی د��� *�.�l /$ده ا
2 از �$ع ��	ه 

'� �O9 �/ T�ر	1 ��  *a(L �	 �$ار #�7دن آن 1	 /�$ان از ا�� راه �rC ا
B*  /� ھ7
/+	 . �c 1	ر�T و �c روا�2 را �K ھ7	�	 ا
Bم /	#� /�:��0 و /)+� *��P1 :)$ه ?� �Kد

 ،2
7�a �1 و ز�	ن /	ر�1 از آن روا�2 رو
  اJ &(9 ��ر ا	P�Jا �/ �K 2�روا �ا��/
�+> 2#I?�
 e: 2
�	د#	ه و ظ)& و 
�& /�  1	ر�y ا��ان ��H ازا
Bم <�eی �P$ده ا

�$�� *  �$رد /	 � �A� ��
  ودر ا�+4	 ھ7	�
*�د*	ن در ا�� Z$زه ی ��ھ+�  و 
 ����? aدر ا��ان رو� �K ���و ا�� �A� از �Gھ� آ� �K ا��ان T�ر	از 1  *B
روا�2 ا
ا
2 ھ7	�	 ��A و �A'1 ا
B*  در دوران ورود ا
Bم /� ا��ان و اD� ًR$M از ظ3$ر 

ا�� �$ع از �P* �A'1+  ا
c� �/ 2 ا�K &3* SM 1	ر�T را ��H از ��	*�P . *  دا��ا
Bم 
*�J$74 ای از ظ)& و 
�& *  دا�� <� ر
� /� 1	ر�T ا��ان �K /� ھ�Z	ل #20A از 

2

j	ھ�	ن ا
�J  *Bب را ��e /� :	ن آز*$ده /$ده ا . T�ر	ی ���ش /� 1 ��	دو # �ا�
�� /	 ��A ا��)�0  از 1	ر�T ا��ان �K آ*�eه ای ا
2 از ا��ان در ارP1	ط �eد�c �9ار دار

 c� ن$G7ھ �J$74* ��ا �د��ه ?���	ا��ان و � T�ر	1 �ره �����0	ره �	اد ا���� ،��P�
ا
  .�71ن
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ا
B*  �'  1	ر�T ا��ان را ھG7$ن �eZ–  cب 1$ده /	 ا�3	م از دو روا�2 رو
را آ�$ده /� ا�� �$ع از ��	ه *   ا���$�$ژی /  <$ن و <�ا �1و�U *  داد و ذھ� �0) 

2�	
و �Z   ٥٧ا�� ط�ز �Z �/  C(1ی در ا��ان رواج �	��K 2 در آ
�	�� ی ا�BCب . 
�D ازآن ھ�7 ی رھ�Pان :37$ری ا
B*  و �Z  ھ$ا�$اھ	��	ن در 
	ز*	�3	�  <$ن 

��)
�P	ت K�1 داد�� و  * �J	#ا��ان را ا T�ر	ر?$�� ای /� 1	7�و  �2z3 آزادی ��	ه /
  ./  *	�� ای <$ن �Y	م 
��7	ھ  �kب *  �Kد��

���� /	 �39*	�	ن /  /eZ ن	ا�$: �K و*+� /$د��ا�� ��	ه eZب /� 1	ر�T ا��ان /� �Zی �
ھ� ��	ن ?���� ی K)($زی . /)�$�A  آ#+	�  دا#�+� 1	 /	 
�داران و /eر?	ن �K$ر �$د

�	ن ا��ا�  #+	��� /$د ا*	 ا?� 0K  :�أت * /eZ �/ ن ��ھ+^  #$روی	ر?e/ د از�K

2 ا��ان 
(� /�ز/	ن /�ا�� *  /	�� ��Lآ���� /$دن <+�� ا����� ای را /� :	ن 	�
و 

. /(�د و از Z$زه ی رو#+'�Aی *��eZ  9/  ط�د  �	 آl	رش /  ارزش :)$ه ?� #$د
20�+��3�0	ی eZ/  از #�3�$ر /�20 /� /�8 در �c دوره ی ط$0K  �R  را  - �++��	�
ا
ھ7�� . ($اھ  *  �Kد /��7  1	/���� �K ھ�p، اb(o /  ر7Z	�� ط�د *  �Kد���K ا��ا�

7  ���++� و از *(	�'2 /	 ا�Jام ھ& دم *  � D� م	? c� ��/ ق$CZ از R	Z ن	د*�*
ب را /� �	د �0K  7	�  �K :+	�	ت درون eZ/  و �1ورھ	ی /�آ*�ه از eZ. ز�+�

ر�� و �$�P	ر eZ/�	ن را /� /I�/ s6اM �+�K  7� 27	د9	�� 1	ر�Z Tآور��،��Y6 ای ز

+H4 ا�� 1	ر�T را  &K 2
0�	ری از ا�+	ن /�ا�� /	ور�� �K . �0	�+� و ��c /�ا�+�/د/

�+
���$د�3	 �K .دارھ	ی eZب را 1+3	 وا/��0	ن و اzJ	ی /)+��	�� ی eZب /	�� /�/�o
�� �K ھ� ا�+	ن �1 ذھ� �$د �I�  7��. را �P	�� وارد ا�� Z$زه و �K  M$O� &��Zد


  :e�  از 	�
�1B  <� ا:�7	J  /	#� ، <� ��ھ+�  و <� A�1 و ھ�  
	�

	ز*	ن 
 H4+
:	*�8 و 
��7J 2#$$*  ا
2 و ھ�7	ن aZ دار�� ا�� ا7J	ل eZ/  را /� 

ھ+$ز �K ھ+$ز ا
2 ��و��ه ی �9)3	ی eZ/  در eZب 1$ده، در 
	ز*	ن . /j0	ر��
�+> �K  �	و د��� ?�وه ھ a(� ��ھ�	دا#�� ا�� در داد?��0ی ا��ان *4  �	رھ	ر�� �

2
ا�� وظ�'� ی د�$ا�3	 و *6	z9 &K	�  ا
�K 2 روزی ا�� د
2 از . *�Lح ���ه ا
 �+�	��/ 2
�2 ھ& �K #�ه ا�	'# �O9 �/ 7$*  وJ ر	A#�ن ا� �را /�ای رو# 	و��ه ھ��


  ا��ان /eدا�+�	�
 T�ر	ی 1	P9 را از e�  .و ا�� Po	ر o& ا��

در S7J از ا����� ی ا�BCب و �Z   ٥٧ده ی ا��ان در آ
�	�� ی ا�BCب eZب $1 - ٥
��	ن  »�	د�«ت ����� ی f1$ر�eZ cب /� �	م �$#�� ھ	 و *C	R. د?�?$�  دور #�ه /$د

8�2 از #$روی در ��C1 �Aب /� رژ�& �	د#	ھ  /$ده P1 �/ بeZ ی�Pرھ �K �+دھ  *
2
*  �$ا
�� ا
2 /� �1ر�U 1$ده ا�3	 را  ا
+	دی ھ& دار�& �K ��	ن *  دھ+� 
	واک. ا

/� ا��ان /A$<	�� و در 7k� *$ارد *�(O  از اzJ	ی eZب را د���& �K /� ا��ان 
رو#� ا
�K 2 #$رو�	ن /� #	ه �eد�c *  . آ*��� و در ا��ان /� *�8$ل /� K	ر #���

�	ن+�. و/��eدھ��K  7� �A� DK pد رژ�& �	د#	ھ  /� ا�� آ
	�  درھ& ��. ?��+� *	�+� <
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 ��R ل در	6�	ه را *  ���'�+� و در ھ7	# S7J ت *��6ه درR	�و ا D��oب �	�M ا��)

bP ھ& *  دا��& �K #$روی و <�� 1	 آ���� . ھ	ی �Y	H* ر
$خ *  �Kد�� ��/� ھ7

 �Kد��/ھ+�	*  �K رو#� #�. روزھ	 �2P0 /� رژ�& #	ه /	 �$���+�اری ر��	ر *  �Kد��
آن رژ�& د��� �7  1$ا�� /	���0، #$روی �	?3	ن رھ�Pی eZب را ھ& د?�?$ن 
	�2 و 

	K �/ ��0/وا &�C�0* �K ری$�	�K 2

eZ 2ب را . گ ب /$د 
�jد /� د	�
�	�$ری K
K$1	ه 
(� آن �M . �Kوھ��	د در:� <��	�� و /  ھ��C* p*� ای ازا�BCب 
(� را��

�� �$د /�3ه :eZ 20ب /� ھ+�	م /	ز?�2 از ��2M ط)P  ھ��$ا�$اھ	ن و اzJ	ی �
�+K 	� 2 و
. و ھ�7 را /(��� و /	 ھ�7 71	س ?��2 1	 �	��	ھ  ا:�7	J  /�ای �$د د

��وھ	ی ��اK+�ه ی <� و د
�4	ت و A�1)3	�  /$د�� �K از � dLC* ��ب در اeZ �7#د
����
�3	ی #$روی را *  �A$ھ	�
ر eZب د. ا�BCب *0)6	�� ط���اری *  �Kد�� و 

ا�� /�ھ� ز�� PJ	ی �7�+  ر�2 و /� ھ�7 ی ��2M ط)P	ن �$�� داد�K /� زودی در 

�3	ی 	�
�+� ی �	�$اد?  رھ�Pش و ���9رت #�2K *  :$�� و *  1$ا�� /� *�د �

�+K	'�ه ا�++K ���81  �C� �0  اش��	��j*ح اBLMا �/ �k و  �	A��*آ�k . ��+>
K را H�	'��Z ن داد	A*ب اeZ �/ ای �J$74* و ��e/ ر	+K �+�#7)  ھ& ��اJ �41/� ی �

eZب در ا�� . /� *�د د
��	ه ھ	ی ا*+��  رژ�& �Z  در *�8ض IZف ��A�e  �9اردھ�
 2
��Z �/ 2ی ا��اط *  �Kد /  / �K	K	�� �Z  از ر�	�	Z/� رو �ب :�0�C1 راه و در

2
:+	ح  /	 ا�� Z	ل eZب در �'	 /	ز /� ��A /��	� . :37$ری �)(	�  /� د�	ع /��	
ھ7�� *$:7?�/ b	�  Y� .	eZ  */  ا��	د *	�+� دوران ��H از /�20 و ھ��& *�داد

�# 2��	Zداری . رو ��	*�
��o �#ی راه ر ���Y� �/ S
$1 	/ 2
eZب *  �$ا
 �M	����ی د	وھ��:37$ری ا
B*  را �(K 2�$C1 20+� و راه را /� ��Y�� ھ	 و �

2 /���د و از  *)�$ن /P+�د و 
Dj /� *�د :+	ح �Y	*  اش
*3	ر ھ7�� :37$ری را /� د
��	7� S�	o e��� #�ن ���	: �A�.  

٦ - 2
eZ .  /eZب 1$ده از ��Y ��ھ+�  ��از و ���b #�'2 ا���eی را ط  �Kده ا
  /�o ^+ھ�� H�دو?�ا 	20 /��K روز?	ری در آ
�	�� ی #�3�$ر /�20 و در دھ� ی /

��3	�H را 
�و
	*	ن *  داد�	8�  
و :+	3Z	ی *�+$HJ را /	 ا�� �	 آن  و ��ھ+^ رو
 �/ 2)
 $�  #	C� و �1.1 ����  و #�8 �$ و  /�o  C�
��ھ+^ ارk	 �K  *د، از *$
د�	ع /�*  �	
2 و �1و�U آ�3	 را و :�3 ی ھ27 �$د 
	��� /$د،�	?3	ن در آ
�	�� ی 


	�3	ی �0�� :37$ری ا
B*  ھ�7 ی ا�� �$ع  ٥٧ا�BCب   �Z و ��از و 
	�3	ی �(�0
  .?�ا��3	ی ��ھ+�  را �	د��ه  ?��2 و ا?�ھ& ط�د ��K  7د /	 *�K S+	ر*  ?Iا2#

7�a و  J ی /$دe�/��� *8+  و /��� اP�J	ر /	�� ?'2M�� 2 ط)eZ  Pب 1$ده <
�+� ی 9$ام #�2K *  :20 و ھ& /� ��A �1ور #	ه *  /$د. 
	��	ری/	K ھ& از . ھ& در


(� *  را�� و ھ& ار�1    
	
ھ& . *('  :K 23$د1	 /� راه ا��ا��� /$د9	�$ن ا
  �0��	�
$
 &0���ھ+^ #$راھ	 و �$�0+�?	ن و ھ+�*+�ان رو
  را *  
�$د و از ر�	�
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�f�  C$دا�  
�'��  :	��Pاری *  �Kدو ھ& ھ+�ھ	ی ��	ر#  و �7	��  �o/  و *$# 	/
��0 ��Bر*$��c :	ر *  زدK 0$ت ارK ب را در�o .1 بeZ  �+*48$ن ��ھ �ده ا�$

آ
	ن و را2Z از ھ+�ھ	ی *IھP  ھ& ط���اری �Kد و ھ+�ھ	ی اد/  و �7	��  �$د را 
:)0	ت ��
H و �	
T . ا�� /	ر �D�  +8 از ا�BCب در ��*2 :37$ری د�+  �9ارداد

�� آن روآورد�� (C1 �/ بeZ فIZ از D� 	3�	
  �Z  
�	�$ری �K �	دوھ	�H در /  /  K
ک د���� 1	 �S7�6 /��  /� ا�+	ن ھ��ارداد�� �K /� ا�� و /��	*� ای /	ھ7�� J+$ان �1ار

2

�3	ی eZب در 
L$ح *(�)� ا	�
  .P� �Z	�� ا��اط K++�، ھ�7 ��	��� 

�a دھ� /  آن PL1 ر	روز? 	ن *  1$ا�20 �$د را /	
1+3	 ر#�� ای از ھ+�ھ	 �K ھ7	ره آ
وران ��H از �K <+�ان 1$:� /�ا���e #$د، ھ+� ر*	ن �$�0  1$ده ای /$د �K در د

��ه /$د و اوج و �K�/�
اBC1ب ھ& /� ?$�� ھ	ی *(�)� و درر*	�3	�  <$ن ھ07	�� ھ	 
��ر /� �7	�I? Hا2#(K ن	ه �$د را در ر*$A#. $1 ن	ی ا��ان ر*	ن �$�0  �$�	ده ای،ر*

  .را /� ا/�Iال 
$ق داد

. ��ھ+� 1$ده ا�3	 و در*74$ع ھ7�� eZ/�	ن در 7k� �7V(* ای /$د از ر��	رھ	ی  - ٧
�Bن روا/r د��� و ��0، ?  �Zن و	
از 
$�  در *+	ط� a	*  M	��K �+د
�	ن و ��ا

و 261 #�ا�r و /	 رJ	�2 *$از�� د /$و درK+	ر آن روا/r  زن و *�د 
(2 *�6ود 
  Cط	+� �31ان و در *+�	*  �	د��� در #�3ھ  �$
ا
:  *B	�e #�7ده *  #�، و در 

)�w *   از �$ز
�	ن از آزادی :+0  دمP1 (�� ی :+0  را�*  زد�� و ر��	رھ	ی ?0
�Kد�� و B�  �Zف آن را :)$ه ای از ��ھ+^ /$رژوا�  ، و �� f�  �Z$دا� ،/�*  

6�r د��� . #�7د��* �/  L�ا�� 1+$ع ر��	ری ا��K ��P /��0 /� �$ع 61$ل ��ھ+�  از *6
�� �7  ��ق *  K+�، ا*	 آ��G *3& ا
2 ا�� ا
eZ �K 2ب /��c ا��$ی ر��A1 �Zری وا	

�K  ھ�7 *  دا�+�. زد و ازھ�7 <�e /	 ��	ھ  ��2M ط)P	�� 7Z	�2 و ط���اری *  �Kد
�8  در Pو /� ط$رط ��	ر:$ب eZب <ا��$ھ	ی ر��	ر :+0  در �K$ری <$ن <

�� ��0Aه *�'	وت *  /$د از ھ7�� �$ع از ا��$ھ	 در �K$ری <$ن #$روی > 20��$7K
- �f$دا�  ان ا*	 eZب در Z	ل ?Iار از ��ھ+^در ا��. �	 <0A)$اK  و :	ھ	ی *�	/�

��$ا�20 �$د را :+> �+K d7	�H�*$AZ �A  ،د?  9	:	ر /� ��ھ+^ �$�$اه �3)$ی#	ز
�+K �����A ای �K در ا�+4	 از ��Y ��ھ+�  اھ7�2 *  �	/� ا�� ا
�K 2 . ��$ا�20 <+

و�9  :	*�8 ای در Z	ل ?Iار ا
2 ھ�7 ی 
	ز*	�3	 و �3	دھ	�H ھ& ھ7�� *�Z)� را ط  
&K اه$�،H�ر ارP1	ط /	 /��� 1�1�b در �$ر 1$:� ا
eZ �K 2ب 1$ده د. *  K++� �$اه /

1	ر�y ا��ان �	�M 1	ر�T �3)$ی ، �$د را 
(2 *��9  و رژ�& و29 را bCJ ا��	ده 
2�	
�� �P$د. وا�7$د*  +> �K  �	Z ده ای از . در	ا�� bCJ H)/ �K بeZ ��ا*	 ھ7

:	*�8 را /� �1ر�U در �$د :	داده /$د /� ھ+�	م ا
��Cار :37$ری ا
B*  آ
	ن و /  
� *P	sZ و ?'�	رھ	ی H+1 زا، /� د�	ع از 4Z	ب /��	
2 و ز�� درد
� و /  1� دادن /
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�0& آن را �I��ا#� و ا:	زه ��اد ھG7$ن �	��j*ا 	رزه /	P* 2�$ی  او� ��	و /� /3 H#$�
��ی در eZب <� ر
� /� :	*�L* �8ح #$د(K  �6P*.  

