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� ��ز��ن ���� ��0ی#*/ �ـ�ـ�ـ��ـ�ـ� و ٧٠در ه&#*  � (�$�  ی)'� از ”   ا$! �	&� ”   $#"�ا�!  �رگ ��

 ا9	�ن ���3  �ی#� ا9*�"   (�$� $##*�1ن در ای7 $#"�ا�!  .   ر����ه�� �5'&4 از ��ا�� �23ن  �1�ار (*

���ت  �د�*"  و ��ی� ��0ز��ا�'�5ب =ـ#ـیـ7 روز� .    �>'����  �1�ار (*١١ای7 $#"�ا�! روز .    � د�ی�� ��

1�ی�ی�  � �*�ی�ن و �D�5"ی7 ا$! �	&� $�B C�ا A�ا��ش (*/ �&0*اد �ی?�د�*  E��F GHA C�  E��F C?&  

�ی7 ���23 ا�� � �I� �  /رز����رز/  � �&یJ� Cه� و ا��م �ی��� در �� C  رو(7 �23ن �'0*ن . 

�L از (�$� در $#"�ا�!   -در ای7 $#"�ا�! � ” �Dه� از دوJ� �Mـ� ”   3*اF�0ن اروDر�F در C$-   Lـ	ـ�و$ 

�اه* (*N م�Oـ�    ا�A�ـP� ران و �*ی��Q���N C  *#&&� را در ه	ز��ن ا$! ��� �	�1ن ���ی"*##$ C�9�R� ؛

�UیT ا�� $C در �)	� �Fر�0Dن اروC$ �F در �ریE .   $�د�* C  زمVاهـ* (ـ*؛ ١٧��ـ�  ـ�1ـ�ار Nـ��'<� 

�اه#* دا(� N �$�) �ر �ی� . �ی#� ا9*� و �2ی7 �&ی>

 ����١٠  
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5$D� @!  ��g�@ Z ��ا8:! 

 Cدر هـ0ـ Cای#�2 3#�ی�ت روز��/ ا� ا�� $ـ

در ای�ان و �ـ�اق و اAـbـ��	ـ'ـ�ن و    �3 ،

و �Rـ� و �ـ�دان،    �0DBن و ��M* و هـ&ـ#ـ*

*'Aق �� ا�"ای#ـ2ـ� AـHـG 1ـ�(ـC ا� از .   ا

 Cـیـ�هـ� ا�ـ� $ـ� dـ� ی�ن D�PAی'��2 3ـ#ـ

 Lـ*یـ�ـ �#23 C  �"� �2��ز�*�1 را  � �ی&ی

هـ0ـQـ�ن (ـ�هـ*    در �Nور�ـیـ��ـC.   $�د/ ا��

e#3 و ���د دو ��� ـ�وری	ـ'ـ� ه	ـ'ـ#ـ* 

C$    و در C'A�1 C��(� ی� را��	9��� و ا�

=#* ��ل اNی�، ا�	���2 و ز�*1ـ� ا�	ـ��ـ� 

ه�0ن دوD'�2ی� $ـC .   را  � ارزش �0�د/ ا�*

ا��م �ی��� و  ��*ه�� �وری	ـ� ا�ـ��ـ� 

را در دورا�� در �g= ��N L �H و 0$��ی�م 

� د�*ان �	&T $�د/ و از 2�Bـ� دAـ�ع $ـ�د/ 

ا�*، ا��وز در �L �H ه� 4Z $)ی*/ و  ـ� 

�Q#3 و9)ی��C ، در Nـ�ور�ـیـ��ـN Cـ�ن و 

d را  � ه�Q0ن �	&G $�د/ ا�*B . 

ا��م �ی��� و #3�d ار��Oـ� ا�ـ��ـ� ، 

 � Bی#* ا�'�اض �� ��ی�ن �ی��'ـ2ـ�� Uـ* 

ا�	ــ��ــ� دوDــ'ــ2ــ�� jــ� ــ� و ا�ــ�یــ?ــ� و 

ا�>�ی�Dی	� در �Nور�ی��C �ی	�، ایـN 7ـ�د 

#3�)� ا�� ��C'N د�� ا��ی?� و دوD'ـ2ـ�� 

j� � و  �ا� �ـ*رت 1ـ�Aـ'ـ7 و در �ـ*رت 

�ـ� 3ـ#ـQـ* و 3ـ#ـ�یـ� .   ���*ن �ـ� 3ـ#ـQـ*

3#�ی�� $C ایB C  �2#ن د�� زد�ـ* .   �ی?#*

و ��زه�ی� $C ای#�2 در C&09  ـC ا�	ـ�ن و 

ا�	��ی� در �ـ�ردیـ*�ـ*، jـیـ� �ـ� ـL  ـ�ور 

 . ا��

ه"'C ا� و روز� �ی	� $ـC ایـ7  ـ��ـ*هـ�� 

�وری	� و و�یـT،  ـC $	ـ� و یـ� 3ـ�یـ� 

*##?� C&09   . 7ایـ Cـ'ـ)Jو ���� 1ـ L2= در

 Cـ  Cـیـ#ـیـ*، 9ـ0ـ&ـ��� را �ی'�ا�یـ*  ـN C�

. &3	C �5#�ا�� 	&یـ0ـC �	ـ�یـ7 در هـ#ـ*

$ـC 1ـ#ـ�هـd ایـ7  	&یC0 زن (���O ا�� 

ا�� $C $ـ'ـ�ب �ـ� �ـ�ی	ـ* و زن �ـ'ـیـ�� 

�ــ�ان را �ــHــ*    وا�	ــ�ن �ــ'ــیــ�� ا�ــ�م و

   .�ی?#*

 Cن  ـ�	&یC0  �ره� و  �ره� از د�� ا���ی

در .   ��گ 2*ی* (*/ و ز�*�1 �ـ5ـ"ـ� دارد

��ـیـL �ـ�دو  �Dدر ای� C0ی&	 C$ ا� C	&3

�Aـ�"   d �'$ �A�P� C  در #3�ب ه#*،  "

�ل  �د از k�ف ا���یـ2ـ�  ـ� AـYـd و b(�

 Cا3ـ��ب ا(ی�  	�� Nـ�د �ـ�F �  ا و����

�ردN ه� C  C	&3 ت $ـ#ـ#ـ*1ـ�ن .   (* و�د�

ایـ7 .   	&یC0 او را از �ـYـN Lـ�رج $ـ�د�ـ*

	ـ&ـیـ0ـC �ـ�رد  Cـ� $ـ	ی7  �ر �یـDاو C'�Dا

او 9ـ'ـ� در Dـ#ـ*ن ، .   C&09 ��ار �یـQـیـ�د

ی?��ر ��رد C&09 ا���ـیـ2ـ� �ـ�ار 1ـ�Aـ� و 

3ــ&ــ	ــC �ــ5ــ#ــ�ا�ــ� او را ایــ7  ــ��ــ*هــ�� 

�وری	� و ار���O  �2 زد�* . 

اوت در (2�$�=?� در ه&ـ#ـ* ا9	ـ�ن     ��/^

 Cرد 9ـ0ـ&ـ���C� G ��د ا�ـ��ـ� �ـ ���3

�A�1 ـ* از .  ��ارPـ�ن را  ـ	ا9 Cای#ـ2ـ� $ـ

 Cرد 9ـ0ـ&ـ�N�ی* $�دن از ی� ��F���ر$� �

ـPـHـیـ�  ��ار داد�*، B(?�ر  �د $C و� را 

$�د/ و �1Bه��C او را �ـ�رد Uـ�ب و (ـ'ـ� 

ا9	�ن ���3 در ه&#ـ* $ـ0ـیـ'ـC .   ��ار داد�*

ا$! �	&� را �ـ�ز�ـ�ن داد/ و ا�ـ�م $ـ�د/ 

ا9	ـ�ن .   ا�� $C از ا��م د�� $)ی*/ ا�ـ�

9�F Cی0bـ�ـ� �R� ���3 در �ی7 �9ل در ی�

. را  � ا���V 7  Cدن �ـHـ�ی	ـC $ـ�د/ ا�ـ�

�م �ی	� =ـ�ا ایـ7 �ـHـ�ی	ـC  ـC �ـ�ـ�� &P�

�رد/ و هـیـ�هـ��  	ـیـ�ر�  ـ� N�  �2ا���ی

 . �&یC ای7 9�ف ا9	�ن  ��F $�د/ ا�*

�، دNـ'ـ� D�=�$ C0١٣    و $�ی CـDایـ7   �ـ�

 CـQزور �ـ C  درش او را�� C?یD�9 در C'"ه

 mـیـ�د، زیـ�   C'	  را dو =)�20ی C'دا(

3�اN �9'ـ#ـC (ـ*ن 3ـ�ن �ـ>ـ�د و هـ�1ـ� 

روزا�C در  	ـیـ�ر� .   =)�20یd را  �ز �?�د

در .   از $)�ره� ه�اران $�دC#'N n �ی)ـ��ـ*

و .   �R� �ی�0 از ز��ن 3�ان C#'N (*/ ا�ـ*

$�یC0 دو�ی7 $�د$�  �د $ـC در =ـ#ـ* �ـ�/ 

 . اNی� زی� یC#'N m �3ن �>�د

Bی� $	� و ی� $	��� �ی'�ا�#* ای7 3#ـ�یـ�ت 

Bیـ� =ـU gـ* .   را  �ـیـ#ـ#ـ* و دم �ـ��ـ#ـ* 

ا�>�ی�Dی	� F�و ا��م (�ق زد/ ، �یـ'ـ�ا�ـ* 

 �  C& �H� و *H� C  C$ �� C  C&09 ��3 C 

#3�d ار��Oـ� ا�ـ��ـ� ای	ـ'ـ�د/ ایـ�، و 

 ��O  "7ـ'ـA�ل 1ـ�از 	ـ&ـیـ0ـC و �ـ7 و "   Aـ

*#?  �*H� و *��  �A�9، ان�Qدی . 

در ه"'C$ C')J1 C ا9	�ن را $'� زد�ـ* و 

	&یC&09 C0 $�د�* و در ایـ�ان �ـ�3ـ�  C 

از 3ــ#ــ�یــ�ت را را/ ا�ــ*اNــ'ــ#ــ*، $	ــ� از 

��ز���O� ��2ی� و j�ی� �#'� �&� ا���� 

ا�ـ� .   =ی��  � �&یC ای7 3#�ی�ت �)#ـیـ* ، 

 Cـ	ـ�یHو �ـ �Dد� و C7  � روز���� C�9�R�

#3�d ا����  � �A(ی	� ،  �ز Z*ا�  

�ـیـ#ـC =ـ�$ـ�ن �ـ*اAـo .   دو�'�ن را در Bورد

ا��م  C �ی*ان �B*/ و از ایـ#ـ?ـC ا�ـ�م و 

در "   �ـ� ـ��ـ�" #3�d ا�ـ��ـ� Fـ��ـE �ـ�دم 

Cور�ی���N    ،ـ� ـ� ا�ـ�j ـ�	ـیـDا�>ـ�یـ� C 

�2�B  � ایـ7 دAـ�ع Dـ�ـیـ4 از .   �75 1"'#*

در $ـ#ـ�ر Nـ0ـیـ#ـ� و  ا��م �ی��ـ� �ـ0ـ� 

�0 و  V 7دن و دیQ�ان ��ار A�1ـ'ـ#ـ*�N .

 dـ���رn  �د ای7 د�Aع � ��F �3ن از #3�

 dـj 7ا���� و ای �ن �'ی�	3#�ی'?�ر و ا�

$�دن از �� U* ا�>�ی�Dی	� و (ـ�ق زد1ـ� 

و ��ـ�رn  ـ�د �ـ?ـ�ت   ��ف ا��م �ی��� 

���V ای7 k   "/ـ�ق زد) gـ=   "  Lـ� ـHدر �ـ

�#Q	�ر وا�*ام و �O9ب ا���� و �FBر�ی* 

 ـC  3#	� و در �ـیـ7 9ـ�ل 9ـ0ـ&ـA Cـ�ر� 

�#'H*ی7 و �U�'PیC  7 3ـ#ـ�ـd $ـpـیـ4 و 

ای#�2 �*اPAـیـ7 3ـ#ـ�ـd . .   3#�ی'?�ر ا����

�ی�/ ا���� و $	��� ه	'#* $N �(= Cـ�د 

را  � 3#�ی�ت و  � �ی� ا����  	ـ'ـC ا�ـ* 

و هــ� 9ــ�$ــ� و �ــHــ*� را از �ــ� Uــ* 

�د ، Cq�5 $�د/ و  � N ��1 �'	یDا�>�ی�

 . �&یB Cن �� ای	'#*

�ان �7 و Fی�م �C  7 هC0 ا�	��2ـ� در Nا�A

��ا�� �23ن ای7 ا�� $C  C دو ��� �ور 

و و9)� در د�ی�،  C �ـیـ&ـیـ'ـ�ریـ�م دوDـ'ـ� 

j�ب و #3�d �ی�/ ا���� 09ـ&ـC $ـ#ـیـ* و 

 Cاز ای7 ز�*�1 و 9ـ��ـ� هـ0ـ dاری*  یJQ�

�د) CD ای7 3�ی���ت ��F �زی �� . 

ا��م �ی��� ی� ��� �وری	� در د�ـیـ�� 

ا��وز ا�� و  �ی* ��رد �H* و ا�ـ'ـ�اض و 

 . ��ار  Qی�د �0��� در د�ی�  ���رز/ 

#3�d ا����  Cای7 3#�ی�ت و9)ی�� C  

 ! ا�'�اض $#ی*

 

 <5Aا �D$� 
com.aol@minaahadi   

�ان �7 و Fی�م �C  7 هC0 ا�	���2 در �ـ�ا�ـ� 3ـ2ـ�ن ایـ7 Nا�A
ا�� $C  C دو ��� �ور و و9)� در د�ی�،  ـC �ـیـ&ـیـ'ـ�ریـ�م 
 dاریـ*  ـیـJـQ� ی* و#$ C&09 ی�/ ا����� d�دوj �'D�ب و #3

�د) CD ای7 3�ی���ت ��F �زی �� C0از ای7 ز�*�1 و 9��� ه . 
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 CP03 را� ٣١روز� �ـ�/ اوت،  ـC د�ـ�ت (ـ

��$�� ا$! �	&� در (2� دو�&*رف DBـ0ـ�ن، 

$#"�ا�	� در ��رد D�PAی'��2 ��ز�ـ�ن ا$ـ! 

� Bن  �1�ار (ـ*B &� و اه*اف	در ایـ7 .   �

�ر D�PAیـ7 ایـ7 )�F ی�D�PA �  C$ !ا��"#$

��2د در (2� دو�&*رف و هـ0ـ?ـ�ر� �ـ�دیـ� 

��ز��ن F C  �0$#�ه#*�1ن و �3�2�ی7 ای7 

P*اد زیـ�د� از AـPـ�Dـیـ7  ،*) Lی?( �2)

�ق ا�	���، �	ـqـ�Dـیـ7 �ـ2ـ�دهـ�� H9 oAا*�

A�ه#Qـ� و د�ـ� ا�ـ*ر$ـ�ران در �ـ*ارس و 

�ر دا('#*v9 ���0'3ی'��2 اD�PA   . 7یـ#w0ه

از ه&#* ی� (�?N Cـ�ـ��ـQـ�ر از ـ&ـ�یـ�یـ�ن 

ای7 3ـ&ـ	ـA Cـیـ&ـ0ـ�ـ�دار�    ��ا��� ه&#* از

 Cـ�9�R� !د و  � د�� ا�*ر$�ران $#"�ا��$

 .$�د

�L از  �1�ار� ای&3 7	C، �یـ#ـ�  � C'"دو ه

ا9ــ*� و Bرزو ــ�$ــ� در یــ� $ــ#ــ"ــ�ا�ــ! 

� در (2� دو�ـ&ـ*رف و در v9ـ�ر ������

��� در ��رد ایـ7 N C?���0ی#*�1ن =#*ی7 (

 Cـ� $ـ�د/ و  ـ�$#"�ا�! و اه*اف Bن ZـYـ

����Qران Fـ��ـE داد�ـ*N تVا�ا�ـPـ?ـ�س .   �

 Cدر =#*ی7 روز��� �����ای7 $#"�ا�! ��

 xـ�اف،  ـ��ـkپ دو�&*رف و (2ـ�هـ�� ا�=

�C3  	یـ�ر�  ـC ایـ7 3ـ&ـ	ـC و را/  �&3

*) C	&3 7رد ای� .اA'�دن ����p9 در �

روز CP03 ای7 $#"�ا�!  � ا�*ا��ت ا�#یـ'ـ� 

(*ی*  �1�ار (* و در ا ـ'ـ*ا �Bـ�� �ـ&ـ	ـ7 

 Cـ	ار� 3ـ&ـ�ا�?�ن  �1 C$ ا� C	���ل �q	�

او .   را A�اه� $�د/  ـ�د، �ـ5ـ#ـ�ا�ـ� $ـ�د 

�2D�� 7� �"1 ا�� در ز�ی#C ا�'Q�ا�یـ�ن و 

 CـPـ#ـ�هـ#ـ*1ـ�ن در 3ـ��ـF م �3�2�ی7 و�jاد

���0DB $�ر �ی?#� و  ـ� دیـ*ن AـPـ�Dـیـ'ـ2ـ�� 

�ا�*ن Fی�م �ـیـ��ـ� N &� و	ز��ن ا$! ���

ایH'P� ،�2#*م ای7  2'�ی7 را/ L9 �ـPـvـ&ـ� 

��  �ی* از .   ا�� $B �  �� Cن رو �و ه	'ی�

�ق ا�	��� د�Aع $#ی� و از H9 �D�0(��23 

 

 او . �?�Vری	� و Bزاد�  ی�ن ��F*ار� $#ی�

اUــ�AــC $ــ�د $ــC $ــ�ر� $ــC ایــ7 �ــ�ز�ــ�ن 

 C0ـ�ن و  ـDB CP��3 C  �1ر�ی?#*، $�0  �

 .��دم در ارو�F ا��

�ل ��ز��ن ا$! �	ـ&ـ� q	� �*9ی#� ا� !<�

)ـ?ـیـL ایـ7  L&� رد�در ی� �5#�ا�� در �

��ز��ن ، �zی�ات D�PAی'��2 �ـیـ��ـ� ایـ7 

�ـ�ز�ـ�ن در �ـ�ZـC �ــیـ��ـ� در DBـ0ـ�ن و 

� ��ز��ن ا$ـ! �	ـ&ـ� 9ـ�ف زدB اه*اف .

