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��اض �� ;�ھ	1 �-ا و �	,� �� آذر��2]�.0 ھ�      Kدر ا ��  

    Z	1 ھ,�اھ	]��:� ��!  

  

 ای �
 	�م در ����	"��
��ری ا���� �
 ��ای ��د��ن و 	���ا	�ن "����آذر��*(�	� ھ� �
 '&% �� "�د،  از "! 
 دو ��ا و ����ی �

�	�" 
���- �&.�
 76 . ھ�ی 6 ���� ���5
 دارد ھ��4 از ��ی ر��	
 1�23 /�ھ�1. /� 
���= >;: و ا��9اض '&% ا*1 ��	��
��و	�ان آذر��ی(�	� " 
�� و >�ی  در "��ھ�ی��آ�� ا��9ا?� ��دم -�د*� و �" 1� ;� ،
5�ه، ز	(�ن، ��ا@	 ،
/!�*C، ارد��B، ارو��

�
 ای�E/ 1ھ�ات '����2�-�وه ھ��4 از  .ا	(���� C�	 ی�ر��	��وھ�ی ?� "�رش، ا�H ،���2!�س . ��دم در "��ھ�ی /��ان، ر��ط ��ی: و "
B��� ،��)	و �.�(� �� ?���ت ��/�م، ز �J&" �' ھ�ی
H��- K��" 1�2L���رد ?�ب و "�: ، ���M?�1 را ھ�ی '���� � ��� � و ھ

�ن ی � از ���M?�ن در ارو��
 ��2;�ه  ی>!�ھ� .داد	��Oار " 
�اد ز*�دی از �1�H�M آذر��*(�	� ا����6P از �;�M/ P"و ��زدا .

 دادن �
 >�ا���ر /�Eھ��22�-�ن ��ھ� و /!Q�M  /�ھ�1>�/	�" ���O ـ ��� .  

�ا P���� 1�23 /�ھS�� و ��ای ��2� �� 
� P��)� و Pر ��دم �;�ر��ن ا��M" 
1 �
 آذر��*(�	� ھ� و ���P ھ�ی د*�T، /�ھ�1 ��

 ا	�ازی را �S �م ��2:O�U/ ب و�&� . B ;� ،��ادی از "��و	�ان آذر��*(�	� �29ان ��ده ا	M/ 

 آ	�2Lن ��V.�"ده، " /�ک"و " ��رس�!	

���&� P���� و��د 

 از ��ی ��6��P ا��ا �� �� � Pدد ا��-  .  

�2� 
�� /�ا	� /�ھ�1 ھ�ی � �ر ��ا و ���� را /���	 ��
 ?�وری ا� ���Y/ P	�Tه X- P���� �� :��6اری . X9ر>�اھ� ��ا و ��� 
L	آ

�ات ��ا و �����P و ��	���H�/ ی درC*ر .Pا� 
�5� �Hو P�H�V.� PS/ ��
 و * � از ��T2ھ�ی 	�Uذ	�' ��ا و ��� ��X*� رژ*: �5

���H��2 از ��	= 	��دھ�ی ��	� و ار-�ن ھ�ی ا	�&��� روی ��ا و ���� و��د 	�ارد و �.1�H�V آن در �B��5 ��دم '��&�T . 6.�ب �� آ*
�2�.�	 .Pده ا��� B��5
، 	��وھ�ی ا����2 ـ 	���E و را�P ا��اط� 9� �H�29ان ��زوی و 
�ا و ���� /� ��2ن �� .���ا و ��� �از  ��*


 آن[�� �
 ��ر >�د ادا�
 دھ� �	�  .ھ� ���ون ��\*� و �
 �29ان ر��	
 ��� و / PS	�Eرت 	��دھ�ی �
�ا و ����، �� ���M?�1 ھ��اھ�: و /�ھ�1 �
 ��P ھ� و ا�Oام را � 
�اق ��رز 9�B 	[اد'����	
 �� در ا��9اض �J� : و >�اھ�ن�	دا ��

  . /���1 �56ق ��� ـ ���O ھ.��:
  

  )ا�2�bS(0 ـ ا?�ا_0 ��ز��ن 8-ا_	�ن ��� ا�2ان ھ	^� �	��

 )٢٠١٥.�ا���  ١٠( ١٣٩٤آ��ن  ١٩
 

 

               �	Kdن ��� ا�2ان اط�	0 ـ ا?�ا_0 ��ز��ن 8-ا_��	^� �	�2(ھ�bSا(  

            Z	"S 0� م�J�� 0 را;��	 1	"S�� ر��NS!  

       ����٢  
 

�		f; دھ� وg,�  ��وج از ر�Sد �-ون اg8ایh د�

�A	. 1J,� دھ��Jروی!  

 ����۴ 

��اھ�.� و �-ا��� ز.�ن در  اھ-اف ��ا��ی

          ا.����Cت

 ����۶  
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��ر ��S"	1 ا   NSZ	"S 0� م�J�� 0 را;��	 !ردو��ه 

           ����ش ;dش ھ� ��ای ا.��Rل ��S"	1 اردو��ه �� �NSرھ�ی د2A� [�ورت 

 

 ��" � ��-!�ری �
 اردو-�ه آزادی ��در �9اق �
 �BS ا���5ار ا�b9ء ��ز��ن �(�ھ�*�T��")�/�!�H ( 1ه روز '2(;2!
 ھ�U: آ��ن 6

P��- رت�� ،Pا*1 ��ز��ن، . >�7 ا� 
�U- 
�٢٣ �	�" ��
 و "��ری از آن ھ� ز>�;� 
��
 در ا*1 6�. 	�U از ا�b9*% در ا*6 1�
�ه" 

 	���E �9اe��S� �O ای1 اردو-�ه ھ: �;�� :� Pد� �
 	��وھ�ی �.�f �9اق، . ا	�U- 
�١۵  1*�
 ��ز��ن �(�ھ�U- 
را�P و �

٨٠ Pده ا��� P���اردو-�ه آزادی ا 
� Pار/% �&��ر . را� 

 ����م �M�" ر(-�وھ���&�Hا %�� ( ،Pری ا���� ا����
 ط���ار ��

 /�ور���ه -���
  ا�P�H�V.�P ا*6 1� .*.�� را ��9

 Pاردو-�ه آزادی ا� 
� 
��
 در ����l!� ��ل . ا*1 دو��6 1��6 1�Hدر آن  ٢٠١٣او 
� P��- رت��٥ �	�" ��
 و ده ھ� /1 ز>�;� �U	 .
1 �
 اردو-�ه را ������ �9ا�O"در آ	��Cن ��lه '���ارن �� ��ور ا���9
 ای، ���ز��ن �(�ھ�*1 ا*1 ��. >�ا	�" ��ز	�ان ر"�� �(�ھ�ان "

�6��ت را �
 P�� 6 ا*�ان و �9ا�B آن در �9اق 	.!P �� دھ.  


 ا��از /��n ��ده و ���.�ر MOا*1 وا 
� P!.	 
�ا ��ده، ا/�Sد*
 ارو'� �� ��ور اط��9�' �	��
 ��-!�ر �
 اردو-�ه آزادی ��ز/�ب ���ی�ی 6
Pده ا���
 ای�H�9 . 1 '�2ھ2�-�ن ��ز��ن ��B آن را �S �م 	� Pا� 
�U- د�< 
�٢٢٠٠��.�ری� در ���	�  �� 
�(�ھ� در اردو-�ه آزادی �

�� �	��.  

 Pا� 
�ا�� ��2*� �را	O1�2 �� د��ع اردو-�ه آزادی، ا��� 
� � "�� 
��
 ا*1 اردو-�ه و �;��ر �(�ھ�*1 را �S �م . 6� 
��6 ��
�ه دوPH �9اق، دوPH ا��. �� ��2:�9�� 1*�� ا�eU6 P�H�V.�P ا�P�2 �(�ھS�� B�� و ��ز��ن � * . 
��1 د����T و ����� �*��

��ا��� pزم را ا/&�ذ �22/ 1*��، دوPH ا��* � و دوPH �9اق ��ای eU6 ��ن �(�ھS�� B�� و ��ز��ن �  .�(�زات ���2

 �
 ��ز��ن �(�ھ�*1 ��ای ���ون آوردن 	�م. ���1�2 اردو-�ه آزادی �� ��	�" P	������M رو��و ھ.�2� �H�6 در  P.�H د از�<
�و�H /�ش ��ی از ��	= . ��ز��ن ھ�ی /�ور*.P ا/�Sد*
 ارو'� و دوPH ا��* �، /�ش -.��ده ای را ��ز��ن داد و ��ا	(�م �
 ���P�5 ر��

e ��ز��ن �(�ھ�*1 >�7 ا*�ان در �U6 B��5. ��ای ا	��5ل ���1�2 اردو-�ه آزادی �
 �;�رھ�ی د*�T د*�ه 	�� "�د   �.1�H�V ا*1 ��ز��ن
��ل ھ� ا�P ��>� ��ز��ن ھ�ی ا'�ز*.��ن و �1�H�M ����� و ��	� از ��ز��ن �(�ھ�*1 �� >�اھ2� . ��ن ا�b9ء >�د �.P�H�V دارد

��م /�ان >�د را �
 ��ر -��د/ �T*رھ�ی د�;� 

 ��ای ا	��5ل ���1�2 اردو-�ه �� . �MOو �	.�	ا Pا*1 >�ا� 
و1�H�V.� �H ��ز��ن �
�2� /� pزم ا�. 	�� -Xار		C� ده��.- P�H�M� 
� P1 د�*�P ��ای ا	��5ل ���1�2 اردو-�ه �
 �;�رھ�ی د*1�H�V.� ،�T ��ز��ن �(�ھ

�	�;	 
��ری ا���� �;��  .��% از ا*1 "��و	�ان ا*�ا	� �
 د�P -�وه ھ�ی ط���ار �

  )ا�2�bS(ھ	^� �	��0 ـ ا?�ا_0 ��ز��ن 8-ا_	�ن ��� ا�2ان  

���  ٣٠( ١٣٩٤آ��ن  ٨ S٢٠١٥ا(  

��ه !��ردھZاز "S ب�n� 0��	� -"�  ن ��� ا�2ان�	�2( ��ز��ن 8-ا_�bSا(  
  

��ت و �	��� ھ�ی ����� 

��ری ��ل �� P��*&���ت ر�	١٣٩٢ـ از ا �
 ا*C�� �� �� 1ان ا9�Pه ا����YH 1�l -�م "�� �&�nH 6 : ا9�ام ھ.��: و از . ام ھ� ا�Cوده "�
�2:" �
 -�م ا9�ام� �� P*��6.  

 rن ����� و ر���	ا��ی ��و�� ھ.��:" �J6"ـ �� >�اھ�ن آزادی ���
 ز	�  .>�	: زھ�ا رھ�2رد و آ�Oی�ن ���1�.6 ����ی و �

��ن و '����ران و ��*� �Cد���Tان �;�ر��ن ا�9م و از �]�H!�ت و ��ز��ن *��� ـ �� ھ�!.��T >�د را �� �!�رزات ��ر-�ان، ز6�� ;�ن، �M�
 P�21 ا���b/ ای ��ر-�ان و�� �M�� 

 ر���P "�2>�1 76 ا�J�9ب و 76 ا	�5Mد �Oاردادھ�ی د��� ،B5�.� ی �ھ�ی�2� B� ;/ ،آن ھ�

:�2� �� Pی��  ."��Y و ر��ھ� آن ھ� 6

� Q�M!/ ،زن���ری ا���� و ��ھt2 ��د��pری و ��ای /1��s ��ا���O�56 ز	�ن �� ��دان �!�رزه �� ��2: و ـ �� ��9
 �Oا	�1 ?�� ���.2
  .';��!�ن �2!% ز	�ن ھ.��:

Pر ا��;� ����� 
2S� ار درX-��us/ ه و�ا*1 �2!% ر	�Tر	t ا�P و در آن ط�n ھ�ی -�	�-�ن �� -�ای% ھ�ی . ـ از 	�Tه �� �C!� %!2، ز	
��ری د����ا/�K و � �pر در �;�ر ا�P، >�د را �Cو . �� �b6ر دار	��&��n � �ی ـ ����
 �29ان ��ز��	� �
 >�اھ�ن ا���5ار �� ��

  .ا*1 �2!% �� دا	�: و از آن د��ع ��ده و ��ای /�اوم، -.��ش و '��وزی آن /�ش �� ��2:

O م و از �56ق ��� ـ� S� و �;�ر �� آن ھ� را ���O ن ��� ـp�M� ام��� در ا*1 را�]
 �� اھ��P �!�رزه ��	� و . ��� د��ع �� ��2:ـ �� ا9
�P آ��C و 	%5 	��دھ�ی ��	� در آن /���� داری:H�.� .:�2� �� م� S� را B�JS/ 76 ��4ن از��  .�� ��Sوم ��دن �

Pا� 
�;T	�� ه ھ�ی �;�ر�T;	دا 
�ا��ت، ھ�2ز ��bی آزاد �O;(��4 ��ا. ـ ���9@: ��>� ا	از �!�رزات دا �� PHا�ی /1��s آزادی، 9
ا�����9 و ا���5ار د� �ا�� در �;�ر، از ا���5ل دا	;�Tه ھ�، ��ز-;P دا	;(�*�ن ���ره دار �
 دا	;�Tه ھ�، ��ز "�ن ��b ��ای 
 ���دھ�ی ��U2 و ��	�، ';��!�	� �� ��2: و >�اھ�ن آزادی دا	;(�*�ن در�2	 B� ;/ ه ھ� و�T;	و ����� در دا �U2� ھ�ی P�H�M�

  .�:ھ.�

���1 آزادی �O:، ���ن، ا	�ی;
، �]!��9ت . ـ روز	��
 	�Tران �
 >�ط� اط�ع ر��	�، در ��Mض /�M?�ت �O ���� 6ار دار	b/ اھ�ن /���1 و�< ��
�ات � �ی، اد�� و�H�/ ان در�ھ�2ی  و -�دش آزادا	
 اط��9ت ھ.��: و از �!�رزه روز	��
 	�Tران ��9
 ��	.�ر و از آزادی 	�*.2�-�ن و ھ2��2

  .د��ع �� ��2:

�ا	�ن �.�B5 در د��ع از ز	�ا	��ن ����� ـ �59�/� د��ع �� ��2:O�56 ن �56ق �;� . ـ �� از �!�رزات�Mا���� >�اھ�ن آزادی و�� و �
  .ھ.��:

...  
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12d.رآ�S 0��	� �#�2ددا  

� PHدی دو�J�O!�ل ر��د ا	د v� ز-� و�/ v
�ی� و �Cای2�ەای �v�U- v �� "�د "

�ا"�v،  ٧٠ط� 	 v5��� v�"X- ل��
ھ� ا	�MUل و ��-�دا	�   ��p>�ە 'y از ��ت

% �ھ�ی درو	�، ��ای >�وج از  و �;
ھ�ی ���ا�H �� /�رم /�أم،  ر��دی �
 ��ل

 �H�< اش ���ا P�9 rOدر وا 
�ن   �"
� �� اراv4  ��= ��دم ا�P؛ �(!�ر"

�.��H�� v "ط�v� �6 از آن �� �29ان 
ی�د �� �22�، /���Yا/� در " >�وج از ر��د
�H�� v��	�� � .اش ای(�د �2

  

  

  

 v�.� ای��S� v� rرا� v� �/�9ط!7 اط�
 v���ە، از �" �;�2� PHدی دو��2;�'
 ،�?�5/ Kی�S/ ر�E2� v� Pار ا��O
���ت ��	 � ��ای >�ی� ��p ا�Cای%، ./

از » ���ە«��د /.���ت ��1 ��	 �، 	�خ 
٢٩  vخ  �٢٦�	ا ��ده و ��' B��5/ �در�

 C�	 � 	�� دە�l� ت و�����د /.
  .��ھ% دادە "�د

 v� ە�" v4در "�ای]� ارا v�.� 1ای
ھ���Cن �� آن، ��	��v ����م 'y از ط� 
/;�ی�Uت �O	�	� ��J/ vی= ر���ە و �Oار 
ا�P ط!7 /�ا��5ت '�;�1 ��1 ای�ان و 

ھ� و آزاد  ، رو	� �YH و /�S/ 7��Mی:۵+١
�ە ای�ان 'y از  ��دن '�ل" v���� ھ�ی

 y	ە /��� آژا��4� /�ا��5ت ا	(�م "�/
5�ور /� '�ی�ن �Hای، ��6 اv�.ژی ھ�	ا

�  .��ل ���دی ��ری �v!2 ا��ای� '��ا �2
در ا�B �]��7 و9�ەھ�ی '�;�1 
 �uدر ا ��.1�H�V دوv�U- v� ��H ��د	

P���� و PHا�7  ھ�ی دو�/ v� ن�ر��
از   ھ.�vای، رو	7 و " ���ی� ا�J�Oدی

 v �� �;	 1�23 ��2/ v	 ،�راە >�اھ� ر��
 �ر��د ا�J�Oدی �v �23ن 6�ی از ر"


 >�د"�ن، در �U- 
� v� ���ل  ٧٠ر��
Pا� v�"ا�	 v	��	 v�"X-.  

