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�	- ��ا%�ان �#�� ھ#
   �����ا�  ��*	ھ  از ���ام ر'#	& -
   در ��0ھ	ی �/��رن و ���&  ا���ا
�	، ��+ �,+ را&  ���ام ر'#	& -
 د�5ت ا�+ '3ب،#	&  ��+ �,+ را&  ���ام ر'-� ،	�
   در د��� '3ب �#�&�"� ا��	
، در د��� '3ب ٢٠١٢ �9�	��� ١٦روز ، را&  ���ام ر'#	& �3ارش ��*	ھ  از �,+ -

	�
  �#�&�"� ا���ا
ا�	
� - ا*@	د� �	ر��ان �	%�#	& ، ��!? �	& ، �<�ن و ا&�ژی ا���ا
�	 '>�ر در -

 &���  
   ��	ب %	& ا��ا&�	ن-
� �	ر��ی ا��ان �3ارش �#-��� 	�  !�"� ھ#��-	�
  ا���ا
-���&	�Aره ا	A    &!	ھ  �Cرا �
   ��%�ه-
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 ا�+ A	ره دورد�� ��	ن ��� �  ��دم�  در یی 3�35	ر��. �+ ��ای او
�+ �	ر ��د �

� �	ر��ی ا���#���� 	�  !�"�را&  در  ��ا ��ای �,+  �<	
�� دار&�ا���ا
�	،-ن�ا ھ#
ھ	ی '���H ا��G  5	م ز&�ا&�	ن ��	�  در ز&�ان��د A�?��ا�F ��"� و �E	ر��+ �	ل

  .�&  ���3ار ��0ا�+ ��ا�F در ��0ھ	ی �/��رن و �. د�5ت ��ده ��د&�
 و ����ع  �,�/I روزا&ھ	ی ��&	�،را&  G5وه �� �,+ ر��	ی ���3	ن �+، ا�+ ���در

  .دھ  ��ده ��د&���	ن �	ز�	نود�� �	زد�� �	 ر��	 و د *���@  و ا��#	5  و���Cو دل
+,�	�
  �	 ����F ا&!/�"  ��ای ا5>	 و دو���اران آنرا&  در د��� '3ب �#�&�"� ا��	

�	& ، �<�ن و ا&�ژی ا*@	د� �	ر��ان �	%�#	& ، ��!? '>�ر در �<	
�� روزا& و
	�
 �	ر�� در �O#P� Q �٥٠٠ه ، � و�Mه '>�ر در ا5�L	ب �	 H0ا�	
� ���& -ا���ا

 .ھ	 ��د �,S  از ا�+ ��&	� د��ار از ��	ب %	& ا��ا&�	ن،�3رگ �	%�#	& ،
 (و راد�� ��	م �	رس) � ������ �@#�د �	ر��(ھ	 آذر�	�P	& ���!�ھ	�  �	 راد��ھ	ی�

 � ������ (Q��S@/� ��S#ر���0 � ���+ �	�0&� و ھFھ	 از ���&  �,E راد��ی 
��Lر رزاA (ی &��Vا� ������ �.(  

 ا�+ ��&	�� F��!� &	Aد	Vنر�3ی	5  و ��	#��و ا  �	ی ��	ھ &�ازی ر��	ی �#��
� �	ر�� ا��ان��� 	�  !�"�ھ	، �"�	ر ���	وت از �	ھ	�  ا�� ا���ا
�	 و %	&�اده آن-ھ#

�	وی ز&��  � ��&	H�و ا 	در ارو� 	ه ���&  ر��	�  ���F؛ از ھ#	ن ورود �+ � ��دو��
X@
  ��ود�	ه آ��&� و در دو ھ��� �Fو ھ ����+ در �	�	ن ���ای ��ا *��	 &!Cا0�Eم 

 ��و�	ر� ��ای ��� A�5ه	و � 	ط�ر �/  روزھ ���Cی ھ	 و 
@X	ت ز��	 و دل آ��&� �
  .��ای �+ ��د

�� *	 �+ ��%	&�اده و ا���وارم ا�+ ر��	�	�� �Z�� 0	ن �	F0 و �3	نھ	�S	ن روزی �
  .ھ	 را ���ان ��Fھ	ی ��ا��ش &�S&  آنای از �@�����ا&F ذره
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P�H0 5/� ا�5ام، 5/�  

  �S�	ر ز&�ا&�	ن ��	�   ��+ �	د�	ن،3���٢٤اری 
  *��\ رژ�F �#��ری ا��G  در ا��ان

  
�� و ھ�اران ���رز راه آزادی و ��ا� ا	������� ��!'ای . � !  &%ن در$#"��ه!  ��د ھ�اران ز��ا

�(�)آن���ی آ�.�ه از +/.-  و ا��ام و ز��ا�� &�'ی ���+� !��� ا��س �ھ�ی ا	����� را 0  0  در د
  .ا�� !  �%زه �8ر�7 �6'در��ی +�ه�3%45 �2!'!.��دھ�ی  ��!'ا!'ی و �'0%ب و !�

�� در ط%ل �8ر�7 ھ�اران ھ��)��'وی آ;�ه و ��'�3 را �'0%ب ;'ان و د+�.�ن ��ا� و !'ا!'ی ا�ار 
&%اه !'ای رود، اراده ا�(�ن ��'�3 و ��ا�ا�� ھ' =  �8ر�7 !  	#% �� .��اھ�ی �'گ �6'ده!  	%& 

����ی !�C'، آزاد و �Bرغ از ا��@��ر و ا��?��ر ا��%ار8' ��د�  .;'دد��!� !  د
�G  ��د��ن ٢٤F�3 �'ا�) ،ھ�ی ;E+� ا�(�ل ط�D روال ��ل� ������م ز�� ا��'ا����� در �����ن � ،ا

�� ا�'ان!� H5%ر =C'ه +.�&� ��� I�.	 ن  +�ه%��0 %H� ،�����آ�3ی !C'ام ر��5�� B?�ل 
�GJ.در �8?�� !';�ار &%اھ� +� �%�(.�;�ن ��   و !��L0٦٠ر دھ  « K8� �.%ان ،را�� آ�3ی ر��5
F�3 هO�ل و�� �������ن ��'ات ا و ��١٣٦٧�2م ز��اR�8 'انآ�� و�آن در ا �����	اھ� !%د»%& .   

 ���'!F��+ ھ� :GJ�#0�S 0%�8ه %T��و U� ،ه����4 ز�%� ،'?+ ،�� ار 8'��%��ل ا�'ان را�� آ�3ی ر��5
�I و �2�7 !� آ�3ی ر��5��و'2 .   

I��� 8٠٤١٣٤٨٩٤٢٠' !� آ�3ی ط�ھ' 2'8%ی  !� +��ره GW#8 !'ای اط��Vت !T��� FZ�5 ��8س.   
  

� %�	�	ن ر�3ی و �	رارا 0١#	ره  ? �	���&��  ����ھ� ��	&� :�H	ن�رو��وی  &
  ا�"�!	ه �A	ر ��	&� ھ�? 

Pennant Hills Community Centre . 
 Corner of Yarrara & Ramsay Rd . 

 Opposite Pennant Hills Train Station . 
 Pennant Hills . 

 : ز�	ن��0١٥9�  ��   �<� از ظ��٧ از �	�5 ٢٠١٢�	�
  
   . د_ر١٥ :رود�و -
- ��Z	#& ن %�دداری	از آوردن ��د� 	��
  

� �	ر��ی ا��ان��� 	�  !�"� ھ#��#� -	�
 ا���ا
proletarianunite@gmail.com   
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��
 ران ��#	نھ	ی ��	�  و ��ھ�!  �,+�<��  ��*	ھ  از �<	

 

�%اده �(��� U� در ،یو.  ا��� $'!-�ن� آذر!�ی +C'ھ�از� /�در ، ��١٣٣٤%�  � ر��5�!C'ام�& 
'C+  B'رگ +�ه وی��!  ���از ھ��ن دوران 	%ا  ! �� �8 ،ی و. ;'د��ه ا���.��3V � و B'ھ.[� �

� ادا�  K8_ی�6^ !'ا. د' �0ز��;  در +C' زاد;�ھ(#6I�G�B'; دF ان'C8  ! �Bو در ر+�  ر 
/+�2�_K8  ! �%�0��  ا�U!V4�، !  �.%ان ١٣٥٦ در ��ل !C'ام. داد&%د ادا�   Vت��) �C	 در 

�%]�'��%#C2 ��%/5 ی!V4�� 2%ن� !  Z` ا%��aو !  د �F.ا� �� K8� 8?4و� �Sرا !%دن��	ا  
�  +'0� دا+�'ان،� �'دم ا١٣٥٧ در ا�V4ب یو .د'دا�L[�ه را رھ� 0a�?B .2 2^ از � ا�V4ب، ی'وز

��ه &%د ا�V4!���رزه=.�ن !  �و ھ)[L� ا�L[�ه !'� !  د['�د��  5/%�� ا���V �8زه !  �3رت ر#�  
 +'وع !   !  	C� ���رزه ط��8�4 و دادادا�  �?B�، ھ�ی ��اdB ط�4  �0ر;' و =c ا�'ان !� ��ز��ن �

 �%0 �! ^6���ز��ن 2�/�ر و  �! �)J�  .2'دازد��   !  ���رزه�?.� 
���eیھ� از �2د;�ن�/� را در � و ��8;'د�� '�، در0'د���ن د��[١٣٥٩ در اوا&' ��ل وی � 

�،�ا�� 2^ از ��8. +� �0'د���ن ز��ا�?B �! ���د� �I���ه ای و !'3'ار/���'B �! ��8س �G،�2د;�ن   ! 
��%���%د	� B'ار از آن ;����ل .آورد ی رو� ��WJ و !  ز G�C! �8 وی،١٣٦١ WJ� ط%ر  ! � ��  ! 
;�� ط%ر  و ! ;'د�� &�رج 'ان� از ا�، !  ط%ر �١٣٦١WJ در ��ل  ا��.داد و ���رزه &%د ادا�  �ز

�+  �  .�3=��3 وارد &�ک 0'8
��ل �0ر  !  ،�در 8'0 h.2 ان 2.�ھ.�ه !  ��ت%.� ;����%ل در ر+�  �#%م  د و در دا�L[�ه' �0و ز���ا

�����_K8 �F �&ل یو. 2'دا����Wرت١٣٦٤ در   i5/%، !� 8%ط ��V�� 2#ی از �%،'ان� ا�� ا^ 
WJ��0'8 � ]��� ��ه در +?�  U#2�و !  ��ت  ��;'د '� د^� ����%ل�������."4  +( ا#L�(، در 
%#��6^ !� �.+� � ز��ا��� +�یھ� +/.- '� در ز� ���ز��ن �#F در آ�/�را و ی['�	�ن '�Bد  ���?B
��د�I�   .�� ;'دآزاد /�

� ژ�% !  �.%ان 2.�ھ.�ه �D�ز ط'، ا١٩٩٦ ��ل F�در اوا!C'ام ���%��%E2 �Tی از  � �B' �+و !  ا �G 
  .رL0�B%ر 

�(� ا�'ان در ��ل ��F �5ب %�0/L8 �! ام'C!د ادا�  داد١٣٦٢%& ���?B  ! �5ب G�ا �! ، . �!�?L�ا
�%ن �5ب د�['ی !  ��م �5ب 0١٣٩١  در ��ل !�?L��(� ا�'ان !  و	%د آ�� و ا�، در �5ب %�0

 �)���F داد�� �/� از �0درھ�ی !.��ن%�0/L8 'ان�ار آن !%د�0ر;'ی اE; . ل�� !� ا�G ١٩٩٩!C'ام �8 
 F�دا+� ا�� در آور ���?B �5٩٠ب ��� 8?�ادی از ا��H و �0درھ� از ا�G �5ب 	�ا +��� C!  0'ام 

%ت +�   در 0'د���ن �'اق د�، !  �.%ان ���Cن !  0.['ه 0%� ٢٠٠٢وی در ��ل . از 	�ا+�;�ن !%د
�(� ا�'ان !';L�و در آن��0��  &�رج  L0%ر و 2^ از . 	� �-�دا !  �5ب %�0 %H� ،�?! ه�� �.=

  ���0 %H� ^6��0��  �'�0ی �5ب ا���Jب +� و  ��%H�  ! ،'ان�ا �)��آن در 0.['ه �5ب %�0
�'L�  	�Cن ا�'وز، ار;�ن �'�0ی �5ب !%د  �'K8 ت����ل ا�� �5ود =�Cر . ا	'ا�� �5ب و �H% ھ

 '��� !  و�Oه !' �����8V و /L8 `#�J� F��)� '��F ا&�I8�BV !� رھ�'ی �5ب !' 2�I، !  د
 ���G �0ر;'ی دا&F ا�'ان و ھ)!'&%رد !� �0�?B ھ�یF/L8 G�.=I�	%��، از آن �5ب &�رج ھ�ی دا

�+.  
��لوی G��L'�  ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ھ�ی ، ! '��L. !%د» !���اد« �'د! G�ره ا��+ G�'&ان آ%.� �K8 ، �'

%8�m ا���Lرات آرش، ٢٠٠٠، در �2��� )و�Oه ���  !���اد !  ��د ا��5 +��#%(»=.�G ;%�� !���اد +��'« 
�� ١٩٩١از ��ل .  0�8.%ن ا��١٩٩٩از ��ل » �[�ه«!C'ام، �/� از ھ�/�ران �'L�  L�.� .' +�ه ا

�L'�  ��ھ��  ھ��(�[� و ھ) �! ��� G��� !�١٩٩٣ ھ�ی ��لدر=.�  �Wھ   ��� و �L'� » ا�'ان 8'��%ن«
 �  . ھ�/�ری دا+�» �0ر;' ا�'وز «��ھ�



 ٦ 

ا���Jب +� و ھ��ن ��ل در 0.['ه ) ��در �8?('ان� ا�-�G 3#) ا2'ز����، !  �.%ان ٢٠٠٩در ��ل !C'ام 
��C	� (#3'8در ا �Iھ، ھ)وی.  +'0� 0'د %H� ا0.%ن��در �8?('ان� ا(.�;�ن� �0�%ن �%'ان� د!�ت� (

�0�%ن �% روز���  ��H% ا�K8دو  ،�T%��%�T ا��(.�;�ن��[�ران  (#3 G�-�ا0.%ن  ھ)او.  �%�T و ا
�'د!�''L� ،n��! � %��0�%ن   �� در �8?'ان� ا(.�;�ن� ��ھ���� �ا��/C#) ز��;  درا0.%ن، ھ)یو . ا

���.0.  
  : !C'ام ر��5�� ���ر8.� از 0�8.%��ھ�ی �.�L' +�ها���� ��0ب

�� �-�%�  ا*�?B �!  "!دی در را�.� ز��ن در ا��رت 	�C%ری *ھ�ی 8'ور�(�� 	�C%ری ا���V؛ 
�G، ���� ھ�[�ن؛ * ا���V؛ )��() و �(�  زن؛ * ا��� �U ز��;� !�C'؛ *������%���� ،SھE�  *

��؛ *�8ر�7 +'�(�ر �'دم 0'د؛ ��  ?��	  ��)Bی و * ا%#C2 اده%��%�(.�;�ن در دوران &� G�L0 
8'0� ، آزادی ا���L  و !��ن؛ *  ا���V؛ 	�C%ری �* رھ��� زن؛ * اورھ�ن ��2%ک و �8!%ھ�ی دو

�(� ھ��L  ز��ه* ھ�ی ا	����� ا�'ان؛  	.�G�*I �'گ را �'ودی 0'دم؛ ���ظ) %�0 '��+ ��/5! 
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  آ��  و � 5١٣٦٧	م ز&�ا&�	ن ��	�  �	ل ، � و�Mه A�?S�٦٠�	ر دھ
  و *	��aات ا��#	5  آن در ا��ان

  
  

 � X'G� در ز�� �  �/��+,� +�� �����رن و ���& «ام در ��0ھ	ی را& �/�-	�
  . ا��»ا���ا
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

��د ھ�  0(��� را 0  در راه آزادی . ;%�)آ�� ���H5ر ��K'م، �G ھ) !  �%!  &%دم !  ھ�  +�� &%ش
)����%��� درود ��دارم؛ !  !�ز����;�ن ا�G 	�ن !�&� ا�� ;'ا�� ��) 	�ن !�&� و ���)؛ ھ);�ن 'B-

�0��  ھ��(�[� !� 	.�I �0ر;'ی ا�'ان«=.�G از -���L(� را !';�ار 0'ده»ا��'ا G�0  ا ، ،�� ا
��C�� L8/' را دارم. 

� ھ�ط%ر 0  در 	'��ن ھ(��� !';�ار0..�;�ن ا�G �'ا�)، از ��تھ��ن�Vو اط I�Bر آ�L��- F�3 !� ا
GJ�، !  ��L0٦٠ر دھ  «	�، �?.� �%q%ع !G� rK در ا�G. ا��را�� �'ا ا�Vم 0'دهھ��� �%q%ع 

F�3 هO�ل و�� �������ن ��'ات ا	����� آن در ا�'ان و ��١٣٦٧�2م ز��اR�8 آ�� و «��  .ا
�#�a�8 در!�ره اھ�اف و د��� G� rK! ،S�8'8 G�0  5/!  ا ��ھ� و 8'ورھ� %�� ا���V از �'0%ب

�� و ��L0ر در !  �Vوه ا�G 0  �2. 0'دھ� د���ل ��و ا��ام%L& 0%ب و'��'ات ا�G ھ�  R�8 آ�� و
�%اده آن�& ،�������ن ���!4 ھ� و F0 	��?  ��، !  ط%ر !�رو5�  ز��ا�! d��-B و +�ای ���)��ر ا

��  .ا	����� آB'��ه ا
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D���د;� !  8' �K%ه �3رتا;' �� ��0 د3  ! (��'ی 5/%�� ا���V را �%رد !rK و !'ر�� 3'ار دھ;
��  -��� G�0  آزادیا (���� در ذات W8/'ات !%رژوازی، !  و�Oه �L0 و ا�(�نر%L& و �L0

�(�� و �Eھ�� آن ر�L  دارد+�B ،����Oاد2' ،��)���%����ای از �8ر�7 در واd3 ھ' دوره. ;'ا��Lت 
G�ا ،'L!ه���� S4� ات'/W8 ���-8ه8' و ار�����، 8' !%رژوازی !  �3رت ر%L& 0%ب و'� �! ��ا

��Lن داده d%ا�	وا3?� &%د را !   ����ل د��. ا��+/.-  و ا��ام ��ھ �Z U� 'ان در�?  ا��	0) 
��ن !��  �ری+�ا&�'، �?.� از ا�V4ب �L'وط�� 0�8.%ن، !� ا�G ;'ا��Lت د�� و 2.-  �'م 0'ده و 3'!�

��  .داده ا
�G، !  و�Oه �8 آنW�J� U�8���)���� و �'0%ب %L& ا���ل ��	� 0  !  ;'ا��Lت �Eھ�� �'!%ط ا

��ی و آزادیزن��D���  L�ی ر����%ژی ھ�  �EاھS دارد%T��ر و ا�/Bن داده . 8'ی در ا�L��8ر�7 
��ها�� 0  در دوره�ا�%ال �'دم و 8-�وز !  ا�� 	.n و ��L0ر و $�رت ھ��� E�  0اھS !  �3رت ر

 F��K8 ی'L! d%ا�	ی را !  'L! I�ا�'ا �8 &_%�� و د+�.� !� آزادی، !'ا!'ی، ��ا� و �#) و دا
�#��ن ر+�ی %8�m آ��. ا��0'ده F�B )/5 ور�Z �8 ،(��#0 m�%8  #��;  �0�K� از  ! �B'Z ،�.�هللا &�

�(%ر و ا&�.�ق ���%+� G�U ر��ن، !  ��د;� د��[�ه  F�. دھ�#0�(� و �(�	� را !  �� ��Lن ��د
�() و ا5��ی د��[�ه &BV� ا���V در 	.n ا�'ان و �'اق، !� +?�ر رو��ی �2ن�V�راه �3س از «ا

V!'0«�� 0'د ��  .;Eرد �Zھ� ھ�ار ا�(�ن را در ا�'ان و �'اق 3'!�
��ت��'	  ���ل 2���K� I، ھ��G ا�'وز ا[%ی #0 �Zر�C= ھ�ار و ��V�ھ�ی  و 5/%��5/%�� ا

�4���Eھ�� !  و�Oه در �3ره�'Bو آ ���ھ�ی �8ر�7 ا���V ھ'8 �.�)�C= G'هر��K�(5 و �#�، !�. ھ�ی آ
�� ر5) �ن و ��ل0^، ��5 !  0%د�0ن و ز�+�ن !  ھ�0u  در دوران 5/%����/'د���.�ان .  
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��%د 0 » ��!�!�«m4B راد�% �ا?�ده ھ��� 0  در �%رد �3رت B%ق��ن &��.� را !  0'ه ��ه !'د و �� دا
�� �C) آن دوره، �?.� �5ب 8%ده، 	�C  �#�، او در 	��?  �����ت ��'	  /#! ،����&�.� و +��d 0'د

��ن &#D ا�'انTا�B ،آزادی �HC� ،��V���...و) ا0@'��(�-�ھ��G ا�V4ب ا��� �L2 ، ھ�ی ا��م
»()���ر�B.� و ھ' 0^ !� ا�G ھ�%aی » �qا�6'ا����� ()�W� 0'د ���F ا�6'���J� ھ��E� . از I�2

G�ل آلاV	 ن%= ���� رو+.W/'ا��'ی ;'ا�I ، ز��.  را !'ای �3رت...ا��5، �#� +'�?�� وھ� ;
����واک، #2�^ و ژا��ارم 2٥٧^ از ا�V4ب . ا���V �(��� 0'ده !%د ،I8ی ار'�، �Vوه !' !  �0ر;

- �(#E� vھ�� ا�Vم �%	%د�� 0'د�� و ھ' �0ام در �."4  و �C2 ��%/5 #K#%ی، !�I از ھ��Lد ;'وه
���'ان دو�ھ). ای از +C'ھ� و رو���ھ�، !  �C8�� و �'0%ب و ��L0ر و 8'ور د�� زد G�ھ�ی =.

�� در ;%اد%پ ;'د ھ) آ���� و 8_��) ;'�B.� �3رت��.� $'!� ا�[#(��ن، B'ا�( ، آ��ن و آ�'�/� 
�� �8 ا�V4ب !  �dW ��5�� &%د را از 5/%���� +�ه d"3 0..� و !  ��5�� از ;'ا�E� Iھ�� !'&

�(�� و آزادی���%�&%اھ� ��8م �L%د؛ و از �%ی د�['، در آن دوره $'ب !  �0ر;'ان و ;'ا��Lت 
��ز دا+� و ���5 ;'وه� I����� ا���V در اط'اف +%روی، �?.� !#%ک ر3 �.!'�0 U� ،ھ��E� ھ�ی

ا�##�، د�� !  د�� ھ) داد�� و 5/%�� ا���V را ھ�  ا�G �%ا�F دا&#� و !�G. !  و�Oه �(#v !%د
در واd3 ا;' C2 ��%/5#%ی ��%ا�(� ا�V4ب �'دم ا�'ان . ھ���.� ھ�%a�� !  	�ن �'دم ا�'ان ا��ا&�.�

��ه �Eھ��، !� و�L5را �'0%ب 0.� ا�G !�ر 5/%�� �8زه !  �3رت�;'ی ��8م آن را �'0%ب 0'د و ر
��دهL0 ن را !  &�ک و &%ن�)�رود �4_' اZ#� �'دم ای !  4C3'ا ��!.�!'ا�G، ا;' 	��? . ھ� ھ�ار ا

 ����(�.�، !#/  رو+.W/'ان آن 	��?  و ا�5اب و ر�  .ھ���Lن ھ(�.�
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�0ه ��/�ی را ا�5ام ��د '���H ا��G ، &,"� *<�ادی از ��ان و ��	�	ت '���H ��&!�ن
 ا�� �	�< �	 و ا'3اب و �	ز�	ن.��	��	& �"  ا5��اض &�Hد�  
ھ	 و رو0���Hان ���ح  در '	

��د&� رو �	ر�	، ھ���ا، %"�وداد، &��Lی و ��eه �,	
�� � آن دوره، � ط�ر ��ی �	 ا�5ام ��خ
Fد���&  &	��A   .0	�� �	 ا��وز 0	ھ� ا�+ ھ#

  

  
  

، ����ب ز&	ن را آe	ز ٥٧'���H ا��G ، در &,"��+ روزھ	ی �f از ���وزی ا&�Gب ��#+ �	ه 
���S&� و ھ	 �� 
� و �Vرت ز&	&  � آرا�� ��ده ��د&� *�g � ا
�  در %�	�	نھ	ی '3ب��وه. ��د

5  %#��  در�	ره ا��	ری ��دن 'P	ب ا��G  ��د. �	��0&�ا��� � 	P*ن ار	��� +�
'P	ب . او
�? ا�	رت زن ا���
  &�"�، او&���م و ��#>� �0�� Q� ، �G�ا .  

 د�� � ھ	ی %�د، ����ل ھ� �@/ھ	ی �"/C� hھ�  ھ� ��ام �	 دار و د����وه� �� و ای را �����
 � �H� 	� و �� ا%�Gف دا0��0C� در ��د&� �,	
���H' I ا��G  ا�� *���� و �	 ھ� �"  �

 � P�H0 د&� و � ز&�ا&  و�����S� .ب	�� �دم &�3 ھ�Pم ھ	ی ��%  از �ھ	 و '�  %	&��و0 �
 � � �  .&#�د&�زد&� و *,��� � آورد&�، آ*

 ھ#�اه '3ب� �ھ	، �P	ھ��+ ا&�Gب ا�j�G و ا
� از ھ#	ن او
�+ ��	ر آزادی � ���	ن %#�� ، ار*
��	ه �	�!	ن و ��eه � ��د��	ن ھ�Pم آورد&� و از ز��+ و ھ�ا ��دم ��د��	ن را � از 

 ا&�Gب د�	ع � ا��ی%�اھ	& و ��د��	وردھ	ی آزادی&	�. ��د&� � �#� و *�پ و %#9	ره �"���ط/
 ا��ا درآورد&�/'�� �m دا%/  ��د و *�ک را در &��ه ط�ا'  ��د&� و �� ، �"'G� ھ#�+ . ��وه

�	ه و � ��وه �	& ، ��دم � �?�A ن را	�ی د�!� ��د�	ھ	�ش و رو�	Aر��-�Gح رو��	ھ	ی A	ر&	، ا�
  .5	م ��د&�

�.��'ا�0 �(/%�x را !���ران . ، #�5  �'ا�'ی !  0'د���ن را �Zدر 0'د١٣٥٨ �'داد ٢٨ در &�
U� ک�& �! ���� و !  ھ' �/��x وارد +���L0 I8ھ� را !  آ�����%د��، رو��ز��ن !� ھ). ��ن 0'د

x ���%ر�� داد 0  !  0'د���ن رV�5  �Bت ھ� �J#&  ! x.�و 	���  5/%�� ا�x�V !  0'د���ن، &�
���! ���(�. !  ��L0ر �'دم ا�G �."4  د��%ن و %�0!V4�ھ� !�ون ��0�K  و �� در �Zھ� �W' از ا

 4�%8�m آدم���0�Kت =.� د3 dBا�� F��L0ن K8� ا�' اى و !�ون ا	�زه د�Bع از &%د و �� H5%ر و0
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���، ا��ام +��J#& .5/%�� اآن  ��-�م ��اده !%د��ھ�، ��5 0(��x را ا��ام 0'د�� 0  ھ�u �0ری �# .
�B ،�4'ود;�ه �..�ج و د�[' +C'ھ� و ا��ام ، �ھ�ی ;'وھ� در �2وه، �'�%ان، ا+.%� ، ��4ه، !�

�  5/%�� ا�x�V، 8%ده. رو���ھ�ی 0'د���ن، در 	'��ن !%د��L5و (	�C8 G�در !'ا!' ا x!V4�ھ�ى ا
�  زد�� ودھ� 0%� در 0'د���ن !� ��ز��ن�K#)� ��4و��  ! �� 	.�xL را در �'ا�' 0'د���ن   د

د�Bع 	�ن &%د را از  ��ه 	.n و در;�'ی ��!'ا!'، 8?�اد ز��دى از �'دم !�m4B٣ در ط%ل . راه ا��ا&�.�
 &%	 m�8�'!�ران +��� و در ;%رھ�ی 	�?� !  &�ک �6'ده د�� داد�� و �� %8 ،x�J#& ھ�ی �'گ

���+.  
�'وھ�ى �(#v د��%ر داد �8 �'0%ب و &#d  !  ارI8 و 8،٥٩ B'ورد�G 5١٢/%�� ا���V، در ���م 

�..�ج را  'C+  !  #�5  #Z�BV! و ���'وھ�ی �(#v در 0'د���ن  را !  �'5#  ا	'ا درآور� F��0 حV�
���G. آ$�ز 0'د)K8 ،���%/5 وھ�ی'���� و ��4و�� 	(%را�  �'دم ا�C+ G' در �F!�4 �%رش ]�!'ا

���x ا�L���!'ا!'ی B .8'ا�%ش  n.	 G�ج، ا�..��#� 5/%�� !  �'دم �K٢٤��L0 روز ط%ل  .
�'وھ�ی �8 د��ان �(#v 5/%��، در ا�G ��ت، !�I از ��..�ج ٦٠٠٠ 'C+  !  ! �6ره و 8%پ�&  %#; 

��%د�� و 8?�اد !� U�#+F�3 را 'C+ ری از �'دم��+��  .��م 0'د
  

  
  
 

�0  4".� U� و x��e�� V	��8 x].�F +� و در �Z�K'ه از آن �8ر�7 0�8.%ن، 0'د���ن !  �U �2د;�ن 
ا�3_�دى 5/%�� 3'ار ;'B�؛ ا�� !� ا�G و	%د، 5/%�� ��%ا�(� 	��[�ھ� !'ای &%د در 0'د���ن 

2��ا 0.�.  
�� �S�	ر *��#+ V@�ا را راه ا&�ا%�� ��SH&  
 �<� از، ١٣٥٨در ا���� �	ل . ط�� ���H' رش�� 

�� و *�V +#o@�ا ��ای ���oب ��دم *�V +#o@�ا� *�pS? داده  و ����Eن �0راھ	 و o	&�ن�o  �	ھ
 ��ای راهo  
ا&�ا%�+ داد�	ه��د&�، %/,	��Aد ��E  ا��@V ی	ھ�� ��� ای و ��%�� ھ	ی ا�5ام �

�	زه� *��	ج، �,��م، ���	& ، (ھ	ی �E	ر *+ از رھ��ان ��	�  *��o+#oده ��د، G5وه �� ا�+ �
�� ) وا'�ی�  . &�� را &�3 ا�5ام ��د&�٩٤رھ	 ��د&�؛ � ا�Aار %/,	
 ، را در ز�� �/  در �

��ن، 2�/�ر، �'!�اران، رز�.�;�ن، ا�K8د ���رزان، در ھ��G دوره، ��ز��نTا�B از �LJ! ن%= c= ھ�ی
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�e'ی و ��#� از د���وردھ�ی ا�V4ب د�Bع ��...  و�%0  `?q 'ھ �! I�!��0 ،��ا�� رھ�'ی . 0'د
آن ز��ن !%د �  » ='8»c�G �5ب !  اV"Zح '8�G و !� G !'-8 و �3���8'��5ب 8%ده، 0  !�رگ

�() و ا��دی آ�'�/� ���C.8 !� ��8م �3رت از 5/%�� ا���V د�Bع ���G را ���F ا�6'��W�J� 0'د و-
�%ی &%د و از ا�G ط'�D، !  0'د !IJ ا'@0�� '=�Uدا�(�، !#/  V8ش ��  ! ���ھ�ی �Bا�� را 

�  در ا�G راه �%DB +���5�� از 5/%�W����  0 ���L/! ��V�ھ.[��� 0  5/%�� ا���V در . �� ا
�v#)� G +%د را �' ھ� +?�ر ��6ه !  �Vح0'د آن0'د���ن و KZ G�0'8'ا و $�'ه ��L0ر ��].�ھ�ی 

` 5/%��، ا���C8ت +.�?� ��داده !%د�� و ھ�%اره !  ��ز��ن�J� اد'Bدادھ� و ا %ن زد�� و ��5 در 
�� B?�ل !%د��ھ� !  �%ا�F و ار;�نآن�  . ھ�ی ��WJ و �#.� 5/%�� 

&	�S'ت و	#�	�* +��E ��"� دی در��	د را ��ای &�% Q�*	#�"�� تG#' ���H' ای ��د �
 و�Mه sE و �#�&�"�، *HS?�	ز�	ن� ،I
ھ	ی د��Hا*�Q ز&	ن، �	ر��ان، ھ	 و ا'3اب ��	�  �,	

���ان و ��eه را &����S* 3 ��د و �	 آe	ز ��m ا��ان و �5اق، �Q ���	ن، &��"���	ن، ھ��دا&�
� د�� آورد *	 ��A<�� %�د را �	 �S�	رھ	ی ��� F�� گ ��&�ه�� Q� و  �Gط ��>A�� ���u* �*

��	#& .���	&  �
� ، آe	ز ا�+ ��m را �Q &<#� ا�#% ?�
 ھ#�+ د� . &	�� � ���E» ��>Aا �
 !�� « ����� ��  . *� �	ز&�ھ	ی %�د را ���0*� و 0��Oب*�ا&"�

  

  
  

GJ��.�، در �/� از  �&���?'ه را ���#) آن ھ.%ز ھ) در �%8%پ در د��'س اB  0 ،ھ�ی �?'وف &%د
�G را ����W�J� ،��V��^ 	�C%ری ا��8 �)J��) و ����� !  ز�� 0  �� !��� از ھ��ن روزھ�ی �L0

�G ا05(� ر5) ���?B )، رھ�'ان و�ز��ن0'د���G را دار ���اب و W�J� )ھ�ی�ھ� را ��3#). زد -
�)ھ� را ��+/(��) و دھ�ن�)! .GJ� G�0  ��او در ا ��ھ� ز��د و ;�W.� ا��امرا�� &%د، &"�ب !  0(�

�� ���' دا+�.�؟ !'ای ا�Gروزا�  اL�+  L��G &%د را ھ' 	� ;W� �#� و ���K !'ای =� ھ�W�J�  0
�.����B.� ;'د�I را �! .�� ��0�8 ،�.��W' ٨٠٠ �� 0٧٠٠'د 0  �#� و ���K در �'ض �U روز، &� 

 �L/��G &%د را W�J� و �� ھ.%ز !  ا!?�د ��  .ا�)را ;'دن زد
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U� 'ان، از��5#  �'اق !  ا `#�J� ت�L�0  ;'ا �+ S�� %�»�)�د�Bع از «، !  �.e%ر »�qا�6'��
GC�� « C�	 راھ�����ا+�  !�+.� و از ھ�ی 	.n ار8-��� +% ��V� و �0ری !  	.���ت 5/%�� ا

�� !� !C'ه��(%ر و ا&�.�ق &%د را +���8' 0'د و �%ی د�['، 5/%�� ���'ی از �HBی 	.[�، ;
������Wن را !�I از ;E+� ، در راس �J� ر��L03'ار داد I�ھ�.  

