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كه به همت و مبارزه خونين روزي .  مارس روز جهاني زن نزديك مي شود8

 و سپس با پيگيري و 1857زنان كارگر و زحمتكش نساجي نيويورك در سال

 نام گرفت؛ "روز جهاني زن"تالشهاي زنان سوسياليستي نظير كالرا زتكين، 
  .روزي كه حاال ديگر به همه زنان آزاديخواه در تمام جهان تعلق دارد

  

.  يك درس بزرگ مبارزاتي همراه است مارس به عنوان روز زن با8 جا افتادن 
درسي كه تأكيد مي كند كه مبارزه براي رفورم  بدون مبارزه براي نابودي 

اما اگر در آن زمان امكان . سرمايه داري نمي تواند به آزادي زنان منجر شود
داشت در چهارچوب نظام هاي سرمايه داري موجود در غرب بسياري از 

حقق شوند و اصالحاتي در شرايط كار و زندگي خواست هاي عادالنه زنان مت
زنان  بوجود آيد، امروز در جامعه تحت سلطه ايران انتظار چنين امري را 
داشتن به معني دچار شدن به توهم و دويدن به دنبال سراب بي سرانجامي مي 

  . اجازه بدهيد سخن را در رابطه با جامعه خودمان، ايران دنبال كنيم. باشد
  

در ايران يك جريان ورشكسته سترون است كه در طول حداقل رفورميسم 
چه در دوره شاه از همان . چندين دهه ورشكستگي خود را آشكار ساخته است

زمان كه سازشكاران و رفورميست ها به جاي طرح ضرورت سرنگوني رژيم 

 و يا بعداً درمقابل " شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت"شاه شعار مي دادند
نگوني، خواهان تصحيح و تغيير قانون اساسي شدند  و چه در دوره شعار سر

هاي بعدي  كه رفورميسم خود را به صورت هاي مختلف و مثالً در رابطه با 
سازمان هاي سازشكار آشكار ساخت، مردم ايران همواره نه فقط ورشكستگي 

مصيبت ها و دردهاي خط رسواي رفورميستي را مشاهده كرده اند، بلكه 

  .      تناك ناشي از آن را تجربه و با گوشت و پوست خود لمس كرده اندوحش
  

اين امر اگر چه هشياري مردم ما را تا حد زيادي در برخورد به خط هاي 
سياسي رفورميستي و سازشكارانه ارتقاء داده ولي باعث آن نشده است كه 

امري . سندهمه بتوانند اين خط  را در هر شكل و صورتي كه ظاهر ميشود بشنا
مثالً . كه انعكاس آن را  ما در ميان نيروهاي سياسي مختلف شاهد بوده ايم

وقتي خاتمي با شعارحكومت قانون و بهبود وضع زنان و جوانان به ميدان آمد، 
تبليغات بسياري در مورد اين كه واقعاً قرار است معجزه اي در جمهوري 

ان در ايران بوجود آيد، صورت اسالمي رخ داده و تغييري به نفع زنان و جوان
هرچند عمده سازمان دهندگان اين تبليغات همپالگي هاي خود خاتمي . گرفت

بودند ولي خيلي از افراد و نيروهاي سياسي فريب چنان تبليغاتي را خوردند، تا 
 تير 18 مردمي -اين  كه  رشد سريع جنبش توده اي بويژه جنبش دانشجوئي

نبايد .  رفورميست و اصالح طلب را به هم ريختهمه كاسه كوزه هاي خاتمي 
فراموش كرد كه اساس فريبكاري خاتمي در اين بود كه گويا با وجود رژيم 
جمهوري اسالمي و در اين چهارچوب امكان ايجاد تغييراتي به نفع مردم وجود 

او رياكارانه مي خواست مردم رامتقاعد كند كه مي توان رژيم را اصالح . دارد
اما اگر خاتمي رسوا . در نتيجه ضرورتي به سرنگوني انقالبي آن نيستنمود و 

 بيكار ننشستند و چند سالي است كه خط "پروژه كالن اصالحات"شد، مبلغان 

رفورميستي آنها، اينبار در جنبش زنان جائي براي خود باز نموده و پيش مي 
  . رود

  

. مهم و حساسي استمسأله زنان در ايران، يك واقعيت عيني و مسأله بسيار 
ابعاد ظلمي كه به زنان ايران و به خصوص به زنان طبقات پائين جامعه اعمال 
مي شود غير قابل توصيف است و طوق بندگي اي كه به گردن آنان بسته شده 

تنها كافيست بعضي از قوانين در رابطه با زنان را حتي . حقيقتاً طاقت فرساست

ح داد تا معلوم شود كه آن قوانين تا چه بدون هيچ گونه تفسيري صرفاً توضي
حد زن ستيز بوده و چطور ابتدائي ترين حقوق انساني در آن ها زير پا گذاشته 

عين متن آن قانون چنين . مثالً قانون طالق را در نظر بگيريم. شده است
در مقابل اين . “تواند زنش را طالق بدهد مرد هر وقت كه بخواهد مي”:است

 -زن اگر بخواهد طالق بگيرد. يچ حق و حقوقي برخوردار نيستقانون، زن از ه
 سال ها بايد دوندگي كند -حتي اگر داليل كامالً منطقي و بجائي هم داشته باشد

يا  .و معلوم هم  نيست كه باالخره ميتواند موفق به گرفتن طالق بشود يا نه
طبق . بگيريمقانون مربوط به سرپرستي پدر و مادر از فرزندانشان را در نظر 