�3ا '�;!��2 دوPH در�P از ��ر در 
�؟ ا" �ل از روی �دھ�ی ا�J�Oدی ���	

�� /���u ��دن /�ا�7  دوPH ��د، ی�
  ھ.�vای �� و?P�M ا�J�Oدی؟

واP�MO آن ا�X� v� Pا��ات ھ.�vای از 
 v� �4ن آ@�ز �&�ط� >�"!��2 ھ���ھ
را�v� r �����% و��د دا"P و آزاد 

ھ� و"B ��دن یK  ��دن �&;� از دارای�
�ودیP ��ی از /�Sی:S� ھ� و  �uھ�، ا

 v� P"اX- دی�J�Oروی او?�ع ا ��!��
�!u ای(�د BJ��� �ت 	.!� '��H از 	��ی


 ای1 اP!�� �u ا��اً �
 ��Cا	� . آن ��د�!Hا
 B�Hد 
� Pد و در��!	 ،�
 /�Jر �� "�
9����5 در ا�J�Oد ای�ان،  Bر��د �9ا���

  .'y از ��ت ��/�ھ� ��و�% ��د

     1J,� دھ��Jروی �		f; دھ� وg,���وج از ر�Sد �-ون اg8ایh د�
�A	.!  

 ��دق �Sر

P���� در �9����5 را ��ی P�9  ھ�ی
 vT	 1�4�' �� v� د�� �)�.� ،PHدو �Hا�!�H�V	

�ا"��Yل   ھ� و	����� در ای(�د  Cددا"�1 د��
 Pا���ی ��رت >�یO ن�6�اBO ر��	 v� و
���vM، از یK ط�ف ���= ا�Cا*% ��5 و 
� ر��د *�;/ �9�� �Tو از ط�ف دی P���

P;- . :ر /�رم ھ��/���7 	.!� آن در �
 r?د ای�ان را از و�J�Oی!�ن ا�- 
23�ان 	!�د �

�  .ر��د /�ر�� آزاد �2
�رتO رو"1  ��?�ع از زاویۀ 
M��� �>�ی

Pا� : �>��� از ��pھ�ی ���� ?�وری، ��	2
 Pە روی د��" ��H�/ �T	�< Bدرو و و��ی�<
��ر>�	v داران ��	�ە، ��زار �. 1 را��، و /�5?� 
6�اBO ر���ە  v� ،������ای ��ی��Sج 9

Pا� . v� vM��� ز��	م ���9% ھ: 	v �&�ط� 9
��v� v �� ،p >�ط� /�� ��دن ��= ���5?��ن 
��pھ��v� P ��;��ی1 "�ن، �Cد و �56ق 

�  .���T ھ.�2

  

  

  

  

  

�رت >�ی� � �U دا"�v  /� و��O ای1O ھ�
�رت O v� و ھ�-�ە P����� �' :7 ھ	رو ،�2"��

�ا �2�، رو	 7	�v� C ھ��ن  >�ی� آن�' B��5/ ھ�
2� و ر��د ھ: ��;�� �� � �� Pا� P!.	

  ."�د
ھ�ی �� 	�E دوPH در  � v	�E �� ر�� �v -�وە

یv�.� 1، اO;�ر ���	� �p�� vی ط!v5 ا
ا	� �v� �2� v ھ�دB�H، ھ: 'y ا	�از  ����� 

 Pی ا����	 � دار	� و ھ: درآ��"�ن در 6
� v�٢٦ �� /�ا	2� وام �� ���ە 	��T� �ا�� . در�

�اد ای1 ا��اد در 6�ی M/ v� Pای1 ا� P�MOوا
	�.v� P ���ا	2� �v ��ض ا��5!�ل و ا���Uدە 

 v�.� ت���23�ان �Xاب دوPH، ر��د از /. v	
�  .ا�J�Oدی ����د را از ���ن ��دار	

  rر� v� K�ا	C�Tە دی�T دوPH از ای1 ط�ح �
�!�د 	5�ی�T2 وا6�ھ�ی ا�J�Oدی �� ���ە �

Pا� ���-v�"X از ایv 2 -���1 وام �� ���ە . �
٢٦  v��� v� ی ��5ون��H�/ %&� ای�� �در�

� ا�P �� ا��5!�ل�M� ،B�Hا*1 د 
 	�.P و�
ا�� دادن ای1 /.���ت، . 23�ا	� ��ا�v "�د

��دا�� ��H�< B ;� v ��دن ��= ��دم '� 
P.�	 ان ��ر��ز�23 ،P�����.  

 vع ����ی�	 Kدم >�د ی�� ��رت >�یO %ایCا�
-Cاری ��ای f[� eU6 و /��vM ا"��Yل و 

Pدی ا��J�Oا �� P	�v� P. . 	�خ ر"� ��
 ��;�ری ��v� 1�3 B ر@: دا"�1 ر"

در ��ی، در ��2ر /;�ی7  ٩،p��۶	v ا�J�Oدی 
 QS� v� ،ت�������یX- vاری و ای(�د /.
 v� ،%ھ�یp�� ھ% /�5?�ی >�ر�� ��ای��

� � /;�ی7 /�5?� دا>�� از ط�ی7 ا�Cای% 
�ا�� �23	 v �� ���2: در . د���Cدھ� �� ا��

�.�v دوPH رو�6	� ��3 ��ی1 ا�uی از ا�Cای% 
�رت >�ی� ��ر-�ان و �Cد���Tان 	O و P.�

 vSیp داران وvای ����ی�� P.ھ v� v3ھ�
Pز�� از ا��اد ���ن �6ل ا��	ھ�ی .  

  

  

  

  

  

  

  

 v)��	 rOد در وا���� v5��� :� ر��د
����P ری�?P ا�J�Oدی دوPH رو�6	� و 

Pا� P���� 1ای P. " . �� PHدو
PO�� ھ�ی B6 راە v� B��/ �� �ر��د را    ��"
�رآ�� 	��  /&n�U دھ�، �v اv�!H راە ��رھ�ی% 

 �� v� P/� از آن ا� �	ا�S� واو?�ع �/
  .���ا	� ر��د را n�U&/ ��6 دھ�  �.�vاش 

. ��ای >�وج از ر��د اv�!H راە B6 و��د دارد
دوPH در واrO >�دش �� '� 1�4	vT دا"�1 
�رت >�ی� ��ر-�ان و O %دھ�، ��ھC�د��

P��O ان، آزاد ��زی�ھ�، از ���ن  ��ر�2
��دن ��ر-�ان، ��دا"�1 ���.��ھ�، و�� �ر 

 v� دی�J�Oرا در آ��ی2% ر��د ا ���5% ا	
ایK2 -�ی!�ن >�دش را ھ: -���v دا"�v و 

��2 �� ای1 راە B6 وا�MO و ��5Mل ��ای . دارد
>�وج از ر��د، /(�ی� 	�E ا���� در روی �د 

  .��ز >�د دوPH ا�P ھ�ی ��ری و ��Sان

>�وج از ر��د در و v�6	P.& ��ی.�� از 
 �MOای% واCرت ا��O دن�� p�� دھ� وC�د��

 ��H�/ Pا���ی v� ی و � �ی�>�ی� �Cد���Tان ی
 B� ;/ را vM��� ن�-�22�-�ن و ��Jف �22�

ز��ن �� /�5یP �&%  �� دھ2�، آ@�ز و ھ:
�ویP ��ای �&% د�Hp و S� ی و ای(�د��H�/

  .ا	��T، ھ��اه -�دد

�� ��ھ% واردات و ا�Cای% /v��M و ����Hت 
� آ	�� و��د ��pھ�ی� �v در د�H�/ ا� �ن B<ا

دارد، �� ��/�ه ��دن د��l� Pه از ا�J�Oد 
 v� ە��;�ر و ا>��Jص '�ل ھ�ی آزاد "
����ی
 -Xاری ��ر���2ن و ��= ����یۀ 

�����	�  ��٨٠ر���2ن >�ر��، و �� / �v �� ��زار 
دا>�� �� /�ان ر��د را ط� ��ت 	.!��ً 

آن ��/�ھ� از ���ن ��دا"P و رو	7 را ��یCTی1 
  .��د

ا�v� P دوv� PH د�Y� B�Hی�ت  ا�� واP�MO آن
ھ� �� ����P  ��ر �.��ری ازای1 راە
اش، ��یB و �Oدر �  v	�H�V!�ا�H.: ا�J�Oدی

P.�	 ��2�� ا	��Eر . ا	(�م آ	/ v	 ،P�
 ھ���
 ��u�/ PHدی دو��2;�' v�.� v� رود ��	
 v�"در ����1 از ر��د دا �	ا�23 P!��

v� ر�[	��ا�J�Oددا	�ن �.��ری  ��"�، �� v ھ
�رت  '�%O ،رم�/ v� دا�1 زدن �� ،����2 ��دەا	

د���ن را ��% از آن ���T�  vان و /�� >�ی� �Cد
�  .ھ.P ��ھ% �� دھ

 

 

 T� p��; �� -#�S 0� �دو
�W�� ھ�ی pq د را    راە�Sر

�T راە �;�C	B دھ-، TS ا
 hرھ�ی�S   �; -رآ��S�.

واو[�ع ���ا.0 ;� از آن 
�Tاش A� �� TS ا.-  ا�����

��C; 0	B دھ-q د را�Sەھ�ی  ر-Kو ����� pدر ا�
 TS 0�	1 دو�^A� 1	N	s

���	� �tد.- در ا�� T���ھ�ی  
دو� و ر�	-ن �T ;�ا�8 
�Tای، رو.� و #�8�Jی0 Aھ

��nدیW-،  ا	از راە ��اھ- ر�
."! ��"; T	TJ�� -N. 1 ر�Sد 

��nدی �T !"�ن q-ی از رWا -#
�� ��د#�ن، در �� �� TS -	ر�

٧٠  T��T.�,. T .-ا##Y���ل 
 ا��

 1	_�s �� دش�� uWدر وا �دو
 hھ�S ،دھ�g,��T دا#�1 د�.
W-رت ��ی- �Sر��ان و �Sر�"-ان، 

�,	W ن  آزاد ��زی�	ھ�، از �
��دا#�A��� 1	-ھ�، و�	�Jر 
�Sدن �Sر��ان، .hR ا��0 را 

��nدی TS در آ�8ی"Wد ا�Sر h
 Zی��ن ��دش را ھ�� F"ای

8�T دا#�T و دارد�� 



                     

  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ ����  ٤٤ #,�ره    

�� �� ���وز ��	����  )ا�2�bS(?�ا_0 ��ز��ن 8-ا_	�ن ��� ا�2ان �A^�ل ھ	^� �	��0 ـ ا 
  

0;��	�	�ی روز.��� .��ران، �sوژه وq-ت !v و q,�� �� اردو��ه � s	�ا��ن اد�Kی ا#�fل ���رت ا��x��; �J2 8-ا_	�ن، د�

12d.رآ�S ان�	رای ��د��#  

�١٣���gاری �8رس �� �"����  
��د ا#�fل ���رت ا���J2  ـ آ��ن��

 ای �� gKت هللا ـ �q�n��١٣٥٨در ��ل 
[�>��0 ر_	I ���� ��ز��ن �-ا و 

. �	,� ا.]�م داده ا��
 �S -.0 #-ه اK-� ن��-""S ��q�n�
��ای او	1 ��ر ���رت ا���J2 در ��ل 

١٣٥٧ Fی�! x��;  ��� 0ھ�ی 8-ای
آن ھ� .|� [�>��0 را در . ا#�fل #-

[�>��0 ھZ . ا12 ��رد ��ا��� ا.-
�� ا�� !�F2 ھ�ی �� }��s در

�0 ���رت را در 8-ا_K�� -"! 0
آ�2 ��ز��ن در . ا#�fل ��د دا#�� ا.-

آن ز��ن د�� �� !"	1 اW-ا�0 زده 
 ��د؟

22�-�ن >!�-Cاری ��رس و � 
!6�J�
 1�23 
� �2�.�	 �	�.� 1�Hاو ���@�?

�B!O از آن ھ� . اد�4�9 را �]�ح �� �22
��1 در 	 ��ی�5Mب /���� و 9!�س ���

�U- ��
 �� >!�-Cاری �!6�J��
 ��د	 :
/.&�� ��ر اول ��Uرت آ��ی � در ای�ان "

�1  ٢٥/��� �3یK ھ�ی ��ا�4 >�7 در ��
٥٧ "P��- رت��دی ھ: . C* :د��� ا��اھ�

در >�ط�ا/% �
 ا*1 ��?�ع ا"�ره ��ده 
Pا�.  

  

  

  

  

  

  

��ای رو"1 "�ن 	5% ��ز��ن در ا*1  
 
Mا��� PO1 و�H�V.� 
رو*�اد، �1 �

��ن در آن ھ� ھ� -�	
 	5% ��ز. ��دم
���د		 =*X / رت ا��* � را�U� ��&./ .


 �� ��رآ	�*1 !6�J� ی ���'�ر در��ر��7 �
�1 در آ	�وزھ� �.P�H�V ���د : "ا�9م ��د

�ه دا"�:�ھ�PV . ��ز��ن در /��ان را �� 9
 ����J/ 
ا��ا�4 و �.1�H�V ���د 	

 ��Uرت ا��* � -���
 ��د	� و � 
����ای 6


 ��ز��ن در روز 	٢٥ ��� 1٥٧  1�23 
�
�ا�� د�P زدOا".  

-Cارش روز	��
 اط��9ت از ا"�Yل  
��Uر/&�	
 در ھ��ن روز، >�ط�ات ��>� 

 وی���م ����ت ھ�ی آ��ی �ی� از ��lدی
����Hان ـ آ>�ی��U� 1 آ��ی � در ای�ان ـ و 
>�ط�ات د��� ا��اھ�: *Cدی وزی� ا��ر 

 از ��	= آ*P هللا � PO�� PHدو 
>�ر�

�	�ی ھ�ی ا�	� ��ز��ن �د�
 ��^A� 1	,ت ���ه �� ھ�Kdاط

آن ز��ن �S ;^�ری . ���0 ��دد
�� #-، ���ه " ��ا.-ازی .�م"���

��	� 1	0 ��اغ ;:-ادی از 8:�
و �-.0 ر�8، آن ھ� را ��زدا#� 
�Sد، ;�� �N8ر �Yا#� و 
�"�ر�2ی ��رد .|� ���"� ای را 
 0��,K ر�J8ا �� �; ����

 �S -".���R�"�Wدر د#,1 " آ �S
 F	�S�; ،0 ���ه ا����"#
��ا�8ت Kو ا ��د#,1 را #"��
��اه آن  Zن ھ����زدا#� #-

 ا��

" n�2 ��ظ��< 
���� K�� 
� �/ �
ا	�5ب �
 در راس آن ��"�ء �JOب �Oار 
 ،�
 ا"�Yل ��Uرت '�*�ن دھ� ،P"دا

 1�23 رو*�ادی ا/�Uق � �	;�ن �� دھ

Pا���ده ا�.  

  

  

  

  


 ر��7 ���'�ر �U- 
�ا�� : "ا�� �O1�23 ا ��
�ھ� ھ: �� از ر��5ی >�د M� ادی: و�ا	(�م 	
�2�ی: �
 �� ای1 9����ت ھ��اھ� ��ده ;	

��2"� ". 
� Pدارد ا*1 ا� P�MOوا 
L	آ
� از M� در روزھ�ی 
 ٢٢-�وه ھ��4 از ��دم �

 

 ��رت >�د��ش �� ��f�.� 1 ��د	��
��ا�C ��واک، '��y، '�د-�ن ھ� و 

�
 �� ��د	��ا*1 ا� �ن . ��Uر/&�	
 ھ� 6
�ادی از ھ�اداران �2!% M/ 
و��د دارد �
�ام ��ای ا"�Yل ��Uرت ا��* � Oا�4 در ا��

�1  ٢٥ر د��١٣٥٧ f�.� اه   �� ��دم��ھ
�آ	��Cن ھ�اداران ��ون ار/!�ط �� . "�ه ��"2

��ز��ن، �P�H�M -.��ده ای دا"�2� و 
��ام د�P �� زد	Oا*1 و *� آن ا 
� sرا� .

و ر��	
 ھ�ی " /�ر*� 	�*.�ن"ا�� ا��وز 
�ام را �
 6.�ب Oآن ا 
6 ���� ��9�ا	

�
 . ��*�ن ��اX- �� �4ار	� �H�6 در 
	
  
���- :��J/ 1�23 ز��ن�� PO1 و�H�V.�
 
��د	� و 	
 ا�b9ء و ��درھ�ی ��ز��ن �

��ا�� د�P زده ��د	O1�23 ا.   