- ���	ن، دا&S!	ه�	ر دا&�ھ	 ھ�Pم آورد و �	 ����ب و ����H'S ا��G  در ا�+ دوره، � دا&S!	ه
��Xر �	ک� ��+ �	 ھ�ف %�اه و ��H_ر و ھF�	زی از ��ا�S	ت ����	
�"�  و آزادیھ	 را �E

 . ھ	 را �"�ا��G  ��دن دروس، دا&S!	ه>Aاز وا f� ی و�/�� ���H' ه، در دوره	!S&آذر ١٦دا 
 در آن روز �	رد 0	ھ�S	ھ  � دا&S!	ه ��رش ��د و �١٣٣٢�	ل � ����	ن را � A�?  *+ از دا&

��!� �@FH آزادی�� �<�وف ��د��، دا&S!	هر�	&� � روز دا&� 5/� ھ	 � sE �%�اھ  و ��ا�
�&�0 ?���، آ�	رھ	ی ر�#  &S	ن داد � ��ا�� sE در ٥٧'�  �f از ا&�Gب . '���H ��/�ی *

ھ	، ا�+ ��ا�F/5 3 و و'�S از دا&S!	هرو، '	�#	ن ���� � د
�? از ا�+. ھ	 د�� �	_ را دارددا&S!	ه
  .دا&� و آ�	ھ  را � زور ��&�3ه � ��ت دو �	ل *<��? ��د&�

 >Aو ٣٠وا  �	ت ��	&	���  %�داد، *��� د�!� '���H ا��G ، ��ای *<��+ *I�/H �	 ھ#

��+ را *���� در ا�+ دوره، '���H ا��G ، د��. &�	دھ	ی د��Hا*�Q ��د�  ��د	,� و *�ور د��
 و ا�5ام � P�H0 ل . ��دو ز&�ان و	از � 	��* ، !��٦٠�	��ا�+، '���H ا��G  در آن �>	ی � 	* 

ای *P	وز � ز&�ا&�	ن � و�Mه د%��ان �	��ه.  ھ3اران &�� از �,	
��+ را �,�  و 5/�  �S�	ر &#�د٦٢
�? از ا�5ام، � ��5 �	��اری در� A �0 ���h آورد&� و� 'FH ا�5ام دا0�V 	* ا�+ ا���ان %�د � 

�h زود آن*P	وز � V د&� و�� . ��9د&�ھ	ی ��گ � ھ	 را � د�� ��%�  �G�ا �	 ا�+ *���
 � �S��   !رودا�� د%�� �	��ه ا�5ام �0د �

��a%/� از ط�'ان و �'اق، �ا G��%& n.	n.	 G�'8��L0 ل ط%ل�� �L0  ھ ��. ھ�ی �8ر�7 ا
a%ط �#Zا F��� Vو رھ�'ی آن !%د�� ��V��� 5/%�� ا� n.	 G�ن ا�+ ��='ا 0  �'اق 2^ از . 

S4� رد و%& �)/+ 'CL�'& 0  در G�اI8اھ�ن آ%& ����.� 0'د رL��+ ^! . ��!� ا�G در&%ا
ای را !'ای �2��ن ھ�ی ;(�'ده5/%�� �'اق، ��ز��ن �#F و �'ان !(��ری از L0%رھ�ی �."V8  4ش

 G��%& n.	 G�دادن !  ا���� ��5 !'&� 5/%��. آ$�ز 0'د'q�5  0 ��ھ�ی �'!�، ر��� ا�Vم 0'د



 ١٦ 

��راه �3س از «ا�� 5/%�� ا���V و در راس آن &��.�، !� +?�ر . !  ا�'ان &(�رت 	.[� !6'داز
�� V!'0ردE; «�2ن ��4 ، ��8م !� ھ�ف !'�2".� v"��() و 8@��� &%د در دا&L0 F%ر و در �V�ا

 n.	 d"3 دات�C.L�2��  .را رد 0'د
G!  ! n.	 در V�� ،��%/5 G�ان ا'�2��C.Lد ھ.[��� 0   ���� و +/(� &%د را ���5 د�����!(� ر

I8آ '! �.�� F#� ز��ن��  ��.?"3 G�B'�E2 �!  0 م 0'دVا� ��� ٥٩٨!^ را E2��B'.� و &��.� ر
����ه اL0 '���ز��ن �#F، 	�م زھ' را  .� IJ! V�� ،��V���� از �.�!d ='ا 0  5/%�� اe

G�ا&�_�ص داده !%د ا0.%ن !�ون ا n.	  ر را !  ادا�%L0 �?�2�'وزی 0  0)ا�3_�دی و ط� G�'8
I8را !� آ��	د ا%+ I��_��(%ز، !(��ری از +C'ھ�، !  . !^ �%ا4B� 0'ده !%د����& n.	 G�ا 'Rدر ا

���� در L0%ر�0ری و !�4B' و !�. و�Oه 	.%ب L0%ر و�'ان +�ه !%د�����ه !%د&��.  !  اوج &%د ر
 C�	 از ��%�#��'وھ�ی ����ری از آن  0 a�5	n. ��8م +�ه و �'!�زان و )! �.�L;'! ھھ� F�&  ! �

�! (�e��.��%�  .�0ران 2
  

  
  

� از  دو راه در ��� روی %�د &�ا�0�� ، �G�ا ���H' ، �0ا�� +��E ا��: در�% ھ	 �	 �	�� �
�	ت اA�L	دی و ا��#	5  
 در ط�ل ھ�S �	ل رویو ��	�  �0ه ��د&�؛ ��دن � �	�<�0	�- ھF ا&

��+ رو&�ی، '�  �	 �	ز�0ن ذره. �����Cھ	 را � �S,� F  از آن�Cا�0 و د��E ز در	ی �	ای از �>
���� و ا'�#	ل دا�0 *�ازن �Aای ����د � &�O ھ	 و ا5��اv	ت ��د�  �	_ � ��	� ، %�ا��

  .��دم �� ھF زده �0د
 ھ�w %�ا�� ��د�  *+ در &�ھ� و �	 و'S راه� ���H' *�ی ��ی ��� دوم ھF ا�+ ��د �

�	ت �� 'x و 5	د_& ��دم را ����ب ���؛ �	&"�ر و ا%��	ق و ����ب را '�  %�ا��
ھ	 و ��	
 دوران ��m &�3 ���0*� �	زد *	 ��	ی '���H %�د را ا�H	ن� ��"&��	#& ��C� . ���H' 	��	�&

، �G�ر�"+.  ا�+ راه دوم را �����3ا�y* ص�L% داد&� ھ	ی '���H ا��G ، ا�+ ا'�#	ل را � �
 زودی در �	ر%	&� ھ	�  ھ	 و ��ارس و �@Gت ا5�L	ب و ا5��اضھ	 و دا&S!	هھ	 و �	ر�	ه�

�� ا�+ ا�	س، '���H ا�H0 . ، �G? %�اھ� ���� و ����ب آن ��ای '���H �,� %�اھ� �0
 '�  ���ای ا�+H/� ،د�� O�A را  �	ن ��	ت ز&�ا&�	AG� 	��*  زھ�FSE �3ر�  از �	�< �!��د &



 ١٧ 

?�A ط�ح  آزاد �0ه ��د&� را &�3 دو�	ره د��!�� ��د *	 ا�+ �� F&  ھ	از ز&�ا&� �5	م آن �,
 ا��ا درآورد١٣٥٧ز&�ا&�	ن ��	�  را در ��	ر و *	�"�	ن �	ل /'�� � ،.   

G�ا�V���ن 0.� �5#  �-�ھ��G از &�ک �'اق !  ا�'ان، ����F�3 F اد�� ��0  5/%�� ا���م ز��ا
�� ا�� دروغ !�ر;����F)� G�ا&�  �8 ا���L0 &%د در �� 0  5/%�� ا���V !  دھ�ن 	��?  ا

��Cت �0�i�L..�ه را ��� .E2�' 0.�اB/�ر ��%�� را %8	� 	%8 G�.= ،���#� F4� u�  .E2�'دھ
8'8�S، دھ  G�و �0!%س !�ر;� !'ای !  ا G����ن 5/%�� ا���V، دھ  &%��J(� !  �3رت ر 

5/%�� در ا�G دوره، ھ) درون . ا0@'�� �'دم ا�'ان، و دوره طV�� !'ای #0�� 5/%�� ا���V !%د
�G را !  ھ%.�کW�J� (0'د و ھ  �W_8 د&%دش را%���'0%ب و ��L0ر  �#/+ G�'8 . ،G�ا'!�.!

���ز دا+�5/%�� ا���V !'ای 8@���� &%د، !  ا���L0 Gرھ� ?3%� �.  
  

آ�� و *	��aات � � «%�اھF ط�ر � در آ��� ��ا�F &�3 آ��ه ا�� � ام، ھ#	ندر �,� دوم �@}
�� و . ��9دازم» ا��#	5  آن در ا��ان�����ن ���%�� ھ�ف 5/%�� ا���V، از ا���ل +/.-  !  ز��ا

F�30%ب ���زرا��م آن'��' ت 	�ری در 	��?  و �'�%ب 0'دن 	��?  و ز��Gھ�، !  ط%ر �#0 ;
�� ا��0'دن &��%اده�����ن � .ھ�ی ز��ا

  0 �������ن �در 45�4� 5/%��� 0  ا5(�س &"' 0.� و �3%?�� &%د را ����ل !��.� !  ��L0ر ز��ا
��� V�� ش ھ(�.� و'���G و �0درھ�ی 8%ا�.� از &%د+�ن د�Bع 0..� د�� ��ا�?B (�8 ھ ���� ز���

-=.�ن ر�S و وL5� ا�-�د 0.� 0  ھ�uھ�ی آ��ن و F0 	��? ، آن	��?  را ��!%د 0.� و ھ) در &��%اده
W� !� 5/%�� را !  &%د راه ��ھ��J� 'ات	0^ .  

 �8��Vاط  �#J8 د را'B  0 G�از ا '�$ ،����� ���/� د�[' از اھ�اف 5/%�� ا���V از +/.-  ز��ا
!' . ری !L/..� 0  د�[' 	'ات و �� 8%ان ���رزه در 	��?  را ��ا+�  !�+�0..� ا�G ا�� 0  او را ط%

F�3 0  از �����ا�� و ا0.%ن در ھ�ی 5/%�� ا���V، 	�ن !  در !'ده��ما�G ا��س، !IJ ا�e) ز��ا
�� �;����لدا&F و �� &�رج L0%ر ز �+E; ن، !�ز ھ) ھ� و دھ 0..�، ھ.%ز ھ) 2^ از�L�ھ� از آزاد +�

=  !(� ا�G . ا��ھ�ی و�L5.�ک رھ� ��Lهھ�ی رو�5 و �0!%سردھ�ی 	(�� و !  و�Oه ��را��5از د
�� !��3 &%اھ� ����ھ�ی 	(�� و رو�5 !'&� از آن��را��5�  .ھ�، �8 آ&' ��'+�ن 

 -./+ F!�4� را 0  در ������  رو�5 و 	(�� 5/%�� ا���V، ��5 آن !IJ از ز��ا��L5ھ�ی و
��ورده و رو5� ;'ان ط�3� +/.- ��� را5� �+�ن را !�&�.� و از ;E+�  &%د اظ�Cر ��ا�� ��%د�� را 

��ن و % دادن 0(��� 0  ��. ھ� &%ا��.� 0  !� 5/%�� ھ�/�ری 0..�از آن. �[Eا+���.� از ز��ا='�&-
����Lه !%د�� !�LJ از &%ا '�]���� !%د 0  رو5� +.�&�.� و ھ.%ز د���- آنھ�ی +/.-  ;'ان از ز��ا

� ، +/(�  !%د��ھ� را در ز�' +/.- ��L5ھ�ی و . �%�� G�%د دارد 0  8?�ادی از ا	و ��ھ�ی B'اوا
��ده ����ن را وادار 0'د�� ��5 !  �0رھ��� 0  د�ھ�ی 8#%���%ن ا3'ار ا�� در �F!�4 دور!�Gد�� ز��ا

�.������ن . 0..� و اظ�Cر ��ا�� ��� ��، د=�ر �(��#� =%ن»8%اب«!'&� از ز��ا���  �Eاب و	�ان �+
ھ�، �8 8�'&Vص زدن !  دا�.�؛ ��5 !'&� از آنا�� از 8'س +/.-  و �'گ G8 !  ھ';%�  ھ�/�ری ��
2�I ر�B.� و �'ا�-�م &%د+�ن !  +/.-  ���;'ا�� �C3ر و �� !  �%�� �'د;�ن ��K'ک ��8�F ا��ا���ن 

���+ . -./+ �!  0 ������0ه، ھ�/�ری 0'ده !%د��، ھ�ی 	�نز�' +/.- ;'ان در ا�� 0) ��%د�� ز��ا
��  .ا��ام ;'د��

ھ	، �<	
�+ ��	�  و  ا�G5 ، �Gوه �� �S�	ر ز&�ا&�	ن ��	�  در ز&�ان'���Hھ	ی ��گ ��%
ر��د&� و �	 در �	 ��د&� و � ھ	 در دا%? و %	رج ��Sر &�3 *<��� � ��ھ�!  را در %	رج ز&�ان

زاده،  ��0�	�  �Eن �����ه، �<��ی ����	& ، �,�	ری، ���ZG5 ، زال&��"���	ن . ��د&�*�ور � 
 �0ه آن*�>/ ، �I��0 ��P و ��eه را در %�	�	ن/u� زه	�-ھ	ی *��ان و ��0ھ	ی د�!� ر��د&� و �

��وا& ��وھ� و دار��ش ��وھ�، ا�+ �<	
�+ ��	�  �"+ را در . ھ	 را در '	�0 ��0ھ	 رھ	 ��د&�
&	%��v ن ز��	0&	�S'و � �A	E <�د�ت �	���S�  /H0 +��*.  
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 �,��	ر، Geم �S	ورز، ����ون ��%3اد، x��V �#	&!�، ر��ی، A	�#/� و ھ#�اھ	&�، '#�� 0	��ر
��ی و ھ#�اھ	&� و �Vھ	 �<	ل ��	�  را در ارو�	 و �5اق و �	�"�	ن و *��� و ��eه H��0 ، �#��

  .*�ور ��د&�
Q* �%	�0 
 �"�	ر رو0+ .  5	���+ و 5	�/�+ ا�+ �S�	رھ	 &�	0Q*�0	�� &�	زی �	"� Q� �Eا �

�	ح ا�� � درھF ا�+و واhv ا�� و آن�  �S�	رھ	ی دھ �L0، ھ#�  �G�ا ���H' ی	ھ
���	ح. ��د��اری 0,| %#��  د�� دا0�� �	��ا�+، �/�� ��ان و 5	���+ ا�+ '���H، �	 ھ#� -

 ��ان و د��. ���ھ	 ���F ھ"�S ھ	�� در ا�+ آدم�/� ��	� f� �  &	� ���H' +ران ا�	ا&�ر�
 ��د�  ���Sه �0&�#�	@� . ��4�) ا���L0 Gرھ�، ا�G اھ��)� G�در ��G �5ل، +.�&� ���'�G و ���#

��را دارد 0  آن���ھ� و 8_����ت L2� 2'ده ا�G 	.���ت &%د را !  اB/�ر ��%�� ھ�، روزی !��� 
�v دھ.� q%8����%د��؟ و3  0'!� GB؟ در 0-�ھ� د�.�L0  �+U، ا�G ا�3ام ����� !� !�... �ن &%د را =[%

�'ی Z%رت ;�'د؛ !#/  !��� ھ�ف اZ#� ا�D5  0 �+�! G ط��?� 	��? ، !  و�Oه ��دران، ھ�ف ا���4م;
��!�&� �2ران، B'ز��ان، &%اھ'ان و !'ادران 	�ن���ھ� و اھ�اف ا�G ;�ن ا�� 0  از ��D و ا!?�د 

���� �8 آن. ��L0رھ� آ;�ه +%�.L! ن را����	 G�?  ا��	['، �ی د%�ھ� در آ�.�ه ��%ا�.� !� ر�n و از 
�.��L/! ��)��  .�%ض 0'دن، دو!�ره 	��?  را !  �%ی �B	?  و 

�� دھ  +_�، !  و�Oه ��ل �)�8'8��-B ،S�d ا G�و ١٣٦٧!  ا ����LJ!  ��  B'ا�%ش +��� ا�� و  ،
�'ی در �  ا���4م; ����آ�.�ه، !#/  ھ�ف اZ#� رو+G +�ن ا!?�د ا�G 	.��� و و�3�L2 d� 2'ده آن و +.�

�  و !�aداد;�ه �#.�، ��د U� آن در �#Zا G�#�����  . ط'ف ا

 ��F د�!�، �"���#	 ����ط � %	&�اده	"� Qن�	�و   �	ن ��	ی ز&�ا&�	ھ�	ن و �	ن �	%�

 د��هھ	ی ز&�ا&�	ھ# %	&�اده. ��ر��د�	ن ا��P�H0  �G�ا ���H' ع د�!�ی از�& - ن ��	� ، �
ھ�، ��5 در =#  ز�(��ن و ;'��ی داغ �8!(��ن از !'&� &��%اده. ا&�ا&� و ر&{ ��دها&�، �,�  ���Sه

�����ندورد'C+ G�'8�� ان'C8  ! ر%L0 ھ�ی����ھ� در �F!�4 ز��ان او�G و $�'ه ا���eر آ���� و 
���� G��� و 8%ھ��L0+�..0 �3تV� ان &%د را���8 !#/  �� ������ری �%اd3، آن. .)! DB%� �C.8  �ھ� 
�����، !#/  �%رد q'ب و +�) ھ) 3'ار ���+�.�B';.  
F&�ادهھ	ری از %	ن �"���ا&� و 5#��	 ا&� و �	 � %	رج ��Sر آ��ه0	ن ا�5ام �0هھ	�  � &3د�H	نا�
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5�	و�+ �,�/I از ��ی ار�	نھ	ی �<	
�+ ��	� ، ا��#	5  و �%	&�اده - �ھ�!  در دا%? ��Sر، �
 � ����* ���H'  ����G &%د در &�رج L0%ر ���.�0&�ھ	ی ا�W�J�  ! I��ر��  5/%�� 0  د

G�اده0  آن!'ای ا%��& �����. دھ�ھ� را در دا&L0 F%ر، �LB �K8ر ��ھ�ی آنھ� را وادار !  �/%ت 
0  �(�4��� &%د &��%اده: 0.�ه را 8?4�S ��5/%�� از ا��C8 G��ھ�، دو ھ�ف ��� G�ا �)J� G��?B ھ�ی

�� '/B  0 G�ھ.� و دوم ا���� را �LB �K8ر 3'ار دھ� �8 	'ات ا��'اض و ���رزه !  &%د راه ��� �.0
�� در دا&L0 F%ر، آن!� �LB �K8ر 3'ار دادن &��%اده��� G��?B ت ھ�ی%/�ھ� را در &�رج L0%ر !  

�����  . و از �'Z  ���رزه دور 0.�وادار 
�� �?� ��%/5 �4���، 	�ن0.� &��%ادهدر 45��� G��?B ھ�ی �&�!G�-;�ن و 	�ن !�ر!'د;�ن را ز�

�' 0.� !  ط%ری 0  آن;��%+    .ھ� در 	��?  ا��و
. ا&�د��ه، ھ#�اره ��اب '���H را �	 ���/��ی و ا��,	ر و ��	رزه دادهد��ه و ر&{ھ	ی داغا�	 %	&�اده

 �"�	ری از %	&�اده�V�* �  ��&ز  �G�#��ری ا�ری �*	�H#�� و د��	در '  ھ	�  �� ����
Fھ �	ن � ��ز&�ان %�د در %	رج ��Sر � �<	ل ��	� ، ا��#	5  و ��ھ�!  ھ"��� ا�+ ا�� �E

��ز&��  در ھ	ی ط�_&  ھ	، �	 ���� و ���0 %�د و در �	ل�Eن � آن. ��H	ر �� 'x %�د ادا� دھ
 ��ان��P* +ق، ا�	��#  و رھ	�  از ��? و ��	 را �"� ��دهز�� ا%��� ��>vا�+ و ����* �  ا&� �

�	��� ���H' ��/� ��	 از راه ��	رزه ��!�� و ��اوم �� 5/�* ، �G�ا ���H' ��	�داری �
 �  �G�ارداC� ! � %�اه آزاد*� '���H دل*� و *�ا&� در �>	�  ا�+*��	 �	 ��&!�&  آن، �	�<

���	ن، �	%�ھ	ی  �	دران و ��ران و ��ز&�ان �	ن��	��ا�+، ھ�!	�  دردھ	 و ز%F. %�د را ا&�,	ب �
��د %�اھ� �	�� � �/�� '���H ا��  �G	 �Aرت ��د�  ��&!�ن �0د��  #�.  

 �  &#	د�+ '���H ا�G%�اھF در ا�+�"	
 د�!�ی �#�	@� F� آن ا0	ره �� 	� �  در داد�	ه _ھ
  . ا�� � از ��{ �	ل ��� آe	ز �0ه ا��

�� در دھ  ط%ر 0  در 	'��ن ھ(��� ھ��ن�����ن ���;� !  ��L0ر ز��ا��J(� داد;�ه ر  �٦٠'#5  ! 
�٢٠١٢G ژوGT ٢٢ ژوGT �8 ��١٨ت u.2 روز، از ! %W� ز��ن�� 'L! ن ، در �'�0 45%ق�.ا�#F در 

�%ن 45�4�در ا�G �'5#  ا. !';�ار +�)��0 %H� D�4K8 ت�H3 ،از ز داد;�ه G8 د��Lاز ھ I���ب، !
	�?� و ��L0ر ھ�ی د�� ;�ن دھ  +_� و 	�ن !�ر!'د;�ن از ا��ام!�&� ھ�ی 	�نا��Hی &��%اده

��4�F��  ! D آوردK8 ن���� و از آ���� در ا�G دھ  را، !  داد;�ه B'ا&%ا�����ن �+�ھ�ان، از =FC . ز��ا
���� ا���Jب +�ه !%د�� 0  5/%�� ا���V، ����ان+C' و ا���- �ن ا�'ان و از ���ن ھ�  ;'ا��Lت 

��  .+�ن را در دھ  +_� ا��ام و �� ز��ا�� و +/.-  0'ده ا
�١٩۶٧Gدر ��ل �(� !� ھ�/�ری »!'8'ا�� را�F«!�ر ، !'ای او#]��#(%ف �?'وف اB ،»F2 ژان -

�#(%ف �?'وف B'ا�(%ی، در L0%رھ�ی »��ر8'B ،���.	  �ھ�ی  �%�T و دا���رک داد;�ھ� را �#
	.[� دو� آ�'�/� در و��.�م !';�ار 0'د�� و دو� آ�'�/� را ط� آن !  	.��� �#�  !'L�� �K/%م 

���'وھ�ی . ��%د��(��، رو+.W/'ان !'	(�  و �'+.�س، ���%��'وھ�ی �ا�G داد;�ه ا�BV�T !%د از 
�() آ�'�/�، دور ھ) 	�d &%اه 0  !'ای ا��'اض و ���'�3 و آزادیK/%م 0'دن 	.���ت 	.[� ا�6'��

���� از ط'�D داد;�ه !�G. +�ه !%د�%/K�  �.	 �##��U دا+� و از �Kظ F!�3 �3%45 ا	'ا  ا%��� 
�' !' اB/�ر ��%�� !(��ر �C) و F!�3 8%	  !%دR�8 ظ�K��%د، در �5� 0  از .  

در داد�	ه را�?، . '���H ا�Q� ، �G *�	وت ا�	�  دارد داد�	ه را�?، �	 داد�	ه *����&	ل 5/� ا�	
�	��رو0���Hان ����	
�"� و آزادی�  %�اه ��د&� �#�	@� Q�
��ا�	 . ��د&��	ران را � ط�ر �#

در *����&	ل ا��ان، �"���#	 0	ھ�ان �5�  �	ن�%	�?�A ن از	ن ��ر��د�	�ن و 	م�	5 ���H' ی	ھ
 .ز&�ه و درد&	ک %�د را در ا%��	ر داد�	ه �Aار داد&�ا�S�   �G	ھ�ات و *P	رب 

�� ��ه ا��0' ��ل 	�ری در aھ  ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ در روزھ�ی �'5#  دوم ا�G داد;�ه، 3'ار ا
  .!';�ار +%د

��%/5  � ا���V ا�'ان، �U داد;�ه �'د�� و �(�4#� ا�� 0  !  ھ�u �5ب و 8'��%��ل �'د�� �#
���ز��ن و دو�� وا!(�  U�0 از '�$ ��� ���(� و !  &_%ص ھ�U�0 u دو���- ھ�ی �'د�� 

��	�، از +�� �q�48 ��در ھ��E2 .G�'د.0 U�0 ل��%��'8 G�ا  ! ���  .0.) در Z%رت ا�/�ن +�� 
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�' ���ه 8'��%��ل !' اB/�ر ��%�� ا��ھ��نR�8 �+  �W;  0 ط%ر . F0 از IJ! U� ،�5ل G�ا�� در �
��� �K(%ب �����رزه در &�رج L0%ر �#� ��V�;'ا��Lت ��W#�J در درون آن .  +%د  5/%�� ا

�� ���?B  ��� دار�� 0  داوط#���?B�..0 . /�+  /#! ، �����ز��ن و �5ب !� !' U�  �ای 8'��%��ل، 
��!D و &��%اده �������ن ��� و ز��ا��� G��?B ناز�	ه 0  ھ�ف!�&� ھ�ی �+ F�/L8 ;�ن �	ن �+

%���  �0�K��)��#0�� آن !� �3رت �'د��، =�� د�['ی  ��%]�'��U 5/%�� ا���V و %48�� .  
��ل%��'8 ، G�ا ���� دارد 0  �'ان 5/%�� در �W'ھ�یاھ����  &�ر	� &%د، ھ�%ار �['ان �� را %+

��%+  �0�K� و '�]����ل، ا�LBی 	.���ا�� ھ��ن. 0  د%��'8 �#Zھ�ف ا (��W;  0 ر ھ�ی !�ط%ر��+
آوری ا�.�د و ��ارک از ط'�D +�ھ�ان ��.� و داغ �[  دا+�G ا�G ھ� و 	�dا���V در ز��ان5/%�� 

���.	G�!.�!'ا�G، د�Bع از 8'��%��ل و 48%�� آن، . ا�##� ا��ھ� در ��د اB/�ر ��%�� و ��Cدھ�ی !
��#0�� 5/%�� ا���V ا ��%]�'�. !�LJ از ���رزه �'د�� در را���ی �� h.2 در ط%ل G�  0 �

�G آن ��ا+� �?B �! ����� دارد در ھ�u 	#(  ر�?B ل��-ام ا�� !�ون 3�� و +'ط از آن ��5�� ��8'��%
(.0 . Z'� ']�د �.��� ھ�����ل %��'8 G�ھ�ی ���رزا��8(#�� ا�)��از . ��ن، &�� از ا+/�ل و ا�'اد 
G�و !رو، ��ا  �����Z ���HB آن در ��و 48% �;��ھ�ی زدن$'ض و !�ون ��رک�8%ان !� ھ�ف ��ز
�.� و �R%ت ا���4د 0'د!� .����ز��ه و D5 و آزادی !��ن ھ�[�ن ا  �����Z �4د��  .ا
  

  
  

�?��(� و آزادیط���'وھ�ی =c و %�0���ل �%رد ��5�� 	�ی و ھ�  %��'8 G�0  ا ��&%اه و 
#0�� 5/. 	% 3'ار ;�'دط#S و ��ا�!'ا!'ی ��%]�'��'وھ��� 0  &%اھ�ن ��'وی � �! ��V�%�� ا

I�	%��ن، 	%ا��ن، رو+.W/'ان، ھ.'�.�ان و ھ�  �K'و��ن 	��?  !�ون د&�� �0ر;'ان، ز��ن، دا
��(�� ھ(�.�دو  .ھ�ی ا�6'��

 و ا�5ام در '���H ا��G  ا��ان � اوج %�د ر���ه ا��P�H0 ا�5ام و از ا�+. ا��وز ��
رو، 
�آزادی ھ# ز&�ا&�	ن ��	�  �H  از ��	��� �	ت ��F و اV/  و ��ری ھ#
ھ	ی ا��#	5  و 

��	 '��H�  در . %�اه ا��ا&  در دا%? و %	رج ��Sر ا��&��وھ	ی آزدی* ��	0 ، �G�ا ���H'
��0	ن ��	�  در 
�"� ھ3اران &��ی ا�5ام . ��� �	ل را &�3 ا�5ام � ١٨ ز�� ��	ن ا�� � ��د�	ن

   .�0دد��ه �  �	ل &�3 ١٨، ا�	�  ��ا&	ن ز�� ٦٠دھ
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�� ا��ا0.%ن ز��انھ)���'��� و $�����ن ��I . ھ�ی ا�'ان ا���+�  از ز��ا! '�ر3) ا��ام در ��ل ا&
ھ� !  �Vوه ا�G 0  ده. +%داز �  !'ا!' +�ه و !  ط%ر ��%�m روزا�  �G8 U در ا�'ان ا��ام ��

�� در ز��ان� ���  ا��ام �� ;'د�� و 	��?  از آنز��ا��WJ� ھ� !�ھ� ���%ع ا��ام. &�' ا G�ھ�، &�' ا
  .ر��ھ� ��;�ھ� او�3ت !  !�'ون از ز��ان

��� F�3 ،-�زات �'گ� ��5/%��ا��ام،  m�!' . ھ�، �3�%ن ا��ام و	%د دارد�� 0  در آنھ��� %8
��� G� ا��ام. !'د&Vف اد��ھ�ی ط'�Bاران �-�زات ا��ام، ا��ام !�ھ/�ری و B(�د در 	��?  را از !