در . قانون، پدر در رابطه با همه امور مربوط به فرزندش مي تواند تصميم بگيرد
حالي كه مادر حتي در نبود پدر و يا جد پدري هم  از چنين حقي برخوردار 

 فرزند خود گرفته  محل زندگي و تصميم در مورد تحصيليعني حتي از . نيست
 حاال از قوانين . ديگر محروم است  و بسياري از موارداو مسائل درماني تا 

نصف مرد و شهروند درجه دو به حساب مي آورد،  ديگر كه آشكارا زن را
  . سخني نمي گوئيم

 

 با توجه به وجود چنين قوانين زن ستيز در جامعه، جاي هيچگونه شكي نيست 
به . كه تغيير و يا لغو چنين قوانيني كامالً به نفع زنان در ايران مي باشد

ص اگر به عملكرد اين قوانين زن ستيز و بردگي و مظالمي كه از آن ها در خصو
جريان زندگي واقعي براي زنان بوجود مي آيد و تأثيراتي كه اين امر در جريان 
زندگي افراد خانواده و كل جامعه به جاي مي گذارد توجه كنيم، خواهيم ديد كه 

برمبناي انسان كامل شمردن زن لغو چنين قوانيني و جايگزيني آن با قوانيني كه 
تدوين شود و مشخصاً حقوق دموكراتيك برابر با مرد براي زنان در آن قوانين 
در نظر گرفته شود، نه فقط به نفع زنان بلكه به نفع كل جامعه مي باشد و دراين 

ميان زنان طبقات پائين جامعه، زنان كارگر و زحمتكش بيشترين نفع را از آن 
 اين اساس مبارزه براي لغو اين قوانين مبارزه اي است كامالً بر. خواهند برد

ضروري كه بايد با طرح خواست هاي هر چه مشخص تر و دقيق تري به عنوان 
بنابراين واضح است كه از . يك مبارزه دموكراتيك و كامالً بر حق دنبال شود

. يستنظر ما انجام چنين مبارزه اي به خودي خود به معني رفورميست بودن ن
براي اين كه  ببينيم رخنه رفورميسم درجنبش زنان در كجاست، توجه به مطالب 

  :زير ضروري است
  

 كه رژيم جمهوري اسالمي ظاهراً به ناگاه 1381همانطور كه مي دانيم از سال 
 و البته نه در روز تولد فاطمه -اجازه برگزاري روز زن را در ايران صادر نمود

 مبارزه جهت تحقق خواست هاي مشخصي در -س مار8بلكه درست در روز 
 در ايران جريان يافته است و در سال هاي اخير طور علنيرابطه با زنان به 

قوانين نابرابر و يا "خواست تغيير قوانين مربوط به زنان كه تحت عنوان 

 از آن ها اسم برده مي شود مطرح و براي تحقق آن  مبارزه مي "تبعيض آميز
 طبقات مرفه جامعه قرار دارند و در سخنگويانن مبارزه البته در رأس اي. شود

 هاست كه پاي گيري يك مبارزه علني به "خودي"واقع رژيم نيز با اتكاء به اين 
اين را هم . رهبري اين زنان در جامعه ايران را تحمل و سعي در كنترل آن دارد

مبارزه جهت ايجاد مي دانيم كه مبارزه در اين حوزه نيزهمانند آنچه مثالً در 
سنديكا براي كارگران شركت واحد شاهديم، عليرغم اين كه علني و تا حدي 
براي رژيم قابل تحمل است، هيچوقت از سركوب مصون نبوده و همواره مورد 
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اين برخورد كه خود . يورش نيروهاي انتظامي، پليس زن و غيره قرار مي گيرد
عين حال نمونه اي از مبارزه به مكانيسمي جهت كنترل آن مبارزات است، در 

 -به خاطر ساختار اقتصادياصطالح قانوني در كشوري را بدست مي دهد كه  
اجتماعي حاكم بر آن يعني سرمايه داري وابسته، اساساً قانون نمي تواند در 

در حالي كه در جوامع غربي يا جوامع سرمايه داري . آن حاكميت داشته باشد
عتراضي صادر شود و مبارزه نيز درهمان چهار متروپل وقتي مجوزحركت ا

چوب تعيين شده پيش رود، بر اساس قوانيني كه عملكرد دارند، خود پليس عهده 
  . دار حفظ امنيت آن مي شود

  
 در هر حال، امروز مبارزه براي تغيير قوانين زن ستيز در ايران يك واقعيت 

و كامالً ضروري است، اگر اما اگر تغيير قوانين به نفع زنان امري مبرم . است
مبارزه  براي اين منظور مبارزه اي كامالً بجا، برحق و حتماً مفيد والزم است، 

نشانه اين . خنه رفورميسم در جنبش زنان ايران سخن گفته شدچرا ازخطر ر
رفورميسم چيست و خود را در اين جنبش چگونه نمايان مي سازد؟ و به طور 

واهد خود را به جنبش زنان آزاده ايران تحميل  رفورميسمي كه مي خكلي سراغ
 نمايد را در كجا بايد جستجو نمود؟ 

 

جواب صريح به اين سئواالت را بايد با به ياد آوردن تجارب تزهاي رفورميستي 
و يا با رجوع به تجربه خاتمي ) كه در فوق بخشاً به آن ها اشاره شد(گذشته 

 در رابطه با خاتمي، نشانه و جلوه چه در گذشته هاي تقريباً دور و چه. داد

رفورميست ها در اين بود كه براي آنها حفظ سيستم موجود و بالطبع رژيم 
حاكم فرض مسلمي بود و آنها درست درچهار چوب سيستم و رژيم حاكم 