اط�Kdت ���ه در روزھ�ی ا�	�  
;:-ادی از روز.��� .��ران را �� ا;��م 

 Fی� در ی��K'ذ��. �J�# ' �#زدا��
!�ا ا12 ��زدا#� ھ� . �Sده ا��

8�� ا��؟��  ��رت 


 در�V.�  ز��ن اط��9ت�� 
ا��س �
. ���� -�دد" 	�Uذ">��2
 ای و /�Vری  ��lه،

2
 ای ا�9��د ز*�دی �
 ��ز��ن اط��9ت ��<
اط��9ت ��lه در ا��ای . ��lه دارد

	5% ا���  ��١٣٨٨د/�ی ا	�&���/� ��ل 
P"از . را دا �M� 
اط��9ت ��lه ������

ا	�&���ت 3��ه ھ�ی "�>� ا��ح ط�!�ن را 
 ��Tو د�� P<�� ه���د، ��ای آن ھ� '�و	

" ��ا	�ازی 	�م"�C!� %!2 را �� �29ان 
��د	 ���M� . ت���2
 ای �
 '�س >��<

 K* 
� P	و�M� ه، آن را از ��5م�l� اط��9ت
��ز��ن ��ارو*�	� و در ��*�Tه �;��
 وزارت 
اط��9ت �Oار داد و �
 ��ر اط��9/� ـ 

��;&� P�� ١٣٨٨از ��ل . ا����2 آن، ر�
� ��ز��ن اط��9ت ��lه ��Mل ��*;�ء �M� 


�ه، ��ا��Mد �P�H�M >�د ا�Cوده و ��ای "
 1�H�M� ی ����� و ����ب�b� 1�.�
5
 �� وزارت ��.� 
� �	������ و �

��ا[u ��ز��ن �� ��ط� .gد0J2 و 
�2 دوری �� �]�ھ-12 و ���2 
.	�وھ�ی !v و �2 ��ا�� ا12 و �2 

� ���2 ;-و12 و ا;�Cذ آن �8د و 2
���.0 �	��� ھ�ی �� . .,0 #�د

. در ��.��� ��ز��ن آ�-ه ا��
ا���ا;�ی �	��0 ��، ;��ل ط��0 
 u]د ��ا�C;ا�� و �� در ا

�	F ھ� ���2�s آن �	��0 و S�;
Z	"S 0� p,K 

Pا� 
  .اط��9ت ـ ا����2 ��>���
2
 ای و ��ز��ن اط��9ت  ��< B��S/


 @�ب و �
 و*[ه ا��* � � Pه ا*1 ا��l�
در " 	�Uذ"در '� در دوره '.�����م 

��ری ا���� و �
 	�Eم از "�H�Sا��
	�Pّ آ	�� ای1 "او �� -�*� . ا�P" درون

��د �
 از ایX� 1ا��ات و از ای1 /�ا�7، 

ای '��ا �22� ��ای 	�Uذ در دا>B  و���
�� ای1 راه را �.��: و ای1 راه را �
 . �;�ر


..... ط�ر �Oطr >�اھ�: �.P؛ �  �� ھ
د����Tی ھ�ی ". ��د /�ان ����5
 >�اھ�:

 1��ا>�� ��ز��ن اط��9ت ��lه �
 ھ

 ���� -�دد�V.� . ری�V/ 
آن ز��ن �

�، ��lه ��اغ " ��ا	�ازی 	�م"" 
�<��
 ،Pر� �	��ادی از �1�H�M ����� و �M/
آن ھ� را ��زدا"P ��د، /PS �;�ر 
2
 ای را ��< �E	 و ��2ر*�ی ��رد P"اX-

�2	p�!5� ����
 ا� �ر 9� �/ P<��  
�
"�Oآ " ،P1 "���2 >!�ه ا��
 در د"�

/����K د"�1 را "�2>�
 و ا��9ا��ت 
Pن ھ: -�اه آن ا��-�" P"زدا��.  

  

  

  


 /�Vری  � C�	 ��<ی ھ�ی ا��Tذ"د���U	 "
�ون � 
2
 ای ���� -�دد و -�	��<
�اق ��زی، /�Vری او �� ا�9!�ر J�

��اق ��زی را 1.6 . �� "J� 1*ا
Pه ا�����در ��.
  او. رو�6	� ھ: �

>�دی  ��: "آ��ن ھ�PV دوPU- PH ١٣روز 
��  �� و آن 	�وی:، ی K	�U، دو 	�U را از ای1


	��� 
��زی ��2: و  ای ���Tی:، '�و	�ه �
� ���ی�: آن را در �;�ر �Cرگ ��2: و M�
��4�T: ای �< ،�< 1	�Uذ ا�P و ��ی�ن 

Pذ ا��U	" .  

 را  ��	1 ������ز��ن اط��9ت ��lه ھ

�9وه ��ز��ن اط��9ت ��lه در �
 . دارد
 �� ���ه ھ�ی ��	�ه �
 ا	�&���ت، �� >�اھ

�2� �*�     . ا����2 را eU6 و /;

�-ت ھ� ا�� �S در ��رد �sوژه  
 �A	وq-ت !v د��Jات و ���	�
��Jت ZS�q ا�� و �gار#0 از 
	�s 1وژه �� WdK,"-ان �^A� Q.�?

  !�ا؟. �sوژه ارا_� .,0 #�د

P�4 ا��� 
pزم ��د �
 -�وه  .��Vال �
 P�M?ھ� در ��رد و���ر /�ارک و ��ز��	
 P.�H����� ت �3 د� �ات و�'�وژه و�

'�وژه . �
 ��rO اط�ع ر��	� �� ��د
و6�ت �3 ��ط!7 	5;
 راه '�% ر�P و 

 ط�ف ھ�ی � �*�� 
� ��6
 ای ر���� 
�

� و " �� 
Mوژه ��ا��'... 

 
SU� در 
  ١۵ادا�

ده ھ� �^�ال در ��رد �J�,Kد 
 �S رھ��ی �]�ھ-12 و?�د دارد

�� #�د�� }��s 2- �� آن ھ��� .
 �� ��	.,0 ;�ا.	Z �� ��ز��ن ;�;�

Z	#�� ��. را��� و ھ,�Jری دا#
�� �� .	�وھ�ی �	��0��� ا�� از 
از ?,�� �]�ھ-12 ا��R��ل 

 0�	"SZ 



  
  
  

  ٥  ����  ٤٤#,�ره     

 >��� �� ;�:	9 ��0 ـ 0��W در ای�ان، د���Sا�0 در ای�ان ���Wار .�Cاھ- #-�-ون 
 


 /��یCی�	� ���	�� Kی %&'

"	�م  �����" 
�Hس و �Hث �!��2 ��  ی�� درو	��ی
 طC2 و

ی "����" �;�ر از ھ�ی /��5S /�ک ز��ن
 C� !�ده	ی C�3 ،ری ا��������

 روی
 ا9��ل � P5�56 1ار� �ر ای� /
/�����5S در �;�ر ��، ا��ی "�ه 


 � �� ر	�U���� ��6 و �9دی و �ای
�ه" 

 / �ار . 	��دی2� 
� Pھ: از ای�2و�

PU- ��; B در 1�23 ا��Mدی، : �� ��ی

 داردCHو��ً 	��ز �
 یK ��ا��   
��دی2	 ً�5�[�


  .�� ایBbM� 1 دی�ی2
ا	.�ن ای�ا	� >�اھ�ن B6 �5�56  ھ� ��ای

،�� 
M��� ت�bM� ع�?�� Kار ی� / 
�9�� ،تدر ا" �ل و ��وزات ���Uو ا��

 �T	�;	 
� �5����ً و �2]�5ً �� ��ی�
�ی�ه'  � ����دی�� '�ی�ار؛ �
دارای ای� ��"

��رد ��S ای1�M�  1 ?�ع����ره در  ای2(� و

�"�	  �T� د�" :��� /�ا	� C�3ی �	

 t2ھ�� Kی K�/���.�� Q�M!/ ل��ا9
�رت 6 ���� ��9
 ��و O و دارای Pاد���

�ه زور -1�U و 	�دی. ای1 ��ز��1 ھ�ی ��	�ه
�2 �
 ط!�M و �!��2 ��/(�رب /�ری&� ���-

�� 
، ��ا�
 ا�P �� وا�2% وا�]
2�-�	� از ھ��1 آب و >�ک ��9
 آن "��


��pد�P از 	��Hھ:  د��� ظ� 
ای� �
�	 y� م�T2���ی� و ھ: >�ف آزادی  �	 ��

Pه. و داد ا���ی'  �ای� �
، -�ه ��وز �� ی��
 B " 
و " ���K"در " B ��ری �/�ری �

/�ک ز��ن  -2�وی ���T ھ: �� "�د ��ھ2

" 	�ی.2�ه و �(�ی در دھ�ن����� !"

�ی�ه'  ،

ز��	� در ای� ��دھ
 ھ;��د  	�
��.� ��ا�"��� وا�2% ��ا-��  
 �� ی��

آذر��ی(�ن، و یK وPO ھ: �3ن  در��د�� 
�� ا��9ا?�ت ��ا	�ن  �Pا>��، رو��وھ�ی  روز

�و  "�� �;�ر ی1/�ک ز��ن آذری در 23
23�ی1 P&ی��' 

 ای .  1	5]� P��� 1��ھ


� �: '��% ��Sری �
 ���ن �� آی
 .��Pا��� P.�3 ا�BbM� B، و ��ا�


 ��b�5 �� �; �� 1�23 در ا��Mد ���ا�
�
 	;�ن �� دھ��)/ 
/�  ،�;�ری؟ زی�ا �

ا	�اع 	�C آن  ز��2
 /!P��� �� �' Q�M و ��
� Pb	�C ادا�
  ھ� ��ک ��زی	 ،����
Pی�� �ھ:  :	��C دو �� واز ھ >�اھ

"Pb�ھ: 	�Pb و  ی��ک ��ز "	
ھ�ی �!���5S/ �� �2 و  >;��2�Tن از ��ک

   ./�ھ�1
 �T2ھ�� Cی��
 �Pاآی� ��?�ع ��5 /� �/ 

C�	 آن �� 
�����ً ا/&�ذ ای1 ی� آن  راه ��ا�
�M[5� K�/رو��ا�� ����/  �T2ھ�� ً���


 در ای1 ��رد�!H؛ و ا���ای -Xر از  ��"
در واrO ��ای آ	 
 ��ر دی�S� �Tان 6 ���� و 

 �
 را '�ک ��د؟ ی� �
 ��ی�V.� رت��
��  -و از دی� ��ز 	�X' - Cی��P ای�ان ��2	� 

��P ی�O Kن و O 
� Pا� 
�; �� ��ا�
��6 آی2�ه ��ز و9!�راز ����P  	��ز�2� راه

� /!Q�M و /��5S، و H�� ام�� �T2و ��ھ
 C���ھ��اره ھ: 	�Uت ��ز و 	�5ر آ��ی1؟ /

ھ�، ��?�ع ھ��1 ی�ددا"P  1 '��%�� ای
Pه ا��/��.  

 PHدو K�/زی  -�2!% د� �ا�� P��
�
  و ای�ا	� '.� دوره /�ری&� �H�� ی�ا	

���ت و ���O P(�ی و �
 ط�ی7 او�H دوره 
 Pش �;�وط�C�< �' ی1 در�	رت �O زی����
 ً�J&;� ،�&ن اد��ر /�ری�O آن 
"�ری�ه ��9

[ه ط� اوا>� ��ه ��Cدھ: >�ر"��ی و ��ی
1 ��ه 3��ردھ: ��، �� ��.&	 
دو دھ
ا	(�م و از '� ��از و ��ودھ�ی �.��ر، در 

Pم ی������ K�/روی �دی ا��� و @�� د� �ا .
��ن 	�ظ� �� ای1 روی �د، ای�ان 	�ی1 �U- 7��[�
را �� ��ی.P از دل ای�ان �����ن '�;� 

ھ�ی ��Sری 	;�1 و /���ن  ھ(�م �9ب
ه ����م �
 ��2ب دری�3
 اورال �
 ��ت �Oر


 �]��5ً >�د 	�T� ای�ان �/ �ای�ان ز��1 ���;�


 ���O از آن  >�ا��UH�� Kد ی�� 
 –ای� �

/�Mیn "�د و �� دی�T ا�Oام آن 	�C  - ھ� ��رس
1�23 ����>�1 ارادی از دل . ا9��ل -�دد

�� /�ا	.C� P از �.�� 	 
/�ری�، "�ر�&��	
 1MH ����� ر >�ری"اد���ت��" �9ب ���

 �اش را  �� ای�ا	�P<�/ P /� ا��م" �
 -Xر �2
�و 	�C� C از �M!� " �� ای�ان ز��2� :��6 1


" /����ز"	�Uت �
 /���ن 	�O ده  �ای� 9!�ر �2
 

 ای1 ��ی ���Sن و ���Sن /�>�2� و "��

�	��ای� ". در آن ��	�' ،�	���U- 1�23 
)��	
 PHدو- 
	�T� در �.��ی �[ و �" P��  ای�


، /�Mیn ای�ان "� �� ��رس 	��(. 	��O و ا���
-  PHدو Kی C/ ری زی��S� - P�� Kی-  Kی

	�Eم �����، آ��ز"� و ��ھ�T2 . ز��ن
 
���ی اول �� 1�23 �.�� ای��H�4ژی � ��د �'

 PHو دو �
  -زاده "� Pدر� C�	 ای�ان P��
1��
 ��د �
 در '���ی دوم /�اوم ی��P ھ	�- .

و  �6�B، ��ر آ��ن 23�ی1 	.�� "�ه �� ��ور
��ھt2 ��� >�ص �
 ��6 در '.� '���ی و 
/� ھ��1 ا��وز 	�C، و�H در 	� >�د آ-�ه >�ی%، 
2� و ز��ن ��ای�ان را در ا��س '�رس �� �

 ط!r ا��� ای1 	�Tی ً����ر�� را ر���ً ی� 9

در ای1 دی�-�ه، 3
 دو��H و ر��� . ��ز��1
و " ���"و 3
 ا��2ن ��6 در " B ��ا���ده 

"�	�T����O ��دم ای1 ��ز��1، "�ه، " ھ

 " وا'.��2"ا����ً � �
 ھ.�2�Hو @�� او

�ه" B��S/ 1ا  -�ی� �� ای1 ��ز��XH و �ا	

 �Cاوار در�
 دو "��ده � �ایK2 �� ��ی

�
 و /�زه در ����ی1 . "�ن ��"2�!Hو ای1 ا
PH�6 آن ا�P، زی�ا �
 -�ای% ھ�ی 


 ��S� �2M و B6 ��� را 	�C  ژ	�� ����
  .داری:


 یK ای��H�4ژی ای1، � Pا� ���MOوا
 P.�H�	����	 -  از ��� /�ا		 C-ر ھ��S�

�ه او >�رج . -C*�2 رھ�ی� ����� ��/� >�د�از 9

 ���ا	�  '��ا��ن >�ی% را >�دی � Pا�

او �Oدر 	�.P �� . و@�� >�دی 	�T2د
Pھ�ی  ھ�ی"Pا��ی " ��ود��� r?�� از

��ای�، ��	�-�ری و . وا��6ام ��>�رد �2�'
ی ی 1�23 K	�T"�، ذا/�ً 	�"� ا�P '�ی�ار

ھ� و ��>�ردھ�ی ��p د���	
 و  از /�Uوت -Xاری
��
 آ	�  

 . وا�.�� P1 ھ: ا�����2 �� ھ

 
� �5� 
1�23 روی �دی، در /�اوم >�د 	
 f[� در 
 �� ��Hو دو ����ھt2 ر�
 Kی 

 1�23 ھ2(�ری �[�� PS/ 
M���

�ل �� "�د� ����. ھ2(�ر ���9 و 9
ھ�ی  ھ�ی �!K و ��ک �ی!
آ�;&�ر �]

��9
 آذری 
M��� در 
ھ�ی /�ک  ��و��ی
 روزا	
ھ�ی دارای 76  ز��ن �;�ر��ن و �9ب

ھ��ط�2 در ای1 آب و >�ک، و 	���5S/ C و 

/!Q�M دی�T ھ�یP داران ���O و ��� در 
�;�ر، ا����ً در و��د یK 1�23 ای�و�H�4ژی 

 ا-� /� دی�وز در �.�ت � Pا� 
�U�	

pر ���ه -� ��د ا��وز ا�� در '�د"�ھ� � �

 >�د را 	;�ن � Pا� �	ی ای�ا��5� P��O

�در ای2(� �� �� ������ رو��و . �� دھ
ھ.��: �
 ط� 23�ی 1	B.، ��ھt2 >�ص 
 
M����� و آن را 
و>�د >�ا��
 >�د را ��>�

Pده ا��� B��S/ . �5 از� 
��B ��د	� 	S/

 از راه آ��زش � ،K�/��ط�ی7 زور��.�

. ��Sر -دو PS/ ��H	�E دوPH ��رس ر��� و 
��ن >�ص و   -�	
 ��ده و ��ی1�U-  
� Pا�

�رت 6 ����، /�ا	.�
 >�د را �
 >�رد O دارای
��د��ن و ��ا	�ن ای1 ��ز��1 ��ھ� و ھ�2ز ھ: 

�
 ی�O Kن از 1�23 . �����ن �� دھ� KدیC	
 Pه ا��" 
����Q�M!/ P -�ای� ��د -���

. دوام آورد /� ��ھ��T� B " �2�M� t2د و
"
ھ�، �p�JSت /�ری&� ای1 رو	� /�ری&� "�����

����� ا�P /� ا��م -�ای� �&�ب از . ھ.�2
" ��ھT2.��	�"ھ�ی  �.�	� �3ن 6�اد �9دل

��ری ا���� -���
 "�د /� در و��د ��56 ��
 -ھ�ی ��ھt2 ��ز ��رس "@�ل"آ	�ن، ھ��ن

��Sر دو��H دوره ر?� "�ه دی�T ��ره �� 
 �Hو �ای1 ��ر در و�
 ��ری �/�ری.�� و ��آور	


 ای� �
، ! ا���� اش	�O Kی t2ھ��
 

 رد و ر��ب آن را ��6 در �&% 		�U����
23�ان ا	��� از د� �ات ھ�ی �;�ر��ن �� 

P��- و ��اغ �  ./�ان  دی
 
76 " �����
"و " ���K""�رش ��9 ��

Pا� .