��� �3�! ���!'3 G�L0 در m4B�� h��� د=�ر درد و ر���ن و ��د�/�ن او را Bاط'ا  /#! ،��0.� و =  ��
����ه +%L0 ����(�، !#/  !'ای . !(� !  �%ی B(�د و !�ھ/�ری �!  �Vوه ا��ام F��+ m4B !�ھ/�ران 

V�  !  0وه ا�G. 0..�ھ�  0(��� ا�� 0  در راه !'3'اری آزادی و !'ا!'ی و ��ا� ���رزه ��
�� ��	%�� را در 	��?  دا�G ���-�زات ا��ام، 5^ ا���4م . 0.�ز�� و آن را !�ز%8�  ���H' ھ�

�� ��*A �H�? 5#� � � ھ	 را � ھ� د
�/  ا�5ام ا&"	ن���	��� رو، ط��< از ا�+. �	ر ا���0د و �
 رو'  و �"#  %�اه، �	 *#	م �Aرت %�ادو�� و آزادی� ھ� ��د ا&"	نP�H0 ھ	ن 
�� ھ���&

��	#& ���	*  �	����e  �' و  �	ن ��	ز&�ا&�   .ز&�ا&�	ن و �P	زات ا�5ام �	�0 و �� آزادی ھ#
 �����.[(�ر = ا ،�.L/! ر ��%�� !  دار�e� 	.���� !�8a' و +���8' از ا�G ا�� 0  �-'م را در ا

�.��������ZIت و �%اS3 ا&�3V و B'ھ.. 0..� و +Vق !� G�ا �����	[� و ا��.�	و ھ�ی   ��0را
�  5/%�� ا���V ط� �� و =�Cر ��ل ;E+�  در 	��?  ا�'ان، !���L5و����!4  !%ده ا .  

�  +/.-  و +Vق و ا��ام، !#/  در ;'و از ���ن !'دن �%ا�F  ا��س ،`#�J� (�'ا	رزه !� ��� 
��، ا	����� و B'ھ.[� 	'م����(%ر و ا&�.�ق در 	��? . ا��زا در 	��?  ا�3_�دی، ��ای  0  

�� و0.�؛ !�داد ��5/%��� !�?�8 ،��%L& ،'4B ،�0ری، 8%رم  ...  �%]= ،���'F�K8 F!�3 +�ه ا$
زدن، d"3 ا�[��Lن د�� و ا��ام از و3%ع 	'م 8%ان a�! �! �C.8 !'دن ���ان �-�زات +/.- ، +Vق��

�.I زور;%، ��-�وز، آدمای 0  ھ�و 	.��� 	#%;�'ی 0'د؟ در 	��? %i)� ان و ����4ت و'�   ،I0
���� ھ(�.� و ا�%ال ��%�� 	��?  را $�رت ��دزد و ر+%هB�� ار و%&��  �%]= ،�..0 ���� �.�8%ا

 ،��V�!'3'اری ا�.�� و ر�Bه و ��ا� در 	��?  !�+.�؟ آن ھ) در +'ا�"� 0  &%د #0�� 5/%�� ا
��، ا	����� و B'ھ.[� در 	��?  ا�'ان ا��ھ�'�.�Lء #0�  B(�دھ� و 	.������  .�ی ا�3_�دی، 

�����%ژیاھ�اف و %T��ص ھ� و ا%_&  ! ،��V��� و ار8-��� 5/%�� ا�)�8-�رب درد��ک  $�'ا
�� و ا	����� ھ�  دھ  +_� !  �� �����آ�%زد، !�I از 2�I و !�ون 3�� و +'ط !  ر���� 45%ق 

  -./+  ��)رو+C'و��ان و �% ھ';%.0 ��  .�5 و 	(�� و ا��ام 0�8
 � - ھ	ی اA�L	دی ��+�	 � آن ��9دازم در را�� �	 *F��@* ���S ا�+%�اھF در�"	
 ��F د�!�ی �

Fھ  ��Sر�	ن ا�� ��  �	X& 5/� ا��ان *	 ا'�#	ل '#/  //#
�Eن ا��ھ	ی ��	ھ  در �	_ی �� ا
  .ا&��	ن � ��واز درآ��ه�	�<

�I 5/%�� را �LB �K8ر 3'ار دھ� !  !�، !�I از آن Z�K� 0'ه ا�3_�دی! ��8' در �0ری و ;'ا
�� !'ای ا0@'�� �'دم ا�'ان، !  و�Oه �0ر;'ان و �K'و��ن ?qو G�ا F�K8 'ان �.-' +�ه و�ا  ?��	

���'F�K8 F!�3 +�ه ا$ .G�['ی و از ا�ر د%L0 ''ان و ھ�ه ا�3_�دی ا'Z�K�  �رو، �� !��� !� ھ';%
�Gھ).=(�.0 �W�J� ت�+  ! ���e�  #�5 .  

��%/5  0 ��8�% �� ا�G ا��'��� 3'ار ;�'دآ�����Wرت.  ا���V، در !��/%ت  �.?� �ھ�ی آن !(�  &�
;% !�+.�؛ ����.�;�ن 0..�;�ن ��دی 	%اب+%�� و !  د8�B'ی ��8�F ;'د�� �8 !  �0رھ�ی و��ا و �'ا	? 

G�! d%ا�	از  ،��V�ھ�ی ا�##� �0ر ا&'اج +%��؛ #0�  5(�ب	�#  ��ز��ن !�Gا�##� از 5/%�� ا
�'ان و �%ا�F 5/%�� ا���V �(�ود ;'دد؛ !  ا�'ان 	.n ا�Bار و ا!�ارھ�ی +/.-  و  �/��!
�  !'L�� m4B  0 در #� ���.	 F��� B'و&�  �L%د؛ �'ان و ����4ت 5/%�� ا���V را !  د%��	

�� را در ز��ان ��ل 2��.= I�G ھ�ار٢٤!�Cر و �8!(��ن ��� ��ھ�ی &%د !� ���0�Kت دو �   ز��ا
 4���م 0'د�� !  ھ' 0  !  ز��ا�� ا	�زه د�Bع دھ.�، F�3ای و !�ون H5%ر و0�F ��اdB و !�ون ا�Gد3

�� و !  داد;�ه aھ  و داد;�ه%+ '�]���(L0F%ری E; �2ا+�.� د  ! �;����L0 و $�'ه %K8�F داده ھ�ی ر
��%+ .����0  �(�4��� 5/%�� را K8� �، ھ�q u'ری !  	��?  ا�'ان ���!��/%ت  ��� در �5��ر



 ٢٢ 

  .دھ��LBر 3'ار ��
G+رو ،S�8'8 G�ن!  ا�)��'وھ�ی =c و ا�  0 �� !� �Z�K'ه ا�3_�دی و ھ';%�  �5#  ،دو�� ا

�..0 �W�J� 'ان�ا  ! ���e� .GJ��'وھ;%��ن و �'ان دو�='ا V& '!  0ف اد��ھ�ی ��ی ھ��� 0  
���e���� د&�� 0'ده+�ن و ھ)�(��ن و �'اق و ��Bرھ�ی ا%L0 8% در�� G�.=u�و	  !  ا�G ا�� !  ھ

��ورده�ا��؛ !#/  !' �/^، آن =  0  ھ(� L0%رھ�، آزادی و !'ا!'ی و د�%0'ا�� و ا�.�� !  ار���ن 
�(�� ا��و�'ا�� و 8'ور�() دو�� و 8'ور�() ;'وه��%�����'وھ�ی را�� !. ھ�ی �Eھ�� و �  �Vوه 

�(� و را��  ا�� ����8 ;'وها�L0 G%رھ� 0  !� ��5�� دول $'!� روی �0ر آ��ه��%����ھ�ی �Eھ��، 
����' �0ر !�+.�ھ�).� 0  !�ون ��5�� &�ر	�  ��5�U روز ھ(  '! �.�  .8%ا

  
ھ	ی ��S  واA<��'����	 ھ��ز �	 از. ���ی ��F �� ا�+ �"	
 �#Oا�	زه ��ھ�� �@} %�د را �	 *	���

?�A د	ل ��ده و ا�<	�  �	ن ��	م ز&�ا&�	5٦٧ Fار��& ��% .0�� 	��*��	�ھ	ی �3رگ ھ	�  از ا�+ �
 %	وران*	ر�,  از ��ی ��%  از �	ن ��ر��د�	ن ��	ن �0ه ا��؛ ھ��ز &# � F�&ی دا	ی ��0ھ	ھ

?�A *<�اد 	ار دار&�؟ آ��A 	ھ	P� ل ��ا�� ا��ان در	ن �	م ��0	ر ھ3ار &��، ده ھ3ار &��، 5٦٧	�E ،
� در ز&�انھ��ز &# ! *�ی ا��؟��"� ھ3ار &�� و �	 *<�اد ��� F�&دا �� ، �G�ا ���H' ی	ھ

 � E  �	����e و  �	ن ��	رد؟ وز&�ا&�C�... 
  5/%�� ا���V، !  	��?  �� ا	�زه ��اده ا�� 0  !  ا!?�د ���(%ر و ا&�.�ق �� و =�Cر �� a%Zا

�� +��ر آن در �'Z ھ�ی !��D 	.���و ��)���، ا	�����، B'ھ.[� و ا���ھ�ی ��J#` ا�3_�دی، 
  . �2 !�'د

 I4��� و 'R%� ر���'0%ب و ز��ان و +/.-  ھ' =.� 0  در ��0� 0'دن 	��?  !(  0 �)�� �/+
�� �W�ا ������، ;'ی 5/%�� ا�0V..� ا�� �U و	  د�[' �/%ت �'دم در �F!�4 ا�G ھ�  و�L5ا

(L= و DBاز ��م ا �+�����W8و�8 �'دم !� ا��� !  آ�.�ه رو+G، از !�. ا��از رو+G !'ای ��&�G آ�.�ه ا
�� و ا	����� &�رج ��و از &%د!���� �]��� و ;�����  در �(��F روز a�?B و !  ط%ر ��%+

�� �  . 0..�ا	����� د&�
I�.	  0 �8 روزی ،��#)� I�2�L�ھ�  	.�I �0ر;'ی !� ا��'اO8ی ط��8�4 &%د ھ�ی ا	����� و در 2

�['دد !rK از ا�V4ب و آ�.�ه  F���8 و !  ط�4  &%دآ;�ه �./� F/L�� و �K�� ?  8%ده �0ر;'ان را��	در 
��C! .I/�L0 F' =.�ان 	��� ��اردھ�ی ھ� و !K'انھ' =.� 0  ا���5ل دارد 5/%�� ا���V !  د

�'وھ�ی &�ر� ��' 0.� ا�� =��ی ���� �'دم آزادیدرو�� &%د و �� !� د&��ط#S و &%اه، !'ا!'ی	� �8
��J%اھ� +���ا %	 .�0VB ��?qو �.?�n.	 و ���)���، ا	�����، ا���اB'وزی 0  !�ر ا�3_�دی، 

�+ (��� +�ھ� &%اھ���� +�ھ�ش ھ(��)، در 	��?  &%د �(��ن و �'اق و ��Bا�'وز در ا  ��W�در . ���
ی وا3?� 	�ی د�/��8%رھ�ی �3�) !� د�/��8%رھ�ی 	��� �%ض +�ه و !�ز ھ) �'دم ا�L0 G%رھ�، !  �?.�

���.�ر�%ھ�ی ا�G . ا�L0 G%رھ� 	� درد و ر�h و �'0%ب و ا��@��ر =�� د�['ی ����+�ن ��Lه ا
���� در 	'��ن ا�!�ر ط��?�� ھ�  ا�G و�3�d 8#7 و �B	L0 . ?%رھ�، ھ) ا0.%ن در a%K8ت �%ر�  

�'وی دا&#� و &�ر	� ا	�زه 'دم آزاده ا�'ان را آن�."4 ، !��� �� u�=.�ن ھ%+��ر و آ;�ه 0.� 0  !  ھ
��ھ.� 	��? ��%L& وھ�ی'��ط#S، ط# ،S	n.+�ن را ھ���.� L0%رھ�ی ھ�(��  و �."4 ، در دام 

(����aر، �$%$�Z'B ،';و �3رت S#ط���� !.�!'ا�G، ا;' ��. ط#��B'; Sر ��ز� ��  ?��	 (�!  &%اھ
����� ���(�� و �-'��ن ا�'اھ� ;'��Bر �L%د !��� ھ) و $) &%د را در ھ�ی آنھ��ن �.�ر�%ھ�ی ا�6'��

��ز��ن �C	 ر در%L0 و &�رج F&داI�.	 ��%48 دھ� و I�.	  ھ� I�2�L�ھ�ی ا	����� و در 2
 ���'��q ط��8�4 و dq%� �0ر;'ی از(��) !�C.8 از ا�G ط'�D ��. داری 3'ار دھ�ای   آن 	��? 8%ا

�) 0  در آن، ا�5'ام !  5'�� و �%	%د�� ا�(�ن و آزادی�'!u�0^ ھ��I، !  �5ی ��Cد�.  +%د 0  ھ
��4 آن ��  .ھ� را ��ا+�  !�+�و ھ�u 5/%��� 	'ات د

  
�()، !  و�Oه ��ل !�&� ��د ھ�  	�ن���%�  ! ;'ا�� !�د٦٧;�ن راه آزادی و 
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G�از ا�.J��i%ال و 	%ابZ%5  0#  0'د�� و !   IJ! ارم و در�]��6�8' ھ� !�Iن �G ;%ش داد��، 
�e' &%اھ�) 0'د!� ھ���[' ��8دل.  

  
  

***  
**  

  
  

، �	  در �	
+ ��ا��F	�	ن ��ا�F �	د�	ن ���&   در �*L	و��ی �	
AG5 ��از دو  %��F����� ���  
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  ��وزا��ان ااوv	ع %	ور��	& و 

)���(� ا��'ا��J.'ا�� !C'ام ر��5�� در �L(� د�B' �5ب %�0 G��( 
  

'�  !�_' ھ�[� !  &
�� '/L8  )#	 G�و !';�اری ا G� ط' د�%ت از�&  ! ،���(� ا��'ا��G �5ب %�0%i)� 0.)؛ از از

�%ن=.�G از ھ). ھ�  +�� �H5ر ��K'م ��.%�) 0  !  ا� G	L8  )#'�` آورده ا����� �.5 D�Bر،  '�د!
،���(� ا��'ا��� آن را !  ھ اول �5ب %�0� V�3 و �� �'اه0  !�%;'ا�B 0%�8ھ� از �G را 3'اT� 0'د

�  !';�اری ا�G 	#(  در �L'�  �5ب�Vارماط�]��6� ،��  .+�ن ا���Lر !%د
  

  
  

�  اB/�ر ��%�� 	�Cن را !  &%د 	#S 0'ده +�� ������ 0  ا0.%ن a%K8ت &�'ه 0..�ه &�ور��. ا��دا
�� G�از ا ��KZ����H5 ����4%ر�8ن �'ض 0.) آن . +%د 0  2^ از �%ر� ، �%!� ا�'ان B'ا&%اھ� ر
���، �_' و ھ) ا0.%ن �%ر�  �?'وف +�ه ا�� »ا�V4ب«و �� » !�Cر �'!�«=��ی 0  !  ��م  ،^�%8 

�� د�['ی ھ(�.�= V�� .S��ه !  !  ���رت د�['، در ا�L0 G%رھ�، �'دم 	�ن !  ���!�نر& �.�J�ھ� ر
+�ن !  �8 !� !'0.�ری 5/%�� ھ�ی �(���، آزادی، !'ا!'ی، د�/'ا��، ر�Bه و ��ا� را !  	��? 

�  آن�W��3�) !� ��5�� و   و 	�ی د�/��8%رھ�ی.ھ� در ا�G راه +/(� &%رد��ار���ن !��ور�� ا�� ���
 ���'� ������L2��� و دو�C	 داری�$'!� !� د�/��8%رھ�ی 	���  �.�ھ�ی �3رتھ�، !  و�Oه دو

��!�W5 D داری �'��� �%ض +� و روا!m و �.����ت F/+ !  ھ��ن �ا�3ام و . �;'د G����، اودر 
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�% U8 ھ�('ی و 	�ی ،��� ��4��;��G 0'دن آن !� �3�%ن 	��� اظ�Cر�e' ر��^ +%رای ا
�[. =.�ھ�('ی !� ا8/� !  �%از�G ا���V !%د'���� را !�ون ھ�E3uا�B، د�/��8%ر �  %ن +�ه %;

 ���L5و F/+  ! �0  و�K�������» &%اھ���ا�« &%د ا�G 	.���، آ+/�را ��Lن دھ.�ه .ای !  F�3 ر
��؟���0(��� ا�� 0  !  	�ی او !  �3رت ر!  

�'و�� رھ��� �8ر�7ط.� 7#8�!�B'?� IJ  در �_'، !  +/F 8'اژدی 8/'ار +� و ارI8 !  �.%ان 
��%د�� �8 در ا�L0 G%ر، 5(.� ���رک ر��^ 0%د�8=��ن را !'د�� و ارI8 0%�?.� د. ;'د�� �W5 �8;' را

�G!� 0.�'ل از !�a �3رت �-#^ و ر���� 	�C%ری را !  ا&%ان�#)�.� �8 ;'ا��Lت =c و ��وا;Eار �� ا
�e) �%	%د و ر �.��.� را !  ھ در ا�L0 G%ر �C) �."4 داریا!m و �.����ت �'��� و�0ر;'ی ��%ا�! (.  

�'ویھ)�ھ��� =%ن 8'0� ، �'!(��ن، !� ��5�� دو�» ارI8 آزاد �%ر� « K8� �.%ان  �(#�Kا0.%ن 
8�'ه و �8ر 0'ده  ����F +�ه ا�� 0  آ�.�ه �'دم �%ر�  را /L8 ه'��^ و $#]�آ�'�/�، آ��ن، B'ا�( ، ا

��  .ا
 ���'��� و در راس آن دول �3رت�C	 داری�����=%ن E  ! U�0+�  &%د ھ)ھ�ی ;�.� $'!�، 

��ن و $�'ه را 0.�ر ;Eا+� د%0=�8�� ���L;ر%L0 �L0'/L �! ����� !� ا�� و �(�4�0..� و ا�) آن را 
�� 2^ از ا+��ل ����e آ�� وا3?�. ���.� �� و ا�.���8و�' و ر���0ری �% ا����اد و !'3'اری د�/'ا

�(��ن و �'اق، �0ام د�/'ا�� در ��B=%ن ا ��رھ�%L0(؟ ھ��ا0.%ن در ا�G ا�L0 G%رھ� !'3'ار +�ه ا
�(�� و �Eھ��، 0)��%������ و ��� و +�#� و L0%رھ� 8'ور�() دو�� و $�'دو�� و �	 ��'8�G ا�.

0 G�ان ا���� در �(�' 0VB�. ا��ھ� !��3 �[Eا+� L%ر$�'ه !'ای +C'و� ����(��ن در ��Bر �'اق و ا�!
���� �'دم L0%رھ�ی!  ا���5ل 3%ی، آ�. 5'0� ا?qاز و '�C! ����'اق و  .�ه �'دم �%ر�  

�J%اھ� +� ����(��ن و ��Bا .  
GJ��'ان و  ،S�8'8 G�ا  !��() ر���، وا3?��;%��ن دو��&'اش ا�G ھ�ی دلھ�ی $'!� و ژور

�  را ��WJ ��ورL0%رھ� و a%K8ت &���م 0..� و 45�4� را !  ط%ر وارو�  %K8�F اB/�ر ��%�� �'د�
  .دھ.�	�Cن ��

  

  
  

�() ر���، !IJ ;%��ن دو�;'دد !�ز ھ) �'ان و �GJ !'�� ا�'وز	� 0  !  ا�'ان�8 آن��ھ� و ژور
���?B  ! ت &%د را���ا�� و 0) 8' از 	.���ت ھ�ی ا��8 5/%�� ا���V ا&�_�ص داده���ه #�8

�  !L'�� و �'0%ب#� ��V�  .�.�;%ھ�ی آن �GJ ��ھ� و ا��ام5/%�� ا
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�Vح  ��(� 0  !��� !'ای ��!%دی #0��G در 	C� ھ�ی ا��8 و ��L0ر 	�?� در 	�Cن و ھ)+/� .=
�� 0'د�C	 وش آن ���رزه'B و ���'ی از %8;%#	 .G�ا�##� =%ن ا�� ا�'وز دول $'!� و ��Cدھ�ی !

�Vح�Hد��ز��ن �#F و $�'ه �[�ھ� �� d�و 8%ز �� �?.� . دار��ھ�ی ��L0ر 	�?� و 	C� دار !  %8
���� ا�� !'&� L0%رھ�، =.�G �45 را ��ار%+ v#)� ��8ح اV�  ! ��ا� G�L0 . U%رھ��� D5 دار

���G ا�##� و ��ز��ن �#F ا! G������3 !�رگ !  و�Oه در 3%ا .��� و در �50  !��� !  ط%ر %8 �#0
�� و ا���Wده از ھ�ی ا��8 و ��L0ر 	�?� در ھ�  	�Cن ��.%ع ا�Vم ;'دد و ھ'B'وش �Vح%8  �%;

�� رو!'و ;'ددآن�C	 ��%�� ر�/Bا��'اض ا �! ��'L!  � !.�!'ا�G، رو+G .ھ�، !  �.%ان 	.��� �#
���'وی آزادیا� U�  0حV� ���(�، !��� &%اھ�ن ��%3` 0'دن %8�%�0 ،n.	�q ،ر &%اه��L0 ھ�ی

�� !.�!'ا�G، دو�.ھ� در �" v	�Cن +%د آن ھ� 	�?� و ��!%دی�?B m4B ،�!'$ ھ�ی ا��8 ھ�ی
��ھ�ی �."4 5/%�� ا���V را در را���ی ر�3!��C	 (�  ��ای و	رھ� +�ن !'��L0  ! 0..� و �0ری

�  �'دم ا�'ان ��ار��و 	.���ت !�#� ��%/5 G�ر ا��+.  
�%ن �W' ا��٧٥!' ا��س آ&'�G آ��ر �'�0 آ��ر ا�'ان، 	�?�� ا�'ان �5ود #��  .G�%د ا	'ان 0!� و�ا  

��� از �'دم �L0 U%ر R'وتe� IJ! ا�� ا0.%ن ���.� !� �.�!d ط��?� $.�، !  و�Oه �W� و ;�ز ا
�Sا�L0 G%ر، !� !��  .0..�ھ�ی ا	����� د�� و 2.-  �'م ���0ری و ;'ا�� و 4B' و آ

�� ا�'ان ز�' �5٧٠ود ?�	 �Zخ !�٣۵ در'� ،�� ،٢۴ �8 ١۵ 	%ا��ن  !��0Gری ��ل �G دار��  ٢٨ 
�! �.�  .�0ر ھ(�.�و +I دھ) در�Z از 	�?�� B?�ل ا�G ;'وه 

G�ای ا'! ،��V���Lن دھ� ھ.[�م آ��ر;�'ی ز��ن &�� �0ران را 0)0  آ��ر !�5/%�� ا '8I�-دار، دا
I����آ�%زان و �'!�زان 0  ھ�u	%��ن، دا �B��45%�3 در  ��0ر 0..� را در آ��رھ� !  �.%ان !�;%

���  .آ��!  5(�ب ����0ر ��5 ھ.[�م آ��ر;�'ی ا;' m4B �)0 ھ��ن روز +�$F !�+� !�. 5�.0(�ب 
 و �  دھ) �0١٢ری در �  ��ه �J(� ا�(�ل '8�G ;�ارش �'�0 آ��ر ا�'ان، �'خ !�!' ا��س �8زه

���%ن و �0٣ران ا�'ان !' ا�G ا��س، 8?�اد !�. در�Z ا�Vم +�ه ا#��W' ا��٩٢ ھ�ار و ١۴۶ � . 
  ���0ران ا�'ان !(��ر ز��د8' از آ��رھ�ی ر��� دو��، 0  ر3) !�در آ��رھ�ی $�'ر��� آ��ه ا��ا

���  !'ا!' آ��رھ�ی ر��� ا ��5.  
�� آ��رھ�ی ���Wوت ا�Vم ����U �'�0ی در آ&'�G ;�ارش . 5�.0/%�� ا���V، در �%رد 8%رم �!

0  �'�0 آ��ر ا�'ان، �'خ 8%رم را �?�دل  در�Z ا�Vم 0'ده ا�� در �5�٩/٢٢&%د، 8%رم 8�' ��ه را 
٢/٢٦�� �Zدر ���G آ��رھ�ی $�'ر��� 8%رم در ا�'ان را !�aی ھ). دا.=٣٠�� �Zدر �.�  .دا

G�5/%��0  اG!  ! ا�3_�دى 'e��� ا�x�V، از �����ه و �%8�m &%د ھ�ی!(� ر x�5 I�ا�3_�د 
�� ������  ر��ان آن '!-��(�، �U وا3?�� ا� IJ!  ���/�ر��E2�' ا .(�'K8 ا0.%نG��� ھ�ی !� �##�ا

  .8' 0'ده ا��8' و ���Dھ� را !�Iا�K! G'ان
�0ری !�. ھ�ی ا�3_�دی، !' دوش �0ر;'ان و �'دم �K'وم ;Eا+�  +�ه ا��ا�� !�ر !�I 8' ا�K! G'ان

��� از �'دم ا�'ان �0!%س ھ%.�ک و $�'F�K8 F!�3 +�،و ;'ا�� و 8%رمe� �LJ! ای'! ��  .ه ا
  Tاى !�4ء ا�3_�دى ارا'!  ���'! U� ه، !  �.%ان'���ھ�ی دو��، آزاد 0'دن واردات و $)!%�E5ف 

����ات دا&#� وارد 0'ده ا��ر �J'!� !  و�Oه !' �.Z�d و %8)! h���� ��ا0.%ن !a�0 IJھ�ی . +�ه ا
  آ. +%دq'وری 	��?  ا�'ان از =�G وارد ���)� G�ه ا��� F���ری از ن ا��ا��  �U د)!  0

 ���'���د�Uداران ا�'ا��، ��5 آن ��� ���'��� ھ��� �0�5  !  0 ��ھ�ی &%د را از ا�G &�رج 8'
�'��� 0'ده G�  . ا��;Eاری ��%دها�� و در &�رج L0%ر، ����8 در =

��ری از 2'وژه)! 'q�5 هھ� و ط'حدر �5ل�+ h#B ،x�V����8م ا�� و �ھ�ی V0ن ا�3_�دی 5/%�� ا
��ه�����x و ھ) �0�B%رھ�ی دا&#�، !K'ان. ا�C	 �0%رھ�ی�B (ھ ،S�8'8 G�'ان را !  ا�ھ�ی ا�3_�دی ا

  . دھ.�ھ' روز 8?��D و ;(�'ش ��
�qرا�� ��V��� ا0@'�� �'دم ا�'ان از 5/%�� ا� �����  Z'� در���'0%ب. ا ،�����ھ�ی 

�(%ر و ا&�.�ق، �W^ �'د��-ھ�ی �'I!%0 در ا!��ا�� 5/%�� ا���V و ار;�ن.ن را !'��ه ا��ا�'ا م
��س %2+��ن �8 �%ی �' آ��ن '8�G ا�' &_%�Z ا�(�ن n�ھ�، !  و�Oه ز��ن و 	%ا��ن، از �%ع و ر
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�� ��2��اران و . 0..�د&� m�د&�'ی و 2('ی 0  !  ط%ر ��دی !� ھ���[' 5'ف !��.� ا;' %8
0 G�ا���5ل ا ���' ;'د]��  .��م +Vق !J%ر�� ز��د ا��  در �Vء���%ر�G ا�����e د

 Z'� ر در ��8م%)���8�U. ����� در 	'��ن ا��ھ�ی B'ھ.[� و ا	���)���(%ر �� G�ه ،ا�+ S�� 
���(%ر ا�� ���(%ری !��.� �8 +��� آ�Rر+�ن از 8��0  !'&� از �%�(.�;�ن ا�'ا��، د�� !  &%د

�(%ر، �?.. ![Eرد و ا���Lر ��!����%ع  G�ا d3ه و ھ.'�.�ی 0  �-�%ر ��در وا�.)�%�+%د F�3 از � 
���(%ر ا���%ع  G�'8�! �.0 ر%)����(%ر=��ن، &%دش آ�Rرش را �� و �%ارض ��;%اری !'ای &%د 

�%�(.�ه دارد.  
�� !� �V/Lت ٥٠ �8 ٤٥ھ���Lن 0  ا0@'�� �5?�� ا�'ان، �?.� !�G �0ر;'ان و &��%اده'W��%ن #�� 

���';  ! ����S +�ه ا���0ر��زی�0ری ز��د و �%ج !�!�. �.�ا�3_�دی ز��دی د d��0  ھ�ی و
 ��C!  ! ن !  را��5 و����'Bی آن�0ر�	ا�� را ا&'اج 0..� و !  �J��ھ� ھ�ی ��J#` �0ر;'ان �3��� و ا

��'��� از ھ.[��� 0  �0رB'����ن �0ر;'ان 	��� را !  �0ر ��. �0ر;'ان را !  ط%ر �%3� !  �0ر ;'�;
�� و �� ا���H ��ھ� C?8آن'��� ��ء;W�ز�.� �8 ھ' �d3% �0رB'�� &%ا�� او  �0ر;' را !  ز�' 3'ارداد 

�)�%.! ��W��0ری و =%ن در 	��?  !�. را ا&'اج 0.� و ھ' =  دI &%ا�� در ا�G ور3  و 3'ارداد 
�� �$%$ '4B�� ع 3'اردادھ�%� G�ا  ! G8 را��	دھ.�0.� �0ر;'ان ا .G�وه اV�  !  0 �ھ�ی ا$#S �0ر&�

���ھ� را !'ای =.� ���� و ھ�ی وا�"  آن !#/  از +'0�،0..�ا�'ان &%د+�ن �(�4��� �0ر;' ا���Jام 
��=.� روز !  �0ر ��'���  دار�� و �  از !��  !�ز�L(�[� و �'&_� . ;! D5  ��%ع �0ر;'ان  G�ا

���  و !�رداری و $�'ه !'&%ردارa�� .،���'وی �0ر ارزان �'��� در واd3 �0ر;' ا�'ا�. داران ھ(�.� 
���  !�ون 8%	  !  8%رم و ;'ا�� و !�ون H5%ر ����.�ه وا3?� �0ر;'ان �.?�4 ��دa��+%د ��دھ�ی 

���%م د U� S#$0  ا���� !  �d3% 2'دا&� �����5 ا�G د��. ��د وا3?� ا� ��=��;'دد و ��دھ�ی 
  .��دھ�ی �?%3  از �0رB'����ن ط#S دار�� دو ��ل د�� �5ود�Zھ� ھ�ار �0ر;' ا�'ان از �U ��ه �8

����ار F4�)� F/L8 D5 'ان�0  �0ر;'ان ا ���در ا�'ان ا��_�ب و ا��'اض . +��� 	�S !�+� !�ا
���(� 0  �0ر;'ان �0ر&�� ، !� ا�G و	%د.��.%ع ا��.� و  روزی ��ای د�� !  ا��'اض و ا��_�ب 

]�  . 'د��!� �C8	) ���%ر�G ا�����e رو!'و 
ا�##� �0ر !  �.%ان  و در ��ز��ن !�G ا��ھ�ی �0ر;'ی در ا�'ان �?'وف=  0  !  �.%ان F/L8آن

�  �0ر;' و +%رای ا���V �0ر ھ(�.� 0  %8�m &%د 5/%�� 0.����.�ه �0ر;'ان ا�'ان +'0� ���& �
�  �0ر;'ان، ����.�ه  �ھ�ی��د �"v د��ا�?�4دھ.[�م . ا�� �8 ط�4  �0ر;' را 0.�'ل 0..���&�  +�هa�

�)L���  &%د+%راھ�ی ا���V �0ر و �0رB'����ن و 5/%�� ا���V در �	  ��   د��،ھ�ی a����د 
�� G���'��� �0ر;'ان را 8? dB�.� ط'ف  ��� وداران و 5/%�� را در �e' ��0..� 0  ھ' '�  ا!�ا;

��� �;�.�������0ر;'ان در آن %+ .G�!  ا  	رگ0  &%د!� 8%�! ��� ��V�'8�G �0رB'��ی  5/%�� ا
 ،0..�؛ !'ای �@�لھ�ی دو�� �0ر ��در�Z �0ر;'ان ز�' �e' ار;�ن �8٨٠  L0٧٥%ر ا�� و �5ود 

�0'+ ��V���6ه �2��اران 5/%�� ا�������زیھ�ی &_%�Zھ�ی ��W#�J دارد 0  !�   ،��%/5 
�W�، �2'و+���، ��J!'ات، 	� d��.Z ر =%ن%L0 (C� d��.Zنده���&����زی، ����زی و ��زی، 

��6ه.  ا��;'�B  در ا&���ر  را$�'ه، ���'� ���ھ�ی V0ن 0'ده ;Eاری در !'&� L0%رھ�ی &�ر	� 
���� د�� ��ا�G +'0�. ا���6ه، ��5 !  �3=�ق ا�#K  و �%اد ��Jر  'e�!IJ ���ه . ز�.�ھ�ی ز�' 

�� و V0ن��  .ی وا!(�  !  ��6ه ا��ھ� در د�� +'0�ر L0%واردات و �Zدرات a�0ھ� و ا	.�س ا
���C� I4 در �'0%ب ا��'ا�qت �'دم ا���6ه �2��اران، ھ) G��G'ا=.! v"��� ن دارد و در � �##�ا

�(�� $'!� و ھ)+�B وه'; �! ،���� ا�'ا��� G��?B  �#� ��%�ھ�ی =.�G !� ;'وه�Vوه !' �C8�� و 	�
 و ھ�ی &'ا!/�ری و 8'ور�(��ھ� آ�%زش آن دار�� و ��5 ![� . را!"  v#)� 8�].8 8'ور�(���Eھ��

%ژ�/�%T��ا�� ���  .دھ.� 
�� در �'0%ب و ��L0ر �'دم �%ر� ،��6ه� �� U�0 ��0.� و !  ;�L! ��%/5  !  �&'!  �Wر ا

��ھ�ن ��6ه، ا�'ان در �%ر�  از ��'B»ع�Bدش د%& ���%ر� ، �Vوه !' ا�G 0  ؟0.� ��»ا�. ��%/5 
(C��'8(ھ G�5ب �! ��V�هللا �.�ن و 2���ن 5/%�� ا���V ا�� در ��G �5ل، راه ار��8ط 5/%�� ا
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�� از �%ر�  ��� G�)"#B رد��5سE; . و ��V��4%ط �%ر�  q'!  !�ر;� !  5/%�� ا ،G�ا'!�.!
  .هللا �.�ن &%اھ� زد�5ب

��V�ھ���  و ��لرد 3'ار دا!IJ د�['ی از �.Z�L0 d%ر در ا&���ر ��د�/�ن و ����4ت 5/%�� ا
ھ�ی در هللا+%د e.�  0%ر B'ز��ان آ��!  �0ر !'ده ��» ھ�آ�3زاده«ای K8� �.%ان 0  در ا�'ان، واژه

داران ا�'ان را ھ� L3' 	���ی از �'��� آن. ا��ای +�هھ�ی !�دآورده�3رت ا�� R S5�Z  0'وت
�� F�/L8�.دھ.  