* 2
�+  /� ?�وش اzJ	ی ط�CP ی Pدر دھ� ی #�3�$ر /�eZ 20ب 1$ده ، eZ/  ا
# r
�3ی /	 ��ھ+�  61$ل �	/+�ه و �	*�K �C�0 از درون ھ7�� :	*�8 ی #�3ی *  *�$

ا�� ��ھ+^ �K از درون :	*�8 ی . :$#�� و در �Y	م آ*$ز#  ا��ان ر��� دوا���ه /$د
رk	#	ھ  /�آ*�ه /$د <�eی /$د 
(�A� 2 و /� اP�J	ری از ��Y 1	ر�(  *�7	ز ھ�<+� 

��ه���+�� 2
�� *  زد و �� 1$ان آن را دا�0A� �� �K 2#ه /. �	م و ھ+$ز درA1 2+
 �
ا���P ھ7�� . �� ��0Aه �41د �$اه /$د و �� ��0Aه *+��C �41د. ��0Aه از 
+�P/ 2د


+2 و �41د را /� ?$�� ای /�:��0 �  *   H4+
 �K 2#ای دا ��)���ھ+^ ا��اد ��ھ
K+	ر#	ن در . از ��وo  و *	�+�ھ	�H در دا���	ه �31ان *  1$ان �	د�Kد. ?���+�

. واK+�3	ی در �$ر 1$:3  ھ& /� <�& *  �$رد *	�+� /�3وز و �0Kوی و <$ن ا�+	ن
 H�	?2 ��ورد
�3	 و #7	ری از ���وان و دG1	�/��Bف O1$ر /��  از دا���Aه ی اد/

�+K �k�J دل	ا�20 ا����� ای *�$ازن و *�8$�� e?زاده ھ�  C1 ن$>  ��O)# . او
O)# 2���  /$د دا�H آ*$��� و در ھ7	�6	ل ا�B��/ ��Pف O1$ر ����ون آد*

�eھ	 را /	 M)� ��اK+  /� . *�����ور> ���� ھ& K& ��ا#2 ا*	 ھ7CZ و c>$K دات	J
��ن *���ان از دو �$ی آ�$��ی و �f$دا� ، از �K�/ د و در�K  * ان�P: ن	�اط�ا�

�K	/(	�� در دوره ای /(H *73  از دا���Aه ی اد/�	ت و . ھ�دو /� 7K	ل /�3ه *  ?��2
��?	�H را �K�/ ان د�� او �9ار دا#2 و��ھ	ی ھ7�� دا���Aه و دا���Aه ی CZ$ق در *

2�	
  .ھ& /� ا�+4	ھ	 روان *  

/��1�� ?$#� ھ	ی ا�� ��ھ+^ در Z	ل 61$ل و . eZب 1$د ھ& 1	��� ی :�ا/	��� ای �P$د
�3P* &0& ��و���ی /	 81)�	�$�
��ی را /�*  ?��2 و در ��1$ ا����	�(A# ط�	� a

#	زد?	ن /� ��ھ+^ e1اری *  آ*�(2 و �41د�$اھ  �	M  و /� اP�J	ری *�7	ز �8+  
�& :	*�8 ی ا��ان دردھ� ی #�3�$ر /�20 ھ�7 ی .*��0+  *  ��ورا���$�/ &�ا?� /($اھ

  * H�	7� �/ ل ?�ا را از �$د	7K  �Z 9~ و	د ، *�+	z�* ،/+�ه	ی 61$ل �	3�(O�
eا� e�� 	4+�
  ا��ان ��e /� ھ7�� �6$ �	?���� /$د�� و ?Iا#2، /	�� ھ7	�
ود �K اeZاب 

  (J داده /$د�� و	در �$د : e�/��1�� :)$ه ھ	ی �	
� ��ھ+�  و ا:�7	J  و *	�  را �
�� و ��VPM  A ای *)  . اMR$ل *  ?+4	����
�A  <$ن eZب 1$ده وا/��0 /$د /� رو

  A� ،  (* �3 یP: ���	0� ب ا��ان وeZ �+�	* 2#ز���ی دا	/  �	C/ ن	�A�7Zن ز$>

  و ارP1	ط  /	 ھ�Z �7  �	ر:�	ن را �  *  ?��2 و �A  <$ن ���وی 
$م 	�

در*�	�� ی در�	ھ	 د
2 و �	 *  زد و ?�U *  �$رد، /��  ھ& <$ن 
$*A	 و آر�	 و 

  /� :	ن *  	�
 b��	ن ا��ا��3�0	 در �  �81�'  1	زه از ھ$�2 ا��ا�  ��از و ��


	�zZ 2$ر ���9رت آ. آز*$د��  * e�	7�* ��C/ ب 1$ده را ازeZ ن	���G در ا�� *
ا61	د:7	ھ�� #$روی /$د �K ھ& �$راک *8+$ی /� ا�� eZب *  داد و ھ& �$راک 



 

244 

 


  1	ر�T . از ا�� رو eZب 1$ده 1$ا���0 /$د /�:	 /7	��. *	دی	�
/��  1	ر�(+�	ران 
و ���3P	 را ��2 
� /�Iرا�� و *8	�M ا��ان O1$ر *  K++� ا�� eZب 1$ا���0 ��از 

eZب 1$ده را . ا�� 
+�0A� H4ه K	ذب ا
���7��9 .2� eZب ا��ان /� 0Z	ب آ��
 S�	6* ه ی��	�1 * �K ��	*	:�/ یe�#$روی 
��	��	ه دا#2 و �D از ��و�	#  <

2
ا?� . ھ$��($اه eZ/  و 
$د:$�  ��2M ط)P	�� ی اzJ	ی /	9�7	��ه ی eZب ا
L* ز	ن /$+Kب ھ& اeZ20ل دو 61$ل دا�$O6* ��	/ را �ح *  #$د، ا�� . �K آن  A�

��3	�  <$ن �	وری و 7J$�  و *	�+�ھ	��	ن در رده ھ	ی *(�)� :e در ��$1 O)#
0  ���0+� و دو د��� 71	�S ا��)�0	ن /� /	ز
	زی ا�� eZب K بeZ  )�ر	ط�ه ی 1	�


	*	��ھ  /� �c در ھ	�� ای از 
	��	رھ	ی ��Aی �$ و *�'	و1  از ?I#�� و در �� $1
. ا�� ھ�دو و:� در �3	�2 در ��*2 /��	��	ن �9ار �$اھ� ?��2. �	ط�ه ی :87 

�	ن
0�	ن و 
Dj ھ7	ن رو��	ن از ا�� /	ز*	��ه در ا20)� . SM ا��(�	A��*ی آ��/�3ه ?
 �/ r/روا  ��/ bP
�& �$اھ�دا#2 ا*	 در *C	ط0Z  8	س /� C�0* ��o  (�	7# و SA#

� &�C�0* ا:�ادر*  آ��?$�� ای �/ e� .  

�	ت I�/ �Kر�& eZب 1$ده 9	در ��� و �($اھ� /$د /��	*� و ا����� ای �$ M$O� ��از ا
�+K �k�J �8 ی ا��ان*	: �/ ��#I? وت از	و *�' . �K 2#ب �� 1$ان آن را داeZ ��ا

 ��#I? �K 2#29 آن رادا	��	ل د*$�Kا1�^ /�ای �$دد
2 و �	 K+� و �� �
$
و:�3 ای 
/�Iر�& �K ا�� دو . /�/�
� و M	د9	�� آن را در �1ازوی 1	ر�T ا����� /+�3اش را 


  و �)0'� ای /$د 	�
�A7* e� ��� eZ �Kب �	�A'1 �9ی � bP
 ���/ �7k د در�A�رو
�0& رو
  #$د+�+� ��e��	: ا��$�/ �K . ����ه ا
2 <$ن ھ7P0> اش ��#I? �/ بeZ

�د 1	زه ای �	<	ر /	�� /�ا�� ?r� ��#I ھ� رو�I? .A#�� ھ�7 ی آن <�eی ا
�K 2 دارد
0�	ری از . /BLن /��A و 
�*	�� ی PZ	ب ?$�� ی eZب را /� ھ$ا /�j0د/ �>�?

وا/��0	ن eZ/  *	�+� *��:7	ن و ر*	ن �$�0	ن و #��8$?$�	ن ھG7+	ن ?I#�� ی �$د 
/ ��$#  7� �k	Z ل	6�	در ھ7 	ا*،�+�K  7� �C� �/ ه ا�� و آن را��P0>  �
� را دود

�� /�Iار��K.1 بeZ ر$zZ�/ راه �درآ�+� و از ا�  /eZ ی	3��ر��	ری . ��*38� 2	�
��	P(2 طM�� و . دار�� �+�	
*6	�eZ S/  9	در�� /	زده <	�  آl	ر#	ن را /� ��وش /�

�������/ b� ت از$A
 �3* 	1 2
اط$ارھ	ی CZ$ق /��ی و *6�r . ھ7�� K	�  ا
���+0�  * ����ی �lوت �Jا��($اھ  ا�+	ن را ھ& ا�7Zی ��اد �1 *	��ه . ز��0  را /

  ./�?��2 و /� /	دداد

آ���� �$رش ھ$��($اھ  و ھ��0P7  ط)P	�� ی ا�� �zZات /	ز*	��ه در ��*2 د�	ع 
از اBMح ط)P	ن :37$ری ا
B*  درآ*� 1	 /�$ا�+� دوراز#�م و�4)2 د�	ع از :37$ری 

�� ا�� 7Z	���R$4� 2 در آo. ا
B*  را/� ��H /�	ز���K�/�
	زھG7$ن �c ا���$�$ژی 
ا*	 /� �1ر�U در و:$د 1+  <+� از ھ$ا�$اھ	ن و وا/��0	ن ��MB #� و 
�ا�4	م در 

�K  /eZ روز?	ری در 
$گ . ا��(	/	ت *4	زی و M+�وق رأی ��	�  ��و���K 20د
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�	/	�3	ی �31ان را /+�*  آورد و 
A$ت اBJم *  �Kد و �7  � ��'
��اھ� � 	/ ���	�
ا
#2 ر�2 و آ*� �$دروھ	 روال J	دی دا#�� /	#+�،<+	ن در *+B4ب ?�و?	����ی ?Iا

K	ر*+�ان 
'	رت آ*��A	 ��ور��K 2 د��� ��$ا�20 و�9  ھ7	ن ?�و?	����ان در 0K$ت 

�/�آورد�� و �Jض ا��ام �Kد�� �$د را /�ھ	�� و /	 ��	ھ  ا��C	دی از   P(ح طBMا

��ه ی 1$ده ای ا*�� /A� �/ ��0  دو 
� 1� Z  /  /	R ا�� �1 *	. آ�	ن �	M)� ��	ه دارد
  
�� /	ز����0  /�ای �$د در�oب و  - *.1 e: ن ھ��  ��ار��	+��V	�K  G1 1	زه ھ7(P1

b0K و:�3 ی *4	زی از راه *�Lح �Kدن ر�C	ی اد/�	G1  و ھ+�*+� �9�& /� ا*�� <�3ه 
0�� ا�� ر
	�� در * ���	
راه aC61 *.*$ر��  آرا�  1	زه /�ای /  /  
  و ھ7$ار

  . د���
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��  ��ددا(�

�3	ی ��اK+�ه در ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن �	رج از ا��ان و �Z  آ�	ن -١ j> و 	1$ده ا�3
 �/ �����K در 0K$ت ا
B*  در ا��ان و در �	رج ا��ان �8	��2 دار�� *�ام /� ر�C	ی �
ا�� M$رت �	 آن M$رت <�c7 *  ز�+� و *��ان *  دھ+� 1	 0K  ھA7	ری ا�+	ن را 

�b و ا��ادی /� ا�+	ن وارد ��ا�� /	 ا�� ر
	�� ھ	 �A� �C+� وJ  .  

��ه #�ه ا
Kef7�* �K 2++�ه #�ه �K الI�/ی /� ا�Z �/ ای ��	
�� *$:� رo ر	ر�� �ا�
2
��*$:� را *  1$ان در /��	*� ھ	ی #(O  <� �7	 در . اo ر	2 از ر��
اوج ا�� د

2
 PM	M	دق /J+	�2 �	�  ز����Yو  �Mای آ*��A	 د�� و در *�J$74 ھ	�  �K /� د
��$#  * ���$1  
�S /��	*� ھ	 �� �rC /	ج دادن /� ھ& را ھ�ف *  . /�ای /  /  P9 ��ا

����، در 7k� ا*	 �$J  ا���$�$ژی /� /	ر*  ��	�+� و �$1�� *  �0A� �K �++Kه K	ذب، ?
2
��J)7  و در �BK cم 
6L  و ز�	�P	ر اo . �*	��/ �M	�، ا���$�$ژی �6$را�*

�eی �> ، 
��ه �	 �J$ه ?�ا�� /	 دوران ھ	ی /  /  #$� ،��	�)
�
 2'�	)*e: 20�
��J)7  از�$J  اZBM	ت در 
	��	ر :37$ری ا
B*  ا��ان o H�	�
 ،	3�$(3�
 �/ �K  �K�Z ��$?ھ� Hز��
ھG7$ن ��	�� راه SZ /�ون ر�2 از /� /K 20+$� ، و

�*	4+�/  
	�
�Mای آ*��A	  /��	*� ھ	ی آن �A  در. رو�	رو�  *�دم و ���وھ	ی �Y	م 
��د وآ#A	را ?  * �(M	� 	ھ ��	�� �از ا� U��1ر �/�Zدر  ��
   - /��	*� ھ	ی ا*+	�



  در /��	*� ھ	ی * <�. e+1ل *  �	/�  /  /  �	7�)�++K  * ض ا��ام�J H'(� .
  
	�

K  *  8++� :)$ه ای ��دی /�ای �$د د
2 و  –K	رK+	ن ا�� ر
	�� ی   ��ا*+

ا����� /�داری . A7	ری و �	دو�  د
��	ه ھ	ی ا��)�0  را $1:�� ��++K	 K++� و /	ر?�ان ھ

	زی /�  �*	��/ �O9 �/ د���ان را �A� 29�
در /��	*� ھ	�  <$ن ��?	ر 
�ا�4	م 

ھ7�� K	ر را /��	*� ی . ا/�Iال *  �K	�� و در ھ�.ت ��?	ر V1$ط /� �7	�H در*  آورد
.   <$ن آ�	رات ھ��c ا���P /� �6$ی��MB ی *J$PL	ت ا�4	م *  دھ� و /��	*� ھ	�

در *74$ع در /  /  
  �$J  ا���$�$ژی Z	K& ا
2 در Z	�  �M �Kای آ*��A	 و 

�� ا��$� ./��  د��� از ر
	�� ھ	 �	�9 ا����� ای /� ھ& �

2
/+  �Mر و د���ا�  . در �Mای آ*��A	 <� �4$ل و ��ا:�eار �8	ل *	��	ء #�ه ا
 H��K د،/�8 /� *�د <$ن او را *  آورد و��*  K+� 1	 در *�8ض ��ده ?��ی �9ار ��

ھ�DAG در . روا��3	ی ا*+��  /� :37$ری ا
B* ،*4	ھ��� و �	د#	ھ  ��	ه *  ا��ازد
�20 1	 ا/�Iال ا�� �$ع از /��	*� 
	ز�3	 و ز�	�P	ر � 	A��*ده ی آ	ا��	� H�ا�� �Mای �

 c� زی	
  .ر
	�� ی ر
7  درک K+�/$دن ا�� �$ع از ���ش ا*+��  را در /��	*� 
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�� /�3ه *+� از *eا�	ی رژ�& ?  ��K c� �K  /B�*O	�PZ ی ��ZB  /	 ا
A+�ر �
*�76رk	#	ه /$د /� �Zی �	#�	�� و �4+0��ه /�?eار#� �K ھ�/�++�ه ی آ#+	�  از �$د 
�eان ا�� د
2 از /��	*� ھ	 0Z	ب #�ه و /� <� �Z از روی /	:�ھ  و * �> �/ �
��  *

?�دا�+�ه و *O	�PZ #$��ه �1ارک د��ه #�ه ا��؟ از ا�� �I�/ �K ��Aر�& /� <� /	:���ی 

aZ 2 دارد �	 *  1$ا�� �c �'� را 	A��*7  دو�2 آ

�M bPای آ*��A	 �K ار?	ن ر

2 /�*  ��eد؟�	7Z �/ ��ھ�	را از ?�وه *4	A#/�$ا�� آ 	1 �+K w�(P1 H�ورد و /�ا	�/  

K	ر ا�� 9)& /�#�7دن . ر ا�� ر
	�� ھ	 ��اوان ا��ا�� �$ع و ا�� د
2 از *O	�PZ ھ	 د
20�1+3	 �7$��  *  آورم /� �O9 ��	��ادن ھ�ج و *�ج و ا��o	ش ا����� در ا�� . آ�3	 �

در . »*C	م ا*+�� «آدم /  ر��� ای /� �1ر��P1 Uل ?��� ا
2 /� . د
2 از /��	*� ھ	
��	*�
و /	��	�  �Mای آ*��A	  اZ$اRت ا#(	ص :4�0$ھ	ی ا*+��  *  K+� و /� *�د 


	زد» /  آ/�و«و » �	ش«ھ��K را /($اھ�    * . �/ �+K  * ح�L* �Gه /��  از آ�	?
را
�  در �$ر 1$:� ا
2 ا*	 و�9  ا�� S7J /� ?$�� ای *+40& و از ��H ا������ه د�P	ل 

2
�j> c  �8	ل ?�K ��#I ھ+$ز ھ& <� *  . *  #$د در �3	�2 �	در
2 و ���L	ک ا

  در<� ا����  /� �7	�I?  * Hارد،از P��1$ن و /)+�?$ی ز�� و R �
�/ H�
ھ�:	 د

 ��
�?�*  و ا��	?�ی ا*+ 23: ��از ا�� رو <+�� �M .  (7Jای آ*��A	 /�3ه *  ?
�+K  * رش	K  +#	> 2 را

�$د �Z  و��A� �K  �9 ھ	�  در ��	P� را . 	A��*ای آ�M

4��ه و �+
  . 	/0	*	نا��	ده ا
2 د
2 ا����� ھ	ی �	

�	ن  ٥٧�A  د��� /� �	م *+O$ر ��ھ+^ �K �	?3	ن در :��	ن ا�BCب  �	A��*آ 	ھ�7اه /

�وK)� اش ���ا#� /� �Zی ازھ& ?0�(�� ظ	ھ� *  #$د �K ھ� /�++�ه ای از �$د *  
�20؟ آد*  �7J �Kی را در ا�	Rت *��6ه 
�jی �Kده ا
2 و از 
$ی ا�� K ��ا �
��

/  �Z ره	G�� �7	�+�?  ا��ان در 
	ز*	ن *)S ?7	#�� #�ه ا
2 /  آن �K ذره /+  �Mر /
 d741 c� در  �$? �K ��$?  * �)
  /	L� ن	#�، <+	دا#�� / c�1	7(j�ی د �+���ای �

2
�	/	�  #�2K :��0 ا� .�++K  * ح و *�3$ر�L* 	ھ ��	
 .ا�� ا��اد را 1+3	 ھ7�� ر
/� وارو�� 
	ز�3	ی 1	ر�(  رو*  ?��3	ی ا*+��  �Mای آ*��A	 در7k� آ?	ھ	�� ا��	

�3	 از ��ج 
�K$ھ  ?���� 1	 د���ا�  j> ج دادن /� ا�$اع	/ 	ز#2 را / S7J ��آورد و ا
�K �7  �$اھ& �	م /�Pم �  *  ?��د /� ا�� ا*�� �K ھA7	ری ا*+��  �$د را /	�Mای 

�+K  �	#$�R 	A��*آ.  