 :�ی#� ا9*� 1"�

�ل (Z C')J1 /�� d*ا� ا�'�Hد و k در ��

�د��ن  C �ی��'��2 دوDB �Dـ0ـ�ن N ا�'�اض

و  C د�D�N ��ز�����2 ـ�وری	ـ� ا�ـ��ـ� 

1�ش �ی&ـیـ��ـ2ـ� �ـ"ـ�  C  در ز�*�1 ��دم را

ای7 3ـ#ـ�ـ)ـ� ا�ـ� $ـC در 9ـ�ل .  ر���*ی�

ا$ـ#ـ�ن در ا�ـ?ـ��ـ*یـ#ـ�و� و .   Fی)�و� ا��

ا�Q&ی! و ه&ـ#ـ* �ـیـ� �ـ�ز�ـ�ن ا$ـ! �	ـ&ـ� 

در�� (*/ و �� ه�Q0  �ا� د�Aع از 9ـHـ�ق 

ا�	��� از �?�Vری	� و Bزاد� ا �از �Hـیـ*/ 

ـ� هـ� ا$ـ#ـ�ن �ـ� .   و  ی�ن 9�$� �ی?ـ#ـیـ�

�'� در DB CP��3ـ0ـ�ن، در دAـ�ع p� ی�اتz�

از �Hـ* �ـJهـ� و ا�ـ�م و ا�ـ�م �ـیـ��ـ� 

ا$#ـ�ن  ـ�یـ*  ـ�ا� ـbـیـیـ� در .   دا('C ای�

#0��ی� *ری! �Jه� .   ����ن 9�$� $#ی��

در �*ارس و �0ـ#ـ��ـیـ� 9ـOـ�ب $ـ�د$ـ�ن و 

#0��ی� �Y�وم $�دن $�د$�ن در D�PAی'��2 �

 Cـ� و ورز(ـ� در �ـ*ارس، از 3ـ0ـ&ـQه#ـ�A

9�اه*  �د �B /�� *#= ��2 �� در�*�. 

 Cهـ�یـ� $ـ Cرد �ـ��ـ��$� �>! در �ـBرزو 

 C  ار(� داد و�ی�د 1Q&� �ی	ز��ن ا$! ���

 ���09ت و �YA(� هـ�یـ� $ـC  ـPـ*ا از �ـ

��ز�����2 ا���� ��pر D�PAی7 ای7 �ـ�ز�ـ�ن 

�ی)�د، F�دا�N و 1ـ"ـ� ایـ7 ـ2ـ*یـ*ات و 

�YA(� ه� GHA  ی��ـQـ� �ـHـ� �ـ��ـ*1ـ� و 

او در .   ار���3  �دن ایـ7 �ـ�ز�ـ��ـ2ـ� ا�ـ�

��2 9�د (d دDـیـL  ـ�ا� �ـHـ* '�YZ Cادا�

ا��م و N�وج از ای7 دی7 را  ـC 9ـ�Uـ�یـ7 

 .اراCM داد

در  d��F d5 و �D�3 ��2pY  ، E��F و 

 Lـ0ـ�ن و �)ـ?ـDB CـPرد 3ـ��ـ�ز�*/ ا� در �ـ

د�D�N ��ز�����2 ا���� در �ـ*ارس و در 

*) ��YZ ا��ن� .ز�*�1 $�د$�ن و 3

ای7 $#"�ا�!  � (�ر و (�ق U�9�ی7 و در 

D�9ی?C د�'C ه�� L1 زی��ی�  C �5#�ا�ـ�ن 

و  �1�ار $ـ#ـ#ـ*1ـ�ن داد/ (ـ*،  ـF Cـ�یـ�ن 

 .ر�ی*

از  �1�ار $ـ#ـ#ـ*1ـ�ن 3ـ&ـ	ـC در    در �Fی�ن

(2� دو�&*رف 0DBـ�ن و از 3ـ0ـ&ـC از ا$ـ�م 

�ی?�$�ر ، ر�ـ'ـQـ�ر، 9ـ0ـیـ*  ����0، � � 

�ر، 9	ی7 ا��Rر� و F �H��Bی�ر�، را�ی7 

 Cرو���9 و ه0ـ d2ی7 دروی� ،���'P&N �Uر

 tـA�$	��ی?C  �ا�  �1�ار� ای7 $#"�ا�! �ـ

 .ز�09 $)ی*�*، )?� �ی?#ی�

 

7Kرا> ���c>  �ز��ن        
 ا�� ���� در LO+�ن       

١     �S��;*  ٢٠٠٧ 
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 .ا$! �	&� #3�d ���23  � �&یC ا��م �ی��� ا��

 

 

 

 

    

|Q'	��L از ه� =ی�  ـ�اى �ـ�          : : : :رادی� ه0�	'Q|رادی� ه0�	'Q|رادی� ه0�	'Q|رادی� ه0�

 Cف $0ـیـ'ـ�k ی� ��ارى از�R�Mی* D�وم Q 

�ــ�$ــ�ى 9ــ�ب $ــ0ــ��ــیــ	ــ� $ــ�ر1ــ�ى در ــ�ر/ 

)*ی* ���رز/  � 3�ی���ت و 9�$�ت ا���ـ| 

از $ــOــ� �ـ�(ــ| �ــیـ)ــ�د؟ زیــ�ا هــ0ــC 9ــ�ب 

�ان ی� 3�ی�ن Uـ* �ـJهـ�ـ| #P  را �	ی��0$

�ی)#��#* و ���رز/ �&یC 3ـ�یـ��ـ�ت ا�ـ��ـ| 

ه� در ای7 =#* ��ل ی?| از �)�R5ت 9ـ�ب 

Bیـ� ایـ7 .   0$��ی	� $�ر1�ى ای�ان  �د/ ا�ـ�

 $�A| �ی	�؟

        

�ر 9?�0R#�:    Cـ  oـ� داریـ� را3ـ� �O#ای

�� �ی?#ی�YZ ع �'"�وت�U��ـ5ـ�Dـ"ـ� .  ی� �

0$��ی	'J� �  �2ه�، اA)�1�ى �2�B از �Jه� 

 CــPــ ــ�اى ایــOــ�د یــ� 3ــ�� و ــ�ــ(ــ)ــ�ن  

�ل (�0 ی� ا�� هـ�یـ'ـ| و � C  ،|�jی��Jه

�#'ـ2ـ| Fـ*یـ*/ .   �*ی�  �اى 0$��ی	� ه���

 ��ل اNی� (ـ�هـ*ش ٢٥-٢٠دیQ�ى $C در ای7 

ای�، Fی*ایd و ر(* =)Q0ی� #3�ـ)ـ2ـ�ى   �د/

F xYـ�=ـ� ا�ـ�م Nـ�د را  C$ ی��| ا���

یـ� �ـ&ـ	ـ&ـC 9ـ�$ـ�ت Aـ�ق .   ا�* ��ز��ن داد/

ا�PDد/ د�ـ� را�ـ'ـ|، Uـ*  )ـ�ى، N)ـ7 و 

ا�	�ن �'ی� در (�0ل AB�ی�N ،�Hور�ـیـ��ـC و 

�رهـ�یـ| $ـC  ـC اZـ�ـ�ح ($ C0ا��وز در ه

دی7 ر�0| (�ن ا��م ا��، و ی� ا�ـ&ـیـ'ـ2ـ�ى 

�ـ0ـ&ـ?ـ�د .    �رگ �	&�0ن دار�*، 3�ی�ن دارد

�رت U*یـ�  ـ� Bزادى R  اول C3ای#�2 در در

�ق �*�ـ| زن،  ـ� Bزادى ا ـ�از H9 �  ،ز��ن

و3�د ا�	���2 در ز�ـیـ#ـC هـ�ى Aـ�هـ#ـQـ| و 

(F ،|R5ـیـ�د/ $ـ�دن �ـ�ا�ـیـ7 و �ـ#ـ'ـ2ـ�ى 

و9)ی��C �&ـیـB Cد�ـ2ـ�، 9ـ'ـ| $)ـ'ـ�ر، �ـ� 

 ــ�یــ*ن، �ــ'ــL �ــ�م ا�	ــ��ــ2ــ� از $ــ�د$ــ�ن 

در اOD�ای� (ـ�ـ| و .   N�د��ل � Fی�ان ا��

اى را  ــHــ'ــL  روزى �ــیــ	ــ� $ــC ایــ#ــ2ــ� �ــ*/

در ای�ان A?� �0ی?#� هی� (#ـ��ـ*/ .   �����#*

 Cـ�(ـ* $ـ  Cورى دا(ـ'ـBیـ�د C�0 ا9'ی�ج  ـ)

. ا�ـ* ای#�2  � �ـ�دم ایـ7 �ـ0ـ&ـ?ـ� =ـC $ـ�د/

��ن در ا��bA	'�ن را �ی�ـیـ#ـیـ�D�k   . ـ���N)ـ

|M�#'ی4 ای#���2 و  | ا��P(ـ�ن  ـC  3�ء 

(�ن  � Nـ�(ـ| ا�	ـ�ن،  9��� ا�	�ن، د(#0|

 LـPـA �د/ و هـ�U*ی')�ن  � ه� P��3ـ�B Cـ

ا�"�Pل Bزادا�C ا�	���2 =ی� $ـ��ـ� �)ـ2ـ�دى 

    ....ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

ای7 ی� #3�d ا�� ��A Lp(ی	�  �اى �ـpـ�ل 

���ی���Dی	� و را�ی	� ه� 1�ای)�2ى �*ی0| 

ا�ـ� و�ـ'ـ|  ـ� �ـ�ـ#ـ�ى ایـ#ـ2ـ� .  �ى ه	'#*

Aـ�(ـیـ	ـ� �ـ�وج �ـیـ?ـ#ـ*، یـ� �ـ*/  ـ�یـ* 

 dـ�ا��kیـC  ـ*هـ#ـ* و  ـQـ�یـ#ـ* ایـ7 3ـ#ـ

�A(ی	'| 3*ی*ى $C دارد ��  ـ&ـ#ـ* �ـیـ?ـ#ـ* 

�اه*  �د و ایـ7 3ـ#ـ�یـ�ت را N 7ای d'����

اVن .    C  �ر �ی�ورد و  �ی* 3&�ى Bن ای	'ـ�د

�� داری�  � ا��م  C ه0ـیـ7 ـ�ـیـ� رو ـ�و 

�اJ� *U oUه�| ��  C �3ى Nـ�د .   �ی)�ی��

�ظ"Y�   . '#* و	ه �	یqB ی&| ه� در �23نN

� Qـ� �ـJهـ� $�� dH� ه� وJ� |���"d اAی

وDـ| در �ـHـ� ـL ایـ7 3ـ#ـ�ـd .   را �ی)#��#*

 Lـ	و � dد�ـ?ـB ،ل�PA ،|'د�� را� �R5(�

F �Y�=� ا��م در �Nور�ـیـ��ـC و  C$ |($

 dن $�0 یـVل ا�� و ا�b(� ی�D�PA C  ای�ان

 ا �Pدى  ی7 اF |&&0Dی*ا $�د/، 

 �ی* ��دم ای7 د�ی� ا��وز  &#* (��ـ* و �ـ* 

*##$ �&�   . dروى  ـ5ـ Cای7  5'?| ا�ـ� $ـ

زی�دى از P03ی� �23ن اA'�د/ و ��دم زیـ�دى 

*�� ـC ایـ7 .   دار�*  B �k�N Cن  * �5 �ی)

�ی� $�دی�R C��#P�� �� |#P�   . �ـ�و/  ـ�

�ی��'�2ى اA)�1�ا�ـC و 1Bـ�هـQـ�ا�ـC $ـC در 

�ر $&| داریـ�، ا$ـ#ـ�ن در k C  ه�J� ل���

�ان ی� #3�d �ـیـ��ـ|، یـ� #P  ل ا��م���

#3�d ��ن  ی	'0| و ی� #3�d ارـOـ��ـ| 

ا�ــ�وزى $ــU Cــ* $ــ0ــ��ــیــ	ــ� ا�ــ�، Uــ* 

��ی�Dی	� ا��، B *Uزادى، U* زن و Uـ* �

 Cدى ا�ـ� و  ـ�) *U |'9 ا�� و �	ر�ی*�

 oـU�(*ت ��ادF��� ا�� ا9'ی�ج  C یـ� �ـ

ایـ7 �ـ�ـPـ#ـ��ـC  . . . .�ی��| و �0&| وی�/ داری�

�دش را �ـیـ5ـ�اهـ*N   . |ـیـ��ـ� dـ�ایـ7 3ـ#ـ

     . . . .ار��O| ی�  �Nـ�رد �ـیـ��ـ| �ـیـ5ـ�اهـ*

 

در اد ـیـ�ت 9ـ�ب  ـC    :رادی� ه0�ـ	ـ'ـQـ|

�#Iـ�ر از . ا��Zح ا��م �ی��|  ��ی5�ری�

ا��م �یـ��ـ| =ـیـ	ـ�؟ Bیـ� �ـ#ـIـ�ر هـ0ـ�ن 

 ،Cا��؟ ا1ـ� �ـ |Mو  #ی�د1�ا �	یD�'#ا�*��A

"�وت در =ی	�؟     

    

ا�ــ�م �ــیــ��ــ| Dــ�و�ــ�    :�ــ#ــRــ�ر 9ــ?ــ0ــ�

هـ�ى  اDـ�ـ'ـC �ـ�ی	ـ#ـ*/.    #ـیـ�د1ـ�اMـ| �ـیـ	ـ�

�5'&4 �0?7 ا�� ای7 ���رت را  ـC �ـPـ��ـ| 

وDـ| ا(ـ�ر/ �ـ� .   �	�'� �'"�و|  ?�ر  ���ـ*

 ـC هـ0ـ�ن ا�ـ� $ـC 1ـ"ـ'ـ�، یـPـ#ـ| هـ0ـیـ7 

F �Y�=� ا��م  ـ�اى  C$ |�2ى �ی��(�#3

از .   ای�Oد ���| CP��3 ا���| �ش �یـ?ـ#ـ*

 ای�ان  U ،*P  C* ا��Hب ا���| ٥٧ا��Hب 

$C ا��Hب را ��$�ب $�د و 203�رى ا�ـ��ـ| 

/�هـ�ى  را �� $�ر Bورد ی?| از �ـ5ـ	ـ'ـیـ7 3ـ&ـ

9�$� ای7 ا��م �ی��| در ای7 دور 3*ی*ش 

�د    . Cـ��ـ| $ـQه� ه#ـ �	در ا '*اى ��ن  ی

��Pی� ـYـ� �ـ&ـ�ـC و � C  0�اتP'	� دم��

�د وا�4 �ی)*�* و ز�ـ��ـC هـ�ى N ب�&����

U* ا�'�0Pرى  �V �ی�F ،�A�Qن ا���ی	� و 

�ان ��#�ى 9ـ?ـ��ـ� #� C  ا���| ه� C(ا�*ی

و ��#�ى ���| دو�D در (ـ�ق �ـ� ـt �ـ�ـ�ح 

(ــ*، �ــ#ــ'ــ2ــ� 3ــ#ــ�ــ)ــ2ــ�ى �ــ*ر�ــیــ	ــ'ــ| و 

�Fر��0D'�ری	'| و Dی��اB |Dن ���ـo �ـ�یـ'ـ� 

�د�*  �2A�9 7یـ'ـ� . از ای����ی��ـ�Dـیـ	ـ� �ـ

 oا�ـ��د و $)�ره�ى �Nور�ـیـ��ـC  ـC را/ 3ـ 

*#'A�� |یـ*/ . ا���*F ا���| ی� d�Bن #3

�د و �'C  t&P دوران دیQـ�ى  |&H'	�   . دوران

�داDی	� و �&�C ا�ـ'ـPـ0ـ�ر qA 7'Aال ر�زی� �

oا�� . در Bن 3

�ان ی� F*ی*/ #P  �� /ا��م �ی��| دور |Dو

�A�1 L?) دى�� e#3 ی� �ـیـ�وى . 3*ی* و

 Cـ� و  ـ	یـ��0$ *U ،g= *U ،|'د�� را�

 . درC3 اى j *U�ب

ای7 3�ی��| ا�� $C در ر�� �  � jـ�ب  ـ� 

�� z�و�2 و �*ر| $ـC در Nـ�ور�ـیـ��ـC و 

. (�0ل AB�یC'"2� �H ا��، F*ی*ار (*/ ا�ـ�

�ژى دیQ� ا�ـ� .   دو�D را �ی5�اه*D�M*ی� ای

 �اى �9$0ی� و �2ـ� kـ&ـ�ـ|  ـ5ـ)ـ2ـ�یـ| از 

و ایF 7*ی*/ 3ـ*یـ*ى .  �رژوازى ای7 $)�ره�

ا��  C ایC$ |#P� 7 در �C دهNB Cـ� �ـ�ن 

اى  C   ی	� ا9�اب �ی��| 3*ی* د�� را�'|

 CP��3 |��و3�د �B*/ ا�* و ای#�2 ه*A)�ن �

ا��م  k Cـ�ر �ـ#ـ'ـ| =ـC در .   ا���| ا��

	#7 و =C در )یo ه0ی)C ای7 را ـ�ـC را 

0�C  V .  � دو�D �*ا('C ا��P� �D0�و دو&�

 Cدی7 $ـ G���ان ی� �&0�و �09ی� (*/ #�

در �ی7 9ـ�ل �ـ�ویـ! و Nـ*�ـ�ت  ـC دیـ7 

/*) C'N�#) ،*و ا��م ی� . �ی*ه C"ی&N 

�اه*  �دN ا���| ��دم *U ی�I� م�Oه C#YZ ای�ان    
|Q'	�9�C  � رادی� ه0�R�        

     در �ر/ ا��م �ی��| و U�ورت )*ی* ���رز/ �&یC 3�ی���ت و 9�$�ت ا���|

�ر 9?�0R#� 

               ����� 
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 CY"Z از^ 

�م  �Oه C#YZ ای�ان... 

