
 

 
 

� و �������� در دا�� د�� دراز �ه ا��������
�� ���اث ��)��' د�&%وردھ�ی �"�ن  ���� و ��ر

 �0ھ,�/ و ��ر�)/ .-*��ی �,+*( ا��
� ھ�ی ���ن دھ��ه از ����� آ�ر ���
��	 و ����دی ����  � ��ھ� 
�!" �
در ھ#
 � )�اث .�ھ�-	 �,��+ در �*�ھ�ی �)��ا، �)'�ود و ھ
�ا در &�اق $���	 $

 3دوران دا&4 �� ا�3ار . ���2، آ��ر و �� � ا�+ ��د�1 ��د ���ه ھ�ی دوران $�0ه،
� ;�ن  :9'� ھ� ا.
�ده ��د�� �� آ�*� را �� ��م  ��6	  �رن و 7)� ��6	ِ � 	
��

    .ا&
<�دات د��	 و ��+ &��ان د�
�رات و �6ا&� ا�> 	  �*�م ��ز��
�ان، در ا�E وظ)#� $B(C را  � در ��و �A09 �� �6رت ���A آ@���ھ� در ا�<>ب ا�

;��ح دا&4 در ��F + ا�> 	 �� رھ�Gی  �ر�� F<��	 و . $,�ر �ن ��ھ� ��د�1
 �GKح �3دی و  ���ا�4 در J	 آن ��د�� $� ��+ ;',)� را ����� $���، هللا آ�+ 

� ای از �L ن�
9(� 	��
�J��ر"�د را از �)���G� E و �� روی �<4 ر�
1 و آ�ر ���

�ن ��,�� �� �� ز&1 @�د �"
��J +�	 " 2 ازG6 ا��ان در Mاز  )�ن ��ود و ��ر�

� و �� ;��4  ھ��� �-/ ا��ا���نا�>م ����د ��ه و 
 ھ��� ا��1/از  )�ن ر.
� آ�*�  ،��,)��N0� در ا��ان "�دد و 	آ@���ھ�ی دا&, OG3 ��ب ط(Q ��� ھ'

� . �'���" ;�ودا�	"
ا�E د�)9� ا�
R'�ری ��  <�و +  9
'�  �دم ا��ان درھ 1��9
� ھ�ی  ,�ھ)� ا��ان  .��'9:  �� ھ��ز ھ1 دا&,	 ھ�ی در ��F + در �>��� $
GSا

از  )�ن ����G و �� ;��4  <��� ا � �ن و ... ز )T� E)� .�دو�	 و آر�� ��ز�E و
�
� ا��، ��� $��� ،ا � 3اده ھ� و آ�6زاده ھ� $� ھ��ز ��9@>(
  .آ�ر &

 �GN&�ت ��7	 از ا�F E<)<+  در 2G6 از ����دی ا�E آ�ر .�ھ�-	 �,�ی در &�اق
� �� )S�  E	 ار�4  3دوران دا&�� 4�A .�وش آ�ر ���
��	 و $ ��
�Jده ��  	 دا�

�ن �����ن ��� Vِ(>���6+ آ�*� از  �زه ھ� و �� در  ��و�� ھ�ی ��ر��ِ	  �رِد �

� ا�E  #*�م $� آ�*� ا�E آ�ر ���
��	 و  )�اث .�ھ�-	 �,��+ . ��رت  	 ")�د�
� ارو�J و آ ����  �
<2 $�ده �� �Jل �2��G �'�ده و ا�E را از � �ط��V  �ز ��$)

� و �A09 ا S���X)19 آ ���� در >N�  را @�ج ��ور�19 و ����دی ا���9*� در ZS�G 
���$ 	  �
'�ن"@���اران ا�E آ�ر �)3 �� ��� داران و  �زه ھ�ی . @�ور )��  "

��
  ٣ادا�( در �23( ...آ�ر ا�\  ھ'�ن ھ�]	 $� ��ای ����دی ا�E. �7ب ھ9
  

ا��������� آ����6 در راه د.��� و ��5وز  ( 
 1 روان ا��9و�8و

 ،�G��دو M$,�ر و�3و]>  ٩او�� � در ��ر� 	0(Sد � �رس �� "9
�@	 و ��ون ھ)^ "��
ا&>م » �*��� .�ق ا�RSده ��ای ا �)+  0	 و �)��+ @�ر;	 آ ����«را �� &��ان 

0� دوS+. $�د�آ ���� ��  ��Gی �K')1 .�ق، دوS+ و�3و]> را �� ��وع  �>.�
���1 �*��� �'�د�.  

 �ا�E ا�6ام ا S���X)19 آ ���� aJ از ��S*� د@�S+ در ا �ر دا@0	 و�3و]> و ا�6ام �
$�د��ھ�ی ��Qی و ھE(�Q 1 ��ا�-)�
E "�وھ	 از ا�Jز�9)�ن ار�:�&	 و�3و]> 

+Sر �6اردادن دو�,. +� Nicolás Maduro  �دورو ����6	 ��ای @�ا���ری و �
Moros د��!J 	  رت�� +��(� E9+ ا���. و &0)�17  	+ در ز ���در Eو ا�

�  �ازات آن در �Fل  !ا$�ه �� دوS+ $��� ;*+ �� )1 �)��+ ھ�ی � �ا�+ $
 ���� آ ���� ا�0*��� "'�ن  	.  �;�ا;����� و �:�وز"�ا���� @�د �� ا�E $,�ر ا�+

	  � � در . �G6ل �� ر�')+ ���@
E دوS+ $���، و�3و]> را �� ��R0 ��ا�� در ��د $
�  <�و + و�)O ��ده ھ�ی  �دم در و�3و]> � E(�Q 1و ھ ���$ +Sدو �� اط>&)� E([�J
� ��ھ�ی �� آ��� $� ا S���X)19 آ ���� در $ E(�L و �9)�ری از $,�رھ�ی آ ����ی

� ا�+
� @�د د�Qر ا�
�Gه �3ر"	 ",G���  E، ا��ره ای @�اھ)1 $�دا�.  
ا � ;��S و b� 2��6�B آن ا�+ $� ��وع ا�F E'>ت ر�'	 $�  � را �� ��د �*���ھ�، 
 Eی ا���ا��ان از  �� +G9� c�; ����1 و �*��� �� aX� د و�R
د@�S+ ھ�ی  

 19(S���X ا	  ���$ �ا��ازد، �� ��*� در ا$�C $,�رھ�ی ��7	 و ��+  وF,	 و �� �
��ه ا ���� و ارو��J#�ذ ا S���X)19 ھ�

	 در ا�07 ر���� ھ�ی  
�6	 و  ،ی  F ��0�

� �)3 �� ���ت ��"3ار ",+
  . 7)� وا�9
� $���ه ��وع ا�F E'>ت  	eر���� ��0)2 $���ه و  �Fل �� �� aX� �� 1داز��J

  ۴ادا�( در �23( ...    :&'��� وا$�4 ھ�ی "���"�ن �� �Jداز�1

ـ�ـ������  ، =8ب ط?*( ;�ر<� ا��ان)���0ن( ( =8ب ;�ر ا��ان  

  �ــ�ل ���3دھ1  –دوره �ــــ,ـ1  
 ٢٠١۵ آور�2ـ ١٣٩۴ �ه  .�ورد�E  ١٨١'�ره ـ�

  

    

  ���ی ��Dن �&2� ��&�ر��Cو
 

���0ن  
  

  �ر ا��انــ8ی =8ب ;ـ�;ـ�ن �ــار<

����C G-,�م و��E =8ب 
 H� از ) ��0ن�(;�را��ان

��ه ��Iرم,; 
در  �ه ) ��.�ن(��0Jم و�)3F Oب $�ر ا��ان

�  )�ن 3Fب $�ر $ 	��Fاز و �R� �
�!"
9
	 «ا��ان و (�(�S ـ 	
�,�2  �ر9(9$

��رت "�.+ در  »��.�ن و راه آ���ه
� ��Lی (Fو �� رو ��)N	 ر.)<�� 
9
	، ��"!ار �� و ��  �.<)+ در رو�� (��'$

	 و ��ز ��	 �� ��C*�ی ��nر�\، �)��
� ")��*�ی  ,�o و راه ",�، �� ���Jن :(
�

  .ر�)�
 �� 	
9,� E(�Q 2(�,� 3ومS 2G6 �*��  از

رو��ادھ�ی ;*�ن و ��&+ . Q,1  	 @�رد
� در Q �  ت در اط�افL��و �
�ب �
��Lت � �� در ��@�رد �Q ا��ان و ���&
� �Fی ا�+ $� ��@�رد &<��� و � 	00'Sا E(�

��Tی �)��	 و ا���ذ آراء و ا�:�د ھ'
� �G6ل ا��]��Sژی ��J �� ����  ی�*�(
$��

  .وا�F  �ر�S 19(9$)�)19 را ط�0  	 $�د
9
*� در ر��6+ و (S���X دھ�ی  )�ن ا�s�
�� رو��	 در روی � ���زش �� ����-� �
$�ر آوردن ��زی ھ� در او$�ا])E و �*�;1 
� و ;�c ا.�وزا�� ا S���X)19 �7ب ��@�
9"

�#� Vروس، در  ��ط B(Rt 19(S���X ذ ا
و���N@ +(Rt$	 را ��ای ;*�ن ا�:�د 

ا S���X)19 آ ���� از ط��V . $�ده ا�+
�7رت ;*�ن و  ���)19 دLر ��ر ���ان 
 2>
� ����  20 و دول ر6)�  ���� �@�د را �

� �� . $�ده �� @�ج ;*�ن ز��"	  	 $��G07
 �;�  �*
9(S���X ا ����ان و ر��6+ �� ���

�+ �*�;'	 و ��<V ;�-*�ی �,��� �)�
9
	 ��ه ا�+(S���X ا �ا�J . E),-)�ا�

� ا;�ای �)��+ ��T� و 	-
ا.�9ر"9)�
;�-*�ی J),-)�ا�� @c�; �N را �,��� 

 Eا� 	S٢ادا�(  در �23(...$�ده، و   
 



   ،  

�                                                            ��.�ن ار"�ن  �$3ی 3Fب $�ر ا��ان                                ١٣٩٣ا�#��  �ه  -  ١٨٠�'�ره    �#�٢   

  ...����C G-,�م و��E =8ب
;�c در ��2 .����,	 �� رو�)� و ا6'�رش 

19 . ��')2  	 "�دد(S���X ا ���,� ���� +��(�
�7ب ��ای �A09 $� 2 �� ;*�ن �� ا��س 
�*���، �<u ھ'�  <�رات و J)'��*�ی ;*��	، 
�')2 ;�-*�ی .����,	 و و��ا�-� �� �)+ �

��ه ا6��  ،	
9(S���X زی ا��دی، ���K

��Tرت و ھ�ا�+ $� �T� �� 2م  �S	 و  �GدLت 
 �ارزی، �<�F VF u$')+ دول و �:�وز �
 	
,  �� �(�� �� ،\S�'  	tار +( �'�
 3دوران �� 	 دا@0	 و &���� آ �زش د��ه 
@�ر;	 ��ای ا�:�م $�د��، �,��� ا@
>.�ت  0	 
و �:�3� طG0	، �<��+ &�ا 2 ا�<>��ت  �'0	 


*�ی .���  و ��K)+ ��زی از(K�� 	�
� از ط��V ا&�Nء 
@�رده و �� @�د .�و@
 +(� �� 	
9(S���X ا �
� و �Jدا@
;�ا]3 ��@
ا�
#�ده از آ�*� ��ای �� ز�� ��غ $,���ن 

ا �وز .  	 ����... @0<*�ی  '�S\  �رد ��T و
ا S���X)19 و "'��
-�ن ;*��	 وی  ھ:�م ��)�ن 

�، ��ا��ازی را در  aJ��X ;*��	 $�دن �� ��
�	 ��زی، درھ1 $��)�ن  �زھ�ی  0	 �K@

. آ�7ز $�ده ا��... و ا6
�Kدی و "'�$	  0
*� و
 E(-'*� رش�� Eا� �� 	ی ����L�(ھ Eا�
 Mر��� 	,$�-,S E��
$���N@ و E��
�3ر"

در . �,�ی را ��ارک  	 �)�� و آ�7ز $�ده ا�+
���(,Fو و 	ا���9 �t 1;�*� Eا� �، ا

E(N90. ن&�اق، ا و $,�رھ�ی�
9��x. و  ،	G(S
��ر�� و �9)�ری  '�S\ آ.��<� در ھ1 $��)�ه 
6
2 ر�)�ه و  )0)��*�  ���ه و  )0)��*� ا��9ن �

ا S���X)19 �7ب . �#� د�-� @��� ��وش ��ه ا��
 �Q �$ 17 �Q 19 آ ���� را(S���(X ی ا�Gرھ ��

آ�*� در J	 آ��� $� . �� ��  �دم ;*�ن  	 آ��
�*; Vرا از ط�� �*
0  ��	 $�دن ��Nر ھ'

 	 �T� ر�sF و 	ھ�ی آ ����] �&'�ه �� ��
در $,�رھ� ��ای �7رت �� ا��رت درآور��، 
��S)� ا��ژی ;*�ن را در ا���Kر @�د �-)���، 
ھ'�  ���O طR(G	  S�'\ را ���F ���� و 
� $*E ��ل ��(,Fر و�'R
ا�
R'�ر ���E را �� ا�
 B�$��� و  3دوران رو��#�� آ�*� در ;�0ی 

  �	 ز���، &���ن  	 ���� و از �)�
د �$�ا�	 �	 6)� و "، "د �$�ا�	 ��ب"

داد ... و" آزادی �)�ن"، "F<�ق �,�"، "��ط
��ه " ��رS	 ا��و"��E  	 دھ�� و ھ'� آ�*� 

 ،E(N90. +0  ق�>F از ��
9(� �t�F 	Sا��، و
 VF و 	tار +( �'� y#F ق $,�رھ� در�>F

S �� و �)G	 �F$')+  0	 @�د �T)� $,�ر ��ر�
���$ +��'F . ری �,�ر���
��ای آ�*� ِ��ف د��

 E��
ا�� و ��  R'� 6!ا.	 $�.	 ا�+ �� �3ر"
 O.ا�  E��

��ر ��ر�M �,�ی، �3ر"���;
 	�R� ،Mرھ� و آد ��رھ� در ط�ل ��ر����
د��
 VF و 	t19 آ ����، �'� )+ ار(S���X ا
0� و 'F رھ� را  �رد�,$ Eا� 	0  +('$�F

0)��*�  �دم ا�S�'  E\ را �:�وز �6ار دھ� و  )
������ 2
6 �آ�*� از ;����ت �*)��)19 در . �

 ���*� �� 	S�x�ا Vدر  ��ط 	و �29 $, E(N90.
 	�R� E(N90. 	 <�ز �ن  <�و + ا��ر �sF
F'�س F'��+  	 $���، آ�*�  3دوران 
 \S�'  1 آ�*� در:�J ن�
ا S���X)19 آ ���� و �

��
� در  '��S ، �رد ��T ا S���X)19 ھ9$ 	
 +��(� �� VGN�  19 و(S���X ی اzا��
ا�
راھ�Gدی اط�6*�ی .��ی آ�*� ����  �رد �*�;1 

  .�6ار �-)���

 Eه ا��*Q د�@ O(���0م وJ E( �� 3ب  � درF
@�د.�و@
-�ن را $�  	 @�اھ�� آ�*� را در 

  . ز�� �J�J +)�ز ���ا����� ا.,�ء $�د
3Fب  � �� ��*� @0K+ او�tع $���	 را 

�'�د ��0�  <�و +  '�S\ ;*�ن �T)�  ��ر�	
 ،	0(� ،�و�3و]>، ا$�ادور، ��S)�ی، �)��را"�]

در  <��2 ... ا�S�9Sادور، ��ز�2، آرژا�
)E و
زور"�]	 و ز��ده @�اھ	 ھ�ی ا S���X)19 را 
 �رد ��0)2 �6ار داد و ا�E  <�و + را &0)�17 
 �� 	�
� و  
9
	 ��ا�(S�(��� ���J �ا���

� $�ر"� ا�E $,�رھ� F'��+ از  �Gرز>Gه ط
 ��� �� \S�'  Eا� ��)9+، &0)�17 ا���� ھ'
 	�
داری ��ده و �� ا�
C'�ر ا��9ن از ا��9ن  

� ����*�ی . ھ9
��  �رد ��])� �6ار داد
د�
���-*�ی، ����a، ا�:�د �Jل  ,
�ک در  <��2 
دLر و ��رو ��ای درھ1 ��9
E ��� ا��رت 

ز ��G  �� A09  �TدLت ارزی در ;*�ن ا
�x))� ��ازن �6ای . 3Fب  �  GC+ ارز���	 ��

 Aا���19 �7ب در (S���X ر ا�t �� 	��*;
� $�ر"�، @0<*� >Gرزه ط�G  O#� �$���	 ;*�ن �

� ا�E ;*+ د.�ع . و �0} ;*��	 �'�م  	 ��د�
از �F VF$')+ و �'� )+ ارt	 $,�رھ�، 
د.�ع از ��G  ،{0رزه �� ;�c طG0	 و �:�وز 

F ی�*
  . 3ب  �  	 ����از @�ا�
 +(Rtد و�@ O(���0م وJ E( �� 3ب  � درF

�'�م . ا��ان را �)3  �رد ��| �6ار داد
� از ��R از ا�<>ب �� �� $�ر آ �ه $ 	[�*F��;
 E(� وق���ا��، ��ون ا�
��Cء در ;*+ ا )�ل 

� ا��
. ا00'S	 �Jل و ���\ ;*��	 "�م ��دا�
 aJ در ��ز 	دی ر.�9:���K
�)��+ �2��R ا6

E د�
{وردھ�ی ا�<>�	  �دم ا��ان ��R از .�"
ا�<>ب �*'E، ��  �ذ�-�ی اF'�ی �zاد و ���� 
 �.)�]	 وی در از �)E ��دن  ���9ت 
 	
Sھ�ی دو ����9F�	 در ا��ان، F!ف ��را�
 2��G� و ��� �)�ه ;�ا $�دن ��L�$ 2]	 ��را�
 +Fف آن را!F �آن �� $'\ ھ��3� ز��"	 $

�  .����، $� 2 ��ه ا�+$ 	��Fب رو��
ا�
���� آن  ا�+، ��ده ھ�ی  �دم"  �
��"�'����ه 

� �)��	  �رد �)�ز را در ا��ان ��ای ��J
. ھ'��ری �� ا S���X)19 آ ���� .�اھ1 آورد

� ای در �J aJده و 
�  !ا$�ات ھ9$ E('ھ
��ور از Q,1  �دم ا��ان و ��ون ��$+ دادن 
 a0:  ن در��+ �,���ه @�د�ن د�"����'�

 	 در ;���ن ا�+، �F$	 از ����1S ��دن ا�>
� �,�د ;�
آن و ��س از  �دم ا�+ �� 9$	  
 �� آ�*� ��ای y#F و �<�ء @�د در �6رت �� �$
 {S�K  دھ�� و 	ز  �(
9
*� ا (S���X ا �� �F �Q

�Jره ای از .  0	 ا��ان را �� ��د  	 دھ��
� رو��	 ا&>م $�ده ا�� � �*
9(S���X ن ا�"����'�

'K� �)'�ت  ,
�ک ارو�J و آ ���� �� ا��ان $
.<A �� روی $�ر ��دن آ�6ی او�� � ا&
�Gر دارد و 

آ�*� راه . ��R از آن از در;� ا&
�Gر ��A6 ا�+
� ا��
$9	 �)9+ . ھ�"��� ;� زدن را ��ز "!ا�

و " را�+ آز �]	"$� در ا�E ")�و دار @�ا�+ 

�ام �� و&�ه و ��ا.<�ت"Fا " �*
9(S���X را از ا

� $�� و ��t)} دھ� $� �� ا�E �)��+ ط0
�06ر �,��� ھ)^ ��-	 �� ��c د�-� در ;*�ن 

�� ا�VN�  E ھ'� ��ا.<�ت . ا�
�ار ���اھ�  ���
 �� �S�0" و ��*� ز��ن ��
;*��	 �	 ا&
�Gر ھ9

9
*� ھ)e-�ه �� . ;*�ن �F$1 ا�+(S���X ا
 {S�K  ا�� و �

�ام �-!ا�Fت @�د ا�'('K�

� ا��ا�
R'�ری @��4 را ھ
. '�اره  �;} دا�9

1 ;*�ن درک � +�� \S�'  ���� 2 را�ا�E ا

� ا�V��>F E را از  �د ,�ن �J*�ن . $���$ 	Sدو

 	  �*
9(S���X ا +��'F ز�� ��ل �� ���$ 	 
� ای ����Rت . @��3
در  �رد  !ا$�ات ھ9

آ��Nر $� ��)�ه  	 . ز��دی �� Q,1  	 @�رد
��ر �E در  ��د �'����"�ن ا��ان �� ��ز�	 @#+

داده ا�� و آ���ه ���� � �� )E ا��ژی درا��ان، 

*�ی &0'	، �>ش .�,(J آ �زش .�{وری و
 O.��  ی�J دی را در�K
��ای $�9 ا�
<>ل ا6
���\ ;*��	 و �sFر �� ��� ھ�ی 
9
	 ��ای �7رت و  '��R+ از ���ل، (S���X ا

. ��6	 و J),�.+ درا��ان ����6	 $�ده ا��
� ای
06� $�ه ��ز�*��+ $�   !ا$�ات ھ9 �*��

9
*� ��ای �09)1 ا��ان . �� ��T  	 ر��(S���X ا
�<F u<�ق $,�ر �ن  در آورد�4 وو �� زا�� 

 O��6 ای �

��~ د��Sاه  !ا$�ات ھ9� �� �*��
��
� آ�*� در  !ا$�ات ��  2��(�9(� . +
9�

ا��ان ���� در $��ر . @�ر;	 ا��ان �)3 ھ9+
�� �د�+ دراز ��ه  &��9
�ن ��Rدی و ��$)

 �9
*� را �(��(*�9
*� ��ل ��د و (S���X ا
 �>N�  ی  �دم�*,G�; �t �� و �
ر�')+ ���@

. ���t ا S���X)19 و �*)��)19 وارد &'2 ��د
 19(S���X اردو"�ه ا �;'*�ری ا�> 	 ���� �

از ����a، ا���د�� . �7ب �3د�\ ��د
 19(S���X ذ ا�#� �$ 	[�*���� �
���-*�ی و د�

را $�ھ4  	 دھ� �Jھ)3 $�� و ا��ان را �7ب 
 ���� ز �ن ��ه �� ��J-�ه ا S���X)19 آ ���� ��ل 

ا��N@ Eی ا�+ $� ا�
<>ل و �'� )+ . $��
  .ارt	 ا��ان را �*���  	 $��

��*� ���-��	 ا�E رژ�1 �� ��� داری ���+ 
 ����Jان  �دم ا��ان ا�+ $� �E('s ادا 

� ا��انR �; 	[و رھ� E'*� +  ا�<>ب�از د
;��F*�ی  �.)�]	 در �6رت ا�+ $� ;3 �7رت، 
را�+ @�اری، .�9د و ادا � و0R. Ot	 ھ�ف 

ا��F E$')+ در �'� )+ @��4 . د�-�ی ��ار��
� ا��ان R �; تL��دور�'�ی د�-�ی ��ای �

� و ���اھ� دا�+
آ�*� ��*�  	 ��ا��� . ��ا�
ھ')E وRt)+ را ��ز��S)� �'���� وS	 �'	 ��ا��� 

Q Eا��ان را ا� �R �; ب را �,���� و�Qر�
�)�ری  �دم �� ��9
E ا�E ��ھ� و  �ا�O دا@0	 

. و ;*��	 �� J)�وزی ورھ�]	 رھ�'�ن ����
 ��Q و  �� ھ� �... ا�F��; E*� ھ� دو و �� ھ� �

ھ'� و ھ'� ��ا�� ��  3x ا�
��ان �t ا�<>�	 
� ا6
�Kدی �� ا��س . ا��R��� �� �� �*3اع آ��

�� �� +#S��  	00'Sا E(� وق����\ ;*��	 و 
�) �� +9�� �J ...ل و ��ز �ن �:�رت ;*��	 و


� از ا �ال &'� 	 ا�+,(� 1*� �F�K� . در
��رت ���� ��  �دم  
�	  	 ���� و  E7)� ا�
 �دم را ��ای ��<�F Vا�
*�ی ا�<>�	 �9)~ 

رو��ادھ� �,�ن  	 دھ� $� آ�*� از .  	 $�د��
 �دم در  )�ان  �:'O و �,�2  �دم، از �sFر


	 از  �Gرزه  �دم در .  �Gرزه  	 ھ�ا���F
د.�ع از @E(N90. V0 و ��  ��S#+ �� �:�وز 
دا&4 و �� F'��+ از VF  109  �دم ا��ان در 
 +R��'  ای �
ا�
#�ده �0} آ )3 از ا��ژی ھ9

���$ 	 .  