البته اين به طور كلي خاصيت و خصوصيت مشترك . خواهان تغييرقوانين بودند
اما واقعيتي كه در ايران باعث .  مي باشدهمه رفورميست ها در سراسر جهان

مي شود كه رفورميست ها  با راه و روش خود ضربات جبران ناپذيري به 
جنبش مردم  در هر حوزه اي كه باشد، وارد آورند و در واقع  به مانعي در 

در جامعه مقابل پيشروي حركت هاي مبارزاتي انقالبي تبديل شوند آن است كه 
يق رفورم تحقق خواست هاي عادالنه مردم و تثبيت آنها تحت سلطه ما از طر

اين را تجربه هاي خونين مبارزات پيشين به . به نفع توده ها ممكن نيست
در رابطه با خاتمي رفورميست يا به اصطالح اصالح . مردم ما آموخته است

 به او اين "جناح تند رو" تغيير است ولي "خواهان"طلب گفته مي شد كه وي 
صرفنظر از فريبكارانه بودن چنين تبليغي، واقعيت اين است . را نمي دهدامكان 

كه حتي اگر خاتمي واقعاً هم مي خواست به گونه اي كه ادعا كرده بود، ضمن 
حفظ پايه هاي رژيم جمهوري اسالمي  تغييراتي به نفع زنان و جوانان در آن 

 واقعيت امر طبقه  البته در-چهار چوب بوجود آورد، چنين امري امكان نداشت
حاكم وخاتمي خود اين را مي دانست و او صرفاً جهت فريب مردم دم از 

  .  زداصالحات مي
  

يكي از عرصه هايي كه رفورميسم در رابطه با جنبش زنان در ايران خود را 
  در اين عرصه . نمايان ساخته، عرصه مبارزه براي تغيير و يا لغو قوانين است

 خواست فوق را در چهارچوب رژيم جمهوري رفورميسم مي كوشد تحقق
اگر به پايگاه طبقاتي زناني . اسالمي و با وجود اين رژيم امكان پذير جلوه دهد

كه امروز در ايران سعي دارند سكان جنبش زنان ستمديده ما را به دست بگيرند 
توجه كنيم، مي بينيم كه اينان طبيعتاً نه خواهان نابودي سيستم سرمايه داري 

كم بر ايران هستند و نه الزاماً خواهان سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي مي حا

 يك واقعيت است، به "زن" هر چند كه مشكالتشان با اين رژيم به مثابه –باشند 
پر . اين معني كه قوانين زن ستيز جمهوري اسالمي دامن آنها را نيز گرفته است

ن طبقات متوسط كه واضح است كه زنان كارگر و زحمتكش ما و حتي زنا
بيشترين ستم، ظلم و اجحاف از طرف رژيم جمهوري اسالمي در حق آنان 
اعمال مي شود و از اين رو شديداً خواستار سرنگوني اين رژيم مي باشند، نمي 

توانند و نبايد دنباله رو حركتي گردند  كه در آن حفظ رژيم ضد خلقي جمهوري 
ه راهي كه رفورميست ها براي بگذريم از اين ك. اسالمي فرض شده است

پيشروي جنبش  زنان عرضه مي كنند حتي قادر نيست اندك منافع زنان طبقات 
  . مرفه و نيمه مرفه را نيز تأمين نمايد

  

اما آنچه در رابطه با جنبش زنان در ايران مي گذرد، در خارج از كشور 
دنباله روي متأسفانه در اينجا نيز زناني هستند كه با . نيز انعكاس دارد

كامل از زنان رفورميست در ايران پا درجاي پاي آنها گذاشته و درست 
همان شعارها و همان توهم  را در جنبش زنان در خارج از كشور رواج 

هرچند كه بعضي از آنها سعي دارند پوشيده تر عمل كنند . مي دهند
الي كه اينها تصور مي كنند كه در ح. وحتي خود را انقالبي هم مي خوانند

همان برنامه هاي رفورميستي فوق الذكر را پيش مي برند، در محيط 
خارج  با صرف سردادن شعار سرنگوني در اين يا آن تظاهرات مي 

  . توانند به ظاهر خود را متفاوت از هم كيشان خود در ايران جلوه دهند
  

خواستار تغيير و يا لغو قوانين زن ستيز جمهوري اسالمي بودن و 
 براي تحقق اين امر تنها در آنجا مي تواند با رفورميسم مرزبندي مبارزه

 اعالم نمايد كه چنين امري با وجود رژيم صراحت كاملكند كه با 
جمهوري اسالمي امكان پذير نيست؛ و از اين طريق، اين مبارزه را 
درجهت نابودي اين رژيم وبالطبع پايگاه طبقاتي آن يعني سرمايه داران 

  .ليزه نمايدوابسته كانا
  

 با آموزش از درس هاي مبارزاتي گذشته و در نظر داشتن همه تجارب 
منفي اي كه از حركت هاي رفورميستي در ايران به دست آمده است، 
زنان واقعاً چپ و راديكال موظفند كه به نسل جوان درس انقالبي ياد 
بدهند و به آنها خاطرنشان سازند كه تحت سلطه جمهوري اسالمي 

رزه براي رفورم به تحقق خواست هاي عادالنه و برحق زنان ايران مبا
يعني اينكه گويا خواسته (توهم پراكني در مورد اين امر . منجر نمي شود

به معني ايجاد سدي در ) هاي عادالنه زنان با رفورم امكان پذير است
 مي باشد كه براي دست يابي به آزادي و جنبش انقالبي زنانمقابل 