 

k�ف و �&��ن و (�/ k�ف دیQ�  ـ�د�ـ* و 

ای7 �&��ن و (ـ�/ �ـ2ـ� ـ�یـیـ*(ـ�ن را از 

��اo3 دی#| �یـQـ�Aـ'ـ#ـ*، �ـYـیـG را  ـ�اى 

0N 7'A�1! و ز$�ت و ا3�اى HAـC ا�ـ��ـ| 

A�اه� �ی?�د�* و Nـ�د(ـ�ن (ـ0ـ)ـیـ� ا�ـ�م 

�د �9$� �0?ـ7  ـ�د �	ـ&ـ0ـ�ن .    �د�*N |Dو

 Cـ&ـ	ـ��ـ| در �ـ&ـHـ� V�0P� و *)��jی�رى �

9ـ?ـ��ـ� یـ� دوDـ�، .   ��ا� دیـ#ـ| �ـ*ا(ـ�

ارd، �ی�وه�ى �2�یC د�� ��kی7  �د�* 

$C  C ی� ��ز(|  � �&	&ـC �ـ�اـ� دیـ#ـ| 

ا��م �یـ��ـ| $ـC �ـ� از Bن .   ر�ی*/  �د�*

�Dـ�ژى �ـ'ـ"ـ�وـ| M*ع ای�9�ف �ی��ی� ی� �

���، دوDـ� ?9 ،C?#ن ایB را ���ح �ی?#* و

�ی'�ا�* ا��م  �(*  C ه0یC$ |#P� 7  �اى 

در �ـ� 	ـ'ـ�ن .   ��pل در ایـ�ان Fـیـ�د/ (ـ*

�دى 9?��� ا���| �ی	�، ا�ـ�م 9ـ�$ـ� P�

 Cی#| ا�� $ـP� C&ی���� د�� �?9 |Dا�� و

(0)ی�ش را در N*�� ا��م ��ار داد/ و  � 

ای7 ا��م �ـیـ��ـ|،  ـC ایـ7 .   ه� �ی5�ر�*

اش، $ـP�  C#|  � ا��م  P� C#| هـ0ـیـ)ـQـ|

3�ا�� ز�*1| �ـ�دم �ـ�  C0ا�� در ه TUوا

�ن .   �ی?)* و ا�� و �2| �ی?#*، A�ق دارد=

�)�R5 �ی5�اه* �&ـ0ـ�و 9ـ?ـ��ـ� $ـ�دن را 

�ژى D�M*ى ای�#���  

ا���| ��ز��ن  *ه* و ایF 7*ی*/  ـC ایـ7 

�یـ� �ـ�ـ&ـHـ� .   �P#| 3*ی* ا��Q  اه���0ی5

3*یـ* در ـ�ریـE �ـ�ن  ـیـ	ـ�، وDـ| دور 

 Cا�ـ� $ـ TـU3*ی*ش را �� (�هـ*یـ� و وا

ایF 7*یـ*/ در اواNـ� �ـ�ن  ـیـ	ـ� هـ0ـ�ن 

�H)| را �ـ*ارد $ـC در jBـ�ز �ـ�ن  ـیـ	ـ� 

 )*ت U* $ـ0ـ��ـیـ	ـ'ـ| ا�ـ�، Uـ* .   دا(�

ــ�ى ا�ــ� ــ�ر1 ــ7 .   $ ــ' ــ| ا�ــ� در � ــ' 9ــ�$

ر�� '�2ى  �رژوای| در �#�CH و در �ـHـیـ�س 

F�=0| ا�� $ـC  ـ&ـ#ـ* (ـ*/  ـ�اى .   ��23|

$	� ا�'*ار  5)�2ی| از C  C$ CP��3 ایـ7 

ه0ـ��ـ�ـ�ر .   �ی�اث $pی4 دی#| ?یC �ی?##*

$C 1"'� ��  � ای#2ـ� kـ�ف ه	ـ'ـیـ� �ـ�اى 

ای#?C  � ا��م  ��ر $&| و  � �Jه�  ـ�ـ�ر 

 ـPـ#ـ�ان یـ� �ـ*/ Bدم Bزاد .   $&ـ| kـ�Aـیـ�

ا�*یd و kـ�Aـ*ار ـ"ـ?ـ� و ا�ـ'ـ5ـ�ب Bزاد 

ا�	���2  � ای7 3ـ�یـ��ـ�ت  ـC �ـ#ـ�ان یـ� 

3�ی���ت د�� را�'|، N)7 و U* ا�	ـ��ـ| 

A�kی� و ا��م �ی��|  C ایP� 7#| $ـC از 

 Cف  ـ�Bن 9�ف �ی��ی� ای7 9�$'�2ى �ـPـ�ـ

     . . . .$	ـــ� �ـــ*رت را �ـــ* �ـــIـــ� دارد

 

|Q'	� 2� �9ل ای7 �ـ�ار  ـC    :رادی� ه0

)*ی* D�PAی� �&یـC ا�ـ�م هـ�  �Nر ا�k

ه	� ی� ای#?C  �'5� C ه0ـیـ7 3ـ�یـ��ـ�ت 

 ا��؟

        

�ر 9?�0R#�:          Cا�ی* �&ـیـ�#�2 �0ی' �0)

#3�)�2ى �ی��| ا���ـ| $ـZ CـYـ�ـ'ـd را 

�ی?#ی� �* �&� $#ی* و �#Q� #*ى �Y?0'ـ�ى 

 Cا�ـ*ی)ـ Cی)'ـ� هـ�  ـ  C?#ی*  *ون ای#? 

�ـ#ـ'ـ2ـ� رو(ـ7 ا�ـ� $ـC .   ه�ی)�ن  >�دازی*

 Cـ� �ـ&ـیـ	ـیـ���ان ی� 9�ب $0ـ#P  �� د�N

�ان ی� ا�ـ*ی)ـC و یـ� �ـیـ	ـ'ـ� #P  ا��م

�BـwـA. . . .  C?�ى و یـ� روش ز�ـ*1ـ| ه	ـ'ـیـ�

�	&� ا�� و�'| (�0  � #3�)ـ2ـ�یـ| رو ـ�و 

�ی* $C ا�	���2ى Bزاد ا�*یـd را ـ2ـ*یـ* )

 C ��گ �ی?#ـ#ـ*، 	ـ&ـیـ0ـC �	ـ�یـ7  ـ�اى 

��pل، (�0 ���"ی* ی?��ر دیF �Qـ�ى �ـ�Bن 

�یی* NB� ایـ7 ارـOـ�ع Q  ی* و(?  Gرا و�

5�رى JbیC �ـیـ?ـ#ـ* $ـN Cـ�دش ( B از ی�

�ـ#ـ*ى D���A 1| را*��� �H� 7ای C0ه �Hد�ی

��Bن �ی'�ا�	� ی� $ـ'ـ�ب ـ�ریـ5ـ| .   $�د/

 Cری5|  �(*، �ـ�دم  ـ��H  LpیC $'� �2ى 

Bن �ـQـ�/ $ـ#ـ#ـ* و زیـ�د  ـB Cن 9	ـ��ـیـ� 

�*ا('C  �(#* وDـ| و�ـ'ـ| 3ـ#ـ�ـ)ـ| Bن را 

F�=� ی� ���رز/ �ی��| ا��وز �یـ?ـ#ـ*، Bن 

و�ـ� �ــ�دم �ــOــ�ــ�ر�ـ* Bن Fــ�=ــ� را ازش 

 Qی��*،  �ز ی#| $##*، ��Q/ $ـ#ـ#ـ* و دور 

وA C��1�ض $#یـ* $ـ'ـ� ـ|  ـ�د .    ی��*از�*

�Lp (�ه#��A C�دو�| $ـC �ـیـQـJا(ـ'ـ#ـ* Bن 

1ــ�(ــC و ا9ــ'ــ0ــ�V ار3ــ�ع زیــ�دى  ــB Cن 

(�0 در ه� $'�ب �*ی0|  ـ�ویـ* .   �0ی?�د�*

. و  Q�دی* 9'�0 ار�Oع زی�دى Fی*ا �ی?#ی*

 C$ ا�� *H'P� �O#ف ای�k د�N |'�2 و�'#�

 Cن  ـB�� 7ای �  �	ی* در ا�'�2ى ��ن  ی� 

e#3 ا9�اب ���ی�Dی	� و اـYـ�دیـC هـ�ى 

$�ر1�ى و ��ز����2ى ز��ن  ی�ی#*، Bن و�ـ� 

 I� C� �7 ز��ن و $�ر1�ان و ���ی�Dی	'�2 

��"#* $C ایF 7ـ�=ـ� را از د�ـ� kـ�ف �

ـــ�ـــ��ـــ*      . . . . ـــQـــیـــ��ـــ* و B ـــ�ویـــd را  

 

|Q'	��#)� ای7 ا��م �یـ��ـ|          : : : :رادی� ه0

$ـC 1ــ"ـ'ــیـ* =ــیـ	ــ�؟ Bیـ� روى $ــ�ر �Bــ*ن 

203�رى ا���| �#)� ا��م �ی��ـ| (ـ* یـ� 

ــ�د؟ ــ| هــ�   ــ�رى ا�ــ�� ــ2 ــ0 ــL از 3 �ــ �        

 

�ر 9?�0R#�:    ـ�و�ـ� درHـ� �ـ7 �ـI� C 

�ــHــ� ــj Lــ�ب یــ� Fــ*یــ*/ �ــ*یــ0ــ| در 

 Cـ�  ـ� Cره�ی| ا�� $ـ��Nور�ی��C و در $)

=ـ�ن jـ�ب در .   �2�B ا�ـ�م زد/ �ـیـQـ�یـیـ�

. =�2ر=�ب ا�'�0Pرى وارد ای7 $)ـ�رهـ� (ـ*

ورود j�ب  � N)ـ��ـ� و ا�ـ'ـpـ0ـ�ر زیـ�دى 

0*ن j� | ی� .   ه0�ا/  �د C$ د��ای#��ر �

 �اى ��pل �Fر�0Dن یـ� هـ#ـ� و اد ـیـ�ت و 

A�ه#j eـ� ـ| در یـ� را ـ�ـC و 3ـ�یـ�ن 

 ـ&ـ?ـC  ـ� .   �ی�ن Bزاد  C (�ق ر�ی*/  �(*

��� و Bدم دزدى و ز�*ان $ـ�دن (N و CY&ا�

�م ا�� &P� COدر �'ی ،/*�B و $)� و $)'�ر

Cو�� �&ی�H� C$  ـ�	ـیـDـ���اش ه	� و ���ـیـ

�Y&| و ���رز/ �&یC ا�'�0Pر  C ه� ا�?��ـ| 

 ـC ایـC$   . 7 در �LY ه	� =#e �ـیـ��ـ*ازد

��ـ| �ـHـ�و�ـ� در � �=�F ای7 ا��م ،|#P�

�j L �H�ب  �د، ه���0�ر $C ���ی���Dی	� 

ای7 $)�ره� ه� در ی� دور/ Fـ�=ـ� �ـ��ـ| 

ا�� ای7 9ـ�$ـ� .   ��Hو�� در �j L �H�ب  �د

ا���| �Z�P� ��(| از و �ـ'ـPـ&ـt  ـC یـ� 

اى ا�ـ� $ـC  t&P'�  C دور/.   دور/ دیQ� ا��

�23ن  ـ�ـ�ر وا�ـPـ| ادjـ�م (ـ*/، 3ـ�یـ�ن 

ایـ7  . . . .ا�'�Rدى �23ن  C هـ� وا 	ـ'ـC ا�ـ�

 CH�k اه|  5)�2ی| از�N �2� |��� �=�F 

 �اى ��pل در Nـ�د .  C0$�9 ای7 $)�ره���

ای�ان، Nی&| ه� $A Cـ?ـ� �ـیـ?ـ�د�ـ*  ـ�یـ* 

 Cر ای�ان �ـ�ى در �ـیـ�ن �ـ�هـ� دا(ـ'ـ�($

 ــ�(ــ*، از kــ�یــt رژیــ� (ــ�/  ــC 3ــ�یــ| 

�ـ��ــیــ*�ــ* وDــ|  ــ� رژیــ� ا�ــ��ــ|  ــB Cن 

 . ر�ی*�*

�C0$�9 CH ایـ7 $)ـ�ر k 5)| از  C?#از ای

*#D�Y)�N *#'	د .   ه�ای7 203�رى ا���|  ـ

$C $�رى $�د $C  �اى ��p رMی! 3ـ0ـ2ـ�رى 

ره�� "   A���ی)�ت" �B�ی?� ای#H*ر  C ای�ان و 

ایـ7 3ـ0ـ2ـ�رى  . . . .�Jه�| ای�ان 9	�س  ـ�(ـ*

ا���|  �د $ـC ا�ـ?ـ�ن داد ایـ#ـHـ*ر $)ـ�ر 

 CـPـ���ا�* ��ش در �#�HـC  ـ*وا�ـ* و ـ' 

�| و �k �0Iـ&ـ�ـ| ایـ�ا�ـ| را در ایـ7 &k

ــ�اى .   =ــ�ر=ــ�ب 1	ــ'ــ�ش دهــ* �vــ�رش  

�دN ى�O  رژوازى ای�ان�وDـ| �ـیـ5ـ�اهـ� .    

�ی� $C ایـ7 ا�ـ�م Fـ�=ـ0ـ| (ـ*/  ـ�اى Q 

�اه| و ر�� �  ـ� �ـ� �ـ*رت N �2� |���

��Hت C0$�9  �  ـ�رژوازى k 7ی  ،CH�#� در

|&&0Dی7 ا  T�� در �	یDی&| ه� .   و ا�>�ی�N

 C ای7 #3�d ا�ـ��ـ|  ـPـ#ـ�ان یـ� ا ـ�ار 

A�ض $#یـ* در 3ـ#ـe .   �ی��| ��Q/ �ی?##*

ا��اب و ا��اMـیـF ،Lـ�=ـ� ا�ـ�م یـ?ـ| از 

 ���Zح د�� اA�اره�ى g0$ 3ـ2ـ�ن �ـ�ب 

و A?� �ی?#� ا ـ�ار .   در �L �H ا��اMیL ا��

 Cدا(ـ'ـ dز�ـV ى ا�ـ� و هـ� و�ـ�*�Bر�$

ایــ7 ا�ــ�م .    ــ�(ــ#ــ*  ــ?ــ�رش �ــیــ��ــ*از�ــ*

 gی*ن =ـ �هw0#ی7 ��رد �dA�R را  �اى $

دارد،  �اى ��pل رژی� (ـ�/ در Nـ�د ایـ�ان 

هی�Qw/ �0ی'�ا�	� $)'ـ�رى را $ـC ایـ#ـ2ـ�، 

203�رى ا���|، از $�ر1�ان و 0$��ـیـ	ـ'ـ2ـ� 

�رت ده*Z ،*ـ�  ـ*ون ایـ7 .   $�د���هـیـwـ

ا �ار �0ی)* ایـ#ـ�ـ�ر  ـC 3ـ#ـB eزادى زن 

�Aا�* زن را در �یـ* .   ر�GHA ای7 ا �ار �ی'

3ـ#ـ�ـd ا�ـ��ـ| �ـpـL یـ� .   و  #* �2Q*ارد

اش را Fـیـ*ا  ا �ار �ـیـ��ـ| �ـ�رد ا�ـ'ـ"ـ�د/

 . . . .اش �&یg= C، �&یC �*�ی� $�د/، ا�'"�د/

�ـ&ـیـC .   �&یA C�ه#ـB eزاد ا�ـ*ی)ـ��ـC ا�ـ�

$ـ��ـ� ارـOـ��ـ| ا�ـ�، .   (�دى ا�	�ن ا��

�ـ�3ـ�دیـ� Nـ�د .  Z* در Z* ار��O| ا��

را در�� در �Hـ�ـC �ـHـ� ـB Lزادیـ5ـ�اهـ| و 

 C ایـ7 �ـPـ#ـ| .   ���ی�Dی	� Fی*ا $�د/ ا��

�ژى و D�M*ان ی� ای�#� C  *ی?#�  �ی� �?A

ی� ��2د �ی��| ��ن  ی	'0| ار��Oـ|  ـ� 

�رد $�د $ـC در�ـ� �ـpـA Lـ�(ـیـ	ـ� N�  نB

P�ی4 $�د CP��3 را در d(H� د�  . . . .�ی)
 

 /*���7 ��اD| دا('� از �#Rـ�ر    :ی� (#

ا1ـ� در Bیـ#ـ*/، 9ـ?ـ��ـ� $ـ�ر1ـ�ى  . . . .9?0ـ�

  ���ار (�د و در وا�o ایB 7رزوى ه� ا�	�ن 

  

 ����٦  



١
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 CY"Z از� 

�م Oه C#YZ ای�ان... 
 