 ��Sرا	!H�[� P��6  B��O Pا*� ا�
��ی� ';��!�ن ای1 . ل 'X*�ا	��Eر و ط!�Mً ا��5!�


ھ�ی د� �ا/�K  ا��9ا?�ت ��د و از >�ا��
ھ�ی ا��9ا?� د��ع ��د و ��ا/� از  درایC�< 1ش

 P�J< ن و��bو� P�� ��ای1، ��6 �
 آ	
K�/د� �ا 
در 1�9 �6ل ا�� اCHا��ً . /�ی داد ھ�3

	!�ی� از ھ������Tی ��&Xه در 1�23 ���6ت 
 t2/ یا��9ا?� د��ع ��د و در دام�E	 ھ� ا���د .

��9
 آن "�Mرھ� و -�ای;�ت  ��&�J��ً �� ��ی
	[اد '����	
 ای� �
 در درون ای1 ا��9ا?�ت 


 ای.��د	�Mط�O ،ه �� "�د��&�PUH . دی
��Sری و '�ن ای�ا	�.:،  -د� �ا/�K �� ��رس 

در �&�PUH ھ���Cن �� '�ن /���.: 

 /!�رز ��  و'�ن� P���9.: و '�ن ��دی.: ا�
�ھ�ی �����  ، �!�رزه �� ���2نا��س. ی��

��ھQ�M!/ �� �2�!� t2 ا�P ��ای ��ا	�ا>�1 
 Kه �� ��زی ی�T	در �;�ر و آ ����� Q�M!/


 ��ی آن� 
�.!���9
 . ای�ان د� �ا/�K ھ ���ی
 ��� Q�M!/ �� �2�!� م�E	 در  -آن ���O


 ���ان از ���	% � �/  P��< �� ر�;�
� ��دا"P و �
 ��ی آن د� �ا�� را �.�5

  .��د
و ا�� �&1 	��ی� و ا��� ای1 	�"�
 �� آن 


 در  د��
 از د� �ات� Pا� �	ھ�ی ای�ا
 ��� BbM� �� رد�<��-  
���O در �;�ر �


 �; B در ای1 ز��2
 -�ی� � �2�ار	' �� �[<
��>�ف . ����ً ��ھ�T2 ا�P و	
 ��% از آن

 P.�	 �T2�5 ��ھ� BbM� ،ر ای1 دو���ن�J/
�� 

 راه ����5� �/  �T2ف ��ھ��آن در ��>�رد 

��ی[ه آن 	�ع از �!�رزه ��ھ�T2 . �.�(� -�دد
�/�ً ھ: در 	PS�J ��دن �9 �
 �&�اھ�

  ... �T��� 6ان
 
SU� در 
  ١١ادا�

 

  !���رزه �	��0 ا��>��� �� ;�:	9 �8ھ"�0 در ای�ان ��، .	�ز�"- 

0,2�S ادg�� 
  



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ����٦    ٤٤ #,�ره    

�	� ز	�ن در � 
M��� 
در �;�ر �� ��ا>�
ا	�&���ت ��ای '�;!�د اھ�اف 

��p از 23� زاوی
  ��ا��یM� 
>�اھ�	
�S� �9�?�� Pده ا��� C�T	ا�� . P.&	

آ	 
 ��>� از ��T;2ان زن ��?�ع 
» �����«را ��?��9 » &���تا	�«

�اد ����O 
22� و ��  
ھ��1 �!=، ورود �
�6زه ����� را ��Yی� �� روی �د ��	� و 

�	� ز	�ن ��� 
M��� �9��. دا	2� ا��
�� 
�
 ھ� Pا� �H�6: ی �  ای1 در�	دا

ھ�ی ز	�ن در  ھ�ی �;&� �2!% از ھ�ف
��ن، ھ��ن�  y	ا�U2� �ط�ر �
 در �2


 ا�Cای% ���	� ' 1 ھ: /!��ر ی���
:��J/ ن در�	ز Pھ� و  -��ی �;�ر�

 ،1�2L��ی�یP ����� ا�P؛ ھ�

���2.�� در  /(��� 
ھ�ی ��اوان ��ا>�

ا	�&���ت و ��u�� P�H�M �6ل �2�وق رأی 
 
در �;�رھ�ی �&��n د	�� و��د دا"�

P.�	 �� 
M��� 
 .ا�P و �&�� �


�29ان �p�Mن �2!%  دوم ای2 
 ا-� �� �

 �(�y ز	�ن 	�-Cی�ی: د� �/����J/ ر

2�  -Xاری در��رد ز	�ن ا/&�ذ �� �O	�ن�
�ا>�
 ��2: و 	��ی2�-�ن �(�y را ��ای �


  ھ� و �Oا	��2 �
 �]�ح �� ط�ح� �22�
 
� Pا� �M�!ی:، >��� ط��T� %��'
در ��آی2� ا	�&�ب 	��Cدھ�ی� ھ: �
 �Oار 
 
�ا>�� �ا�P در �(�y ورود '��ا �22

 �� 
اھ�اف � �/ :�2	��Cدھ�ی� �
��H ��;��ی  ��ا��ی�>�اھ�	
 ز	�ن ھ


 �(��O y	�ن� �-Xاری راه ی��2� و از  دار	
ای1 رھXTر، ز	�ن ھ��ط2��ن �� �Oا	��2 

��� زن� �	�" 
  .���C ��ا�


ھ� و  ر�� ��>� -�وه 	�E �� ��م، �

 
�	� ز	�ن �� 
M��� ورود �	�5�M� 
ا��ادی �

 ����P ا�P و ��9 
��bی ا	�&���ت ورود �

�� �U	 و ��/� >�د  از ای1 زاوی
 آن را 	5�9 �22�
 ����� =�Oی� ر Bی�� 
را >�ا��
 ی� 	�>�ا��

ھ�ی ����� ��6��  P	E: ����د و ��2ح
رو ��ا>�
 �2!% ز	�ن را  دا	2� و ازای1 ��


�  �9�	» 1����� �� ر�O= ی� د"�ھ
����� «��  
2�ار	�؛ ����2ای1 در 	�U ھ�-�	'

���2.�� در ا� 
	�&���ت /�دی�ی �
 >�د ��ا>�
��درواrO آ	�ن 	�C ا/�O�U از زاوی
 و .دھ2� راه 	
�ا>�
 ز	�ن در ا	�&���ت » �����«روی �دی � 
�

 از زاوی
 و  	�Tه ��	 �22� و �
 آن ا	��5د دار	�

�	�
 ���Mر . روی �دی �� Pا� �H�6ای1 در
%!2� 
ھ�ی ��	� ز	�ن ��ی� ��Cان  ��ا>�

ھ� ز	�  �����ن �-� روز��ه /�X-��uاری ��!P در ز	

 �&�ط!;�ن ھ.�2�؛ ازای1� �رو 9�� �د  ��"

����� ��	 �M!ن ھ: ط�"  P�/�ا	� در �
»K3 ��U� ب ����� » دادنC6 وه و�- 
�
ی� �
 یK -�وه ی� C6ب » ��ا�r و?r ����د«

�ی B	E: ����د«����� � «�"��.  

�ھ� زن در ا	�&���ت "��P  �����ن  و�O ��Oار ��"
 ،�"K �&;� از �.p�M� P�H�Vن  ���22


، و »ھ��اه ز	�ن«�29ان �2!;�  �2!% ز	�ن، �
ھ: ای1 ) ی� ����H آ	�ن(» ��ای ز	�ن«	
 CHو�� 


�ا>�� �� 
رأی «-�ی آ-�ھ�	
،  >�اھ� ��د �

» ز	�ن� B���2M و «" ��  �;�ر"�ن را در9

��مU� « P�
 ���ا	� ھ�3
 ��;�� در �� �2;&�
�!�د و?P�M ز	�-� رو����2M . ز��ه ز	�ن ��"

 %!2� P.�	 ار�O 
� Pای1 �&1 آن ا�
��ای ھ�� » "�یB5�.�»K ز	�ن ��یB و ر�O= ی� 

3
 	��وھ�ی  p�6 �	��وی ����� ��"
3
 آن ،P����6 Bی�ھ�  ����� ای �
 >�د را �



 >�د را  e��6	E: ����د �� �درای1 . "��ر آور	
ی� : دروی �p�Mن ��	� �Oار دار ���ن دو راه '�%

-� ��د و >�د را ��2ر �;�� و 'y  /�ان 	�Eره ��
���C را �� ا�Cارھ�ی  از ا	�&���ت، 	��ی2�-�ن زن

 %H�3 
�ودی �
 در ا>���ر داری:، �S�
ای �
 �Oار ا�P  � ;�:، ی� در ھ��1 دوره

2� و ا	�&�ب � 
Mوق رأی ��ا��2� 
� 
M���
�، 	��Cدھ�ی زن"�� 
���C را  >�دش را دا"�

رھ�ی ��;��ی �
 در دوره ا	�&���ت �� ا�Cا
:�; � %H�3 
"K  ��. درا>���رداری: �

�� B6 دوم راه راه	 �U	 اول را B6  
 �� ،�2�
�� �
 آن ��6 ی�ری ����	� �  ./�ا	

��، 	��Cدھ�ی ��ا��یT	ط�= ��6 ا-� از  وا
6�ا�b6 BOر  ،��!�ن رد 	;�	T	 رای�" ��
9���� ز	�ن  

 >�ا��	�;	 
��ر"�ن �"�'ُ

�� ،Pدھ�ی زن ا�C��	 ����C را �
  /�ا	
�؛ ازای1; � %H�3  در �� 
� P1 «رو��l��

y�)� 
3��ه ��دا	 ���Y/ « �Tدر ��2ر دی
1�l�� داری: از /��م  �JO ،
ھ�ی ز	�	
Pای  ھ� و روش ظ����� �	�	�O ھ�ی ����د و


� %H�3 دھ�ی زنC��	 ن����C در  �;�
�(�y آی2�ه ��د �!�ی:، ھ: ازط�ی7 


� 3%H�  دھ�ی�C��	 م���ن �.��5: /�;�
5
 و /U �ات زن��� 
���Cا	
 دار	� و ھ: از  �

ھ�ی 	��Cدھ�ی  ��دن ��	��
  ط�ی7 �]�ح
/�ا	2�  ط�=؛ 	��Cدھ�ی� �
 ھ� یK �� ��ا��ی

6�اBO در دوره ا	�&���ت، 	��ی2�ه ی� ��2�-�ی 

ھ�ی ز	�ن �;�ر��ن  �&;� از >�ا��

�2"��.  

� rOدروا 	�� 

، در ا	�&���ت ��ی آ	 �"X- �2


��ن را  ���� ����P >�ا��/�!H�[� ھ� و
��ر، ا�Cون �� ����P  �]�ح ��2:، ای1


ھ�ی��ن، از ����P ز	�	� ھ: �
  >�ا��

22�  ھ� را 	��ی2�-� �� >�ا��
	��9 ای1  ��

�� �	�!��;' 
ای1 /�/�=، �
  ��2: و �

��ن 3��ه >�ا��/�!H�[� س،  ھ� و��ای ��

B��O ل و -;�ده��م . �&;�: /� �� و��ای1 /
�
 �� درای1 ��رزار 23� Pی ا�C�3 آن  
��ھ

)y�)� ه��3 ���Y/ 1�l�� ( 
/�ش داری: �
:�"�l� B�9 
  .آن ���

  ���ت��اھ�.� و �-ا��� ز.�ن در ا.�C اھ-اف ��ا��ی

  .�#	1 اq,-ی ��ا��.0
 

 

�	��	8".	�ز ا��وز ?��:� ا�2ان      "�A	. آن B��C� در ا.�اع!  
�	�[�� K����  

  
 PH�<(�ن �� د	و ز Bو @���، ارد�� �O�" ا���ن ھ�ی آذر��*(�ن n��&� ھ�ی���2 �
 -Cار"�ت ر��	
 ھ� ا��9ا?�ت "��و	�ان /�ک ز��ن در "�

�	��وھ�ی ا	�" P"و ��زدا ���ادی از "��و	�ان ز>M/ در ای1 ���ن ،��ه "�;� P	�;< 
� ���E�	. 


  ا��از /��n و X9ر» ا	�Tری @�� ���B �&;% >]� و ��B«ھ�23� ر*�y ��ز��ن ��ا و ���� از ا*1 � Pا� 
	�T3 ا�� ،Pاھ� ��ده ا��<
B!O از ا* 1	�C . ��ن ��رت �� 'X*�د وط�2ن آذری ھ: 	
 ��5 در ��رد ھ: و آن��ر  ، 	
 *K"��د-�"ای ��� �
 ا*1  در ر��	
» ...>]� و «1�23 


 در � 
L	آ 
��;� C�	 و �&���ری و �	را�
«ا��9ا?�ت -�	�-�	� در /�ھ�1 �
 ھ��ط�2ن �9ب، ��ز	���� «�  .رخ داد 	�C، ��رت -���
 ��د	


 �; ��ا���، در 6.�س� �/�bM� 
�
 و ا��زه '&% 1�23 ��	��
 ھ��4  �ر �� آن/�*1 او?�ع ����� �;�ر، و �� ھ��/ ،Pھ� در-�� ا�

  1�23	�Tه /��5S و /�ھ�1. دا	.P" >]�"و *� " ا/�O�U"ھ: از ر��	
 ��� �;�ر را �� /�ان  آن� �آ��Cی �
 ��دم و �56ق  ��E2 �� ر�


 ا	.�ن�Hو @�� او ���ه ھ�، در 	��دھ�ی �&��n ر�*���ری ا����، '�... ای �
 �� /���� و /2!�
 و ا>�اج و  �P ر*;
ای ا ر��� دز �

 را در-�� ا*1M��� ل�M� وی��	دھ�ن ��ز ��ده و  
M��� د��� 1���3 در �ا* 1	�Tه ا��وز >�د . -�	
 �.�B4 �� ��زد در��ن ' �*X	�P.، و ��	2


 ھ� و ��ل�Uو ھ 
�"X- 
�Uد*�وز و ھ ،
���� 
��	�� =H�O را در =H�O در C�	 
�"X- ھ�ی P��Oن و ��د��ن، ا�	ھ�ی د*�2،  ��>�رد �� �56ق ز
���� ا*1  ��وز داده و در ��رت 9�م و��د اراده... د-���"�ن �2.�، 76 آ��زش در ��ارس �
 ز��ن ��دری، و / rر� P�ای 	��و�2� در �

Q�M!/ P��* �  .ھ�، در آ*2�ه 	��M[O C ا� �ن ��وز و / �ار >�اھ2

 ���Y/»ه�T	 «و  � P��� ادن�	 
2�� از ط�*7 " آ�Hد -��ان آب -B ��ھ�"/ 
� Pی ا��/���Y و ا��ح و /�و*�O 1ا	�1 در ��P  از ھ� 	�ع آن، رو	
 
�Hھ=، ��ور و �56ق اوX� ، y2� 

 در ��P ا��6ام �M��� f�S� آ��زش �� ا*�O 1ا	�1 �� رو		��' C�	 و 
M��� �MOزھ�ی وا��	و ��ی 

   .'X*� >�اھ� ��د 	�C ا� �ن» وط1 ھ: آن د*X'»�T*�ش �56ق  ھ�، و  ا	.�ن

 

 

�	g �� ا.�Aن ا�� و ھZ یF �8ھ"� 0NS آ#�Jر;�:	9 ز��.� Z0، ھ 



 
 

         
        

 

  
 

  ����٧  ٤٤ ,�ره#    

 F0 ی.���  »��JNک«�� زی�.�یIJK « 0A ���ی«ظ��ر .�

�� �8وھ���s 

��ن ���رزه در راه ر�	-ن �� ا�2ا.0 آزاد و آ��د���ا�0 ��د .�م و �2د ?�.��� 


ی داری�ش و '�وا	
  y 9، ��6ط >�	
دھ� در "= ی : آذر  ��وھ� را 	;�ن ��

� ا�P و �
 . ��١٣٧٧ل �U� ه و���

 از �� p	�Tه ��MOِن وا� � �2� .
ی دی�  زاوی

را �
 '� ���Tی �
 ای�ان >�	
 دور��1 
�� 
. ھ�ی �;�ف �
 ��6ط ر��، ��2ر '�

P9 �س ای2(� ای.��ده ��ده ا� . ="
Pه . ا����.P و �
 	�U در y 9 دی

�� P.�� زن و Kی ،�ودو ��د '�� و  "�	
ا	�،  �6?�ان �
 دو -�وه /5.�: "�ه. ��ان


 	�Eره ��� ��
 در �6ل  آ	� ��22� و آ	�
�ا	(�م ��ری ھ.�2 .��دا	: ای1 ��ر را  	

�� 
3 � ."�د C�3ی 6�B ��. /�ان 	���


3��ر ��د -�" 
ا	� و  ھ�ی '��ی� را -���
�� �. ی � از آ	�� او	��Uم �
 /1 دارد. ��	

 ،
%5 ��ی� را �
 >�د -���	 
��د دی�Tی �
Pه ا��" ��ا	�2Sی '�� . ���دار آ	

"�د،  -�ی� آن C�3ی �
 ��ده �� ��
�ی از ���ن  '�ر3
. �.: 	��� دارد�U� ی


 H Kی 
ی /��ه روی آن  '�� ���ون زده �
Pا� .�� B�
 درون '�� 6L	د و  آ�"


ی ��دان را >: ��ده  ��2�T2 آن "�	
�ه 	�� �U&� 1از 3;: دور�� ،Pا�

Pا� .P��6 PH�6 ھ�ی ای1 ��دان،  ھ� و

"�- 
� 
ا	� و ';�;�ن  ھ�ی '�� را -���

 ���M?ی�ی و�- ��2/ ،P��� 
� 
�9دی �
P� یC�3 دن�� B�6�B . ھ�T2م 6 
L	آ

22� ا	�Tر ��ای;�ن �� ���  ،Pوت ا��U/
�� ��  C�3ی را ��. /�ا	� ھ� C�3ی ��"	��


 ��ی� از آ	(� >�رج "�د�.  