�,�ن ا��ان ���� ا�E ��رژوازی در �6رت 'Fز

� ا��انR �; ز�� و��-�ن ���ار  را �>
را �� ا�
���)�S)19 از ا�E "�د��د �	 ���Jن �)�ون 

��,�� . Eا� +S��ر"� ا��ان ر�$ �>Gط �*��
� ا�E ;*+ �)3 ا��ان . رھ�]	 را �� &*�ه دارد�

 �0F�  �9
	 ا�+ و �(S�(��� ا�<>ب �0F�  در
 	G0>� و 	-
� از "  0	 و د �$�ا�)\"��@$

;��� 3Fب رو�3و���)9
	 ��ده ا��ان ��ای 
9
*�ی واR6	 و ھ'��
	 �� رژ�1 (��'$ ���.

 �
 ٣ادا�( در �23( ...آ@���ھ� ��@

�"D ن  �د رژ�� �����( داری��  �ری ا��1/،  ( د�� ��دم ا��ان���



   ،  

�                                                            ��.�ن ار"�ن  �$3ی 3Fب $�ر ا��ان                                ١٣٩٣ا�#��  �ه  -  ١٨٠�'�ره    �#�٣   

  ...����C G-,�م و��E =8ب
� ��ه ا�+
3Fب رو����3)9
	 ��ده . و �Jدا@

� در 
.�" 1('K� ,1 @�د�از $�-�ه  �R� ا��ان
 �S�6"V(619 ر(S�(��� "��9 آ@���ھ�J و  �رد 

" ���� ��nری "4��3  )�ن �� و" �دم را ��  - 
 ��� ا�� �� "'�اھ	 ��,� و  :�دا �� �>خ @��

� ��Gد'$�F ت�>G��0م . طJ +9,� 3ب  � درF
@�د �� ا�E �)��+  �ذ���� �Jدا@+ و ;�ا�� 
آ��ا ��ای ھ'� ر.<�ی �3F	 �� > و �,��} 

) ��.�ن(رو�E ا�+ $� 3Fب $�ر ا��ان. �'�د
 �Gرزه &0)� 3Fب رو����3)9
	 ��ده ا��ان را 

� $�ر"� �� روش  $� ھ�.4>Gط ���.
@�و�Be و ز�-���ف ا�+ �� ����
	 در 

3Fب  � دل و . �'�م ز )�� ھ� ا.,�ء @�اھ� $�د
روده ���� � رو����3)9
	  �Kب $�-�ه �,1 
3Fب ��ده ا��ان را �)�ون @�اھ� ر��+ �� 
� از ��+ ا�<>�	 و $ ���(G� V���9
*�ی (��'$

روی $'��)9
	 3Fب ��ده ا��ان در دوران ��
3Fب ��ده . ا�
��(S	  Q)3ی ��6	 �'���ه ا�+

$'��)9
*�ی  	6*� �� �ا��ان ��*� �� ا���ء �
ا��ان �K6 دارد Q*�ه @�د را ��خ �-*�ارد 

در �, +9�� ��0J E(م . وS	  �V. ���اھ� ��
و�)�S�N  O �9)�ری  �رد ��| �6ار "�.+ 
��ت ار"�ن 3Fب #���و�+   �� �;�� �� �  �$

  .� @�اھ)�J 1دا@+�
�ر�~ �� آ�*
*****  

  
 ...دا�� د�� دراز �ه

  .�'�9ح  	 ر���3
� $��0ا�
�ت آ���9-� �Qپ آS'�ن در �'�ره ��,�

٢٠  �G
� ار�4 دا&4 $�  ٢٠١۴ا$$ �9��� 	 

�� E�F<*�ی  �رن را در ��زارھ�ی *�

؟؟ �*)�  	 $��، �*�ی آ�*� را از ط��V !!�)�ه
� $B .�وش آ�ر ���
��	 در ��زارھ�ی ;*�ن �

 Michel vanآ�6ی  ),2 وان ر�:E.  	 آورد
Rijn  و �>(
��	 از  �.<
��e6�Q�6 E)�ن آ�ر &

 ،�
آ�ر ��ر��	 و ھ��ی در ;*�ن در �6ن "!�
�9)�ری از "�دآور��"�ن آ�ر : "ا&
�اف  	 $��

� از دا&4 ��G0رت 7)� داوط�� �� �>(
&
���$ 	  +��'F ." ل و @��� و�>
 �$3 �<2 و ا�

0� �� . "ا�E آ�ر در آS'�ن ا�+.�وش  �R 
� �9)�ر ���J$+ ا�+ و اف �	 >(
$�Lھ�ی &

�Fس  	 ز�� $� ا�E �:�رت FBI  �(7آی 
 �S�� ھ� 	د دارد ����6٧��ر L0)�رد د(     ."  


��c   �رخ ��� �eزود دو� � �ه  �٧/٨,��
�  ٢٠١۵ �رس S�>  ان��& +����Jن ز �ن "�

�> 	 از آ�ر دوS+ ا�: " 	 ����9" در د;0
.�ھ�-*�ی د�-�ان �#�ت دارد، وS	 از �7رت 

� "�����9 از . آ�*� �*�ه  	 ;���(#K�

��E رو��F	  .��E  	 "���" .�ھ�-	'* 

� در &�اق آ�+ R(� در هللا 	��
&0	 ال �)9
 Eا� �t �� رزه�G  ��  �دم را �R'; ز�'�
 �� ا���9*� و �� ���ز �ن ��ور�9
	 .�ا @�ا�� $


  " ,�ن در ا �ن ھ9
����-*� از د�
 Mر��� �
��c در آS'�ن ���� �eزود دو� ���,�

٠۴/٠۴/٢٠٠٣  19(S���X در ز �ن �:�وز ا
 �آ ���� �� ا��س �<u رو�F E<�ق  20 �
 Eا� 	G��; از اھ�اف 	�� �&�اق ���+ $
 �>(
�:�وز �7رت  �زه ھ�ی آ�ر ���
��	 و &
;�ت &�اق و ا�
<�ل آن �� ��زارھ�ی ;*�ن و از 

0� آ ���� ��ده ا�+;' . 	  �در ا�E روز�� 
�-�ا�	 �),
� از .S�R)+ "�وھ	 �K+ : "آ��

� .�و��ن آ ����]	، و$>ی >(
�#�ه �� 2 &

 �ا.O، دا�,'��ان و  ���ان  �زه ھ� ���	  	 
2G6 از ���9ل �� $�)� ���9ل 2G6 از (��د $;��

�+ ��م ��رای ) ��.�ن- �:�وز �� &�اق�
 American.�ھ�-	 آ ����]	 ��ای �)��+ 

Council on Cultural +�ه ا��2 (�,� .
 �0:  � Science  " &10"ھ�ف آ�*� آ��Nر $

)�ن $�ده ا�+، �>ش ��ای �9*)2 �6ا�)E آ�ر �
� &�اق aJ از ;�c در ز �ن ا�
<�ار >(
&
 E(ل آ ���� و �9*)2 �6ا��
�$ +�� + ��F

� از آن $,�ر ا�+>(
��ور آ�ر & ". ���,�
9
*� را @�ب  	 .*'� .�ق $� ز�(S���X ن ا�

��$ 	  �.�tه $�)1 ھ�ف، �7رت : "ا���$
���E، (  )���ودان����6	 �'�ن �Sا E(�

E((����J�9  ( از �R� 1*+ آ��ھ� 	آ ����] A���
آ��� �'� ا.��*�ی آ ����]	 $,�ر را و��ان 
$�د�� و ��$
*�ی آ ����]	 ��دھ�ی ����ر 

در ا�E . "از ��ز ��زی &�اق �� c�Q آورد��
� �9)�ری از آ�ر �'�ن �,�ی ��'F�(� وز�:�

  .����د ����
 �GN&�ت &�ا6	 �G@ داد�� $�  �زه  0	 ��xاد 

��ل aJ از ا�E �7ر�-�ی در ز �ن �:�وز  ١٢
 �
آ ���� �� $,�ر &�اق ��ز",��	 �� و "#

� ��ر��	 از ا�E  �زه ��  ١۵��د   	RN6 ھ3ار
� ا�+ $� از ا��R� Eاد 
�  �7۴٣٠٠رت ر.RN6

��ز"�دا��ه ��ه ا�+ و  <� �ت &�اق �� د��Gل 
� در ��زارھ� و  ١٠$ ��
� د�-�ی ھ9RN6 ھ3ار

� .�و�	>(
& 	  �
. ��د ھ� �� .�وش "!ا�
 �زه ��xاد 2G6 از �7ر�-�ی ا S���X)19 آ ���� 

�&�':  E��
ھ�ی ���
�ن ����	  ��	 از �3ر"
رو�E ا�+ $� ا�T& 1:F E)1 از . ;*�ن ��د


��	 و د�
{وردھ�ی ھ��ی �,��+ �'	 آ�ر ���
9
*� در (S���X ون �'��2 و ھ'��ری ا�� �
��ا�9
� دزدھ� �� ��زارھ�ی ارو�J و ��
;)� �2x آ.

  .آ ���� F'2 و �<2 ��د
ھ',*�ی آ�>�E از �6ل �\ ���
�ن ���س 

� از : "&�ا6	 ���+RN6 ا ���� ھ3اران
»�را در ز �ن » ھ�ی .�ھ�-	 &�اق "�:)�

  .E $,�ر �� ��6+ ��ده ا�+;�c ا�
��G� 3ارش" ��	، �Jس �	 وی �
، ا�9Fن .


�ن���  �� �GF�K  در 	ر &�ا6�'R  س و���
� را����دی "#+�G� :» �ھ3ار  3�٣۵د�\ �

� �3رگ و $�Q\ ��ر��	 از  �زه  0	 RN6
  » .&�اق �����J ��ه ا�+

ا ���� ا���د ز��دی «در ادا � ���K} $�د وی 
��ظ ��ر��	 از اھ')+ ز��دی S �� �را $

ھ� ارزش  �S	  ��ان ��ای آن ��@�ردار�� و �'	
  » .�E((R $�د از &�اق @�رج $�ده ا�+


�ن��� Eا.3ود ا� 	س &�ا6��� :»�ھ�ی  ��
��
ھ� آن Q)3ی $� در ... ز��دی �� ��6+ ر.

ی &�ا6	 ��د ھ� ���\  �$3ی و د�-� ���\
�
�ده ���� و  ا ���� ��ون ھ)^ ���ی ���.

  .» .���� ا$��ن در آر�)�ھ� �-*�اری  	
9
*�، دا&4 ھ�ی  �رن و �7ر�-� (S���X ا Eا�
� �'�د ��4F و د�'�	 �� �'�ن و $ ��
ھ9


*�  	 ����� و ھ)��eا(0  cم از آ�*� �)3 .�ھ�
� آ�ر . �){ورده ا��" ا�>م"$ ��
آ�*� ��د�� و ھ9


��	 و  )�اث .�ھ�-	  0)
*� را دزد��ه و ���
 4(
در  �زه ھ�ی �Sور در .�ا�9�،  �زه ���
در ���
��)�، و  �زه �J"� �ن در ��E(S و در 
 	  4��'� �
E در �)���رک �(S�J و�
 �زه  

  ."!ار��
��� $2 .�ھ�c در  ��)� ��$��Q	�R  ،ون  

��ز �ن  آ �ز�	، &0'	 و .�ھ�-	  ��ز �ن

20 )B9(���(�ای  ، در  �ه  �رس �� ��ور �)��)
ا� �<��	  �رن و  ھ3ار ١۵ا&>م $�د �)4 از 

� از  �زه ھ��ھ�ی ز��Gی ��xاد در ز �ن '9: 
 �0� ا ���� �'Fاق�&  �و ا��xل ا�E $,�ر �

�
  .ا�� ��6+ ر.
ھ�  ا�E ��6+«: در �)��)� ����Q$	 آ �ه ا�+

� .�ھ�-	 واR6	 ا�+R;�. \�«.  
  رو��ادھ�ی �P,�ن

 ���	 از رو��ادھ�ی  ��Tن �:�وز ار�4 ��$)
�� ا��س ا&>م ر�'	 . �� ��ر�� ا�+

+9��  ،��#� از �)�وھ�ی و�zه  ٧٠٠وز�� ��$)
د�
-�ه  ١٠٠ار�4 ��$)� �� ا�
#�ده از 

 �.�و�� ���\ ��ای  ٣٩@�دروی ��T 	 از ;'0
��زی �)�وھ�ی  ��.�G>  yه  &'0)�ت @�رج

���� �ا�E . �0)'�ن ��ه وارد @�ک ��ر�
� ا�'�م � 	 �T� 0)�ت ��ون ھ)^ در")�ی'&

�� ر�)�ه و ��*� �\ ����ز �� اای $�  �Fد
�� �
�sFر . ;3])�ت آن ا&>م �,�ه ا�+، $,

 \� 2'F ای�� �ا�E ار�T& 4)1 در ��ر�
. ;��زه از ا�E $,�ر @�دش �\ ��ا�-)3 ا�+

 Vط�� Eاز ا� �($�� +Sل �6ی دو�'
Fا ��
�)�زھ�ی �09)���	 و ��ار$��	 ار�4 دا&4 را 

    . ��آورده $�ده ا�+
ود .�ات، در ا��G>  Eه �0)'�ن ��ه در ��2F ر


�ی  �ز ��$)� در  ۴٠�'�ل ��ر�� و  �0($
ا��G>  Eه در . دا@2 @�ک ��ر�� �6ار دارد

ز �ن ا �Xا��ری &��'C	 2G6 از ��9+ و 
 �>N�  اول در 	��*; c�; در �($�� ��3:�
� ��,	 از @�ک &C'��	 ��ده �6ار $ ���ر�

� ا�+
ر17 ا���� ا�E  ��ن در @�ک  ��. دا�
، ا � �� ا��س �6ارداد ��ر�� �6ار دارد

� )١٩٢٣(�Sزان>N�  ،ر�;Q� ) �>N�  ھ� �و �
�در ا@
)�ر ) ��.�ن- ای در دا@2 @�ک ��ر�

�#� از  $��۴٠)� �6ار "�.+ و ھ'�اره 
� �sFر >N�  Eک در ا��� 	 �T� وھ�ی�(�

 VِN�  V��N دا&�G>  ���� 4ه �0)'�ن . دار��
��ِه ُ��ک �)3 ھ'3 �ن �� �7رت   �زه  ��2 و 

���� آ�ر و ا��)� ��ر��	 در ��ر�� و &�اق �
 �رد �:�وز و ����� ا�E ;*�د"�ا��ن  �6ار 

وS	 آ�*� از ا�E ا � @�دداری $�د�� .  	 "�.+
 �و �T�� E(�Q  	 آ�� $� �:�وز �)�وھ�ی ��$)
و ا�
<�ل  <�Gه �0)'�ن ��ه �� �3د��	  �ز 
� و ا��xل 7)� ����6	 ��,	 از @�ک ($��

� در  $ ����xت $� 2 �� �6ارداد �Sزان ��ر�
� در ھ'�ھ�-	 $� 2 �� �7رت  �زه 
�6ار دا�
 ��2 و ����� ا��)� و آ�ر ���
��	 در ��ر�� 

� ا�+
دا&4 دوS+ . و &�اق ��رت "�.
� را در ;���ن اھ�اف ��م @�د �6ار داده ($��

�  <�Gه �0)'�ن ��ه �,�د;�
. ا�+ �� @�Nی  
 ،	#(:�S2 ا(ا�
���ار �)��ا در  �رد دوم "#
�ر ا

���� 	  �(��RSا ��G� �� �GF�K  . وی اظ*�ر
�Q�6ق آ�ر ��ر��	 ��	 از  *E��� 1 : "دا�+

 ���S�  E( �� O	 "�وھ\ ��#)�ی دا&4 ا�+ 
و ا�6ام ا&�sی ا�E "�وه �� ����� آ�ر 

��	  �N<	 �)9+؛ ز��ا آ�*� �� @��	 از ���


�". ارزش  �S	 ا�E آ�ر آ"�ھ	 دار��R(Gط  Eا�
�J��N  4ح  	 ��د "�وه دا&4 $� �� $��ن 
 	  E( �� 4 را��@ 	S�  زھ�ی�(� Vط�� Eاز ا�
� .�� ����� ا�E آ�ر � ���-Q +�ده ا�$
 �($�� +Sده، اھ�ا.4 را �� دو�
.�ھ�-	 ا.
 Eو �\ و��]� �)3 در  �رد ا� �
@�� cھ'�ھ�

  .�����Gت �*)� و 4�J $�ده ا�+؟
 Eدر ا� 	#(:�Sد...ا )۴ر �23( ادا� 

 ِG"   ا��������� آ����6 ��ور���، ���Dس، ��TU =*�ق ا���/ ا������ و د
����  W� ره�"  ا�� 

 



   ،  

�                                                            ��.�ن ار"�ن  �$3ی 3Fب $�ر ا��ان                                ١٣٩٣ا�#��  �ه  -  ١٨٠�'�ره    �#�۴   

 ...دا�� د�� دراز �ه
� ا�+
#" �، J٢٠٠٣)4 از ��ل :" ز )�

 �� 2��9)�ری از آ�ر ��ر��	 از  �زه  �
�� 2>
  . �زه  0	 در ��xاد  �

 ،2�� ;�ی آ�ر ��ر��	  �;�د در  �زه  ��
� ��ه از "^ �6ار داده ��
� ھ�ی ��@'9: .   ..

 �,

� آ�ر ��ر��	 $� در ��ار و��]��	  �,(�
 O6د، در وا�� 	ه از ط�ف دا&4 �����  ��

	e" ھ�ی �.<A دو . �)9+ا�2 ا�+ و   :9'
 ���K� Eزه در ا��  Eا� 	R6وا 	ر���� �ا

9
)E ". .�����  	 ��د�� �� �$ 	��9$
 �و��]�ی 4�J ��ه ��;� $�د��، ��ھ� ��د�� $
 	e" ھ�ی �'9:  Eاز ا� 	ا26 در درون ���F

ظ�ھ�  	  در ز �ن �����  )0� ھ�ی آھ�	
� از آ�*� '9:  �� ��ای �-*�اری ���$ ����

طR(G	 ا�+ $� در �� ھ3ار . ا�
#�ده ��ه ا�+
��ل J)4 �'	 ��ا�9
�� از  )0� ھ�ی آھ�	 ��ای 

���م  :9'� ھ�ی "e	 ا�
#�ده $���
�Gت و ا� .
@�ا���"�ن  	 ��ا��� �� د6)<� ی �ِ\ ا�E و��]� 

�0(  �� �ھ�ی آھ�	  �-�ه $��� ��  :9'� ای را $
����'� �TF<  ه��1 ��
در �9)�ری از .  9

�  *1 ����9ر ��ه ��� Eو��]�ھ�ی د�-� ا�
  ).http://youtu.be/1io8lCM3OVc.(ا�+

 �T� �� ا�E ;*+ ����ن ا�S:)#	 ا�7اق آ )3 ��
���T  	 ر�� $� ;*�د�9
*�ی . �'	 ر��

� و  )�اث >(
دا&,	 2G6 از ����� آ�ر &
�� e6�Q�6)�ن �)E اS'00	 ھ� .�ھ�-	 �� ھ'�ھ�-	 

� را $� Lزم ��ده �� .�وش ر����ه و ھ� eآ�
� .�و�,�ن د�-�  <�ور ��Gده ا�+ $ �eآ�

>�	 $�ده ا�� �� �'�م رد و آ�ر دزد�*� و  
�7رت آ�ر ارز�'�� و "�ا�G*�ی �'�ن �,�ی از 

�ا��� � +Fل را�(@ �� �*
9(S���X ود و ا�� E(�

ز &�اق و ��ر�� �� ا�E آ�ر را �� @�رج ا
���$ 2>
�  �($�� +Sدو 	
آ�*� از روی . ھ'��

� �<G0	 ��دن آ�*� � �@,1 ��,	 از ا�E آ�ر را $
�7رت  �زه . J	 ��ده ا��  
>�	 $�ده ا��

��رت  ���x(0G	 و �Jده  �� �
,(� 2�� 
�� ا��J . A>.  E�	 �7ر�-�ی �:0	  	 $��

�#9)� ا�+ $�  	 ��ان ا��s6��� Eت را 
  .�N�  {(t<	 داد�

/�  ا�1م و �� �دی ���اث �0ھ,
 ��  	 ��د $
� " �6م ��زی""#� �0'F از aJ

ا �Xا��ری ا��ان �9)�ری از آ�ر .�ھ�-	 و 
ا���� در E(F . ��ر��	 ا��ا�)�ن را از �)E ��د

;�c و �� ��*� ;�c  )�ن ا��ان و ا&�اب آ�ر 
.�ھ�-	  
>�	 ���� ا � ;���ی �)9+ و ��*� 

� ;�c  09'���ن �� ���� اد��ن و �� �� ���� �)3 �
��ود �'	 ��د  3(� �*
در �:�وز  L�xن و .  0

 Otا��ان و �� �ھ:�م 2��G6 ��ک آ�)�ی  )��
�)�ن �9)�ری از آ�ر . �*
� از آن ��Gد(9 

 ����� 	G(0���ر��	 �,�ی را در ;�-*�ی 
�����)�ن ��+ ;',)� . $�د�� و �� آ�4 $,)���

� . را آ�4 زد��� �*
9(S���X ا �وز ا E('ھ
راھ�3	 و �7رت آ�ر ھ��ی، ���
��	، ��ر��	 


1 ا�� +�� \S�'  	0  ـو
 ��xل دار�� و  � �'
وS	 . ای از ا�E �7ر�-�ی را در ��L ذ$� $�د�1

ا"� وا�x(0G� �R6ت ا�>م �
)3ان در�+ ����، 
�	 رو��و (t�� 2��6 �(7 2�,  �� �  +6آ��

�  	 ��ان �<�ء  	 ���1 و  �0Rم �)��-Q +9
ا�E ھ'� آ�ر ��ر��	 و  )�اث .�ھ�-	 �,��+ 
را از ھ3اران ��ل J)4 از ا�>م در اور�0)1 و 
��  '�S\  �رد ��Kف  09'���ن �� �� ا �وز 
�  	 ��د ��t)} داد $� از ��-Q داد؟ {(t��
 �G �(J �'���ر ا�>م �� $��ن، از ز �ن  

��R از   09'���ن و @>.+ @0#�ی را���E و
� در ... آ�*�، از ز �ن ��	 ا )� و ��	 &�Gس و$

ا��ان، &�اق، ��م و ��ر��، در .E(N90 و 
اور�0)1 در  �K و �'�ل آ.��<� �� ا��aS در 
 \S�'  Eا� �ا���F �(��X +  	 $�د�� و �
 Eا� 	م  )�اث .�ھ�-�'� ،��
��ر��	 �A09 دا�
9
�ن، (� �� �
 �دم از ��+ ;',)� "�.