  . ان بايد مدام تقويت و مستحكم تر گرددرهائي زن

  
  
  
  
 

 

 

 در جامعه تحت سلطه ما از طريق رفورم تحقق خواست 
. هاي عادالنه مردم و تثبيت آنها به نفع توده ها ممكن نيست
اين را تجربه هاي خونين مبارزات پيشين به مردم ما 

 .آموخته است
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	 را� ������ ��  !در���� ر������ ���ه�� رو
  

��ن ���ه�� �� ���
� ��ن �
ا� �
دم �� �
ا��ش ����� ���,م �� ه+� دو�*�ن و ر�(�)� �� در '&%� ا��$ #"�ر دار�� و �� درود �� رز� ��

�*� را ����ن �9ا�*�� �� �3 �%0 �6�رز� را دره8 ��%0 و �
دم را �� '
7�ن �6�رز� ١٣5٩ �.+3 ١٩در ا�0؛ �+���%*.�)� �� �� ر�*���- ��د # 


د�� .  ��ه� ��د٧87?����� و �� <=وا> �
7�د��ن را در ;��م ���ه+�� :�د� ه� در �.+3 � �B7دم �� ا
�� ��ور �3 ا37 دو رو�7اد �(�� �-رگ در ا�(,ب �
0�9� 8E
�&F 8ز ه��8% �� �����و ه�G�������ن را� Hزاد� و ��
ا)� ������ر� ���ه�� در .  ا37 ه+� ��ل اG.�م �IJ �6�رز37 و <�7L <ا� در
�

��*����M� نH 
��N: 0.' ه�������ن ��
دم ��، ��H �7ن �
اJ�� P7ص� را ����0 �� رز�� �J7ر�: �R��#.  
  

S�� �T&� ��G�� �� ��*����M� �T7ا
��ن ���ه�� در ����� در اI)� ��B7  �� ا�*�6اد،رز������%0 �6�رزات <���3 و ��:�ا�� ��ز���.�� 

و �� :�د� ه� ��V&� ا�*�د� ��د ��د،��> 
V��F 3�� ع� دا�3 زد� ��� ��د و��' XT�
ا�T7 �� �6�رزات �
دم �� �� �3 �%0 . 7�س و ��ا���� در �


و�� ��د را در :ح(] �6G�T�ت �
دم �� ه+Z�ن ���ن داد� ر���� ��د و ه+� راه.� و رو�.�� �6�رز� ا� �� :� Hن ز��*�
�*� ��� ��د � I�> ن در
  .��د��

  
��ن ���ه�� �� EH�ز �6�رز� �%&ح��� راه� را در �(��� �
دم �� ;
ار داد�� �� در '
7�ن F+� ا37 �3 �%0 را دره8 ��%0 و ��3 �
ا�T7 رز���L در

� 0�
�� د���7 '���6 را ����ن �9ا�0 �� در '
7�ن #�F �� 7�ن ;��م
�د #+�07 �
دم را �%$ �+�د� و ه+Z�ن ا37 #+�07 را در �ع�ره�� �
دم در '

7�د �� زد��� �.�H �� �*;8:"و�����ه�� �� � 
�
ا��� وا;_ ا37 �ع�ر و �ع�ره�)� ه+`�ن Hن در Hن دوران و ا;6�ل و��_ :�د� ا� از ". ا7
ان را 

0��ز���� �� ���ه�� را ��� داد� ��و . �د �� ه+Z�ن ���ن داد �� ���ZL ا37 را� و ا37 #
�0 در دل �
دم '� ��ز �
د� و اG.�م ده��� �H.� ��� ا
��� در �.+3 ���ن �
ا�- b&8 و �*8 د�7*�:�ر� ��� را �H�ج #+&� ;
ار داد�� و ٧?د87�7 �� :�د� ه�� ;��م ��� ���ZL �� اG.�م از �6�رزات Hن رز�


����Z رژ87 وا�%*� ���*�
�
�G�7%8 ��� را در ;��م ��د '�3 Mا� �� . I)� ��G�� �.�H خ
���ن را� ����ن ���ه�� و ادا�� ده���� ا37 :
:�$ رز�
 �
'&�� دادن " 6e�ت وHرا�I"راه�Z�7��� ��ن در '�I6 ا�(,�� �
دم �� و �(�� �� در �� ه8 زدن �
���� ه�� ���� �� د�+��ن �
دم '.7-' 0


 ��6د�� از دا7
� ا7
ان و ا�*f+�ر g�# �ه�F8 ه+� ادE
�&F �� ز���را��������G�� 3 �� ه8 زدن ��اب ز�%*��� L 8ول :�د� ه� ����� ��د�� و ه�ML و
��*�
���Z �� ار:i�ع �
ا� �H.�  :ع��3 �
د� ��رج ���� از ه+�ن EH�ز ��رد #+&� ;
ار : .$7
J: ا� از �RحG 3�BG�J� �� 87ه� ��د�� �&V�� 37و در ا 

0 �
 ��ا�*� ا������ن ه�� ��
� ا37 #
�0 و :J� �jTJص�0 ����ن �9اران و �+�6 ه�� ����*� ��� Hن د�.  
  