J+$ان 
	��� ام ا�� ا
��A�  �K 2 ی در �$ر 1$:� د���ی �K در �$#�� ھ	ی ?I#�� ام
�	ن در 
L$ح *�6)� ارP1	ط �	A��*آ 	ن /$�(* �M	� ن ا��ان$�0�	ری از ا��اد ا�$ز�0/

دوره ھ	�  را /� �	ددارم �3P: �K ی *)  ھG7$ن /	زوی eZب د*$�Kات . دا#�� ا��
2
ا*	 از ا�� I�/ �Kر�& ھ7�� �2z3 آزادی *3+�س /	زر?	ن . آ*��A	 �K  * S7Jده ا

e�/� ھ7�� #A	ل �8	��2 دا#�� ا
2 و ارP1	ط �eد��Z c  /	 /	زوھ	ی ا*+��  ا�	Rت  �
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2
ھ�7 ی ا�+3	 K �/+	ر ���A ای 1 �K	 Z	ل در 1	ر�y . *��6ه ی آ*��A	 *  ��ورا��ه ا
ا��ان در
�L* 2ح ���ه ا
2 ارP1	ط دا#�� +J	�M و ���وھ	ی <� ا��ا�  /	 *C	*	ت 

2
درداد?	ه 
(� ?'�� /$د ا*	 /� » 1$ده �'� «ق از *�Z$م *�O. آ*��A	�  /$ده ا
�	ن �	A��*آ 	/ 	3�	
�3	ی *(�)� /� �1ر�U در ط$ل j> از  Z	+: �K �# �#رو U��1ر

�� 1+3	 ا�� �$ع از روا/r را در ا��ان در *�
�0 ی . روا/r /��9ار �Kده /$ده ا��
��& ، در �$د ا�	Rت *��6ه �+��� /� وk$ح *  /(Aرات ��ا�	ع از ا���$� ��+> e

&�+K  * ھ�ه	و *� DZ �(�)* ح$L
�� �M �/ rC$رت zZ$ر . ارP1	ط	1  را در 
آ#A	ر در ر
	�� ھ	ی آ*��A	�  *	�+� راد�$ آزادی و راد�$ ��دای /�8ی، /S در �Mای 
 e+�A�	ن ھ	ی د���و :	34�	K و 	�P7(K ھ  <$ن	ت ��وھ�  و دا���	0
آ*��A	 و در *�

�� ا
2. و ا�� د
2 از *�
0	تz9 از �P+: c� ��ا��اد و .  ا ��*3& ا�� ا
�K 2 ھ7
�	ن ارP1	ط �	A��*آ 	2، /
ا#(	ص *�ام #	ه را 
�ز��K  * Hده ا�� �K آ*��A	?�ا /$ده ا

2
�� *  �Kده اA71  �Z 2 و
<�$�� *  1$ان از ��*	��وا�  ا��Y	ر دا#2 . دا#�� ا

  و ا�$ز�0�$ن ��0Aه �k آ*��A	�  /	#� در Z	�  +: �K	3Z	ی ?$�� 	�
?$ن 

/� �	دآور�& . �K$رش /	 ھ7�� آ*��A	 ارP1	ط /��9ار *  �Kده ا�� /� *+Y$ر 
���$�  او
. ارP1	ط ا/�اھ�& �eدی و M	دق bL9 زاده و �	ط7  و ده ھ	 و �Mھ	 �'� از ا�� د
2 را

»&1	K «ن$� �K آ#A	را وا/+: �/ ��0	3Z	ی ا*+��  آ*��A	 /$د و از �O* 2*$AZق و *)
�P	�  �K  *د، /� ھ+�	م دJ$1  از ا�� 9)& در دا���	ه ?'2 /� ھ+�	م ا9	*2 �7�+  در ���

ا��ادی <$ن . �	ر�D /	 او ارP1	ط دا#2 و ��
�3	�  �	ص را /	 او در *�	ن *  ?Iا2#
7�+  ھ& از <+�� . ا/�اھ�& �eدی و M	دق bL9 زاده ا�� ارP1	ط را /��9ار 
	��� /$د���

PC�

(2 ا  L/دروا�K  * ل	 . �K ھ��/ ��7z1 ن ھ�7 �$ع	��	A��*2 /� آ
*  �$ا
�	ب #	ه در ا��ان Z'� �$اھ� �Kد o ن را در	�8�	. *+ 	ت /	ط	P1ار �K �# �#رو 	�8ھ/

	3
���8 از ا�� �$ع از 71	
7�+  /D ?��0ده �1 از ا�� �Z /$ده ا
2 و /0�	ر و� .
�$ن د��� ار1�	Zن و رو	زر?	م /$Z�* م /��3  و$Z�* �M	� ب�o 	/ ��R �+>  1	ط	P

  ./	 آ*��A	 و ا��)�D دا#�� ا��

��ا��O+J  +A و ����ه ی �o/��ا�  /� *�76رk	#	ه، �A  از ����ه ھ	ی K	ذب در 
2
�H از ھ�7 ا�� ��ا�A+  را 
	*	ن *  داده . 1	ر�8* T	�M ا��ان ا/ �K  �	0K ن	ھ7

ره دو
2 دا#�� ا�� /� ھ� /3	�� �K ا�� *�د*	ن ھ7$ا. ا�� اK+$ن در �oب ا9	e? 2*��ه ا��
�++�e? 2*	9ب ا�o 20. #�ه در���	ھ  /�+�از�& /� اد/�	ت و .ا*	 *$k$ع /� ا�� 
	د?  �

 ��l.1 &K 2
#�8 �$ و دا
�	ن �$�0�3	ی ?$�� ?$ن �K ھ�7 از �oب ��.ت ?���� �	 د
�eی و روس /	وری ا�� . �I����� ا���
eZب �1.1 1$ده ای در
2 درھ7	ن �o �OJب 

2

�#	ر اد/  و . 1$ده /� را
�  ����ه ای #�'2 ا���e ا d/	+* �/ 	+�Jن /  ا	*�د* �ا�
. �7	��  ا��ان /� �7	��3	 و /	ز�3	ی �9BJ  /�o و a�J  �Z *  ورز���� و /	وردا#�+�

  
	�
دو?	��  1$ده ا�3	 در ارP1	ط /	 ��ھ+^ �oب از 
$�  و د���0P  ا���$�$ژک و 
$

  ا��ان /� /� #$روی از 	�
�  د��� از :+1 �(7	z9	ت /	رز ��ھ+�  در :	*�8 ی 
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/	 روی K	رآ*�ن . ا�� 1+	9~ ا*	 *+eZ �/ �O6ب 1$ده و *)�$ن �7  #$د. 0Z	ب *  آ��
O+*  (8+0Z$ر و :+	ح وا/��0 /� او /� 
��Kد?  ا*��PJ	س ھ$��ا ا�� �$ع از �oب 

�
ه ھ& /� ا�� �$ع از رو��Aد *)�A ی و29 و �	د#	. /	وری /� اوج �$د *  ر
  . �o/��ا�	�� /� ھ+� و اد/�	ت 71	�S ��	ن *  داد��

٢.  ��7K 	*ارد اI?  7� H�	7� �/ ای از �$د ���	م �	ھ� ا�40	ظ �K آن 	ب 1$ده /eZ


�3	ی ا:�ا�  
+�  �$د را�  *  ?��د	�
�A  از ا�� . ����0 ا
2 و در 
A$ت ھ7	ن 

�3	 راه ا��ازی 
	ز*	�3	ی 	�
�+  �D از �	�
��اث /4	 *	��ه ی ا* �K 2
:�3P ای ا

:+^ :3	�  دوم ا
2 و د���ی ر�+� در
	ز*	�3	ی M+'  و :�3P ای �	 در ر
	�� ھ	ی 
2
  .اI?�lار و K  �Z& ا�l ا

 �K �++K  * 2�را ھ�ا  �	ز*	
�	م » ا61	د :37$ر�($اھ	ن ا��ان«/�ای �7$�� 1$ده ا�3	 
2
�Jه ای . ی ا61	د :37$ر�($اھ	ن *)  ا��ان �	م دا#2ا�� 
	ز*	ن روز?	ر. ?���� ا

 ���3	ی :	ا��	ده در �oب و <+�1+  �$ش ��*$
�& ھ�7اه /	 ���وی C* ی	�3 ا�3P: از
K+	رھ& آ*��� و *)�7V ای در ذھ� ��ورا���� �K *  /	�� *48$�  *  /$د از :�3P ی *)  

و�9  ا�� �zZات .
2و ���وی 
$م و<� 
��$رده و �1 ��3�0	�  د��� از ھ7�� د
 H��0  و را��	م 
	ز*	ن �$د را /� ز/	�3	ی �K �7:�1  /�oد�� د���� ا��K  /$ی �	#

�0	��� <+� 1+  ا��8	ب �Kد�� و . /� �1ر�U واژه ی *)  را K+	ر ?Iا#�+�. 
$*  *  دھ�
1$ده ا�3	 /� �	ری ا�� . K+	ره ?���+� و د
��	ه :37$ر�($اھ  *)  درھ& ��و��20

*��� و /	 ا��ادی �K در ھ7	�4	 دا#�+� رو�C  1	زه /� ا�� 
	ز*	ن /(����� �zZات آ
��ه /$د�� و *  #� از ا�� راه :)$ه ��و�2 و 
�	�K �M اBMح ط)P	ن ھ& /� �9رت ر
دم از ?Iار *0	�27 آ*�e زد و *(	�'2 /	 ھ� �$ع 61$ل /+�	دی را از ا
�A	م /��$ردار 

2�	
.  

��ه  1$ده ا�3	 /� را
�  /	 71	م#$K  *B
و:$د در راه ا
���Cار و ا
��7ار :37$ری ا
�eدر راه aC61 ا�� *OC$د ��و?Iار��Aده ا��> p��	�  ز�	د . ا�� و از ھ�	�9/ �K ن	ا�+

 e�/�ای :37$ری ا
B*  ��اھ& آورد�� و 
�ا�4	م #7	ری از ا��اد و رھ�Pان �$د را �
ی اطJB	1  آن �	�P+��� و وظ�'� ی �9/	�  
	��+�،ھG7+	ن /� ا�� :37$ری و د
��	ه ھ	

 20A# �/ ه�# �K  �7��$د *  دا�+� /	ز?�2 �	د#	ھ  *��وط� را /� ھ� /3	 و 9
�+�e/ �*ده را دا	ا�� 	� H�  ./�A	�+� و �$J  :37$ر�($اھ  �

eZب 1$ده درا��ان ��eھ7�� K	ررا /	K	�$ن �$�0+�?	ن ا��ان ا�4	م داد و
�ا�4	م رھ�Pی 
��? 2
ھ7	ن 
	ز*	�  �K روز?	ری 1$ده ا�3	 را /��ون ر�(�� /$د اK+$ن . 2آن را /� د

2
ھ$#+^ ?)���ی و *76$د دو�2 آ/	دی �K . در آo$ش ھ7	ن 1$ده ا�3	 �9ار ?���� ا
��  /� زد/� ظ	ھ� د��� 1$ده ای �7  �	'# �K ز?��  #��� /  آن	/ ��
	ز <+ �+���، ز*



 

251 

 

1$ده ا�3	 #��د . 
	زی /� 
	*	ن /�
	�+� ��ج دھ+� و ا�� K	ر را از راه ?'��$ و رو#�
�	M  دار�� و آن ا�� �K #�وع *  K++� /� ھ$ا�$اھ  و ط���اری از ا��ادی و از ا�� 
ط��a، ھ7	ن ا#(	ص را /� �1ر�U /� راه �$د *  �K	�� �+	�K �M 1$ده ای ھ& /	#+� �	 

  ./$ده /	#+�

از K	�$ن �$�0+�?	ن *(	�'�K 2ده  ا�� 9)& از ��YاM$�  از ھ7	ن آo	ز/	 ا��اج 1$ده ا�3	
7�& را 7J)  �	در
2 *  دا�20O1 ��ا از . /$د و ا�Mو�
/	 ا�+6	ل /	ز?�2 /  

�7J e)  �	در
2 *  /$د /� 
bP آن �K /  اطBع و در ���J $1م آ?	ھ  � $
ھ�دو
2��?  * SA#.  

� zZ$ر 1$ده ا�3	 e: �/ در ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن �	رج از �K$ر در *74$ع /
  :ا#A	ل ز�� د�P	ل *  #$د


$م از ط��a 1$ده ،  J	7�:ی ��دی و ا	ھ �AP# �3 ای،دوم درP: ی	3�	ز*	
اول در 

	زی«ا�3	ی 
	/a /� *�د روش   +�J « ان و�#	� a�رم از ط�	ب،<3eZ T�ر	1

�K	/'�و#	ن �31ان /� K �O9+��ل /	زار ���،�+4& از راه �1و�U ا����� ھ	ی اBMح 
  . ز اBMح ط)P	ن و zZ$ر در 
	ز*	�3	 و �8	���3	ی CZ$ق /��یط)P  و 7Z	�2 ا

٣.  �K 2
�A  د��� از رو#3	ی 1$ده ا�3	 �1و�J$� U  1	ر�T و �$J  ذھ� 1	ر�(  ا

ا�P� ��P	�� از د��ه دوردا�K 2# ا�� . /� را
�  ھ& 1	 ا��ازه ای در ا�� راه *$�a /$ده ا��

  /	ز*	��ه از ?I#�� دا#�� �8	��2 ز*�+� ھ	�  ھ& در *�	ن *)�$ن و د�	�
�� �8	Rن 

2
  .ا


�ا�4	م ھ�7 ی  �K ا��ان /� ?$�� ای *  ���د �M	8* T�ر	زی /� 1	
ا�� ذھ� 
 ����3	 را /� دوش �	د#	ھ  �3)$ی *  ا��ازد؛ /0�	ری �L	ھ	 و ا��ادھ	 را از ھ7�$f0*

ر �3	�2 ھ�DAG راه *  �$#	�� ودر ����4  ا��اد ا0Z	س را�Z  و آرا*K  * H++� و د
/	ری /� دوش ���K  7؛و /	��Rه آن �K ا���$�$ژی را2Z ط)P  را  2P0�٥٧ /� ا�BCب 

 w�(P1 ،2 *$:$د�8kو 	ر آ*�ن /	+K از ��$�2 و e�J 261+$ان راه *0	�27 آ*�e،��ھ
�+K  *.  

ذھ+�K 2	ذب 1	ر�(  /� �Zی در ا��ان رواج ?���� ا
�K 2 �	<	ر /	�� آن را *C$�� ای 
از ا�� *C$�� و /��  از :)$ه ھ	ی آن در ر
	�� ی . *SC�0 و :�ا /� 0Z	ب آورد

  .�	د�Kده ام» :	*�8 ی K	ذب«

ا*	 ���A ای �K در ا�+4	 در �$ر 1$:� ا
2 �6$ه ی درو�  
	زی ا�� ذھ+�K 2	ذب 
2
�$J  ا
�+P	ط K	ذب �2P0 /� 1	ر�T ا��ان در ��1$ ا�C	�	ت eZب 1$ده . 1	ر�(  ا
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����? SA#  را در 	3+�0�	ری <�eھ	 و ر��	رھ	 را �A$ھ���  *  �	*� ا*	 ھ7/ �K 2
ا
ارP1	ط /	 eZب 1$ده /� ھ�p رو �	م �7  /�د و �	د ��K �+K  7 ھ�p، از Z	��Y ھ& دور 


	زد  *.  