��دا	: درون آن '�� �.� ��درم را  	
�رم را ��' �� ی� �.	��.  

ا�� ��رھ� از . �1 آن "= آ	(� 	!�دم
(� ��د	�، �.��Tن و دو���	� �
 آ	

3
 دی�ه '����ه 
ھ�ی;�ن،  روایP. ا	� ام �

ھ�ی� از ی�دھ�، H!�یC از @: و ��P،  '�ره / 

واP�MO را از . ی�2�5 	�ارد
. /�ان ��زی��P "�ن 	�� -Xا"�1 ��2رھ:

-�ی2� آن "= �
 ھ�T2م ���ون  �.�	� ��
. »ا	�ا>�2�«��دن �.�ھ�، آ	�� را روی ھ: 



 او را ی ��p، ھ ��درم را از ط!5� �)	��

 ��د	�، '�ی�1 آورد	� /� ����ای �;�



 در "�;� ،
ای آن �
 ای�ان  ورودی >�	
�ه ��ده . "�د ��ز ���"�' �روی �.

Pا� . 
� �H��رم را از روی آن �2'
�ه ��د	�، '�ی�1 	�<�3 
�!O 
�O/�	% رو �

�روی ز��1 ����ا �
 -Xا"�2�ش، . آورد	
وی ھ�ی% ���ون زد و ر >�ن از ز>:

�"�� P&او را  ��. ھ� ری �)	��-�ی2� ھ
 
روی ��درم -Xا"�2� و روی;�ن '�ر3

�� و ���ون ��د		�-�ی2� '�ی  ��. �;�

�.�ن . ھ� ���ون زده ��د ای از '�ر3
 ��ھ2

-�ی2� اول ی � را ��د	� و  دی�Tی ا�� ��
� دی�Tی راM�.  

�.��Tن و دو���	� �
 آن "= آ	(� 
3
 آن ��ده ،�ی  در �.�
 ھ� �
 ';P ا	


 ��ای ��ت � ���ه ��د	� و 3
 آ		�� 
	�<
ی ای.��دن در ��6ط را  ��/�ھ� ا��زه

�� ،�
 ی���2���ای �
 '� ��ده  -�ی2� ھ

  ا�P از ��ی�د ا��9اض ��-�اران و '�>�ش
در ایy 9 1 ا�� ھ�� ا��9ا?� . ���sران

	�.P، ھ�� دھ�	� �
 ��ی�دی -;�ده 
P.�	 .ه�	�� P��� ر�T	ا 
��، اp آن ا	 ھ

B�
 ���داری 6� 
رود و  �22�-�ن �� ���sر �
3��ه Pا��ا	�Tر او C�3ی �
 د���ر . اش '�
�� �2
 . -�یS� �3�"��دی�Tان ا�� /

�ه" �2
. ا	S� 
ھ�ی ��ری  ای2(� و آ	(� رو �
ا	� و 	�Eره  �
 در "�ف ا	(�م ا�P ای.��ده

�� �
 را �
 ا	��Eر . �22MOر '�ی�ن وا�T	ا
�ه	�� �  .ا	


 ای y 9 1	�Tه ��� ��Oم آن  و��/ :2�
ھ�  ھ� �
 در ط� ای1 ��ل ��ی�دھ� و ا��9اض

�1�T و درد�2�  در ذھ1 ��;< 
�2�م، �"
 
Oر�� 
�رو��درم را از آن >�	' �.�

� ��د	�، >���ش �� ��	�".  


 یK واP�MO ا	�&�ب;���ه  y 9 ا�� ھ"
2� را ��ز	��ی� ��� . Kو ی 
ا	�&�ب یK زاوی
 Pا� 
ESH:از ���ن درھ �-�ھ� و  /�2

�	��C�
 ھMOوا Kی� از . ھ�ی ی��ھ� ��ز	
واP�MO در �]1 >�د �
 ��2Mی X6ف 

%&� Pا� P�MOو �1 از >�د . ھ�ی� از آن وا
��  
'��: ایy 9 1 از واP�MO آن "= 3

��ی� و  	��ی�، و 3
 C�3 را 	�� C�3 را ��ز��	
3
 ا	�&��� از واP�MO را  y 9 1�3ا؟ ای

�� Pی�2�  
�؟ از واP�MO آن "= 3;&�
2�؟ ��دا"�� ای(�د ���  



  ایy 9 1 ھ�� 	;�	L	آ Pای ��ای دری��
�� B�
 . دھ� "�د، 	�� درون '�� 6�

��  
	�T	ش را آ�.� 
����6 �
 ا	.�	� �

 ا	�Tر /�2!�ر ��ده درون '�� ��� �ی  ��	


H �� ،Pه ا��ھ�� . ��	� ا�2�9 �� "

	�;	 �� Pھ�ی 
� y 9 د-�ن ا"�ره ای در

��ب و ا��9اض -.��ده�Hآن ا 
ی  	�ارد، �
�" =!� ��
 B�O آ	� ����ھ�� . ا� �ر 9


	�;	 y' 
� y 9 1ای در ای 
ی  ز��2
B�O و 
MOو  ھ�ی ��ز��ن  ����� آن وا 
ی���

  .6 ���� د-�ا	�ی;�ن ا"�ره 	�ارد

y 9 ����/ 
ی  ھ�ی� �
 آن "= در >�	
�ه" 
ا	�، از  داری�ش و '�وا	
 ��وھ� -���

�	�9�2
 ا�9م "�
 و �	���S� ا�. ھ��ن ا��
y 9 ��6 اداره 
ی آ-�ھ� در P!u  ھ�ی� �


 ��د، �� و��د /���� ا��9اض���- Pھ�،  ��2ی
p�6 ا�� ای1 . ی ر���-� X6ف "� از '�و	�ه

� را در ���ب '���گ و �U� ه و��� y 9 Kی
1�T2� �3پ ��ده �	وز  Kدر ی ،�ا	

»
9��)� P��در ���ن ا	!�ه  ،»ی ��اھ
درھ�� از /�Jی�ھ�ی ��روا��ر از 

P!��2�  ر ��ن�b6 �� ���� 6 ھ�ی
��زی و  ر/!
 /� ��B و آ/% ھ�ی �H�9 ��5م

�t2 و �;1 و ��/!�ل؛ روز"��ر �� ��ل 

�Y�� در 
��ری ا���� ��ای از  �

y 9 Pه ا��ای1 . ھ�ی >!�ی ��ز	��ی� "
y 9 ھ: �
 /� '�% از آن '�ی ھ�� >!� و 

ای ��2;� 	;�ه ��د، در  ھ�� 	;�ی
 در

SU� Pه ا�� ی ھCارو'�	Cدھ: ���ب آ�

Pا� 
B�O �; �ک داری�ش «: زی�ش 	�"�
��وھ� وزی� ��ر دوPO�� PH و ھ�.�ش در 


» �C2ل�
 ��ی دوPH  در /��� �.��T	ی ا


در ����P . »���7«ا	�  ��X- POا"�
y 9 ری��/ 
ا	�  ھ� ھ: �
 ��ی ی : آذر 	�"�

  .یK آ��ن

در ای1 زی�	�یy ھ: ��ی� د	!�ل آن C�3ی 
Pه ا��	�� 
�U-�	 
� P;- . 
ای2(� '�وا	

�ه و » ھ�.�«ی  ��وھ� در واژه" 
��<
 
�U-�	 �9 او��ھ�یP ����� و ��ی�Tه ا��

Pه ا��
 '� �ر ����� '2(�ه. ��	H��  ی

ی وزی�ی او  داری�ش ��وھ� �
 دوران 23���ھ

Pه ا��" 
�&�nH ھ�ی ����ی  واژه. >��
P�� 6، �!�رز ����� و د-�ا	�ی% در ���ن 


�;� Pھ�ی Pه ا��	�� 
�U-�	 ن�-�" . B�O
 ،Pه ا��" ����� B�O 1یCTک ��ی� ;�

��9 B�O 
� �2�.� P5�56 1ھ� ��   ر@: ای
ی ����� و �
 د���s� Pران وزارت  ا	C�Tه

اط��9ت و �� د���ر ��ز��	� وزی� ا	(�م 

���- �  .ا	

y 9 و زی�	�یy در یK  �3ای� ا	�;�ر ای1
»r��� ب��� «
�U-�	 در �ھ�  ھ� و /�Sیn را ��ی

P��- �' . �)2ی� » /�ری�«ای��ا���ی ��ز	

 را از P5�56 آن /�� ��ده و MOوا 
�ه، �"
 
M��� رد�< 
� �H�"�' و �S[� روای��

�� �
 6.����� . دھ	 
روای�� �
ا	C�Tد، 	
 ���H�V.� y6 در '� >�د  ����

2�� y6 �2( �وی ��. ��2 ای(�د ��/ 
ای  ��ی

 >�ده را ار?�ء ��� 
� �2� 
ھ�ی  دا	.�

-��د و  "�د و آرام �� �]�S دH&�ش ��
ھ�ی� 9�7 /�ری� را  1�23 روایP. "�د رام ��

�� �U	  !�"�� از �6ادث	ا 
22� /� آن را ��
22�، �9دی� 
��<  BbM� و ،���زی �22

�
 �XTار	�U-�	 ی� را�T&��' و P�H�V.� .
 
� Pه ا��ای2(� �
 روای�� �2�یP داده "

�رت ��6: را از '��&�Tی� ��ی ��O �2�.  


	���P از �T3	�T ��ز	��ی�  ای و ای1 	
و '� �ر آ	�ن،   د-�ا	�ی;�ن و /�ری� ای.��د-�

�/�� 
�رت و  �O P��� از ��ی P�
Pه ا��. ��ر-Cاران >�د و در"P آ	�� ��ب "

�ودهS� ا-� ا��وز 
	���S� ھ�  ی
9�2�ھ�  و �
ا	� ای1 �
 ��2Mی -;�ی%  را ا	��� -;�ده

P.�	 و آزادی P5�56 ای�� �b� . :ای2(� ھ

�U-�	 �
  ��یL	آ 
� Pدری�� �/ P��- �' ھ� را

�� 
"�د ��;�� از  زی� 	�م -;�ی% �9?
t	ر y2� P�MOی� وا Pب ا��MHو.  

��ان ��ز>�اھ: -;P /� در / 
ا�.�ل ھ: �
و '�وا	
 ��وھ�  ���Hوز B�O ����� داری�ش


. و �T��Oه آ	�ن را �
 روی ��دم �T;�ی:  >�	
� /� �;��Tن راه آزادی را �Cرگ داری: و �� "��

 و رو"�T2ی ��ی.��: و �� E��6 �� 76 >�د

  .?�ورت داد>�اھ� '��;�ری ��2:

ی�د آ	�ن ز	�ه ��د �
 در راه آزادی ای�ان ��ن 
�2�<��.  

B�O ن��	���O ھ�ی �� -�ا�� ��د ی�د ���
 C٧٧���6'�ی� ���زاده،  ؛ '��وز دوا	�، 6

زاده، �(�� "�یn، '�وا	
  ��رون ���6
� �&��ری، �S� ،وھ�، داری�ش ��وھ���

���UM '�ی2�ه�S�.  

  ١٣٩۴آ��ن 

 



 
         

   ����٨   ۴۴#,�ره     

r�ھ�ی ا��9ا?� ��ر-�ی در  ا���J�9ت و /(
v�Uھ: ھ C�	 v�"X- ی  ��23ن �� و��د /;�ی

وا-1 ا�J�9ب ��ر-�ان . ھ� ادا�v ی��P ����ب
3��ر��ە �56ق  P<دا�' Pرس �� >�ا��'

v�Uاز ھ v� ،vO�M�  ،ە ��د�ی '�% "�وع "
ی '�دا>P د���Cدھ�ی �vO�M  �� و��د و9�ە

/��� ��ر���� ط� دو��ە آی2�ە و ���-��ی از 
/1 از ��ر-�ان، وارد دھ��1 روز >�د  ١١ورود 
�". 

��ی� 6�ود �lو راھ r�	�U از  ١٠٠٠/(
�ن اH!�ز «��ر-�ان M��O�" « اە���v ھ

ی  "�ن در �B��5 د��� 	��ی2�ە ھ�ی >�	�ادە
�(�y در "�ھ�ود �� >�ا�nO�/ P وا-Xاری 

��داری  ز��1" v� �O�" ز�!Hن ا�M� ھ�ی
:�ھ�ی ��ر-�ی  /�ی1 روی�اد "�ھ�ود، ی � �

  .ھv�"X- v�U ��د

��ر-�ان ���Mض "�ھ�ودی � v	�Tان 
�ھ�ی وا-Xاری ز��1���'  v� 7�M�� ھ�ی

v� ن�M�  در ط�ل ،���داری ��د	"
r���ی� و /(�lراھ �� v� ،ن�"  v� Pھ�!"

v�"X- ن  ا��9ا?�ت ��ل�M� ی ��ر-�ان
 ،����7 	!�د، �� �� دادن "�Mرھ�ی� ��	2

"�� �L	�M� ��	 PHی�د ���د ذX'" ،" v3
��ر-�  ٢٠٠٠-�ی �� �ر "�ن  �.� '���

-�ی ا	�Sل اH!�ز"�v3 �O  ��اب"، "ا�P؟
�.�pن "�� �3ا "و " �.� >�اھ� ��د

"�ن را '���Tی  ، ا��9اض"� �ت ��دەا	�؟
�  .��د	

 �� C�	 ی�Tد دی�M�� ت�M�ا���J�9ت و /(
P1  >�ا���@�" ���/ n��&� �U2� ھ�ی

و ��ز	;.��Tن در "��ھ�ی �&��n ��رت 

ھ� 6 �یP از -.��ش  -��v� P ھ��T آن
روز ا�Cون 	�ر?�ی�� ��ر-�ان و ��ی� -�وەھ�ی 

ی% /��ی�ت �!�رزا/� در �Cد���Tان و ا�Cا
  .���ن آ	�ن دارد

vادا� Pر@:  ی ا��9ا?�ت و ��5و� v� ھ�
�ھ�ی ��vای  ھ� و ا>�اج /;�ی� ���Tو�!2

��ر-�ان، ���= 	�Tا	� دوPH و ��>� 
7 '��ا ��دن ا��9ا?�ت "� و ���ر����ی�ن از 9
آ	�ن را �� آن دا"v� v� P '�رەای �]�H!�ت 

�2�ھ�2ز ��2M� v اv�!H ای1 . ��ر-�ان -�دن 	
  د�P ��دا"�1 از روی �دھ�ی ?� ��ر-�ی

	;��2  ھ��ن �6ل �    =59 v	�P.؛ زی�ا در
�ی� �v ا>�اج و ���د	�، در ��اردی ��ر-�ان را /
�ادی را 	�v� C 	5% ��;��ی در M/

دھ� ا���J�9ت دا"�2�، �BS� v  ��ز��ن
�   .��ر"�ن راە 	�اد	

در آ��ن  ١٣و  ١٢ھ�ی� �v در  �C- �� �2ارش
�ەا	�، ��ر-�ان » ای�C-�!<»�2اری " �;�2�

v.��� ر��3  v� �/����ی و >�H�/ ،ی

>�ط� /�Mی7 در '�دا>P د���Cد و ��>�  �

�]�H!�ت ��U2 دی�T �!�درت �v ا�J�9ب و 
 v� ��r ا��9ا?� ��دە ��د	�، /�ا	.�2)/

  ."�ن ���2� �]�H!�ت
���6 از آن ا�P » ای��2«آ��ن ��ە ١٢-Cارش 

9.��ی
  ٢٢و ��٢١ر-�ان ��زھ�ی �
 ا�J�9ب 
�ن 3��ر��ه ;	 P<دا�' 
�v در ا��9اض �
�]�H!�ت �Cدی از ��.P و ھ;�: �����ه 
 �� ،�آ@�ز و /� دھ: آ��ن ��ه ط�ل �;�

v)��	 ؛ و درPی�� 
�/�< P�5���  1ی ای
��م / Pدری�� v� 7��� ب، ��ر-�ان�J�9ا

� ��O�Mت �Cدی	�  ."�ن "
����2l�1�� B «��ر-�ان "���U6 Pری Hا «

 Pم دری���9 v� در ا��9اض ً�!O v� C�	

��ە، در �B��5  ١٢"�ن ط�  ھ�ی د���Cد
ا���	�اری اھ�از /(�r ��دە ��د	�، ��ر���� را 

v��� P<دا�' v� دھ�ی  �(!�رC�ی د��
�  .�vO�M"�ن ��د	

در -Cارش دی�Tی �v در ار/!�ط �� » ای��2«
ی ��ر-�ان '���	� O]�ر  روزە ٣٢ا�J�9ب 

اھ�از ��2;� ��د، � v	B5 از �p�Mن  "��ی
P"�	 ر-�ی�� �U2�" : !�ل ا��9اض	د 
�


 از روز دھ: �����ه /��� ��ر-�ان � �U2�
ی O]�ر "��ی اھ�از در  '���	 �ری '�وژه

�ن ھ;P ��ه �Cد ;	 P<دا�' �� 
را�]

 ��Mدل �"X- ه ��د، روز�
 "�وع "O�M�
 P<د ای1 ��ر-�ن '�داC�"% ��ه از د��

�"."  