�<4 ر�
1، �'�ن آ��ری ھ�،  �J��ر"�د،
�� �ی ھ�، ���0	 ھ�، آ�ر F'�را�	 و 
 ،�<� ھ�ی .�ا&�� و اھ�ام '0-'4،  :9("

��6	  ���ه و  �رد ... �<���ی �'�ن $�ر��ژھ� و
� ا�+
� . ����� ار�4 ا�>م �6ار �-�.�����
$

ا����ر�� د�+ ���رده ��6	  ��� و ;��ب 
�  �$3 ھ'��ری �'�ن ا�>� �(��X�دی ا�*� ،	 

ا��aS �'�ن آ�)�ی  )��� و . و  9)�	 ��ل "�د��
����ن و ا��ان و  )���ودان را �� �'�ن  �K و 
 �ا�J 1*� �(��X)��� داد و در ھ1 آ )�+ و �

و ا�E . ���.�]	 .�ھ�c �,�ی  )�ان داد
6
2 &�م  09'���ن و  �� ��)�ن ��د�� $(9 
� �)\ دوران �J ��ر >N�  Eد��ن در ا��*�

�	 �'�ن �,��+ و ���.�]	 دا�4 و ھ�� ��ر�
ھ��ز ��)�ات  R'�ری ا�> 	 . ���Jن داد��

�'�ا در �*� "�ا��دا(راSخ ا�$ )�� )) ���7ط$
 �� �(��X�در ا ����� ��<4 ��ز��"	 دا�+ و �

�Qا  09'���ن در آن دوران . و�tح  	 �)�)1
 E����; ،ی دا�,'��، ذ$���ی رازی��(� Eا�

(�F ،	 ن، @�ارز�(F 1 &'� @)�م �),���ری را
 2(K�9
�� و از ��ر�a و �� �G� ط��ب دار ��

� &'2 �)�ورد��؟� +R��'  �*آ�  
ا�>م �
)3ان ا �وزی $� ��ر�M �,�ی را 
 :�د و 7)� طG<��	 و �� ا��س  ��.O روز 
 �9
*� ��t)}  	 دھ��، �(S���X و ا �*
9(��(*�
��4F دا&4 ��ای ����� .�ھ�c  �دم @�ور 

وF,	 ;�0ه دادن آ�*� در ا.��ر &'� 	   )��� و
 �دم ;*�ن �)�ز دار�� �� راه �:�وز و آد �,	 
� طG0	 ھ�ی آ�*� را R��� �9
*� و��;)(S���X ا
��ای �7رت  ���O طR(G	 ا�E  ��طV ��ز $��� و 
 	
9(S���X ی ا�-(,Fو Eای ا��� 	2 ��;)*�Lد

����(� . 	Sو ،����" 	  E�� 	>م وھ���آ�*� از ا
9
�� ��c �)�ه ھ')(� �t�F 3(� ھ� 	وھ�� E

� را $�  �دم ��ور آن ط�اف  	 $��� و GR$
� ;)� @���اده آل ��Rد � ��L�� رL0)�رھ� د( 
 � 	 ر�3د �� ا��س ا&
<�دات اد&�]	 @��4 $

�9� آ��ا ��ای ھ'�  	 �����9 ����د ��ز��� .
 	  E�� 	و��در ا��:�  � از  )0)�ردھ� دLر 

درآ � �#+ &��9
�ن ��Rدی �� را�)1 $� از 
 �ا�� �),
� ا�+ و �� &� 0	 ا���	 ��ای 

*� ��ل Sق دو�>F ����ا��رت  0
*� و �*��� و �

ا�>م �
)3ی در ا �وز و ا�E . ��ه ا�+
� ��ز�*�ی ���� و 
�'��,�ت ��ز �ن ��.
 ,'3n $���ه �� $�ر"�دا�	 ا S���X)19 و 

(>�
	 و ���Jادz� �(;�� ��*)��)19 و�)0 �
0
*� و ا06)
*�ی  09'�ن در  '�S\ 7)�  09'�ن  

ا�>م �
)3ی ا�3اری در د�+ . ا�+
�*)��)19 ��ای ا��xل .E(N90 و ��را��ن و 

+��*(�(N90. 	,$ 29� . ه و�&�>Sدا&4 و ا
ا�3اری در د�+ ... ا3Sر�6وی و ا�xGSادی و

� "�ی و N0� �د�'��ن �,��+ ��ای ��;)
زات @0<*� و ا@
��ق و ��$�ب و ا���اف  �Gر

9
	 در ;*�ن (S���X ا �t 	6�
��ز ��*�ی  
��
���� ا�E �)��+ را ���@+ و  �Gرزه �� . ھ9

 E
� &��ان  S�*; �*T+ �,��+ را ��  � Eد�
 �� ،	
9(��(*� �t ،	
9(S���X ا �t رزه�G 
 �� 	��>Gرزه ط�G  E
 s'�ن �)��	 و در  

دا&4 د�+ �Jورده  3دور . J)4 ��د
 �*
9(S���X "!اردا 	و در @� + آ�*� "�م   .

ا S���X)19  	 @�اھ� �� $,)�ن &> + ��9وی 
 )�ن ا�>م و دا&4 �� اھ�اف ��م د�-�ی 
د�+ J)�ا $�� $� ا��رت  �دم @�ور  )��� در 

� ا�+
� . �EN آن �*#$ ��
9
*� ھ9(S���X ا Eا�
�7ر�-� ا�0	 و ����د"� ھ'� آ�ر �'�ن و 

��ر��	  .�ھ�c و  )�اث و د�
{وردھ�ی
9
	 و �'�Gرا�*�ی . �,��+ ا��(S���X ی ا�*-�;


��E "�اه *� �
@�� E( "!اردن ز 	و ��6 	ا�'
ھ)e-�ه در .  �ھ)+ ا�E دا&,)�ن  �رن ا�+

 E(�Q �  E*(  ا��ان،  �دم ���ر�M �:�وزات �

*�ی S�@از ;��� د �ز;� و .:��R	 را $

9
*� ا&'�ل  	 ��د ����ه ��د��(S���X ا       . 
*****  

  
 ...ا��������� آ����6 در راه د.���

ـ ھ'���Nر $� در ��L آ �  �;�ا از ا&>م 
 +�ر�'	 در")�ی و �
)3 او�� � �� و�3و]> �
اد&�ی واھ	 @�N ا �)
	 ��ای ا ���� از ��ی 

  .آ�7ز ",+ ٢٠١۵ �رس  ٩ا�E $,�ر در 
 �G�,�� Mرس  ١۴ـ �)�>س  �دورو در ��ر�� 

٢٠١۵ (
�رات و�)O در ار��Gط �� در �JرS'�ن ا@

'2 آ ���� �� $,�ر و�3و]> ���+ ��:�وز  

� . آوردG��ر�*Q M���6ن در ��ر� E١١ط�ح ا� 
ـ ��R	 دو روز aJ از ��وع  ٢٠١۵ �رس 

���6ن �t «در")�ی ـ در �JرS'�ن ��+ &��ان 
	
9(S���X » ا�����6ن ;��� . آورده  Eا� VGط

 �Nicolás Maduro Moros)�>س  �دورو 
 	 ��ا�� ھ� ز �ن و ھ� $:� $� @�N �:�وز 
� و�3و]> و �*��� �0} از ��ی آ ���� و �� �
ھ� �)�وی د�-� ���J آ �، ��  �ت ���9ل در 
ز )�� ھ�ی "���"�ن  <�رات ����6	 ��T)1 و 

  .ا;�ا �'���
 �G�� �� M٢٠١۵ �رس  ١٠ـ در ��ر�  +Sدو

� ای ر�'	، ����ن او�� � و ��(� +�� ���$
در ا�E . آ ���� را ��+  ���م $�د �*���ات

���1 ھ�ی ا&>م ��ه �� &��ان � �ا&'�ل «�)��)
�ارز���	 ��ه و E(�Q » @�د��ا�� و �:�وز"�ا�

E(�Q اظ*�را�	 از ��ی دوS+ «:  	 آ��
� ا�
����ت �JرS'�ن در $ 	S�� + در�ا ���� در
 �J)4 ا�+ �\ ��ر د�-�  �ھ)+ د@�S+ "�ا���

��)��+ @�ر;	 آ ����  ای را �,�ن  	 دھ� $
��$ 	  E((R� را«.  

 �G�� Mدر و�3و]>  ٢٠١۵ �رس  ١۴ـ در ��ر�
 ���ر  ,
�ک ار�4 و �)�وھ�ی  09}  �د 	 

+.��!J رت�� . 	
S��3��0ن دو� �e���Q
VTV  ن�( �T� ر���  E3ارش داد، در ا�" 

روس �)3 ��$+ دار�� �� ط��<� ا�
#�ده در�+ 
را$+ ��@+  �� ��� ���Jب  
�Rد( BM٣٠از 

�  .را �)� �ز��  )رو�)
 �G�� ١۴ـ ار�4 آ ���� روزھ�ی  �G�,�� ١۵و 

 �رس ا�6ام �� �\  ���ر و�)O در ;��3ه 
ھ'�ن . $�د) �J)PUERTO RICO]���ر��� 

� ��J-�ه  *'	 
;��3ه ای $� در ط�ل �6ن "!�
��ای �:�وز ا S���X)19 ا ���� �� $,�رھ�ی 

��9ب  	 ��ه و ھ��ز �)3   �>N� +9ھ.  
;��S آن ا�+ $� او�� � �*��� ;��� @�د در 

 �G6NATIONALل و�3و]> را �� ا��س 
EMERGENCIES ACT " +S�F ���6ن

 NATIONALE" (ا�Ntاری  0	
NOTSTANDGESETZT ( ل��در  �$

�١٩٧٩� ����K ر�)�ه ��د و در ��ل  ١٩٧۶ 
  ۵ادا�( در �23( ...�� &0)� ا��ان �� $�ر

  دن ا	ر ��و�� ا�ت و ��د از دو�ت و آ	وزش �دا �ود



   ،  

�                                                            ��.�ن ار"�ن  �$3ی 3Fب $�ر ا��ان                                ١٣٩٣ا�#��  �ه  -  ١٨٠�'�ره    �#�۵   

 ...اه د.���ا��������� آ����6 در ر
���E . ��ده �� و �� ��)� �� آن �6ار داده ا�+ 

� ��*� از ��ی و�3و]> � ����)� �)*�ده �)9+ $

�E(KK ا �ر �)��	   �C$از ;��� ا ��0�

��9ب  	 ��د  c�; ا&>م ���C'� . از aJ
�����ت  
�اوم از ��ی ا�Jز�9)�ن ار�:�&	 �

J ا ���� از آ��ن و +Sدو 	��G(
,J و �
a وا�9
از د�
-)�ی �*�دار $�را$�س $�  ��ب و 
� "� از $�ر درآ �، ��R	 aJ از ��9+ nط��

&�ا 2 درو�	 ا S���X)19 در و�3و]> 
ا�E ا&>م �
)3 و د�'�	 &�0	 �� 
دوS+ و�3و]> ظ�ھ�ا ��ای �6رت 
�'�]	 و ا�:�د ھ�اس در �)�وھ�ی 

� ا�+
.��!J و�3و]> ا�:�م 	ا�<>� .
� &> +  ا � درواO6 �)4 از آنQ

 	��(� +(R6�  �6رت و ����ی
ا S���X)19 ا ���� در �G6ل و�3و]> و 
ا���� آ ����ی E(�L و ;���	 ����، 
� �)��	 ا�+ ��ای &�@ \� ���,�
آ��� در �����+ �)��	 و�3و]> و 
� ا�
����ت ���Jن ��ل :(
���zه در �

� در و�3و]> ��رت  	  ٢٠١۵$
�وھ�ی J!��د، د@�S+ $�ده و �� ��د �)

 �(b� 	Sا�G��n� +��(� ط�.�ار 	ار�:�&
���� �)3 در ��رت &�م  �.<)+ و . "!ارد

J)�وزی  :�د �)�وھ�ی ا�<>�	 �� رھ�Gی 
 L��(�Nicolás Maduro Morosس  �دورو 

در و�3و]> �� �\ ا�<>ب ر�-)E ;��� رو��و 
� در ا�E  �ت $���ه از ��ی . ���1$ 	
 <�و 

و @V0 ھ�ی  �Gرز د�-�  �دم ا�<>�	 و�3و]> 
� و ھ1 
.��!J رت�� E(�L رھ�ی ا ����ی�,$
�G  E(�Qرزات و ا&
�ا�tت  
#�و�	 $� از 
 �t و 	6�
  2.����ی ��ز �ن ھ�، �*�دھ� و  
9
	 ;*�ن در $��ر ��Tھ�ات "���"�ن (S���X ا
 ��، ط>�
.��!J رت�� B0
در $,�رھ�ی  �
دار J)�وزی @V0 6*� �ن و�3و]> و ��9+ 

  19(S���X ی ا�Gرھ ���:E(R ا�E $,�ر �
 E(-ا�<>ب ر� �آ ���� و �,��� آن ا�+ $

'2 آ ����]	 در و�3و]> ا ��ن  �.<)+ � 

  .���اھ� دا�+
�Fل ا��ره ای $���ه  	 $�)1 ��  <�و + ھ� و 
 �Gرزا�	 $� در ��ا�� �*�;1 �)��	 و ا6
�Kدی 

� ا�+
.��!J رت��  :ا S���X)19 آ ���� 
و�)O در $�را$�س �� ��ر�M  ـ ��Tھ�ات

 �G��ر�*Q٢٠١۵ �رس  ١٨ .  
ـ ��Tھ�ات در $,�رھ�ی  �
B0 آ ����ی 
0� آرژا�
)�J ،Eرا"�]�، ��S)�ی، ':�  	���;
ا$�ادور، $��� و ھ'E(�e ��@	 $,�رھ�ی 

  ...د�-� ;*�ن  �:'0� ا���X)�، رو�)� و
 +S1 دو('K� �ـ ;'O آوری ا �sء �� &0)

 Mاز ��ر� �در  ٢٠١۵ �رس  ١٨او�� � $
  .و�3و]> ��وع ��ه ا�+

 �ـ ھ'E(�e دو ا���د�� ز�� ط	 �� � ھ�]	 �
دوS+ آ ���� ا&
�اض $�د�� و @�اھ�ن 

���� 4��@ 1('K� از +Sدو Eاف ا��Kا�:  
 Union of(ـ ا���د��  20 آ ����ی ;���	 ١

USAN South American Nations,(  
ـ J)'�ن ��S)�اری @0<*�ی آ ����ی  � ٢
)ALBA Bolivarian Alliance for the 
 Peoples of Our America(  