�� روز <�I ا:B�ق ا�*�دL 3�+ن هH ���6 ه+����� ا�7 �� ����ل �� :&�7-�7ن '+.�ر� . ا:B�;ً� ��7 از :�ز� :
37 #+,ت �� ا37 '�I6 و � �ً+*#

د ;��م �.+3 �ZG��
دا�,�� در � IJ> را ��
%&�6*� �� �� ���
 :i&�� از �Jص�0 ا�(,�� ا37 . 
ا� دو �����J� 0 از د���F�ت ر��] �%
و Gا

 �jTJ: �� 8&�� 37ا I7�+� 

 ا�(,�� �&�� �
ا� اه�اف ��دش و �
ا� ا7��� ��7 از ����ران وزارت ا�,F�ت '+.�ر� ا�,�� ا���ن 7��� �� :��� �F��
&�
ات R� دازد��ر�%�%8 و
M� ��
��� او37 در ده� " ر#�8 از��E <�ر"ا37 �
د �� . % �i� ��د� <س از �n٠�م دارد و �ع
وف ا�0 �� از ��ز'�ه�� ��

��اد در�0 و #%��� ��ا�*� ا�0 و �� اTV,ح  ��
%&� �� �� �F�� 8&�� 37ا I7�+�"�
�� r0" �%*"ع�و� در ادا�� ارا'�r اش . ��د� ا
� 
Z7] ا#+�زاد� و د��و ر sL �:��9 ه�� �6�رزا' �ً�
V و ��
�7.�� ��ا)� �&] را ه8 �%��� �� ��اد در�0 #%��� ��ا�*L 37
�B*

����G%8 در Hن ���H �.G.� را '9ب ا37 ا����7 �
د� ��د ;&+�اد �+�د��
دم ��6د�� و �
دم را �+� . � �� �.�H �� ��6; 37از ا �:��
او �� ���ن �-�

 F&�� ��ر�%� �&� ��*����,H �Vش �H(�ر ��ر �� �� #*� �Vا� ا�
اد� ��f �ح+� ا�Tح� ���ور ���] ��:+� ه8 . �%8 رو�g ��ا�� �+�د�

 ��Fو او در و�,گ اش ا37 اد �� ��
�0" از��E <�ر"�&� �
J�ا'�ز� ��ه�� �� در د��ع از . �� ��ر�B: 8%�%�و:� ��3 ا�%�ن و اSغ ;�)� ��%0 را �� 
��Rر از ا�%�ن '������ ��f ر#�8 از��E <�ر، S'�رد� و #�'� ر#+��� ����� ه+�3 '� ���7 �0B �� ��ر�8%�% :���� ��8 �� ا� 
�6G*� ا

���  !��ر�%�%*.� ه�u و;0 �� ��د ا'�ز� �+� ده�� �� �� �(�7%� ا37 '����ن �� اSغ :� ا37 #� �� ا37 #��ان :�ه�3 �

8E ه��� ��&F �� 8�� ����: �7�� wدر '�� ��د ;��� ;�6 از ادا�� �ح �� ��� ����ران وزارت ا�,F�ت '+.�ر� ا�,�� از <IJ ا37 ��&8 دا�*

���%�ر ��� <IJ �� ا�� ��ز هI7�+� 8 ا37 ��&8 ���%�ر ��� ��- �� ا�*(6�ل  ,ً��� ��
%&�
8E ا7��� د���F�ت �%
و �&F 0 و�
ر�� ا�
7��0 ه�� �6
� '+.�ر� ا�,�� و و�,گ ه�� �Jص� ا7
ا���ن، درج ��� ���ً, �� :�ان �
دم ��ا'� �� و ا37 ا�*(6�ل را از رو� ��6G�T �� در 

�� �'�*�.  

�� ه�، ا#+�زاد� ه� و <�7�ن ه� %&�
�� �.��� ا� �� �
ا� �����ن ��ر�%�%*.� و ا���F ا37 ا��7 �� %&�ه+���Tر �� �I7�+� 8*B ��&8 د���F�ت 

��اد و 7� �� ���ن ����ر ا���*� رژ7 �� 8"�
�� rن ه8 . ��د��" �%*"عH و ا#+�زاد� ��
%&� ��&F 
���ه�� ٣n:N�&6�ت � -���*���ل <س از ر 
��ن ��
�G�7%8 ��� �� رز�Mرژ87 وا�%*� �� ا� �� �T7ا

ا د�*Z�� ا���*� '+.�ر� ا�,�� در �L �� ����Tر ��6ع� ا37 �xال را �
ح �� �

���ه�� �
 F&�� اش ;��م �
د�� در ��ل ?٧
��� ��� �Z�٢٧ن ��� و  ����' �Z��ZL 37
+: ��,�
د��اران '+.�ر� ا���ل از Hن روزه�)� ��  
����اه� �
 ا37 وا;ع�I)� ��G�� �� 0%�� 0 . را �� �
د�� ��9*� ا�0 ��ز ه8 ��د را ���ز��� :H �jTJن ا�(,���ن �� �� ��7H� ا37 ا�
 ��د �
و�


دم �� ��د، Hن �6�رزات ه��ز ه8 �� راه�Z�7��� �+���%*.� در دره6e 3*%�� 8�ت� 
R� $&' ا)� در���7.�� 
L 6�رزات� 

 ا���ر ��<79�ez: رژ87 ��� و 

ار دارد; �.�H �'�: ا� �%� '�ان ��رد
� �(�ZGا ���f� .���� �� IG�L �� r&*J� روز د�7*�:�ر� #��8 را �� ا���ل 
7H� ا37 ا�
 ���ن . '�ا���� �� ه

� 8E
�&F �� د� ا� �+� ده�
*%�
7.� و ا�*��ق Z���
�
8E ه+� �&F ه�� دار و 7} �%� ��� ���� و ���L �(�> 