�Iدر =.�G +'ا�"�، �LBر روی ز��ن �0ر;'! ��ھ� �0ر��زیدر !�. 8' از ھ�/�ران �'د+�ن ا
��د ��د ز��ن ��5 �_` د��ھ�ی �0ری، د��در !(��ری از �'Z . ;'د���0ر ���J(� ز��ن !�

���� ھ'=  !��LBIرھ�ی �'د��aرا�  و ��ا�5�. �'دان ا�  .دھ�آزار ��ھ� را 8' آنھ�ی �0رB'����ن 
��ن �0ر;'ان &�ر	�، !  &� G�در اU� 'ان، از�در ا ����Bن �0ر;' ا%�#��'وی _%ص �5ود دو �� %�

0..� 0  +��� آور را F�48 ��آ�.� و �0رھ�ی �J� و ز��ن8' از �0ر;' !%�� !  5(�ب ���0ر ارزان
��ھ�ھ� !  آن�0ر;' !%�� G8  . ���- ھ� را ���F !�ھ�ی دو�� ھ�%اره آناز �%ی د�['، ����4ت و ر

B'?� ر%L0 �0ری در�� �������(�� و &�ر	�0..� 0  در $'ب !  �.%ان +�B ی �?'وف ھ�ی����
�� ھ� در ا�'ان �0رھ� و دھ  �0ر;'ان ا�'ان را 0  ��لھ�یایط�4  ا�IJ! G از ھ)،5/%�� ا���V. ا

�' �� ز��;� 0'دهو]���' اردو;�ه0.� و در اردو;�ها�� !� q'ب و +�) دe�-ھ�ی ا�'ا �[  ��ھ��� 
�(��ن !';'دا��دارد��Bو 8'ور ا n.	 و (.C	  ! S��.� �Z'B ��5 !� .  �8 در ،��V�- 5/%�� ا

�� ھ��� 0  �/� از وا��G آن��Bھ� ا���� در  +.��.��  �Zدر ���ا��Bدی از 0%د�0ن ا��ز IJ! 0.� و
�� �K'و�.���F و !�Cا+� و در��ن _K8 'ان، ��5 از�ا .��V��G �0ام ا !  ھ�u،�?.� 5/%�� ا�ز 3%ا

G�! G�����١٩٥١ا�##� !  و�Oه 3%ا �����Cدھ�ی .دھ� ژ�% در!�ره 2.�ھ.�;�ن و ��C	'�G اھ�  ��W���� 
G�!����� G�ا F!�4� در ��� �##���ی 5/%�� ا���V، �/^ھ�ی &�ر	�ا�������Lن  �##�?. دھ.�ا

�(�،8%ان ;W� 0  5/%�� ا���V!' ا�G ا��س، ���� را+�B و G�'8�)����� G�'8  �ھ� را !' �#
�� در ا�'ان ا���ل ����Bه �0ر;'ان و 2.�ھ.�;�ن اO�و  ! ،G�'	�C� 2�.0.�ھ.�;�ن و .�0  در �5

4�) ا�'ان� ����Bان و ھ) ط�4 ،�0ر;'ان ا��ھ� ھ�ی ط�4  �0ر;'ان ا�'ان ھ(�.� و ��لای !�LJ از +C'و
�?�� !��� از C+ D5'و��ی و �8!?�� ا�'ان !'&%ردار ا�� ط�ھ�ی در ا�'ان �0ر و ز��;� 0'دهو دھ 
�.+�! .G�وه اV�  !ن 2.�ه���(��ن 	.n و 8'ور ��ا�.� ادا�  دارد !.�!'ا�G، !';'دا��B0  ھ.%ز در ا-

���G ژ�% ا�� G	�Cن +�%ل 2.�ھ.�;� و 3%ا��� !  ا�L0 G%ر، ����' !� 3%ا��Bن ا��%	.  
�� را�h ا�� ر+%ه،Iھ��در 5/%�� ا���V و در ھ�  ار;�ن��'ی و دزدی و $�ر8['ی ; . m4B ا'�ا&

U�� در �U ر3) دزدی در !�����رد دaر !%ده ا��ھ�ی دو�� 0  &�' آن !  ر#��  ���ه +� L0 ���. ھ� 
�� راه ا��ا&�;�ه �U داد،5/%�� در ا�G �%رد� �L����  . ����� ر� I���ل 2  �ھ�ی 8'0�  و �5ود 

 ���%8�m ;�'ک 8'0�  ھ�ی ھ) !'&� ر ،V�4 و ط���رد دaر 2%ل #�� (��ا�'ان ا�Vم 0'د�� 0  ھ-�ه و 
��� .  از ا�'ان وارد 8'0�  0'ده !%د��»�3=�ق« !  ط%ر m�q 0 +�ه ا��� G�ط� ا'+  ! ، �0'8 �دو

 ���'�  ��(� 0  5/%�� ا�E; .�Vاری ;'ددھ.[W� را آزاد 0'د 0  ا�G ��#� در 0'8��، ھ.%ز �?#%م 
� V0ن را از L0%ر &�رج 0'ده ��� G�ا �Bو !� =  ھ� F�  !؟!%د!  =  د

�� F�/L8 'ان را�ا  ?��	 `_��Gز��ن 0  � I+%2 &%د �K'و�.� و 5-�ب  �%عدھ.� ��5 از 8?
���� و ا�3_�دی ��S +�ه ا�� 0  . ا���V ا	��ری ا����LBرھ�ی دو�� و �'د��aری و �LBرھ�ی 

�'د 	'ات ا�G' ز�� در ا�'ان �%رد 8-�وز 3'ار ا;.  !�a !�+� ا�'ان��ن�'خ &%د�L0 در ��د ز;  0
��ارد �.0 ���/+ .G�ا+�  !�+� ا���5ل ا��. 0  &%د زن �K/%م ;'دد، ز��د ا��=%ن 0  ا;' +�ھ� 

������E� Gھ��، ���S +�هھ�ی زن3%ا ،��V��� 5/%�� ا��  ! ��)�ا�� 0  �'د��aری در ا�'ان، 
  .8' +%د[' 3%ی	%ا�d د�

��V��G ا���V و 5/%�� ا�8?�ادی ا�[L� +��ری از . 8%ا�.� ر��^ 	�C%ر +%د زن ���،در 3%ا
�� ^#-� �;�.������ را ھ) 0  !'ای ���� ز� ���� �'d-8 8' از �'دان ����.�ه ھ(�.� و �I4 =.�ا'�E2

��8' د0%ر �K(%ب �� V0ن �-#^ ��ار�� و !�Iھ�ی;Eاریدر �3�%ن%+.  
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ھ�ی دا�L[�ھ� را  در�Z ر+� ٦٥ !�I از  ا�'ان، ا0.%ن ز��نر ھ�  �'0%ب و �LB ا�Gا�� !� و	%د
�?� 0'ده ا�� 	#% ورود ز��ن !  ا+��ل 0'ده `#�J� ھ�ی�.B'8 �! ��%/5 ط%ری 0  ا�(�ل  ! ��ا
�� ر+� 0'د. ھ�ی دا�L[�ھ� را ![�'د!'&� ر+� ��%�(.�;� و ھ.'ی و ورز+�   Z'� ن در��  . ا��هز

���� د=�ر ر�3!� و I/�L0 ا�ط#S ا0.%ن 	.�ح اVZحھ). 5/%�� ا���V، ھ�%اره در درون &%د 
- ھ�ی 5/%�� ا���V در ا�'ان، ����0ام از 	.�حا�� ھ�u. ا��ھ�ی 5/%��� 0.�ر ;Eا+�  +�هاز د��[�ه

�)8%ا�.� ��5 آزادی��� در 	��?  ا�'ان !' 3'ار 0..�ھ�ی ��� در  0  ��5 اVZح='ا. !.�ی را �ط#��ن 
V8+.� در =�ر=%ب ھ��G 5/%��، 	��[�ه از د�� ر�B  &%د را 2��ا 0..� و &%اھ�ن K8%ل !.��دی در 

�.�)��  ر���� 	�C%ری ���K &���8، 0  اVZح. 	��?  ا�'ان �� �Lط#��ن در �3رت در دوره ھ
رو، ��V ا0@'�� � !'��ا+�.� از ا�Gھ�ی B'دی و 	�?!%د�� ھ�u ���3 در راه �.�dB �'دم و آزادی

u�#0�� آن ھ(�.��0ام از 	.�ح	��?  ا�'ان، !  ھ `�J� و ��  .ھ�ی 5/%�� ا���V ا����د ��ار
  

  
  

����،8'ور�() دو��� (C�  	و U� �� F�/L8 را ��V��.�، B'��ن . دھ�ھ�ی ر��� 5/%�� ا�&
�#��ن ر+�ی، �%�(.�ه ھ.�ی F�3-را !  د �)�#]��%+�G ��0ب ا F�»���"��Zدر 0'د و از ا�G » آ��ت +

��ن ا�Vم ��%د��C	  ! را ����ل 5/%�� ا���V، ھ). ط'�D ر��� 8'ور�() دو �8 G�.=١٩٩٣ ،
 ،�T%��� ا2%ز�(�%ن را در &�رج L0%ر، در L0%رھ��� =%ن B'ا�( ، آ��ن، ��� G��?B از G8 ھ��Z

���^، ا���T%� ،I�'8اق و،ا'� ، �0'8 ��  . 0�2(��ن 8'ور 0'ده ا
�G 5/%�� از ���%ر�G ا�.��� و اط�8��V 5/%�� ا���V، ھ)W�J� و G��4�.� از G8 ھ��Z G�.=

�J(� ر!%ده ����� =%ن ���Jری و 2%�.�ه را �;�.)�%�ھ� را در ا�� و �6^ 	.�زه �@#  +�ه آن	�#  
  .ا��+�ن رھ� 0'ده�5+�  +C'ھ� و �� �.�زل

��ن ��(�.� و ار;�نھ.%ز ز��ا��� ا�'ا��، از D5 د�Bع از &%د و دا+�G و0�F ��اdB !'&%ردار ���ھ�ی 
U=%0  0 �)0 '5/%�� !'ای ھ ����' و ز��ا�� و +/.-  ا�.]��'8�G ا���4دی !  5/%�� دارد د

��ن را وادار ��. ��ز��ھ�ی درو$�G ��ھ�ی 2'و��ه0..� و !'ای آن������ 0..� !  �0رھ!�ز	%��ن، ز��ا
�  رو�5 و 	(�� و . � و در 8#%���%ن اظ�Cر ��ا�� ����.�. ا3'ار 0.��ا0  ا�-�م ��اده��L5و  -./+

��ن در ز��ان��� دارد،ھ�ی 5/%�� ا���5��V 8-�وز !  ز��ا�%�� .  
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�� �0ر;'، زن، دا�Iا0.%ن ز��انھ)�����ن �- 	%، و!Vگھ�ی 5/%�� ا���V ا�'ان، ��#% از ز��ا
��%�^، روز �����m ز�(� و ا#3K� G��?B ،داد;(�'ی F��[�ر، و0��  .ھ�ی �#� و �Eھ�� ا

  
��ل ا&�' ر���� 	�C%ری ا��5ی �Oاد، ا�'ان �5ود . �.� ا��ا�'ان، �L0 U%ر R'وت �Wھ G�در ھ�

����رد دaر m4B از ط'�B D'وش �W� &�م درآ�� دا+�  ا#�� �_�;'ی ھ� و =�6ول$�' از دزدی. �2
� !  $.�ھ�ی ار;�ن��� G�ا (eا� IJ! ،ان آن'����ر�() ا&�_�ص 5/%�� و #��%م و ����زی اورا

�� !' ا�G !�ور ا�� 0  ا;' !  �Vح ا��8 د�� ��!� !  �.%ان �U �3رت ،5/%�� ا� .��V���B  ا
�) ��ای ظ�ھ' ���."4 /K8 د را%& ��+%د ا�'ان !  �W;  0  ��!.�!'ا�G، ا��LJ! .G+%د و �3%?

����ارد'و;�ه ����ز دارد وا3?�='ا 0  ا�'ان روی در���� از �W� و . ھ�ی ا��8 !'ای �%&� و $�'ه 
�'و;�ه���زی !  ��� . ھ�ی ا��8 ��ارد;�ز &%ا!��ه و a%ط F_B د و��ب ز��Bآ F�از �%ی د�['، !  د

 ���'�- !�8' و ھ��. 8' و 0)  آ��ن، از ا�G ط'�D ط��?�;Eاری در ذ&�'ه ا�'ژی;'�� در ا�'ان، 
���Vح ا��8 8%ان ;W� 0  5/%�� ا���V ا�'ان، !  د���ل د�� ��،رواز ا�q .G'ر8' ا  ! �!��

��0�8�� 0'د�) ھ��ن.ا ��� a�! ط%ر 0  در�?���ن ط�� G�در ا �C.8  � ����� 0  ھ' B'د ا�(�ن دو���!  
�Vح ا��8 %8�m 5/%�� ا���V !�+� در ��G �5ل،  ��%8 `�Jح�V�ھ�ی !��� &%اھ�ن ��!%دی ھ�  

�F و $�'ه ھ) !L%دTا'�  .ا��8 از 	�#  ا
  

  
  

�� ا��،ا0.%ن 	��?  ا�'ان%;��ا�##� �8 ا���5ل ھ�ی ا�3_�دی !�Gاز �L8�� K8'�).  آ!(�a%K8 Gت ;%
��ھ� ھ(�.� 0  در !�aی �' 	��?  ا�'ان !  2'واز درآ��ه�����e !  ا�L0 G%ر، ا!'ھ�ی   #�5��  .ا

�'وھ�ی =c و ا�(�ن دو�� ا�'ا��، !  و�Oه �e' &%د �G ھ) ھ��G ا�� Z�K� �!  0'ه ا�3_�دی و �
(�W�J� 'ان�ا  ! ���e�  #�5  ���� ��ز�'ا �� !� آن. ھ';%�(��ن و �'اق و ��Bرد، ��=  0  در اE;-

�ھ� در � ����e آنی �'ان و ����4ت L0%رھ�ی $'!� و ��8%، د&�ھ�!' &Vف اد��. +.%�).�) و ��!
u���Lه ا��، !' �/^ آنا�L0 G%رھ�، !  ھ '-.� ��=  و	  !  آزادی و !'ا!'ی و د�%0'ا�� و ا�.

�(�� ا��0  ھ(� و�'ا�� و 8'ور�() دو�� و 8'ور�() ;'وه��%����!  �Vوه . ھ�ی �Eھ�� و 
�'وھ�ی را�� ا�L0 G%رھ� 0  !� ��5�� دول $'!� روی �0ر آ��ه�F/L�� ��ھ�ی �Eھ��،  از ;'وها
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�����'ا� و را�� ھ�).� 0  !�ون ��5�� &�ر	�  ��5�U روز ھ(  ،��)���%�����' �0ر  '! �.�8%ا
��ار�� ھ�u،�'دم ا�L0 G%رھ�. !�+.� ��� و +�#� و ���	 ���  ا�.%; . F�! 'ان در�ا  ?��	 ،G�ا'!�.!

�� �'دم ا�L0 G%رھ� را ��?qو ھ';� دل;%ش &%د و �.�!����� +�ن �&%اھ� =.�B G-��?� در ا�'ان 
�0ری و ;'ا�� 0  5/%�� را �LB �K8ر 3'ار دھ� !  !��Z�K'ه ا�3_�دی !�I از آن. 8/'ار +%د

I��� !'ای ا0@'�� �'دم، !  و�Oه !'ای �0ر;'ان و �K'و��ن 	��?  !?qو G�8' �.-' +�ه و ا
���  �Z�K'ه ا�3_�دی ا�'ان و ھ' L0%ر  �� !� ھرو، از ا�G/+'�0.G و $�'F�K8 F!�3 +�ه ا%;'

�)د�['ی و ھ)W�J� ���e��G ا���5ل #�5  .= .�8�% �� ا�G ا�� 0  ا;' دو��'�ھ�ی $'!� و ��ز��ن آ
�#F و $�'ه ا;' !  �?.�ی وا3?� ط'�Bار ر���� 45%ق !L' در ا�'ان ھ(�.� و !  �?.�ی وا3?� !� 

������.W�J� ��V��  5/%�� ا����� 3'ار دھ.�ھ�ی 	����!  5/%�� .  ا�G 5/%�� را در !��/%ت 
n.	 ،��V���Wرت. ا�Bار و ا!�ارھ�ی +/.-  �W'و+.�ا �ھ�ی آن را !�.��� و د8�B'ی دا�' �8 �..0 &�

�0G..�;�ن ��دی 	%اب!  �0رھ�ی و��ا و �'ا	? ! d%ا�	را از  ��V�-;% !�+.�؛ ����.�;�ن 5/%�� ا
�F 	.��� . ا�##� �0ر ا&'اج 0..� !�Gا�##� از 	�#  ��ز��ن�'ان و ����4ت 5/%�� ا���V را !  د

�� را در ز��ان�٢٤#�  !'L�� m4B  0 در !�Cر و �8!(��ن ��� ��ھ�ی &%د  ��ل 2��.= I�G ھ�ار ز��ا
 4�م 0  !  ز��ا�� ا	�زه د�Bع دھ.� ا��اای و !�ون H5%ر و0�F ��اdB و !�ون ا���0�K� �!Gت دو �  د3

�' 0..� و !  داد;�ه aھ  و]���(F داد;�ه د�['0'د�� !  ھ' L0%ری E; �2ا+�.� د  ! �;����L0 ھ�ی ر
��، 0). و $�'ه %K8�F دھ.������ و �(�4��� '8 ��%/5�q G'ری !  	��?  ا�'ان ���ا�G !��/%ت ��ر

  .دھ�را �LB �K8ر 3'ار ��
�� 2^ از =�G، دو��ھ)?�	 ��)�G ��4م ا��ام در 	�Cن را !  &%د ا&�_�ص داده ا0.%ن ا�'ان !  

����ل را ز��ا�� و +/.-  5١٨/%�� ا���V ا�'ان، L0 �C.8%ی در 	�Cن ا�� 0  0%د�0ن ز�' . ا 
  . 0.�و ا��ام ��

  �C) د�['ی 0  ���)�G�اھ) در ا%& ��	� !  آن ا+�ره �0�K� (.0  5/%�� ا���V در داد;�ه aھ  ا
I���ل 2 h.2 0  از���� در دھ  .  آ$�ز +�ه ا�����ن ���;� !  ��L0ر ز��ا��J(� داد;�ه ر  #5'�

٦٠F�3 هO�ل ، !  و���� در �����ن �) ٢٠١٢ ژوGT ٢٢ ژوGT �8 ١٨از ( !  ��ت u.2 روز��٦٧م ز��ا
G�! %W� ز��ن�� 'L! ن !';�ار +�در �'�0 ا�3ام 45%ق�.در ا�G �'5#  از داد;�ه، �H3ت . ا�#F در 

�4K8�4��%ن 45)��0 %H� D ،ب��از I��6'د;�ن دھ  +_� ھ�ی 	�ن ھ��Lد G8 از ا��Hی &��%اده!
�� در ا�G دھ  را، !  داد;�ه ھ�ی د�� و 	�ن !  در !'د;�ن از ا��ام�����ن �	�?� و ��L0ر ز��ا

��4�F��  ! D آوردK8 ن���� و از آ�� ھ�  +�ھ�ان، از =C+ FC' و ا���ن ا�'ان و از ���ن. B'ا&%ا
�� ا���Jب +�ه !%د�� 0  5/%�� ا���V ����ان +�ن را در دھ  +_� ا��ام و �� ���;'ا��Lت 

  . ز��ا�� و +/.-  0'د
.  ا��0' ��ل 	�ری در aھ  !';�ار &%اھ� +�٢٧ و ٢٦ و �٢٥'5#  دوم ا�G داد;�ه، در روزھ�ی 
اد&%اھ� �'د�� ا�� 0  در �8ر�'8 7�G 2'وژه د��!'8 4�G و !�داد;�ه �'د�� ا�'ان 8'��%��ل، !�رگ

  . +%د�?�H5 �! ،'Z%ر !�I از �Z +�ھ�، !';�ار ��
��ل �'د�� �#�  5/%�� ا���V ا�'ان، �U داد;�ه �'د�� و �(�4#� ا�� 0  !  ھ�u �5ب و %��'8

����' از U�0 ھ�ی �'د�� $ ��� ���(� و !  &_%ص ھ�U�0 u دو���ز��ن و دو�� وا!(�  -
  .E2�'د

0 U� در ���'� ��V�;'، ا��@��ر;' و 5/%��� ;'، �'0%بداری ا�'ان، 5/%��� ��)Vم 5/%�� ا
�(�� و آدم+�B���  �(�I0 .F/L8 ،F4 ا����، ر���ھ�ی ا�'وز در ا�'ان، ھ�u �5ب و ��ز��ن 

���(�.�؛ !' ا��س �3�%ن ا��_�ب و ا��'اض ��.%ع ا�ھ�ی B'دی و 	�?� آزادی. د�/'ا8�U آزاد 
���� و +�#� و ��5 	��� ھ) ���و	%د �	 ��  . 0.�ارد و ھ�C+ u'و��ی ا5(�س ا�.

�L5ان، +/.- ، ا��ام، 8'ور و و���(%ر، ا&�.�ق، ز��ھ�ی ;'یا�� !� و	%د ا�G ھ�  �'0%ب، 
=%ن ھ�ی ا	����� در ا�'ان ھ)ھ�ی �'0%ب آن، !  ط%ر $�'ر��� 	.�5I/%�� ا���V و ار;�ن

ھ�ی �#�، #��ط#S ا3ھ�ی !'ا!'ی	%��ن و 	%ا��ن، 	.� I	I�. دا�I	I�. �0ر;'ی، 	.�I ز��ن،
F/L8 ،�)�ز m�K� I�.	آن G��?B و �.�?B ان و ھ.'�.�ان'/W.+رو F/L8 ،ھ�ی 0%د�0ن  �ھ�، آ;�ھ�
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���?B G�ی ا�C!�� ان و +/.-  و ا��ام��ھ�، �'�%ب ا��HB Gی ر�S و آن. 2'داز��ھ�ی &%د را !� ز
ھ�ی !IJ &%د در ھ�  �'Z ا�� و !  �.�و��J� G#` !  ���رزه رھ���5/%��� ��LهوL5� و 8'ور 

��، ا	����� و B'ھ.[� ادا�  �����  .دھ.�ا�3_�دی، 
G�از ا F�3d�	 ن &%دم را�.J�  ���C 0  !  ;'ا��Lت و ا�5اب 0  �)� U�  ! ��!.�ی 0.) ا	�زه !�ھ

���(� $'!� �'!%ط ا���%�  از 	.�  ���رزه   &_%ص ا�G!.  �"'ح c=،(.0 و �)� G�0  ا
 ���'� (�)��  �#� ��)��ر�4Bی =c و . ای ا��داری !(��ر 5���8 و �2� ط��8�4 �0ر;'ی %�0

 dq%� از �B'Z  0 ���].ھ ،�� �!'$ �)����%�»��)�+�ن !  a%K8ت 	�Cن !  و�Oه » �qا�6'��
 ����� 	��[� ا�V8'2  4".� Gط) 	�Cن ��،&�ور�']��?.� !  	�ی . 0..�ه ط��8�4 &%د را B'ا�%ش ��

G�وا'K� اھ�ن�ن و آزادی�0  از ���رزات �0ر;'ان و%&G�ا 	ع 0..� و !� آن% �Bد dھ� ھ��(�[� ا�
�G و $�'ه د�Bع ������.� از ;'ا��Lت �Eھ�� =%ن �5ب")#B ن، ��5س�.� از 0..� 0  =.�G د���Bهللا 

�� !  ط%ر �q.� از د�/��8%رھ��� =%ن E3ا�B و .  داردای و 	�ی  ا+/�ل �2��e.' ���رزه ط��8�4،
�F در �5ل �Oاد ��5�� ���Zام 5(�G و �� ��5 ا��5یTا'��() آ�'�/� و ا0..� 0  ;%�� !� ا�6'��

�.].	 .�I0 و 8'و�(� ھ�ی د�/��8%ری �."4  	��� و آدمھ�ی �Eھ�� و دو�0  ھ�  ;'وهدر �5
�� و ����e و ا��'اO8ی &%د از �%ی د�['،. ھ(�.���� آ�'�/� و ���Kا�I !  د���ل �.�dB ا�3_�دی و 

��Lن داده �����ت و ھ�/�ری !� ار8-���ا�� 0  ازھ(�.� و در ا�G راه ��'	 G�'8ن�)��� ا%�#�-  ��L0ر �
���� ا!��� ��ار��(�� از �%dq ط��8�4 &%د، !� �'���  ا��.ھ� �داری و  �U 	'��ن �0ر;'ی %�0

	%��ن &%اھ�ن و ��ا�0.� و ھ�%اره �.�dB �0ر;'ان و �K'و��ن و آزادیھ�ی آن ���رزه ��و�د
ھ�ی �Eھ�� و �� !  اV"Zح 0.� �  !� ;'وهدھ� و !� آ��ن ا�Vم ھ��(�[� ��	��?  را ���e' 3'ار ��

���;� و !�!��J �'دم ا�G �."4  ھ(�.�ھ�ی �Eھ�� S4� F���  0دو�� . ،G��8زه!.�!'ا n.	 ';ای ا
���)��� ط��8�4 و ا��� dq%� د'��  و �� !' �#�  5/%�� ا���V ا�'ان در ![�� و در �."4  &�ور�

�%Zا���� د�/��8%رھ� !� �3رت �0ر;'ان و 0^ ط'ف 	.0n  ھ�u آن ا%]�'��'د و !' ]�ط#��ن را 
�G !' 	�ا�� ��ا� و ھ)�'دم ا�L0 G%رھ� و !'3'اری v#Z و آرا�I، ا�.�� و آزادی، !'ا!'ی و .=

��0�8�� ورز �» !IJرھ���«�EھS .  !��� ا�' &_%�Z اB'اد 3#��اد +%د،�EھF��0 .S د�G از دو
��ه!  +�Cدت �8ر�7، ھ' �0ام از �EاھS در دوره. و	%د ��ارد�ا�� 	� ھ��� از �8ر�L! 7'، !  �3رت ر

�! F��K8d��-B ر و��L0 و n.	 ن و����45%�3 !  و�Oه !' ز�)���روده، ا��� د�['ی !  ار���ن = ��. ا
ھ�ی �Eھ�� !' �' �0ر�� ز��ن !  ط%ر ا�'وز در L0%رھ��� =%ن �'!(��ن و ا�'ان 0  5/%��

�'0%ب �� U�8���)��u��(�.�;'د�� و از ھ��  D5 و 45%�3 !'&%ردار %;.��%/5 G�ھ� ا، ���+ -
ھ�ی �Eھ�� !� آ�'�/� و ھ� و G��%/5، د�%ای ;'وه!.�!'ا�. ز�.�L0.� و !  8'ور د�� ��روز آدم ��

 '��(�، !#/  ر�3!� و د�%ای !%رژوازی !' ��� و ا	����� �)��'ه د�%ا�� !' �' D5 و 45%ق ا$
dB�.� و ��ای و در �"L0 v%ری، �."4 +�ن ا�� و ر!"� !  ا�' �0ر;'ان و �K'و��ن �3رت و �0�5

 ���C	دارد.  
n.	 ت�L�ھ�� در ;'اE� S#ط�� �$%$ ��� F�Tا'��'وھ�ی ا+��ل،+U!�. 0.�ا�- !��� !' &'وج ھ�  

G��#� از �'ز�Tا'��G;' ا")#B ھ�یG�د؛ !�ون ا%��0  !  د�Bع از ھ� 0�8�� 0'د و !'ای آن ���رزه 
�'0%ب ���؛ !�ون ا���5Gس و �� دو�&'! F�Tا'��F 0  از �5ب;' اTا'�هللا �.�ن د�Bع 0'د �C8	) ا

0 G�ر !  ا%Lع 0'درا�Bد ���.�ا;' آ�'�/� و ���Kا�I !  ا�'ان .  �K/%م ��%د و از C+ D5'و��ان 
G�0  ط'ف دول �5# �5#  0..� !�ون ا ��را !� n.	 G�ا �B'; را ��V�0..�ه !  ا�'ان و �� 5/%�� ا

I��  �0ر;'ان، ز��ن، داaو ��د D5 '! �5ل، از ���رزه G� 	%ا��ن، 	%��ن،+���ا �K/%م 0'د و در �
 ����[�ران، �%�(.�;�ن و آزادیروز ��V�#0�� 5/%�� ا ��%]�'� �C	 'ان در�?  ا��	اھ�ن %&
ھ�ی ��J#` ھ�ی 5/%�� ا���V از 	�#  	.�ح ��� آن در دوره0  #0�  	.�ح!  �Vوه ا�G. د�Bع 0'د