در &)�F Eل �� ��T  	 آ�� $� ا���د�� ارو�J و 

�� �Fا26 $,�رھ�ی ا���X)� و .�ا�9� �� ���ار 
� ا��ان ��Qان  �ا.<+ از @�د��ن �,�ن ��'�

� ھQ�"ه ��اده ا��؛ اzو� �')E ا���د�� ارو�J و �

�ن ا���	 ا�E ا���د�� ا�+، در � �آS'�ن $
 ���ا�� �)��+ �Q-�ل ا��ا@
E و �B(Rs رو�)
� و �� (Sھ�ی او +#S��  17�(0& ���� ی آ��از 
 <�و + ھ�ی $1 و �)4 @�د �� ���Qر �09)1 
اوا � و ا )�ل ا�
�ا��z\ ا S���X)19 آ ���� 

رو�J در �G6ل و�3و]> آ�� �)��+ ا���د�� ا. ",+

��ا�� در ;*+ ھ'�اھ	 �� �)��+ و  �'	
 19(S���X ط�0 ا c�; و �ا�
�ا�zی  �;�ا;����
 E((R� 2 �& �; Eآ ���� �6ار ")�د؟ و در ا�
$���ه ھ'���Nر $� G6> ا��ره ��، �)�وی 
 +9�� �0Fو�3و]> در و V0@ + رزه و  <�و�G 
 �t ھ�ی ;*�ن و  �دم آزاده و V0@ aX� و

9
	 ا�+ $� �'	 @�اھ�� $,�ری و ا(S���X 
 19(S���X ا O �N  	����6 4�
'Fز 	د � 

  .آ ���� "�د��
 �G�,:�J Mدر ��ر� E(S�� #)� و�3و]> در�١٢ 

در �\ �)��)� &'� 	 @�Nب ��  ٢٠١۵ �رس 
	  E(�Q 	 �'& ای .... «: ����9 ا.��ر�
� 

ھ�"��� ا&'�ل �t ) او�� � ـ ��.�ن(اظ*�ر�� او
و 6*�آ )V0@ �t �� 3 و دوS+ و�3و]>  ����6	

	  �[�G� را ��$ . � � را �� &��ان @0<	 $
��ه را �*���  	
$��، �s6وت  ا �)+ ا��Lت  

� ای ���$�دن، Q)3ی �)9+ �)4 از $��4 و6)
 ���ای �J����ن  ��.O �:�وز"�ا�� F<)<	 او $

  .در ��sد $� 2 �� ا�<>ب ��S)�اری �6ار دارد
��ل ا�
<>ل $,�ر @�د  ٢٠۴ � در ط�ل 

ھ�"3 ;�-	 �� $,�رھ�ی ھ'��9� @�د ��وع 
9
-	 . ���ده ا�1G'0} و ھ� �$ 1(
0
	 ھ9  � 


	 در ��ا�A . را ھ�ف @�د �6ار داده ا�1F
 	S�  وی�(� B(Rs� ی ��زل �#+ و�*� 	���$
@��4 وظ�]B @�د را در �G6ل @V0 @�د، 

ر @0<*�ی ��ادر در آ ����، آ�)�، @�ور )���، د
� $'�Gد �#+ دار��، .�ا �ش $ �Jآ.��<� و ارو

	'� 1(�$.«) +Sو ���� ��<2 �6ل از �,��
JUNGE WELT ٢٠١۵ �رس  ١٣.(  

� ز��ن ا�-0)9	 در � �� ای $(��N@ در E(�e'ھ
� ھ� ��ای F'��+ از F<�ق �G� ��G�

�,�)Netzwerk der Netzwerke zur 
Verteidigung der Menschenrechte (

ی از رو��#��ان و روز�� � ���A &�ه ا
 �-�ران �)E اS'00	 از ;'0� را 3ی $>رک

  larkCRamsy ان  3اروس�
 István(، ا�9
Mészáros( و�S�$ ھ� ���و،

��X�او)Hernando Calvo Ospin (و ...
�،  	 @�ا�)1
  :ا�
,�ر ��.

 � رو��#��ان، ھ�� ��ان، ;�����ت «

	&�'
� ;��� او�� � و ا S���X)... ا;(��(� 19
 �آ ���� را &0)� ;'*�ری ��S)�اری و�3و]> $
�0} و �F$')+ آ ����ی  �  {���9
<)1 و  

 � �� . را �� @�N  	 ا��ازد،  ���م  )�'�])1
 �(��(� �در » VF ا�Ntاری  0	«آ�)1 $

 ��Tر ھ'�ن ا&>م ����1 و �*��� (آ ����
�+ �Sای ) و�3و]> از ��ی او�� ��+ ـ ��.�ن�

���} �*��� از ��ی �3 c�; و]> �\ ا&>م
� ا�<>ب ��S)�اری و "� 	 �),
� در (0& ��
9
�ش @#<�ن از ��ی " +*;
 �t + �� .���دھ�ی�ه ا��
ا��Lت  
 E*(  در �9
	 را $(S���X ا
� ا�� و در 
��S)�اری و �Qوز ��@��
� ا�� در 
��ا�� �6ره ط�)E ا��ا@

� @V0 ھ�ی . "�0 @#� ��زد� � 
� ;*�ن ھ,�ار  	 دھ)1 $(��(� Eا� �

 �او�� � ا ��ن �\ �:�وز &�0	 را �
 4(J ار �)4 از�(S�� آزاد E*( 

� ا�+
@�� 2'�
 � �'�م .  
�)�وھ�ی �t ا S���X)9+ را 
��ای  � ��ط� �6ار  	 دھ)1 $
@�د را &0)� ��ھ)��ت و دروغ ھ�]	 
� ر���� ھ�ی ;*��	 ��  ��وش $�دن واR6)�ت $

@V0،  و ;�0")�ی از �)�اری و ھ,)�ری �\
".  �ام  �
,�  	 ��ز��، �� "�ش  �دم �������

 � در ط	 ا��F Eادث ��R	 از ا&>م �
)3 و 
� و�3و]> ـ (&0 �� 	�0& c�;رس ـ ��  ٩� 

$��ن ��ھ� �*���ات،  ���رھ�ی ��T 	 و ا&>م 
  . �اOt "���"�ن ��ده ا�1

� رو�E ا�+، ھ�ف آ ���� د@�S+ در eآ�
و از ا�E . +ا�
����ت آ@���ل در و�3و]>�

��ا�A . ط��x� V))� رژ�1 در $,�ر ��S)�ارھ�
;*��	 و ���ان ھ�ی  
'�$3 در @�ور )��� از 
���9 و در او$�ا])E از ��ی د�-� &� 0	 
 �;�
�  �دم ;*�ن  ;�� � �#	 ا�� ��ای آن $
 ���ظ �)��	  *1 �S از 	Sو \Q�$ ر�,$ Eا�

وظ)#� ھ'� �)�وھ�ی  
�6	 و �t . "�دد
+9(S���X ا  �و در �B اول $'��)9+ ھ��+ $

 �Q�"ـ ا 	ا���� @�د را ��*� در  �ا3$ �;��
 �((x� و آ �ده �
��"��3 ���� ـ  ��ود ��9@

� �'��G  3$رزه ا.,�"�ا���� در :(
��ا�A و �

. "�ه "�ه ;��� و �� د�-�ی $� ��;�د آ �ه �����
 E(� ��E(�Q ا�+ وظ)#� $'��)9+ ھ� در &�

B(Rs� +*; در 	00'Sرزره ��  ا�G  و
19 �� و�zه ا S���X)19 آ ���� از(S���X �9 ا��  


�4 ;*�ن و 'Fھ�ی ز V0@ �� 	-
9G'و ھ
د.�ع از  �Gرزات �� VF آ��ن در �G6ل �:�وزات 

����� ا�E . و �*���ات ا S���X)19 از ��ی د�-�
 	
9(S���X ا �t و VF ��-!ار�1 $�  �Gرزات �

ا.
�، �Qن  @V0 ھ�ی ;*�ن از د��"�ه  � �� دور
��

'�L دور از  � ھ9Fا.  

9
	  � �� د�-� (S���(����
�-!ار�1 $� J)��� ا�
 �� �*�� �  ���(J �� 2��G� ن�,�
'F0<*� و ز@

. @V0 ھ�ی $,�رھ�ی  ��ط�F Vد ���ا�	 ��د
� .R> &'�ه ا�+ و �tور�� eآ� ��-!ار�1 $
� &'�ه  � را �� @�د  �NRف  	 ��زد و ;��

� @�د  �NRف  	 $��،  � را وظ)#�  *1  � را �
6
� 7)� &'�ه �  �eزد از آ��� 	�ر .�ا ��Qد
 �Q�"ـ ا 	R6+ و و;�د وا�ری ا�; 	S+ و�ا
7)� &'�ه ـ دارد وS	 ����  	 ��ا�� در آ���ه ای 

� زودی � 	
F... )23� ۶ادا�( در  

  !از ��0?�ک ���0ن ا��-��/ د��ن ;,��

https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 

 
 

و �ط  ��U /و ا0]���&�ن را   ق.�ک ��ا ����5وز<�اِن ا�&H"�ر<�،  �
��ک ;,,� .�\ �-� G�+�-0 ا���������� د�U و ����  G"  



   ،  

�                                                            ��.�ن ار"�ن  �$3ی 3Fب $�ر ا��ان                                ١٣٩٣ا�#��  �ه  -  ١٨٠�'�ره    �#�۶   

�&�������0ن در 
Toufanhezbkar 

���0ن(=8ب ;�را��ان(  
 در�0[  �ک

Toufan HezbeKar 
 

 

  ...ا��������� آ����6 در راه د.���
 &'�ه "�دد، ا S���X)19 ;*��	 ا�+ �� و�zه

ا�E ا � $� او �)�وی &'�ه . ا S���X)19 آ ����
@�د را در  ��طV �#+ @)3، و ز ��	 2G6 در 

	 و�
��م �'�$3 داده و ��  	 F �� ن و�
9��x.ا
 �داده ا�+،  � را ����G د�Qر ا�E ا�
�Gه ��زد $

  .او ���� �<)� ;*�ن را .�ا �ش $�ده ا�+
 �و�3و]> و ���� در آ���ه ای �3د�\ ھ'

� ��زه و آ ���'>S 	���; و آ ����ی E(�L ی�
@�د را . �Qب ا S���X)19 آ ���� @�اھ�� ��د


� �� @V0 ھ�ی ا�E �6ره و ,(� 	-
9G'آ �ده ھ
 Eآ ���� در ا� 	
9(S���X رزه �� �*�;1 ا�G 


	 �� �)�وی ا��کF 1ز��� �>N� .  
 