�| ه	� و ا�ی*وارم $C ایB 7رزو &k ا �ى� 

0��D�PA oـیـ� �B ی� درB ،د� �ودى  �Bورد/ (

�#�ن ی� A*اMـیـ�ن D C&Dب ا�9 Lp� |3�ی���

ا��م در ای�ان و ی� 3ـ�یـ��ـ�ت ا�ـ��ـ| در 

اOD�ای� $�2�B C  C ا(�ر/ $�دی*، از �ـIـ� 

�0 �#0�ع �ی)�د و ا1� 3&�ى PAـ�Dـیـ� ایـ7 )

3�ی���ت ا���| 1ـ�Aـ'ـC (ـ�د در R�Bـ�رت 

|  � Bزادی2ـ�ى  ـ| �ـیـ* و �A�#� L0� 7ای

     (�ط �ی��| Fی*ا �0ی?#*؟

    

�ر 9ـ?ـ0ـ�R#�:   |ـRـ� (ـ5ـIام را  �ـ7 �ـ

�ی�Q  ا���اى $ـC �ـ�  �ی	ـ'ـ� �ـیـ��ـ|.   �ی'

 C$ رای| ا���Fی)#�2د �ی?#ی� ی� �ی	'� (

�ا�ی7 و �H�راd را ��0یـ#ـ*/ هـ�ى �ـ�دم �

در ��T و�یo در $)�ر �یJQار�* و ه� $! 

 #�  C (ـ2ـ�و�ـ*ى و یـ� �ـ?ـ��ـ'ـd در Bن 

 Cـ$ |���ر، V�9  � ه� Fی)ی#C �&| و �($

 dـ&ـYراى �ـ�دا('C  �(ـ*، �ـیـ�ود و در (ـ

 �� �ی)�د و از Bن k�یt در �&	&C ��اv�

��P �ـ�ا�ـیـ7 k ر (�$� �ی?#* و��ی��| $)

�)�5 ای7 =یـ�هـ� را از Bن دوDـ�  ـ�یـ* 

�د ��د�| $B Cن ���o ز�ـ*1ـ| N ا��، از�N

�ا�| ی?| از Bن �ـ�دم .   �ی?##*#P  7� �2'#�

.�ـــــــIـــــــ�م را �ـــــــیـــــــQـــــــ�یـــــــ�  .  .  .      

)?یA L*اMی�ن ا��م  #I� �ـ7 3ـ�م  !"�

�ا�'7 د�ی�M| ا���|  ـ#ـIـ� .   �ی	�N !"�

��  �ی* 3#�یـ� و 3ـ�م را .   �7 3�م �ی	�

ا1ـ� .   P�ی4 $#ی� و  B *Pن را �#0�ع $#یـ�

 CـPـ7 یـ� 3ـ��ـ� Cیـ* $ـ�$	|  ی�ی* و  Qـ

ا���| �ی5�اه� $ـC در Bن Bد�ـ2ـ�  ـ* ـ5ـ� 

 �(#* و ز��ن در ز�Oی�  �(#* و دارد ای�2# 

 dـ�هـQی* و �ـ�دم   �  � �ـ�Qدم �ی�� C  را

?� 3��ـ| �)ـ*/ �� CIYD 7ای ��ی?##*، 

وD| ا1�  #ـ� $ـ�د  ـC $)ـ'ـ7 $	ـ|، .   ا��

����*ن $	|، 9�! $�دن $	ـ|، �ـYـ�وم 

 Cد�ـ� ا�ـ*ازى  ـ ،d��H9 د$| از�$�دن $

��ـ� ا�ـ� �B ،|	$ زادىB '| و	ز�*1| و ه

 dـjـ�  ـ�یـ* �ـ�اMا�'#�د ایـ7 3ـ�ا C  C$

 C ایـ7 ا�ـ'ـ�ـ�ر  ـ#ـIـ� �ـ7 �ـ"ـ! .    �و�*

دا('7 ا9�اب ا���|، 9'| در �ی	'ـ� �ـ�، 

)?یL ی� 3�ی��ـ| .  3�م �5�اه*  �د !"�

�ی* هC0 �23ن  ـ�یـ* �	ـ&ـ0ـ�ن  )ـ�د Q  C$

3ــ�م �ــ5ــ�اهــ*  ــ�د، =ــ�ن ا ــ�از 3ــ#ــ�ن 

 tیـ* هـ� 9ـ�H� 7ی� C��H09ی7 و ا��Bی�

. Bد����2، �ی'�ا�#* �ـIـ�(ـ�ن را  ـQـ�یـ#ـ*

CP��3 د�Oای �  C$ ه*ف �� ای7 ا��  Cاى $ـ

هیw?! �0ی'�ا�* �ی�ت �ـیـ��ـ| Nـ�دش را 

CP��3 ،*#$ �2ن#F ى�ی7 =ی#= �(F  Cاى $ـ

�م ا�� دA'� و د�ـ'ـ� &P� ن  �اى ��دمB در

ه� 3�ی��| $���O و =?ـ�ر دارد �ـیـ?ـ#ـ*، 

�ى ر(* ای#�2 را  Qی�ی�&3   . CـPدر ی� 3ـ��ـ

Bزاد $C هt9 C0 دار�* 9�ف  ��#*، و هـ� 

$! t9 دارد ��0ی)#��C  ـ#ـ�ی	ـ* یـ� (ـPـ� 

�ی*، ی�  �ود در Nی� �ن A�یـ�د  ـ��ـ* و Q 

یـ� در �ـ*ر�ـF Cـ� (ـ�د و هـ� ایـ�ادى از 

اش  Qی�د، ی� از $���ل رادیـ�   ����C در�|

�ی�ی��ـ| $ـC و�ـ'ـd  ـیـ7 (ـ2ـ�و�ـ*ان &و 

H	ی� (*/، �ـ�دم 9ـ�A)ـ�ن را  ـ��ـ#ـ* و 

�ی#*، ای#?C از هـ� د/ هـ�ار Q  ن را�)�I�

�د و �2A�9ى Aـ�(ـیـ	ـ'ـ| ) �F �"� ی� �"�

 ��* ی� �2A�9ى را�ی	'| و ا�ـ��ـ|  ـ��ـ* 

ـYـ0ـL و   �اى Bن F CP��3ـ*یـ*/ Lاى �ـ� ـ

9'| �� ـL ری)ـ5ـ#ـ* Nـ�اهـ*  ـ�د و زیـ�د 

 . اش �0یQی��* 3*ى

وD| ا1� (�0 ��ز��ن A*اMی�ن ا�ـ�م در�ـ� 

 CـYویـ*  ـ0ـ�  ـ5ـ�یـ*، ا�ـ&ـ�  *P  ی* و#$

C��N درسB �	یD |��=�� ،*ر $#ی��هـ�ى  ا�

��دم را 2یC $#ی* و  Pـ*  ـ�ویـ* �Bـ2ـ� را 

 �Qرى دی��ور $#ی*، ی�  5�اهی*  �وی* $)

�Ck ایـ7  �� �Dن دوB ����B ،*اریJQ  �0 

 Cـ&ـ?ـ  dد�ـ�3�ی�ن را �k�5  C� ا���|  ـ

 k�5� ه0ی7 $�ره�ی| $C 1"'� �ـیـQـیـ�د و 

 Cـ| را  ـ	اریـ* 3ـ�ن $*� t9 �0) *ی�Qی�

�N�  ی��*ازی*، (t9 �0 �*اری* ا�&ی'| را 

 '����ی*، $	| را 2*ی*  C ��گ  ?ـ#ـیـ*، 

در .   ز�*1| ا�7 $	| را  �ایd ��ا�7 $ـ#ـیـ*

�'یB 7� �I#  COزادى  ی��)�ن را Nـ�اهـ#ـ* 

اى ه#�ز ای7 اA?ـ�ر  �'��"��C ی� �*/.  دا(�

ا�� A?� �ی?#� در =#�ن (ـ�ایـ�ـ| .  را دار�*

 ـ#ـIـ� �ـB 7زادى .   $0'� و $0ـ'ـ� �ـیـ)ـ��ـ*

ا1ـ� .    2'�ی7 در��ن �D�23 و 09ـ��ـ� ا�ـ�

ی� CP��3 اى Bزاد  �(* و ه� $!  ـ'ـ�ا�ـ* 

dA�9 را  ـ��ـ*، در kـ�ل ز�ـ�ن 9ـ�Aـ2ـ� 

ـ� �ـیـ)ـ�د و  tد، �ـ0ـیـ�� �یـ)ـ | �	9

    د�ی�H دی?ـ'ـ�ـ�رى ا�ـ� . ا�	��| � �ی)�د 

�دش  ی�ون از N ل ه� را از�b)B 7ای C$ 

�A 7?� �ی?#� اCP��3 �1 ای#H*ر از .   �ی*ه*

�دش ��7q0  �(ـ* و  ـ5ـRـ�ص ایـ#ـHـ*ر N

�*رت �ی��ـ| در د�ـ� �ـ�دم Fـ5ـd (ـ*/ 

 �(* $C $	| �ـ'ـ�ا�ـ*  ـ� ـ�kـqـC �ـ*رت 

�ی��| را از ��دم  Qی�د ی� $	|  � $ـ�دـ� 

ی�  ـ0ـ� ا�ـ*ازى یـ� N)ـ��ـ� و ـ�وری	ـ� 

�zی�ى در روال �ی��| JQ  CP��3ارد،  

��� 9�ف زدن ای#2ـ� =ـیـ�ى 3ـ� 1Bـ�هـ| �B

 �اى ای#?C �ی)�د  ـC .    �اى CP��3 �0ی�ورد

Cw   Lـ� ـHن داد و 1"� در �ـ�(� Cه�ى �*ر�

C����� �2ىA�9 7، ی� �ـ*/  ای�	ه C$ اى

ه� ه	'#* $C ای#��ر A?� �ی?ـ#ـ#ـ* و Aـ?ـ� 

اى  �ی?#� ای#�2 3�ی��ـ�ت �ـ#ـ�وى و �	ـ5ـ�/

�اه#* (*N   . ـ�مIن هـ�  ـ#ـVا C�0 ایـ#ـ?ـ$

�ان �ـHـیـ*/،  ـPـ#ـ�ان ا�ـ*ی)ـC، ایـ#ـ2ـ� #P 

از یـ� kــ�ف روى Fـ�ل و از .   ا�ـ* �ـ#ــ�وى

k�ف دیQ� روى ار�ـ�ب، روى ـ�وری	ـ� و 

C')2*اQ� ن را�(از kـ�ف .   ا�ـ* $)'�ر �*ر

دیN �Qی&| از ��دم در �Nور�ی��2D���$ Cـ�ى 

ا1ـ� .  وا�P| ا �از و3�د  �وی)�ن  	'C ا��

 Cریـ�(�0 در ای�ان و �� 	'�ن و �R� و �ـ

و ��اق ا9�اب ��ر$	ی	� و ���ـیـ�Dـیـ	ـ�، 

Cدی�Yه�ى $ـ�ر1ـ�ى و �ـ�ز�ـ��ـ2ـ�ى ز�ـ�ن  ا

 Cــ�  ــ�اى ایــ#ــ?ــA�ــ| �ــ0ــیــ	دا(ــ'ــیــ*، $

اش را از رژیـ� دیـ?ـ'ـ�ـ�رى روز  ��ر�Uی'|

� ��ز��ن ا���|  )�دv� *دم .  �)�ن ده��

 Cـ�ز�ـ��ـ2ـ�یـ| �ـیـ)ـ*�ـ* $ـ� �v� *#'A�ی�

�A 7?ـ� .   9��� و (R5ی')�ن را  �V �ی��د

A�kـ*ار �ـ�$ـ�ب . �ی?#� Bزادى 3�ا d ا��

�ی	'� وA�k |Dـ*ار د�ـ'ـQـیـ�ى و ـPـHـیـ� 

 ،dـ�یــ�B *اهــ��vـ�یـ| هـ� $	ــ| $ـC  ـ5ـ

ا�#یـ�، �ـ��ـ� رو9ـ| و 3	ـ0ـ| $	ـ| را 

 Cـ'ـ� �5�  ی��*ازم ه	'� و ا���| هـ� اDـ

�P  7یـ* �ـیـ*ا�ـ� $ـC .   ای7 ر('C (�ن ا��

�را A ای#�2 ی� ��ز��ن ا���| در�� $##* و

*���ل ����*ن  Cw ه�ی)�ن �)b(�   . *یـ� 

�ق (2�و�ـ*ان در H9 از C$ *#)�  |�2ده�ی�

�L �H ای#�2 د�Aع $##ـ* و �ـ��ـo د�ـ� زدن 

ا1ـ� در .   ایC  �2# ا��0ل jی������| (ـ��ـ*

=ــ2ــ�ر=ــ�ب �ــ��ــ�ن یــ� $)ــ�ر  ــ5ــ�اهــ#ــ* 

A�9)�ن را  ـ��ـ#ـ*  ـ#ـIـ� �ـ7  ـ�یـ* Bزاد 

 � هـ0ـC 3ـ#ـ�یـ�ـ| $ـC ا�ـ�A)ـ�ن .   �(#*

ا�ـ*  ـ�NVــ�/  ـ�یــ* Bزاد  ـ�(ـ#ــ* $ــC  $ـ�د/

ای7 9ـHـ| ا�ـ� $ـC  ـ� .   A�9)�ن را  ��#*

�D*(�ن  *�� Bورد/ه� $C د�ی� �Bـ*/ . ا�* 

�ی* و  #I� �7 هـیـ� Q  ش را�I� دارد t9

دوD'| �0ی'�ا�* ای7 9ـt را از $	ـ| �ـ&ـ� 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* .$ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#  .  .  .      

 

|Q'	�ای�ان CP��3 اى ��ـ�ـ|    :رادی� ه0

یP#| ا���ـیـ2ـ� و Uـ* .   ا�� در ��رد ا��م

L �H ای7 دو .   ا���ی�2 ه� دو �PAل ه	'#*

��C �ی�ی#ی*؟ Bی� A?� �ـیـ?ـ#ـ* Q= را d1�ای

     ر�	��	| در ای�ان در 3�ی�ن ا��؟

    

�ر 9?�0R#�:    در Cـwـ�B ـیـ?ـ#ـ�� �?A 7�

3�ی�ن ا�� ی� �"�ت �Iی� ا3ـ'ـ0ـ��ـ| از 

 CـPـ�یـ� 3ـ��ـpا$ـ dدر  ـ5ـ Cا��م ا�� $ـ

&#ـ�ـ�ر (ـ*/ و روز  ـC روز دارد A)ـ�رش 

 ـیــ)ــ'ــ� �ـیــ)ــ�د و ایــ7  ــ�ودى �ــ*هــ� را 

�ی)?#*، ز�Oی�ه� را �Fر/ �ی?#* و ایـ�ا�ـ| 

را $C  ی	ـ� �ـ�ل �	ـ#ـ* 9ـ�$ـ0ـیـ� ا�ـ�م 

�د/  C ی?| از ��ا$� �ـ�ـ�رز/  ـ�   |��Oار

 Lـ*یـ�ـ CـHا��م در �ـ#ـ�ـ |��O��v2 ار

A?� �یـ?ـ#ـ� .   �7 ای#�ا ��7q0 ه	'�.   �ی?#*

Bن C$ |'$�9 از �ـIـ� Aـ?ـ�ى و �ـ�ـ�رزات 

�ل ـ�ریـE در k در |"	&A ى و�#P� ى و�?A

ای�ان �)ـ*/، (ـ�یـ* ایـ7 دAـPـC  ـC 9ـ?ـ� 

��G �ـ0ـL �ـیـ��ـ| �ـ�دم (�ایG �ی��| 

�رت  Qی�دZ   . ا���| �ـ�دم *U م�Oه |#Pی

 ــ5ــ�kــ� ــOــ� ــC  ــیــ	ــ� �ــ�ل 9ــ�$ــ0ــیــ� 

 C$ |ار��O| ا��م در ای7 $)�ر و 3#�ی�

.  C ه0ی7 ا�� (*/ و  ـ5ـ�kـ� ا�ـ�م (ـ*/

| $C از ا��م و3�د دارد در �ریB Eن �"�

�ر  ی	� CH ا��($   . Cـ� $ـ	ه |P���ن �=

��* یـ� �ـ�رى NB /*���ل Bن دو�� (#� C 

C)�1 C$ |�اى �)ـ	ـ'ـC، �ـیـ�یـ*  ا��، $��

�D| �یQی�د و و�I| �ی?#* و �یـ�ودF   . 7ایـ

 Cو�'| $ـ |Dدارد، و CP��3 را در dH� ی�

�ى C#YZ �ی�ی* و 3ـ��ـPـC را Bن kـ�رى &3

$A C?� �ی?#* (?ـL �ـیـ*هـ* و �ـ#ـ�یـ�ت و 

|��ا�ی7  �?#���ت �&� C  Lی*� اش را 

 ����٧  
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 CY"Z٦ 

�م Oه C#YZ ای�ان... 