 H)/ U+? ��0Z م	� �/  O)# 2K�# 	/  
/�ای ���$7 *�e?�د*	�+�ی د��م در /  /  
89$�V# 2)  اش د* bP
 �/ �K aZ در ا*$ر /�3ا#2 /� �$د 	A��*ت *��6ه ی آR	�ر ا

*  دھ� در ھ� ز*�+� ای M	�Y+PZ /	#� و از ر
	�� ھ	ی �	ر
  ز/	ن ��e *  ط)�P او 

  و�)0'  ?���� 1	 	�
�2 و ��Y�� ھ	ی Jاز *��و  J$k$* را در ھ� *$رد و

��و?	ه ھ	ی ھ��0 ای و ا��(	/	ت آ*��A	 2K�# دھ+� و <+	ن /� ا/�از�  �K دازد�j/ ه��CJ
2
  .?$�  M	�Y+PZی ���Z ای و /  ط�ف /� داوری ����0 ا

ھ7�� #(�K h در 7k� وا/��0 #�ه ا
2 /� ا61	د :37$ر�($اھ	ن ا��ان و *8)$م 
/8�2 در :�b ��ک *  ��K آ�G+	ن دم از ا��ان	20 <+� 1��$اھ  و *)  ?�ا�  *   - �

�+� <	ک 
 eP
*  دھ� �K ھ�?e از �$د �7  ��
� و ز�� و /�ای اBMح ط)P	ن و راه 
از او �7  ��
+� �D <�ا /� ا��ان �7  آ� ؟ /	ری ا�� #(h در ارP1	ط /	 ��
�3	ی 
  
	�
*O	K �PZ++�ه ی 1$ده ای /  /  
  ?'2 �7  1$ان *4	ھ��� را در �M�J ی 

��0Z ام�M �/ رج و	2 <$ن وا/��0 /$ده ا�� /� ����I� ا��ان . * H�
�  Z �K	ل ��� 
آ�� ا�� ا
2 ا?� ا�� ا��اد *4	ھ� را �7  1$ان در /2K�Z c� ��0 *)  :	 داد <�$�� 

  و اzJ	ی آن را �0A� �Kه و ا/��0 /$ده ا�� /� #$روی در 	�
*  1$ان �eZ cب 

	ز*	ن  c� ب :23 راه ا��ازیeZ ��درون �$د :	داد و از ا�� ?I#�� از ����P	�  ھ7

$ر�($اھ	ن ا��ان /�3ه ?��2 و 
�ا
� /��� و اzJ	ی K	ذب :�3P ای /� �	م ا61	د :37
  آن را �8	��R /� ھA7	ری ��ا�$ا��؟

0��ی * �/ Dj
*4	ھ��� /�8 از/��	�  آ#$ب در ا��ان �	<	ر /� �Jاق ?��(�+� و 
 r
�	M$اب �9م �3	د�� وK	ر �$د را ادا*� داد��، در Z	�  eZ �Kب 1$ده ازھ7	ن آo	ز $1

0��?	م /�داK2#	 گ ب راه ا��ازی #� و * ��*4	ھ��� د
K 2& ا�� .1	 آ�� ��e در ھ7
#3	*2 را دا#�+� �K در /�ا/� د
��	ه �D از �Mام *C	و*2 /� ��ج داد�� و�  و�9  
ا61	د :7	ھ�� #$روی در ھ& ��و ر�(2، رژ�& :	���� ُدم /	ز*	��?	ن را ?��2 ا��ا�2 

�& آ*��A	 از �	د *. /��ونC* ر ��ا��0 ی	ات آ<�zZ ��ن ا$+Kن ا	د #$� �K ���/  
د
2 ��	��ه ی ا����� ھ	ی *I�Pل و ?�دا�+�?	ن eZب 1$ده ا�� و ر�C	��	ن در آ�7	ن در 

  .ارP1	ط /	 د
��	ه ا*+�2 ھ7�� �K$ر �9ار دار��

*  ?$�+� �P	�� �$د را در *89$�2 و در *C	م و :	��	ھ  �9ار داد �Z �K  ر9�P	ن  .٤

  �0�
(+  *  1$ا�� /� . ا��ام �1ا �  ?����9	در /	#+� 
(2 /�	ز�� و � ��+> �K ��Pا�
��ان دھ�* ��	P(2 طM�� تB�	71 �/ &K 2
�+4	*� و د/ e��  P(2 طM�� . �P+: ��از ا
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��ه 
�� و /� اBLMح ��ِد /� ارث رM$1 ��I�/ �Kر�& /	 ا�� Z	ل ���A ای در ا�� <+
	P� ل$MRا  (J �K ��د و آن ا�K ھ�ه	ای ھ& *  1$ان *� ���Z �/ �K د�K ری	K ��

 .��2M /3	�� :$�  داد *�� آن �K رو�	رو�  /	 0Z ���Z	ب #�ه /	#�

 �	7�ھ�ف . در *�	ل د���ی در ز/	ن �	ر
  *  ?$�+� <�ا J	K �+K S9	ری �K /	زآرد ��
/� واd9 /	 آوردن . از ا�� *�S ا�� ا
J �K 2	S9 /	�� ھ�7 ی J$اK b9	ر �$د را /�4+0

  �$اھ& /+$�0& ر��	رھ	ی /  ��دا�� در دوران :37$ری ا
B*  ، ا�� دو ���$7 *
2
و�9  ا�� 
(� را /� *�	ن *  آور�& . ��0ا�3	ی /0�	ر /�ای ا��ان /� /	ر ��	��ه ا

�zZات ?�دا�+�ه ی �Y	م :37$ری ا
B*  �$ری واK  * H+K++� و /�آ#'�� *  ?$�+� 
/ �K 2

��K$رو*�د*	�7	ن *  آ�� /3	�  ا�/ �Gن *  ��داز�&آ�	ر*$�K لBC�
  .�ای ا

�#	/ 2
در ا�� /(H از �	ددا#�3	 /� ھ�Z	ل *  �$اھ& . �1د�� دارم ھ�7 ی ا�� �	
T در
�oب �	�M ا��)�0	ن و آ*��A	 از . /� 
+H4 ا�� *$k$ع و ا�� <+� ��j/ ��Aدازم

�#	/ �CL+* ��؛ �7  �$اھ+� ا��ان �9رت /��1 در ا�++K  *  �$: ��	3/ ا. ا��ان ��
 S��P1 �����I� دی /��3  و�A�ن /� رو$+Kر ا$�K دو �ا� 	ب *��6 /�o �
���ش در 
�ا

2
�K$ر ا
�ا��S ھ& �K ھ7$اره از ا�'�3	ی /	
�	ن /	 ا��ان دم *  زده ا
Z 2	R . #�ه ا
2

(+	ن �40��ه ی ا�7Zی . /� وk$ح �	/$دی ا��ان را ھ�ف ?���� ا �K 2
در
2 ا

0�	ری ر��	رھ	ی �	*$:� و ا��اط  ا
�ا��S را در ��ده ای ��اد �oب را /�ا���(2 و /
از $1:�� �$#	��، ا*	 �P	�� از �	د /�د �K ھ7�� ر��	رھ	 ی �oب را /� ھ+�	م 7Z)� ی 

ا���P *(	�'	ن ا�� �$ع از ا
��Rل �$اھ+� ?'�J . 2اق /� ا��ان ��e *  1$ان *�	ھ�ه �Kد
��ان داد وآH1 :+^ را #8)� ور درآن ھ+�	م ھ& ?�و?	����ی /� /�وز <+�� Z$ا*  lد

2�	
 . c� ��	P� ھ�7 ی آن را 	2 ا*
�2C �3'�� اCZ ای از ��A� e�در ا�� ا
��Rل �
�2C *+40& /�#�7دCZ.  


+3�4	ی  �lب و ھ7$اره /�ا�o 2
ا��ان از آo	ز ا�BCب ا
B*  /3	�� داده ا
2 /� د
��(J ب را�o ��	
�� K	ر#+	o رف و	8�* ��o 2 و
�$د /0��K Uده ا
2 ا*	 �P	��  �	در
2
  . از �	د/�د �o �Kب ھ& ھ7$اره در ا��3	ز ��2M /$ده ا

2
�� #	ه �D/  �C *3& /	زی �Kده ا(J ب در #$را��ن *�دم�o &�. اK+$ن ھ�7 *  دا�
2
	4�ا?� . ا�� O1$ر �K ھ�7 ی ا�BCب ا��ان از درون *	�� ?���� ا
2، /  ا
	س و /

�	ب �� �#  7	 ��/� �o20��  7� �7l �/ SA#ب �7  �$ا
2 ا�BCب ا*	K ج . ��ان$*
 2�	7Z از b(2 طM�� ن دا�)  و*�دم	دا�+�?�? �K 2��?R	/  *	�+ب در ا��ان ھBCا�

*�ام در *�8ض  �O+J٥٧ �$د:$ش در ا�BCب . �	ر:  *f7L� و /�3ه *+� #���
H�. ا������ه *3+�
  �9ار?��2 و از راه �$د �	رج #� ودر*0��ی �9ار?��2 از �

و ر�	 و دورو�  #A'�� در آن در /� �$ی :	*�8 ی ا��ان  ٥٧ا
��Pاد/�آ*�ه از ا�BCب 
*IھP  و  - ر��� دوا���ه /$ده ا
2 و /0�	ری از K	ر?eاران ا�BCب �$اه *)  و ھ$اه *) 
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�Kام . �$اه ا
B*  ، ھ�7 و ھ�7 /� ��ورش ��$�2 و ا
��Pاد و ر�	K	ری *�در
	��ه ا��
� *�ا�8	ن CZ$ق /�� در *dLC ا�BCب و /� �7l ���0� آن /	 ا�Jا*3	ی �7�+  �c از ا�

  و �)(	�  و ھ	دی o'	ری و R:$ردی و ?��B  و *	�+�ھ	��	ن /� *(	�'2 /��	
2؟

٥ .  * S�A�1  �	0K ر را	در/ �ی ا�	ا�e* ان از����ا*$��	ن در/	ر �3)$ی و /�3ه ?�


$د �$د و �1و e: e�> p�اBLMح . �U /  /	وری �7  ا��������داد�� �K /� ھ
�$7�20 :$ن«K «2
��ه اG���ه ام روزی ./�	��� ا�� *89$�2 <+�?	�� و �+#

وا�zZRت ا#�ف در :)�0 ای /	#���+> 2K� ��K �' /��  از آ�	ن ھ& از �eد�A	ن 
 2/$� R	Z 20 :$ن��$7K ��$?  * ادر او و�/ �/ �+K  * س ھ$��ا /$ده ا�� ، رو	PJ��ا*


$12!!  

4��رھ+7	 /$د* ���$7�20 #+	��� #�ه ی د��� از �eد�A	ن وا�zZRت ا#�ف ھ7K . ھ�
?	ه /� �	ر�D *  ر�2 /	 آن �K وز�� J)$م #�ه /$د و �D از آن ط�ح ا���� را راه 
 �K 2�	
�& �	ر�D �$د وا�7$د *  C* �> ن	A�دe� ن و	�	ن آ#+	�ا��ا��� /$د،*�ام در *

�+K  *  /BCر ا�	K و  .دارد b�4J  ++'1 �K ط�ح ا���� /$د ��?$اه ا�� *�J	ی او ھ& ھ7
��ت ا���e *  �7$دZ . $ل �'2 در� 	/ 	ه ای <� و <� �7�J زی �9د���ا�� ی	/

ا�� �zZت *�J  /$د /	�� /� اSM /�?�2 و . رو
�	ھ	ی ا��ان در *+�CL ی ا����
�� ادJ	ی *0(�ه و ا. از 3ِ�ِ� ھG7$ن *	ده ی 
$�2 و ?�*	زا /�3ه :20 /� :	ی �'2

ھ�:	�  . /  ا
	س را 1+3	 *  #� در�M�J ی AZ$*2 �3)$ی در ا��ان راه ا��ا�2
/� ھ+�	*  ھ& �K در . د��� /  �1د�� <+�� *�د*	�  را /	�D ?�د�  *  ا��ا ��+� /��ون 

�� /� �eد�A	�H �(� *  ��و�2 
�A0�$$ ر�2 و آ*� دا#2 ھ� و29 /� �	ر�D *  ر
آن و29 ھ7�� 3��Z	 را ھ& *  ر�K . 2$/	 ��20 و /��	
2 دا#�� ا
�K2 /	 �7	�+�?	ن 

�$7�3�0	 را K �K ر	P�Jا �د /� ا��K  *  P(2 ط�	7Zت ا#�ف *  ?'2 و�zZRو /� وا
2
�	دم *  آ�� در ھ7	ن ز*	ن ھ7	ن . ھ& /� /��9اری ارP1	ط /	 رژ�& #	ه ��ا*  �$ا��ه ا


(+	ن *I�Pل و ر�	K	را�� ی ��+> �K  �	0K   * ن *  را��	/�ز/ 	رھ+7 ��را �K ا�� *4

�$د��،*	را �0K  +8	�  را K �K	ر *�8	رف K	ر*+�ی در رژ�& #	ه *  �Kد�& » 2
ھ�7

  . رھ+7	 ���A *  آورد��» <�«*  �$ا���� و از ا��$ی » رژ�& 

 �K �> ی �+���در �BK cم در دوران رژ�& *�76 رk	#	ه ?�وھ  /�آ*�ه /$د�� /	 �
ا�� *�د*	ن ھD� �7 از . رژ�& 
$د *  :�0+� و #b را از آن رژ�& دوری روز را از

/� �oب ر��+� و ?��(�+� ؛ و ���A ا�+4	
�K 2 در آo	زھ�4ت دا�& *  ?'�+�  ٥٧ا�BCب 
��  در آن رژ�& ��ا#�� ا�� و ھ�7 <�e د
2 #	ه /$ده ا
2 ا*	 Z	�K R آ/3	 از �	8� p�ھ

�	 ا��	ده و *�د*	ن /	 �$��0دی
از د
�	وردھ	ی آن رژ�& �	د*  K، �++K$#�3	��	ن را  آ
?$�  در . /� رخ *  �K+� /  آن �K �	*  از #	ه �	 *)�A �	 ا#�ف /� *�	ن آور��
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د
�� /+�ی ا�� <+�� *�د*	�  آ
	ن . �K$ری د��� �	 در �Kه ای *�'	وت *  ز���0 ا��
�+/ �CPن را در ز��،ط	از آ�  �	ل ?�وه ھ	Z ��ا	/ ��	7  �7�&+K  * ی:  

 	3�*$
�(20 9	:	ر *0)A	ن؛ دود��� 1$ده ا�3	 وا�$اع 1$ده ای *A(0	ن ھG7$ن ���وی 
 �M	� �K 	ا�7)� ھ ��و *�	/3	ن ا�+	ن؛ 
$م آ�$��*A(0	ن ؛ <3	رم ط�� ?��0ده ی و:
  *�/�
  J	7�:ی ا	ری از رده ھ	�در*�	ن *)�$ن zZ$ر دا#�+� و�  در /0

����؛�+4& ا��اد *$
$م /� ر�K ای �J$74* &�# د��؛�K  * b(3& ا�+'2 ط
 �K �A'+#و
از 
	ز*	�3	ی *��  و ���7 دو��  *	�+� K	�$ن و� BK	 �Y	م ��K  A#e �� ر
	�2 �$د را 

  .�	س *  دا#�+� و �� /� ا�� ر
	�� 2	�P+�ی ��	ن *  داد��

�e در ا�� 
�3j ر��	ر�^ �HC ا�'	 *  �  P�K�1 ی	وه ھ�? �K د /�د	از � ��	P� د���K
  .1$ده ا�3	؛ �	 #	زده *A(0	ن وراج و *	�+�#	ن - آ�$��ھ	؛ �	 9	:	ر - 1$ده ای:*	�+� 

  

  

  *	�اری - ٦

�eاری ط�CP ی *�$
r �$�	 در �OJ �3)$ی از آ����?	ر �$د ����ه ای ا
2 در �$ر /

AP	ران . $1:�	K ،ران	K �8ط	C*،ری،/$رژوازی ��دR	0در و:$د د�$ا� �K �CPط �ا�


+�  و ��o �/ ،�/	�  *  (41 نBK د و�� d�	+M ن	PZ	M +�ه <$ن�	رژوازی /$/  �Z
 p���د و /� ھ?  * )�M	� ن	از آ� 	'2 *  ��دازد ��	ن �3)$ی /� *(	ھ	د#	� 	/ SA# �



	ز*	�3	ی  (S;6: رو /� د�	ع از *+	�d �$د �7  ��دازد a�2 *6~ از ط�'�	)*

  *)  �	 وا/��0، 	�
�� زدن /�ا�� O1 دومA1 �/ �+1$ا�� و *  1$ا�  * �K Sط	ر /$

ھ7	ن 
cP و #�$ه /� �8	���3	ی �$د ادا*� دھ+� zZ  /  �Z$ر �	د#	ه و �Y	م �	د#	ھ ، 
از راه ��2M ط)P  و 
A$ت ���� �Kدن /� ھ+�	م ا0Z	س ��L /� ا�� ��	ل �K �2م 

�	ت اO�9	دی �$د را از �1اوم /�3ه *+� 
	ز�� �Z  در <	ر<$ب Z در��	ل 9	Zھ� �/
  *B
  . �Y	م �$�� ،�$اه /)�$�A  /	#� ، �$اه ا

�K  �	0K د��$P� &K ن	4�	ات در آذر/�K$*2 ���9 ی د*$AZ  �	��/ ن	�9  در :���� �/
?�و���� /� ��	ل آن �K در 
	��	ر ���9 ی د*$�Kات *  1$ا�+� 
$دھ	 /�+�وز��؛ از 

در آ
�	�� ی ا�BCب ا
B*  ا�� ����ه /� . �f$دا�3	 ?���� 1	 د�$ا�0	Rران و �$�	
��	ن
#A)  ?��0ده :)$ه *  ��و#� و /� ا��اط و �Z  /� ?$�� ای ���L	ک K	ذب ا����  

�+K  * ����.  
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  <#ا��@4 .٧

��ت ا���eھ�7 ی ر��	رھ	�H را در Z  (A# �/ 3)$ی در دوران �3)$ی� r
ط�CP ی *�$
P9	ل رژ�& �3)$ی /� ��ا*$#  *  
j	رد و از �8	���3	 و 3�#$K	�H در آن دوران <+	ن 

2

�� ا$�
� *  دھ� �K ?$�  ھ�7 <�e در �Bء /� و9$ع *  � �)
ھ�:	 �K ھ$�2 .
�� *�8	رف *�2P و K$#	 وا�7$د *  
	زد و ھ�:	 ط)K  *  P+� ، �$د را /o ای ��$? �


� *  دھ� 2�	A# ه و$A# &�ه آن رژ	د#	ه دارد ، از دو �	اد ا#�P�
. 20A# �/ �K و ا
2
اzJ	�  از ا�� . ا�� ��ا*$#  ا:�7	J  در ا
	س :)$ه ی دوا����  درو�  #�ه ا

�2 دا#�� ا��،/� ھ+�	م ط�K �CP در ر#�� ھ	 و Z$زه ھ	ی *(�)� در �OJ �3)$ی ��	8
�� K$#�3	��	ن 
8  ��اوان /� ��ج *  دھ+� /� �6$ی ز*	ن و M$1ز	ز?$�  و /	/

�+�$�/ �)
�+� ی �$د ��ا�� �$ع از ا����� را A*  �Z .  �Z	ن ?0�(�� از ?I#�� و �
&�+K  * ھ�ه	�* e�از وا/��0	ن 9	:	ری 1$ده ای . در *�	ن ا9)��3	ی *IھP  <$ن /3	��	ن �

�2'? �)
���A ی در �$ر 1$:� ا�� ا
0K �K 2	�  در ا�� . �e :�ا?	�� *  1$ان 
<	ر<$ب �9ار *  ?���� �K *�ام دو �	د#	ه �3)$ی را ?+	ھ�	ر :)$ه ?� *  
	ز�� ا*	 

(2 ھ$ا�$اھ  *  K++� وا�+	ن  �
و�9  /� �$د#	ن و �$��	و��ان و دو
�	��	ن *  ر


�وK	ردار�& و /	ر د��� /	 �c /	ر /. را *+�	ء ��*	ت *  دا�+� e��
 T�ر	ذھ+  1 	
ذھ+  ز*	ن ?0�(�� �K *8)$م �7  دارد ا�� K$#�3	 و ��*	ت *�4K 2P	 و در <� ز*	�  


�� ا��$�ا�� ?A* 200	�  و ز*	�  /� ?$�+�?	ن <+�� . :��	ن دا#�� ا�� و /� و9$ع �
  .�$د را *$:� و /  �OC1رو��ادھ	�  *�د *  ر
	�� رژ�& �3)$ی را �L	K	ر /+7	�	�+� و 


	زی *   �(M	� ام�* �K از ا��اد ��
���A ی در �$ر �Z$1 د��� ا�� ا
�K 2 ھ7�� ر
�Kده ا�� /� ھ+�	م و9$ع ا�BCب و �D از ا�BCب و �Z  1	 ا*�وز /� ا#A	ل *�+$ع در 
/�ا/�ھ�7 ی 41)�	ت ا��  AZ$*2 1	زه ا
��Cار �	��� ی ا
H��K  *B /� ��ج *  داد�� 