F)��0�5�� 	�C%ری ا���V، در 8@��� آن و ��L0رھ� و �L0 هO�ھ�، !  وF�3 ����م =.��G ھ�ار ز��ا
�� در ��ل ���٦٧�.�)��4�) دا+�.� F!�3 د�Bع �)� I4����ھ�ی L0%رھ�ی . ،  �.����ھ�ی ا�'ان ��

�;���m ز�(� و زK� �W5 از  �B'; ت�L� ،�!'$�?��(�.�، !#/  �U 	'��ن �Eھ��  ط�� ا�� ا�(�ن 
�C) &%د را �� ��V�  . &%اھ.� �  D5 �'دم را0  از 	.�ح 0�5) 5/%�� ا
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S4� ت�L�ا'; ،()�+�B و ����Oاد2' ،()���%���� ،SھE� �����(�) ا���ه و !  $��� ار8-��� ��
 ���'���ز دا+�.� !  ��5�� از آن !'��داری ھ(�.� 0  ھ' �d3% !  آن��� و !  	�ن +C'و��ان ھ� ��&

�����L� G/#� را 'ان �F/L دارد ��ا0.%ن ا;' $'ب !� �EھS 5/%�� ا���V ا�ھ). ا��از.=  0 (�.�!
'C� دارد �?�8'0�  و �'!(��ن �?%دی ��ارد و  � را !' a%K8ت �."4  ھ� آن �EھE� �!SھS دو

�(�� ا��ا��'اO8ی!��.� 0  ا�dq%� G آ+/�را د+�.� ط��8�4 !� �رو، 	� دارد از ا�G.  �0ر;'ی %�0
 G�ا  ! ،�� �!'$ �)����%�  �C) ط��8�4 8%	  دا+�  !�+.� و �B'Z !  	�ی 0  ر�4Bی =c و �)�

 ���'� (�)��  ��(�� در �%dq اZ#� ط��8�4 &%د �#داری ��B'; �0'5ر +�ن در �%�q dqا�6'��
��-�0ام از ;'ا��Lت !%رژوا�� ھ)در =.�G +'ا�"�، ھ�u. 0..� 0  ا�'وز ��8م 	�Cن را B'ا;'�B  ا

��ار�� و آن =.�ن در �'���  $'ق �%زده، 0)=%ن ا�V4!�ت 3'ن ھ-�ه و اوا�F 3'ن  �3'�� dq%� G�'8
�'وی �0ر، =�� د�['ی ا�� 0  ھ�ف+�ه��'0%ب و ا��@��ر +���  ،��'L! '! (��+�ن 	� �8?�� و 

����ل اول و دوم . ��ار%����'���(�� !��� ھ��ن +?�ری !�+� 0  در ا�!.�!'ا�G، +?�ر 	.�I �0ر;'ی %�0
  »!;'ان 	�Cن ���K +%���0ر«: +��' داده ��

  
d�	 در ����C��/�  را q'وی �� �.=  ! ��0�8 (��.J�ھ�ی ا	����� �� !  �.%ان 	.�I. دا�)!.�ی 

�(��، &%اه و ��ا�ط#S و آزادی!'ا!'ی�2�I ھ�  ط�4  �0ر;' !� ا��'اO8ی %�0�L�	%ی ا�'ان و در 2
#0�� 5/%��� ا���V ���رزه �� ��%]�'� �C	 و در (��  	.��5 از آن0. . U� ھ�ف ��، !'3'اری

�.�%�0  در آن، د�G از دو� و آ�%زش و 2'ورش و  ا�� و روی �0ر آوردن ان 5/%���	��?  
�G زنھ� . د��[�ه �H3�� 	�ا !�+� و �"#�4 ا�' &_%�Z اB'اد 8#�4 ;'دد��� و �'د��aر  3%ا��

 Z'�  ، !'ا!'ی �#�� ;'دد و در ھ������	ت ا��%i+ زن و �'د !  �?.�ی وا3?� !' 3'ار ھ� و G�!
�F و !�Cا+� را�[�ن �0١٨ر 0%د�0ن ��.%ع ا�Vم +%د و دو� �%ظ` ;'دد �8 . ;'دد_K8 �]�� 

�.0 G���. !'ای ھ�  0%د�0ن و 	%ا��ن L0%ر را ��8?�8 G��ط#�� �#�� ;'دد آ��� و !'8'یھ';%�  3%ا
����ن و ھ�ی ��G0 ا�'ان، از 45%ق �Uو ھ�  �#����ه ز��ان. !'ا!'ی !'&%ردار ;'د='! �����ھ�ی 

 ��C! ر وE� u��� و !  ھ�)��� و �G�W; GJ و �%+�G و ��4 +%د و ھ�u ا����F !�ورھ�ی ای ����� !  د
�(%ر !��� !  ط%ر �#0 !'=��ه +%د و آزادی !��ن و 3#) و . اش ز��ا�� +%دو ا��'اض���?.� د��[�ه 

u�3�� و +�GJ !�ون ھ  ��� +.�&�  +%د;%���  ��B%ق �'دم، !#/  5/%�� �'ا�-�م. 'ط� !  ر 
��ان L0%ر، در ھ�  �'Z . ;�ار و در 0.�'ل �'دم !�+�&���'C+  ھ� ،�����ھ�ی ا�3_�دی، 

U� ھ��، از 45%قE� و ������� و !�ورھ�ی #� ،��).	 G�B'; 'e�-ا	����� و B'ھ.[� !�ون در 
�I ھ).��ن و !'ا!'ی !'&%ردار !�+.�! ���	 �! ،��%/5 G�8'ی در را���ی �% �0ر ��دی و =.

�� &_%�Z ;�م/  .ھ�ی 	�ی !'دارد��
��I��.� 0'د 8G!  0%ان 2!G! ،x�V��� !(� ا�3_�دى 5/%�� ا���!(� آ&' آن ا�� و !  �Kظ 

�+%�'�  #5'�  ! �������ه ا���زی ر.  
�J.�ن &%د را !� ��0�8�� ! ا	�زه !�ھ ��� از +�� ����ان 0  0�8.%ن Z%5#  0'د�� و !   �U در&%ا

�J.�ن �G ;%ش داد�� !  �2��ن !�'م .  
�'وھ�ی =c و آزادی�2�I ھ�  ط�4  �0ر;'ان ا�'ان و د�[' 	.�Iا���eر �� �L�ھ�ی &%اه و در 2

�(� و ط#S ا�G ا�� 0  +�� و د�[' ا�5اب و ��ز��نا	����� !'ا!'ی��(� و %�0���%�ھ�ی 
�(� و��  �'د�� ا�'ان  د�/'ا8�U، از 	.�Iاو��a�� و D5 '! 'ان و ���رزات�ا �����	ھ�ی ا

��� . L0%ر، د�Bع 0.���� از آنا�G ���رزات را در ر�ھ� �"#d ھ�ی &%د ا���Lر دھ�� �8 اB/�ر ��%�� 
�(�� &%د ��. !�+���%����'���) 0  ا�G ھ��(�[� و V8ش��V!�4 �� ھ) وظ�W  ا�!' �8ن اتھ� و ���رزدا

 ���'�  ��) و از ط'�D زه ط��8�4 ارز��ه�ر=.�G 8-�رب ��داری و ھ)�#.0  �	8' ���8ن را !  �Bر
 ����)ھ�ی �(�F4ر���  .��ن !  ;%ش ط�4  �0ر;' و 	��?  ا�'ان !'

  
�� '/L8��KZ 'e�.� ت +�� ھ(�)0.) وaا%i�  .ھ� و 

***  
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�� ١٦ در روز را&  ���ام ر'#	&  ��3ارش ��*	ھ  از �,+�	�9� 

  . ، در د��� '3ب �#�&�"� ا���ا
�	 ���3ار ٢٠١٢�0
��ه��   آ�	دور &���ی: *��

  

	�
 '�زه ���& -'3ب �#�&�"� ا���ا��#�  
��ا&  &��"��ه ا��ا&  ���ام ر'#	& ,�   0#	 را �

�� د�5ت � »ا��ان ا��وز«*@� 5��ان �  
! ، ����ل ٦٠ن ��L0ر دھ  دا+� ��د���.���� !�رگ  ط�D روال ھ'  �Z%_& ،'ان�٦٧ در ا ،

�0��  ھ��(�[� !� I�.5 �0ر;'ی ا�'ان-،���� ا��'ا��� -L8 �C.8  0/#� د�/'ا8�U و B'ا��ز���� در 
! (��_8 ،�����0�%ن �%�(.�;�ن   ا��'ا %H� س و�.+'��%�(.�ه  ،���C! D'ام ر��5Bد�%ت از ر
�B'; ��  .ا�'ان در �8?
�D آ�Bد ر�C.L��0��  ھ��(�[� !� 	.�I �0ر;'ی ا�'ان!  2 %H�  0 ی��%��� و- �دور �5ب  ا��'ا

�)��%�0 ،�����C! D'ام آھ.nو 2^ از ھ) ا��'اBر  ����� و !'�(� ا��'ا�0'دن !� �5ب %�0
�����6' ١٦ر��5��، 8%اDB +� 0  در روز  ٢٠١٢ 'C+ در d3وا ،���(� ا��'ا� در �FK �5ب %�0

GJ� U� ،������8'8�S داده +%د»ا�'ان ا�'وز«� K8� �.%ان را .  
GJ� �C	،G�رد�;  �����، روز�(� ا��'ا��C! D'ام ر��5�� در �5ب %�0Bر ��ار;�ن �5ب  را

،���(� ا��'ا�%�0  �2�������6' و ٥ھ�ی �8ر�7   !١٥٦٤ و ١٥٦٣در دو +��ره 2 ����6'١٢�  ٢٠١٢ 
GJ��D و �8ر�7 Bر �B'?�  !�&2'دا ��  .را

D�Bن،ر%���� �.5  ،���(� ا��'ا��D  در آ$�ز 	#(  G�q &%شد!�' اول �5ب %�0B!  ر ��آ��;%
��  .!C'ام و �H5ر، وی را �?'�B 0'د

  
 0 ���G آ��ه ا.= ���C! D'ام ر��5Bر �B'?� در:  

����.!C'ام ر��5�� در آذر!��-�ن ا�'ان ��%� +�ه ا�?B  ! ����در دوران �%	%ا��� و ھ�ی 
ز��ن !�  و� ھ). درس !J%ا��C8  ! �/+�2'ان رB� �8 در دا�L[�ه ر+�   وی،.دا&�ا	����� 2'

  در   �.%ان ھ%ادار 0%�   ! وی،.���رزه 2'دا&�  دا�L[�ه را 8'ک 0'د و !، ١٩٧٩ا�V4ب 
�(� ا�'ان در ��ل ��F �5ب %�0/L8 ن، 2^ از��� ١٩٨٠در ��ل  . !  �H%�� ا�G درآ��0١٩٨٣'د

���' و ز��ا]��  ! و 2^ از B'ار از��ان ���8 ز�'ز��.� +� و �'ا�-�م !  8'0�  2.�ھ.�ه +� . +�د
�� !ز��ن ھ) و 0'د �0ر در ا�L0 G%ر�.%ان �U 2.�ھ.�ه�����%ل در ر+�  �#%م ���   در دا�L[�ه ا

�� ١٩٨٥در ��ل  !C'ام . ��ل درس &%ا��=�Cر��ت ��� F�aد  ! '�]�� و !  ��ت �U ��ه ز��ا�� د
��   ! ١٩٨٦در ��ل  از ط'�D ژ�% !� ��ا&#  ��ز��ن �#F آزاد و وی، .-  +� +/.و����.%ان 2.�ھ.�ه 

�Bر �T%��(� �0ر ��  ا�'وز !C'ام ر��5�� در ا��/C#) ز��;� و ! .!  �� ١٢ ،او .0.��.%ان ژور
���� ا	.���� �%+�  و �.�L' 0'ده ا���  �0�%ن �%�(.�; وی،.	#� ��0ب و �Zھ� ��4 %H�  ن�

�H� G% ا�K8د�  روز��� =ا�'ان در �8?�� و ھ).�� �T%��%�(.�;�ن  G�-��G  ھ)،او.!�+��[�ران و ا.=
n��!  �'L� '��%�(.�;�ن ا�'،�'د!  �  .ن در �8?�� ا��ا �L'�  ��ھ�

  
GJ� G�ھ)ا ��%8�m رژ�) 	�C%ری ٢٤ز��ن و در ار��8ط !� را �������ن �['د ��L0ر ز��ا�� G��
�� و رز�.�ه  �'ان، !ا���V ا��� �� آزادی و ��ا� در راه�� 0  ای��د &�ط'ه ھ�اران ز��ا

  .ا�����5 	�ن !�&�.�
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GJ�،������D در ار��8ط !� او�qع Bر ��ا�����5 و ا�3_�دی ا�'ان !%د و ر�h و ���4L 0  !'  را
 .W� و ;�ز آر���ه ا�� از �روی در���� !' ، ا�'اندر �5� 0 رود، �L0ن ا�'ان ���0ر;'ان و ز�5�

GJ�W� &%د را !� �'د��اران رژ�) ا!'از �� ھرا�� +� 0  ! در ار��8ط !� �(F 	%ان �J� ی%K� '-
����س ;'�B  �8 اVZح �%ی �'.دار I+%2 D�'از ط  �+�ن 0  در B'دای از !��%ان و ���رزه روزا

! GJ��G �'د��aر، و!� 5-�ب ا���V از ���رزه ز��ن. ���ن آ��  ا�V4ب +� ��� و ا�G  !� 3%ا�� زن 
D5  0��K�  0/%م !  ا��ام +�ه !%د�� و  ھ� !' د&�'ا�� +/.-  و 8-�وز در ز��ان؛+�ن �_` �'د ا

��.[' ا�V4!.�ھ� دا�L[�ه	%��ن ;�W  +� 0 از ���رزه دا�I؛ �G ا�Vم ����� !�0'ه ا��ام +%��ط�D 3%ا . 
0  +�ن و ا�Gھ� و +/(���F آ�� و از 2�'وزی  ;'ی �GJ !از ���رزات و ا��_�!�ت روزا�  �0ر

F/L8 ���2'! ش ��!'ایV8 �0ر;� &%د F4�)� 0..�ھ�ی! � �?.� ز��ان و +/.-  ،3��� ;�ا�B   و
��وردن در !'ا!' ��) B'ود #)8 '�  .داری ا�'ان ��5��ن 5/%�� �'���  و �'0%ب#) و ��)ظ+�ن و 

(�'K8 'ان�ھاز�دم ز�5� ی ا�3_�دی ا'� (L=  ! 0  دودش �+  �W;G��! و ���#  I0 ر�B  ا�و
I�W را ا!'از ��%د�J�. ���?B ھ�ی ھ(� ازG�و ا �+  �W; ای���?B `�J� ن�L�در ایھ�ی ھ(� 0  ا 

��ا�'ان و 	�Cن ا.   ! �	��  5/%��و��ارد ... ای و ھ(� ا�'ژی='ا 0  ا�'ان �W� و ;�ز دارد و ا�5
��V��� ا �2 ��&�S�! G ا8) در،ا.  

��Wرت G�)! ن &%اھ�ن�L�اG��! �8 �+ ����#  رژ�) را در 8.[.� 3'ار داده و ھ�ی رژ�) در �'ا�' د�و
در ار��8ط !� داد;�ه 8'��%��ل .�ن ��W; GJ  +� 0  &%اھ�ن !'ر�� 	.���ت رژ�)  .�.�وی +%د

��V��� داد;�ھ� د��	��C%ری ا��e.� G%ر !'3'ار  ھ�[' در aھ  !  و 3'ار ا�� در ��ه ا��0' �
  .+%د
�C! D'ام ر��5�� &%اھ�ن آن +� 0  +.%��;�ن، درBن، ر��ز��ن �2���'�3 �ھ�ی =c و ا��Hی 

��2�I ھ�  	.�I �0ر;'ی���رزه 	.��Z Iای ،ا��'ا�L� را از ط'�D ھ�ی ا	����� ا�'ان و در 2
��&%د، !  . ..ھ� وروز���  �-Vت،�.� و !��Gھ� !'��;%ش ا��'ا�� ��)���%����'���  ھ��(�[� ا%;

�����ن ���� �0ر;'ان ���رزا8 8-�رب&%د را !� �'دم ا�'ان ا!'از دار�� و در �F!�4 �� ا�'ا   را ! ا��'ا
����ن  �0ر;'ان;%ش   ! 8'	�  وز!�ن �Bر��)!' ا�'ا���.  

�D از ط'ف �H5رBن ر�+ D�%L8 2^ از،I�'2 U8  ! D�B+� 0  ر ��ھ�U8دادھ� آن ����.� 7��2 . 
GJ� G�ا! ���C! D'ام ر��5�� را !'ای �H5ر !  ،»آ��دور �%��ی« ��BGر�� !%د و   راBر ر��W; 

�(� 8'	�  0'د#]� .ما
�L(�،در �2��ن G�ن، ا%���� �.5 D�Bر  ،���(� ا��'ا��(� د!�' اول �5ب %�0� �U آرم �5ب %�0

8�L'ت آن را !  �.%ان ��د; U� و ���C! D'ام�ری !  ا���Bر�� . داد
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  ��د��... �	ر��ان ا*@	د� رھ��ان و �<	
�+ �	 ���!� و د��ار

  
 ����0��  ھ��(�[� !� 	.�I �0ر;'ی ا�'ان«ھ��� 0  ر�4Bی در ادا�  !'-��، �8ارک د��ه !%د�� »ا��'ا

�د��ار و ;�W[% !� رھ�'ان و ��ز��ن���&����، �?�ن و ا�'ژی �، 	.[Fدھ.�;�ن ا�K8د�  �0ر;'ان �!
���� !%دCFMEU-ا��'ا��� � . در ا��

�D ����م داود، 0  از ا��Hی �0��  ھ��(�[� !� 	.�I �0ر;'ی ا�'انBدر �.�ل -ر G� و ���� اا��'ا
����Z '�&د ،�W+ (��& I��!'C� �;��'+�ن آرش 0  	%ا�� 2'+%ر و (+�ن ا.�ز و 2ا��Lن !� +'�U ز

���� ز��;� ��&%ش ذوق ا���D �._%ر رBا !  ر'� v�Z (������ +I و  v�Z ،0'دم . D�Bر �!
�� راه ا��Bد�) 0  �5ود دو�(� �0ر;' در آن �-���L� d%ل !  �0ر ���&�� d��-� U� ی%��._%ر، !  

�� .!%د
�D �._%ر رزا�3، �/� از ��ز��نBر���� ا��� 'C+ در  �د�K8ا G�ا �� وی �5ود =�Cر. دھ.�;�ن ا��

�� دارد�?B  �د�K8ا G�0  در ا ���) ا���ل و  . ����F 0'ده و =.��G �._%ر در ر+�  روز_K8 ری�]�
���  راد�%�'! U� '���  0 ����م ���ل ا  ! »%��� ا��»راد�% �Zای ��� 'C+ ر و .  در%_.�

 . ھ���Lن !� ��W; G[% 0'د��+�ن &��) B'وغ در �/� از !'��� ھ�/�ر ��K'م
)���� ا���ن دو���._%ر، ا�Z دا+�.� و .G�،ھ��+ ����G ا�K8د�  و   �(�4�?B  0 وا3?  !%دم G�ا

��Lن �� ����Z ،او  ! ��)�&%رد 0  از آن ط'ف داد�� و ھ�%اره GW#8 او ز�n ���0ر;'ان 
 ھ��/� از آن. ھ� U�0 0.�&%ا��.� !  آن�0ر;'ا�� !%د�� 0  از �0رB'�� +/��� دا+�.� و از �._%ر ��

�� '/L8 د از �._%ر%! ��0'د 0  ��#� ده ھ�ار دaر او را 0  �0رB'�� از 2'دا&� آن �' !�ز 0  ا�'ا
����  .زد !� V8ش �._%ر در��B� 0'ده ا

  

  
 

�� ��ھ� �'زده !  ا��d��-� G._%ر، 8?'�` 0'د 0  آن���&���(� ا���� آ��ن ھ) .رو��ھ�ی  G�.=
�� و از آن ا��0ر;'ان را ��'�0..� �8 2^ از 0.�'ل ��JL +%د 0  آ�� 45%ق ا�G !'داری ����� �60;
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 � �� ���W5 و !�زر�� . �0ر;'ان !' ا��س �3�%ن �0ر و !��  !�ز�L(�[� و $�'ه 2'دا&� +�ه ا
��%��اردھ�ی ا��.� �/� از وظ��` و او�����ز��نا �#Zھ�ی ا����ز��ن. دھ.�;�ن ا���� ا�K8د�  ا-

0..� و ا;' �4_� و	%د دا+�  !�+� !Z�BV#  ھ�ی ا��.� �0ر را 0.�'ل �� �'زده !IJ،دھ.�;�ن ا�K8د� 
 .L0.� �8 ا+/�aت و ��0%دھ�ی ا��.� �0ر !' ط'ف ;'دد&%ا!��.� و �0ر;'ان د�� از �0ر ���0ر را ��

�)� �0'+ G�%i)� و از ���+ �����&�� d��-� G�ا '�B0  وارد د ���W' !%د h.2  �د�K8ا (�8 ���� ا
�.�B'; �0ر;'ان را .���ھ� 	�ا +��) و راھ� �-��d د�['ی 	� !%د�) و �6^ از آن در آن���� �5ود دو 

�� . +��) 0  �5ود �2�_� �0ر;' دا+����&�� (�e� d��-� G�ق ھ) !  ا�W8ا  ! G� ھ.[��� 0  �._%ر و
 B�0 ھ� از �0ر;'ان را در%�����) ا� در �5ل ;�W[% و �� رB� و آ�� ھ�ی و اط'اف ��&���ن د���) 0 ر

���) و &�'دار +���م 0  �0ر;'ان ا�d��-� G از روز +.�  �8 روز دو+.�  0  . !%د�B0� ر'+ G�ا '�Bد  !
��ه�� آنL0 از �0ر ����ن �Zھ� �0ر;' . ا��	� !%د�)، دL0 از �0ر ���G 0  !� د��ن ا�KZ G.  و د

�F د�� زده +�ه !%دم ھ.[��� 0  !� �._%ر!(��ر ذوق وارد د�B' +'0� +��) اطVع 2��ا 0'د�) 0  د
����ن �0ر;'ان ا+/�ل در ا��.� �0ر اL0 ل و . از �0ر��ر !�ر;� را 0  ��8'%)���8'8�S 0  آ G�ا  !

�'�-�ز �2��G آ��ه ا�� �0ر;'ان را !  ط��4ت !�aی ��&���ن ��$ ���'�!'د ھ.[�م �2��G آ��ن !� 
�  ا�W8ق ��;%اری ر��J�+%&���F. وی ��اده ا����.�ه ا�K8د�  و �0��  ا��.� �FK �0ر �0E%ر ،!  ھ��G د 

�(%ر د�� از 0  &%د از �%ی �0ر;'ان ا���Jب ������، از �0ر;'ان &%ا��  ا�� �8 در�� 0'دن آ%+
�.L/! �0ر.  

 

 
 

�� H5%ر دا+�» !'ا��ن �2ر0'«	� !%د�) د!�' ا���� ا�K8د�  !  ��م �����8 0  �� آن� و در ا�3�8 ����.�ه 
��م   ! d��-� G�%«�0ر;'ان ا�ه» ��ر'�8 ��8�G، و +%خ ط�d !%د و !  ، 0  �'دی !� %2a /�ی�از آ�'

�� 'e��� ز��دی در ���ن �0ر;'ان دارد!%�K� ���;�ارش �L(� +�ن !� �0رB'����ن را !  ، وی. ر
������ !�ر;� ;Eا+�.�ای 0  �0ر;'ان دور آن 4#5�6^ در �K%ط . رھ�' ا�K8د�  ر� ��.   زده !%د

�� و از ����ر�%، رھ�' �0ر;'ان !�aی آن رB� و 8%ا�4Bت &%د !� �0رB'����ن را !  اطVع �0ر;'ان ر
�4Bا%� ��از 	�#  8%ا�4Bت . +�ن را ا�Vم 0'د��آ��ن �e'&%اھ� 0'د 0  �0ر;'ان !� !�a !'دن د

L�  0 د%! G�ن، ا����'Bه �0ر;'ان !� �0ر�.�����(%ر را !' ط'ف 0..����G �0رB'�� ھ). /B F.� آ.=
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� (�8 0  در ا��_�ب !%ده ا�� را B �8'اد�����%ظ` +�ه ا�� 0  45%ق F��0 �0ر;'ان را در   �.+
١٨ '����6�ھ�ی &%د را 0.�'ل وی، از �0ر;'ان &%ا�� 0  �)5ب. !  ط%ر F��0 2'دا&� (�.0 ٢٠١٢ 

�� 0  45%ق ����ت ا%+ Gi�"� 0'ده0..� و ��ب +�ن را وار�_����در $�' ا�Z G%رت !  ا�K8د�  . ا
�'ی 0..�]�در ھ��G �5ل 3'ار +� �0ر;'ان !?� از ��ھ�ر �0ر &%د را آ$�ز 0..� ا�� . &�' دھ.� �8 آن را 2

�' �0ر '0..� !ھ�ی اط'اف ��&���ن �0ر ���0ر;'ا�� 0  در ��د�/� دار!(� ��� ���8 ا+/�aت رو
�� IJ! G�ا �.Bط'ف ;'دد'! �.  

 

 
 

�� رB� و !� '�8�U !  ��ر�� و �0ر;'ان، �J.�ن � G�ی اa�! ،�����5�� d��.Z  �د�K86^ رھ�' ا�
 ��0%�8ھ� را &"�ب !  �0ر;'ان و ا�G 0  د�)�  ! �3�F ا��.� !(��ر �C) ا�� و ھ' 	� ا5(�س 0'د

0�8�� 0'د 0 ھ)وی،. ��0%دی در �0ر ا�� !  ا�K8د�  &�' دھ.� G�.=���� !'ای ا�Bا�I د�?B   د را��
�� آ$�ز 0'ده��� 'C+ ر ازaد h.2 �8  ���از '! ���J.�ن وی، !� د�� و �%ت. ا�� �8 !  ��8م ا��'ا-

��زدن��G . ھ�ی ���� �0ر;'ان !  �2��ن رL�2 � �0ر�eB�K ا�G ��ا��ی �  h.2 �8 دaری K8� دو
��'ال�� +�ه ا��، �5ل �0 �L.�ل-%��3'�ر;'ان !  رھ�'ی ا�K8د�  &%د ���رزه !'ای ا5��ی آن را $

��«ا&�'ا �0ر;'ان +'0� . ا��آ$�ز 0'ده �. « G�ی ا��2^ از ��د�U !  دو ھ�W  ا��_�ب، �%DB !  ا5
��  .��ا�� +�

����.�ه �0ر;'ان و رھ�' ا�K8د� ، ھ)G�!  ا ��و !'ای !�زد ���� از �%�T دار��C�  0 ���G ا�Vم 0'د.= �	
4�� �0ر;'ان را B%� ارم و�� �q'� (�W; '/L8 G�q G�  0 (.0 ��KZ �.��آ��ه ا�� 0  از �G &%ا

(� !&%اھ�
2�'اھG &%د، آر�� دارد   0	S# 8%	  ط%ر 0  در �/^ �e5V  ��ھ��ن  .���� رھ�' ا�K8د�  !' .0

���.0 .���S ا#Z ��%��B �)J/' 0'دم 0   .G�ال 0'دم ا�� ھ.[��� 0  از وی، در �%رد ا%i� آرم، 
�G 	%اب داد.= : ���  در آ�'�/�، !#/  در ��ل ٨�J(� &%ا  �W�0ر در ھ ���� ١٨٥١ ��، در ا��'ا

��در �/� از &%ن. �"'ح +�#2�^ !  �0ر;'ان ١٩٥٤ در ��ل !�ر'8�G ���رزات �0ر;'ان ا��'ا ،
�� ز&�� و �0ر;' 	�ن !�&�.� و  �٢٢?�'ض �?�دن �%ر�/�  �5#  0'د 0  در اR' آن، ��Zھ� �0ر;' 

���+ ���' و ز��ا]���#  �U �0ر;' �?��/�ر !  ا�) ھ�'ی راس ط'ا�5 +�ه . د�ا�G آرم �� 2'=)، !  و
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�� �4���ره 	.%!� را ا �C.8 /� از �%زه. 0'د!%د و��2ره در   ��� (='2 G�ی �5ل ا��/�%ر�و �ھ�ی ا��
�[�Cاری �� ���� ا��+%د و ��د;�ر آن دوره از ��ا��'ااز آن �8ر�7، 8?"�#� . �رزات �0ر;'ان ا��'ا

�G دو+.�  ��ه ا��0' !';�ار ����، او .+%دروز �0ر;' در ا��'ا
  

 
 

 �W; س����0�  ا��.� ا�K8د�  B?�ل ھ�ی �._%ر، �?�%d��-� a!' ا ��ھ��� a�!  0ی !�(� �0ر;' دار
 ا�� و از ر+� %�.� �W5ری، �� �����&�� !'ق، =�ر=%ب �����5ن و دار!(� و $�'ه �L0،ھ�ی 
�W' در دوره U��� �0'+ روزه  ��0��  ھ' ھ�W  ��8م . !�..�ھ�ی aزم را ��0..� و آ�%زشھ�ی  G�ا

IJ!�0'+ �.��را 0.�'ل ��ھ�ی ا �����&���-  0.�'ل &%د را !  �0ر;'ان اطVع ��ھ�ی ��- 0..� و 
��، ھ). دھ.����&�� d��-� 'در ھ G�.= �����&�� FK� %د در	�0ر;' 0  !.� !  +��ر �0ر;'ان �% U�

U�0 دوره ���ز، در اD!�"�  �3�8 +��ر �0ر;'انھ�ی او� را د��ه ا��، !  ھ�'اه #0�  و��FT �%رد 
  .	� �(�4' ا��و�Oه ا�G �0ر، در آن

  
��ه �0ر;'ان و رھ�' ا�K8د�  و ا��_�ب !�LJ از �0ر;'ان ا�����d��-� G، �� !� ھ) 2^ از �2��ن �J.�ن 

�) و از آن�B'; د;�ری��)�/^ �ا +��	م 0  �5ود ھ�ار �0ر;' در . ھ� ��['ی +��د (�e� d��-� راھ�
 �����&�� d��-� U� دا+�.� و ���?B ط�4  را ��٣٦آن  �#/� . ط�4  آن ��8م +�ه !%د٢٦��&�.� و ا

%������.�ه ا�IJ! G از �0ر;'ان دم در �-��d، از �� ا����4ل �B'�E2 ر . د و !  ;'�� �� را��)! �4�Bر
��� و 2'+%ر و 	%ان !%د�Z .�0'+ �0ر در �]���� را وی 8?'�` 0'د 0  از �2��ده ���&��ھ�ی 

���(� . آ$�ز 0'ده ا�%�0 U� و �����&���� از رھ�'ان ا�K8د�  �0ر;'ان �او 8?'�` 0'د 0  �2رش 
�(� ا�� و +%ر ���رزهوی 0�8�� 0'د . �%ز و B?�ل 	.�I �0ر;'ی !%ددل�	%�� 0  &%دش ھ) %�0

���(�� را از �2رش ��د ;'�B  ا��� ر�B  !%د. ا�V4!� و %�0� .�2رش 	%ان از د
����.�ه 	%ان ھ�ار �0ر;'،  G�0.���را«ا�� ^���^، از . ��م دا+�» د�[� �H% رھ�'ی ٢٠د�� 
���� ا���&���^، �0ر;' !'٢٥. ا�K8د�  �0ر;'ان ��2�� دار!(� اط'اف �-��d ھ�ی  ��ل ا�� 0  د

����;� ا���Jب +�ه ا������ از �%ی �0ر;'ان !  �  L��� ا�� و ھ����&��وی، 8?'�` 0'د 0  . 
�(�� را ��G آن !  ط%ر �#.� ا��'اO8ی %�0�?B  0 /�ل و ���رزی !%د�راد  �د�K8ا U� ،دوران �2رش
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�� h�و 8'و ��#�8�� .0'د
�� 8?'�` 0'د 0  �8 ��ل در �%رد �8ر��J  ا�K8د�  0، وی���&��، �U ا�K8د�  راد�/�ل �١٩٨٦ر;'ان 

�� دا+� 0  در �2» اف.ال.ب«!  ��م �?B ��%ژ�U و !� �LBرھ�ی #2�(�  در ا��'ا%T��ت ا�BV�&ا
�(�� �KZ� ��،در ا�G ا�K8د� . دو�، �#�� ;'د���- ر��� و �#.� از !�LJ ;'ا��Lت و !�ورھ�ی %�0

! ��?qو G�ش+� 0  ا%& ��G آن را �LB �K8ر 'ای �0رB'����ن و دو�?B ،F�آ�.� ��%د و !  ھ��G د
����%د FK.� را  �د�K8و ا ����ه . 3'ار داد� �)��G و رھ�'ان �0ر;'ی را در �?B ری از����م !( ،�دو

�� 0..�8%ا�(�.� در ا�K8د� ھ� ���3'ار داد و ��V آن�?B اف.ال.ب«. ھ� «�.B'�ای  و &'B �0ر;'ان $
�� �;�.������ را ���&���� !%د » ای �%.د!#�%.!�«ز��ن  �U ا�K8د�  د�[' !  ��م ھ). 0'د�?B در �5ل

 B'5 0  �0ر;'ان�� �;�.���� �����&�� �?.Z را در �.B ت . 0'دای و�BV�&ا ^��!  ;�W  د
%ژ�U و درو�� و �LBرھ�ی �eB�K  �0ران درون �0ر;'ان و ا�5اب !%%T��ا G�ا  ! U�د��رژوا�� 

�CFMEU�+  . Gھ� �.-' !  ا�VKل ھ'د و ا�K8د�  و ا�-�د ا�K8د�  	���ی �?.� ا�K8د� �?B از IJ! آن
����ه ��%د�� !  �'ور ز��ن وارد ا�K8د�  	��� +�� �)���Lه و در  �����J(� . �0ر;'ی 0  +.� G�

G�ه !%دم �8 ا�+ FK.�  �د�K8ا %H��?B �?! ل���� &%د را در ا�K8د�  	��� !� ا�B G/' آ$�ز 0  =.� 
(��.L� ����+� =.�ان در =%ن 0  وا3?� از !�'ون ���. 0'دم 0  �3�%ن دو� را ز�' E]! �2ارم و !  ر

 ���'�  �����.�ه �0ر;'ان ھ(�)اaن ده ��ل ا��. داری �%R' واd3 +����رزات �0ر;'ی �#  0 . �!
�"v ���رزه �0ر;'ان ارL= �48)!�ز;Z'�  ! �� �L  ���رزه ط��8�4 ،�B�� ی'�; . Z'� از �/� -

�� ز��دی 0'د�) �8 �'ا�-�م �%DB +��) ا&�Vف !�G �0ر;'ان �?B 0  �� در!�ره آن ��ھ��.B'� B.� و $
��'! F3را !  �5ا��( .����� dW�ھ�ی ط��8�4 &%د، �0رB'����ن از ا�G ا&�Vف �0ر;'ان، ھ�%اره !  