 

 ی�و�|  �اى هC0 �ی?#* و �ـ� $ـpـ�Aـ'ـd را 

هC0 �3 �ی�ـیـ#ـیـ�، �Bـ��ـ� دیـQـ� �ـ0ـیـ)ـ�د 

J1ا(� GHA  �1�دد  �ود �3ى �� dH و در 

dH �� راخ�و�'| ��ج  C 9�$�  ـیـ�یـ*  . . . .�

و U �$�9* ا��م ��دم (�وع (ـ�د �Bـ��ـ� 

دیQ� ا��م �0ی'�ا�*  C �ـ�اUـo و �ـ��ـPـیـ� 

 ـ�ود در .    ی	ـ� �ـ�ل FـیـN dـ�د  ـ�1ـ�دد

9�ز/ Cـ?ـیـهـ�، یـ� �	ـ�3ـ* Nـ�دش  هـ� یـ� 

ا9'�0ل زی�دى دارد $C �ـ�دم ـ0ـ�م .    #)ی#*

 Cد  ـ�ای#�2 را ازش  Qی��*، وB |Dیـ� �ـیـ)ـ

ای7 ر�	��! 1"�؟  ـ#ـIـ� �ـ7 یـ�  ـPـ* و 

�)?� L	�CD ای7 ا�� $C ای7 �"�ت �ـیـ��ـ| 

و �&�| از ا��م  �ی* هـ0ـ�ا/  ـ� یـ� �ـ�ـ�د 

Cی�F C$ tى �0ی�?A  ـ�Zهـ�ى ایـ7 دیـ7 و ا

"?� دی#| را  )?�Aـ* و RNـ&ـ� ارـOـ��ـ| 

 Cـ$ dا�� �ـ�یـ"ـ�3 C01�ى را  � ه |��Jه

 �اى ��pل در (�ق زد1|، ��د��Vرى، و در 

�ق $�دn ی� در رو9یC �&| �ی�ه>�(ـ| H9 | 

���  ـ� (ـ�دى و ا�ـیـ* RN و |'��F و ��گ

�د را �)�ن �ـیـ*هـ*، �ـHـ* N ره��در ای7 $)

�د�1B/ و �?'�ب  �(ـ*، .   $#*N *ی�  *H� 7ای

��21ى 3ـ��ـPـC در هـ� دور/D�M*ای G��اى  

در .   ای7 را �� (�ه* �ی	'ی�.   Fیd  �د/ (�د

�اه* (ـ* در N ا��م Cی&� C$ |'$�9 COی'�

اى و�ـیـo �ـ�دم  درC3 اول ی� 9ـ�$ـ� ـ�د/

ا3ـ'ـ0ـ��ـ| ا�ـ�م   - �&یC ا �از و3�د �یـ��ـ|

وD| ای#?C ایH= 7*ر  � ی� �H* �0یt .   ا��

�*یC  L �ـ��ـ�یـC اى  C$ د�A?�ى ه0�ا/ (

 �اى �	L ه�ى  P*ى  )�د و CP��3 از ایـ7 

|Aا�N ر $ـ#ـ*  - دوران�� ـ�یـ* .   �Jه�| اش �

واTU ا�ـ� $ـC  ـ� .   دی* در �C= L0 �ی)�د

�ج  �1)� �&یـC ا�ـ�م، 9ـ'ـ0ـ� � d�ی� #3

�اه#* $ـ�دN ن .   �'"?�ی#| ه� ��وجVـ| اDو

 ـ��ـ?ـ! �BـwـC اVن .   (�ه* ایـ7 �ـیـ	ـ'ـیـ�

(�ه*ی�، 9�ب 0$��ی	� $�ر1�ى و ی� �ـ*/ 

 dـ5ـ  Cر، ایـ7 ا�ـ� $ـ�#$ C  �?")�N دمB

ا��2�B �Iی| $C �ی5�اه#* از (ـ� 3ـ0ـ2ـ�رى 

ا���| �Nص (ـ��ـ*،  ـN Cـیـ�ل Nـ�د(ـ�ن 

 5�ج �ی*هـ#ـ*، �ـ#ـ'ـ2ـ� ایـ7 "   زر�Q|" دار�* 

زر�Q| یـ� زر�ـQـ| دهـ�ـ| ا�ـ� $ـA Cـ?ـ� 

�ی?##ـ* Bهـ� ا1ـ� �ـ� یـ� NBـ��ـ* Nـ�ب را 

�یt $ـ#ـیـ� در �ـHـ� ـNB Lـ��ـ*  ـ*، ایـ7 (

�ب �ـیـ)ـ�د	Y� �A�(یF   . *ـ��Aـ�دا یـ� NBـ

 !F ،0| ��ار �ی*هی��N L �H� را در �Qدی

� یـ�اش یـ�اش یـ�  ،�Qدی *��NB دا ی��A

 dا�ـیـ�  ـ2ـ�روز ایNB 7ـ��ـ* NBـ�ى را �ـیـ'ـ

|)��� *��NB |ا��� �ی'�یی� Q . . . .  ـ�D�9 ی�

 Cـیـ'ـیـ� زدن و $ـ&ـ� زدن  ـ&F ح��Zا C 

 tـA��ریC$ E ا�Z هـیـwـ��ـ� در ـ�ریـE �ـ

�د/�و �3ى ��4 ا��،  ـ�اى ایـ#ـ?ـC از .   �

رو(#"?� و (��� و ��ی	#*/ � �ـیـ��ـیـ��ـ| 

 $B Cدم �ی�ی#* 

     

*****             

 

 

 Eـ�ریـ9�C در �R� 7ـ7 ١٣ایMاز ١٩٩٩ ژو 

�Mـ* Fـ5ـd (ـ*/ � �0D�� در |Q'	�رادی� ه0

.ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�  .  .  .      

9�C در ه0�	'Q| (ـ0ـ�ر/ �R� 7ای �Qدی d5 
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 :��+��D O 5ان 

 ١٦-�1١�ار(��2 روزا�C از �0DBن 

 

�د و�� ���j و 0$&) �� LیDد C     

��/  - 	ی�ر� از ا�*ا��ت و D�PAی'��2 روز

 C��� ع�kا C  �'	ا��در �0DBن را �'

ا$#�ن �02'�ی7 ا�*ا��ت . �#*ان  ����� 

��/ اوت و ا��kیC ه�ی� $C  �ا� ��/ 

 C  �O#د�'� ر�ی*/ ا�� را ای C  ����'�<�

 . ا�kع �ی����� 

�ق  )� در DBـ0ـ�ن         ----1111H9 �&&0Dی7 ا  CP��3

203�ر� ا���� را  C دDـیـL �ـ�$ـ�ب �ـ�دم 

�م $�د?Y� 

�ق  )� در �0DBن روز H9 �&&0Dی7 ا  CP��3

 C�#) �#F30 دادن ی� 2007 اوت �  

7، 203�ر� Y&Dی* ا*) ������� Cی��kا

�م $�د?Y� در ای7 .   ا���� ای�ان را

ا��kیC  C ا9?�م A�ای#*/ ا�*ام در ای�ان 

3�ا��ن و $�$*ان ا(�ر/ (*/ و �و ا�*ام �

�ا�� (*/ ا�� $C  C ای7 Nن در�Q0از ه

3#�ی�ت 203�ر� ا���� ای�ان ا�'�اض 

ای7 ا��kیC در =�2ر=�ب $0>ی#� . $##*

ا�� $C ا$#�ن در ��T  ی7 ا0D&&�  �ا� 

��ی� 203�ر� ا���� ای�ان و ��Oت ?Y�

��یC  7 ا�*ام در 3�ی�ن ا��?Y� �3ن .

�ان ز�*ا�ی�ن �ی��� و Nا�A C  C$ �#0>ی$

��یC  7 ا�*ام (�وع (*/ و روز ?Y�٧ 

�� را روز ���23 ا�'�اض  C ا�*ا��2 ��'<�

در �Fی�ن ای7 . در ای�ان ا��م $�د/ ا��

 �&&0Dی7 ا  CP��3 ������� Cی��kا

�ق  )� د��ت  C ی� $#"�ا�! H9

� $�د/ ا�������� . 

2007 ��/ �>'���� ٦روز  C��N در 

�ر D��'ی7 v9 �  رت����ت A�ا�?"���

�ق  )� و H9 �&&0Dی7 ا  CP��3 ��Q#5�

 C0&&� �&یDی7 ا  C'0ی$ ��Q#5� �*9ی#� ا�

$#"�ا�	� در ��رد ا9?�م ا�*ام در   ا�*ام

ای�ان و راهB �  C& �H� ��2ن  �1�ار 

 . �ی)�د

 

�ق ٧ روز ----2222H9 �&&0Dی7 ا  CP��3 ����'<� 

 C0&&� �&یDی7 ا  C'�0ن ه0�ا/ $0یDB در �( 

�ان  C ی� Nا�A رت�ا�*ام در (A �2�ا�?"

 C  �$�9 �  (2� داد/ و �در ��$ o0O

��0 رودC��N ��ی#�  C ی�د هC0 �� ��ی�ن 

 .در ای�ان L1 رز  C ای7 رودC��N �ی#*از�*

 

&3	C 1&�ن $ی�(70U 7  �ر��             ----3333

 LیDد C  ر� ا���� را�203 ������ ��2&'�

�م $�د?Y� ب� �ی��� ��$

3�ا�� ا�� $C در ��/ �C ��ل  �'Nد �	او�

٢٠٠٧*) ������ L'� ��� ��  . در �	او�

 C�#) �#F ر�ی* و روز L'� C  7)�ن $ی�1&

�ع و 2007 ��/ اوت ٣٠U� در ��رد ای7 �

��� و ازدواج  $� در ��رد F*ی*/ ��� L'�

�ر v9 �  �	�0ن ، $#"�ا�DB ر� در��ا3

�ق ا�	��� از H9 oAل �*ا�PA �&اپ 3&ی��

�ر �$یC و �ی#� ا9*�  �1�ار (*($ . 

در ای7 $#"�ا�! ��اپ =&ی&� در ��رد 

��Pی� دN'�ان و ز��ن A�ار� از ��9�اد/ �

��� و ��� L'� ر��B �0ن وDB ه�� ا���� در

�اد/ ��N ان در�'Nد$�ن و د�$ C  وز�Oی� 

 C& �H� دن  �ر�� و�  � �ه�� ا���� و 

 � ای� 7	�LM 9�ف زد و �ی#� ا9*� در 

 ��رد ا��م �ی��� و �B dHن در وNی� �

(*ن ���Pی� ز��ن و $�د$�ن و هw0#ی7 

�Vری	� و ?� C  ض ��ز�����2 ا�����P

 . Bزاد�  ی�ن 9�ف زد

در ای&3 7	P� C&0ی7 او�	� و P*اد� از 

 C��Q= C?#ر دا('#* و از ای�v9 دو�'�ن او

$C ی� ��ز��ن "   �&&� 1�روش" ��ز��ن 

 C&q	� ر���  o��� ا���� ا�� �kا�Aا

�'L او�	� �ی)�د و از ای#?D�PA �  Cی� 

1�رووش در 1&�ن  �&&� C  C'	 وا *O	�

$ی�(7 دN'�ان  ی)'�� از RYیY� L�وم 

(*/ و C��N �)ی7 �ی)��* و ی� �O9ب و 

�د$�ن در �*ارس  ی)'� $ C  ر�(A ا��0ل

در ای&3 7	C در ��رد . (*/ ا�� 9�ف زد�*

 �U�ورت FیQی�� �'L او�	� و ر�ی*�1  

�ع �$ی* (*U� .  NB C� ای7 �

در �Fی�ن ای&3 7	C �ی#� ا9*� در ��رد 

 C��� ج 3*ی* ا�*ا��2 در ای�ان و��

�� ٧ز�*ا�ی�ن �ی��� 9�ف زد و روز ��'<� 

�ان روز ���23 ا�'�اض  C ا�*ا��2 #P  را

او از U�9�ی7 . در ای�ان ��A�P $�د 

�ا�� $C در ایD�PA 7ی'�2 �2ی� N

*���Mی*    . ( �  C	&3 ی7 در�U�9

 L'� ا�*ام C?#ای �  �#���C��#P ا� �

�م ?Y� �  ا�� و Cو و9)ی�� �'D0* دو�

�ج � LیDد C  ر� ا���� ای�ان�$�دن 203

ا�*ا���2 اNی� و ��$�ب Bزادی��2 �ی��� 

 . در ای�ان ا�'�اض $�د�*

 

  C د��ت �2007>'����   5روز         ----4444

  



٨
	�!                           K                      f+�ر5e       M د�(   ١٧
	�!                           ٢                      K+�ر5e       M د�(   

�ی�ی�ن &OAV   ز �ن C  �?ی��B در

9�C د��ت  �Aر�� �R� ی� C  �*9ی#� ا�

در ایC����  7 �ی#� اV �*9ی� . (*/ ا��

�اVت ��دم � C  د و��اه*  N GN رو�

�ع ایC����  7 ا���� . 3�اب �ی*ه*U��

�ان ز�*ا�ی�ن �ی��� و Nا�A ����#� C 

 �&&0Dت  ی7 ا�Uزی� 9?� ا�*ام و ا�'�ا

�اه*  �دN �2 ��ج ��$� C . 

 

� ١١روز         --------5555������ $#"�ا�! ����'<� 

 ه&#* ) VهC(در د��2خ 

 C د��ت $0ی'C ا$! �	&� در ه&#* 

� در ��F LYر�0Dن ����$#"�ا�	� ��

 P* از C  C&09 . ه&#*  �1�ار �ی)�د

 C�3 از �"�ت �&ی�ا9	�ن ���3 �

در ای7 . 3�ی���ت ا���� ای�Oد (*/ ا��

� �ی#� ا9*� و ��ی� ����$#"�ا�! ��

��ل C&09 ا���ی�2 .��0ز� (�$� �ی?##*�* 

9�C ه�� �'P*د� در �R� ،���3 ن�	ا9 C 

�ع و راهC& �H� ��2  � ا��م U��رد ای7 ��

. �ی���  � �ی#� ا9*� ا��Oم $�C'A ا��

�ی�ی��� در ه&#* & C?�) C� C&03 از

9�C ه�� �"R&�  � �ی#� ا9*� ا��Oم �R�

 ��/ اوت ��ار ٣١داد�* و هw0#ی7 روز 

ا�� ی� (�?C دیQ� در (2� دو�&*رف در 

 �$�&3	C �5#�ا�� �ی#� ا9*� و Bرزو 

 C�9�R� رد�(�$� $�د/ و �O*دا در ای7 �

*#$. 

 

�� $#"�ا�	� در �Fر�0Dن ١٢روز     ----6666��'<� 

 �Dه� از دوJ� رد 3*ای�� .ارو�F در �

 

�ی#� ا9*� و ��ی� ��0ز� و =#* �5#�ان 

��  C د��ت �Fر�0Dن ١٢دیQ� روز ��'<� 

 �F�0ن اروDر�F و در L	$در  �و �Fارو

ای7 د��ت از ���3 1�و/ . �5#�ا�� �ی?##*

$�ر� 3*ای� �Jه� از دو�D ا�� و ��ار 

ا�� در ای7 �)	� در ��رد راه��2 �0&� 

3*ای� �Jه� از دو�D در $)�ره�� 

ارو�Fی� و راهC& �H� ��2  � ا��م �ی��� 

�ق ��دم H9 C  ض ��ز�����2 ا�����Pو 

�د) �Q'"1 . ���� از C	&3 72� ١٢ای� 

�� در ��F LYر�0Dن ارو�F ١٢روز ��'<� 

 . �jBز �ی)�د

7777-  17 �F�0ن اروDر�F !ا��"#$ ����'<� 

 �Fدر ارو CPی�) �  C& �H� رد� در �

 

 C د��ت P*اد� از ��0ی#*�1ن �Fر�0Dن 

ارو&3 �F	C ا� در ��F LYر�0Dن در ��رد 

�ذ ا��م �ی��� در ارو�F و  �ر�� "�

در ای&3 7	C �ی#� . (�یCP  �1�ار �ی)�د

 *M�ا9*� از �0DBن و �2ی7 �&ی>�ر از �

�ر . �5#�ا�� 9�اه#* $�د	Aو�F 7ی#w0ه

ی#e ه��!�F �'$د   e#و د$'�  �ودوی

�اه#*  �دN C	&3 7ت �5#�ا��ن ای�Fدو. 

� �'P*د در     ----8888����9�C ه�� ���R�

�ن در �رد  �ر�� �O*د F�و�*/ �'L ه��

 �0DBن 

 

�ن زن 3�ا��  �د $C در  �Dی7 �� ��� ه�

*) ������ L'� . او �'&� را �=� �ادر $

�د  C'Aز��ن ی��� C$ �A�1 /*2� C  . ا��

ایC����  �  L'� 7 و k�ح ری�� (*/ 

�ن از k�ف .  �ددو  �ادر  �ر1'� ه�

*�*) CM��ا$#�ن داد�1/ . داد�1/ اول 

� در �0DBن،  �ر�� �O*د ایF 7�و�*/ V� 

را در د�'�ر J1ا('C ا�� و در ای7 ��رد 

 C�9�R� ،��N از ا��م !F C&Z�A�  �ی�

از C&03 .  � �ی#� ا9*� ا��Oم �A�1   ه�ی�

 *P  ��IYD �0نDB ار��1��N �&Zا C?�)

9�C ا� �R� �*9ی#� ا� �  ، ��N از ا��م

ا��Oم داد $C در  	ی�ر� از ر���C ه� 

*) !?P#� . 