آ��ن از '�ی�ن دو  1�23١٣ ھ��r!2� 1 در  :ھ
�ن  روزەM� ا��9ا?� ��ر-�ان r�ی /(

 �� �� v� �5از /�ا� y' ود�T2�
vھ�ی >�ا��  �"�ن �� �.1�H�V ��دە ��د	
  .>!� داد

���PM�5 ��ر-�ان ای1 3��ر ���.v در وادار 
��دن ��ر����ی�ن و �.X' v� 1�H�Vی�ش 

!.��T، ی ھ� "�ن، 	��(v '�رەای از �]�H!�ت
�!�رزە و ای.��د-� ��ر-�ان �� �� 

v;�ن از آن دارد  ھ�ی >�ا��	و  Pن ا��"
�� C�	 ی� ��ر-�ان�� 
/�ا	2� �� ا���Uدە از  �

ای1 /(����ت ���7 �!�رزا/�، دوPH و 
>�د   ��ر����ی�ن را وادار �X' vی�ش �]�H!�ت

�2�� از ای1 راە ا�v� P ��ر-�ان و . 	��ی2/
دوPH و ��ر����ی�ن را  /�ا	2� �Cد���Tان ��

وادار �v 59= 	;��2 و ر�9یP 76 و 
ی��� >�د  "�ن 	��ی2� و ا� �ن ��ز��ن �56ق

22� را ��اھ:� �/.  

 

��اضKا �AN. QRK ر���8ی�ن�S ،�8ی� Tھ� ادا�-! 
  ��دق �Sر

   �Sر �Wار دارد  ، در ?�.Q ا��  در ?�ی�ن  �Sر و ����ی�  �	�ن  �S  اى ��ز��ن �� در ���رزه   
 

 

  را����ی ا�8اط0، ھ,T از یW F,�ش

  �8خ .:,� �sر
                         ��ت �&��b6 nHر '�2ھ2�-�ن در) �&�ان را��.���(در یK روز	��v 	�وژی �� >�ا	�: �v د� �ا/��ی ��4;� v�  

� از اوج -���1 �����ت ��                       M� ا>��ا ،����	� �t2 زد-�ن >�ور���	v و "��ل آ��یv� �5 ��ی ارو'�، �� �;�ر"�ن ھ.�2
�����دن ا��اد >�د"�ن �v �;�رھ��4 ارو'��4، ی�2M ��ھ�v� �4 '�2ھ(�ی�ن �b6ر دار	�، �� /�زیr آ-�� ھ��4 در ���	;�ن از آ	�ن 

�22 	 �-�22� و در آن �;�ر /�5?�ی '�2ھ2 	 �U� �4�� v� v� د�" �� vا���< .��ھ� اد�9 "�ە ا�v� P در ��4� ��ای آ	��  در ای1 آ-
�  !	v ��ر و��د دارد و 	�< v	v، ھ: P"�- 1�23 �6ل ���2ع ا�P و �.� 76 	�ارد �v از ��vMO و 	�5ب ا���Uدە �2

�ارد	 ����MOای �� وا �	ا�&� در ��4� 	SO v]� ��ر ا�P و 	�< �[SO v	v، ھ�1�2L. وا?f ا�v� P اد�9ھ�ی د� �ا/��ی ��4� ھ�� ھ
�ودی�� ��ای 	�ع H!�س و��د 	�اردS� ان را . ھ������� v[.U� ، دروغ و�	�59�	از ط�ق  �وا?f ا�v� P آ	�ن �� /��م /�ان ��M دار	

v��  .از ر��v� 1 �;�ر"�ن ��زدار	�، از ط�ی7 ا�5Hی یK /�س ��ھ�T2 از �

�ار	�، ایv 2 ��د�� �v از �t2 و 	�	 v��/ v� 	 Kی v� �ا��2 ��ار �� �22� 	v در � � ��ر	� و 	v در � � >�	v و 	v ا�� را��.���ی ��4
���ی�S� 1ک آ	���P. 1�23 ��د�� B!O از ھ� C�3 در '� �� و �BS ا��2 �� -�د	�. -�"P �6ل و ��vMO و 6(�ب�� P�21�23 . ا� y'

�2� ��� /�ا	� �v ھ�� و�v ��� ��ج '�2ھ(�ی�ن را �	 �/�Y��!/ .  

� v� ��را����ی ا��اط� ��4	�" �� C����� �T2ری و ��ھ���� B4�.� ن ��;�� روی����ن آ	�ن . �	2� ھ�v را����ی ا��اط� �- v�
Pا� ������� ا�P، ھ��2L	 v ��ای آ	�ن >�د"�ن ��ھP�S�.� t2 از یvM��� K '��رال ��� P�2ن و ی� ا��	ن از �	��  . 6(�ب ��ای �.�

 �� v� Pی ا��اط� ای�ان ا���  !-�ی2� ھ�ف ا��� @�ب /2�� 	���دی ا��م ا�P و �yای1 در�P آن 	�Tش را��
 

 



  
  

  
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  ����   ٤٤#,�ره     

  
 

-""S Z	�� اریY�.�.�W رای ز.�ن را �0 ��اھ"- آ.�� را در ��  ا

0]�W ��#�8 

 
>�	: /����، 	�ی.2�ه، '[وھ;�M� ،�Tل 
�56ق ز	�ن و ��ی��.�ل و ��د��� 


 او، "�ط 	;��U- 

 ا�P و ���	 
ی
 y2� 
	pه ��ا�� و �9د�T	 1�"دا /

 
�2.��� رای دھ2�-�ن زن و ��د �
�ی�اھ�ی زن و	��   C�	 ��
 ا	� Pدی ا���

 y2� 
	pه ��ا�� و �9د�T	 د�< /
�2"�� 
 .�2.��� دا"�

 B<ن در دا�	ن �56ق زp�M� از �M��
�;�ر �� راه ا	�ازی ���2�l �� �29ان 

 ���Y/ �3��ه ��دا	
 �(�y ا�9م ��ده ا	
 �� دار	JO 
��ی2�ه زن ��ا��ی ط�=  �۵٠	

�2���U� y�)� 
در �6ل �6?� /2�� . را �
زن �
 �29ان 	��ی2�ه در �(�y "�رای  ٩

���ی2�ه ای  ٩. ا���� �b6ر دار		
 Q�M!/ ن و�	�56ق ز 
�.�B4 ����ط �
��9
 ز	�ن، او�HیP "�ن  �	�	�O ھ�ی

P.�	 . �/���� در ��رد ای1 �� 	�ھ�

 ��ده ام و !6�J� 1�l��   �او �� -�ی

1�l�� �از ط�*7 '�;!�د   �� >�اھ
 �5� 
	 
اھ�اف >�د �.p�Vن را وادارد �
 
� 
�رت، �� O ھ�ی رأس ھ�م 
*p 
�
-�وه ھ�ی ��د�� و اO;�ر �6"�
 ای 
2� و ا-� در ��د "�� �T&��' C�	

� آ	�ن را در  ��=*�� �آرای ز	�ن ا	
P����  C�	 اریX- ن�	�O اری وX-

�22� :���. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 0���; Z.��  1	"! �J8 �� -# �!
S,�	"0 ا8��د2- و !� .	�زی راه 

�S 0 را ا2]�ب"	�,S 1	"! د؟ا.-ازی 


 �b6ر ز	�ن در � P�MOای1 وا 
� 
��/ ��
2�� در �6زۀ / 

 ا*�ان 	M���  رھ�ی��

9�� در �6زه  
 �� ،�/����ا��ا*� و 9
2� /��JSت دا	;�Tھ�، ھ�*� �	�

�P�H�M ھ�ی ا�����9، ا�J�Oدی، 

 .. �O�56، ��ھ�T2، اد��، ھ�2ی و�

 �� Pا*% ا�Cا� 
	�S 3;: -��ی رو �

 در �6زه ھ�ی 	�U���� 
� �/�ان دی

�*�*P ا��ا*��/ �/����9  C�	 و �����
 ،�*�bO اری وX- ن�	�O ��6زه ھ�*� ��	2

�1 ا*. ز	�ن �
 	�S 3;: -��ی @�*= ا	
2�� ��ای / 
ز	�ن �� 
 ��ای   	���ا��ی، 	


 ا*�ان 	�C 	���زو	� ھ�*� را ���= M���

� Pه ا��"   P��6 ی�ا�u آن در �2

 ��ی� 
M���   ،����� ار�*�' 
M��/

	�B��O C �;�ھ�ه ... ا�J�Oدی، ��ھ�T2 و
Pه �2%  �&%. ا�C�T	از ا ���E9


 ز	�ن از  -�ان �6زۀ 	p�56ق ��ا�� و �9د
ا*1 ��1�l �]�ح ��دن ��S �56ق ��'�*� 


 و 	�C ر��	�ن M��� f[� ن در�	ازن ز����	
آن �
 -�ش �.p�Vن ����� و /;�*7 
ز	�ن �
 ھ���ری و ��ا�� در ��2ر ��دان و از 
 
3 ،P&���ت '�% رو��	در ا P��" 
���
 
� 

 �29ان رای دھ2�ه و ا	�&�ب �22�ه، و 3�

  .�29ان 	��Cد 	��ی2�-� و ا	�&�ب "�	�ه

  

  

  

  

  

  

  

ا*1 ھ� �&% ھ�*� از 	��زی ھ�*� ��د و  
 �/ P"2% -�ان زن را �� آن دا� 
� P.ھ
��ای ر��	�ن ��ای >�د ���b6 Pر و 
��: -��ی ھ�ی 	��*� ��ای J/ در P��"
ا�Cای% �;�ر�P در ��ی�یP ����� و 
 P"�	�� �2ن��/ 
�O	�	XTاری ھ�*� �
ا	.�	� زن را /2�� �� ا	�&�ب از ��ی ��دان و 

nی�M/ 
��ن ��دا	�U- در   ��� ��ده و �� �2
 ��2 �2� /� ���ا	2�l�� �*�'�� 
�ام �Oا

�(��O y	�	XTاری ای را �
 از ا���ای   3��ۀ 
��ن، � 
���ن در ای�ان ��	2� ھHر�' y���/

3��ه ای  Pا� 
3
  -ورو د . ��دا	
 دا"��-

  ا��   -ھ�2ز 	���ا��� ����U ز	�ن ��ور�2

y2� �56ق ��ا��/� �2.��� ای�b� 1 را ��	2
��ن /���Y >�اھ� داد� 
��1�l �� . ھ�

>�اھ� از ط�*7 '�;!�د اھ�اف >�د �.p�Vن 

 ھ�ی ��pی *p 
� �5� 
	 
ھ�م   را وادارد �


 -�وه ھ�ی ��د�� و -�وه � 
�رت، �� O
2� و ا-� "�� �T&��' C�	 
M��� �	��� ھ�ی

� آ	�ن را در  در ��د ��=*�� �آرای ز	�ن ا	
 :��� C�	 اریX- ن�	�O اری وX- P����

�22�. 

  0� I�[� �� 0 ز.�ن��	ف راھ��
 �		f; ز.�ن در ?��:� و �	ا.- در و[:�;

�Yار ��#-؟�	t�; ز.�ن u�. �� 1	.ا�W 


 	�E �� ر�� راه د*�Tی ��ای ��ز*��� �

� و   ا	.�	�  �56ق 56O در 
ز	�	� �


 "�ن 76 ز*.��O  76 ،1ارۀ M��� دان در��
B�JS/ ،76 ��ر، 76 ازدواج، 76 ط�ق ،


�دار	�،  ا� �	�/� را   76 ���ه -��ی از ھ
P.�	 ن . ����د�	ز 
� ���ن �� دا	� K2ای

ا�� �
 دy2� B�H "�ن و /�ا	�*� ھ�ی "�ن 
��رداری، ��ز	�زا*�، از "��ه ��ن    ھ��Lن


 ��دن*XY/ را ��ارد از   >�د ��ز		 ���Hھ�� د
ن و ��ز	�ان �O�56 ��ا�� �� '�ران و "�ھ�ا

�5�ی: ز	�ن ��ا از . >�د ��>�ردار 	!�"2�M� ��
 ،�5[2� B�H، �� ھ�� د�	.�	�56ق ا

 "�2>��، روان M��� ،��د*�9 ،�2

�2>��، �
 دpی�� "   
� �/ :�� 
�و از ھ
 �� 
د�O B�Hا	��2 �
 ��دان و 	�Eم ��دا	
/U.�� و /�و*K/ B �2.� >�د ای(�د ��ده از 

Q�M!/ rر� �	��� �از �&% . ��ا ��	�ه ا	� رو	
 ،�O�56 ،�	�.	ت �5�56 ا�	از ا� � ���E9

y2� ،ی���و	" ،�	��/ ���.2�

   �(��S� .yوم ھ.�2� >�د …و�در ھ

 :�E2/ اری وX- ن�	�O ای�� P� دی��	 rا���
��و	�ان؛ "��و	�ا	� �
  روا�� و �56ق"


9��)�  B� ;/ ای را 
M��� ن و ��دان ھ��	ز
�9�ه . �� دھ2�O 
ر �O	�ن -Xاری ھ� و د �

2�-�ن *��	 �ھ�T2م و?r و /�O =*�Jا	�1 ��*
/�5*!� ��ا�� از ز	�ن و ��دان در �(��b6 yر 


 ھ�2ز 	�U���� ا�� ،�2"�� 
ا*C�� 1ان  دا"�
 Pا� 
���T	 رت�� y2� ا��ی در ���ن دو��


 ھ��، در �.��ری �  
از �;�رھ�، و ��2 �
 ،����� ،�T2و و*[-� ھ�ی ��ھ B*pد

�O�9، د*�2، ���2 وا����Cان ... �Jدی، ا��
Pاز ��دان ا� ���3
 . �b6ر ز	�ن �.��ر ��-

�b6ر ��ا�� ��دان و ز	�ن در 	��د �O	�	XTاری 

 ز	�ن 	p�2 ��ای /���1 �56ق ��ا�� و �9د��b/
 
��و	�ان �" 
�، ��T ا*1 �"�� ��� /�ا		
��1 ھ.�2� آ-�ھ� [� 
� ��.�	� رای ��ھ2

 .�ی �56ق زن و ��د ر���ه ا	�و ا�5�9د �
 ��ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����/ :	�< 
�U- 
� : 
� P� ���MOا*1 وا
 �T2دی، ��ھ�J�O�9، ا����>� از �56ق ا��


 ای �� �56ق ��دان در ... وM��� ن در ھ��	ز
ھ��ن ز��2
 ھ� /�Uوت ھ�*� دارد ا�� 


 >�د    �O	�	XTاری ��ای ا*�U/ 1وت��)/ B�Hد 
�
-  ھ� و �; �ت "�نز	�ن از "�ا*�، و*[-� 

�6�� از ��ی >�د ز	�ن ��رت ���Tد  �*�� .
��p ا*1 ��دانM�   1*در ا 
� �2�ه ھ.�2*��	

�ام �
 ��ر�� ا*1 �56ق و Oارد ا�� 
	�-
/�O =*�Jا	��2 در را�]
 �� آن �� �22�؛ 
 �T*و د ��O�56 ����ط �
 ��ن و ��ل و ��ز	

و @�!P ز	�ن و   ��!�د. وا�.��T ھ�ی ز	�ن

 ا	�ی; 
��درا	
 -�ه ���= /و /��*�ت زن   ز	�	

/�O =*�Jا	��2 �� "�د �
 �; �/� در 
 
M��� �T2دی، ��ھ�J�Oا*� �����، ا�"

�
 ز	�ن ا-� ���ا	2�  . ای(�د �� �2� P��� 1*ا
در 	��د �O	�	XTاری �;�ر >�د �b6ر �ّ�� و 
 =*�J/ ھ: ا� �ن �2"�� 
��p�� �U دا"�


 ��د ر� �	�	�O ھ�ی 
��J� Q�M!/ r�
 1�<�� nO��� و ھ: ا� �ن P"دا �>�اھ2
 �O�56 وی�./ nH�&� �2�	ا�O =*�J/

���.2� . �ازدواج دوم و ��م و  �Oا	��� �2	2
��دان /PS �29ان   ھ���Cن  3��رم و


Y��  )
M�� .( 
 ...  