�d ھ��(�[� و ا�K8د 8%ده �0ر;'ان ��. ��0'د�%ء ا���Wده ���� D�'ط G�ن از ا����'B�0ر���+ . 
m& �W5 ،�� ���?B �#Zا G�از%� a%Zادا�  داد ا ،^���(�) د�  ��� ���Kا�  �0ر;'ان !' �#��� �L�

 ���'�����Lن داد�) �0ر �0ر;'ان �K� m4Bود !  �(�FT ط��8�4. داری و ا��@��ر آن ا �����، +%د+�ن 
�� در �e' دارد�v ��%�� 	��?  را �_�  /#! . ���'�داران �U دوره V8ش 0'د�� 0  ��5 دو� و 

��&���ن �.?� ،�J�ر �8ر�Rاز آ ����� 'C+ �0ر;'ان ھ(�.� را در �J�وردھ�ی �8ر���ھ�ی �3��� 0  د
�� و !  	�ی آن'�! G��) و !' &Vف �� ���Kا�  !  ���رز. ھ��� را !'�2 دار��&'اشھ� آ���ن!��ه !'&%ا

I���&���ن8' را ���.�dB +�#� &%د 0  ا�-�د �0ر ! G�ا S�'J8 �! ،��#ط �W�J� �J�ھ�ی �8ر
 ���J�'�(��+ '�]���) و د�B'; ب و +�) 3'ار'q رد%� ^�ھ� را !  و� ��  آن. ای 0'د�)، از �%ی #2

S4�(�د%���.� وادار L� . #K� G�ی �0ر;'�5ل ا%�ان �W5 +�ه ا��، �FK د��ار ھ�اران ھ� 0  از 
�� .8%ر�(� ا

�)، =.� در�Z+�ن �H% ا�K8د�  e� d��-� G�در ا F$�+ ';ال 0'دم 0  از ھ�ار �0ر%i�از وی 
�^، 	%اب داد� .ھ� �H% ا�K8د�  ھ(�.� در�Z آن٩٠: ھ(�.�؟ د

:  دارد؟ 	%اب داد�i%ال د�['م از وی، ا�G !%د H�  0%�� در ا��K8 Gد� ، =  ��ا��ی !'ای �0ر;'ان
�� ���Kی �.� 5^ ��+%�� &%د را �3رتدر وھ#  �J(� آن �0ر;'ا�� H�  0% ا�K8د�  ���?B 0..� و

�� I���) و ا��@��ر �0رB'����ن 2  ��..� H�  0%�� در ا�K8د� ، =  ��ا��ی ز��د ھ� ��آن. !'��را �#!
�� و 45%�3 !'ا��Lن دارد����  از 45%ق د�  آ�%زش ���0ر;'ان در ا�K8. ا�3_�دی، %]=  0 �..�!

�'��� ای&%د و ھ) ط�4   ��ھ� داری و دو� آنھ���Lن د�Bع 0..� و &%د را در �F!�4 8?'ض ھ�  	�
�../����0ر;'ان �H% ا�K8د�   V0�I+%2 U و . در����ه 5^ %� .ای دار�� ���ه �W.Z و �3

�  !'&� �0ر;'ان : رو ھ(�.�  آن رو!وی !  �L/#� ا+�ره 0'د 0  �0ر;'ان 	%ان ا�'وز !��W����
�� '/B ان%	����، اھ�ا�� دو� و �0رB'����ن اا�� �� !  . 0..� د���وردھ�ی 0.%�� ط�4  �0ر;' ا��'ا

�(�� ا�� 0  در ا�G دھ�) 0  ا�G د���وردھ�ی �(Fآن اط��Vت ���ھ�ی �3#� �0ر;'ان ���رز و %�0
��راه 	�ن�LB دیھ�ی��ن داده از &%د ز�L� �ا�� �8 ا�G د���وردھ�ی ا�'وزی را !  �0رB'����ن و دو

�..0 F��K8 .آن ،���� D�%L8 ھ� راF/L8 0  در (��� و �"���ت0.%+ �K�� و ھ�ی &%د  �+�ن را ���Kا
 ���'�  !  ��(Fآ;�ھ� 0..� �8 F��K8 از آنداران ��� ط%ر 0  �� ازھ��ن. �.� ;'د��ھ� !C'هھ�ی آ�.�ه 

F)� .ا�)�.� +�هھ� !C'هھ�ی �3#� و 8-�رب و د���وردھ�ی آن
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�)L�0  �� �"���ت �0ر;'ان را در  �)�� G�ا �#Zا  0�8�� 0'د 0  �(� ،^��ھ����ن !� �0رB'����ن د
�)، !#/  �C) ا�G ا�� 0  &%د �0ر;'ان در ھ�  8_��)!  آن.0 F��K8 یھ�'�;I��  !'د آنھ� و 2a�?B ھ�

 � .0..�د&�
^����ز�� و !�رگای 0  �� ط�4 ٣٦ در!�ره ��e� �0ر �0ر;'ان و ��&���ن ،د F�4R'	 G�'8

�W; ����� در آن 3'ار دارد �  ��%���G8 �Z  0 وزن دارد !  آ&'�G ط�4  ا� G�U ور3  !�ر;�: ا3
 FZ.  !�ر;� و�آن آ G�&%اھ� +� �-��d وFZ &%اھ� +� IJ!  0 ز��د آن در ھ%ا �?#D ا�� و در �2�

�� G+ن را رو���&���� 0  در �%ع 0.� و �%ر و ا�'ژی &%ر+�� را !  آن0  ��8م د�%ارھ�ی ��ھ� !'
�� &%اھ� !%د&%د !�رگ�  .'8�G !�غ �?#D د

  

  
 

���ن و د�[' ا!�ارھ�ی aزم ��(%ری +��) 0  در !�'ون ��&���ن 3'ار دا+� و ���'ا�-�م �� وارد آ
�� و ھ)���&���(%ر +�L  ا�� و �8 . دادن را !  ط��4ت !�aی �-��d ا���4ل ��=.�G �0ر;'ا��اط'اف آ

�F ا�G. 0'د +C' ز�' �2���ن ����ه !%د=L) �0ر ���(%ری !  د���G !�ر �%ار =.�G آG�  0 !'ای او
�(%ر در ط��4ت ��J#` ��. +�ه !%دم ��0 ھ'اس دا+�) ا�� آن را !'وز ��ادم��ا�(��د و !�ر &�� ا�G آ

�� !  آن ٢٦د�3��4 !?� �� !  ط�4  . ��%د��0'د�� و �� �%ار ��������) 0  3'ار ا�� ده ط�4  د�[' � ر
ھ�ی ��J#` آن ��L%ل !  �0ر !%د�� و در واd3 �� در �/� از !�'8a�G �0ر;'ان در !IJ. ا�Bوده +%د

�%ن 	�?��� ا�(��ده !%د�)٦ھ�ی +C' ز���ی ��&���ن#��  ��&�� U� �C.8 /� آن 3'ار و�د���ن !#.� در 
  .دا+�

��&���ن �/^ G�ی اa�! در ،G� و �._%ر و ^���G آ���) و در د�6^ �2��) و �B'; د;�ری��ھ�ی 
�K%ط  ��&���ن در �5ل ;�W[% و �3م زدن !%د�) 0  �0ر;'ی V0  0 �.#! �3ه و J� GL2�0_%ص �0ر و 

F!�4� در ����^ =.� ا!�ار �0ر د�[' در د�� دا+� !� �_�� �� ز��E; Gا+� و !  !rK !� �._%ر و د
�'ی 0.�. او را �0رB'�� اذ�� 0'ده !%د. 2'دا&�]��^ 	�ا . 3'ار +� 0  ا�K8د�  آن را 2��6^ ��، از د

  .+��) و !  �%ی ��&���ن ا�K8د�  راه ا��Bد�)
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��Cد و�Oه #2�(� را !�  U� ،����ری V�3 در  ���%ر 0  !�٣٠٠._%ر، 8?'�` 0'د 0  دو� ا��'ا)
�%ن دaر !%د	  �%ظ` 0'ده ا�� 0  �0ر;'ان ٣٥ا��،  !� �5ود ھ�ی ا�.��� �0ر 0'دهد��[�ه#�� FC= �8 

��'��� را ز�' 0.�'ل &%د ![���&���%ن !.� و. و ا�K8د�  )���Cد �0  0 G�م دارد از  ا�� ����&���ن ا��'ا
��� !'&%ردار ا%�?�'��G اd3 آنا$#S �%. �3رت !(��ر ز��د و $�?B  �ھ� !� �0رB'����ن !' �#

#2�^. 0..�ھ� ھ�/�ری ���0ر;'ی و رھ�'ان ا�K8د�  G�اd��-� زده وارد'��� ��ھ� ���&���� ھ�ی %+
�� ���C8 و ��%	ن �0ر;'ان را !�ز�;�.���� S#$رھ�ی . 0..�و ا%L0 ری از��)! �.���، ھ��در ا��'ا

�/%ت در !'ا!' �i%اaت #2�^ و D5 ا&���ر و0�F را 2�B ، �B'L'د �e.%ن در Z%رت !�زد�� D5 
�� و ا�K8د�  آ��ن . دارد���&�����' �0ر;'ان و ا�K8د� -ا�� �C.8 و �C.8 �0ر;'ان   � �� ھ' +C'و�� ھ�
�G و H5%ر و0�F را ��ار��-د�['��/%ت و 8? D5 ن%��3 G�ا Dط�  . G�ا ��%	ز�! ��آ��ن ا;' در&%ا

�%ن #2�(� را رد)��0U�د��'8�G اB'اد &��%اده اI+ �! ،�..0 �LB  0..� و �� ��Wد !�ز	%�� را !'ای ��5 
�%ن !  ���رزه. ��ه ز��ان رو!'و &%اھ.� +�)��0 G�-�د ا�ا F�	%�� ا�K8د�  �0ر;'ان �/� از د

�� !' روی F0 ا�3_�د L0%ر ���&�� IJ! ا�3_�دی ����، راد�/�ل !%دن �8ر��J  آن و اھ����&��
����، =.�ن ��Kود +�ه ا�� aزم !  ��دآوری. ا�� ا�-�م ا��_�ب �0ر;'ی در ا��'ا%��Kظ �3  ! ��

���� ا%��3'��'��#� و $$ d3ری از �%ا�� .0  در !(
���?B /� از�و !�ز 2^  ���'ی د��ھ�ی ا�K8د�  �0ر;'ی، ا5;��. ��د، ��ا�� و 45%ق �0ر;'ان ا

���'B�0ر  ���ل . �ن 45%ق و ��ا��ی �0ر;'ان را !�L0 �� a.��._%ر، 8?'�` 0'د 0  =[% �)�وی 
��Lن داد G�  ! ری را�	را .  �����&��� !�ز�B'; ^2  +�ه از �%ی ا�K8د�  �0ر;'ان ��� �)� G�ا

��دھ� و ��ا�� !  ا�K8د�  �'ا	?  ;�'ی ا�G د��داد 0  !'&� از �0ر;'ان 0  !'ای !�ز2^��Lن ��
���(� �0E%ر. 0'ده !%د�  +�ه !%دC8  �د�K8ی 5(�!�اری ا%��%ن ٢٤در دو ��ل ;E+� ، ��#� .  از #�� 

��هL0 ون'��G . ا��دaر از 45%ق و ��ا��ی �0ر;'ان را از 5#4%م B�0'����ن !%i)� �����(�، ا G�در ا
ھ� ندھ.�;�ن ا�K8د�  از 	�#  �._%ر �%+�  +�ه !%د 0  !� +/��� �0ر;'ان، 45%ق و ��ا��ی آو ��ز��ن

 �B'; ^2 ه !%دن��L0 a�!  0 ن����'Bرا از �0ر��ھ�ی �J(� !%د و در �F!�4 ا�) �._%ر، در رد�`. ا
�� (L=  ! رaھ�ار د �_��  .&%ردآن ر��3 در �5ود 

��، �5ود �� �0ر ��٩٠٠!' ا��س اظ�Cرات �._%ر، در �'ا�' ا��'ا���&��0..� 0   ھ�ار �0ر;' 
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 .H% ا�K8د�  ھ(�.�ھ� � ھ�ار �W' آن�5١٢٠ود 
 �Wھ G�]����� در �FK �0ر 	�ن &%د را از د�� ��!  ;�W  وی، !  ط%ر ����&��دھ� ای �U �0ر;' 

��اردھ�ی ا��.� �0ر !'&%ردار ا��در �5� 0  ا�L0 G%ر، از !�رگ '8�G و ��رن��� .'8�G ا
�#� اZ#� را ���F اZ#� 	�ن !�&�G �0ر;'ان �� :دا�(��._%ر =�Cر د

�4%ط از ار�W8ع !#.�؛ -١ 
٢-G��G و د�[' د��[�ه ز�' ;'�B  +�ن از �%ی ��+].� ھ�ی ��K'ک؛ھ�ی 
�4%ط ا	(�م از ار���W8ت و !'&%رد !  �0ر;'؛-٣  
٤-�]�B'; ق'! . 
  

��ر راد�/�ل ھ(�.� و از رو5�  ���رزه�._%ر ��)! ��	%�� ;%�� �0ر;'ان ا�'.�ی +�$F در ا��'ا
��� !'&%ردا� ��a�!� . eB�K�  ��(�� و ا�� !' �/^، �0ر;'ان L0%رھ�ی د�['، رو5W)���0ری و �2

�!F/L8 و�8 و�W8����ل دار�� ۵٠-۴٠ 0  �5ل !�aی ، �0ر;'ان ا�'.�ی، �(#� ازو�Oه  !. ;'��ی دار 
��  .رو5�  3%ی در ���رزات ��F/L و ���Kا�  دار

�� و ھ)+'0��.� �����&���G +'0�ھ�ی .=+�4�� ا�'ا��، از ھ�  �0رB'����ن !�8'�� و �0ر;'ان ھ�ی 
�� و 45%ق 	�ری �0ر;'ان ��ار��را +���ا ا��@��ر ���3�%ن �0ر ا��'ا  ! ��� �C	%8 ��5 0..� و .

�� را دارد ا�� 	'��  �0رB'����ن، %8�m !�زر��ن ��ا�K8د�  ��8م ا&���رات !�زر���&�� d��-� از 
 .+%ددو�� �Zدر ��

�����.�وی، ھ�W[� 2'دا&� ����دھ� دد�/���، !' &Vف ارو�2 و ا�� د��. +%در ا��'ا��د در ا��'ا
�� از ��د ��ای د���0ر;'ا�^ K8  0� 3'داد ا�K8د� . +%د�0ر;'ان !  =.� ;%�  2'دا&� ��'�;

��&� 45%ق �2�  ھ �]�W�U �0ر;'، 2^ از 2'دا .�.� ھ(�.���دھ� و 45%ق و ��ا�� !C'ه!�'8a�G د
��ت، �5ود ��٦٠٠ �8 ٧٠٠����، روزا�  .  دaر ا���&�� �8 ٢٠٠ا�� �0ر;'ان ��ھ' از 	�#  ��4ش 

٢٤٠��'� دaر ھ��.  ا��ب ٣٠=.�G !  �0ر;'ان روزا�  ط�D 3'ارداد ا�K8د� ، ھ).  دaر د�� ��د �� ;
�� D#?8 دو ذھ�ب'�; .���) !'ا!'، +I ��د �0ر در روزھ�ی +.� ، !'ای دو ���� اول �U و �د

������ !?� دو !'ا!' د�� ��د روزھ�ی ��دی �0ر ا .U� �.+���� دو !'ا!' روزھ�ی ��دی د�-ھ� 
��ا;' �0ر;'ان در ط%ل ھ�W  ا�B�q �0ری دا+�  !�+.� دو ���� اول . ��د !'ای ھ' ���� �0ر ا

���) !'ا!' و !?� از آن !'ای ھ' ���� �0ر دو !'ا!' د�����د ���U و '�; .  0 G�وه اV�  !٢٠ 
 . دaر D5 &%راک دار��١٥د3�4  ا��'ا5� و 

��، �0ر ھ�W[� �0ر;'ان، �3�%ن �0ر ا��'ا D٣٨ط� ������ ا .  �W?.� ا;' �0ر;'ی در ھ�٤٠ ���� 
���� اB�q  �0٢ر 0.� ����دی !  ا�� �0رB'�� در ازای ا�G دو ���� �0ر اB�q  د��. �0ری 0'ده ا

���� ا�� !  	�ی آن، �0ر;'ان �Vوه !' 8?_�Vت آ&' ھ�W ، ھ' ��ه �U روز �0.0ر;' 2'دا&� 
���#� ا�B�q ھ�'اه !� د"?8��ای ���� �0ر ھ�W[� را ا�� =%ن 3'اردادھ�ی ا�K8د� . ��د روزا�  دار

٣۶ ���Vت اB�q  در ھ' ��ه دو روز ا"?8 G�ا ���G 0'ده ا�?8 ����. 
�3�%ن �0ر و 3'اردادھ�ی ا�K8د�  Dل ط�����، در  روز �'&_� !���ری و ١١ای، �0ر;'ان ا��'ا

�  دار��V�٤وه !' 8?"�Vت ��%��، ���� �_&'�  �W�٩?�دل .  ھ ���0ر;'ان !� �]�W45%ق ھ �Zدر 
ا�G ��#� اB�q  !' 45%ق ھ�W[� ا�� و!  Z.�وق . ;'دد!  Z.�وق !�ز�L(�[� 2'دا&� ��

 ۶۵+%د 0  �8 �G !�ز�L(�[� وار�� �����G ط�D ھ). [� ا�/�ن !'دا+� از آن و	%د ��ارد.=
� V0 !��� . +%د دaر !  Z.�وق !�ز&'��ی وار�� ��٧٢ �8 ٤٨ای در ھ�W  ��#� 3'ارداد ا�K8د� ��� G�ا

�� .از �%ی �0رB'�� 2'دا&� +%
�� را 0  3'ارداد ا�K8د� ����'B�0ر  �د�K8ا  � !�!� ھ'  دaر از٩٠ای دار�� �%ظ` 0'ده ا�� 0  ��ھ�

 ����0Sر;' !  Z.�وق !��3�%ن �0ر، ا;' در . د��;�ن 0  ز�' �e' ا�K8د�  ا��، !6'داز��ھ�ی آ Dط�
 ��Z �0ر FK� �8 ���G 45%ق ٨٠ ھ�W ، ١٣ای !  �0ر;' وارد +%د �0رB'�� �%ظ` ا]���� �Zدر 

S��2��ا ��٣٨٠!?� ا�G ��#� در ھ�W  !  . د��ه !6'دازد+I ��ه ;E+�  را !  �0ر;' آ Iر �0ھa0.� د .
��ل ای 0  �0رB'�� 2'دا&� �� دaر !�� ٩٠ا�� !�   � در�Z 45%ق �0ر;' 2'دا&� ٨٥ �8 �8 �.0٨٠ 
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��  ا�K8د� . ;'دد��! G�ا Dط� ��.� 2'دا&� &(�رت ���! S��ای +_� در�Z ا;' �H% �0ر;'، آ
�� I�ا�Bا�!��. 

�G �0رB'����ن دارای 3'ارداد ا�K8د� ھ).= �Wھ �.Wر !  ازای ھ' �0ر;' !  ای، �%ظaد  ��%ی «ای �)�ا
�e' ا�K8د� ، » ���رزه !� ا����د !  ��3ر و �L'و!�ت ا/#� و �%اد ��Jر �K8 �8 �0ر;'ان �?��د ��!6'داز

�.������%، از �%ی ا�K8د�  !.��د ;'د��ه  و اداره ��. 8'ک ا����د �)� .+%دا�G ا
+�ن �ر;'ان �H% ا�K8د�  دار�� ا�G ا�� 0  ا;' &%د+�ن و �� &��%ادهاز 	�#  ��ا��ی د�['ی 0  0

�� ا�K8د�  ����^ و ا���4ل !  !���ر���ن را a%.  آ���ھ� ،���G ا��Hی ا�K8د�  ھ). 2'دازد!���ر +%.=
�� !'ای &%د و &��%اده !C'ه�-� 'W�  ���� از !. �.� ھ(�.�در Z%رت �W' در دا&F و &�رج ا��'ا

�) 0'ه 	.%!� ا�K8د���G دو+.�  ��ه د����' ھ' ��ل  را 0  اوا�F �8!(��ن ��، او���&��  �0ر;'ان 
U��U �0ر;'ان ا�Vم 0'ده ا��ا��، روز 2��';'�� و !�زی &��%اد;� .  FK� �.= روز G�در ا

�' ��+%د و �0ر;'ان �H% ا�G روز 8?"�F را در آنرزرو ��  ! �	���0رB'����ن !��� 2%ل . !'
���3�%ن �0ر د Dروز را ط� G���٣۶د ا ��ا�K8د� ، ھ��.  . ���� �0ر ھ�W[� !  �0ر;'ان !6'داز

FK� G!ل ��رزرو ا%Zن و����'Bرا از �0ر I5!�غ و ��آب !�زی و  'C+ �.�ھ' �H% . 0.�ھ�، ��
�� را از ا�K8د�  ![�'دا�K8د�  ���-� m�#! h.2 �8 �� . 8%ا

�� ھ(�.� 0 �W' ا�� ٤١ھ��ت ���'ه ا�K8د�  �5ود ���&���V0 . 'W از �0ر;'ان  h.2 ،آن ��'ا	ت ا��ھ
n.و ھ��ھ �� 	#(�ت �.e) ،ھ�آن. 0..�ه ا�%ر �W.Z ا����F/L از د!�'، دو �?�ون د!�'، 2'ز��

ھ��ت  از 	�#  �?��رھ�ی ا���Jب. 0..�;�'ی ����)��ھ��  دار�� و در ھ�  ا�%ر ا�K8د�  ��8دل �e' و 8_
�Vن �0ر آن ��ز��نا	'ا�� و! ،��را��، دھ�، �GJھ��� =%ن ��ز��نھ� در ز��. دھ.�;�ن ا��

�'ی 45%ق �0ر;'ان و]��'ی، 2;%H� ...�� .ا
���  آن�?�%a د������ و $��� 45%ق a�! 'ه�ت ���� ١٢٠ �8 ١٠ھ� ر��3 در �5ود ��د ا��Hی ھ

�� �B��در ���ن �ھ� و �0رB'���ا�G 45%ق از �%ی +'0�. 0..�ھ�ار دaر ا�� و ��ا��ی د�[' 
 ،ھ�آن. 0..�ھ� ھ(�.� و &%د !  �.%ان �0ر;'، �0ر ��ھ�، ر��� در ا���Jام آنآن. +%د2'دا&� ��

�����د �B��در  �د�K8ی ا%�ھ� ھ� و ا�K8د� ھ� در ھ' دو ز��.  +'0�آن. 0..���د و ��ا��ی از 
��.�ھ�ی و�Oه ��آ�%زش!. 

����� 0  !� �._%ر !%دم !rKدر ا�G ��ت  �Lھ �Wھ (��� در �%رد 	.�I �0ر;'ی ا�'ان دا+��ھ��� 
�� �0ر;'ی در ا�K8د� B#  در!�ره ا+'ا�	ال 0'دم از %i� .ھ�و از 8-'!��ت وی در ا�K8د�  

�� �0ر;'ی را &"' !�ر;� !'ای 2�I« ،�._%رBد ا�' ���رزه ط�4  �0ر;' ��ا+'ا'!��-دا�(� و 0�8
! G�ل +�ن ��اش ا�?B ی و�	 ��� �0ر;'ی در 8%ا�.� از +/F%د 0  !��  ا�K8د�  !� د&�Bی ا+'ا'�;

  ».ھ� 	#%;�'ی 0..�راس ا�K8د� 
 

�%�8ل دوم !%د���'����ل د�/'ات در ا�%��� �0ر;'ی، �'�.�L ط��8�4 ا�5اب Bو ا+'ا ��. !%رو0'ا
(C� �0ر;'ی، !  �.%ان ��Bا+'ا G�ا!�ار!%رژوازی از ا G�'8 و ��ر !%رژوا�/Bای ا+��  ا'! 

�(�� &%د در ���ن �0ر;'ان و 8.�ل دادن ���رزه ط��8�4 ط�4  �0ر;' !  ��Kوده ��(�� و ا2%ر%8�'Bر
���ت �%	%د !C'ه�.��� �����ا�L3 G' از رھ�'ان �0ر;'ی، از �Kظ +�%ه ز��;� و . 0.�!'داری 

��ا�� و در  و ا��'اO8ی ط��8�4 �0ر;'ان دور +�ه!�.���د و 2(� و ��4م !  ط%ر 0#� از 	�Cن���ان د
2�L'وی ���رزه ط��8�4 �0ر;'ان ��8�F +�ه F!�4� ر;� در�! �?��� !IJ ���ه. ا��واd3 &%د !  ����-ا

�G و رھ�'ان �0ر;'ی در ا�K8د� �?B ای از��ھ� �0ر;'ی، !  �0ر0.��� !� 45%ق و�Oه ��8�F ھ� و 8?�و
�5� +�ه G�'�C! 0  در ���� &%د، !  &%ا��ا?3%� �W5 ای'!���;Eار�� ھ� و �"���ت �0ر;'ان ;'دن 

 ���'�ھ� در L2� درھ�ی !(�  و !�ون H5%ر �0ر;'ان داران و دو�و ھ�%اره !� �0رB'����ن و 
�� �0ر;'ی 0  در �3%?�� ����زی 3'ار . 0..���&� و !�&� ��Bو ا+'ا ��!.�!'ا�G، ا�G !%رو0'ا

 �B';dBا�� ،���'��� ا Fد ھ(�.� و !  �%ا�%	%� (e�ا�� و داری در درون 	.�I �0ر;'ی ��8�F +�ه 
 ���'� .ا��داری �%	%د ��Kود ��&� ���رزه �0ر;'ان را !  دا�'ه �.����ت 

4�) در درون ط�4  �0ر;' از اھ��� و�Oه�)� �����، 	.�I +%را�� و د�/'ا?3%� G�ای در =.
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�#Zو ا ���� �0ر;'ی در درون  در �'8F/+ F!�4�G راه!'&%ردار اBو ا+'ا ���'ی !%رو0'ا;
��  . 	.�I �0ر;'ی ا

 
��، Z.�و�3 !  ��م Z.�وق U�0 !  ���رزات �0ر;'ان دارد 0  ��� �����&����C��� ا�K8د�  �0ر;'ان 

�.0 �� U�0 �!�_ز !  �0ر;'ان ا������� �Z U.�وق . در Z%رت ���&��ھ) =.�G ا�K8د�  +'0� 
���ن آن ھ��(�[� �0'2'��  را دارد 0  �._%ر رزا�3 �/� از ��U !  ���رزات �0ر;'ان &�ور�

�� .ا
F/L8 و رھ�'ان G��?B  0 �����  �W;��  ���'��� ا `#�J� ھ�ی���C8 �! رھ�%L0 ھ�ی �0ر;'ی در ��8م -

�� ، ھ). رو ھ(�.� ھ� رو!داران و �0رB'����ن و دو%���� ا�'ان، ھ�ی 5/%�� ا�0V.%ن ز��انا!'ای 
I�.	 �0ر;'ی و G��?B 2' ازI��m ھ�ی ا	����� د�[' =%ن 	.�I ز��ن، 	.�I داK� I�.	 ،��%	

�%�(�ن و روز��� ز�(�، و!Vگ���G �0ر;'ی را 8'ور ��. �[�ران و $�'ه ا�?B G�8a /�ی�در آ�'-
 ...0..� و

��ل ;E+�  د����U._%ر، در  ���C8 ن����'Bی �0ر%��  !�ر از  (0 G�0  ا �� !  �'گ +�ه ا
��ه ا�� 0  �/� از آن.ام.�C8��ھ� !� ار��ل اس�اس .ام. �0رB'��ی ا�'ا�� ا�� 0  اس،ھ�اس !  وی ر

�%+�  !%د و �J+ G_� آن را &%ا��م ��ا��C8 G��ات !� ا�K8د�  و #2�^ در ���ن . &%د را !  ارو�Bر
.� و 2%ل��� ;'وه��&�� ھ�ی!  ;�W  �._%ر، در +'0�. +%د;Eا+�  ���?B ����B�� ھ�ی G�در ا ��%+

  .ای دارد!IJ، رواج ;(�'ده
�G 2' از، ٢٠١٠. ٥. ١٣ 8?'�` 0'د 0  در �8ر�7 ،�._%ر+�� U� ���.+�� !.��G را !� ھ�ی 2��اB'اد 

I80  آ �����  F�3 از ا�G 0  ��8م . �%زی رخ داد+/(�G در ا�K8د� ، !  ��&���ن آن %0!��J�+%& ا��
���� و ���d ا�W-�ر آن +�����' ر ���L� I8آ G�د ���%ر%+ '-W.� G��  ،ا�G ا�3ام 8'ور�(��. ��+��+ 

4��4ت #2�^ ھ.%ز ھ) در 	'��ن ا�� و !  	��� . Z%رت ;'B� 0  0(� در ��&���ن ا�K8د�  ��%دK8
����ه ا�'���&���ن ا�K8د�  ;'�B  +�ه. S�'J8 ' 2^ از�' ز�8_�و ���ھ'ات �0ر;'ان =.�e8  Gھ). ا

  .در ا��'اض !  ا�G ا�3ام 8'ور�(��
  

  
  



 ٥٠ 

  
  
  

IJ! و ��ھ�ی ��K#` ا�K8د�  را !  �G !?� از ظC' آن روز، �._%ر �G را !  د�B' ا�K8د�  !�ز;'دا
�G آن%i)�  ! ن داد و�L���%د �B'?� آرم آن . ھ� را U� و  �د�K8ص ا%_J� ت !� آرم'L�در �2��ن دو 8

�� !  �.%ان �  .��د;�ری !  �G داد��را 
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I��� آ+.� +%م و 8' ��!(��ر �3V  دا+�) 0  در Z%رت ا�/�ن !8%ا�(�) !� 	.�I �0ر;'ی ا��'ا
�)ایط�4 ھ� را !  ;%ش ھ)8-�رب و د���وردھ�ی ���رزا�8 آن���G . ھ���Lن در ا�'ان !'.=  ��W�ا�� ���

��K� 'Wود �G !  ا�G �3ره دورد�� 	�Cن، �! ��Z'Bد ا�/�ن%�� '�E2. 
H5%ر �(�4�) در درون ���رزات �0ر;'ان !  و�Oه +'0� در ا��_�ب آ��ن و �K%ه 	#(�ت و �J.�ن 

�(�� ا�� �B'Z  0 از 2'+%ر رھ�'ان �0ر;'ی، 8-'!  ;'ان�!�C�� !'ای ھ' B?�ل 	.�I �0ر;'ی %�0
  .B�8%ان آن را S)0 0'د و درس و 8-'!  ز��ه و ��.� ;'ھ� ���V!aی ��0ب

�D �._%ر، ��6س	� دارد 0  در ا�Gدر �2��ن Bاز ر �	وارم ھ' =  زود8' و !  ��;�اری 0.) و ا�
�' ![Eارد �L2 را  �ر%�  ! 'W� ���V�3'ار ا�� �._%ر !� �U ا0�c 8#%���%ن �'ا�'ی . 