ا� ا��ا�*3 �%�ط ����i و �
 
�� اF+�ل �� ��د ��ز ه8 ;(��س ه�� '�ا�� �� �

��
�� �� �> �*�9� �%� 

د��اران -���%*� �� �&%� 
0 :%.�� �
اE P7�رت و ا�*f+�ر .' ��,�'+.�ر� ا


���7 دارا������� I:H �� �����#ن را و��H ا� ه+�ار -ن
� 

���ت �6�رزات i: �� 8�L 8��# دن را� �6�رز� �� د�7*�:�ر�
�


���ت راه�Z�)� ٠?راه�Z�7��� ده� i: �� دار�� و �� ���
 ����� P7ا
�6 �
 ���,ت �&E 0.' ن �+���%*.� راH

��
��وا;ع�0 ا37 ا�0 �� :,ش در '.0 . �.+��� و ���ر 
r7
��ن ���ه�� و :ح��
�0 رز�# ��+����ن ه�� ��
� راه� 

�+�6 ه�� �6�رزا:� Hن دوران ه�u ا�
 :�ز� ا�  �jTJ:
���ه�� �
وع �� و . ��0% -���*���ا;_ ا37 ا�
 �� ��د ر

0�
ا� ر�(�� . در :+�م ا37 ��G.� ه8 ادا�� دا�*� ا�
 8�� ���g�7 ا�� ��'�ا�� �� �+�3 ا�0 ا�,ع ��ا�*� ���


�7.�� ��ا)� را از رژ87L 9ر87 �� ه+�ار�Z� �� ��� 

ا���ر"� " ��3 ��
و)� �� از ه+�ن ��G.� 7ع�Gاو ،����� ��

79
� �� از >�� r�V�: �
�Z�> �� ه����� -���*�<س از ر
��ن ���ه�� و ��
� �ع�� ��د �
 F&�� رز��Z�>�� و�
�� 3��L

�����ر�* ١٨ ا�2 1* در ��ر�0 ).�-د (�'+* در ز�ر (� ��ا'�� (�) �
�را'� ر%�& %ر�$رز ��"ر�: �% 
(�) ا�) �
�را'� 1* " .��م %�ا5�. " �=& ا�ران در .=��> ا'"�م :ر%��2ل �8ر� در ا��ق 6ر����� %�ا5�

��ر� �* و�را�	 در �(�� را ���) و��=*  در ا����ر ��ا'��:�ن Aرار (� ده�� .�� �ر�� ���Cرات '

57 بهمن 22و 21هاي به پا خاسته در از شعارهاي توده   
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G0 #-ب :�د� ��د �� ا����M� �.�H خ
���ن را� ��
�� . 6*� ���ز� �� �ع
�� ��اردادا�� دهi: 8� و ���H�� ���ا)� را '�ا����7.�� 
L ب :�د� ه+�ار�-#
���7 ا37 ا�
 از ��ارد ��در� ���� �� ا37 #-ب در ��ل . �T�ب �� �
د �� �� ��)(� ��ر '�ا�� د�0 �� اF+�ل ;.
������ ا�� '�ا از :�د� ه� زد� ا��


 F&�� را� ا�(,ب �
دم ��. ا�0ز���� ��د در Hن �(I <���ه��Z دا�*� � �Z�  . ا6G*� <���ه
  

�� روز <�T� I&_ ��م �� در��7 از :&�7-��7.�� ��ر�� ز��ن ا�
�7�، د�*
� �� در Hن :&�7-�7ن Vح06 �� ��� در را��T �� ره
وان L �� 0�'�G$ ا
�I6 �%&ح��� و :�jر7%�3 ه�� ا37 '�I6 ه+�3 ادF� را �
ح �+�د� و از �� ��اد� و' �F�� 3 داد� وJ���ه� و '�ا ��د���ن از :�د� ه� داِد H�� 

��
� ���7 ����ل �
د و در ا7�i� ���7 د�7 �� '�ا از ا7��� ! ��� �� �H.� ��ر دا�*�� ا�� �ع�ر ��ا�*Z70 دV
دS)� ا37 ه+��ا)� و ه+%�)� را �� �
� �� �� �`�H �7H ه�)� دار�� �-�Zا� �L �7 و ��7�� �� وا;ع�0 ا�6T�ق دارد 7� ��؟��L 3�BG�J �%��� ه%*�!  

  
�9ار�� �
 ��ر :�jر7}  �� 0�Zا)� ا����7.�� 
L ��ر7%�3 ه�j: اد�����ه� و �� H�� 
�*(�37 و �%��� �� �� 
fا37 ��ورم �� ا�
� ����� F&8 �� ا7

 ��.G�� �&V�� (� در�ا37 ر �&���� �� ����� ا��، ا�� �
ا� رو��5n �: 5٩-رH 0�3 ��ن ���*
 �%j&� ا'�ز� ��ه�� �� ��6��8 ا37  ا�i�م ��� ا

� ا7
ان در Hن �B��Tح� از دا�I �6�رزا:� �
��ردار ��د�� و Z7�' �L�ه� در #
�0 رو� �L ه� �*.8 ��� ا�� از��H�� اد� و�� �� �� �� ���%�

��G.� ا�N�ل �
د� ��د��.  
  