*****  
  
"/ �� ...ا 8اری" ارز��ی 

� از ر���� ھ�ی "�وھ	، �'� ��ھ��� $
� ارز�*�ی ا��آS	 ھ9
�� " ارز�*�ی ��7	"$

��ای آ�*� F<�ق " ارز�*�"ا� . E��E  	 رود
از ;'0� . �*�و��ی و F<�ق د �$�ا�)\ ا�+

آزادی ا���د�� ھ� "، "، آزادی 106"آزادی �)�ن"
	#��... و" آزادی ا3Fاب"، "و ��ز ��*�ی 

 E*�"ا��رزه  )0)��*� " ارز�G  ل�K�  �
R(Gط
 +�� ��ده ا�+ ا��9ن �'$�F ت�>Gط �t �� 1
�

� در ط	 ا�<>��ت .�ا�9� و آ ���� ��ای $
وS	 در دوران . �,��+ �� ار �xن آورده ا�+

 E19 ا�(S���X *�"ا�ار " ارز�
9
	 ا�� ���J ��
9
	 ��@>ف . ا�+(S���X ا \S�'  در @�د

���6ن ا���	 @�د ا�E $,�رھ�  �ام �� ز�� 
�  	 �J"!ارده  	 ��د و از �Fود 
�#�ذ آن $��

 �دم ا�E $,�رھ� ����  �ام �� �T� �tم . "�دد
���د، درو�)�*�ی  �#	 و ر��دن و د�
�Gد 
 	��K@ داده ھ� و اط>&�ت �� 	
Sزدن دو
 4��@ 	��K@ 1��F �آ�*�، �� �R� �tض �

� ��	 .  �Gرزه $���'$�F �>Gط �روزی �)9+ $
� طG<. از ا�E $,�رھ�، ا�F E<�ق را ����د ��'���

� ا�F E<�ق � 	
9(S���X ا \S�'  در �'$�F
 O.��  �� ای و.� دار�� $T�S �� \(د �$�ا�
�)��	 طG<��	 آ�*� �� )E ��د و"��� در  �رد 

��~ آن � �ا�
����ت آزاد در ���� $,�رھ� $
 2��
� دروغ  � � V��N  )2 آ�*� ��G�� ھ'),

رای .  	 ���� و آ��ا �� ر�')+ �'	 ������

�G ا�+ $�  ا$��C+ ��ایR  	�� آ�*� �� ز

��.O.��  . 2 آ�*� را ��ز��ب دھ�  Eا�
9
	 ��ای ��$�ب آزادی �)�ن و 106 و (S���X ا

�� ھ'� �)�وھ�ی ار�:�&	 در ... ا3Fاب و
� ھ'��ری  	 $��� و �� آ�*� N0� +�� \S�' 
 +9(� ���ری  	 ر����� $�  ��S#�ن را �� �

9
�ن ھ'��
	 آ�*� �� دول &��	 &��. $���
 ،a��� در 	0& E� ،�(�در آ �N6 دی و�R�

aJ . "�اه ا�V��>F E ا��...  �Gرک در  �K  و
 ��	 " ارز�*�ی"آ�*� " ارز�*�ی" 	 �)�)1 $

 �� \(
�L ����  �
�ی و Q�J	 ��ه ا�+ $� 
. ھ� ط�ف $� ��,�� 2��6 ا��NRف ����


	 ;�����	 را $� در دو F ن�'S19 آ(S���X ا
� ����  	��*; c�; �0ه; ��ه ا�+ وارو�

� ��ه .  	 دھ�

�ر ��Q  )0)�ن �*�دی ��;9,$
��ره   )0)�ن  �دم ��روی �)\ ٢۵و 6
2 &�م 
 Mدر ��ر�"	[�J*�ی ارو�ارز " 	  �
��د��ه "�.

.�ا�9�، ا�-90
�ن، ��x��J ،\�z0ل، . ��د
� �)�وھ�ی S3�  �� �(S�
ا���X)�، ھ��0 و ا�

آ ����ی  ا�
R'�ر"� $� ��6*� آ�)�، آ.��<� و

E(�L را �7رت $�ده و  )0)��*�  �دم آن 

�ر ,$ 	Rtو E��� ���(,Fو ���ز )�*� را �
 	 $�د�� �)�G�(� 3ره ا�E ارز�*�ی آدم $,	، 


	 و��Jادz� ،، �7ر�-�ی	را از ... آزادی $,
 �ارز�*�ی "��ر�M @�د F!ف  	 $��� و �

	[�Jارو " y#F ای آن ;�-)� و آ��ا�� ���� �$
2��

	 .  	 ���� $�د  �N0� ی�(��X�در ا

� "�رھ�ی $ ���� 	  O��  ا���، ھ��ز�.
 +�N0� +��� �د�
:'R	 ;'*�ر���اھ�ن را $
9
*� و ��زی ھ�ی ا�
�S)� و (��. +��'F ن و�G0ط
آS'�ن 6
2 &�م ����، ��G6 4G $��� و ا��Rد 
 �*
9�z�L�. ن و ��زی ھ� و�G0ط +�N0� ت����;

 �رد " ارز�*�"$�ام ���� �J�)� . را �,�ن دھ��
 �$ 	Sآن دو �� ا ��ن دارد ھ'��-Q +؟�ا �T�
آزادی و د �$�ا�	 را در @�ن �7ق $�ده ا�� 
� $�ر"� >G'�0 از @�ن ط  	و ��ر��,�ن ��ر��

آزادی "و  0
*�ی ;*�ن ا�+، �)��Gره ھ�ادار 
رو�E . "�د��ه ا��... و " آزادی 106"و " �)�ن

ا�:�د ر&�  ا�+ $� ا��x(0G� Eت زھ�آ")E ��ای
و وF,+ و دا E زدن �� �\ ;�c روا�	 
����ا�� ���A ر���� ھ�ی "�وھ	 درو�X7داز 

0
*� . �7ب ا�+  ���� �(>�ھ�ف از ا�E $�ر �
9
*� را از (S���X + ا�+ �� د�و  �دم ;*�ن ا
��T روا�	 در $,
�ر آ�*� و ��;)� ا�E ;����ت 

� "� ��ز �-!اردN0� 20  	 �'& در ا.��ر . ��
 Eا� ،	G(S �
�  	 ��د �:�وز �*� +��(�

9
�ن، ��GSن، .E(N90 و��x.اق، ا�& ،�... ��ر�
� رو���S . ا ���رد  �دم دادر$ +0+ �)9& 	�

را �0.3 وز�� ا�c�; VG آ ���� و ��	 
از;���
��ران ;�-	 در �:�وز �� &�اق ا&>م 

�Jورد"�ر ���در�
	 �#+ آ ���� را در "$�د 
 "."�ار داده ا�+ز�� @�ک &��9
�ن ��Rدی 6

  
 

*****  
  

G�"&��  �?��,"  �0ا.�ان... 
9
	 ا�+(S���X رھ�ی ا�,$ . Eدم ا��K�

 و ��@
'�ن 2)از ھ'� در �,� ,
�)@�د را �
 	[�J �� و 	 �T� ،دی�K
دو��ره د�
:�ت ا6

.  �6ره �,�ن  	 دھ� ��J~�J-�ھ*�ی ��T 	 در 
"	GN6 \� ه ";*�ن��
�6رت "، $� ا��Lت  

��د، �� ��ر�~ ��0)2  	 رود، آن " رھ�Gی
�  ��ط<	 Q �� 	9$ �Q د�� E�رو ���ای ا���
��ای �7رت  ���A09� O ����، $,�رھ�ی 
� ای را آ�7ز �'�ده ��'F�(� c�; 	
9(S���X ا

آ�*� در �>ش ��ای ا�A09� E در  <��2 . ا��
ر�G(6ن @�د، �� ��sدھ�ی  0	 دا E  	 ز��� �� 

 1
� +�
)��G	 @0<*�ی �,J �ا�E . د�+ ������
 	 �T� ردھ�ی�@�� �F �� �*آ� E(� د �ت�K�
�  � آ��ا ��R از ��ر�� در $ ،���� 	  ���,�
او$�ا])E  ,�ھ�ه  	 $�)1، و ا�E �,��-� آن 
 V('R� �*
9(S���X ا E(� ھ�ی�s� Eا� �ا�+ $

����� 	 .  
� داران و �� ��4، (J �ھ��ز �� ��Q دھ

ا���+ �� ��� "، "���Jن ��ر�M"���0"���ن آ�*� 
�\ ��Tم "ا&>ن . را ;�ر  	 زد��" داری
� ای ���.�، ��ون ���ان و در ";���R �; ،

� داری ای $� @�د را �� ��0}، �����زی "
��$ 	  " \� ���J �� �$ ،��
�  	 دا�t�&

� داری "S���0)3ه ��ه"�� �� " ���� ��ه ا�+، $
طG<�ت و  �Gرزه طG<��	 از �)E  	 "در او 

� �,���  	 ����، ، ا "رودeھ1 ا$��ن آ� �
 � در ��Q دھ� ا@)� . ��-��
	 ا�+ و �� ر.�ه

 �� ;�ی �c�; �� {0، $�د��ھ� و &�م ا&
'�د ��
  .د��
���رھ� رو��و  	 ���)1

 �� داری �'	 ��ا�� �� $�ر"�ا�	 $�� �� ،�(@
�� �)�وی $�ر @�د در $�ر@��� ھ� و  ���9ت، 

 	  �� �����، در  3ارع و د.��� @�د �
�)��رھ�، .<�ا در �*� و دھ�ت، �� �\ $�ر 
 2��6 Aا��� � �1T و �� �\  3د  ����، �
 �t�& E 0}، ر.�ه و �\ آ���ه ا� ��'2 و ��

��$ !a�&�� < �$ : ،ا��ی ھ����� Eا� V>��
 �;� ��رش �'�م $�ر"�ان و ��7>ن  	 

  .��د �� �6رت �� ��� را ���-�ن $���
� ��ده داران، از ز �ن  �Gرزه ��ده ھ� (0&

 ،	��>Gط O �6رت در ;�ا �F�K� رزه ��ای�G 
 ��  �Gرزه طG<�ت ��د��، ھ'),��� �$ 	R ا�;
� از �
'-�ان >Gط \� ���F�K �6رت �� و�)0

� د�-�ی �'�م ��ه ا�+>Gج ط�@ �� . ��� ��
9
�ش " �داری �)�وھ�ی  ��Sه را �� �� آن در;

را داده ، $� �Qر�Qب  ����Gت  ��S)+  �;�د 
&>وه �� آن، �� ��� داری .  �#:�  	 $��


� و�R+ ��,)� و ,(� �Q ر"� را ھ��$ �>Gط
او ھ'E(�e ��ا�A . او را دا]'� آ �زش داد

ا;
'�&	 ای را ��;�د آورد، $� در آن �6رت 
� ا�
C'�ر ����ه �� ;�ی �6رت �\ >Gط \�

� ا�
C'�ر $���ه ، �
�ا�� &'0	 ��د>Gط . Eا�
� $�ر"� ��� 2 ��ر��	 و ا;>Gط �� 	&�'


وظ)#� ای ��ر��	 ای را دا]� �� ��@
'�ن 
 �0� �$ ،19(S�(��� 	�R� ،وره "!ار���
 ��S)+ $���"�ن را ��S�  �0)+ $�� و طG<�ت 
��ل   ،��(Q�� را 	��>Gری ط�'C
و روا�A ا�

  .$�ده ا�+
� $�ر"� ��ای اوE(S ��ر @�د را در �6ن >Gط


'-�ی �� ���، در 6)� �� ��زده &0)$ 	[�* �
� ارو�J را در ��  	 "�.+ �,�ن >N�  ��ا��
داد و ��ای  �ت $���ھ	 �6رت را در ��ل 

١٨٧١  aر��J ٧ادا�( در �23( ...در  

  ر�، د����وری �ورژوا�� ا�ت و �� د����وری �رو����������8=�;"�� رو



   ،  

�                                                            ��.�ن ار"�ن  �$3ی 3Fب $�ر ا��ان                                ١٣٩٣ا�#��  �ه  -  ١٨٠�'�ره    �#�٧   

 و=�ت، ��I�"( ���و، و ���و، _����C Gوز���

G�"&��  �?��,"  �0ا.�ان... 
� دار . ���+ آورد�� �� �>G�6رت ط aX� وی 

 �G
، در رو�)�  ١٩١٧را در ا�<>ب ا$
 �>Gان ط��& ��F$1 ���-�ن ��@+، @�د را �

��ز �ن داد و ��@
'�ن $,�ر ��راھ� را، در 
 �ت �3د�\ �� ��Q دھ� ��"� *�ی �3ر"	 در 
 4(J ر ا��9ن از ا��9ن�'C
راه از �)E ��دن ا�

  .��د
 	
9(�(�S +9(9$ز ��*�ی  �ر��3اب و Fا ،� 
�'�م ;*�ن $� در $�#�ا�E(� a اS'00	 ا3Fاب و 

9
	 "�د ھ1 آ �ه - ��ز ��*�ی  �ر9$)9+ (�(�S
9
') E��S-�د �,�)>�'�ن، (� +G���  �ا�1، �

1 را .�ا  	 � +�� $�ر"� و @0<*�ی �>Gط
 	00'Sا E(� رژوازی�� �@�ا�)1، $� @�د را &0)
�� و از ��  �Gرزه ��ای آزادی 
  19(S���X و ا

� ا�
C'�ر $���ه و ��ده . را �,��� $���� �د�)�]	 $
� �F$'�ن � �ا�
C'�ر ����ه، ��R	 د�)�]	 $
ا S���X)19 و ��ده ھ�ی ا�
C'�ر ����ه �<9)1 ��ه 
ا�+، �� ��ی دوران ;��� د"�"��	 ھ� و 

  .ا�<>��ت  	 رود
� داری $� ��ای ��ده ھ�ی ا�
C'�ر �� ��
 4(� �Q ارد، ھ��� �t�& 3ی ��ای(Q ،ه����
از J)4 در��ر�M، ��ا� A���S�()19 را  *)�  	 

� $�ر". $��>Gان از ��0غ ط�� 	از ا$��ن   �Q �
 E�� 	#($ �T� �N>� از �Q و 	'$ �T� �N>�


�,�ن �� آ �زش از . "#+'Fر"� و ز�$ �>Gط
�:��)�ت  �Gرزات ������]	 و  �Gرزات �)��	 
@��4 و �)4 از ھ'�  �Gرزات ��ده ای در 
�9)�ری از $,�رھ�، ��ز ��*�ی @�د را ��Nر 

��,�� 	  1(��� ای �TF<  2��6 . �Q �"ا
@	 از $,�رھ�  ���� ���a و ا�<>��ت در ��

� $�ر"� در راس آن �6ار >Gط � �K، ھ�-� )�
 �>Gط �دا�+، از آ�*� ر��ده ��، وS	 آ���ه �
 �� �$�ر"� و $�ر"�ان ;*�ن �V0R دارد، $
 4(J �آ �زش از �:��)�ت ا���	 آن، ھ'��eن �

  .��ز��
���� دا�9+، $� د�
{وردھ� و �:��)�ت ا �اج 

ات  0	 و ا;
'�&	 �'�م &T)1 ا�<>�	 و  �Gرز
 �  �$,�رھ�ی ;*�ن ا�E را ا�Gت  	 $���، $
 E+ @�اھ)1 ��.+، و ا��وزی د�(J \� �از �� �

�
R(�و � �Gرزات . ��ر �� �)�وی �),
� و دا �
� ��ای آزادی  0	 و ا;
'�&	، ھ� ��ره $ � 
ا���ل و�zه و ��� ��  ,��Kت ھ� $,�ری 

�  راھ*�ی "���"��	 را ��  	 "����3،N>� از
 +0K@ \� ای @�د، ھ'�اره دارای�
�  �T�
9
	 و ��,	 از رو�� وا�F ا�<>ب (S���(����
ا�


�ی @�اھ�� ��دSو�J 	��*;.  