9999-  C&O� " ا�– �F "  7ا�  ی /���#�

�ی#� ا9*� و  �ر �را ی�ه7 در ��رد 

 ا�'Q�ا�ی�ن در �0DBن 

 
�C&O ا� �F، $ـR  Cـ�رت $ـ'ـ�ب �ـ#ـ'ـ)ـ� 

�ی)�د، �ی��ـ� هـ�� دوDـ� DBـ0ـ�ن را در 

ایـ7  ـ�ر $ـT��   . L ��$�و  �ر�� �ـیـ?ـ#ـ*

�ع ایH� C  C&O� 7* و  ـ�ر�ـ� ا�ـ�م U��

�ی��� و �zی�ات Bن در ارو�F اNـ'ـRـ�ص 

ی'� اZـ&ـ� �ـOـ&ـC ایـ7 ا�ـ� .   ی�C'A ا��

1)ـ�یـd و    ا��م در ارو�F ی� Fی)�و� و

ی� ی� �N� ، در ایـ7 �ـOـ&ـC �ـ�ـ�9ـpـC و 

���V را  ی7 �یـ#ـ� ا9ـ*� k �'�	� /���#�

�ل ا��ر �Nر3ی�2 در q	� ، 7ه�و  �ر �را ی

 �DیC$ 7 �*ت  ی	ـ� �ـ�ل در ایـF 7	ـ� 

Nـ��ـ� یـ�هـ7 از .    �د/ را �ـیـ'ـ�ان Nـ�ا�ـ*

 oـAـ'ـ� و �ـ*اD��*اPAیCP��3 7 �ـ�Dـ'ـ� $ـ

�ی��'��2 $#��� دو0DB �Dـ�ن و هـ0ـwـ#ـیـ7 

 .�*اJ� oAاه� و ا��م ا�� 

  
   �Qه�� دی C�9�R� 

 
9�� C	H'ی�  ـ� �ـیـ#ـ� ----10101010�R� ���� دو 

" ار.   و.   اس"   ا9*� در رادی� و ـ&ـ�یـ�یـ�ن 

�Qرت � در ا('

ــ�ن ----11111111 ــ�ی ــ�ی ــ& ــ� و  ــ�ت رادی ــC د�   

 Cـ��Qرت �ی#ـ� ا9ـ*� در یـ� �Rـ�9ـ�ا('

�	'Hی� و دو ���'C (�$� $�د $ـC در Bن 

در ��رد ز�*�1 �ی#� و D�PAی'ـ2ـ�� �ـ�ز�ـ�ن 

 Cـ*  ـHم و �ـ�یـ��ا$! �	&� و هw0#ی0$ 7

ایـ7 .   د�ی�� ا��وز و jی�/  xY (ـ*/ ا�ـ�

9�C روز اول �	'Hی� در رادیـ� و روز �R�

*) d5F ن��ی�ی& .دوم در 

 
12121212----     �Dد� و Cروز��� �  C�9�R� 

 
9�C  � روز���ـC د� �R� ی#� ا9*� در ی��

 Lـ� �ـ� ـ	ـ�(ـیـA ی'� ا��م  ـ� �  ، �Dو

��Hی	C ا�ـ�، ا�ـ�م $ـ�د $ـC �ـ�ـ�یـ* در 

ـ�/ �Bـ*��ـیـ#ـ� .   �L �H 3�ی���ت ا���� $ـ

ا9*� در ��رد #3�C ه�� �ـ'ـPـ*د، Uـ*یـ� 

ا��م و #3�d ا����  � 3ـ#ـ�ـd ز�ـ�ن و 

�� $�دYZ ���	ق ا��H9 د$�ن و��ق $H9 . 

 

13131313--   ���9�Rـ�ـC �ـیـ#ـ� ا9ـ*�  ـ� رادیـ

���(��ا��� �0DBن A*رو� Cwدوی ( 

دوویـwــC رو�ــ* "   رادیـ�� �ــ�ا�ـ�� DBـ0ـ�ن 

���A   " 5�ب� dH� رد ا��م �ی��� و�در �

ای7 #3�d در د�ی�� ا��وز  � �یـ#ـ� ا9ـ*� 

�� �"R&� ا�ـOـ�م دادQ"1   . dـ5ـF ـ* ازPـ 

�یـHـ� ( Lده�2 ای�0ی C�9�R� 7ی� ایH'	�

2*ی* �Bیـ� هـ�  ـC �ـیـ#ـ� ا9ـ*�  �vP  و

 ..ار��ل (*

 

14141414-  Cwدوی �9�C �ی#� ا9*�  � رادی�R� 

وCD در ��رد �#Q	�ر و ���رز/ �ـ&ـیـB Cن و 

 ا9?�م �#Q	�ر اNی� در ای�ان 

 

9�C  � �)�یF C�=� ��خ    --------15151515�R� 

ای7 �)�یR� Cـ�9ـ�ـC �ـیـ#ـ� ا9ـ*� را  ـ� 

 � ا��م �ی���  �ی* �ی��� ��ـ�رز/ "   ی'�

 .�#')� $�د/ ا��". $�د

 

�C  �ر �Rـ�9ـ�ـC �ـیـ#ـ� ا9ـ*�  ـ�   --16161616

روز���C ه�� �$�، رو��، ا�Q&ی	� ز ـ�ن 

  در $)�رBذر �ی�Oن

9�C ه�� �ی#� ا9ـ*�  ـ� ر�ـ��ـC هـ�� �R�

 :�Aر�� ز �ن

 

ـــ�    -  ----17171717 ـــC ی ـــ�Zـــ& A ـــ�ر در   Cـــ�

9�C  � رادی� A�دا، در ��رد �ـ�ج  ��/ �R�

ا�*ا��2 و �#Q	�ر و )*ی* �ـ�$ـ� ـ2ـ� در 

 ای�ان

9�C  ـ� Zـ*ا� �R� دو  �ر C&Z�A 7در ه0ی

 در ��رد ��ارد  �V. ا��ی?� 

 

 �9�Rـ�ـC  ـ� رادیـ� (ـ�ار/ هـ� در --------18181818

�M* در ��رد �	�یL روز ای�ان� 

 

9�C  � رادی�ه�� ه0�	'ـQـ� در --------19191919�R� 

ــــ� ــــ�ر�، �ــــ�Dــــ0ــــ�،    (ــــ2ــــ�هــــ���یــــ

�M* در ��رد �	�یL روز ای�ان ا�'?2&� � 

 

9�C هـ�� �ـ'ـPـ*د�  ـ� $ـ��ـ�ل --------20202020�R� 

 3*ی* در ��رد �	�یL �ی��� روز ای�ان

  

9�C  � �)�یC ا�'����ی���ل در --------21212121�R� 

�ج ��$� �2 در ای�ان  ��رد� 

 ......و
 

 2007200720072007 اوت  اوت  اوت  اوت 30303030
 
 
 

 �ـ>ـ'ـ��ـ�ـ� در (ـ2ـ� VهـC هـ&ـ#ـ*، ١١روز 

$#"�ا�	� �ـ�ـ�ـ��ـ�ـ� از kـ�ف �ـ�ز�ـ�ن 

�ان داد/ (*/  ـ�د Nا�A *#&&� در ه	ا$! �

ـــC 9ـــ*ود  ـــ�� و $80 �ـــN Cـــ ـــ? �ـــ ) 

از �ــ�ا�ــ� 3ــ2ــ�ن در ایــ7  ژور�ــ�Dــیــ	ــ� 



١٦
	�!                           ٢                      K+�ر5e       M د�(   

 C ��ز��ن ا$! �	&� 
 �D�� �0$ $#ی*

 

Spendenkonto des 
ZDE 
 

Post bank 
Dortmund 

 
BLZ:  44010046 
Kontonummer :  
995 756 463 

 
IBAN: DE12  4401 
0046 0995 7564 63 
BIK : PBNK DEFF 

٩
	�!                                             K                      f+�ر5e       M د�(   

�ر دا(ـ'ـ#ـ*v9 ������ـ�یـ� .   $#"�ا�! ��

�0ـ�ز�، ا9	ـ�ن 3ـ��ـ� و �ـیـ#ـ� ا9ـ*� از 

�Dی7 ��ز��ن ا$! �	&� در ا�ـQـ&ـیـ! و q	�

ه&#* و �0DBن در ای7 $#"�ا�! �ـ�ـ�ـ��ـ�ـ� 

�5#�ا�� $�د/ و  ـC �ـ�اVت Nـ�ـ��ـQـ�ران 

در ایــ7 $ــ#ــ"ــ�ا�ــ! Nــ�ــ�� .   Fــ��ــE داد�ــ*

 Cهـ0ـ �vا� C  �&	� !$ی� ا�Fارو �	ی"���

 Cـ  C$ *ر�ی �F&� در ارو	ه�� ا$! � C?�)

ایـ7 .   ا�� ���ی"	� VهC از Bن ا�� �ی�ـ��ـ*

���ی"	� $C �ـ�ـ� از kـ�ف �ـ�یـ� �ـ0ـ�ز� 

رMی! ��ز��ن ا$! �	&� در ا�Q&ی! �#'ـ)ـ� 

Rـ�یـ� هـ0ـC وا9ـ*هـ�� ایـ7  C  د�  /*)

    . ��ز��ن در ��T ارو�F ر�ی*

 Gـ���ـ��ـQـ�ران ـN ر�v9 در �	ای7 ���ی"

��یـ� �ـ0ـ�ز� رMـیـ! �ـ�ز�ـ�ن ا$ـ! �	ـ&ـ� 

�ل $0ی'ـC ا$ـ! q	� ���3 ن�	ی'��ی�، ا9� 

�	&� ه&#* و �ی#� ا9*� رFی! ا$ـ! �	ـ&ـ� 

�0DBن و  C ��0ی#*�1 از ���3 ��ز��ن ا$! 

�	&� ا�?��*یـ#ـ�و� ایـ7  ـیـ��ـیـC را ا�vـ� 

1�ارش و �?	��2 ای7 $#"�ا�ـ! در .  $�د�*

��T �23ن و�ی�P ��5 ـ�/ و �ـ#ـ'ـ)ـ� (ـ*/ 

 . ا��

روز $ـ#ــ"ـ�ا�ـ! و روز  ــPـ* از Bن Zـ*هــ� 

��1�ار�، ـ&ـ�یـ�یـ�ن، رادیـ� و N ،Cروز���

��ی'ـ2ـ�� Nـ�ـ�� 1ـ�ارش ایـ7 $ـ#ـ"ـ�اس و 

 . اه*اف �B�ا �#')� $�د�*

� و �ـ�ـ�9ـpـ�ت ������ ای7 $#"�ا�! ��N

 Cـیـ�ر� از ر�ـ��ـ	ـ�ف  k ن ازB ح در���

 Cـ?ـ���� ���23 و هw0#ـیـ7 هـ0ـC (ـN ه��

��� ه&#*� Fـ5ـd (ـ* و 9ـ�Aـ2ـ� و N ه��

ا�ـ'ــHـ�دات �ــ5ـ#ــ�ا�ـ�ن  ــC ا�ــ�م و ا�ــ�م 

 ���O#3�d ار �  C& �H� ��2ی��� و راه�

*) !?P#� �Pای7    . ا���� �ی��� و�ی ��N

$#"�ا�! از C&03 در $)�ر �$یC ا�ـPـ?ـ�س 

� 1	'�د/ ا� دا(ـ� و �ـ�ـ�9ـpـ�ت ������

زی�د� را در ر�ـ��ـC هـ�� �BـOـ� دا�ـ7 زد/ 

 . ا��

#3�d �&یC ا�ـ�م �ـیـ��ـ� در  �Qن دی�ا$#

�C3 ا�ـ�. ارو�F ی� #3�d ���ح و ��رد 

�ی&ی���2 �"ـ� ا�ـ� �ـ�ز�ـ�ن ا$ـ! �	ـ&ـ� و 

اه*اف و �I�ات D�PAی7 و ره�ـ�ان �Bـ�ا در 

ارو�F (#ی*/ ا�* و  � ایB �$�9 7(#� (ـ*/ 

د�Aع از ای7 3ـ#ـ�ـd و Fـ5ـd اNـ�ـ�ر .   ا�*

D�PAی'��2 ایx��  �2� �$�9 7 1	ـ'ـ�ش و 

�Vری	'� در اروFـ� (ـ*/ ?� d�#3 �A�(یF

 02ی7 دDیL ��ز�ـ�ن ا$ـ! �	ـ&ـ� در  .   ا��

�I� دارد $C در هـ0ـیـ7 �ـ�/ �ـ>ـ'ـ��ـ�ـ� در 

ــ#ــ�ــ�گ �ــ�Mــ* �ا�ــ'ــ?ــ2ــ&ــ� و �ــ>ــ! در 1ــ

$#"ـ�ا�	ـ2ـ�یـ� را �ـ�ز�ـ�ن داد/ و در �ـ�/ 

�ا��� در (2ـ�  ـ�DـیـDB 7ـ0ـ�ن $ـ#ـ"ـ�ا�	ـ� �

���23 �&یC ا��م �ـیـ��ـ� در Fـیـ)ـ�ـ�د و 

�ا�'��2 ای7 3ـ#ـ�ـd را N ت و�p9��� G	 

 . ا�� ��ز���*ه� $�د/ 

روز  P* از $#"�ا�! �ی#� ا9*� و �ـ�یـ�   -

��0ز�  C د��ت $0ی	ی�ن 3*ای� �ـJهـ� از 

دو�F �Dر�0Dن ارو�F در �LY ایـF 7ـ�رDـ0ـ�ن 

در  ـ�و$	ـL  ـ�ا� �ـ0ـ�یـ#ـ*1ـ�ن $)ـ�رهـ�� 

 . �5'&4 ارو�Fی� �5#�ا�� $�د�*

�� �ی#� ا9*� و �ـ�یـ� �ـ0ـ�ز� ١٢روز ��'<� 

 C د��ت $0ی	ی�ن 3*ای� �ـJهـ� از دوDـ� 

در �Fر�0Dن اروC  �F (2�  �و$	L رAـ'ـC و 

 Cـ	ـ� و یـ� 3ـ&ـ����در ی� $#"�ا�! ��

�5#�ا�� در �ـYـF Lـ�رDـ0ـ�ن اروFـ� (ـ�$ـ� 

�ل ایd5  7 در �Fر�0Dن اروFـ� .   $�د�*q	�

و� از .   ی� ��0ی#ـ*/ از $)ـ�ر هـ&ـ#ـ* ا�ـ�

��0ی#*�1ن ��ز��ن ا$! �	&� در ا�Q&ـیـ! و 

ه&#* و �0DBن د��ت $�د/  �د $ـC در �ـ�رد 

ا�'�Hدات ایـ7 3ـ�یـ�ن  ـC �	ـqـ&ـC دNـ�Dـ� 

�ــJهــ� در دوDــ� و �Bــ�زش و Fــ�ورش در 

ارو�F و را/ L9 ��ز�ـ�ن ا$ـ! �	ـ&ـ�  ـ�ا� 

3*ای� $��L �ـJهـ� از دوDـ� و �Bـ�زش و 

F�ورش و دAـ�ع از �ـ?ـ�Vری	ـ� �ـ5ـ#ـ�ا�ـ� 

���p9ت اراCM (ـ*/ از .   $##*� C	&3 7در ای

k�ف �Y#�ا�ـ�ن �ـ�رد ـ�3ـC 3ـ*� ا�vـ� 

�Fر�0Dن U�9� در &3	C و هیqـ� هـ�یـ� از 

 Cـ&ـیـ! $ـQه&#ـ* و ا�ـ ،C	ا��A ��2��0Dر�F

�د�* ��ار     �ا�  /*�B C	&3 7در ای �$�)

�ـ>ـ! در $ـ#ـ"ـ�ا�ـ! �ـ�ـ�ـ��ـ�ـ� .   A�1ـ�

 Tـ��ـF ـ�رانQـ��ـ��5#�ا��ن  ـC �ـ�اVت Nـ

 . داد�*

در ای7 $#"�ا�! �5#�ا��ن و �ی� ���ن ایـ7 

$#"�ا�! در ��رد �#0��ی� �O9ب $�د$�ن و 

U�ورت ������ $�دن و ا�ـ�م ایـ7 ا�ـ� از 

 Cد�* و 1ـ"ـ'ـ�$ ��YZ �Fارو Cدی�Y�� ا�

 �ـ>ــ'ــ��ــ�ــ� در ١١(ـ* $ــC در 3ـ&ــ	ــC روز 

�Fر�0Dن ارو�F �ـ�Uـ�ع �ـ0ـ#ـ��ـیـ� 9ـOـ�ب 

 �ر�� و ��0ی#*�1ن زی�د� از Fـ�رDـ0ـ�ن Bن 

AـPـ�Dـیـ�  ـ�ا� 3ـ#ـ�ـC .   را �یی* $�د/ ا�ـ*

 . ر��0 و ������  5)ی*ن  B Cن ادا�C دارد

�� �ی#� ا9*� و �2ـیـ7 �ـ&ـیـ>ـ�ر  ١روز ��'<� 

 Lـ	و$�  C  �F�0ن اروDر�F ت��O*دا  C د�

رC'A و در ��رد ��ا�ی7 ا���� و (�یCP در 

ارو�F و راهC& �H� ��2  � ا��م �ـیـ��ـ� و 

�ا�ی7 (�یCP �5#�ا�� 9�اه#* $�د� . 

�ن ��و/  � $#"�ا�ـ! #$ � ��از اول �>'��

ـ&ـ�یـ�یـ�ن و  ،�� VهC ده�2 رادی������

روز���C  � �ی#� ا9*�، ��ی� ��0ز�، $ـ�یـ� 

(��0Y*�، ا9	�ن ��3ـ� و Bرزو ـ�$ـ� در 

9�ـC هـ�� زیـ�د� را �R� ا��م �ی��� *H�

 . �#')� $�د/ ا�*
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Großansicht des Bildes mit der 

 : Bildunterschriftاد����ه� در  ا#"!�ع �
�ر'"�ن ��وران( 

  
�د/ ا�ـ�، Fـ�و�ـ*/ �� 	'�ن (�0 1Nا�   ز

CـPدر ��3ـ t0ی� �A�?) ان��د/ ا��، �#(1  
  	ــیــ�ر� را  �در ــ� 	ــ'ــ�ن .   ایــ�ان ا�ــ�

ـ7 از �Bـ�ن را � ^^$)'#*، ��م د�� $ـ�  
  ا0N C&Dـیـ#ـ�،  ـ� ، Bی� �  ��/   ی�  .   دا�ی� ��

C��#P�� ی�شJF  ��   را� ا�#ی� �ـ�ز�ـ�ن�) 
 e#3 C  *Y'� L&� CD��   ایـ�ان و �ـ�اق �

C0 داد�N   . C  را C��#P�� ی�شJF د�N او
�ی� $�د"   ��(ی*ن �3م زه�" P روز  ـPـ*، �. 