*  دھ+� و /� $1:�� ھ�7 ی ا7J	ل �	#	�20 ھ27 *  ?7	ر�� و ا�� �$ع از ر��ادھ	  و
0�� ��$�2 آ���+  * S7J در �K ز�� /� ط$ری	
�8  وا�7$د *  Pرا /��3  و ط

  .AZ$*���ان :��� را ھ7$ار *  
	ز��

 *(	�'2 آ#'�� و �	*+40& و �	/0	*	ن د
2 ��ورد?	ن 
)0)� ی �3)$ی /	 ا�� 
)0)� و .٨


  /�آ*�ه درھ7�� دوره �	�M در D� �OJ از #�3�$ر 	�
�� ا��اد و
	ز*	�3	ی +G7ھ
�20 /	 ھ�?$�� 61$ل و ������  در �OJ �3)$ی،�7	د ژو���ه ا����  /�7	ر?$�� در /

2
ا�� �7	د /� ط$ر /��3  آ���o ا
2 /� اZ$اRت د���� و . :	*�8 ای در Z	ل ?Iار ا
�M	� *�8 ای	زه ی ��ھ+�  ھ�:	ل <$ن ا��ان 1	3+0K �8 ای*	: . ��#I? ��از ا

�� اZ$اRت ط�CP ھ	ی �$�	 در P* را 	1$ان آ�3  * �K &�+��	1  در ا�� دوره *  /M$O�
�	ت و و��?�3	 را . :	*�8 ی در *�8ض 61$ل /�#�7دM$O� ���1د�� دارم /�$ان ا

	 ط�CP �	 در
2 آ�	 در ھ�7 :	 طCP	ت �$�	 /. 781�& داد و در ھ�7 ی :$ا*M d	دق دا�20
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	زی �Kده و  �+��1آن / �K	AZ$*���ا�  �K ا
P	ب ���ا�  و /	�+�?  طCP	ت �$�	 را ز*
  *  K++�، /� ا�� *�eان و /� ا�� )* �Z	�K  * 2'++�؟

در ا
	س /� 
� ) �$اه :�3P ای ،�$اه ��z3  و وا/��0	�H(*(	�'	ن 1$ده ای و *)  
  .ھ�7
�  دا#�� ا��#SA /	 رژ�& :37$ری ا
B*  ھ7	وا�  �	 


(�	�� و آ#�  :$�	�� /	 �
�� *+2P0�  CL /� رژ�& #	ه و *(	�'2 o ر	20 در ر��)�
  .ھ7�� رژ�&

��ن
  .دود��� �I��ش /  <$ن و <�ای �7�+  /� ھ+�	م /� �9رت ر

 ��0Z ��
$م ���وی از �	71  و �1اوم /(���ن /� ا�� ���وی از راه د�P	�� روی از *
  .�Cس /(���ن /� *+��Yی*$
$ی و �Kو/  و 1


(� *  ?$�+�، ذھ+   .٩ a(L*  (A# �/ اد در ا��ان�P�
/	رھ	 �$#�� ام 0K	�  �K از ا

��1	ر�(  و ز*	ن ?0�(�� *  ��ورا�+�o .  Kز ا��	را / ��A� ��ن *  �$اھ& ا$+Kا
  . /�A	�& و دو /�8 د��� آن را �	دآور#$م

  7� �K H�ا�� a(L* 2
�� 1	ر�6  ذھ+  اo �ی /��ی را ذھ	*�8 ھ	1$ا�� 61$ل :
�
�/�/ h)�* ال$Z*�8 و ھ� 8741  را /��0 /� ا	�8 ی ھ�:
ا�� . درک K+� و $1

8�	رھ	�  *a(L د
2 /� داوری *  ز�� و *'	ھ�& /�آ*�ه از ا�� * H+�e? 	/  +ذھ ��+>
8�	رھ	 را *P+	ی داور�3	ی وا89�e��? 2  �9ار *  دھ�*.  


��1	ر�(  <�$�� ذھ+  اo �دارد <$ن ذھ c�2 ا���$�$ژ(O�  �$
2؟ ا�� ذھ� از 
  * H4+
 �/  ���ھ�7 ی رو��ادھ	 و 
��$#�3	ی ا:�7	J  را در 9	�3P	�  /��0 و ھ7

��	�K . �K را �Gز�� و ھ�آ�  * ��A1 ���	
 H�ا�� ذھ� در 7k� /� ا��$ھ	�  از �
��/ bP
 ����ون از <+�� ا��$ھ	�  �9ار /���د،ارج �7  ��3 و /� ھ7/ 2�	��  /	 وا89

��	�
  * 2)
ا�� آ
	ن ا����  از �c . را J$� �K  آ
	ن ا����  /� /	ر *  ��	��،
�$1��*  #$د و از ط�ف د��� /� *�د ا�A	ر و  �k	Zده و	ی آ*	ط�ف /� *�د ا��$ھ

h)�* ی	3��  .�	د��ه ?���� وا89

�$1�� K	ذب دل *  /+�د و �/ U��1ر �/  J	7�:ر�(  در /��0 ا	1��o �ذھ  �K را �Gھ�آ�

	��� ھ	 و 
	��	رھ	ی �$د 
	��� اش �($ا�� K+	ر *  ز�� و �$د /� :	ی  H�� 	/

�$1�� *  �K �+K ھ7($ان /	 
	زوK	رھ	ی » وا89�2«وا89��3	ی 1	ر�( ، �$J  د��� از 

	��� اش *  #$د H�� . ��ا�� �$ع از �$1�� �	<	ر /� دروغ $1
S *  :$�� و /� 0'1

 T�ر	ن *  دھ�د�($اه از 1	�9 ��BJ .  89وا T�ر	از درک 1 �K  +ذھ ��
�ا�4	م <+
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J	e:*	��ه �	 از �3& و درک آن /� e��?  * �7Jد،1	ر�(  1$ھ7  و 1(�)  /� /	ر*  
آورد rC� �� �K /� /� /20 ذھ+  *  ا�4	S/،�* /��1 از آن �	�A'1 2(O� �9 ا��C	دی و 

�� ?$�� ای از �A'1 و ا����� +> 	/ 2*$O�  �Zد$#  * .  

��1	ر�(  BJوه /�آ��G آ*� 9	در ا
2 در /�6ا�3	 �	?3	ن و /  ھ��C* p*� ای o �ذھ
 H)/ ع /+��د و$+O* ی	3P�	9 را /� *�د T�ر	زد و /(�  از 1	
 ����  P(2 طM��
د���ی از رو��ادھ	 ،�	�M رو��اھ	ی :	ری را �K *  1$ا�+� /�اJ$� �l  د��� از 


$د M	bZ ا�� ذھ�  �/ ���+4	*� ، /� �	ری 9	�3P	�  د��� در *�8ض داوری و �'0/
��1	ر�(  در S7J /� �	<	ر /� ذھ+  . 
+H4 �9اردھ�o �?'2 ذھ ��	ر /	P�Jا ���/

���� ا������ه /$ده ا
2M�� . �/ 2 ط)P	�� و 
$د ا���S��P1 H *  #$د� �K را �Gھ� آ�
/�ا
	س ?$�� ای د���  ?$#� ای از ��ا*$#  *  
�jد 1	 /�$ا�� /�  :��	�3	ی *�'	وت

  . ا�� ذھ� /� ھ7�� اP�J	ر ذھ+  ا
��eV� 2ه. از *8�	رھ	ی *�'	وت /+��د

��1	ر�(  و ���ش �3)$ی o �ی ذھ	ر�3	از ?���  A�–  ھ�دو از �K 2
ھ�ا
  ا�� ا
��e���1	ر�(  . S*.1 و در�^ در ارP1	ط /	 
	��	رھ	ی ا:�7	J  و *��  *  ��ھo �ذھ

ھ20، در و:$د دو�	د#	ه �3)$ی ?+	ھA	ر را :��0 و �	��� و �1(��K h آ
	ن ا���H ھ& 
  * s6/ �/ ه	د#	دو � �در و:$د ا� 	را 1+3 a(L* اد�P�
داده  ا
2 و /� ھ7�� J)2 ا

�e ھ7�� راه را *  ��7	�� /� اk	�� ی آن �K  –آن د���ی �8+  �3)$ی . ?Iارد�  
ھ�ا
ا�� 
)0)� *  دا�� و ھ� ا*� د���ی را ر
	�2 �$د را ��A	ر /	 /	ز?�2ِ /	ز*	��ه ی 

ا�� ذھ� در ا
	س از ھ7	ن z1 �A'1	د �7Jه ��.ت . ��J  و �	*3& :)$ه ?� *  
	زد
 2
��*3& ا
2: ?���� اo ز?�2 �3)$ی ھ�61$ل د���ی	/ 	س /	�z1	د �7Jه AZ& . در9

ی او  *  K+� /� ھ��Y	*  1� داد وھ� �'�  را �I��ا ?�2 1	 رk	�3)$ی و د�	ع :	�	��
�+��+�  
�K �/  
  .از د*$�Kا

��1	ر�(  و �3)$ی o �A'1 $ع از� �د ا�	20  –�7
ھ�ا
  �$�Y�  J�� ی /  /+�	د و 
  .»ا
��Pاد ا��ا�  «�	�� ا
2 /� �	م 

*�4)  *  #$د، » #�P *�ر��0&«ا�� ��Y�� ی ��Lآ���� �c /	ر /� M$رت ��Y�� ی 
و ا�$اع » e/�oد? «و ?	ه /� M$رت » �41د ��& /+�«و /	ری د��� /� #�Y� SA�� ی 

2
  .J+$ا�3	�  از ا�� د


	��	رھ	ی ا:�7	J  و *��  ا��ان در دوره ھ	ی  �/ e?اد ا��ا�  ھ��P�
اBLMح ا
1	ر�(  1$:� �7  دوزد و�7  دا�� و �7  �$اھ� /�ا�� :	*�8 ی ا��ان /� ھ+�	م /� �9رت 

2

�*  �Kده ا  8kه در <� و	#	kن ر��
  .ر

  ؟د%#رس �	;R6#د . ١٠
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 S(J از �ھ  �$�	آ? SA# �/ �lد	Z از و9$ع D� �K &*	�  * د د��رس، ��دی را��

�/�*  آورد 2#I? �K �Gاز . آ� D� �K  �	3�	*ز	
P� &K$ده ا�� در ا��ان ا��ا و 

�	?	ه ا0Z	س �Kده ا�� ا?� <+�� و <+	ن *  �Kد�� *  1$ا�* �+�0	�d /�وز  ٥٧ا�BCب 
$�� �	 در/���3� Z	�2 /� د���ان /�$�+� <� J$اP9  در ا��Y	ر#	ن /0�	ری ازرو��ادھ	 #

�
�$J  آ?	ھ  . ��دد��رس اK b(o	رآ�  ��ارد. ھ20 ا?� ا�� ا�BCب /� ���وزی /�
2
0K	�  �K در /�ا/� �$رش /� آن . آرا*H)P و �oورآ���� در *�6وده ھ	�  *8�� ا

b ��$��3	 را *)7$س DZ رژ�& 
A$ت �Kد�� و ?$#� ���0+� /� *6~ آن J �K$ا9
�4P$�  از ا�BCب را آo	ز���� و /� *��ان �C	دی �	?Iا#�+� و در 0K$ت اBMح J د���K


�/�ا��ا#�+� ��0/ D�	4*در ��	P(د /�8 از . ط�� �ا� ����� �k	Z  �Z ن	*�د* �ا�
  .Z	د�l را /� �z	ی �A/  *$7J	�+� و /3�6	ی J)+  راه /�+�از��


  ��دد��رس �c ����ه ی �	�
�	ن طCP	ت و ?�وه ھ	ی * 2
�ھ+�  ا
2 و *���ک ا
ا���P در ھ� ?�وه 
	ز*	ن و ط�CP ای :)$ه ای �	ص *  �	/� و /��0 /� . ?$�� ?$ن

��د و /� راه *  ا���?  * SA# ��
�+� ی ھ7	ن د��در ا�+4	 /�ای �7$�� . اZ$اRت و �
و ھ$ا�$اھ	ن *)�$ن و  
� Z	�2 از ��دد��رس را در *�	ن ھ$ا�$اھ	ن �Y	م �	د#	ھ 

  .<� *A(0	ن /� ا#	ره �	دآور*  #$م

�+��? &�0C1 �7هJ ی ��
. �(20 ھ$ا�$اھ	ن �Y	م �	د#	ھ  �D از 
C$ط ا�� �Y	م /� دود
�0K  A	�  �K #	ه را *�OC *  دا���0 ا�� <$ن /� ھ+�	م /�6ان از 9$ه ی �39�� 
$د 

0K	�  �K ا0Z	س *  �Kد�� /	�� ���04 و ھ�7 را 
�:	��	ن �+�	��ه ا
2 ، ودو د��� 
�+�
?�وه 
$م دو?	�� ا����	�  . *  آ*��� *��ان و از آن رژ�& آ#A	را/� د�	ع /�*  �	

�+� <	ک /(��	ر وا�7$د *  
	ز�� و <+	ن 
  �Z ا*�وز 	ری �	�ھ& دار�& �K �$د را /(�
��K �+�$:  * b ?$�  *�76رk	#	ه 3+1	 �c وظ�'� ی 1	ر�(  دا#�� J ه	2 و از #
ا

آن PJ	رت /$ده ا
2 از اLJ	ی �(20 وز��ی /� او و 
Dj زا�$ زدن در /�ا/� ا�� 
  .*+4  آ
7	�  و 
R$Aر ���^ ر���


	ده و آن ا�� �K ھ�7  2(J c� �/ �+�0�ا�� ھ� 
� ?�وه در BKم و ر��	ر �$د M	دق �

�� در7k� ھ��G	ه ��$ا��0+� ا�� ط�ز C(1  �$د را *+40& و . ?Iا#�+� و ر��+�$�� &3/

�++K &�Y+1 . ذره  �R��
ا���P ھ$ا�$اھ	ن /(��	ر 1	ر�7	ھ	 �  راه ا��ا��� ا�� ا*	 از��Y ا
9�3	 و /� �O* ����9�3	 ورا�1 ����� ا�� �K ھ�p ، در�Z ھ7	ن ا
��3�R	ی ��O* ای از

��ه ا���)/ SA#زه ای را	ی 1�A� د	رآ*�ه ا�� وا�74	ن ?���	ی ذھ+  آ�	ن �$د. /3�0	ا�+ 
?$�  �rC ا�+	ن ھ�K �+�0 . را ��<�7ار *(	�'/ 2	 37Z$ری ا
B*  وا�7$د *  
	ز��

�$/  دارد و�  و�9  /� #�ا�h)�* r *  ر
+� ھ7	ن J �>  *B
*  دا�+� :37$ری ا
�+�$?  *  �+
9�3	ی �O* �K �+ن *  را�	را /�ز/  �	+)
 . ���Jه ای ھ& CZ �K$ق /�

�0  ھ�7 ی ر��	رھ	ی /(��	ر را 
��$ش *  ?Iار�� و /(��	ر /$ده ا�� از ��ط رودر/	�



 

260 

 

�� :�ی �(20 وز��ی /(��	ر و *�A6z ی آ���� �(20 o و e�ا�� Z	د�l ی o& ا��
���j
�S 1	ر�  :�ی �7  (61 c� �/ ه	�4�ا�+	ن /	 ھ7	ن +1	z9  رو/� . وز�� #	ه را ھ

�(20 وز��ی را  AZ&. رو *  #$�� �K ط���اران *�Oق /	 آن د
P��? �/ 2	ن /$ده ا��

C$ط ر
	��ن او از ھ�K p$#�  ��و?Iار  �/  �Z و �ا#�I? ر	+K در 	ا* ��از #	ه /�

�A* ! درر�2 و H�
*�Z$م *�Oق /� ھ�Z	ل 
��$#�  :�ی دا#2 ا*	 J+	ن از د
�� *f0$ل ?�2o ا*$ن �$د و ا��اد��/�0� K	�3	ی 
)L+�  و /� . ?���	ر 1+�روان �

 �K  ھ	د#	� �ھ�اس ا��ا�� D(4* ��0/ <$ن  �	3�
	�
/� او �M &AZارت داده /$د /	 
�� *$:� ،ھ�7 و ھ�7 از K$د1	�  ��P *  داد�� K�k �K$د1	ی o دن ر��ا��م�Kارe?�/ و
�20 و ھ��& *�داد را /�ا���(2 و Z	د�l ای o& ا���e از ��Y ذھ+  در 1	ر�T ا��ان /� /

�	ر ا���  * 2M��  K	�Y� 2	م ھ$ا�$اھ	ن /(��	ر از �	د *  /��� ا?� /. /	ر��	���)
2�	
  *  V(*ھ  را	د#	� .  )�ر	ر 1	P�	�ز S7J ��2 را /� او ��اد و اM�� ��ا  +�7�

�$ن ھ$ا�$اه �$د /� PھI* و 	2 آزاد�3z3� و 	�3 ی *)  و 1$ده ا�3P: ان�
را /� *�د 
ا�� 3+1 &(9	 K	�  ا
2 /�$�& /� /	ور . /���� /� ا�� :��	ن �7  ��دازم.راه ا��ا�2

:��	ن /(��	ر :��	�  /$د 
20 و /  اP�J	ر �K /� ھ�p رو /(C/ 2	 ��ا#2 ز��ا از 
 2'?  * �)
ھ7	ن آo	ز /� ھ7	ن �Y	�K 2��  *د �7J �Kی /�ای *��وط� /$دن آن 

1	ر�T /  رZ& ا
2 و /� ����Aد?	ن ،��2 .و در /�6ان ��Z e	�k /� د�	ع از آن �P$د
�+K  *.  

�K  �	0K ره ی	+�  در /�	2 /� ��ج دھ� و *�$�� �+�
��داد /	 �39  ١٥از #	ه *  �$ا
9�	س 1	ر�(  . #$ر#3	 را 
�K$ب �Y� �+Kم را �$#�� ام �� �K �+�0ھ  �	0K ن	ا�+

*  �$ا
�+� #	ه را . در
K �/ 2	ر *  /+��� و �� در BKم �$د �Mا29 /� ��ج *  دھ+�
�Zف . وزارت /+��++� و
$د#	ن را /+: ���P	��A	ر /0	ز�� 1	 /�$ا�+� ا��K  د��� /�*0+�

 ���	P�	: ن	�*	Y� 0$تK ه در	ی د��رس و ?	ا31�K$*ت د.�ا�� *�د*	ن را �K ?	ه در ھ

�/�*  P� �+�K	�� وا:� ارزش دا�20.  