�%ر�  راھ� آن L0%ر +%د d��3ر2'�8زی از و  �C8 ای'! ،��ا�L/�ه  د!  �'ا =.�G، ھ)�._%ر. ا��'ا
 ����[�ری 0  &%د در آنروز���F 0'ده ا_K8 �	ه 0  آ�3  !'د و�]L� !� دو G8 از 2'وB(%رھ�ی ا�G دا

�� !%د�� آ+.� 0'د�!'C� (�  .  ا����4ل 0'د�� از �� !  ;'��ھ�،آن. و &�
�D ����م �._%ر و ھ) ط�4 Bدی را در ای!'ای ر��وردھ�ی ز���4�� و دB%� ،��ھ����ن در ا��'ا

� ،�����&���G ا�K8د�  �0ر;'ان �?B رزات ط��8�4 �0ر;'ان آرزو�.�م و !'ای ھ�  رھ�'ان و���  Z'
F].	���� و �0ر;'ا�� 0  آن-!���، �?�ن و ا�'ژی ا��'ا��� �ھ� را ��3Vت 0'دم �?�دت و ا��

I�! ��4B%� و ���V���)ھ� درود �� ھ�  آن 8'ی آرزو دارم و !'B!  
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 ا��ا&�	ند��ار از ��	ب&	%  
  

 ��� +_�  �'ا�) ��د��ن ��L0رھ�ی دھرا�� در �GJدر �5+��� 'C+ وس  در'��، !� آ�3ی د�0' 
�� از �G د�%ت 0'د�� 0  از ��0ب.  آ+.� +�م،2%ررزا�3�!'C� �! ن�L�نا����  ا�'ا�&'C+ (.0 ار��د . 

 F��  ا د�%تاز ا�G�G !� ��0ل �����Z ن�L�4����. م��ل 0'د ا � !� ر،4B�U روز F�3 از 8'ک ا��'ا
�) !  ا�G ��0ب�%روزود و 	#�F و دا�Bر  � !  ;'�� !� =��� و +�'�.� از �� ودe�.� '�0' �� !%د . &�
� .��4ل 0'د�ا

  
  

 
  

IJ! ،وس'���#) و �'��ل !%ھ�ی&��  را 0  ��#% از ��0بھ�ی ��J#` ��0بآ�3ی B و ���	) و �د �3 �! 
 #Z%5ن داد�L� G�  !  .ص ��0ب%_J� IJ! هO�دا+�.� 0  ;�ھ� !'ای 0%د�0ن در ھ�ی 0%د�0ن!  و 

   .دھ.�&%ا�� ھ) 8'8�S ��ھ��� =%ن 3_  !'��� ،ن 	�آ
�#) �Bر�� و ١٠٠٠ ھ�ار 	#� ��0ب، ١٣در �-�%ع �5ود B ��0ب٣٠٠ G�در ا ���'��ل �Bر   ��&

�.  !�ر;� !'ای-.;  0 ����ن ا�K� ،'C+ G(%ب ���%	%د ا��'وس. +%د ا�'ا� ���' ا�G ،آ�3ی 
�  ا����0ب�&.  

�'وس زرا�3��%+� د�0' '���ر 	�S ا��،2%ر)!  .C8'ان ) ١٩٤١ �����6' ٣٠(١٣٢٠ �ا��Lن ��%
 !  ١٩٦٨، در 0./%ر ر+�  �2+/� دا�L[�ه C8'ان �3%ل +�ه و در ��ل ١٩٦١وی در ��ل . ھ(�.�

��%�� U+�2 ه ا�.%ان�/L���B �� Fرغز ا�G دا_K��F . ;'دداوی در ��ل دوم دا�L/�ه، !  د
���?Bھ�ی آزادی�� ���' و ز��ا]���� دو !�ر د���  �  .;'دد&%اھ�

�'وس در ��ل ��C%+� دا�L[�ه C8'ان ��١٩٧٠! �__J8  �+د و، وارد ر%+  � 2^ از �2��ن دوره 
،�__K8  ���+%C�! �_J�� در !  �.%ان ����'خ  ! ���.�ی ر+� در +�'و&%ر+�ر���ن 2%ر

  .رود دو B'ز��ش !  ا�C+ G' �� و و ھ�'اه ھ�(' +�ها���Jام
�'وس رزا�3 2%ر، �'ا�-�م در B%ر�  ��F، ١٩٨٤آ�3ی د�0' �� و !  د����G ا&�.�ق ].� �HBی 

��ای 8%ر�(��  !� و�ن ھ�'اه ھ�(' و �  2('+ ! +�ن �['ا�� از آ�.�ه B'ز��ان	.[� 0�5) !' ا�'ان و
�� ����ل ا���eر �%DB !  آن. 0..�ای دا�) ����آ�.� و در&%ا�� 2.�ھ.�;� و و!  ا��'ا  �ھ�، 2^ از 

��در��B� ا��3� دا�) ��%+.  



 ٥٣ 

��ت ���J 0  !'ای در��B� ا	�زه ط��!� و	%د دا+�  ،وی�Kو ا�� �)�#]��F ��م m)8 !  ز!�ن ا !  د
�� !� ھ�('ش ;#W'و+� � ��١٢ت .  ��ل 0�8(� �� را��٩ت از B'5  &%د د�� �� �L0 و !  ����ل 

��  .!�ز �� 0..� 0  در ا�G �0ر، !(��ر �%DB !%ده ا
��ن، در ��ل ١٩٨٦وی در ��ل ���ز��ن ھ���ری ا�'ا G�)��  ٢٠٠٠، �/� از �%�& G�)� �/� از �%

�G ��0ب &��  ا�'ان !%دB٢٠٠٥'ھ.n ا�'ان و در B%ر�  )��� �U از �%� .  
ام ا�� !� ��4L 0  !  ا�'ان و  ��ل ;E+�  !  ا�'ان �'�B ٢٨;'=  در ط%ل «: ;%���ی رزا�3، ��آ3

eK  از ا�'ان و ا�'ا�� 	�ا ��%ده U� دارم ��  ».اما�'ا
  

  
  

�������ری از ا�'ا)! �+%�'� G�'ان را 8'ک 0'دهآری، ا�ا �����	و ا ����� F�a0  !  د ����ا�� . ا
�� از ���رزه ا�� و eK ھ���Lن ��&� ی !'ای &%د و &��%ادها�ا� ز��;� +'ا��B.!� د�� ر�h &%د، �ای 

��ه 	%���ط#���  و ��ا�&%اھ��  و !'ا!'یآزادیL/� ��  .ا�� &%د د
�� را V�3  0 آ��ده 0'ده �����ن �آ�3ی د�0' زرا�3، در �2��ن د��ار��ن �0رت ا�J�Bری ��0ب &��  ا�'ا

��G 	#� دوم �0�%ن B'ھ.[� ��.��  و =.� 	#� ��0ب از �%�(.�;�ن �4�) ا�C+ G' و ھ)!%د !  ھ�'اه ا.=
�G ھ) =.� 	#� .  !  �G ھ��  داد��،ای از دا���ن و +?' از 	�#  &%د ا��Lن ا��ا0.%ن را 0  �-�%� 

��%دمھ�ی &%دم را !  ا�G ��0باز ��0ب (��48  ��&.  
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��� 	�  !�"�� �	ر��ی ا��ان�#�� ھ# -	�
  :ا���ا

?�A هMو� رژ�F   *��\5١٣٦٧	م �3ار0  از ��ا�F �	د�	ن �S�	ر ز&�ا&�	ن ��	�  و �
 �#��ری ا��G  در ا��ان

 

 
  
�G ��د��ن ٢٤F�3ھ�ی ;E+�  �'ا�) ا�(�ل ط�D روال ��ل«� ������ در �����ن �����م ز��ا ،� ا��'ا

��،!� H5%ر =C'ه +.�&� ����� ا�'ان آ�3ی !C'ام ر��5�� B?�ل ��� I�.	 ن  +�ه%��0 %H�
�%�(.�;�ن در �8?�� !';�ار &%اھ� +� .GJ�   و !��L0١٣٦٠ر دھ  «را�� آ�3ی ر��5�� K8� �.%ان 

F�3 هO�ل و�� �������ن ��'ات ا	����� آن در ا�'ان��١٣٦٧م ز��اR�8 اھ� !%د»  و �2 آ�� و%& .
F��+ (����  �'ا'! :GJ�#0�S دررا!"  !� ا�'ان  %T��و U� ،ه����4 ز�%� ،'?+ ،��را�� آ�3ی ر��5

����ل و 2'�I و �2�7 !� آ�3ی ر��5�� ا%��'8. « ��Vاز اط �LJ! G�ھ��(�[� !� ا  ��ای !%د �0  0
�� =.� ھF�3  �W در �"v ;(�'ده ا���Lر-	.�I �0ر;'ی ا�'ان  .  داده !%دا��'ا

�) $�Wری +'وع و !� �U د3�4  د�� زدن ،�'ا�) !� 3"?  +?'ی از +��#%�&  ���%8�m �-'ی !' 
�() �B'; �2  +�!�&� 0..�;�ن در ا�5'ام !  	�ن+'0����%��) $�Wری، در . ;�ن راه آزادی و �&
�� %48�� H5%ر +�� !��r 2'!�ر +�ن !'��«آ��;%�� &%د &"�ب !  +'0� 0..�;�ن ;W� &%ش��  و 

�'وھ��� ھ(�.� 0  !'ای �K% +/.-  و ا��ام از ز��;� !'L�� V8ش ��� ، در ا�'ان١٣٦٠ دھ  .0..�
��� 2'$'ور، ا�J�Bر، +/(� و ���رزه ا���'وھ�ی ��'�3 و 2�L'و �در ا�V8  �%�-� Gش، . !'ای 

G�!� ا����	) �رژ m�%8 ������'وھ�ی �  0�L5و  ! ��V�ھ� �'0%ب '8�G روش�� �0ر 	�C%ری ا
ھ�ی ا�G ���رزات 	�ری +� !  �8ر�7 &%ن ھ�ی ا��ام �6'ده +���، ا�� &%�� 0  از رگ+�ه و !  	%& 

��%��� رژ�) ا�(�ن.!�ر ���رزات �'دم �� 2%]�'��(� روزی 0  �'دم �� !� �I0 ا���V در  دور 
  ».ھ� !�ھ�ا�'ان، 	%اب �8ر��J در&%ری !  آن

�6^ !� ا (���ر �%رد ا����4ل 3'ار ;'B� 	'ای 3"? �'ا)!  0 ��?� D�Bر m�%8 ��ای اد!� و ��5
�B��  ادا� . �����، در 3(��� از !'?� D�Bر �W; ن �� در دھ  «اش�.�'Bآ  � در ا�G !'ھ  ��5١٣٦٠

��ه، !� ��%ر از �B%8نL0 '	آرزوھ�ی �'دم ز D4K8 '7 ز��ن �� !  &�ط��8ر G��ھ� و !�'ون آ��ن &%
  ».ھ�ی !^ د+%ار �'!#.�ا�  � F!�4	FC و �8ر�/� ا�(��د�� و �'گ را E2�'ا ;�L.� 0%ره آز���Iاز

  ���%ر2'دازی ز���8' آرا ����  +�ه !%د و C8 �0ر;'ی  ���0 m�%2��'ھ� و �0V2ردھ��� %8  0 �! G��
�'خ در ;F. ای !'ای ا�G �'ا�) !�+�+�ه !%د �8 !�%ا�� در &%ر +��(�   a ھ�یd�+ و G�  ھ� !	#%ی 

�� !��!� رو+G +�ه !%دھ�d�+  0 �T 	�ن��د آن�)�%2��' و . +�ن را اB'و&�.� �8 رو+.��T !' ز��;� ا
�� د�[' %2��' �'ا�)�0V2ردھ�ی ��ل��8�' 	�Cن در 3(��ھ�ی ;E+�  و '�G، ھ�ی �� `#�J� ھ�ی

(���ن در �'ا�' 	�Cن در !'�T�2 ا�G �'ا�I0 ا���V را  و ا��'اض !  رژ�) آدمھ��(�[� ھ�  ا�'ا
����E; �� Iا+�  ! .  

 DB%� 'ای	ا  ! �!%� ،��?� D�B'ای ر	ود +%را«!?� از ا'�!� �Zای ;'م B'وغ و !� ھ�'اھ� » 
�%ی آ�3ی ھ�%ا ��K%دی !%د��2 .���'وده +�ه ا G�0'8 D#& ��C+ د رھ�'ان��ود +%را !  '�  �. 8'ا

��Z6^ و���D ��ت ط���Bر  ���2^ از آن . ھ�ی او IJ2 +��ن !  ھ�'اه ا�V�� +%�� از �/^



 ٥٥ 

�(� IJ2 ;'د��3"? W� ����Lن !� �Zای ھ�('ش، �-�! h.; '?+ و ��C+ G�آن. ای در!�ره ا ��#�B ه�;
 د3�IJ2  4 +� 0  ھ�  ١٥ھ�ی !�ز����;�ن &��%اده +�Cا در داد;�ه ا�'ان 8'��%��ل !  ��ت از ا�LB;'ی

  . را ���R' 0'د
���6^ &��) $�Wری !  �?'�B آ�3ی !C'ام ر��5،GJ� ،!?� از آن آ�3ی ر��5��. ران ���Cن 2'دا&� 

GJ��� دھ  F�3«را�� &%د را !� �.%ان �����ن ��'ات و ��١٣٦٧م  و !  و�Oه ��١٣٦٠F�3م ز��اR�8 و 
  .+'وع 0'د» آ��ھ�ی ا	����� آن در ا�'ان�2

F/+ در �J�ھ� �8ر�]� �! ،���'ی رژ�) 	�C%ری ا���V و 	.�Iآ�3ی ر��5; ���ھ�ی ا	����� و 
�� +'وع �'0%بوdq 5/%�� در ��ل���ن و ��  !  �3رت ر��ل ھ�ی او d"4� �8 �����ھ�ی 

�F دa�F ا	�����١٣٦٧#K8  ! -ز��ن���� و ط��8�4 آن 2'دا&� و !� ا+�ره !  ���F�3 G�ا �]�B�� م��
�J��ب �/� از دو راه در آن �d"4 در !'ا!' رژ�) ا���V، �/� 	%اب در �d"4 �2��ن 	.n ا�'ان و ا

 ����ن !  &%ا�ھ�ی �8ر��J �'دم در او�qع !?� از 	.n و 8-'!  رژ�) ا���V از آزاد 0'دن ز��ا
I�.	 'ان و ا�/�ن ر+� و ;(�'ش�ا ���	7 �در �8ر �����F�3 ']�و راه د �����	م و در ھ) ھ�ی ا��

��، 2'دا&� و ��Lن داد G�)/+  0 ھ';%�  ا��'اض �C	 ھ�'اه !� !�ز0'دن درھ� !  روی !�زارھ�ی
��ز��ه ا�� و �5#  �-�ھ��K8 G� �.%ان B'وغ 	�و��ان �C.8   رژ�) !� ���� !  ا���L0 Gر د�C;��ط%ر 

�� ��C! �)��GJ،آ�3ی ر��5��. ھ�ی آ��ده +�ه رژ�) !�+�ای !'ای ا	'ای ط'ح8%ا G�را��  در 5
�� ا+�ره 0'د�� 0  !&%د، !  �(� F�ذ FT�  ھ�ی از آن F_B'� '_�J� )ھ� را ��ط%ر�آور .  

»�)�روی �0ر آ��ن &��.� و ادا�  �0'!.� ��� دور   ھ� در !در �%رد �L(� ;%اد%ب و �I4 ا�6'��
، ر�S و و��L5 0  ١٣٦٠-٦٢+%روی ��! ،D	n. و اR'اI8، �5#  !  دا�L[�ه ھ� و &�4Wن و ��L0ر 

r��! ��5اده%��&  0 �+   ! ،n.	 ل�� �Lاھ.�، در ھ%J! ر ھ) راE� و �../��F !  ھ) ا����د ��B ھ� و
 v#Z و �3%ل 0'دن 'CL�'& G�B'; 2^ از ،���+ ���'، +/.-  و ز��ا]���#� &�4Wن ھ�اران �W' د
��ل K8� +?�ر راه �3س  I+ �8 n.	  ار !  ادا�'Zا �از ط'ف �'اق 	C� �2��ن دادن !  	.n، و

��ز��ن ٥٩٨ 0  �'ا�-�م &��.� �-�%ر +� 	�م زھ' را !.%+� و E;  ��.?"3رد ��ز ط'�V!'0 Dا 
F�3 ن��'	ات آن !' '�R�8 و n.	 ن��2^ از �2 G�د، �5#  �-�ھ�'�E6! را F#� ،�������ن ���م ز��ا

�'ان ھ� در 	�Cن ا��، 0(� را در ا	�C%ری ا���V !?� از =�G، دو��L0 G%ر !'ای 8?�اد ا��ام
���  0 �B�� ی8%ان���� �C	 ھ�'C+ ه !�+�، ا��ام در�L�  �L0 n.	 در ��اده و �� �� را از د

����ن �'دم ا��ا;' در آ�.�ه وdq �%ض +%د و ط�4  �0ر;' 2�'وز +%د، ����� +/.-  و ز��ان . 8'
�� و ا��ام !�+�����'ی و . _� &%اھ�ن E; d"3ا+��) 0  ا��ام +%�� و !���را ���... �0ش ھ%��ا، 

 -./+  ��)... ھ';%+�! �������ن ��I. &%اھ�ن آزادی ��8م ز��ا! ���!I��) �8 8' رو+8G' و !T���;'ی 
�[%ن +%د'�  ».ز���� 0  ا�G رژ�) 

GJ��F ا��Lن �%رد %8	  0'+�#K8 F�aو د ��در �2��ن . 0..�;�ن 3'ار ;'�B  !%درا�� ;'م آ�3ی ر��5
���� ا��'ا5� را 0  ھ�'اه !� =�ی و �-'ی L8 G�q/' از آ�3ی ر5 (����، �2��ن 3(�� اول و ��

�'�.� از �H5ر E2�'ا�T +�، ا�Vم 0'د+ . �! �_J+ �.�ا���Z'B G !%د 0  !'&� از 'q�5�G !�%ا
�..0 ��KZ ��  . آ�3ی ر��5

، و آ�3 &��) دو ھ.'�.� 	%ان . !� ا	'ای +?' ��+�4�  از +��#% و �%ز�U ھ�%ا ادا�  ��B�،3(�� دوم
�%ی ھ�%ا !� �'ودن، ��ھ.'����� 0'ده 0  !� ا����4ل » �'ا !�%س«و » �'او�� ز�(�%ن«!� ھ�'اھ� 2

  .رو+� 'q�5�G رو!
��Zاز �/^و ��%+ ��V��` آل ��ری، !  ھ�'اه ا%� D�Bر  ���ھ�ی او 3'اT� +� و در ادا� ، �0وه، 

�� آ��ه ا�� و ھ' دو وا���ل در ز��ان !%د��، 	%ا�� 0  در ز��ان او�G !  د �Wاو !  ��ت ھ G��
��ن ��%د 0  8%	  ھ)��' ز��ان !' B'ز��ان ز��اR�8 �!  "!در را ���.J�وط.�ن را در �2 دا+� و �H5ر 

����%ده و ھ��(�[� +�ن را ا!'از دا+�.�!� د D�%L8 ن را�L�زدن ا.���&%ا��  +?'ی از +��'ی 0  
���I !'ده +%د، %8�m �-'ی &%ا��ه +�d"3 'ان و�ھ��(�[� !� �0ر;'ان ا  ���0  ���- m�%8 ��ا��'ا

  :�/� از ر�4Bی �H% 3'اT� ;'د�� 0  در آن &%ا��  +�ه !%د
  ھ�ی رژ�) 	�C%ری ا�B `3%8 ��V%ری ا��ام و +/.-  در ز��ان -١



 ٥٦ 

٢- I���4���8 و د;' ا� ،�������ن �  .آزادی !�ون 3�� و +'ط ����8 ز��ا
�� و ا&'ا -٣�%/Kج�،��V� در ��G  و از ��8م ��Cدھ�ی !�G ا�##� 45%ق !L'ی ����.�;�ن 	�C%ری ا

 `#�J� G�و�.� �K8 'ان�در ا�%ر دا&#� ا �	وھ�ی &�ر'�� �  �5ل ��م د&�
�� و ا��ام -٤�����ن ��� و ا�Vم ر��� 8?�اد ز��ا�����ن �+�;�ن در ط� 2'دا&� $'ا�� !  ز��ا

��ل ھ�ی 5/%�� ا���V در ا�'ان   
٥-  ��V���;� !  	.���ت روی داده در ط� دوران �0�5�� 	�C%ری ا��F داد;�ه !'ر�� و ر/L8

  .ا�'ان
�F !'ای ھ�   -٦_K8 �0ر، و G�آزادی !�ون 3�� و+'ط !��ن، ا�5اب و آزادی ھ�ی B'دی ا	�����، ��8

  .�'دم ا�'ان
�  &�وران %8�m �-'ی ا	'ا +�%; '?+ G�� .ا'C! D�B7 !� ر�م ر��5��، G)5 &��م 2'�I و �2

��ل٢٤!'���  ا�(�ل ��د��ن  G��F�3 'ان !%د;'د�ا ��V�%8�m رژ�) ��Wک ا �������ن �. ��م ز��ا
 �����Vت &�رج از L0%ر .  +��[�ه �2��ن ��B�١١.٣٠ +'وع و �٧.٣٠'ا�) از /L8 ،ان'�-��5ب ر

(��� در �8?�� !  ا�G �'ا�����ن ��(� ا�'ان و �0�%ن ز��ا����ده !%د���5ب %�0'B م��2  .  
2�I از آن در ١٣٦٠در �5+�  �'ا�) اZ#� ��د��ن +�Cای دھ    �W[' در ھ�د  )#	 U� ،�����، در 

اری ��8 2�I از !';. 	� رC+�B' �#�%رن ا�-�م ;'B� 0  !'ای ا�e.� G%ر آ�3ی !C'ام ر��5�� !  آن
��، در �FK راد�% �Zای �% !� ;'دا�.�;�ن ا�G راد�% ;� (���W .GJ[% دا+��'ا FK� ران !?�ا در

��ن، =.��G 	#� از ��0ب��0ب�ھ�ی !C'ام ��0ب. &��  اھ�ا 0'دھ�ی &%د را !  ا�G ��0ب&��  ا�'ا
���� !'ای B'وش در روی ��� ��0ب �0��  3'ار دا+� 0  !� ا����4ل +'0�،ر��5� (�-  در �FK �'ا

�� آ�3ی ر��5�� . 0..�;�ن �%ا	  !%د� (���، !'ای !?� از �'ا�(� ا��'ا�در �FK د�B' اZ#� �5ب %�0
GJ�ھ�ی وی %8�m �/� از دا+� �KZ  0�» ا�'ان ا�'وز«را�� ای !� ��H%ن ا��Hی ا�G �5ب 

��  �	'8 �4Bر�+ .GJ� �����ران ���Cن !  ھ�'اه �/� از دو���اران �0��  �U روز 2�I از 8'ک 
  ! ���� ا���&���G ا�G 0  &%د �H% ا�K8د�  �0ر;'ان %T)� ��4ل���FK ا�G ا�K8د�  رB� 0  !� ا

�D ھ�'اه !  �FK �0ر . ا�K8د�  3'ار ;'B� و ھ�ا���� !  وی اھ�ا +�Bق ر�W8ا  ! ،���C! ^6'ام ر��5
  ! U�د�� FK� U� �3 در�W80  !  ط%ر ا �Bزده �0٥٠٠ر;'ان ر  �)L� �0ر;' د�� !  ا��_�ب 

��  !��S)0 r 8-'!  	���. !%د�)� G�ن ا�L�ت ا'B�)� ��ی !'ای آ�3ی ر��5�� !%د 0  در روز �2��
  .ا�W8ق ا��Bد

   
�0��  ھ��(�[� !� 	.�I �0ر;'ی ا�'ان-��  ا��'ا

com.gmail@proletarianunite  
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���&	�Aره ا	A   &!	ھ  �Cرا �

  
���)،ا��'ا���ل دارد٢٠٠ی �5ود ا0'ه 	.%!� ز��G واd3 +�ه ا�� و ز��;� ��رن در آن ��!4  در   .

�G ا�(�ن�)J� �;��  .;'دد ھ�ار ��ل 2�I !'��٤٨ �8 ٤٢ !  ،ھ� در آنا�� ز
!' ا��س +%اھ� !  	�ی ����ه، �5ود =FC و دو ھ�ار ��ل F�3 ;'وھ� از �'د��ن +/�ر=� 	.%ب 

��، !'ای ��E$ G�Bا و +/�ر 5�%ا��ت، ا��ک���%د�� ھ�ی 	.%!� ا��ک +'وع !  ��C	'ت !  �'ز��Gآ '8
�� وارد �� ھ� و �0��ل و از راه 	��'ه�� را !  +��ل ا��'ا�.� وارد +��� و  ھ��� 0  آ�.�T%0 0.� !  +��ل
�� را �6^ !� 2'ا0.�ه��ن ا��'ا�%! `#�J� F���3 ،�� ا�G �'د��ن، .!  و	%د آورد��+�ن در �'ا�' ا��'ا

� ده��'ز��G ز�(� ھ� ھ�ار ��ل !�ون ار��8ط !� ���' �.�طD د G�در ا ���  . ا
�G !�ر ھ#.�ی�)J��Vدی +�  	���ه 0�c �%رک١۶٠۶ھ� در ��ل  � )Cape York Peninsula ( در

.� را L0` 0'د�� و در دھ �.�T%0 ل��+ I��� را ��Lھ�ه و ھ�ی !?�، !� و $'!� ا��'ا��+ D8' �.�ط
����%د ��R ..#را ھ G��'ز� G�م ا���8���ن ھ#.�ی،  F!ا+�آE; %�ھ� &%د �3V  =.�ا�� !  ھ#.�ی .� 

�� در ھ#.�%/� ���J%رده !��3 �� ���'ز���.= �8 G�G دھ  !?� د G�و ا ����Lن ��اد %� .  
�� در +'ق �Vدی، �١٧٧٠در ��ل ����%ا�5 اط'اف  ،�����2�0���ن 	��� 0%ک در���%رد !'��� 

�� را �c در .  و �R� 0'دL0`ا��'ا#�B ن آر8%ر��� �(�B' !  ١٣۵٠!� ��زده ��L0 و ،  	%aی2�0١٨
��وت و� !  �.%ان �/� از �(�?�'ه %����م  �!  4".� G�م اVا� G�q و ����� ر���ھ�ی  �5ود 

��اری آن !';���ه +���'B  ! د%& ،����[�ه.!'��� G��)J�  ��������'!�� !  �.%ان �'ز��.� ،ھ� !  ا��'ا
G��%/K� ����ن دورد�� و &UL !'ای �8?��I.!%د و ز��ا! ،F�� ، !  ا	��ر  !  ھ��G دB�)� '8'ان او

��ا�� ��0.�ن د�[' ا��� ھ� ا$#S !  ا&���ر &%د !  �'ز��G 	��� . !  �."4  و� 	.%!� 	��� آ��
��  .��C	'ت 0'د

����ر ��.%ع ا)! ،����ی ا��'اB'ا�	ت $'!� آن و +'ق آن را ر+�  . VB را ��5�  $'!� ا��'ا��
�F ��%ه0/L8 ا0..�ه�	ھ�ی I�!  0  �B'; 2(� و ھ�%اری 3'ار G�8' آن دھ� و !�G ا�G دو، �'ز�

 ./���، 3# .  ا�� &UL و &�� از �4"  ا��'ا G�'8�.#!   0 �� ��' ٢٢٢٨ای در 0%ھ(��ن !'�B ا
�4"  آن ار�W8ع دارد و 2(� G�'8١۵ ' 3'ار دارد�=  اِ��0  در در ���� . ��' ا=%ن 0  ھ)ا��'ا

�%س آرام واd3 +�ه، از �e' ز��G 	��'ه��- '8� �/L& G	�Cن !  +��ر ��+.��� GC0 ای !�رگ در ا3
�%س ھ.� 	�ا ��. آ�� ���%س آرام 	.%!� را از ا3����، ا3درازای �'ز��G اZ#� از +��ل �8 . 0.� ا��'ا

٣٧٨٢ 0�#%��' و C2.�ی آن از +'ق !  $'ب ٣١٣۴	.%ب ��0�#%��' ا . ،��0�#%��' ٧٦٠/٢٥ ا��'ا 
��  .�'ز دارد 0  ����8 �'ز آ!� ا

�%س آرام 3'ار دارد و ��د�Uا�L0 G%ر در ���ن آب��ر 8��% ،ا��و��ی '8�L0 G%رھ� !  آنھ�ی ا3
�% و 2�2%آ +'�3  .����ن در +��ل، ;#���ی 	��� در +��ل +'ق و وا�%ا8% ،	�ا�' ��%ز�#.�، �0�و�در  

  .	.%ب +'�3 ھ(�.�
-+C'ک. +�ھ� +.�&�  �� %8�m ارو�2��،)�'ز�� G	Terra Australis)�!%. ا!��ا !  ��م ،ا�G �3ره

�  در ��ل �6�0�� ھ.� +'�3 !.� ;'د��١٦٠٦ھ�ی او m���ل . ، %8 �8 ������'! �8' از ، !�١٨٦٨Iدو
�^ !�رگ١٦٠٠٠٠��8 S���� 0'د و ا�G ا�' ?�8 ��'8�C+ G'ھ�ی ��5#� از  �K/%م را !  ا��'ا

��;�ه?�8�+  ���، ھ). ھ�ی او�'ز��G اZ#ا��'ا G��  !  5(�ب ���=.�%���'8�G آ�� U=%0  0  �3ره ا3
�����  .�3ره د

�'ا�' �3ره +� و 8ا�6'ا '! ��%/5 ���� ،����  و آ$�زی !' �'0%ب ھ) ا�G%ری !'�����L5ھ�ی و
�! G��'ز� G�ن ا���%! �!  �  .ا��ر��5

،����ل ا��'ا ١٩٠٠ �8I��^ !%د و !#]��(�8' !  �.%ان �8?��;�ھ� !'ای �-'��ن �(�?�'ه ا#]�  ا
�^ ا�L0 G%ر، !  �.%ان �/� از L0%رھ�ی ��L'ک، ١٩٠١ا�� در ��ل . +� ا���Wده ��#]�ا�.�dB !� ا
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B'?��+ �.�)�#]��  ھ�، !� F�3 ا�� در 45�4� ا#$  �&�.+�� G��'ز� G�ر، !' ا%L0 G�ن ا����م !%�
�.�3��.  