 
SU� در 
  ١٠ادا�
 

  ھ�ی ا��0 ��.��� ��ز��ن ا�� ;��	1 ��ا�� 0W�Rq زن و ��د ی0J از �sی�  
 

 

S,�	1، . ا#���ه .�Nد
��ه . g�ھ�

I"?/   �� 0�	A"?
 �J�� ،2"-ه ھ� .-ارد�,.

IJK��   h#�S ھ,�
اش ای]�د .��ه ��ا�� �� 
 �S �� 0.ز.�ن و ��دا
�"- و Aرای دھ"-ه ھ Zھ
ھZ ا.��Cب #�.-ه �� 

 K"�ان .,�2"-ه

��ا."- در .��د � ��ز.�ن ا
�Yاری �NSر ��د ��qر .�.�W

ا#�� Sّ,0 و S	�0 ��� د
 Q2�n; ن�Jا� Zھ -"#��
����n ھ�ی �W.�.0 �� ��د 
رu8 ;�:	9 ��اھ"- دا#� و 
 1���� BW��ھZ ا��Jن �
 B�C� 0"	.ا�W Q2�n;

0�	A"? 0W�Rq وی�A; 

�Yاری �� ��ی- از .�.�W I�[�
��0A�[�   �8 �� ��8ی0

�دا.� �� �]�0A �� ��8ی �
��دا.� ;f		� /ا.�A.0 ز.�.�

-"Sا-	s .   ز.�ن و ��دان رای
دھ"-ه ��ی- ���ا."- .,�ی"-��ن 
 �S -""یg�زن و ��دی را ��

I"?�	< 1	.ا�W/ 0 را�	A"?
I"? 1	.ا�W �. -""S Qی�n; /

0�	A"? 



 

    

  
  

  ١٠ ����  ٤٤ #,�ره 

  ... ا�� رای ز.�ن را
 
SU� از 
  ٩ادا�

 �	�	�O 1�;�' ھ�ی y�)� ی در�.�23� ھ
 P��- �	�	�O و ���ه ���p>�ه ��   /� "

�ودیP ھ�ی� ��ای S� �- %2� ن�	ز %"��
 nO��� C�	 ھ�ی� 
آن و?P;- r و در ز��2

�ز	�ن >�د ���ا	2� �� را*C	�   ����2ا*1 ا-� . "
��دھ�ی ����ط
 "�ا*� ز*.�� >�د 	 �T*د ��
 ���/ 
� �را �� /�O ���Yا	��2 �� 1 ��ز	

 ظ�: � P.�	 � " ،ه�" =*�J/ دان��


 �� "�د	���ا��ی ھ� ����.  

!�ا !"	1 ����� ای را �� ط�ر �Kم از 
��ن �]�I اZK از زن و ��د .,0 -"2�,.
 ��اھ	- و xR8 از ز.�ن ����� �S 0"	-؟

2�-�ن زن در �(�y در *���اد 	M/ 
از آن �� �
*�2M در  	�U ١۴  ا*1 �� و ا	�ی ��ل از

6�ود P5�56  ۴  ن�-�2*��	 B� �- و ا	�ی در�

 �C * � دو �(�y، ��ا/� 	���
 ا�P و  �


 �56ق ��ا�� و � P!.	 ن زن�-�2*��ا*1 	
ٔv	p�9د   �
 ای 	�ا"�
 ا	@�ا	.�	� ز	�ن د@


 و ذھP�2 و 	�Tه آ	�ن ;*�و در 1�9 �6ل ا	

 زن و �56ق ز	�ن 	�C در ز��1 �

��ن ��دا	
 ھ��ن�U-  ه�" �� n*�M/ د����

 ا*1 �56ق !H�[� ا� �ن ��9 ،Pا� �ن   ا�

�'X*� 	!�ده "�� �
 . و 	�� /�ا	� 
ھ��ن -�	
 �*�� y�)� Pه ا��در ��Uد ��1�l ھ: آ�

�2 � �-�2*��
 را 	M��� ر�;Oا 
���T . ھ
��٤ ��P�M ز	�ن در ا*�ان /2   �و ا	�ی در�

 Pا� 
	�T3 y' ؟Pر ا��;� B� P�M��
 ،�
 ز	�ن ھ.�2� 
M��� از ��
 ��ای 	��

�*�� ��2/  ۴   
2�ه زن دا"�*��	 �و ا	�ی در�
"�:؟ و�O ��Oا	��2 �
 �(�y ھ� ��ر�� ��

22� و �&% �.��ری از آن ھ� � �� =*�J/ و
����ط �
 �.�*B و �56ق ز	�ن، >�	�اده، 

� از ��ی... ��ز	�ان و*�� ،P.٩۵  ھ  �در�
 =*�J/ �
 ��د ھ.�2�
 ھ� �	�-�2*��	
�؟ " �
 �56ق ز	�ن /���1 >�اھ	�T3 ،د�"

BOا�1 /2�� >�ا���ر 6�l�����   ۵٠ ا*1 �

 ا*1 � Pه ا����ای ز	�ن ��ا��ی ط�= "
 :Oر y�)� B� ھ�ی ���� 
� P!.	 اد�M/

 ��Oا�  . �Pا�.��ر 6
 �در ا��O :�.�� B	�ن ا���� ا*�ان /���

 ا��اد ��P ا9: از زن و �
 ھ� Pه ا��"
��د ی .�ن در 6��*�O P	�ن �Oار دار	� و از 

 
�ا	.�	�، �����، ا�J�Oدی،   �56ق"ھ
 �T2�9 و ��ھ���� رP*�9 ��ازی1 ا��م ا��

�
 ھ��1 �&% از ا�B  ��". ��>�ردار	� 
��/
�O	�ن ا����، �
 زن و ��د را ی .�ن در 
 
� Pا� �2� �� nی�M/ ن�	�O Pی��6

1�l�3��ۀ "  � ���Y/ ی�� 
� y�)� 
" ��دا	
Pا� 
���- B " .  

�(��O y	�	XTاری �� ��ی� از �(�.� �� 

 �(�.� �� ��b�  �bی�� 
ی ���� ��دا	


�ا�2�/ا	.�	� ز	�	�' ���Y/ 
ز	�ن و   . ��دا	
��ی2�-�ن زن و 	 ���دان رای دھ2�ه ��ی� ���ا	2

 �Oا	�1 � ���دی را ��-Cی22

y2���@/ 1�	ا�O 
	 ��2.��� را /�Jی= �22
y2� /���.2� . و ای1 ��>��ر �در ای1 رو	
/75S ای1 ا�� �� �
 �(�.� 	��ز داری:  ��ای

- 

 ای ��-Cی�ه "�ه �
 ز	�ن 	��ی2�ه اش �	�

 زن 	p�56ق ��ا�� و �9د BOا�6 
� 
� �2"��

� �1 زن در ا��م(و ���/ ( 
آ"�2*� دا"�
 �2� /� ���ا	2� در ��ا�� /�Jی= �O	�ن 23"��
ھ�.�ی، �b6	P ��ز	�، 9.� و �6ج، ارث، 
دی
، >�وج از �;�ر، 76 ازدواج، 76 ط�ق 


 ز	�ن، ... و... و���!� Bی�.� �Tدی
p�
 و �.�	) 
��ز ھ: �
 ز9: �1 آ"5� �� �2


 ��ا	C�T و ) '�ی����	�J/ rی= �Oا	�1 "!

 	C� �� �Eرگ � 
@��دی�2 "�	�؛ �Oا	��2 �
 �Tاده و دی�	و'�"� >��� B�Hو د B��9 1ی�/

 ای1 ��و'�"� در ای1 � P� ی���U�

و  �٢١�ه  ی�2M در ���ن �r[5 ز��	� 
 .���= آن �� "�د –ھCاره ��م 

 
!6�J��2� �� ��ه /���	�" : �� �E	 
�
 p�� ه در�" 
�U- =H�[� 
� 
��/ �� �ر�


� ��" %��' 
� ���'   
!H�[� 1�23 �3ا
2�-�ن �(�y ا9: از   ای را �
 ط�ر*���9م از 	

 
!H�[� ن�	و ��5 از ز �زن و ��د 	�� >�اھ�
�2�ه . داده ��":  �� ��2*����ف دا"�1 	


Y!� �� زن *� ��د 	زن و ��ورھ�ی، ا-� �? 


 زن و ��د، � P!.	 ا�����	ا��  ،C��� زن
��ری از دوش ز	�ن �� �.��ری از �Oا	�1 زن 

�� دارد	 �� C���.  

2�ۀ  *��2�ۀ  	*���� /�ا	�  ز	� زن، �
 و*[ه 	
ز	�ن ا*�ان را /���H�[�  1!�ت ��76 و ا	.�	�


 >�دش �
 و��د �Oا	�1 ?�زن ��ور � �2�
�"�� 
2�-�ن زن ��ام *K از 	��*. دا"�

6��*P از  ٢٣ �(�y در ا*�ان �
 ��ده 
S*p

  ��ل، �
   ١٨ >�	�اده، �
 ازدواج ز*��uار

  K* �� دت دو زن ��ا����" 
	nJ ��دان، �

 زن �� ��د، �
 ا>���ر UJ	 
��	 
��د، �
 د*
-C*2% ھ�.� /��� د>��، �
 76 ط�ق 
 
��ا��، �
 �b6 76	P ��ز	� از ��ی ��در، �

د زن، �
 /�U� 76 K� U آزا
y2�/  ھ�ی 
�2.��� در ا	�&�ب ر"�

76 
��"�ی   /���JS دا	;�Tھ�، �/
5
 ھ�ی ورز"� �� رP*�9 ��از*1 و ��.�


� ،
ده ھ� -�	
 از ... و... �
... �Oا	�1 ����ط
ا*�O 1ا	�1 �
 �.��ری از آن ھ� ��bMت و 
�; �ت ��اوا	� را 	�C ��ای د���Tه ھ�ی 

�ه ا��ا*�، �O	�ن -Xاری *" =��� �*�bO �
ا��  ا-� 	
 /���Y  ا�P، ا��9اض ��ده و در '�

��6 ا��ح آن ��ده ا�P؟ و��O ز	�ن 
2� و "�!	 �2�ه �� �
 ا*�U/ 1وت ھ� ��ور�2*��	
��� در راه /���Y *� ا��ح آن ��	�ار	�، آی� O

2�-�ن ��د دل >�ش ��د؟ �� /�ان *��	 
�  


���در��ی  ٣٠  ای1 در>�ا�P ا�Cای% �
زن در ���� ھ�ی   ای �b6ر 	��ی2�ه��


"�(�y از اھ�اف M��/ ارهCھ: ��ده " ھ

 ھ�ف اش ��ا��ی �2.��� و �
2�ش � 
�ه �" nی�M/ ن�	زی ز���2�/�ا	

ا��س ��ان �;�رھ� ا��bء  ١٣٧٩در ��ل 
ھ: در �b6ر رy�4  ١٣٨۴و در ��ل 

 ����ری وPO ای�ان در ھ��ن ا��س ُ���
Pه ا��
 آن زده "� ��4�/ .  


 ای�ان ھ: از � �
 اھ�اف ای2� 1� 
��/ ��
ا��bء �22�ه ھ�ی آن ھ.P و در 	5;
 راه 
آن �
 ���� �29ن، د����B وPO ��ز��ن 
 Pه ا��" 
�U- ��2��د داده، ر�;�' B��

 
ای1 �2�  در �;�رھ�ی ا��bء�22�ۀ   �

 ای�ان(ھCاره ��6�ود  ��٩۴ی� /� ��ل ) از �

٣٠  y�)� ����  ص دا�J�<ن ا�	ز 
� 
�"
� ١٣٩۴آی� ایK2 و در ا	�&���ت ��ل . ��"

 ،�
 ای2� 1� P!.	 ی��M/ ای�ان PHدو
 دارد؟

  ���0 �� .,�2"-ه ھ� در ���	A"? ه��.
��ت ز.�ن ��� u�. �� -.ر �0 ;�ا-R! ھ�
و در ?�� ;�NC� �R	-ن �� آ.�� 

  8:�ل #-ن ?"�h ھ�ی ا?�,�0K، [�ورت ا��وز ?��:� �� ا��
 

��#-؟ 2:"0 زن و ��د �� K"�ان 
 �� -"�Aھ Bظ�� I�[� 2"-ه�,.

#�ن �� K"�ان ز.�ن و �����ت 
 ��#��و.-ان �NSر ;�?� دا#
 12-� �,# 1	�,S �2و آ -"#��
�:"��� �S از .,�2"-ه ھ�ی ��د 

 .,0 ;�ان �2 .��2- ا.�|�ر دا#�؟

�1�l، ھ�- C	�Tه . �!��2�، ا"�!�ه 	;�د�
y2�/  ،ارد�2�ه ھ� 	*��	 
� ���.2�


���"% اش ای(�د  �� 
 ��y 9 ھ
 P� �	ن و ��دا�	ز 

 ھ: 	�Tه ��ا�� ��

رای دھ2�ه ھ.�2� و ھ: ا	�&�ب "�	�ه 
2�ه*��
 �29ان 	� . 
1 �59�ه دارد ��l��

��� /�b6  ���Yر �*�� y�)� دان در��
2� و �&;� از ��ی >�د را �
 �b6ر �
ز	�ن، �
 آن ھ� ھ: از آ�6د "��و	�ان 

��ھ2� ،�  .ا*1 �;�ر ھ.�2

  
ا*1 در>�ا�P �2]�5 /�*1 و ���
� 
� P� ای 
2% -�ان زن /�*1 >�ا��

��ای ��ون ر�P از �Oا	�1 ?�زن و زن 
�در '��� �
 �&% . ���C ا�9م ��ده ا	

��ی�2M زن و ��د �
  دوم '��% "
 
� �2�ه �(�y ��ظn ھ.�2*���29ان 	
ز	�ن و �]�H!�ت "�ن �
 �29ان 
 �2"�� 
��و	�ان �;�ر /��
 دا"�"
�1�l 1�23 >�ا��
 ای � :*�T� �*��

2�-�ن زن*��	 
�ارد �	  y�)� و ��د
2� �]�H!�ت ز	�ن را ��آورده "�� nظ��

�22�.  

>��، آ	�ن ��*� �]�H!�ت آ�6د "��و	�ان  
 
ا9: از زن و ��د را ��آورده �22�، ��2ط �
2�ه /�5*!� *���اد ز	�ن و ��دان 	M/ 
ا*1 �

�ا�� در . در �]f 	.!�� ��ا��ی ��"2
��2/ 
در�� آن زن   ۴ �*  ۵  �(�.� �

�*C-�	 و �2�-�ن ��د  ٩۵ ھ.�2*��	 �در�
��و	�ان را " 
�ھ.�2� و �]�H!�ت ھ
 P��*X' ان�/ �� 
	�T3 ،�22� �� 1���/

y2� ت�!H�[� 
�2.��� ز	�ن را ھ:   /�
��دان ��آورده �22�؟ �
 ھ��1 دB�H ا*1 
1 '� -���
 ا����Y/ �/ Pی در ��bی �l��
��دا	
 �(�y ا*(�د �2� و �b6ر ز	�ن 

f[� �/ ۵٠  /� ٣٠  ��;��ی �در �
y2� را از y�)�/  
�2.��� ��دن �

�  .��ا�2.� ��دن /���Y دھ

'��� �&% آ>� '��% "�� 	�C ا*1  
�59�ه 	�ارد،  C-1 ھ��l�� 
� Pا�
2�ه ھ�ی *��
 از 	� �*�- ��
 و 	�UT	

P"ر دا�E�	ا �. ��د 	�� /�ان *� 	!�*
 1�l�	�-C*�م ��ز ھ: / �ار �2: �
 	�Tه �

y2� ه�T	 ن�-�2*��	 
�/ ��.2� �
�1�l ��"% دارد ز	�ن � 
 �� P.�	

P����دان، �� 
  ھ:، ا-� 	
 ��M و در �
f[� �/ BOا�در�� ار/�5ء  ۵٠  /� ٣٠ 6

�� دارد . *�����/ B�H1 د��
 ھ�
 

 ا	�&�ب �� "�	�، ا-� 	� �	�-�2*��	
�6��، ا�� �� ��*.P ز	�ن و ��دا	� 
 

 زن ���C و ?�زن 	!�ده، �� � �2"��


	�Tه ��ا�� و �9	pد �	.�	ھ� دو  ا 
�
y2� �2"�� 

 . دا"�� Pاز ا*1 رو�

 K* ن و ��دان در�	1 از ز�l�ا	��Eر �
Pازه ا�� .ا	

  ...  

 
SU� در 
 ١٢ادا�
 



 
 

   ١١ ����  ٤٤ #,�ره    

�� �� ���وز ��	� ���...  
 