	 را وا"!ار  	 $�� $� و�Fت (S�n9  �  �� Eا�
 E(� و 	0  ����@�د و �,�)>�'�ن را در 

���م ��,)1
  . اS'00	 ا�
  !���)�J 19(S)�وز @�اھ� ��

  !ا�
����)���S)19ز��ه ��د 

�ر��ی ھ'� $,�رھ�ی ;*�ن و Sو�J 0<*�ی@

���� ��
  1
� +��! 
 

*****  
  

رو�������8 ��P� ���5 ط-?/ در 
ا��ل ��ر;���� �,�,��� ا�� و 
د���W�&6 ��ر;���&/ را  ( ز�� 

رو����C  . ������8 �/  �د
���ژی  �رژوازی  ا�� و  � 9ا��

�3/ �?�رزه ط?*��/ و =8 ��  ( �3/ 
������� و د�6&���ری �Cو�&�ر�� ��

رو�8و���� _� ا�*1 / و . �/ ر��
د"G ط?*( ;�ر<� ا�� 

 

�9� ١٠٥���0ن ا�6&�و��6/ "�ره (�"� )H��+� �0ن��� آ��ا در ��ر�"�ی  ��&,�(  
 :�/ .�ا��� "�ره ا�G در

���0ن(�د �ش ��روزی =8ب ;�را��ان(  
  !��روز��ن �?�رک  �د 

  ��C94ا��ن �G��H =�اU\ د�&"8د در ��ل 
  ;�ر در��رد و_�H� ��H�&/  درد دل �W ;�ر<� 8-0

   ( �,��?� روز���D/ زن) ���0ن( ����( =8ب ;�را��ان
  ��رس روز  �G ا�"--/ زن �08.,�ه  �د 

  دررا +() ���0ن(ا���1( =8ب ;�را��ان
�� ;�ج  /��Dز��ا�/ ����/ در ز��ان ر �   � ا��ام 

  �D�05+1م 
  �,�U�( ھ�&( ای W� e*0  ���( ا��

��Pھ�ات �6ھ",� ھ8T�H?�  اران �H-� �-�( 0*� و
  �W <8ارش ;���ه از ���ان  ( �,��?�

  روز ���D/ زن
  �&����ھ�، �� �ه ;� f,D ا�0وز در ;,��ه آ����6

  ا���1( ;,�3ا�[  �G ا�"--/
��ور D,��&�6را�( رg�0 <��&�وو �����دو د���دو را ���ا ��62م ��6,�� !  

���0ن(��Cم =8ب ;�را��ان )  W�86� ( ر0*�ی   
���0ن  � =8ب ;"����� ا������  )����2� ��hھ )?=�i� )���,�,� ����;ر�� (  

���0ن Wا�6&�و�� 
١٠٥"�ره   G٢٠١۵آور�\ ��١٣٩٤ه �0ورد� 

  ;�را��ان =8ب ����( ا�6&�و��6/
toufan@toufan.org    www.toufan.org 

 

      ���� ;&� )��( ا�,&��&/ ���0ن  
 http://toufan.org/ketabkane.htm  

  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                               ���� آر�� �����ت ���0ن  

  �&�������0ن در          https://twitter.com/toufanhezbkar 
���0ن در ��0?�ک      https://www.facebook.com/toufan.hezbekar  

  /��-����0ن در��0?�ک  ( ز �ن ا�      https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts   

 



 

 
 

     

"/ ��" ارز��ی 
 f,D ا 8اری  �ای

 روا�/
���ی را $� در ز��  ,�ھ�ه  	 $�)�، 
9
��ج از ;3وه ای ا�+ $� 3Fب $�ر  

در ��@�رد ��  �;�ای ) ��.�ن(ا��ان
��ور �����9"�ن و $�ر�����ر�9
*�ی 


,� $�ده ا�+"  ��رS	 ا��و"�  . Eدر ا�
9
*� را �� ;3وه (��'$ {(����@�رد 

0� د�E ��ز"� �'�ده و �,�ن داده ا�+ n9 
 19(��(*�� ا�>م �
)3ی ا S���X)19 و $
�  �ھ)+  �Gرزه &0)� @�ا.�ت و ��دا�	 و �

�  �Gرزه �� ��ور�19 را داردG�; �@�د . �
 E��
9
*� �3ر"(��(*�9
*� و (S���X ا
 V��,� 	J در �
	 ��ده $Sی دو�*
��ور�9

��.��

	 ھ9��Jادz� 19 و( . +��(� Eا�
 �آ�*� ��  
 E��(�E��� 1(9>� + @�ور  )��

در ا�E ��� دو رو]	 . ��رت  	 J!��د
9
*� را $� ��@	 از ھ'�ط��ن (S���X ا
رو��#���'�ی  )*E  � را �)3 .��� داده 

�(�$ 	  �TF<  ا��:  
  ۶ادا�( در �23( ....در �'�م �0G)�xت "

=8ب وا=� ط?*( ;�ر<� ا��ان " =8ب ;�را��ان"����( " ���0ن. "����( ای ;( در د�� دار�� ز �ن ��ر;���� �,�,��&��ی ا��ان ا��: �),/  � .�ا�,�<�ن
�ن  ( ��ری ھ"( ;"����&��ی ���I ،g( از ��P ��دی و H� )I,�ی. ا�� ������Pت و �C�,��دات .�درا  �ای �� . ���ز دارد ا�G ز �ن  �ای ھ�I( ر��

 ( �� ;"W ���/ . �� را در E"D آوری ا.?�ر، ا�,�د و اط��1ت از ا��ان و ��Dن ��ری ر����� و از ���k�� \6 ;"����&/ ="��� ;,��. ار��ل دار��
I ت ھ�، ھ������ G��9 و  ( ا��D� �C �6ء  � ���وی .�د��8/  �,� ���ز�,��� ������، ز��ا �� �,��  � اD ); را ��ری ر�����، . ,� ھ� �� )���� Gا� Eز���در 

 .ھ�8,( <8اف E��� /&�C از آن ا�� ;(  &�ا��� آن را  ��� ھ"��ن  ������

��د��� G�"&��  �?��,� )  �0ا.�ان  
;,�3ا�[  �G ا�"--/ ا=8اب و ��ز�����ی "

 )IKMLPO"(��ر;���� �,�,���
ا�E ���ف �� �Jس $�ر و �� ��� در ! در �6ن �)9+ و ��1 ھ'��eن د�)� در ���ف ا�+

�'�م ز )�� ھ�، ��ز��ب ا;
'�&ِ	 آ�
	 ��J!��ِی $�ر و ا;
'�&	 ��ن .3ا���ه ��S)� از 

� در د�+ &�ه ��9,(� �Qھ� �$ ،�F�K� داری ��� �� +0K@ �-ی د���و از  �

  .ای ا�-,+ �'�ر  
'�$3  	 "�دد، ا�+
 �� ا��، $
��ل �K� 4(Jر آ�*1  ۵٠ھ1 ا$��ن �)�وھ�ی &0'	 و  ��Sه �� �Fی ��� 2 ��.

 ���)3ه ��ه، $�ر��د .�{وری  ����ات و $'X)��� رو�� ��S)� �)4 از J)4 . �'	 ر.+
� ا�+ در
�	 �9)�ر "9
�ش ��.�K@ و 	&�'
� ا;�&0)�17 ا�E، ھ� ا �ی . &�


�sد @�د را �� ھ'�اه  	 آورد، و   �� ��G �� �ن �� ��� ���ا )�ِی .3ا���ه ای، $
�، ��ر;� ا&>ن @�N ر�)�ه ا�+، $� @�د �,��-� �J�)�ه "	 ای ھ9+ 
," ���J داری

� اe���Q ،د�(" 	  �',Q�� ھ'3 �ن از وی �$ a3ا�(� +Sروزھ�ی دو E��@ز آ
� ا��
  ..�ار.

� ھ��ز $,�رھ�ی �9)�ری از آن  ٢٠٠٨در ���ان ��ا��ی �� ��� داری در ��ل $
��ان را � E+ �*�ی ا��ا�@ 	  ��� �� �ز;�  	 $,��، ��ده ھ�ی و�)O ا�
C'�ر ��ه $

 �� داری �� �ن ا;
'�&	 ای ھ9+ $�� �� �در آن �� "�دن آ�*� �)���ازد، J	 ��د�� $
� و�zه او�+" .<� در �وت"��,� . Bدا@+ @�9رت  �ظ�J �� را �R �; 	��
�ا6,�ر �

� ��ر �� ��� داری ا�+R;�. �6ی �,��� &�ا��R  � ���)3ه $�دن رو�� ��S)� : $�دن، �
 ،E(�e'ھ �در ����  ����Gت �� ��� داری، �� ��*� ز �ن $�ر را �<0)2  	 دھ�، ��0

(x
� �<0)2  3د واR6	، ا�#:�ر .<� و �)��ری، ��&�ت $�ر  .�tا �)� و �,��� ا�
C'�ر �
  ."���-	، ��F<	 و �u(RG، "�ا]	، ا&
)�د، .�,�ء و 7)�ه را �� ھ'�اه دارد

� ��د، ��  �ور 
ا�E ا ��ن $� ا�E ���ف در د�)�  �رد �G6ل و ��'2 و �� ��د��ه "�.

	 و ھ'E(�e ����0 	 ��ده ھ��tر�� 	
F د، و�� 	  �
�ی ا�
C'�ر ��ه را در $'

ا�E رو��اد از ;'0� در ����ن، �x��Jل، ���a، . ��@	 از $,�رھ� �� 6)�م وا  	 دارد
� و ��ز�2  ,�ھ�ه  	 ��د($�� ،�K  .  

 � ھ� . از ��ی د�-� آ�
	 ��J!��ی �� ��� و $�ر، ��*� دS)2 ���ف در ;*�ن �'	 ����

*�ی Sاز دو 	
�7	، $,�رھ�ی �� ��� داری روزه ��ھ� دره &')<	  ��)E ا06)

� ��ه، ��� 2
9
	 و @0<*�ی $,�رھ�ی &<� �-� دا�(S���X ا  �T� �N>� از �
.�(�

1 و ا�
C'�ر،  	 ���)1، $,�رھ�]	 $� ا$��C+ را � +�� 	S�  دی و�K
�)��	، ا6

���� 	  2 �� . �9
	 ��ز ��*�ی �)E اS'00	  ���� ا���د�(S���X رھ�ی �3رگ ا�,$
>N�  ،�Jارو	S�'� دی آ ����ی�K
� آزاد ا6)�
، ���� و ��ز �ن  20 $� @�د را �� ��م )�#


1 را �XQول  	 $���، � +�� �'��4  	 "!ارد  ���O طR(G	 @0<*�ی �� 	00'Sا E(� O': 
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Workers of all countries, unite! 
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