 ��داد ��/، ��ز��ن ��Oه*یـN 7ـ&ـt  در روز 
Cـ'ـ�د/ ای�ان 9ـ0ـ&ـ	ـ�زهـ��  � 1� Cا� را  ـ

j� � و #3�ب j� ـ� ایـ�ان ـYـ� �ـ#ـ�ان 
203ـ�ر� .   �jBز $�د" �0&ی�ت A�وغ �3وی*ان" 

�د  C ایC&09 7 را N E��F 0&یـ�ت " ا�����
 .���* ��" ���Zد

:Bildunterschrift  Großansicht des 

B i l d e s  m i t  d e r 

:Bildunterschrift       اد��*��ه*�     ا#"!*�ع �*
 در )�ر'"�ن ��وران

  
اDــ&ــC �ــ#ــ'ــIــ��   	ــیــ�ر�، از 3ــ0ــ&ــB Cیــ�

C&09 ،*�*H'P� /*ـ� �ـ(N 7ه*ی�O� �  ا� و
از B C&03ی� ا0N C&Dی#ـ� را  ـ�ا�ـQـیـ5ـ� و 

ا�ـ� .   هـ� (ـ* �#Z C  �Oـ*ور Aـ'ـ�ا� ا�ـ*ام
Eـ�ریـ�ـQـ�ر ایـ�ا�ـ�  ی�وا�* B ـ�اهـ��ـیـ�ن، 

��ر، �jBز A)�ر و ��$�ب در ز�*ان   ه� را  
ــیــ��ــ�/، یــPــ#ــ� در�ــ� یــ� روز Fــ! از 

o�� ی�شJF dB C���  و ،! � dـیـF روز 

C&09 ه*ی7 �� از�O� � *ی* او ��. دا��1: 
 
  » ،CـP'ی7 �ـ��ـ�ت روز 3ـ0ـ	در �5    

ی���/   � )    CیMهـ#ـ� )      ژوB ره���R9 ،
ه�� اZـ&ـ� در �ـ�ـ��ـ�   � 1�د ز�*ان

هـ�  	ـ'ـC و  درواز/.   ای�ان $)ـیـ*/ (ـ*
7"& *) o�� ن. ه���زی&ه� را از  ـ�ق  

C��� oزی�ه�  ه�، روز���C $)ی*�* و از 
Cــ'ــ	هــ� در ز�ــ*ان( هــ�� دارویــ�  و   (

�ــ��ــ�ت �ــ��ــ�ت .   Nــ�ددار� ورزیــ*�ــ*
�#LY (* و  	ـ'ـQـ�ن ز�ـ*ا�ـیـ�ن را از 

ــ*ان ــ�ش ز� ــ*/  9ــ�ل و 9 ــ# ــ�ا$ F ــ� ه
*#'N��   . ،*ر داد/ (ـ� C ز�*ا�ی�ن د�'

�د  ���  ��0#* و از  $C در �&�لN ه��
2����ن و $�ر1ـ�ان اAـbـ��ـ� Q� �  ��YZ

�ددار� $##*N   .�Aـ?ـ�ن ر� Cـ  *�Bهـ��  و
/�Qدر��� *#��� ،���هـ�،  ه�، $ـ�ر1ـ�/ �0

�Mا�� Cـ��N  ـ*ریـ! وهـ�، ـ�Vرهـ�� 
 ».ه� �#0�ع (* 9ی�ط

 

اI'#� C&D�� در k�N�اC  d �ـ0ـ&ـیـ�ت  Bی�
ا� در  $ـC �ـ*/ $#* و ای�O� 7ه*ی7 ا(�ر/ ��

�ا�'#*،  ه�0ن ز��ن ��N » ه*ی7 را�O� �&$
هـ� را9ـ�   ?##* و  C ا�Zـ�ح از د�ـ� Bن

 ـC �ـIـ� و�، در هـ0ـیـ7 را�ـ'ـ� .   » (��ـ*
ا� Nـ�ـ�ب  ـC  اDـ&ـN Cـ0ـیـ#ـ� در �ـ��ـB Cیـ�

هــ�� �	ــqــ�ل،  ــ� ا(ــ�ر/ �ــ�$ــ*  ــ�  ار1ــ�ن
 »e#3  ـیـ7 در (ـ0ـ�ل وHـAه�� $��ی� �ـ#ـ�

 xـPب  ـ�ر  � ه0?�ر� 9ـ�j�ب و #3�ب $)
�ا�  ا�*ام » ��اق'A ، »7ر ی�Y� « ـ���	و $ 

 C$ ر� ��« را�(A�F ق�"� oU�، » $##ـ*  � �
اDــ&ــC  1ــ��ــC $ــB Cیــ� هــ0ــ�ن.   $ــ#ــ* Zــ�در �ــ�

$ـ#ـ*، ایـI'#�  7�� در k�N�اd ا(�ر/ �ـ�
�ریE �*ارد  C���   . ـ��vا�ـ� ـ� �ـ2ـ� و ا�
�ـ� ـL ذ$ـ� ا�ـ�، در .   (�5 ره��� ا�ـ�

C��� Cق  ـ�kـ�ر �)ـ5ـ� از �ـ0ـ&ـیـ�ت  � Aـ
C  �A�9 �یـ�ن "   A�وغ �3وی*ان"ی� " ���Zد" 

 . ا�� �ی��*/
 

�+$�$7ن ه7ا@�د ��گ"" 
 

�ا� Bی�'A رد ا�ـ*ام  در�اN C&Dـ0ـیـ#ـ� در �ـ
ا�ـ�، )ـ5ـیـ� و  ز�*ا�ی�ن �ـیـ��ـ� �Bـ*/

�vــ�وت در را ــ�ــC  ــ� ا�ــ*ام ز�ــ*ا�ــیــ�ن 
)5ـیـ� « :  � $0	ی�ن �)�R5 ا��  ��2*/

�ع در 2�ان  ـ� رأ� ا$ـpـ�یـ� �Bـ�یـ�ن U��
¢O9  Cـ�ـ�Uـ� ( ا��Vم �ی�� دا�� اAـ�Uـ�
داد�ــ'ــ�ن ( ، 3ــ#ــ�ب �Bــ�� ا(ــ�ا�ــ� ) (ــ�ع

ا� از وزارت اkـ��ـ�ت   و �ـ0ـ�یـ#ـ*/)  2�ان

در .    �(*، اC=�1 ا9'ی�ط در ا�03ع ا�� ��
هــ�� �ــ�ا$ــ� ا�ــ'ــ�ن، رأ� ا$ــpــ�یــ�  ز�ــ*ان

��Bی�ن ���U (�ع، داد�'�ن ا�ـHـ�ب و یـ� 
� وزارت اkـ��ـ�ت Vزم  دادی�ر و �ـ0ـ�یـ#ـ*/

��ع ��Vا *)� .« 
 

ی�وا�* B �اه��ی�ن $0ـیـ	ـیـ�ن ر�ـیـ*1ـ� در 
 �: 1ـ�یـ* دا�ـ* و �ـ�  �ـ"ـ� �ـ�� 2�ان را 

ا���v ای7 $0ی	ی�ن  � هـ&ـیـ?ـ�Fـ'ـ�  ـیـ7 « 
ه�� اوی7 و 1�ه�د(� در رAـ� و �Bـ*  ز�*ان

�د�* و  C ه0ی7 ��� $ـ0ـیـ	ـیـ�ن در  ـیـ7  
 C  ا �د ��گ" ز�*ا�ی�ن�(ـ2ـ�ت "   $0ی	ی�ن ه

�Aی�.« 
ا�  ، در �ـ��ـC �  �ـ�داد  اC&D �ـ#ـ'ـIـ��،  Bی�

ا0N C&Dی#�، ��P در ـbـیـیـ�  ��Nب  B Cی�
ا1ـ� « :   �ـ�ی	ـ* او در Bن �ـ�.   �I� او دارد

�د�ن اZ�ار داری*، ا�ـ�  N ر��U�A  � د�'
د�'�ر دهی*، ��n ا"ـ�ق �ـIـ� �ـ�Uـ� و 
 Cـ��ـ�ت  ـ�(ـ*، �ـkل ا�داد�'ـ�ن و �	ـqـ

اش را   �ــ#ــ'ــIــ�� دDــیــL �ــ��ــC.   » . ا$ــpــ�یــ�
ه� و (?�ی��، $C  ��ر�Uی'� از رو�* ا�*ام

ــ� ــ�د او Bورد/ � ــ*،  از �ــ�� �vــ�ت � )
�  �#'I�� در k�N�اd. دا�* ������ C  ،
�یـ��، �ـ�Uـ� (ـ�ع اویـ7، ا(ـ�ا�ـ�،   � 

داد�'�ن 2�ان، رMی	�، ��Pون داد�ـ'ـ�ن و 
�ر�ـYـ0ـ*�، �ـ0ـ�یـ#ـ*/F  ـ��ـ�تkوزارت ا �

او �ریE ایـ7 دیـ*ار را اول .   $#* ا(�ر/ ��
   $#*، $�R� Cدف  ـ�  �Y�م Bن ��ل ذ$� ��

هــ�   ــB Cن« :   �ـ�ی	ــ*  ا�ــ�، و �ـ� �  �ـ�داد 
هـ� د�ـ�  1"'�، 9*ا�L در �ـYـ�م از ا�ـ*ام

�ـ� ـ� اVن :   " �CQ داری*، ���B �ی�� 1ـ"ـ�
ه"'R* و �O#F/ �"ـ� را در ـ2ـ�ان ا�ـ*ام 

ای�، دوی	ـ� �ـ"ـ� را هـ�  ـC �ـ#ـ�ان  $�د/
هـ�  $&� ایـ7.   ای� ����oU از  HیC 3*ا $�د/

  »!"را ه�  ?#ی�،  P* ه� =M���"  �0) Cی*
 

�	� Z	8 ارانcه 
 

 #�  C روایـ�  ـ�ز�ـ��ـ*1ـ�ن، ز�ـ*ا�ـیـ�ن از 
�(ـ'ـ� $ـC در ا�ـ'ـIـ�ر(ـ�ن  ـ�د Nـ�ـ� ���

�JF C  C3ی�ش ��o �ـ��ـC.   �*ا('#* �   �
Rـ�ر    T&Z و (�د� �0��� �ـ�(ـ� از Bن،

C'ار  ا�*ام د��3ـ0ـPـ�  ـ�ا� ز�ـ*ا�ـیـ�ن د(ـ
هـ�،  ـ#ـ*هـ� از  Fیـd از jBـ�ز ا�ـ*ام.    �د

ه�1��C ا�?�ن ارـ�ـ�ط  ـ�  ـیـ�ون �ـYـ�وم 
ــ� (ــ�د،  هــ� �ــ�ــo �ــ� �ــ��ــ�ت.   (ــ��ــ* �

�ی�ی�ن& �ه� را از  ـ#ـ*هـ� Nـ�رج  ه� و رادی
�� Cروز�ـ��ـ �Qد ا� داد/ �ـ0ـ� $##* و دی�. (ـ

 :$#* B �اه��ی�ن روای� ��
�   Pـvـ� از ز�ـ*ا�ـیـ�ن  ـ� �)ـ�هـ*/«  

هــ�� �ــOــ2ــ�  ــC �ــ�دNــ��ــC و  $ــ��ــیــ�ن
Zــ�رت، $ــC  ــC    ــF Cــ��ــ*اران �ــ��ــ�

�"�B �Aر ��3ـ�یـ��ـ�ت  و�B* دا('#*،  
 � و3ـ�د ایـ7،  .  �)?�$� را9*س زد�*

$C �& � ا�'ـ"ـ�د/ از  دا�	'#*  ه� �B �0ن
 G�� ����  Cاران ای7 ا�ـ�، $ـ*��F

/�Q'ر در �ـ�د/ د��ی�A ه�� ���  Nـ��ـC (ـ
یـ� $ـ�ر1ـ� .   ز�*ان از $�ر اA'�د/ ا�ـ�

Bورد،  اAـbـ��ـ� $ـj CــJا  ـC ز�ـ*ان �ــ�
�د  ده#*/ ���� �1Bه�N دور 1�دن C  ا�

ا�� ز�*ا�ی�ن  ـ�ز هـ� ـ� .   ��ی� $�د
�  B ��#P� ،*Pن را در �ـیـ�Aـ'ـ#ـ**� .

Nـ�اهـ*   ��N �01ن  �د�ـ*، $ـC او �ـ�
 ».ا��  "0N ،*��02ی#� ��د/
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 � ا��س روای�  �ز���*�1ن، از C&03 ایـ�ج 
هـ� در ز�ـ*ان اویـ7 =ـ#ـ*  �R*ا��، ا�ـ*ام

�AیI� tـیـ0ـ�، .  �د روز� زود� �jBز (*/
ــیـ�، $ــC هـ0ــ�ا/  ــ�   �ـ�3ـ�ا را از (ــ�  

هـ�یـd از �ـ�Dـ7 (ـd اویـN 7ـ�رج   ـ#ـ* ه�
 : ده* 1��C (�ح �� (�د، ای7 ��
 
 #*ه� را زدی� و  Z Cـ4 �ـ� را  =)�« 

�� را ... ه�� اوی7 $�د�*  �س ��ار �ی#�
در Bن 3ـ� .    C ا�"�اد� ��Bی)�Q/  �د�*

�ا�*ن ا����، �� ��N �   Cرو  ـ �	ی� 
دی�ار  � =)�  #*  ـ�ی	ـ'ـیـ� و Dـ�ـ�س 
 Cــ Nــ�د را در Bورد/، �Bــ�د/ رAــ'ــ7  

هـ#ـ�ز اذان .   ه�� ا�"ـ�اد�  ـ�(ـیـ� �&�ل
��T را از  ـ&ـ#ـ*1ـZ  ـ?ـ�د/  هـ�� dـ5ـF

�د�*، $Z C*ا� ی?� از (?#OـC 1ـ�ان  
او .    C ��م �Oی* �*و�ـ� را (ـ#ـ�Nـ'ـ�

$ـ! زیـ�Fـ�ش  زد، ـ7 هـیـ� A�یـ�د �ـ�
(ـ�د،  ���(* و  � ��ژی?ـ� $ـC داد/ �ـ�

�د و ��م F*ر�ن را رو�  *�ـ'ـ�ن N م��
ه�ی� $C (2��'��� ه	'#*  Bن.    #�ی	ی*

=ـ#ـ*    . . . (2�(�ن را ه�  #ـ�ی	ـ#ـ*   ��م
روز F! از ا�'�Hل  C ا�ـ"ـ�اد� ا�ـ��ـ� 

�ا�*/ (* �*/N �Qز ه� =)ـ� .   ا� دی� 
 Cـ'ـ7  ـAدیـ�  ـ�ا� ر� #ـ*زد/ �Bـ�د/  ـ

F)ـــ� �ـــ� هـــ� را/ .   داد1ـــ�/ ویـــ�/
رA'ی�، � ر�ـیـ*یـ�  ـC �ـ�Nـ'ـ0ـ�ن  ��



١١
	�!                           K                      f+�ر5e       M د�(   ١٩
	�!                           ٢                      K+�ر5e       M د�(   

    

�د ��A�P $#ی*N دی7   را  *و�'�ن *U 

در kــ�ــHــC دوم . . .   �ــ*یــ0ــ� ادار� اویــ7
�د�* ا��� را  C داد�1/ ا�R'Nص داد/  .

در زی�ز�ی7 ه0یN�� 7ـ'ـ0ـ�ن و�ـ�یـL دار 
او ا�ـ'ـ5ـ� .   » .زدن را �	'H� $�د/  �د�*

 Cار دا(ـ'ـ�� /�Q(ی��B ��&3 C$ ،اوی7 را
هـ�اران د�ـ>ـ�یـ� و " Bن  ا��، دی*/  ـ� 

d"$     "ا�ـ*ام (ـ*1ـ�ن C  t&P'�  در Cـ$ ،
��ر (*/#&�د ا�'5�  . 

 

ی�وا�* B �اه��یـ�ن در را ـ�ـC  ـ� =ـQـ��ـQـ� 
�ی	* ه� �� ا�*ام�   : »Eـ��ـF Cـ��ـ� $ـ	هـ��  $

ا�  در�C  e اـ�ق ویـ�/ داد�*،  � ���	��* ��
در �BــOــ� ا�ــQــ)ــ'ــ�هــ� و .   (ــ*�ــ* هــ*ایــ� �ــ�

�G و  B Cن �ی#�U ـ� ه�ی)�ن� C(ـ*  ه� 1ـ"ـ'ـ
�د را  #�ی	یـ* $C وZی�N �2ی�� C���   . /ـ�Qـ�B

C �= ��� C  �2 را�B  ���2، در#F C$ ه�� دار
�Vر �5#�ا�� 1�هـ�د(ـ� و 9	ـیـ#ـیـC اویـ7 

�د، ��  /*) �F�  /هـ��   �د�ـ* و در 1ـ�و� 
�3ن $#*ن  �vP از .   BویC  ��"� *#'5 دار ��

�ل ���١ه� �  Bنk C  CHی*  د�ی��Oن .   ا��=ـ
ا� F#���2 از زی� Fـ�ی)ـ�ن  $C دری��O  Cw ای7

 /�در ر ود و  �F Cیی7  ی"'*،  ـC هـ0ـ�ن (ـیـ
 .».�*یB t&9 �0وی� �� (*�*

 

�M�?7 @7د �SE :5#د�� !ا53ا�"�ن 
 

ز��ن ز�*ا�� =ـg، در اواNـ� (ـ2ـ�یـ�ر �ـ�/، 
ه�� داNـ&ـ� در ز�ـ*ان، ـ�ز/  F! از ����ت

از �ــ�یــ� دیــQــ� .   (ــ��ــ* �ــ'ــ�3ــC �ــ�3ــ�ا �ــ�
�اد/��N  ذر ��/ ه�0ن ��ل، در  ـ�B �ه� �ی� 

�   ـC 1ـ"ـ'ـC.    ـ��ـ* اC  L��$ ���k �ـ� �ـ�
ی�وا�* B �اه��ی�ن و �یی* (�ه*ان �ـیـ#ـ� و 

�اد/��N ی�ر� از	ذر ^ه�� ز�ـ*ا�ـیـ�ن، از   B 
�اد/��N �  ،/�� ـ�� Cـ'ـA�ـ0ـ�س 1ـ. (ـ�د هـ� 

. (ـ��ـ* ه�� �5'&4 اv9ـ�ر �ـ� ه�  C $0ی'B Cن
nاد/ �ـ��هــ� ــYــ�یــL  هــ�� $ـ�=ــ?ــ�  ــN Cـ��ــ

ــ�/، ا�ــ*ام .   (ــ�د �ــ� داد/�در Nــ�ــ�هــ�یــ� $ــ
�اد/��N ع�kا C  ر�ـ��ـ#ـ* ه� �� ز�*ا�ی�ن را .