8 ��
H �f� �:�7د��
ا'ع� �� �.G��
� Hن �B�
7�ت رو��� �� 
�6-، �� ����8 �� ر�(�)� �Lن �.
وز ا�7�� در :6
H ،-7رش، '.�ن �� و �ص� ه�� 
 ��

ا�� ه%*�� �� eH�ر��ن درا37 ��
7�ت درج �� ��� ا�0 و ���J6*��� ه��ز ه8 ��B�
و7- <�7�ن از '+&� رو�> 
ده(���، F&� رg� ����ل و ا��


� �Lن #+�� ����� و Z7(�� د�و ر �.�Hر�eH از ...���د �� '� ����� از Hن دوران ���ن �� ده� �� ا:J� �ً;�Bص�0 ه�� اد�� و . ��0'�د ا��G�Tع� ا

� Hن ��G.� ا�f�ل ',ل Hل ا#+� و �ص�BT ر#�+� ����&� ر�(�� او��G ا37 :���,ت �� �(� ����� ����R� . ا� در �*%'
� 
�ez: �� �(�ه �)�


� Hن ��G.� دا�0�B��7�ن �� ا����7 ه� و ��اg_ ',ل ال ا#+� �� :�ان ا��ر� �
د �� �� ;�رت :+�م او را �� �(� �
ا� �+��� �� �(� <. �"�� رو�

� Hن ��G.� ��د��. �����B�
��Hان '�I6 رو����ه� �*.8 �� ���� در وا;_ H�� ا37 �%��� �� �� '�ا�� و
����.  

  

 :ع�اد ز7�د� از ر�(�� او��G، از �ع�Sن '�I6 دا���i)� در Z7د ��� ��د�� و ه
 7} در ز��ن ��د �(I و ��;ع�0 �
'%*� ا� در ا37 5٠ده� از 


دار� از eH�ر . '�I6 دا�*� ا��� ��M� دار� و
��ZGا ��i� �� ان ��د��

7�ن �+���%*� در ا7' 3�Gا)� �&] او���7.�� 
L �ً���از ا37 ��ارد �� �9Zر87 ا

 ��� در ;T$ ه�� '.��� Hن ز��ن �� ���, در ا7
ان�*�� �� 8�L �ر� ا�(,ب ه+`�ن ��&� ه�j: �� ����*� را�7 ��د و �� '�� ا7��� '.0 د


�� ��د ا;�ام �� �G�Tع� ��ر�%�%8 �+�د� و د�0 �� :ح(�] و :ح&�� �
اP7 '��ع� �� I�> را در ���� �� 
B��%�� و <�3 دا�*� ����� و 7� را� 

و� ه� و �ح��� ��ر �-ر�� �� ا��6ه� :
'+�، :ح&�� و �-ارش �. ��د زد���
و� :�ز7_ �� �� و �
�� از �H.� در ا�*��ر � XT��9ا�0 �� در  ��' �

0�
�
 ه8 ;
ار Z7ز7_ ��. د�: I6�' XT�
'+� و در : �.�H از ��

�0 و ��
و� ;
ار � ��"Fع� اG�T� ر ��ر�%�%*� ��رد�eH 

ا� �+��� . ��ا;_ ���*�

� ه+`�ن �.+H 3ژ�� و �.
وز ده(��� د� ه� '-و� را :
'+� و در ر��] ا#+� زاد� ��د �Jصً� �*�ب ����ء ����اZ7(�� د�د و ر
� �+'
د� ا�Z&س را :


و� ;
ارداد������ه�� را :�jر7-� �
د�� دروI�� �E ��%0 . ا�*��ر  -���*�
ا37 ا:.�م �� ��اد� �� ر�(�)� �� ����ن ه�� ��
� :�jر� راه�+�� ر����
  .��� �� ���� روز را �$ '&�� ده

  
 ��� �� 0�
ا'�ز� ��ه�� �� در ه+�3 '� در ��رد '�ان ��دن ر�(�� ����ن �9ار ا37 #


ا� �"��
i: �� " و"���H�� " �� 8�� ���gدد ا
���د �� *�'&�� دادن Hن ر�(� ��ان ا
��ه� ��0%H�� 
� ��Gاز . '�ان ��دن د �.G��
ان"در ��ل :�ر�7 '�ا���� ��د� ا�� �� �> "


د��دور� ��د '&�:� �� 
�� 
: �*�

 ��د� ا�� و <��: ���H ،د� ا���� 
'�ا�� �F$ و . 
��� ��%0 ا:B�;ً� و;*� �� ا�Zس �*�ب �
 در ا�Z&%*�ن"�را ���0 :�.� " وg_ �6(� ��ر

٢5 3�
�� <��ا �
د و �(�ل �ع
وف <� �� i: �&� �� 83 دا�0 و �ع� ه� ه���ل  

ح ��� در ا37 �T� ��ا��7 ه ��Z`9ا�0 ه��
 در ز��ن eن اH ���*�ب را �� د��G ا7

  .'�ا�� اش �� �Z�رش در ���H ��د،  ��رد :
د�7 ;
ار ��اد
  

��ن ���ه�� 7ع�� :�jر� �6�رز� �%&ح��� ��وا;ع�0 ا37 ا��j: �� 0ر� راه�+�� رز�

37 �+���%*.�� ا7
ان :
�Z�> از ��J� نH �� د� ��د �� در
#�L �V.�ر ��ل ��ر ��

�

ا)� '�ا)� �� ��ر ��;0 �L و I6�' 
� 8��# 0%� 3� �(Sد ��*���� ��د ;�در 
���6 �
 Hن را در �(��� ه+Z�ن ;
ار ده&E *� و را��و از :�د� ه� را در7�
��> 
V��F . �ا�

��j: XTر7}  ��7�� ،I6�'�ا از ه+� ا37 #
�.�، ��د �
ا'ع� �� ��j: ���6ر7} ا37 '
0�
ورت �6�رز� " ه8 '-و� ر��] <�7�ن �� ه+�3 د��G. و دا�I ر�(�� Hن ز��ن اg