SU� از 
  ۴ادا�


 "��P در ��T2ه و� P!.	 آن ھ� ���' �ا6
��ه، . ا>X �� -�د*" 1��M/ در ز��ن

 PO�� ز��ن ��، "�رای��
�����P.�H ھ�ی �3 ا*�ان و ��T;2ان 

 -�وه ��ر /�ارک و Mا��� 
� �3

�و�H '��� . ��ز��	�ھ� ��اب داد	
��ز��ن ا/�Sد ��ا��4ن >�7 ا*�ان ��رازا 

���O�M!�ً اط�ع داد   "�رای ��PO ھ:. �;�

 	�E �;&� >�د در ��ره �� 
� '�وژه �

�آ	�� ھ: در 	;.P . ��د  زودی ا�9م >�اھ
ا>��"�ن '��� 	���4 را در ا>���ر -�وه �Oار 

�  .داد	
� از  M� ھ��-�وه ��ر /�ارک و ��ز��	

در*��P '��� ھ�، -Cارش رو	� '�;!�د '�وژه 

 ��د��ھ��اه �� '��� ھ�ی    -Cارش. را /

در*���� از ��	= 3��ر ط�ف '�وژه، ��2;� 
" ��>�اھ.  

�	�ی ھ	^� �	��0 ـ   u]�� ا�	ا�
ا?�ا_s 0	�ا��ن q,�� �� اردو��ه 
 -R. 0 در �2ددا#� ا���ر روز ��رد;��	
�Wار ���8 و IJK ا:,p ھ�_0 را 

�C	�.|� #,� .A�� �� اR. 12- . ��ا.
  !	�A؟


 ��ز��ن �� � :*�T� �در ا*1 ��رد ��*
ھ��اره از 	5�ھ��4 �
 '��ا��ن ��ا?r آن 

د، ا��5!�ل ��ده و از آن ھ� ��رت �� -��

 از ��>�ردھ��4 �
 از . /�X' �� ��u*�د	 �Hو

P.�	 �5	 y2� . ا>!�ر P"ددا�* 
	�U����
P.�	 �5	 y2� روز از . P"ه *�ددا�2.*�	

P"دا 
	�UJ2���@ رد�<�� 
. �� ا���9
اد���ت *�ددا"P از ��?r دو���	
 و 

P.�	 ارX-��u�/ . ه و���ت ا	�&�ب "�� ،���/
*% �]�= ا*1 ا�� را �
 و?�ح 	;�ن آرا

�2�� /�P!�� ��u . �� دھ/ 
	 P"ددا�*

 ا*1  �� ،P"اXT	 �� ر��5ی ��ز��ن��
 �*�- 

 را ��ای آن ھ� �
 و��د آورد ��!"
 :�O 
� Pد� ���Sر *�ددا"P �� ھ�ف 	5

Pا� 
� د*�Tی دا"�JO 

 . 	!�ده �� �
 C*را د��\و 
2�ه ا���9.*�	 
و*[ه آ	(� �

داده و از ��ز-;P در ��>�  �Oار
 
و ھ��اه  ��٦٠?r -��ی ھ� �
 اواB4 دھ

��ری ا���� �P!S ��ده ��ن �� �"
Pری ا����، . ا����ھ��اه "�ن �� �

Pز��ن ا��� 
� 1�T2� P��/ . Pزم ا�p
 ،P"ه *�ددا�2.*�	"r?ا�� �<�� " 
� 
را �

��ری ا���� �ز9: او ھ��اه "�ن �� �
2� و اد�9ی� �&;� ،Pد را  ا��<

از ��د��� ا>!�ر روز ا	��Eر . �.��ل ��زد
�ون ا���2د و ��رک، 1�23 � 
� Pر� ��	
 

 ��ز��ن زده "�د و او آن را �� ����/

�   .�29ان ��?r ا>!�ر روز درج �2

  P"ه *�ددا�2.*�	 C*ظ�ھ�أ د��\و
 
� 
��6 P�H�V.� �3ا 
����� ا*1 ��د �

Pه ا����ری ا���� 	.!P داده 	;�� .

 " ر/% �&��را"���*X' را 
��6 P�H�V.�

Pم " ار/% �&��ر. "ا���O ه از�
 "��آ�?�U�	ا

�	�!M" در '�ی�ن  "ـ 
� Pا�  ���< t2�

-��P و در 	��(
 آن ���2ل " B  ��رس
 Pد� 
�&% اE9: �;�ر �9اق �

و��O �Hم /��� 	��وی . ��Oم �22�-�ن ا���د
���E	 1�.6 ام��ت ����ب  �" 
�
�� >�	�اده ���O	��ن ا. -�د*	�5�M� P��6 1*


 ��ز��ن �(�ھ�*1 در ا*1 ����ب �� �

Pری ��ده ا�� ���دھ� ھ: 1�23 . ��ام ھ
���>� '[وھ;�Tان ھ: آن را . اد�4�9 دار	
�22� �� �23�*1 ��ر �
 " ار/% �&��ر. "/��4

���1�2 اردو-�ه �H!�/� ا>]�ر داده و ا�9م 
 1*�
 ا	��5م ���O	��ن را از �(�ھ� Pده ا���

�- ���ری . �P>�اھ�� 
� Pا� �&;�
ا���� در " B -��ی ا*1 ��*�ن، در 

ار/% . "��ز��	�ھ� و /(��C آن 	5% دارد
��*�ن ھ�ری ا�P و از د�P زدن �
 " �&��ر

و�*�� ��O	� �P*�2� . P�H�V. ا���4 	�ارد
�ه �� -��د 	�� /�ان آن را ���2*�� را ��9

P��- ه�
 . 	�د*��/ 
� 	 1��
 ھ� 
در ا���9
��ری ا���� "�ه �� %5	 
ا�P و -�	

در /�ور �&�1�UH و �;��ر �(�ھ�*1 ا�� 
Pا� ��1 23� ��ه '�% ����ر . �.���ھ

��ری ا���� در ��د���ن �9اق ��
 �*��	 �)U2� را 
�� >�ا��O Pار-�ه ����

�;	 7��� 
� . 
�ام ��2ی� �را	
 را �� �Oآن ا
  .��اS� P6 �م ��دی:

  
�(�ھ�*1 و در *�ددا"P از ا6.�س ����
 P!S� وھ�ی �3 �� ��ز��ن��	ری از ��.�

Pه ا��2�ه . ".*�	 
� P1 ا� ��
 1*��]�=، 	�Tه د*�Tی �
 ��ز��ن �(�ھ
 K*دC	 
� و ط���ار ���Oاری را�]"�� 
دا"�
�� آن ��"� و از ھ�� 1	�Tه *�ددا"P را 

�"�� 
�"�	 . 
و�H ��ز��ن /� ز��	� �
/���Yات ا���� در 	�Tه، ����P ھ� و 
��>��رھ�ی �(�ھ�*1 ��رت 	��Tد، >�اھ�ن 

ده ھ� . ���Oاری ���2!�ت �� آن 	&�اھ� ��د
 1*���Vال در ��رد 9�� �د رھ!�ی �(�ھ


 "�د�U- ���' آن ھ� 
� �*�� 
. و��د دارد �
�� /�ا	�: �� ��ز��ن /�/����H را�]
 و 	 ��

:�"�� 
ا�� از -�T�U �� . ھ� �ری دا"�
�)� 
��ھ�*1 	��وھ�ی ����� از �

  .ا��5!�ل �� ��2:

 را �� >�ا��: �
 اط�ع 	�*.2�ه  � 	 K*

 

 ��ا?r ��ز��ن �� :	���� P"ددا�*
>�ط� 	Cد* � و *� دوری �� �(�ھ�*1 و ��*� 
	��وھ�ی �3 و *� >�ا�P ا*1 و *� آن ��د و 

�و*1 و ا/&�ذ 	�� "�د/ P*�� �* . �	�!�
����P ھ�ی �� در ��	��
 ��ز��ن آ��ه 

Pل ط�!� ا���. ا��S/ ،�� ����� ا/[ی
ا�P و �� در ا/&�د ��ا?r ����� و 

:�2� �� B��� . /����K ھ� ��'�*
 آن 9
 �آ-�ھ�: �
 ��ا?r �� ��رد 'X*�ش و '.2
 C�	 ح ط�!� و��1 ا���ا/[ی ھ�ی ا�Mا���

P.�	 =ط� �	�T	�� ���5 و	1 . ا�Mا���
 
ا���ا/[ی ا��ح ط�!� �� را �

2� �� :�2� و ��	�T	� ط�!� ��
��ز��ن . ��	�Tن ط�!�ن �
 ا��ح ط�!�

����E2 از >�ش آ*2� آن ھ�، ����P ھ�ی 
ا*1 و *� آن ����P . >�د را '�% �� ��د

 �� 
�ه "�د ��;� �5	 
� ���ز��ن �� /�ا	
�P، . از آن ا��5!�ل �� ��2:�وX' �H*�ای /

 �5	 %"�' PS/ روا�	و ��>�ردھ�ی  n*�S/
� ا>!�ر روز �
 ا���وارم ر��7 ��د��. 	�.��:

�2� 
��/ B4�.� 1*ا . 
ا>!�ر روز در '��� �
 
�"�	 �S�?�/ ،P"ای1 ی�ددا 
ا��9ا?� �

 و?�ح � � �� 
	�U�s�� 
� Pا�
 P"روای *�ددا�	رد �<�� 
�ن ��;&�

�2� ��	 �����.  
 --------------------  

��ای /B��S رو*�ادھ�ی �����، ط�ح * 
�ا��4ن ��ا?r ����� و ��	��
 ای ��ز��ن �

، ��اھ: آوردن ا� �ن )ا���*P(>�7 ا*�ان 
-�T�Uی ��1�H�M� �� B��5 ����� و 
-.��ش ار/!�ط �� آ	�� و '��� �
 ��Vاpت 

    Z	"S 0� شd; ر��J� ات و�Jاه د��C2وھ�ی ?,��ر�	ری و ا;��د .�J,ای ھ�� ��  

�]�و6
 در ��رد ��ز��ن و ��ا?r آن، 
 
��	��»�T�U- «�
 و ا	�;�ر �� *����/ .

  :��ای /��س و ط�ح ��Vاpت

 p	,2آدرس ا:  

k.behruz@gmail.com  

 
9	:�; �� ���< ...  

 
SU� از 
  ٥ادا�
 PS/ �T2�56ق ��ھ Pای ر�9ی��

Q�M!/ د�" 
>��، �; B . ھ� >��
Pو ا����ً ����� ا� ً����"�ط . �5

��1 �56ق ��b/ ی .�ن /���1 و �T2ھ
 �	��
 ��د��ن ���1 ای�ان، ھ���ای ھ
و��د 	��دھ�ی �B5�.� �H��2 ��د�� 
��1 ��ا��ی ط�= b/ 1 و���/ P��در >

��ت ا�����9 ا�P، آن� 
�. ھ: در ھ
 �� Pا� ����� Pا��< Kد ای1، ی�<

����دیCH . Pوم �!�رزه ����� در راه آن
��دھ�ی ���2ل �22�ه 	 1�23 Kی


 �� د� �ا�� 9��م "��ل ��	�C، از �
'�ی
 ا�9م �b6ر ھ�ی�� و ��ھ�T2 از 
 Pو ھ�ی t2ن ��ھ��1�5 �
 ھ�M�� ی��

� 1 "�د� �
 �� /�ا	� P�2 . ھ��M�
����Tی � C� P.�	 یC�3 ،د� �ا��
��و	�ان در " �O�56 ای /���1 ��ا����



 ز��2�/75S یK 1�23 . ھ�ی ��	� ھ
"�ط /.�وی  76	�C، ��5 و ��5 از 

P و 76 >�د از ��ی ا9��ل ����دی
y� رد وX- �� 76 6!�ن��رزه . �!�

 ً����9
 /!Q�M ��� در ای�ان، ���2داً و 9
Pرزه ����� ا��!� Kی.  


 ار��ن د� �ا�� و ��در ای�ان ��، از �
��ی[ه و6�ت د� �ا/�K آن، ی � 	�C آن 


 آذری� Pھ�ی /�ک ز��ن �;�ر،  ا�
ھ�ی ای�ا	�، ای�ا	��ن ���چ و  ��دھ� و �9ب

�1 و ار��2 و/�� ... 

 ��5 در ر��		
ھ�ی دو��H و ی� @�� دو��H �(�ز، � �راً 
/��5S ھ�ی�� و ز��	� و ��ھ�T2 >�د را 
2� و ھ� روزه "�2	�ه و ��22�ه "�!	 �"�ھ
 

 >�د آزادا	� ،�	�;	 1)�ھ��HCت �.�
��ھt2 و ز��ن >�ی% را روی% و '�ورش 

9�م  دھ2�؛ ا��رات B�ن را �� �!�2ی ا�"
����رت در �;�ر اداره �22�؛ /O rو /�زی C

ای�ان �;��ک را ���1 ��رال ��ھt2 و 
ز��ن >�ی% ��ا	2� و ای1 ��ز��1 /�ری&� 
2� ���ت -�ا ��ای ا��از و ���� ��S� را
ا9��ل �56ق >�د ادرای و >�د -�دا	� 

���2ل د� �ا/�K، ��5 و ��5 از . >�ی%
ط�ی7 ا9��ل ���2ل 	��دھ�ی ��	� �Oی: 


 ذات و � ،��� Pا��از ھ�ی 
� 7S�
 �T2و ��ھ �U2� ،�T;ی��Xھ!� و ا	
 �
 >�اھ� Pا� 
M��� و در PHدو ��
 
/�ا	.��T� B " Pد و ��.� "�د و 	


�ور �&;��2� �� 
ھ�ی �� ';��ا	
 و  �
2!�
 و ����2ری ای1 ی� آن ����ر ��دون /
2�� >]�ی% -�ی� ا��اط در / 
>]� ��ری �

y� و Pده ا��� Q�M!/ ��H�/.  
 P�!�/ د� �ا/�.:، و��د و 
pز�

�56ق "��و	�ان  و 	��دھ�ی '���ار 76

 >�د "��و	�ان و �<���� 
� Pا�
7 �
 >�د آ	�ن ��"2� و در ھ� �M��


��9  �O�56 ا���� 

 در ز��2��ای� از �
دا"�1 76 اداره . ���O در ای�ان - ��� 

  .و ��ی�یP ا��ر >�د
 



 
 

   ١٢ ����  ۴۴ #,�ره    

0�As آدرس:  

L.G.e.v  

Postfach 260268  

50515 Köln  

Germany  

    :��.0J#,�ره �Aqب  

0J.�� ب�Aq دار.-ه:      L.G.e.v  
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           :#,�ره �Aqب

F.�� -S:                     ٣٧٠٥٠١٩٨  

 F.�� م�. :  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  

IBAN: DE33 37050198 0022 442032  

SWIFT-BIC: COLSDE33 
 F	.و��J karrooznamehi@gmail.com :    آدرس ;,�س �� �As ا

	ZA و د��Jا�0 �,�0K،ا? K-ا� آزادی،�	��� 
 

  ... ا�� رای ز.�ن را

SU� از 
  ١٠ ادا�

��د #,� �J�,Kد .,�2"-ه ھ�ی زن 
��B !��ر C� را در دوره ھ�ی I�[�
 ��A.ن ا�2 ;�ا�"S�; ؟-	"S 0� 0��2ارز
ا.- .|� �b�� 8:��ن زن را ?��S Qده 

 ��#	-؟ ا�� .� !�ا؟

 C� 
� y�)� ن�	د ز� ��از 	�Tه �9 ،1
 –��� �(�y ";:  –* � دو دوره 

9�� �دی در را�]
 �� ا�56ق  
	�U����
6
	p�5ق ��ا�� و �9د P!�ده ا�	ن �	ز .

دB�H آن ھ: ��>��ر � �ی و د*�-�ه 
ا*1 . '�ر��pرا	
 آ	�ن �
 زن ا�P/��د

 �56 C�	 ن ��6 ��ای >�د"�ن�-�2*��	
 �� 

 �� ��دان، �� 	 
	pا�� و �9د��

�2�-�ن ��د �(� y	�n*�M/ C 	 �ده ا	*��	 .
 P!.	 ��2/ 
2�-�ن 	*��ھ�� ��ام از ا*1 	


6��*P از  ٢٣  ��ر�� ��ده � 
S*p
�ت ھ� در �(�y و ���.��ن � 
>�	�اده �
 �E	 و -� ��د PU- و �S� اده ��رد�	�<
��6 23� /1 از  
 �� ،��Oطr ا�9م 	 �د	
آ	�ن �
 د��ع از ازدواج دوم و ��م و 3��رم 


 وM�� و 
Y�� ا*1 ��ای ... و 
� �'�دا>�2
��/ 

 �2% -�ان زن @��B��O ��ور ��د ��

 �.�"�د ز	�ن ��و	� ��ای "�ھ�"�ن ھ
��� �P . >�ا���Tری �22*�����2ا*1، �


 ا*1 	�ع 	�Tه ھ� �
 ر*;
 در /��4� 	�Eم �
�� 
M��� رpر و ��د���Sو ��6 ( ��د�

دارد ھ�� -�ه   )�.��ر ��ھ�ی د*�T در ���ن
�. ز	�ن �2% -� �6زه ز	�ن را �Xب 	 �ده ا	


� ��;��*1 ا	��Eری �
 ا-� 	*�"  
�ھ
�، �3ن 	�E ) �2% -�ان زن*�" :*�- ��


 را 	�� دا	:�ا�� �1 از ا*C*C9 1ان  )ھ
2�ه زن دا"�: ��P -��ی �.��ر *��	

٢٣ ��ی �� رد و *� �YH ��ده   P*��6 
S*p
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