ا� هـ� در $ـ�ر  �ـ��ـC در ا$pـ� �ـ�ارد، وZـیـ�
�د/� .ا�� �

 

 �Q5Kن #��"�� ا K Z+�ر ا53ام
 

C'($ �0ر) C#ز  (*�1ن و دا��� ای7 ا"ـ�ق هـ#ـ
ــ	ــ� ــی ــ7 � ــ* ا�ــ*ام.   رو( ــ�ر  رو� ــ0 ــ� و ( ه

C'($ ز�*ان �p$�1ن در ا*) هـ�  ه�� (ـ2ـ��ـ'ـ�ن
CDن در ه��#w0ه C  ـ� .    �د �� �� ا� از ا �2م

ه�� �'"�و� از (ـ0ـ�ر ا�ـ*ا�ـیـ�ن  $#�ن Dی	�
/*) C2یا��، ا�� هw0#ـ�ن، �ـ0ـ� ـ�ان  ـ�  

�� $�دYZ �Hر د�ی��B ی� ازPk��   .یـ�B  Cـ&ـDا
�� d9ـ*ود دو « :   ��ی	ـ* �#'I�� در k�N�ا

ه�ار و ه)'R* ی� �C ه�ار و ه)'Rـ*د �ـ"ـ� 
از زن و �ـ�د   -�دی* از �7 ا��-ز�*ا�� را 

 �ــ�ز�ــ�ن �ــ"ــ� » . در $)ــ�ر ا�ــ*ام $ــ�د�ــ*
 ��م را �#')ـ�   � اD L&0Dی	'� از �')?L از   ی7

 ��Q'Nن را  ـیـd از  ا��، ا�� (�0ر �3ن $�د/
" �Rـ� �ـ�" در ��ی� ای#ـ'ـ��ـ'ـ� .   دا�* ای7 ��

3�د ا�� $C در Bن ��م � � ^ه�ار و ^ Dی	'� �
 7 ـz Cـ�ـ� )   ده#*1ـ�ن  � ذ$� P*اد 1�اه�( 

 .ا�� ر�ی*/

 
 ��I'#� CA�?) 

 
C')� :�  �C  V ای�zB 7ر ا�'#�د (*/ ا�� در �

 
اC$ ،��I'#� C&D در ��ی�  k�N�ات Bی� 

 .ای)�ن در د�'�س ا��
�C زی	'k�N : " C� ،7�ات ای�ج �R*ا��

0)�"، 3&* ��م، "��گ "ه�� ��Bرام 
 1367$)'�ر � 	'�ن : ی�وا�* B �اهی0ی�ن

�AیI� tی�0 :CD�H�  �" /ن �ی��'	 �� " ،
��ر روز، Nداد   ��ی� ا��     . 

 =;>٣٠،٠٠٠9; �    زن    @! #�م #��7س̂ 
 

V�  دا��0ر$� ا�  #�م  ر�� داد/ (*/ در Cی!” از ���3 روز���D���ی�ی'�س او�ی"یA ی��� „ 
 .ا�� 

com.wordpress.universalgeni://http 
 

e#3 ا9�اب $�د�  $C'($ x��   C  ��ل 9?��� ��د ��Vرا�C  و�١ای7 روز���C  در �*ت 
9"£ ����س و (�ف    $)'C (*/ ا�*30.000 ��د و 10.000(*ن  LیDد C    زن   

 :را 1�ارش �ی*ه*  
 

-30000-kurdistan-irakisk/13/06/2007/com.wordpress.universalgeni://http
/ar-15-sidste-de-myrdet-kvinder 

  

 
 
 
 

  �1�ار (�را� ��$�� ا$! �	&� در��M* و ا���ی	'��2 ا�'2?&�
�Vر : �ی?#*?� CP��3 ا��م �ی��� و  �ا� ی� Cی&� 

 
 
 

 C�#) C�18  ���� از����'<� 18،30� 21   
 

 C$ ا�� �*M��ری	� �از C&03 �5#�ا��ن ایV C����  7رش وی&?! $�ری?�
�ا� �ور او را داد/ ا��'A /*��HD'� ا	وری� . ��ز��ن 

  
C9ی�''A0*� :  اY� /�) ی��$ /C����  ��O� :ی�0 دری���� 

 

 :      �5#�ا��ن  
 

 �'7، ا���ی	�، -دی&	� د�ی� �گ
�ل ا$! �	&� در  �0DBن، q	� �*9ی#� ا� 
�ر در ه#�، 	Aو�F !?&رش ویV 
 Bر�C روت ��د ی� ��&� روز ���  دن، 
 ،*M��ل $0ی'C �&�0ن ر(*� در �q	� ر و�Q� Cروز��� 
�ل ا$! �	&� در ا�?��*ی#�و�، q	� ر�F �&� 72ی� 
�ل ا$! �	&� در ��M*، اq	� و9*ت C��	A 
 ،*M� �2#�ر ����ر� ��Pون ا$! �	&� در �
�ار اوه�0ن Q#-ای �	ا���ی *�� .ا$&
 

�ره�� ا�ـ�م زد/($ �Qد� و دی�P� '�ن	ن، �� �'	��bAدر ای�ان، ا C$ ��2 ��ل ا��D��  ا�ـ�م 
ا1ـ�  ـC .   �ی��� ز�*�1 �ی&ی���2 �"� را در ای7 $)�ره� و ایC  CH�#� 7 1ـ�و1ـ�ن 1ـ�Aـ'ـC ا�ـ�

��ون و��� ر3�ع $#ی� ��  ی#ی� $J� Cه� �	یYی� ه� �Lp ا��م �ی��� =#ی7 �� &ی'U ��2ـ* 
�د �)�ن داد/ ا��N را از ���	ـ�ور.   ا� Bد�ـ?ـ)ـ� و 3ـ#ـ�یـ� از   ار�ـ�ب �	یـYـ� هـ�  ـ� زور 

�د را و �H* و k#� در ��رد N*ا و �	یـT و Fـ�پ N 4D�5� /*یH� ار� �� $�د و*��F d��*H�
� $�د/  �د�* و ا�	���2 را �Y ��م ��*ی7 و �3دو1�ان �ـ� . را L0Y ��0 $�د �هC0 =ی� را 

�یـ�/ و ارـOـ��ـ�    �NV�/ در ارو�F ا�'�ا�Uت و ���رزات و�ی�P �&یC ای7 �9$0ی�.  ��زا�*�*
و در  	ی�ر� $)ـ�رهـ� �ـJهـ� را از دوDـ� .      C و��ع Fی��� و �*رت $&ی	�  �H� C را�*/ (*

�زش و F�ورش  ی�ون را�*�*�B ا�ی7 و�د�'�ورده�� ای7 ���رز/ ایـ7 .   3*ا $�د�* و �Jه� را از �
 Cزاد�  � �ی* و(�ط  ـیـ�ن را  ـB '#* و	س را در ه� (?*H� ه��� ��د $C ه0   �وره� و ای7  

 .د�� Bورد�* 
 Cـ'ـیـ� $ـ	ا�� ا��م �ی��� رو �و ه C  ��Qدی ���Oا��وز در ��ن  ی	� وی?� ��  � #3�d ار

*#$ L0یY CP��3 C  *اه��ـ� در .   ��ال ایـ7 ا�ـ�.   ه�0ن A�ه#e و ��ا�ی7 ��ون و��� را �ی5
 Cـ�ور را $ـ��C  �ی* 3&� ای7 ر�� و و9)� و Q=ر  �ی*  ?#ی�؟�?= ���O�L �H ای7 #3�d ار
 dـ�����Qران و ��ی	#*�1ن و D�PAی7 �ی��� و ا3ـ'ـ0ـ��ـ� و 3ـ#ـN C&03 ن از�	�2 ا��� �ا� �ی&ی

 رو(#C  ��Q ار��bن Bورد/ ا�* ای	'�د؟ 
 

�5)ی*  �#j نB C  ا��2ر ��� $#ی* و o0O�د در ای7 N �$�) �  ! 
 : �D"�  �ا� (�$� در ای7 o0O ا�� ��ی	� $#ی* 

    
    

                                                se.yahoo@afsanehvahdat     0702468454:tfnا
	��� و��ت        
       �  se.humanisterna@stockholm          320175-08tfnا�� ��	���� ا����

     tfn 0708526716   karimshamohammadi@yahoo.se          ����� ��� ����
  

�M*3ا�'�دی�� :�?�ن� ���$�ل رادیD در  .
Oxenstiernagatan 20) ( 

 

 

 



 

 

 

 

 NS8!  7م در @�ا@�  @$�#$! 
     �$�$;�ر��� دو�����O 9;L و ?�ور��� ا 9�4

 
C                             DE�F �"Eدا Gر�F �H#�I JKا�L ML��'M و ا#"!N' ،M��P��ا�D از �QR ا"NT U'ن ا�VQ# در MTW'ا Gر�X!# ب وQZ دول \NF �] M^_!E  .         V̀Q�a از ME�� Jb�cT اقQL efa �FQga

 U'ار داد� اQK ن�h!ه `^i QFاQF را در MT�R� �f!j و Gد�c"Kا .       Gر�X!# k'�a دمQT ب�]Q' شQ"P( دم، وQT MFاQ� ����ر و �"̂ ] ،Gد�c"Kا U]WI و M(D�'DE Qa Unن QEاkV ز
                   U'ان اQVا �F MT�R� �f!j �V و Gد�c"Kا V̀Q�a ocIWF pV�"���E ه�Mb از ( MTW'ا  .                     Mff!qا \NF rs' و در MTW'ا `PVورQa Mh"nNP( ر�PIا J#�T tN� �usvT rs' در U'�N' \Vا

DE Dاه�� `PVورQa د�HFش اQ"P( J#�T . 
DV�F ،د�"PVا wvVD�"T و �_VQTx GرDfK oF�uT ا در�K م�!a �F DV�F  MTW'ا `PVورQa MvHV oF�uT JsK ت�V�v# �F    ت���VQ# و �X"qدو QE از �a دQ] z!] د�tTW'ا G��ن داد و QT �Fدم [^�رهV�{

DvF�V Mb�� و. QaورUPV ا'MTW ره_VQTx M"qدو `PVر�"NfNT  D��� [Qد� اN' ن�X# Q'اQ' در UVQ^F GاQF را �|I MTW'ا `PVورQa . �] Mfb�PT و Q}�j انQ�F GاQF Mfj ام را�D_~Nه �XvVا
            ��د J�PT اQ�F \Vان ه� �_fF ،D��Dار U'د� اQ] حQsT د�� �F        Dv"Pه �X�x �N!Ha و DVD^a و  .                   Dv] f̀L DK D�� Q] oN!�aد� اN���F �] M�b دcT و JsK دوQه oF�uT در DV�F نD!"T UVQ^F  . را�

                               VQTx M"PVر�"NfNT G��ن و DfKرM^vT هX# دمQT �NfL w�N��a oF�KQNZ ت�V�v# و MTW'ا `PVورQa و Gا �"Pه G��W' �qح هPT MHKو وا M��P�� QTدم          oj اT U'در د MFQZ و دول �_
U'ا.  

                    Dv_NT ��Vا Gا �Dvv] \NNHa و �"P#QF wu� Gزادx و Mb��رزات QTدم اQVان QFاG ره�T ن�NT \Vدر ا  .                �F نDN'ر GاQF و MTW'ا UT�_j �NfL �N'و ML��'w�v# zV U ا#"!Xq�در اQVان '
     U'ن ا�VQ# در GQFاQF و Gازادx  .     MTW'ا Gر�X!# QF w�v# \Vا GوزQN{                     \Nv~!ن و ه�X# Q'اQ' در MTW'ا `PVورQa و M'�N' مW'ا �F �Dvv] \NNHa �FQ} zV     \NNHa و Q��T e'�{

 Gا �Dvv]       M'�N' G�XVQh"q�� �Wsح          ?  �F د�F و UT�_j QNN�a GاQF �_VQTx MT�R�" M'اQ]�Tور دD�  "           د�F Dاه�� QhVد �Tا�# �F ML�gaز ار�' U'د G�X"T�_j oN!�a و  . GوزQN{
�  QTدم اQVان F �fF�uT در M!XT �sL �su�� و fgF DvfF م�( zV �!^��X# ق�uj ن وD!a و Gزادx ع از�Iو در د MTW'و ا M"PVر�"NfNT `PVورQaد�F Dاه��ن �X# Q'اQ' در �X��P� .ل ه!� ا

  
��Q5DDن ا�( @$�#$! ا43م �$5ار�� �iا� �� : 

 
 .   #! @! �D8، #! @! ?���� ا<;��د>- 1

                          ZK7اه5 داE <8:! @�ر�P &>9 @! ا��ان از #_� ا#��#9،  $� 9 و ا8;+�93 73ا��_# !�+A 7د             .  ?���� ا<;��د> وK 5 در ا��ان ?��ار��S# د�;Pق ا�	در �3اق ا? !�#O  .     7راP 5��@ 5�5اتN? )ا�
  .�;7K �>7د

 . #! @! �$�$;�ر��� �����O، #! @! ا 4م  $� 9   -2
�� �$�ن ?�ور��� دوL;9 ��ب و ?�ور��� ا 9Q5D��+# 9�4 #+$"7د�"� . ه�دو  7> ا�( درQ$�>، ار?��93 و 5e ا#��#9 ه�;5D و @��C3 !@ 5& را�N8 .5#7K M5#ن �;+5ن در 

3- �N;L4ح ا?+9 ه+! دو  ��E. 
                     5K�@ !;K5  4ح ا?+9 دا��S# <7رد���"��! 7Eد @cرQ;��( زراد�E#! ا?+9 را دار#5                             .  #! ا��ان، #! �����O، و #! ه$�  9a�N;L7د ا�� دوK �>7;� 7راP 5��@ 9�4 7ر> اN+8 9+?ا Mوژ�^
              5D;�$# 7ره�"�ه+�#7Tر �! ��E   .  ا�� ��دم Oزاد�N8 Mن و @M¡�7 ��دم ا��ان ا Z              ^�وژM ه�;! ا> 7N+8ر> ا �C�        9�4@�! @� .  ��ا�8 ذ��9A4 @�ا> <�iوت در �7رد <5رت ا?+9 د��� 
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9 از ��@7س ا?+9    4ح ه�;! ا> ه+! �"7ره�E 7د وK ¢C�;� 5#ن �$;7ا�N8 دم�� Mرز�S� ا3;�اض و �@ �ND? !� Z ا��> ا Z ا !;P�Qا�P را �
�! �N8ن �:�.  
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O  .                9زاد��N> �5#9 ��دم را #	9 و��5ود �$�5DD                دو�TE !#�N@ !@ 9@�� <�N;L ?�ور��� و A	¤ ا�7CA ،Z$Dق و                       �E 9Q5#ار دادن ز�> �_# Z�? ل و�;D��NKو#5ان، ��5ود      
��دن                            Z 9 ��دم اQ5#ز !@ �N;Lت دو�e�:? )��? ��8( از 8+�! را���N� 7قCA 9	# 5 و�O و ZPزاد> رO ،زاد> @$�نO  .            9 #+7د¦DE ا�#O د و�� !�@�C� ا>      .  @��5 @� ا�( ?:�ض !#�N@ و =$Lه$� د

Z�$# 9D;P��(̂     .@�ا> د Z دراز> @! 7CAق و Oزاد��N> ��دم 
5- �$D�$� Z��+A !#g�:P 9�4 7ر> اN+8 !$�3 9 و��_# !�+A !$�3 رزات ��دم ا��ان�S� از . 
       !�̂�ر?�����D  ،9�D8 5ر، ا53ام و �D�K! ز#5ا#$�ن  $� 9 و در ��CP =$+�? =@�C و ���و�$Z                                        ��27دم ا��ان  O ،7<9 زنC�$@ ،ن�C	E ،7ب��  =@�C� در Z ل ا�   Mرز�S� <ا<;��د

               5DD��!  �7E 9 �$  ZK7#د را ?:$$(  5D#5 و �$;7اD7د �$�7اهE ،5DD�$�  .                زاد> وO 9 وaرزات ��دم ا��ان @�ا> ره��S� از Z��+A             Z�7�A <7ر> ا 9�4 و @�<�ارN+8 �@ نO <وز�$̂
 . ه5 @7د��;7E �$Cد ��دم �Qم ?:$$( �M5DD ا> در ��C@�! @� <�5ر ������O 9"D و �e@! <�§:9 @! ?�ور��� ا 9�4 در ��E !CTDور�$�#! و در �N8ن 7Eا

 . 7N+8ر> ا 9�4 @��5 از �N8 !:��8#9 §�د 7Kد -6
     =$L5@ 9�4 7ر> اN+827                                   O دن�� ���A =$Lار ز#5ا#9  $� 9، @! دc5ه
�7ب @$��S� !#�+Aرزات �S�§ ¢A#! ��دم ا��ان و ا53ام @$� از �  =$L5@ ،Z��"@ !$�3 Z��D8 9    �ل�D8 5��?̂�ر

̂�ر?��7D8 <�C��PO 5#9 از                                     O 5 رژ��D#�� 5��@ ن�N8 ¨T  ش ?�ور��� در�;�Q و !CTD� از ���8#�ت ?�ور��� ا 9�4 در Z��+A =$L5@ 7د      در ا��ان، وK 9 §�د#�N8 !:��8   .    7اه�ن 53مE ��
�اج Oن از #�Nده�> @$( ا�T>          9��+L روا@© د�*�+�?$h و @�;(  	�ر?��#! ه�> 7N+8ر> ا 9�4 در ه+! �"7ره� و ا7N+8 9 �DK Z$+ �@                          Eر> ا 7D:@ 9�4ان #+��M5D ��دم ا��ان،                
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