�3	ی 
��$رده ھ7	ن *  �K �+�K #	���0 ی ا�+	ن . و���A� c ی آ���z3� ن و$�(*
2
و در
2 ھ7	ن ��Y6 ای �K ا�� ��2M را /� �7Jی از �Y	م *��وط� 
(� ?'�+� . ا

?$�  ا�+	ن �P$ده ا��، 0K	�  د��� آن *��وط� را *  . د
2 آورد�� از آن رو/�?�دا����
ا�� �zZات #3	*2 ��ا#�+� در /�ا/� 1$ده ھ	ی #�'�� و *4+$ن �7�+  . �$ا
�� ا��

�� ی 
. /	��0+� و راه را /�ای /	ز?�2 1	ر�(  �$د ھ7$ار 
	ز��*BJده ای ا	* �

+4	P1 rC�  /)$ر <��OA� HZ وھ��	ددر:� ای او �P$د . �+�K رت و	CZ  J$�  (41

�0Z �/ e	ب *  آ*��  C��M ر و	�او
�3P: �K 2 ی *)  را /� ورط� ی . 1$زی /� /(�
��	�K ط$C
.  
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2
ا*	 . ��دد��رس در *�	ن <� از /�20 و ھ�0& *�داد /� ا�� 
$ /	رھ	 *�3$د /$ده ا
 2
�20 و ھ��& *�داد ��	ه /�+�از�&K	�  ا/ 	20 1�. /� Z$ادث و /�6ا�3	ی #�3�$ر /

�K  /eZ /�ای �(�0�� /	ر 1$ا�20 وز�� /� ھ�.ت وز��ان /'�
�� و راه را /�ای 
اBMح ط)P  *0	�27 آ*�e /��	�� /	 ر�+� در ار�K H1$ر K$د1	 
	زی را �1ارک *  

#SA �$<� ی �7�+  و د
��	ه ھ	ی  �(20 /� ٥٧ھ7�� eZب ا*	 �D از ا�BCب . د�� 
  P(ح طBM0$ت اK در Dj

�	د و �� T(0* �/ ن را	دی از :$ا�	ر ز�	اش #7  ��ا*+

0�0& . /� �	دو�  �	71  رk	�2 دادKر	�7ه ی *J 2(O� �+> &+K  *  8
/	 ا�� Z	ل 
&�	
�	دآور#$م �K ا�� 9)& در *�3 . ا��ا�  را /�+	/ 2
 در /	ره ی ١٣٦٠ا���P �$ب ا

0�0& و �O)�3	ی آن *C	�� ی *�8وفKر	* �0& در ا��ان«ا��+�  .را �$#�� ام» �+

0�0& ا��ا� Kر	�7ه ی *J 2�M$O� �
�	�� /$دن آن ا
2؛ دوم ر�	K	را�� :*	J 20)�

$م �O)2 ا�A	رK++�?  و /  رZ& /$د�H را ) �R$K$# 2(Oت �K (/$دن آن ،2
ا

  ./	�� /� �	ددا2#

 ��	�*	J  0& ا��ا��0Kر	0&*�+�+� e: 2
�0& در . �c(ا
2 <$ن <�eی �P$ده ا+�+�
�C	ت و ر
	1R  ).١٣٦٠، ٧آرش #7	ره .ا��انC61 �+�0ه ��$ا�	�G��$7��0	ن ا��ا�  ھK

0�0& /+�	ر��Kر	ی *	+P* �/  ��	+# �8*	:. ��$C* �/  '0(� ه	از د��? �K آن �/ �
<� ر
1  /�/�
+�ای �)�j/  '0داز�� �	 ?$#� ای از ��A ا��ا�  را /� *R$C* ���K	ب . �د <+

��	* �9$�* �'L� در �K  �ا/��ا D/ د$/  �#$K ی�Pن ط	0Zی ا	3+�P�	3:.  

0�0& ا��ا�  ر�	K	را�� ا
2 و /0	ن #$R$Kت �K  دراز و K$1	ه *  ?�دد <$ن Kر	*
 b0K از D� د و$#  * �A+* را e��e �7  ا���0 و/� ھ+�	م /�6ان ھ�7 <: p��	ی ھ

	Aا�  �Z 2M���+K  * ���1$ده ا�3	 ا�� K	ر را /	 ر��	رھ	ی �$د در آ
�	�� ی . ر �
�20 و ھ��& *�داد ا�4	م داده ا�� و در �(�0�� ���Z 2M  آ��G را �K در �)+$م <3	رم /
 &7O*	� ر و	Aھ	ق را ?+�O*  �Z ر	AP(د�� و در :)$ه ی ط�Kر	Aد�� ،ا�$/ �����I� د$�

�+��	
. در *$ارد *�	/� 
(� و �7$�� ��اوان درد
2 ا
2در ا�� /	ره و ا���P .وا�7$د 
�� ��دا��3	�  را ��ارم+> 2M�� . �/ 2
در ارP1	ط /	 /  رZ& /$دن <� ا��ا�  K	�  ا

 bA1�* ر	�ر��	رھ	ی ا�� *�د*	ن در �OJ #�3�$ر /�20 ��	ه /�+�از�& �K �9	�3	ی /0
k از�& در�+�7� /� ر��	ر ھ7�� *  #��� و /� ?�دن در/	ر *  ا��ا��+� و ��	ھ  /

0�	ری را /� :$�� ی ا�Jام ��
�	د�� �	 ا
P	ب  ٥٧*�د*	ن در دوران �D از ا�BCب / �K
و�9  ا�� *�د*	ن از اBMح ط)P  و *(	�'2 /	 ا�Jام و ?Iار . �9)�	ن را ��اھ& آورد��

Z  �Z	�k ���ه ا�� �$د را . *0	�27 ا*��Z eف *  ز�+� ،Z	ل آدم /� ھ& *  �$رد
 ��	7�7M�++K �C�.  

�0& ا��ا�  �O)�  د��� ھ& دارد �K ?�<� در ��$�� ا
2 /	 ھ7	ن ����ه ی +�+�
	3�0�+�. در *�	ن ?�وه ھ	ی د��� ��e رواج دارد. ��دد��رس ا*	 *+�O6 �7  #$د /� �+
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ا�� ����ه �$J  ���ش /� Z$ادث ا:�7	J  و *a(L ا��	#�� ز�20 و �3	دھ	ی :87  
در واd9 ا*�وز�� �Kدن . 1�k	ر�(  �	م �3	د ا
�K 2 *  1$ان آن را ذھ+ 

1	ر�T،��دد��س و ذھ� 1�k	ر�(  ، ھ�7 :)$ه ھ	ی �$J  ذھ� آ
	ن ا���H و 
�$د*6$را
�K 2 /	زدھ  ��ارد :e رواج :)$ه ھ	ی آ
	ن ا����  و ا�A	ر 1	ر�T از راه 

2��8* b0K *�8 ی /��ی در راه	ی :	3�و  �'  61$ل ا:�7	J  و �	د��ه ?���� 1$ا�	�
S*	A1 �/  /	��
8�~ آ���� و در �3	�2 ذھ+  . دP1  +س ذھ	
ا�� ذھ� 1�k	ر�(  در ا

�2 ��ارد�$f0* ل$P9 ز��?  و	
  . ا
2 ا�B6ل ط)b ز��ا �9رت 

  <#ز(9اِن *	
��ه/�9راِن 8��ھ�cر .١١

 2
�A  از ����ه ھ	ی /� �1ر�U رواج �	/+�ه در *�	ن :$ا�	ن *+'S8 در ا��ان ��ا�A+  ا
��ه و �Z  ز�	�P	ر/� ?$�G�� D/ d9/� وا 	ن و /��3  ا*	
ا�� ����ه /�ا�l . � ای /� ظ	ھ� آ

2
ا�+	ن /�ا�� /	ور�� �K ?+	ه . در*	��?  و ا�'8	ل #7	ری از :$ا�	ن 
�/�آورده ا
2
�3	ی �3J �/  �$+Kه ی �3K S0+0	ل ا�	*	0/	� . ��*'3$م 3K+0	ل ��e در ا�� <+

2
� د
�� از :$ا�	ن ھ� �K را e/ �Kر?�� از �$د#	ن /	#� ا�. ���#  *'3$*  �	د9�a ا
ا�+	ن ھ�K �+�0 ا�BCب �Kده ا�� و ا�� :$ا�	ن . در رد�� ا�� 0+3K	Rن �9ار*  دھ+�


	��� ا�� �+�	#$�	� dkو �ر ا�	ه را ?���	م /  ?+$O8*. 


  �$د را 	�
ا�� :$ا�	ن ھ�?e از �$د �7  ��
+� <�ا راه �7  ا��+� 
	ز*	�3	ی 
�++K	��/ . 2
ا�C* �K ��P	و*A# �/ 2)3	ی د��� �	A# �M)3	ی ��ھ+�  /� راه ا��	ده ا

��$#  7�  
	�
ا?� . ا*	 ا�� M$ر31	ی ا��0	د?  :	���� #A)3	ی 
	ز*	ن �	��� ی 
��3	 /� دوش �I? S0#�� ا
P� ،2	�� ا�� داوری را /3	�� ای �$f0* ھ�7 ی �K &���Ij/  �Z

�2 زدا�$f0* ز�& /�ای	0/ �$+K S0� از  �.  

  73P*  Jاeی ا��	3��(K ی$
از ا�� ھ& I�/ �Kر�& �S0 ا����  و �S0 ا��	ری *	 را /� 
�+�	
2 /(���ن /� ا����� �7  ر�9	'# �/  A7K �K �+ق *  دھ$
ھ$ا�$اھ	ن ?+	ھA	ر . 

0�	ری از آ�	ن /� aZ در /�ا/� 41	وز �Jاق / �K ���/  * د	7+� از ��	
 S0� �ِ�0دا�
:$ا���ا�  �K در آن :+^ �P$ده ا�� aZ ��ار�� . د�� واز�K$ر#	ن د�	ع �Kد��ا��0	

�++Kا#�+� ط�دI? ��	* ن �$د	از: �K را  �	0K . �K ���P/ ��	Pد�	از � ��#I? ��از ا
0�	ری از :$ا�	ن *dLC ا�BCب /� 
	�7+�ان و29 �$د /� ھ+�	م ا�BCب ظ)& �Kد�� و آ�	ن /


� �S0 رو/� روھ�0�& �� /	 . ��	ن را ?���+�را از K	ر/�K+	ر
	��+� و :	 	/ 	* d9وا �/
S02. دو��?  * &�0C1 H)/ب /$د و /� دوBCز ا�	oدر آ �K 2
*)	�� و . �A  �(0  ا

�3	��	ن�
	K ھ�7 ی 	ب /BCا� aد �9ار ?���+�. *$ا�$� �OJ ن	ن در /�ا/� :$ا�	ا�+ .

	��	�+� ،  - ا�+	ن اK+$ن *�	ن. ر��+�:$ا�	ن آن ز*	ن ���وی �7Jه ی ا�BC/  /� #7	ر *  
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�+7�	

$*  �0)  ا
D� �K 2 از ا�BCب �	D� �M از :+^ /� . ��   S0� ل	Zھ� �/
�20 از �$د *	�� /�Iارد� �k	Z و �+K  *  /	1  / 2)
  .د��	 آ*�ه ا
2 و اK+$ن 

ا�P	3�P+: . 2#	ی دوم ��داد و/�20 و ھ��& ��داد ھ�دو �O)�  �$دا���(�� دا#�� ا��
�	رk	�  در :	*�8 در �(�0�� ��2M �$ران �Kد و ا�P$ه :$ا�	ن را /� رو�	رو�  /	 /  

��	�K  ا���J . �/ �++K را درک ��)�0K	�  �K در آن ھ+�	م ��$ا��0+� ا�� �O)2 �$دا��
�	��jدازی :	*�8 #+	��  دل /�0+� و در O1$ر 
���$�  و 
C$ط /	 ��ا�$ا�3	ی �

ا���(��  2K�Z ا:�7	J  /  ا�J+	 ?��+� و 
��$رد?  /�  �4+0��ه /� �O)2 �$د
  ./	ر��	����


  را ھ7$ار 
	زد 	�
�� �Y	م �V1 ��0* 20��S0 :$ان J �+> �/  �$+K)2 ھ+$ز 9	در �
�+�P/ را �1ارک  
	�
�(�J 20م . از آن *�	ن /� دو
� *$رد ا#	ره *  K+&. و 
C$ط 

C�	/ وی��� �K 2
$ه ی ا:�7	J  را /0�K U+� و /� zZ 2K�Z$ر ا����� ای ��ا?�� ا
*�دم ا��ان �	�M :$ا�	ن /	 <+� ا���$�$ژی روز?	ر *  ?Iرا����  ٥٧در *dLC . درآورد

�	س *)  و :3	� C* و*+�ی دا#2، در��در آن ھ+�	م ھ��K . p ھ��c 9$ه ی :	ذ/� ی �
�+  در آ
�	�� ی 
C$ط /	#�+� &ِ0�0Kر	د ا���$�$ژی *�K  7� ور	/ DK .��ا���$�$ژی  ا

�0& *  زد 1	 ھ& ��ا را دا#�� �	�
$
ھ�7اه ?�/ 2	 �J$  ا���$�$ژی *Iھ�K  P دم از 

  �(20 در *�O در . را) ر�	ه ا�� :3	�  (= /	#� و ھ& ��*		�
ا�� �$ع از ا
Bم 


�/�آورد و �eد�A  :7	ل �PJا�+	�M را /	 ا61	د#$روی   Kا��#Rدا	61Rب اeZ ت.�ھ
�� �Kد:$1 .  

�eZ   2ِ0ب�	�
$
�$7��0	ن ھ$ا�$اه #$روی و*0)7	�	ن Kداز$/  P�K�1  Kا��#Rدا	ا61

(2 از �oب /�eار /$د�� و از zZ$ر ا
�ا��S در . �	�Mی dLC* ب در آن�J دم�*


(2 ���ان و *�+'� �CL+* .  �0��	�
$
1+3	 *�ا�d ا�+	ن در 
yL :3	�  ھ7	ن اردو?	ه 
�	ن از ا�� *89$�D/ 2 /�3. /$د
��K S$ر . ه /�د��روA�1 و  �	د /� /��$� �K آن 	/

 S7J  J$�  K��ز 	ل /	Z ��ا 	2 داده /$د��، /P�* �6 رأی�* S(* ن	ز*	
ا
�ا��S در 
*  �Kد�� �K ?$�  *�ا�aZ d ا�Jاب در :23 /	ز�D ?���� اراk  ز�� 
)�L ی 

آ#+	�  دا#�+�  ھ�7 ی 0K	�  �K در آن روز?	ر /	 ��Y�� ھ	ی �+�+ . ا
�ا��S �$�	 ھ�0+�
 S6+* ا#2 �$د را�� aZ 	��$7��0  در د�K بeZ U�و دار�� *  دا��0+� و *  دا�+� �K ھ

�+K .20ز �7  دا�	7)  را *4J ��+> ��+� cP
 �/  1	CPی ھ�*$�  ط ���Y� . ��ا 	/
Z	ل و�9  #$روی �$ا
/ 2	 �PJا�+	e� �Mد�c #$د ، �	�M ا�Mار �Kد /� ا�B6ل 

�O* 20��$7K بeZ.  ل و درB62 /� ا��	
#$روی 
�ا�4	م ھ7�� eZب را وادار 
 Kا��#Rدا	ه ی ا61�# D�
. ����4 ادo	م در eZب 1	زه 1.  �	:	1 �O* 20��$7K بeZ

�� K	ری داد+> �/ �1 �K �0  /$د��$7K بeZ ��/	�� /� �	ددا�K 2# در . �K *  دا�& �(�0
�$7�20 #7	ری از ا��0ان *�Oی ��e آ#A	رK بeZ ��. و �+3	ن zZ$ر دا#�+� ھ7
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�H از اBJم ا�B6ل و �Z  در آ
�	�� ی ا�B6ل و *�D�  1 از آن #7	ری از �
�����$7��0	ن *�Oی در ز��ا�3	ی :7	ل �PJا�+	�M روز?	ر *  ?Iرا�K.  

از 
$�  :+	Z  <� را در �$د :	داده /$د . eZب ا61	داR#��اK  *48$ن P��o  /$د
�$7�20 /� *8+	ی �	ص �K�7(K اzJ	ی آن ھ& <� /$د�� /� K &�7 و ھ(K م	J ی	8+* .