�� L0%ری ا�� از �-�%�  L0%رھ�ی ��L'ک8'8�S، ا��'ا G�0  دارای 5/%�� �2د+�ھ� !  ا dB�.�ا
����ا!� دوم �#/  ا�L� .0 G'وط  ا�^، �?.� �#/  ا#]��� !  5(�ب !�'8a�G ��4م �#".�� ا�L%ر 

��اران ا���.آ�� ����'B د%&  !%�  ! ����� ا�� 0  او ��ار F0 ا��'ا��'B ،ر%L0 G�در ا  /#� G�L��	  -
 �� G��  .0.� ھ�ی ا�L0 G%ر را 8?

 ،�����3�%ن ا Dط� '! F0 ار����'B �.='آرای ��%��ھ �!�� +�J ا	'ا�� اول در ،��F  ا�� در. ا
���F   د�%0'ا8�U ا���Jب �� !�ز ھ) 0  ط� �B U'آ�.� �J(� وز�' ا��،ا��'ا/L8 را �+%د و دو

 .دھ� ��
��، �'دم ا!��ا ����.�;�ن �-#^ را ا���Jب ���I. 0..� در ا��'ا!  �5!� 0 ^��W'ات ا���Jب ر� G�'8

�.  دو� �� +�ه را در �-#^ دا+�  !�+� ! !�0 F�/L8 ل%i)� '�وز �)J�  . +%د  �.%ان 
�� ���ر8.� ازا�5اب ���  :ه ا��'ا

- ��   �5ب �0ر;' ا��'ا
- ����'ال ا��'ا   �5ب 
�� # �5ب �-  � ا��'ا

��'ال �3رت را در ا�L0 G%ر در د�� دا+� و 	�ن ھ%ارد٢٠٠٧ �8 �%ا��' ١٩٩۶از ��ل  !  ،، �5ب 
 ٢٠٠٧در آ&'�G ا���J!�ت �Bرال 0  در �%ا��' ��ل . ��ت ��زده ��ل �J(� وز�' ا�L0 G%ر !%د

��'ال را +/(� دھ� و ھ) ا0.%ن !';�ار +� �5ب �0ر;' 8%ا�(� !� آرای !�a�� ر3�S &%د �5ب 
 �)J�  .وز�'ی ا�L0 G%ر را !  ��Cه دارد%0�G راد د!�'F0 ا�G �5ب، 2(� 

�� ھ���.� �3ره� �� ه ا�� از 	�# ،��ارھ�ی د�[' 	�Cن، و�3�d �8ر��W�� 7و�8 را از �' ;Eا��'ا
��، در�� و ا��'ا].	 ����� اول !  �.%ان ���5 !'����C	 n.	 »�.�%ز��� و ، �� »ار�L� I8'ک ا��'ا
%6�« در ��'د ،»آ��اک«!  ا&�_�ر �در �-�%ع !�I از +_� .  +'0� 0'د، در 8'0�  ا�'وزی»;�

�� اول�C	 n.	 لV& در ������ دوم.، 	�ن &%د را از د�� داد��ھ�ار ا��'ا�C	 n.	 ط�4 ، در�.� 
�'وھ�ی آ�'�/��� در ا�L0 G%ر 2��ده +��� از +��ل و +'ق ا�L0 G%ر %8�m ژا2.��. ھ� !���ران +� و 

 n.	 G�ت ا���Z از ،�����_%نا�� ا��'ا��  .  
 �����، ��F/L از �'دم !%�� و ��C	'�G از L0%رھ�ی ��J#` د �5٥/٥ود ، ١٩٤٥از ��ل . ا��ا��'ا

'W��%ن #�8%ا�� ای �� ھ' 0(� از ھ' L0%ری !� ھ' �Oاد و �4��ه ظ�ھ'ا.ا��ه ��C	'ت 0'د !  ا�G �3ره�
������' ;Eا+�  !�+�m4B ��. !  ا�L0 G%ر ��C	'ت  �L2 زم راa �J� m�ا'+ �)��!.  

 G���، از �e' ز���، �3��� ا��'ا�.+���L0 G%ر 	�Cن . '8� �/L& G	�Cن ا�L+ �?�از �e' و
F��%ری ز��دی دارد 8.%ع ;��ھ� و،ا�� و !  ھ��G د�	 . 

 ���� 2^ از رو��L0 G%ر !�رگ د�L+ ،���0��دا،ا��'ا ،G�= ،��ا�� !� .  ا��aت ���Kه و !'ز�F ا
�)���� آن ز��د ?�	 ،G�%د ا	از . و I��� ا�L0 G%ر !?�	٢٢ �.� G�]���� �! 'W��%ن #���ل ٣٧ � 

����، L0 �C.8%ری در 	�Cن  .� ��ل ا�٧٨و !'ای �'دان   ��ل٨٤ا��� !  ز��;� !'ای ز��ن . اا��'ا
�F داده و !�رگ/L8 را F��0 �3ره U�  0 ���� ا��ا�  .'8�G 	��'ه د

�) +�ه ا�� 0  !�رگ)48 ���، !  +I ا����ی $'!� ا��ا��'ا�(�5� ا�'8 . G�G آن، ا��� ا��'ا
���، �5ود �(�F0 �5 ا��.  !  �C.8�� دو !'ا!' ا�'ان و !  ا��ازه ارو�2ی $'!� ا��،ا�� ٧/٧'ا

���%ن 0�#%��' �'!d ا#��.  
�G زده +�ه�J8 'W��%ن #�� (����، �5ود ��ن ا��'ا�%!  F�/L8 ر را%L0 F0 ��?�	 �Zدر (��ا�� 0  دو و 

 .دھ.� ��
FZ�5 ر���%ا�5 !( ،���� داردا��'ا��I از . &��ی دارد 0  �R%� I4'ی در E�8�  د!٧٥ �Zدر 

��ات �L0ورزی و دا�� ا+%د و در ��G �5ل ا� G�L0 G%ر، !  L0 ����8%رھ�ی 	�Cن �Zدر ��%8
�� �K(%ب ���  .+%دL0%ر، 	�و L0%رھ�ی 2�Z  �B'L.?�� د
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�%م���ری $.� ا�� و �Vوه !' �4'ه، �^، �'ب، اورا)! ��� ����، از �e' �%اد �?�و آھG،  ا��'ا
�� دام  .2'وری ا��طV ھ) دارد و� �0ر ���ه �'دم ا��'ا

� دا&#��&�� ����رد دaر ا��٨/٧٦٦ا�L0 G%ر  %8#��%ن و ١٠.  �#��'وی �0ر آن ٩٠٠ �� 'W� ھ�ار 
�� F�/L8 خ !�.دھ.�را'��'خ 8%رم در ٢٠٠٧در ��ل .  در�Z ا��٤/٤ ، �5ود�0ری در ا�L0 G%ر  

  . در�Z !%د٣آن 
�I+'�0ی !�زر! ���� ا��aت ���Kه آ�'�/� ھ(�.�;��� ا��'ا��� و ��G، ژاG2 و 0'ه 	.%!� در آ= '8 .

�%م، .��%�.n آھG، طL2 ،�+%; ،V)، ا0(�� آ ،n.��a%_Kت �Zدرا�8 ا�L0 G%ر +��F ز$�ل 
 G���ات ا�� ;.�م و ��+C-8 ت وaآ . G�+�� F��+ �����ات F�5 و  �a%_Kت واردا�8 آن C-8 ت وaآ

G�6��0�%8' و ��+ ،F4� �����ات ��J!'ا�8، �W� &�م و �a%_Kت �2'و+C-8 ،0   ھ�ی اداری ��ا
�.[�2%ر،  ،G2/�، ژا�آ�' ،G�= ،^�#]�   . +%د ، وارد ��... وآ��ن����8 از L0%رھ�ی ا

���B%/+ ر����، از ا�3_�د !(�'�� ر+� . ھ��� ا&�' !'&%ردار !%ده ا��، !  و�Oه در ��لا��'ا
���'خ !C'ه �2��G از 	�#  �(��F!�3 F 8%	  در ا�L0 G%ر !%ده ا ،a�! ر��ھ���B%/+ G�� . ا�3_�دی !(

��ر !�a�� !'&%ردار !�+�)! �;����ارد ز�����، از �"v ادر . ا�3_�دی، ��S +�ه ا�� 0  �'دم ا��'ا
��'�����V و ،ھ�ی ز�'!.��� 	��?  ���.� آ�%زش !�Cا+�ھ�ی !(��ری در !E;IJاری� ا�L0 G%ر،  

���(� ا�� و !�I از . F�5 و �F4 +�ه ا#]��%ن �W' از �'دم آن، ٥ �8 ٤ز!�ن اZ#� ا�L0 G%ر ا#�� 
  .دو ز!��  ھ(�.�

��V!ر ا��)! ،���%ن &١٠W#8 mدر ا�L0 G%ر، !�I از . �"v ار��8ط�ت در ا��'ا#� �R G٢٠!� و  �
�%ن &GW#8 m ھ�'اه و	%د دارد#��G در ا�L0 G%ر، در 0.�ر راد�% و 8#%���%ن �#� 8?�اد ز��دی  ھ).�.=

���� B?�ل ا� �Z%_& ��ھ�ی %#8���%�� ا�L0 G%ر  '8�G +�/ �/� از �C). +�/  راد�%�� و %#8���%
 /�+ ABC ���I از .ا�� 0  +�/  �#� ا�L0 G%ر ا! ،����!�ن ا�.�'��� و ٤٥٨#�%ن و  ��٩ ا��'ا� 

�%ن �0ر!' ا�.�'�� دارد٣/١٥#�� .  
��ار F0 3'ار دارد��'B  ��0��'ا ا��، +C'ی 0  در آن �-#^ L0%ر و &� 'C+ ���� . �2��J� ا��'ا���

�� ھ(�.�  .و �#�%رن دو +C' !�رگ ا��'ا
���F +�ه ) territory( از +I ا��� و دو �'ز��G �� 3#�'و،ا��'ا/L8 (0 رات +�ن��8' از ا�� 0  ا&�

��0��'ا ا�� و +C'ھ�ی !�رگ آن ���ر8. ھ���ا�� 'C+ آن �J���2. ،Gِ!��'! ،��� از �#�%رن، ��
�� ���ر8ا���. آدa�� و 2'ت  : .� ازھ� و 3#�'وھ�ی ا��'ا

���وت و %��)NSW (���� ا���  . �� و� 	.%!� 	��� 0  �'�0 آن 
�.�.�T%0)QLD (�0'�  0�� G�  . !�+�  آن !'��!

��ی 	.%!�  . !� �'�0�� آدa��SA ((ا��'ا
������8)TAS ('ه��	و �'�0 آن ھ%!�رت �� !�+� 0   �#Zا G�. ای ا�� در 	.%ب +'�3 �'ز�

  . 0  �'�0 آن �#�%رن ا��) VIC(ا��� و�/�%ر��
��ی $'!�  .!�+� 0  �'�0 آن 2ِ'ت ��) WA(ا��'ا

���+ G�  . �'�0 آن دارو�G ا��) NT(3#�'و �'ز�
���'ز���2 G�J.� ا��'ا)ACT (ا و اط'اف آن'���0 'C+ '! F��L� .  

  : +C'ھ�ی !�رگ 
���0��'ا ا ،���I از . �2��J� ا��'ا! �����!.�ری   ھ�ار G8 دارد و !�رگ�0٣٢۵��ـِ'ا 	�? 'C+ G�'8

�� !  +��ر ���� و ٣٠٠در . آ��ا��'ا���0�#%��'ی +��ل &�وری ۶۵٠ 0�#%��'ی 	.%ب !�&�'ی  
���� !';���ه ، �0١٩٠٨��'ا در ��ل . �#�%رن واd3 ا�� و �#�%رن !  �2����J ا��'ا����4 ���ن Bدر 8%ا

��&�  +�ه . +� �#�3  L4� �! V��0  0 ی'C+ ان%.�  ! 'C+ G�وت  ا�W8 ��ا�� !� د�[' +C'ھ�ی ا��'ا
��، �2ر�. داردھ�ی  �ن و داد;�ه ��� ا�L0 G%ر و !(��ری د�[' از اداره�0��'ا، !  �.%ان �2��J� ا��'ا

��ھ) �0��'ا،. ا�� دو�� را در &%د 	�ی داده���G �%رد �3V  ;'د+['ان دا&#� و &�ر	� ا��'ا.= .  
% !%د�]��وال و وا%]� FT��3 �#_B (�[�ه�ن، ز���%2��W��'دم . �."4  ا�'وزی �0��'ا 2�I از ورود 

�G در ��F5 و و�'ا	%ری�[�ر�[% در 	.%ب +T%� ،را در +��ل%]�ھ� در $'ب  '�3 �0��'ا، ;%��و
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�� �;���� ا�(�ن از د��ھ�ی !����ن ���B . 0'د�� ز%/� ']��L��0��'ا   �5�� ھ�ار 0٢١) +.��� از 
���0��'ا«واژه . ��ل 2�I در ا�G �."4  ا « �#K� م 3%م���[�!'ی«را !';'�B  از  « �B';�� ا�G 3%م. ا

����وال ا%]�  . از ;'وه &��%ارھ�ی 
��، !�رگ����� و �2��J� ا��� و�#� 	.%!� �% ا�� '8�G و �3��� ��ن . '8�C+ G' ا��'ا���� از ا�'ا�

��G0 ھ(�.� ����� 'C+ در 'W��I از ده ھ�ار ! �.?� ،���� +C'ی ا�� !.�ری !� . ��C	' !  ا��'ا���
 ���'48 ��?�	٥������%ن �W' و #�� ��ھ�ی   E2�'ای 8?�اد ز��دی 8%ر�(� ا�� 0  !'ای !�زد�� از 	Eا!

��یا�C+ G'، ��#% از =�.�. آ�.� 8%ر�(�� ا�C+ G' 2' 	�ذ!  ;'د ھ) ���  . ھ���ھ� و آ
��� !'ای 'W8�v و �';'�� ا�B  ! 'C+ G'اوا�� ز���'8�G �2رک�.� FK� و ��ھ�ی ط��?� �?'وف ا

��%8� m�U !.�ر ز. ا 'C+ G�ا�� (�� و 	.%!� 48(��+ IJ! دو  ! ���  ! F�+%د 0  %8�F2 m و %8
 .8'ی داردھ�ی 8%ر�(�� !�3I(�� 	.%!� ا� 'C+ G	Eا!��. ا��ھ) ��_F +�ه

�������ری =%ن ��&���ن ا2'ا، آ0%ار�%م، �2رک،)! ��ھ��� 0  ا�%اع  �.�ظ' 8%ر�(�� و 	Eاب و د��
��، !';�اری .+%��، دارد �[�Cاری ��ھ�ھ� در آن !  و�Oه �0�[%رن،2'��;�ن و 5�%ا��ت��� در 

G�6�U  !'ای �@�ل،. ا�#� را�h ا���(�!�4ت !��� !';�ار +�ه !%د، ٢٠٠٠ا���  .در 
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�� ��?�دل ا�� و در ;'م��� ٢٦ھ�ی ��ل �?.� در د����' B �8%ر�  د��ی ھ%ا '8�G ��هد��ی ھ%ای 
�����ه ا��!�+� �-�ورت !� ا3LJ! 'C+ G�ا  ! �Z�& ����ه . ��%س و ��5م آ��Bب در ا� 'C+ G	Eا!

�'د'8�G ��ه �� در ا�G ��ه ٧ھ�ی ��ل در ا�C+ G' ھ(�.� a%�?�  0 د��ی ھ%ای +C' !  	%ن �8 آ;%
�S !'ای ا�/� !�زان و ھ)�.� ��0  از �5ل و ھ%ای &�ص . =.�G 8%ر�(� ھ����� ر�� و �K#� ا

G�در ا 'C+ G�ا ��Eت �� !' F_B  .  
�� �5ود ��� ا��٤+C' �#�%رن �� دو��C+ Gـ' 2'	�?�� ا��'ا����%ن 	�?�� دارد و 2^ از #��  .

�� ٧٠ا�C+ G'، در 	.%ب +'L0 �3%را�� و �2��J� ا��� و�/�%ر�� و �.�[�ه !�I از ?�	 �Zدر 
����ل 2^ از ورو١٨٣٥ا�C+ G' در ��ل . ا�G ا��� ا �Wو ھ FC= �.?� ، ،���2ارو G�'	�C� G�د او

�#  آ��ن !.��ن ��Cده +��، �#�%رن از �U ا���3[�ه �%3� در ١٨٥٠!�ھ-%م 	%�.�;�ن طV در دھـ . !  و
�+ F���8 �+در �5ل ر 'CL�V0 U�  ! را��ل . اط'اف رود �� 0  0.�ـ'ا، ١٩٢٧ �8 ��ل ١٩٠١از 
��، �#�%رن ر�%ن ا��'ا���&�  +�، �Bرا ��ا�'وزه . ا �2��L0 �3%� �J%ر !';���ه !%د�2��J� ا��'ا

���?B (C� �0/� از �'ا�از آن !  �#�%رن،  S#$ط%ری 0  ا  ! ��ھ�ی 8-�ری، Z.?�� و B'ھ.[� ا
�� ��د ����!�ن !(��ری از !'��� . +%د�.%ان �2��J� ورز+� و B'ھ.[� ا��'ا� ، ��-ا�C+ G' ھ�  

�����8!(���� ا�6. ھ�ی �B (C'ھ.[� و ورز+� ا��'ا U�، ٢٠٠٦ا�.�dB  و !�زی ھ�ی ��L'ک١٩٦٥
����، ھ). در ا�C+ G' !';�ار +�ه ا6�U ا��'ا���!�ن دو ا� G�.=١٩۵۶ U�6� ٢٠٠٠ �#�%رن و ا

�� !%ده��� ���� !'ای ز��;� +.�&�  +�ه �#�%رن، ھ).  ا��%!� !  �.%ان !'�C�C+ G' د G��.= G�.=
��  .ا

  

  
  

��  را !� �3رها;' !J%اھ�) �3ره ا3�%��U=%0 ، ��%���'8�G �3ره ھ�ی د�[' 	�Cن ��4�(  0.�) �3ره ا3
 �?��� و !�G آب  0�#%��' �'!d 0  در 	.%ب +'٦٠٨/٥٦١/٨�3	�Cن !� و��%س آرام و آ��ھ�ی ا3

���%س ھ.� واd3 +�ه ا�� .ا3
d�-� �� 'ه��	رت %Z  ! �3ره G�دھ.�ه ا F�/L8 رھ�ی%L0 ��8م��ا0@'�� ا�G  %ن 0 =. ا-�ا�' ا

�.�%ز��� و �%(�3ره را دو L0%ر ا��'ا�.�F داده) ز/L8����د�U !%دن  3(�� +���. ا �#�  ! ��ا��'ا
 .8' از 3(�� 	.%!� آن ا��!  &m ا��%ا ;'م



 ٦٣ 

 
 �?���C2٤٤.�ور'8�G �3ره 	�Cن !� و�����م �3ره آ  ! d!'� '��%#��%ن 0#��Vدی ٢٠٠٠��ل  در.  �� 

�'+��ری ���%ن �W' !%ده ا#�� �_L+ رد و��#��  � �.��J8 ط%ر  ! ،��?�	 . ،���!.�!'ا�G، �3ره آ
��، در 3(�� 48٩٠'��� .  در�Z از 	�?�� 	�Cن را در &%د 	�ی داده ا���5٦٠ود ��� آ?�	 �Zدر 

�� را +���H?!  0 ،�..0�� F از 2' 	�?��و 	.%!� آن ز��;� �� ھ�ی +'�3��%ا�5 د G�'8د%+. 
L&Uدر ����%ا�5 . ا�G �3ره واd3 ا�� '8�KZ G'اھ�  G�'8د'���'ی، �ور&%���(U و ا����� G0 در 

�� ھ(�.��5� . د���%ا�5 0'ه ز��G +.�&�  	��'ه �'!(��ن �/� از ;'مای ��د�U ��ن در +�  G�'8
 .ا�� +�ه

��!�ن'8�'8�G در��=  	�Cن، �?.� در��=  &�ر در ا�G �3ره 3'ار دارد و !�رگ!�رگ! Gن�C	 ھ�ی  ���
�� ا�� 0  از آن 	�#  ���(��ن، !��!�ندر �3ره آ%�� �!%.	  ����'!(��ن �?%دی،  8%ان !  !��!�ن ;�� 

%ت و د+� 0%�' در ا�'ان ا+�ره 0'د '�%0.  
�L/'، ادو� ، ز$�ل �.n، آھd!�.� :،^� ،G ط��?� ا�G �3ره ���ر8.� از� ،h��W� &�م، =�ی، !'  ،d#3

،%=%T�0و (L�'!ران &�دار، 2.� ، ا%��	 ��['ی، %2�W� ... &�ک 
  

 �?��4�� !� و�'B�3ره آ ،���.  0�#%��' �'!٠٠٠/٣١٠/٣٠dدو��G �3ره 	�Cن، 2^ از �3ره آ ���48'
��� �5ود ?�	٥٣٠�� �;���%ن �W' در ا�G �3ره ز#�از �.�!d  !'&%رداری  !  �#�،ا�G �3ره. 0..� �

J! 0..�ه��%8 ،�?��) ط�e������ از �a%_Kت �L0ورزی و �?�e� I �� .	�Cن ا
0%ه . از !'ف ا�� ھ��I �(�%ر�3ر !#.��� 0  در ��8م ط%ل ��ل 3# ھ��� در آB'��4 و	%د دارد 0  آن0%ه

در . !�+��2 �� ١٧٠٤٠ ھ��� 0  در�� در &m ا��%ا 3'ار دارد و !#.�ی آن0.��، �/� از ا�G 0%ه
d3رو وا�-����#0 ����4��  �2 ار�W8ع دارد و !#.�'8�G 0%ه١٩٣٤٠ +�ه 0  +��ل آن �'Bآ. 

�� وز!�ن �'!� در +��ل ا�G �3ره را�h ا�� و ز!�ن���(�، B'ا�(%ی، آ#]��#"   ھ�ی ا �#�  ! G�8a
 .+%دا��?��ری L0%رھ�ی ارو�2�� در ا�G �3ره 8/#) ��

  
��� ، 	��� ا�%��� ا�G �3ره را ،��Vدی '0�S�#0 `�) ١٤٩٢ا!��ا در ��ل . �3ره آ�'�/� ھ���.� �3ره ا3

�'ز��G ای 	���0  وی آن را !  �.%ان �3رهو� !�ون ا�L0 .G` 0'د ،���.! G�ھ�ی +'�3 و 	�ا�' !
�B S?#� را ھ.�و���نTی �0را��س اط#^ و در%�����ه 0  !  ھ.� $'!� +C'ت دار�� ا3���در اوا�F 3'ن . 

��آ�'�/%و�6 در���%ردی د�['ی !  ��م، ١٦����'ز��G را L0` و !  ��م �3ره 	���  G�در . %=�، ا
�Vدی،١٥٠٧��ل �   L4� '%������م ��ر8�G وا  ! ����داB'ا�	د 0'د �C.L�ای از ا�G �3ره �.�L' و 2

��ه +%د   !،ا�G �3ره 0 ��� .;Eرد��  3'ن8٥' از از �8ر�L0 7` آ�'�/� 0�8.%ن 0). ��م IW+�0 آ�'�/� 
�%ن 0�#%��' �'!d و�?� دارد از آب٤٣ 	��'ه ;'وT#.� �5ود ا�G �3ره 0  !�#��%س �.-��  ھ�ی ���ا3

I�� �8 �.-�� 	.%!� در !��+������ ;(�'ده +�ه اB'ا�	ض '� G�'8 ./� از  �3ره�3(�� ٣آ�' 
���F +�ه ا/L8 /�ی �'�0ی�.%!� و آ�'	/�ی �آ�' ،��0��ل �2���� در L0%ر �2���� 0 آ�'�/�ی +��-

�� . ھ� را از ھ) 	�ا ��&�  ا��ا�L& G/�) �/�ی �'�0یآ�'(��#  '!  ].8�n. از �3ره آ�ا�G �3ره !  و
���%س اط#^ در +'ق !�G. 	�ا ;'د��ه ا���%س آرام !�G  ا3��ارو�2 و آB'��4 و ا�G �3ره واd3 +�ه و ا3

�� وا�G �3ره و �3ره��� ا�-�د 0'ده ا�� ھ�ی آa%ای ط  #Z�B  �%��� .ا3
��� و	%د دارد 0 در 	e� رھ�ی�L!/� و +��ل آن آ�م دارد  .%ب آ�'����;�را �آ!�Lر �?'وف +��� آن 

% و آ!�Lر 	.%!� اش ا�[%ا8(% در�B�! 'C+ �/�د���G و !'ز�F 3'ار ;'�B   و در ���'زھ�ی آرژا
�� .ا

،�%���6��(� و آ�'�/�ی 	.%!� ا#]�� و B'ا�(%ی 2'�8 ز!�ن ا0@'�� �'د��ن �3ره آ�'�/�ی +��� ا�
�(� و B'ا�(%ی و !�Iو �'د��ن آ�'�/�ی �'�0ی !  ز!�ن#]�� �KZ� �� 8' ! ھ�ی ا%���6�-ز!�ن ا

�..0. 
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 ٥٥ در �3ره آ�'�/�، .!�+�5/%�� #0�  L0%رھ�ی �(�F4 �3ره آ�'�/�، 	�C%ری �� 	�C%ری �Bرال ��
 L0%ر ٣٢از ا�G 8?�اد، . !�+.��� 'ا-�ا�ھ� !  Z%رت �-�L0d%ر و	%د دار�� 0  8?�اد ز��دی از آن

 .!�+.��(�F4 و !4�  �(�?�'ه L0%رھ�ی ارو�2�� �� آ�'�/� ��
  

�%ن 0�#%��' �'!d ا���3١٠ره ارو�2، �(��� U=%0 و و�?� آن �5ود #� �5ود ،	�?�� ا�G �3ره.  �
٨٠٠ ��٩٠٠ �� 'W��%ن #�� �+�!. 

��ھ� اا�G �3ره، در ���ن ھW� �3ره 	�Cن، دو��G آن��ا�G �5ل !�  !�. ز �Kظ 0%=/� 2^ از ا��'ا
'�R�8 �2ازه ارو����ی 	��� !  ا���ا+�  ا�� و	%د 0%=/�، ھ�u �3ره ای در 2�B'L� د. 

- ����'ا�  �� ھ�ی �7 !(�  �.-�� +��� و �%ا�5 	.%!� آن !  در��ی !  آب،�%ا�5 +��� ا�G �3ره
���%س اط#^ 3'ار دا+�  و 0. ر���G%هدر $'ب آن ا3��� !   ھ�ی اورال در +'ق، 8?�0..�ه �'ز آن !� آ

 .رود+��ر ��
 ].8  #���� و ! ا�G �3ره !  و��#    ].8	�F ھ�ی داردا�F و !(W' و در��ی �'�'ه از �3ره آ�ا"�رق و

�� .از �3ره آB'��4 	�ا ;'د��ه ا
��ه، در��ی اژه، در��ی آدر��8�U، در��ی��U واز در��ھ�ی �C) ارو�2 در��ی ��!  �� .در��ی ����'ا�  ا

�^ و،ھ�ی �C) ارو�2 �#(  0%ه آ'8�.#!  0 c�G 3#  آن0%ه�%��#(  . B'ا�(  ا��  �%ن !Vن در �'ز 
���� 3'ار ;'�B  ا��6��� در �'ز B'ا�(  و ا'� .0%ه 2

 L0%رھ�ی ھ' �0ام ا�[#(��ن، ا�'.�، ا�(#.� و ��� 0  ا�G 	�ا�': 	�ا�' �C) ا�G �3ره، ���ر8.� از
��،. �(�4#� ھ(�.��F و ��رد�� ��?#L0  ! D%را���)��0'س ��?#B  ! D'ا�( ، 0'ت  	�ا�' د�[' آن 

 �+ ،����6�.�ر ��?#D !  ا�! 'Tا�	ن، ��%�  ! D#?��  در +��ل ��	��'ه ;D#?�� �.#8% !  دا���رک، !'و�8
 ... $'!� B'ا�(  و

 ،L0%رھ�ی ��J#` آن  �'دم،!� ا�G �5ل. ا���� �D�L +�هھ�ی ارو�2�� از ز!�ن ھ.� و ارو�2ا0@' ز!�ن
���J ز!�ن �/��[' را ��  !�.�CB .ز!�نF��+ ���2ھ�ی ھ.� و ارو  ،������6��(�، B'ا�( ، ا#]�ا

���%�Tی و دا���ر�0 ا ،��������، آ  .ا���
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ��%�ه
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�� و �5ود ھ' =.� a%ط ،��٣٦�W' از �%�T !  ا��'ا ����!� در �G�B'; 'e 8?%�� ھ%ا2��� و  

�W' ا�G ا��!%دا���eر در B'ود;�ه .�ن و �.[�2%ر  G� ��  ھ)'8�G �3ره 	�Cن، =.�ان !  ا�G دورد
 �)&�'� 'e��0..�ه !  �. 

���G� 'W !  ا��'ا F0 �.= 'ھ،���L��B 'W'ا�%ش  U� د ا��%!  �Wد �5ود دو ھ%! S  ر�4B�) در. و 	�
�� و �#�%رن����4�  و ���رزه و رو5�  �@��=.�ن ا�'ژی آن،�Bر ��%	!'ای  ���	0   �� !  �G داد

  .!rK از &(�[� �[Eا+�.�
 ،G� ای'! 'W� G�ا�����	و ا �����  0  دا+�8-'!  ارز+�.�ی ھ) !  �Kظ +J_� و ھ) !  �Kظ 

��.مS)0 0'د  دو +C'در ا�Gر�4Bی ����م  ھ�ی !� &��%ادهدر آ+.������Z و �WZ ن��C� ازی  و%�
�� �;�����.�وی ز�/��� و �#�%رن، !  �?.�ی وا3?� !� ��ھ��� 0  در ارو�2 و ا����) �W8وت ر�4Bی .0

��ری دا+�)! .�!،U+ن�)� !�B� ا	����� ھ� !  ھ���['، �%ا�#� =%ن در ھ��(�[� و ��د�/� ا
��زھ�ی ار��8ط� ا�(�ن»دا&#�«و » &�ر	�«��I4،...وھ� !  ھ���[' ، آب و ھ%ا،  �� �W�ا ��C� �..0 .  

�W' 0%�8ه � G�اا'I��� !   !�ر د�['، 8'$�S 0'د 0  در آ�.�ه8' ھ' =  !�W' 0.) و ازا��'ا  D�'ط 
�) در �!'C� (��4Bآنر�	، �!�Z'B 'B ا$ وI�  . L0%ر !['دم ;%+  و 0.�ر آن8'ی� !

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا�x رو0+ از ا'#� 0	�/�
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��*�ھ	�#	ن را ���ا %�اھ��o Fدروزیo ره	دو� 	�   

  .و ����	&  د�� ز��	�  را %�اھ� ����
  

��*�ھ	يo ره	دو� 	دروزی ��o Fن را ���ا %�اھ�	�  
  .و ����	&  د�� ز��	�  را %�اھ� ����

Fo o ود روزی�� +��*  
 ا�����  

  و ھ� ا&"	ن
  ��ای ھ� ا&"	ن

  . �� ��ادری
 د�!� درھ	ی %	&o ن را &# 0روزی	�&���  

  ��یا�A? ا�"	&
�/A و  

  .��ای ز&��  �f ا��
�	ی ھ� �,+ دو�� دا0�+ ا��>� o روزی  

 %	ط� آ%��+ '�ف د&�	ل �,+ &!�دی� �* 	* .  
 آھ�m ھ� '�ف، ز&�� o روزی��  

��مو*	 �+ � %	ط� آ%��+ 0<� ر&{ �"�& ��	A ی�� .  
 ھ� '�ف *�ا&o یاروزی��  

Fo 	*� +��*�0	�   .�ود ���
 �	�� S�#ای ھ�� ، �	�� �* o روزی  

��  �	�  .�	ن �0دو ����	&  �	 ز�
��*�ھ	o ره ��ای	دو� 	� o یروزیF�3���   ...�	ن دا&

  FSoروز را ا&�X	ر �  و �+ آن
  '�  روزی

 د�!�o  
F0	�&.  