��0	ن �	�
$
 �K 2#ر دا$zZ �+*و���  Z	+:  /eZ نR	8� 2 از
در K+	ر ا�� د
در K+	ر ا�� ھ�دو ?�وه ���و*+� �1�� :+	ح 
�/�*  . ا
B*  *06$ب *  #���

�3�0	ی �Jب �	�Mی /$د���	�$�
	� �K 2#در /$د . ا��ا	9  �	ح /� 1+3	:+ �ن ا�	در :3
��J  �0ب /	#� و �K$ری <$ن 
$ر�� را �	�$�
�Jب *d(P و ����P	ن ا����� ی �	

در �K$رھ	ی د��� �Jب ���0A� . eه :Iب �$د K+� و��P  را واردار /� ھ$07�  
	زد
 /�J��o &O� �/اب /$د در /�ا�Jت دھ+�ه ی ا�Zو �O+J ،&0��	�$�
/� �1ر�U . ا�� �	

��J &0/  /� ����ه ی ا
Bم در دروان زJ	*2 :7	ل �PJا�+	�	�$�
	� �O+J �M
��ه ?�2>  �0��	�
$
�0& در ا
	س /� 
bP �	1$ا�  �K$رھ	ی . �	�$�
#20A ا�� �	

2��? SA# S�ا*	�P	�� در ا�+4	 o	* S9	�� �K ����ه ی . �J/  در ار/�	ط /	 ا
�ا�
��ی :��	ن �K$ر�(A# �lا�/ �M	�  /�J &0��	�$�
	� - 20�� D2 وا�(* .
	� &0��	�$�

ا�� . �  /�J	�Mی :��	�  /$د �0A	ن 
	ز �8+  ھ�7 ی ا�Jاب را �c *)2 *  دا�20
8�� ?��Z �/  2ی �Z �K   - و�Zت *4	زی /	 ���و*+� ?��� �K$رz1  /�J ی	3�(*

�+K �P(o ب ��$ا�20 /� ان�J د�� ی	�0 . ا61��	�$�
�c� -   /�J  �0 61$ل �	�	�
$

�eZ SA# �/ - 2ب *��6ه ی 
$ر�� ایO)# /2 دو	ر9 �l2 /�اJ�
 �/ e�� s8/  9ا�J

�e �	��ار �7	��� ��0Z ام�M و �
:+3�P	ی *��  و *O)3�6	ی *)  . 9$ی <$ن Z	�� ا
�K$رھ	ی /	�+�ه O� �/  /�J$ص ���و*+� #�ن :+3�P	 و 
	ز*	�3	ی *��  ھ�7 از 


�+� و ا�3C	�  د��� در /�ا/� *�دم	K ب�J  �0��	�$�
	� &0��	A�ب  #�ت راد�J
:+3�P	ی ا
B*  ا�$ا�  و 
)'  و ?$�� ھ	ی د��� <$ن و ھ	/�2 و ا�C	�Jه . ?�$د��

�� &0	�Mی را /�0+��	�$�

  د���ی را . د��� �		�
:3	ن ا
Bم �J/  /� �1ر�U ا�3C	ی 
  .*  آز*$د

 �0��	�
$
�� دو  -ازا�+3	 I�/ �Kر�& ا
Bم l	1 261 #���8  و 	�0  ا��ان /�0Kر	*
L0(� HP+: �/در /�ا  *B
�� و /� و��ه ا�e4��ه راھ  *�'	وت از ا
Bم 
+�  ��ا��	ن ا

��د�+  �	M)� *  ?��2 ا*	 . :$ان ا��ا�  د�+  ?�$دo  +�+� &0�0Kر	م از *B
ا�� ا
 �0��	�
$
�� /�ا�� و . ھG7+	ن <� /$د و L0(� ی$
ا�� :��	ن 9	در /$د :$ا�	ن را /� 

�H از ا�BCب و �z	ی :3	�  /. ازآ�	ن ���و�  رز*+�ه /0	زد�  
	�
1�1�b ا�3C	ی  ���
���ی *	Y� ی	z� د	ن ا��ان وھ& /� ا�4	0&، ھ& /� �61ک :$ا���	�
$
و zZ$ر اردوی 

��ا�� �z	 ?�<� در ا��ان 
	�3	ی دھ� ی �+4	ه �8+  ��H از ا�BCب K	ذب . *  ا�4	*
ا�� *�J$74 از O1$رات . /$د ا*	 ھ$��P(H و آر*	���ا و از ھ7J ��73* �7)��ا /$د

وا89  و K	ذب :$ا�	ن ا��ان را /� 
$ی ا�BCب 
$ق *  داد در Z	�  �K اK+$ن ھ�7 ی 
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��$رد?  و ��Cان ��Y�� ھ	ی /0�K U++�ه *+�3  #�ه ا�� /� اBMح  �l/�ا 	ا����� ھ
ط)CZ، P$ق /��، �+	ھ+�? ،��ھ�e از ��I?،2�$ار *0	�27 آ*�e و <�eھ	�  از ا�� 

�� ی ا�'8	ل و ر�$ت ھ�0+� و ھ� �$ع د
�K 2 ھZه ی رو�++K �7 و ھ�7 1$�)�ه
�++K  * �+)��را ر  ��#I?ا�  و از �$د���	آر*.  

ا?� . ��MB آن S0� �K ��ز��ان /��+	ه اK+$ن رو#3	ی *C	و*2 ��ھ+�  را *  آز*	�+�
ا�� :��	ن ��$ا�� /� /��	�  
	ز*	�3	ی *��  /�+4	+>،�*	��G ��$ا�� :��	�3	ی 
 rC� 29آن و ،����+��$دا���(�� ی :87  راه /�+�ازد و /� J	2P9 *)  و ��71  �$د /
�� *�$�9 *  #$د، از P9$ل ھ� �$ع �381 و ��� S0� ر :)$ه دادن	Aھ	و ?+  +Aا����Zدر


�/	ز *  ز�� و 
�ا�4	م در �$د ��و*  رود  ���$f0*.  

�� ی ر+�*��1ی ر�2(� ای. ١٢#-  

J 2/	9 دور �k	Z ل	Z ن در	در ا��ان در :�� 	ر?�ھ	و #7 	ھ ��	
�7ه ر از /	/2 ر
2
ر9	/2 *�	ن *(	�'	ن AZ$*2 . ا�� دو �$ع ر9	/2 در 
� �M�J /�آورده ا
2. ا

ا
B*  و AZ$*2 ا
B* ؛ر9	/2 *�	ن *(	�'	ن *AZ SC�0$*2 ا
B*  /	 ر
	�� ھ	ی 

	�� ھ	ی وا/��0 /� دو��  /��	��؛ ر9	/2 *�	ن AZ$*2 ا
B*  /	 ر
	�� ھ	ی *SC�0 و ر

��	��ا�� 
� �M�J /  �1د�� *���73� �M�J ھ	ی 
	ز*	ن �	��� ی ر9	/2 . �9ر31	ی /
ا*	 *���73� �M�J ی ر9	/2 در ا
	س ر9	/2 . در آن دو�M�J ای ا
�K 2 �	دآور#�م


yL دا�H *$:$د  	/ 2
�	ن 
yL دا�H :	*�8 �8+  /� ط$ر�7Jه :$ا�	ن ا��ان ا*
2*$AZ yL
ا�� . ا
�0A� �K   *Bه در دا�S ا��ان /� و9$ع *  ��$��د وo	�b در 

  .*$رد را *  1$ان �M�J ی <3	رم /� 0Z	ب آورد

 ��	
8�2 ا��ان در ارP1	ط /	 ر
	�� ھ	 و اK+$ن �	/ �M	 �P8# ای از ا�� رkو  
/�ر
�P(*  ط ��	ا?�:  �M�� م ?���� ا��	�  J	7�:ی ا	ھ �AP# �K 	ھ.  * rC� 	4+�در ا


2 /	زان ،#�AP ی �$اھ& 	�

2 ورزان و 	�
ا#	ره B��/ �K &+Kف O1$ر #7	ری از

�/��e	ه 9	در �($اھ� /$د ھ7	ن ��C  را ا�'	 �K �+K /� ھ+�	م zZ$ر �/  
  /  /

�� رk	#	ه ا�4	م داد و در آ
�	�� ی ا�BCب (J درا��ان ��C'�*ه ٥٧	#	k�76ر* ��(J .
	A*ط  ?$�� ?$ن ا	P1ی ار	ھ �AP# ه ا��?��0ش��	ر��	1  *�+$ع /� /	ی . �	3�P+: �?ا

��?Iاری �Mای l.1 انe���و*+� �$دا���(�� در :	*�8 ی ا��ان 
�/�آور�� /  �1د�� *�
از ا�� /�G	ره K	�$ن �$�0+�?	��3	 . آ*��A	 و /  /  
  /� �6$ی �eا�+�ه ��و*  K	ھ�

 �+�0* c� $د را در� 	1 	رو�� ارو�  * ��$#  * �+(/ �K &�رI�/ �/  
*I�Pل /  /  
�O* c	�PZ ?� /  دا�H و ��H �	ا��	ده /���j0 /� ا*�� آن �K ا/���  ?Iرا /�ای �$د در 

�++K 	� 2 و
  .�M�J ی اد/  و ھ+�ی د
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�c ����ه ی د��� �K در ا�� 
	�3	 �$ران �Kده ا
zZ 2$ر اBMح ط)P	ن اBMح #�ه 
2

�  K	ر�Kدی *)7$س در *dLC دوم ��داد <+�.در Z$زه ی *J$PL	ت دا�)  ا	�
 �

/� ھ�7اه دا�Z �/ 2#ی �K اBMح ط)P	ن �	م ا����	�� O1$ر *  �Kد�� *  1$ا�+� /� 
Z	R ا*	 �A1ار آن 1	ر�T را دار�& /	 /	ز?�ا�  . *�د *J$PL	ت �9رت را ��ا<+^ آور��

	ی �39*	�	ن ?$#� ����0 و از K	ر ا��	ده ی اBMح ط)P	ن را دار�& ھ�7اه /	 /C	�K .	ذب
��#I?  (0� ه از�# �����I� ز	/ 	ه ���	ز*	/ 	ی ط�د #�ه �	<�3ه را /� 9$ل . <�3ه ھ �ا�

�9ار دھ+� » ��وش«K++� و در �Zی *�6ود در *�8ض »1	Rر�I��«آ�7	��	ن *  �$اھ+� 
  .1	 D+: ا�� د*$�Kا
  درھ& آ#'�� ی AZ$*2 ا
B*  را /�$ان ا��e/  Kک �Kد

$OC* ��در��*2 ا �K  1	�ا����� �*	� ���� K)�7 ر���
. د /� K	ر ا��	ده ا�� /� *8+	ی را
h��Z ده ی	ا�� D'� از �+> 	/ �PZ	O* �+> e: ار���� p�ھ+�����	ن ا�� 6M+� ی . ھ

�)C* H�$0	طK �8	ر ا
� 2	 c6z* . �/ ھ�7 ��)0$�+� و *��:& و�$�0+�ه و ھ+�*+��

�0 ی�*  
�K ط2 /�ای	
1$ر�M  ،27AZ  �0$رت 
	�2 و 
	ز �	 /� M$رت و

*��:H7 ادJ	ی ��)0$ف /$دن دارد،�$�0+�ه اش در آرزوی �: c	�eه ی ارو�	�  *�ام 

	زی و b(C1 در آl	ر ھ+�ی و:�3 *  
	زد  jK 	/ اش �V/	� �+*�+و ھ �+K  * Ho . ��ا

�& ھ�p ارز#  ��ارد *�� DAJ دادن و DAJ ا��ا���CJ b�K�1 . �K  �	P(ح طBMا
�+�
�3	ی AZ$*��	ن /+��++� Z	R /	  روز?	ری *  �$ا�	
/� *�د رK� <3	رم /� ��C �	ر

�� �$د را ��ا���	ر ا�� <+�� ر���� �	*� ھ	�  *  �$اھ+� اM$���ا�	ن و *����	ن �
�++K م�?�
.  

  8^ار از ا2/م 2	�42:%[، دو، �2 . ١٣

��د �K در /�ا/� ھ& ا��0	ده ا�� ?  * SA#  89دو اردوی وا  �$+K ھ�7 ی . در ا��ان

��$رد?	ن از ا�BCب ا
B*  در �c اردو �9ار?���� ا�� و در ا
	س /� /	زا����  

در /�ا/�#	ن اردو�  ����ار آ*�ه . 1	ر�� T	�M 1	ر�8* T	�Mد���0P  ��	ن *  دھ+�
ا
2 از <� 1$ده ای و ���Z ای و اBMح ط)b درون 
	��	ری و /��� ای را�2 �$ار 

1 �K y(0* د��ان 	و 1 �
7	م 1	ر�T و :+HP ا:�7	J  را *�6ود *  
	زد /� ھ7�� و �	
0K	�  �K ذره ای از �kورت ا�BCب �D �7  ���0+� . :37$ری ا
B*  و /	زآرا�  آن

�+4+
و ا�� ��$�2 را �rC در ارP1	ط /	 . Z	R ھ� ا�9ا*  را /	 *8�	ر ��2�$ *  
�++K  * ��0'1  *B
1+3	 ا*��#	ن /C	ی  ا�+	ن. �Zا
2 از 
	��	ر K+$�  :37$ری ا

ھ7�� �Y	م ا
2 /� ا*�� آن �K ا�� رھ�Pی K+	ر /+��+� و /� ا�+	ن ا*A	ن دھ� /� �9رت 
�+
ا�� ا����� و ��	ل �	م :	ن ھeاران ھeار�'� را 1	 K+$ن /� /	دداده . /	ز?�د�� �	/�

2
ھ7�� *�د*	ن ھ� . ا�+	ن ا:	زه �7  دھ+� ھ�p ?'�	ری /� �	�	ن و /� 7K	ل /�
�. ا
 r/�6  را /  رP* ز�� و ھ�	
7�* 2K�Z	�e و *(	�'  را وا/��0 /� /��	�� :)$ه ?� *  

ا�+	ن از �	د *  /���، ا��K ،�O9 �/ ��P . و �	*$:� /� /�20 و ھ��& *�داد /	ز*  ?�دا�+�
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�& رھ�Pان و ?�وه C�0* ط	P1ار 	ھ�7أ�  و / 	*�$رت و/ 	د و /�*	/  *B
ا�� :37$ری ا
)  /	 ا�	Rت *��6ه ی آ*��A	 و ا��)�D و <+� �K$ر د��� �o/  /� ھ	ی ا
B*  و *

�� آ���� �	د#	ه ا��ان(J��
  .�9رت ر

 e��G	ره /+  �Mر ا
�0A� �K 2ه دروغ *  /	�� و از ھ�7 </ ���A  از *+��Yان ھ7
�P(ا�2 *  ط�/ . �K د$P� 2؛?$�  او
��	��	ن در ارP1	ط �P$ده ا/ 	/ D�ر	در �  �$?

�� از از4Z	ب د�	(C1 د /�ای$/ ���	
 �(�
ع *  �Kد؛او �P$د �K ?�و?	ن ?��ی را و
*�Oق و ر��� /� #$رای ا*+�2؛ او �P$د �K *  �$ا
2 از ھ7�� ?�و?	����ی /�3ه 
 2*$AZ �7K �K د$P� رد؛او	j0/ ام�Jز?�دا�� و /� :$�� ی ا	ه را /	#	k4$�� و *�76ر/

�+� ی *20A# 29$ *3+�س /	زر?	ن را /� *� bL9 زاده و �A  دو /	K د��� در آن �'�
 Hھ	K 1  و <� از راه	�1	 �$د را *�Lح 
	زد <� از راه *8	���3	ی �4+0��ه ی *	�
 2
��ه ی /�3ه ی وا*3	ی AZ$*� ، او �P$د �K در :)0	ت �M$O  ر�	���+��

�& /$د /	 د
��	ه ھ	ی ا*+�2 » �	ول و� «:37$ری C�0* ط	P1در ار �K ا�0$ی را��
�	ن *  ��ا�0$ی /�o عB2 ا��ان را /� اط�، #�2K *  داد و از ا�� راه ھ�7 ی *89$

��	
ھ7�� #(h در آo	ز ا
��Cار :37$ری ا
�C�  *B  و��ه در ا*$ر ا��ان . ر
دا#�� ا
2 و ��H از آن ��e /	 ھ7�� /+  �Mر و دو
�	�H *	�+� ا0Z	ن ��ا9  و د���ان 

�C	ت ا:�7	J  �8	ل *	��	ء C)1 �0 ی
/$ده ا
2 و /� ھ7�� /+  �Mر �	ری داد 1	 در *�
د��Kی /���د در Z	�  D�  �Z �K از در�	�2 د��Kی 9	در �P$د <+� :7)� ی 
	ده /� 

��$�/ �)
  .��ا��0 

�#	P� ن	*�د* �ا� 	ط /	P12 ا?� در ار
�$ب ا
2 ا?� ا�+	ن در . د�	�2 �	ر:  /� ا
�����$�  �$ب ا
PA� 2	ر ��3
�  . 9	�b آن ارP1	ط �9ار /�*B
31��  #$د از *)�$ن و ا

�	ن در ارP1	ط /$ده ا��/�o 	/ $
/	زر?	ن �$د ا�� ���A را . �K از #�3�$ر /�20 /� ا�� 
در /�6ا�  �1�� روزھ	ی 1	ر�T ا��ان ا�+	ن /	 
'	رت آ*��A	 و /  /  
  . /�ز/	ن را��


	��+� /�ای  در ارP1	ط /$د�� و آن و29 ا?� *	 �O* c	�K  * �PZد�& آن را /3	��   *
	* 2�O)# و 	?'�� ھ �آ*� /$د. از ارزش ا��ا���
/	 . ھ7	ن eJت 
6	/  در ا�� راه 

 �/  �	
�b ر
<� /	ز�3	�H در آo	ز ا�BCب /+�	��Iار /������ *O	دره ھ	 و در ����4 آ
 �l�* 6$ی� �/ e�
�*	�� و 
�*	�� دار /$د و در �	0K	ز�3	 � e��? د ا��ان و	O�9ا

از �	د ��K &��P در ھ+�	م �(20 وز��ی . ا#2 و ا�� ا7J	ل را 1.��� *  �Kد�8	��2 د
�3	 و 1$ده ا�3	 ا�� را /�?���+� و /	��$�2 . *3+�س /	زر?	ن �	0K	ز�3	 راه ا��	د*B
ا

H�	ن و ھ�7اھ	زر?	/ ��  .71	م /� ��H را���� ھ�7اه /	 
A$ت و1.�

	ر *  ز�+� ھ7	ن ا����� ی eZب ا�� �zZا�K  1 اK+$ن �c ا�BCب ا
B*  �$ب را :
eZب 1$ده ی �$ب ھ�?e و:$د �($اھ� . 1$ده ی �$ب را /�?���� ا�� و /�ا��ا#�� ا��
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ا*	 K	ر /� ھ7�� �Z .دا#2، <+	ن �K :37$ری ا
B*  �$ب ھ��G	ه 
�/��($اھ� آورد
�/	�  7� �71	�.  

�ا�0$ی ھ�7اه /	 ا�� �K  0K ا�BCب ا
B*  را /� *�د دا*	دش در �+	ه د
��	ه ھ	ی �

��$#2  :3	ن را   *B
�	�$اده اش /� ھ�4ت /�د Z	J�* R  ا
�K 2 ا�BCب ا

2
ا�+	ن �7  1$ا�+� :	��	ه ا�BCب ا
B*  را در
2 و /� ا��ازه . د?�?$ن 
	��� ا
�� از ا/8	د *+'  ا�BCب ا
B*  در
2 آ?	ھ  دار��،�� *  1$ا�+� ا/8	د *�2P ا�� . /4+0+�

ھ7	ن ا��ازه �K ا�7Zی ��اد از *����2 :3	ن دم *  ./� داوری j0/  7(J	ر��ا�BCب را 
�J�* e  ا
2 ا�BCب » آR �	ول و� «ز�� و �4+0��ه 
(� *  ?$��؛ ا�� د��Kای �

2�	

C$ط ا*�jا1$ری /)�$�0& . ا
B*  :3	ن را��زا�� ود?�?$ن  H�	Jت اد	Plای ا�/
	A��*1  درآ	Pl  /ل *  ز�� و	را *�  
ا�� آدم و . ی �D از
C$ط /�:3	 را رو

&�+�
+H4 آ�3	 /+� �/ &��� . *�	�3	�H :�ی ���K �+�0 /($اھ+> �K &�1+3	 �$ب ا
2 /�ا�
ا
��1RR  از ا
��7ار /(���ن /� :37$ری ا
B*  /� د�	ع /�*  ��eد و �	دا���0 

�+K  * ���ار ا�� /� K  * �A� sPJ+� ا
�7. :+^ �	�7	ن /�ا��از ھ�2 
	�� را $1:
�Z  در�	��  در
2 از 
	��	ر .  �Y	م /�  او ا*A	ن *  دھ� /� 
	��	ر �9رت /	ز?�دد

*�ام *	�+� 
	ز?	را *  ?$�� /	 او 71	س ?���� ا�� از . �9رت در :37$ری ا
B*  ��ارد
ا�� ?$�� #A)3	ی *c6z 1	ر�(  *�ا /� �	د . دا�Y� S	م و <+�� و <+	ن /� او ?'�� ا��

K	�A	 *  ا��ازد �K رو
�	�  /�/(2 در آ���� ��Y6 ی » ا/� 9	�$ن در /�«دا
�	ن
�7Jش ھ+$ز /� ا*�� ورود /� د
��	ه 9	�$ن /$د؛ دروازه /	ن /� او ?'2 1	زه ا?� از ا�� 

  �c دروازه ھ& /�Iری دروازه ھ	�  د��� در/�ا/�ت �$اھ+� /$د

  ����� ی آ��ده . ١٤

�	ز*+� #+	
	�  ھ� ?$�� *$#A	�  در اZ$اRت :	*�8 ی ا��ا�  �$+K r�ن  در #�ا
��31�� ی ��3
�  از ا�� ?'�	رھ	 ���M  د��� . :	*�8 ا
2 ?'�	رھ	ی :	ری در ھ7

*�P(ط   . &�
�  از آ�3	 ��اھ& ��3ھ�7 ی ا�� ?'�	رھ	 �Z  ا?�  /� ھ�Z	ل ا*	 *  دا�
��0+� و ارز#  وا�Z و /�ا/� ��ار��� yL
 c� آور�& در. I�/ �K ��A� ��ر�& از از ا

 c�A'1 �8 و*	: c� در 	رھ	ی ?'� �J$74* �/ �ه ا��ا��	��  
��Y ��ھ+^ #+	
 �l�*	� و  P+: ی	رھ	ار از ?'�I?�lی ا	رھ	0$، و ?'�A� �7ه ازJ ��o �7ه ازJ ی	رھ	�'?

1+3	 *  �$اھ�& از . *	 در ا�+4	 <+�� �O9ی و ���M  ��ار�&. ھ7�2 �	ص �$د راداردا
�& و ��Y  ط��  /� ا�� *$k$ع $1:�+�e?�/ ر را	دو ?'�  A� ���ی د$
دھ�& و از 

&�+Kا/�از 	2 /� آ�3P0� د را$�.  

ا*	 در آo	ز �$ب ا
��A� c� �/  2 ی د��� ��e 1$:� دھ& و آن ا�� �K در *C	ط8  
ا*A	ن دارد :	*�8 ای 
(2 ?���	ر و در?�� #$د /	 ?'�	رھ	ی K	ذب �	 ?'�	رھ	ی /��0 و 
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&�CJ .ذب ر	K ی	رھ	�'? �O9 �/  J$+O* و ��	�0ه /  �A� &*  دا�  �	رھ	ا ?'�

  و ھ$�2 ط)P  ��ھ+�  و 
�ا�4	م /� ?�7اھ  �K	��ن ذھ� *�د*	ن 	�

$د:$�  

�8*	: c� ی *(�)� ��اوان . در	در ��ھ+�3 	رھ	2 از ?'�

  از ا�� د	�
 �3j
در 
$ذ *  �$اھ+� 1$:� ?'�	رK	ذب /� و��ه و�9  
�/�*  �K ��K ?�وه ھ	ی ذی �'. د��ه ا�&

*3& و  ،ح	د و *0	�e: �++K  ( آ��L* �K �Gا�A	ر 7J$*  را /�?�دا�+� و *L8$ف /� ا/8
12
�� K++�ه ا�	 /	رھ	 د��ه ا�& وc�  �9 ر��D :37$ر A�ی آ*� در ا�	Rت *��6ه. 8

 SO�B/ 	� ه$C�	/  +7#ی د$
?���	ر *  آ�� �	?3	ن از ��L :+^ و 7Z)� ی /��و�  از 
* �)
  را�� و ?'�	ر اM)  را /� ��D� �+6M 2 *  ز�� و 7J �:$1$*  را از آن 

ا�� <+�� رو#  را �P	�� �	ص آ*��A	 دا�S/ ، 20 در /0�	ری :$ا*d . /�*  ?�دا��
��و*+����1 از :	*�8 �  �	A��*ی آ	ھ ��	
د��� ��e /� و9$ع *  ��$��د *+�3  <$ن ر


bP از آ�4	 �7$�� آو ��  .ردم 1	 *89$�2 ?'�	ر K	ذب را /+7	�	�&ھ	ی د���  /� ھ7


  ظ	ھ� *  ?'�	ر /��0 ا*	 �$J  از ?'�	ر ا
O� �/ �K 2$ص در *	�
�	ن ?�وه ھ	ی 
*$J$k  را *  ?���� و از راه �A1ار ھ�?$�� *'� و ��و:  را /�ا�� ?'�	ر *   .#$د
���+/ .� �)
7  ?$�+� ھ7�� ?�وه ھ	 از راه �A1ار M$رت *f0)� ھ�?e از راه SZ آن 

  �f�� و ��	ر *  ��	�0 /� /(�  J$� ھ�7اه �$د �/ �K �++K  * د	ودور /��0 ای ا�4
�+K  * ���$1  
	�
ا�� �$ع از ?'�	ر در ط$ل ز*	ن S��P1 /� ?$�� ای از ا���$�$ژی . 

 2
���� ��و *  روی و راه ��و:  /�آن . *  ?�دد / �K	B1ق ?$�� ا/  +K BC1 �>ھ�
��ن از آن ?'�	ر و . $د*�O$ر �($اھ� /#$� &�> e: 20�
�ا�4	م ?'�	ر /��0 <�eی �
�� �A  از ا�� �$ع ?'�	رھ	
2 در :37$ری ا
B* . /��3  دا��0� آنC� 2�Rر و	�'? .


	زی . ?'�	ر /K ��0	ر�Kدی �	ص دارد 2�Jو *��و ��از آن *R$78ً در :$1 23:
�	ن و �. درو�  ا
�'	ده *  #$د�$M ی	رھ	+� ?'��	ی و درو�� *����$M ی	در . ��9 ھ


2 ا*	 ?'�	ر /eV�  * ��0د و رو 
$ی /��ون *  ��3 	�
�C(Z ی /��0 /	ز . �M�J ی 
در ا�� Z	�2 ا
�K 2 ?'�	ر /��0 /�  ؛*  #$د و راه /��و�   و J)+  را *  :$��

*  در ا�+4	
�K 2 ا�� ?'�	ر /S��P1 ��0 . و K  * �:$1+� *(	طP	�  J	م ��	ه *  ا��ازد
ا
���P*  �R+  /� اC�J	د و /	ور �$د را 
20 *  ?�دا�� #$د /� ?'�	ری /	ز و �	�� ھ	ی 

�� J	م *  #$د:$1  J$� �+*ز	�در ھ7�� *dLC ?'�	ر /��0 /	 /�6ان د
2 /� . و �

  . ?��P	ن *  #$د	
�� در 9	�$ن اC� 2�Rو SMزدن /�ا ��A1 	/ �K  8�# �C�

�)�� /� /�6ان #�،در
2 ھ+�	*  �K ھ7�� اSM را :37$ری ا
B*  �$د/($د آ*
�� د�+  �3	د،در �3	�2 /	 o و  ��J  9$CZ ی �M�J �/ 	� 2 و�	
*�A$ب و *�ون 
  * e�*$از�+  د
2 و �+�4 ��م �Kد و *  rC� �� �K �+K ھ7�� اSM را ��
H /�ا��

�+�K  * H�	> �/ e��8  را �# �C� م	71 S/ ، ز��	
.  

�& در K+	ر ا�� دو�$ع ?'CJ ر	آن را ?'� �K م���	ر /	�� از �$J  د��� از ?'�	ر ��e �	م /�

  در . *  دا�&	�
 �A� ا��ان ��اوان /� ��ھ+^ و �M	8* T�ر	در 1 &�CJ ر	�'?
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2
�b وارد 
	��� ا
/	رز�1�� �7$�� ی ا�� ?'�	ر را *  1$ان ?'�	ر . �K$ر*	ن آ
/� �1ر�U ر�	K	ری و
$د:$�   K$د1	ی /�20 و ھ��& *�داد دا��K 20 /� ھ�7اه �$د

2
�& در واJ$� d9  ?'�	ر ا
�K 2 آ���o /� :)$ه ھ	ی . و�0	د /� /	رآورده اCJ ر	�'?
2
�& �K در 7k� K .	ذب و /��0 اCJ ر	روی ھ& *+�3  *  #$�� /� ?'� 	ھ�7 ی ا�+3

�P  داردK�1 2(O�.  

�e /� #7	ر *  ا�+3	 K �/+	ر *  �$اھ�& دو ?'�	ر د��� را �K /� ظ	ھ� :	*�8 #� ��	
	+
&�+�P/ ش �41د . رو����I� ده ی	*�8 ی ا��ان آ*	ن :$+K2 ا
�A  از ا�� ?'�	رھ	 *�J  ا

2
ی �I��ش  /� /�	ن د��� ا�� ?'�	ر *  �$اھ� /�$�� ��H از ا�� :	*�8 ا��ان آ*	ده. ا
2
��� ا
2 �	:�8 ی ا�BCب ا
B*  *�دم را آ?	ھ	���ه و 
�ا�4	م آ*	ده 
	. �41د �P$ده ا
����Ij/ 1  /� . �41د را	�ا�� �K ا�� �41د <�20 و <�$�� *�دم /�ا�l <� �$ع از �41/

  �0��6	1  ژور�	�k$1 ر /��7  آ�� *�� /� *�د	?'� �ه ا�� از درون ا���
ا�� آ*	د?  ر
�A  از0K	�  �K ا�� �$ع از C(1  را رواج *  دھ� در
�K . 2 /� و ر��� ای ��ار��

K 2
?I#2 آ�2 هللا *+��Yی �$#�� /$د ا��	ن راه را /�ای ر� �D از دھ7	ن 0K  ا
�	ن د��� �. ورود ا��ان /� �OJ �41د ?�$د/ �/1 �OJ ا��ان وارد d9$* آن 	د 84+  1�

ا��K ��P ا�� <+�� ?'�	رھ	�  را �7  1$ان :�ی �K  C(1د ا*	 وا89�2 ا�� ا
2 !! ���ه /$د
 ���C�8* �K  �	0K �+�0�� &K �Kژر: &� *B
�41د ی ا��ان را /� *�Z)�  ،37$ری ا

ا�+	ن �rC از �	د *  /��� �K ا�� :37$ری ا�� راه . ا
B*  رھ+7$ن #�ه ا
2 –ا��ا�  
2
ا
2 و )K	1$ز�	ن(» #�P *�ر��0&«�41د �3)$ی در ��Y ا�+	ن . را وارو�� ط  �Kده ا

»�+/ &�  !  و /+�	دی37$ری ا
B*  �41دی ا
2 *�د*:ا*	 �41د ،)*��B (» �41د �

 �K م	� �2 /� ا�
��ه ای ا���+���ه ا
2 ?'�	ر ��K�/�
 ��0* ��?'�	ر د���ی �K در ھ7
2
ھ7�� *�د*	ن در ز*	ن #	ه *  ). /+  �Mر(ا��ان Z	R آ*	ده ی �I��ش د*$�Kا
  ا

 �P�	: �7��0ده و ھ?  
37$ری :در آ
�	�� ی ا
��Cار . *  �$اھ�&?'�+� د*$�Kا

ی *(	�'	ن و د?� ا����	ن 
	*	ن ?��2، از ط)$ع  �K$ب ھ�7ا
�K  *B /� *�د 

+�'?  * �)

2 ا��ان 	�
 aدر ا�  
�20 ودوم �،د*$�Kا/ HP+:از D� �K R	Z  و�
*�دم /� ��	/	�3	 ر�(�+� و #7	رش رأی �$د را ط)�K bد��،*  ?$�+� 1	زه ��١٣٨٨داد 

�	ن د�. ��*�دم ا��ان آ*	ده ی �I��ش د*$�Kا
  #�ه ا/ �/  
�� /�ای ا
��Cار د*$�Kا
�++� 1	 /�$ان د*$�Kا
  را :	 P/ آ*$زش ��	#+�؛ �8+  *�دم /	دم �(��  دا#�� /�* ��	/

�H از ا�BCب �	ددارم و�9  را �K *�76 رk	#	ه در �A  از *O	�PZ ھ	�H /	 . ا��ا�2�

  ����P� c	ر ����  ?'�� /$د �K$ر ھ+$ز آ*	ده ی �I��ش ھ�7 ی :)$ه ھ	ی د*$�Kا

20�� .20�Z	R ھ7�� . *(	�'	�H او را <+	ن �A$ھ�K Hد�� �K ��ا*$ش �Kد�  �
 2�+�J ر *  /+��� و از	K �/  ��	+# �8*	: د��ی  *B
*(	�'	ن در ارP1	ط /	 :37$ری ا

�++K  * د	�  J	7�:ت اR$61 . در	*�دم 9 �ا� �K �+�0ھ 	*8+ �ھ�7 /�� 	$ع ���#3� �ا�
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�+�  :	*d و ��د*/ �+�0�/��0 /� اZ$اRت روز و /��0 /� ���وی از . +�ا�� /�jورا�+��
  .ا�A	ر 7J$*  ��	ه �$د را *  آرا�+� و #SA *  دھ+�

�)�Aد?	ن O61 �K &ن دھ	2 ��
�� ?'�	رھ	ی ���M  د��� *  ط)rC� �P �$ا+> H4+

 
	�
. ا��ان 
�7J  73ه دار�� در ?�7اه �Kدن *�دم و ا��o	ش آ���+  در ا����� ی 


	ده3+1 2(J c� �/ 	 : &Y� c� /�3ه *+� #�ن از 	ن �7  1$ا�+� /	?$�� از *�د* �ا�
ا�+	ن 
	ده ا����	�� /�ا�� /	ور�� : �K	�A� . �8*ی /� R$61ت ا:�7	J  ��	ه /�+�از��

ا�� 
(� را *  1$ان /� �6$ی . ھ7$اره �$ب /$ده ا
2 و رھ�Pان ادوار ?I#�� ھ�7 /�
/� ھ� �K رو�Kد��،�$ب ا
2، و از ھ��K رو?�دا����،  *�دم: د��� ��e /�ز/	ن را��

2

7J 2)  و ./�ا	�
د ا�� رو�O� �K �A)�  ژور�	���0  دارد، در ھ7	�6	ل /� K	ر 

  *  �$رد	�
  .د
2 آ*$ز�Kدن 6M+� ی 

?'�	رھ	ی :	*�8 ا��ان را �7  1$ان /�#�7د <+	�C* �/ �G$�� ای د���  �K در ا�+4	 I?را 
. #	�� در �	ر
  اBLMح <+�ان رو#+  �P	#�» �	?'�	ر«. & ا#	ره ��$د*  �	*»�	?'�	ر«

*C$�� �	 ا
7  را *+'  *  
	ز�& �	�$J  از �Jم » �	«Z	R ر
& ا
/ �K 2	 K �/	ر?���� 
*  #$د » �	/	ز���«و » /	ز���«/�ای �7$�� *  ?$�+�.ھ7	ن *C$�� را /�ز/	ن *  آور�&

�����Z ای و *1R$C  د���o ز���ی	2/
درواd9 *  �$اھ&  /� » �	?'�	ر«/	. ازھ7�� د
&+K ره	را��ه *  #$د ا# �ذھ D� �/ ح �7  #$د و�L*  +(J �K �Gآ� . ��$C* ��ا�� <+


	�� ی *L)$/  » �	?'�� ھ	«ای در#7	ر	+# *�8	2 :(O� ��'? 	� حBLMا 	�4 ا*+?  *
اSM �$د �$J  ?'�	ر *+Y$ر ا�� 9)& ا�� ا
�K 2 آن <� �K /�ز/	ن �7  رود در . ��ارد
2
» �	*$ش ر?'�	«. وا�  /� *OC$د /	#�» 	*$ش?'�	ر�«از ا�� رو #	�� اBLMح. ا

 �	3+� 2
�	ن د��� ?'�	ری ا/ �/ . �/ �K 	1$ده ھ 	ن �	�P)� ?�وھ  از 	�8 �*	:
�/ dLC* ��0  �$د را در ھ�Pن *  دھ+� و د�	�9 ��BJ  1	J$k$*  ر	از ?'�  J$�

��ت ا���O1 �K e$ر *  رود /	زده و *O6$ل *��	ن *  دھ+�، درZ ط8  /� ?$�� ای	C

A$ت *  K+� و آ#A	را /� آ�3	  ���$J  و�	ق �	�$#��  /	#� در ارP1	ط /	 *0	�8*  (

ا�� �$ع از ?'�	ر �K /� *�د روش IZف K+	ر *  رود و در ژر�	ی ذھ� �1 . �7  ��دازد
�J$� 2C  از ?'�	ر ا
�K 2 درCZ 2 و  ��20 *  #$د در
�	�$دآ?	ه �K 20�� �1ده ا

��د �	 :	*�8 �	 ?�وه ھ	�  *8�� از آ�3	 �	د�K  7++� و آ�3	 را �$#	�+� �7  دا�+� و �7  
ر��	رھ	ی ا�P$ھ  از » ?'�	ر�	*$ش«*�	ل /	رز ا�� �$ع از . �$اھ+� /� آ�3	 �j/داز��


���ان در ارP1	ط /	 �	0K	ز�3	 در آo	ز ا�BCب ا
2؛ 
A$ت در ار	�
P1	ط /	 �9)3	ی 

  �	 ر��	ر ز#2 و �	�0+�ی <$ن �1ور 	�
��3	ی O)# �1ور ا��اد و 	�  /eZ درون

�2 را *  1$ان �7$�� ھ	�  د��� از ا�� �$ع O)#»*$ش	ر�	زه . /�#�7د» ?'�$Z ��ا
2
2 /0�	ر دارد و 1	K+$ن از $1:� 61)�)  و ��ھ+^ #+	��  /�3ه *+� ���ه ا�از آن .اھ7

�	ت آن را /�A	�& /� ھ7�� ا��ازهM$O� ���د  �M�� در �A(/ 	1 &+K  * 0+�ه/.   
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