ا:=� ه8 "و �*�ب ر��] �%ع�د " �%&ح��� و رد :�jر� �(�*��6�رز� �%&ح��� ه8 ا
{�*��: " uرا در ه� �.�H ��ح��م :-ه*��0 �� ا�� �*%���+� I6�از ;�� :
eH 37�ر '


� �+� :�ان د�7Z7د �
�� ��Z*�
ا)� �(I . دL <0 در.' ��Z�H ا37 ��د -' 
�و ا
ا'�ز� ��ه�� �� ا��$ ��7 . راه�Z�7��� ا37 #
�0 �� ��7%0 �� �عi-� ��ور دا�0


 در7���8Z7را ��ر د 

ار ده�V �: 8ح0 ا37 ا�; ��  .از :-ه�� ا�j: 37ر� را �� ه8 ��رد �
ر
  


و)� ��د�� �� G�T� 3+gع� �,;��� �.���%8 از �G�Tع� و –�� ��ر�%�%8 ه+���Tر �� ;6, �B*8 ر�(�� ����ن �9ار '�I6 �%&ح��� در ا7
ان :��G

�G�7%8 در ا7
ان از :(
67ً� ز��ن . :ح(�] در ��ر� �
اP7 '��ع� ��د و :�ر�7 ���ر��ن ��- ��ز��7%*�د��Mذ ا��B� ر�� و �Z��ZL �7ع� ا37 :�رG�T� �� �.�H


د� و �� ا37 '+_ ���� �� در �*�ب ر��] ا#+� زاد� ���&�T ;�'�رH �: �7ن ز��ن را �
ر�����
�G�7%*� :+�م : "� ���H ا�0، رMا� �T&�
ار )*��� ا

ش دارد*%�
�0 :"�دي �� در �(��س '.��� �
�G�7%8. :"�د ه�� درو�� '��ع� �� :ح0 ا�Gع�ع 7} :"�د ;
ار Mاز " :"�د �&] و ا� �
��
ا� '&��

�� ��� �� ����: �i��+] ا#+�زاد� در ه��ر �+.� �� ���� 

�G�7%8 : "هMا� �T&� 
R� ح&�� و :3��6 در: ���� 
را ���T� �7ر ار����} و �� �f��� ز���� ه

�0 و �� �Lن F {7��� ��ر'� �� �� ه
 #�ل �(�� دارد�
ا ��رد :�)�� ;
ار �� " �H ذ�B� د�� و

V 8%�G�7ح06 �� �Mا:� �� از ا�
�B: ن ��د���L


�ً� در #� F {7��� ��ر'� در V ا
�H داد�� ا�� در :ح&�� ��د��*�
� �� 
R� . �&j%� �� رد��

 ه+�3 :ح&�� ��د �� ر��] ا#+�زاد� در �� ���: ��

� ا�(,�� �+�د و �� :ح&�� F&+� ا37 <���7 5١اV,#�ت ار�g ��� در ��ل �� _g�� ه�� �%��ر� ��� ��د �
�� �*B�H wF�� ن ز��نH در �� 

��ز��ن 7��*� ا���0�ن داد �� ا37 اV,#�ت �� �
ا� دوا �
دن درد� از درده� �*�
�G�7-م در �.
 و روMذ ا��B� P%� ده(���ن �&�� �� ه�ف �.  
  

�*�ج �� ��د*�
 . #�ل ا'�ز� ��ه�� �� ��6��8 از ا37 :-ه� �i7�*� �L اZ73 ���ر� د��L 0 �� در���7H �� 0 ا37 ا�� �.�H ا� �� از �i�*� 3�Gاو

�G�7%8 د�6�ل ا'��6 و ��Mدن ا�
6��7 �
ا� <��ا �� �i�*� 8 و در��# ������� �� �6(� #��+� و ;�رت :�Z���0 �&�� ا37 �&�T را ���7 در <���� : ���Z

3 �
ا�T7 وا�%*� ا�0 �� ����د� �6(� #��+� 7ع�� ��رژواز� ��L 8 در%�G�7
Mا� �T&�در ه+� ��jن �+&�0 د�7 �� ه+�3 د��G ه8 ����د� 
G�7
Mا� �g ه8، �6�رز� ��Gم ��ار��وا�%*� و �� ه+�3 د�.B� 8و '�ا از ه ��� ����
���7 دار� �� ه8 :� ��&F 

� �� از . �%*� �� �6�رز� �Z7د �i�*�

 �T&����� :ح��G در ا37 '��ع� وا�%*� ا�0 �� #� ا37 :"�د و #� ا37 :"�د ��- �ع��)� '- ����د�  
ا37 :-ه� ����7H �� 0 ا37 وا;ع�0 ا�0 �� ه

ار� #��+�0 :;

�G�7%8 و �Mا� 

 :�ا�%*� ���� �6�رزات �H.� را ز7��د� ه�� �*+���7 ��ارد و :�د� ه� ز���� �� ا37 ا�
 ;�در �� ���� �� �6(� ��ر

��� 7} . ره6
� ��د در Hورد� �����
د و ��د :ع��3 ���
 �Vرت �� �
�G�7%8 �� ره6
� �6(� ��رMد �&] و ا��": �# ،���6��� ا37 د�7� 
� $�:
�� ا37 :
*��*.�� �� ا�*ع+�ر� را . 
ا:=7} در '�I6 ا�(,�� �
دم �� �� �����
#&� ا��� $7

و� ا�(,�� ا���ن �� ده� ��� 

 �� ه�T� 
در> ه+�3 ا�

٧ادا(* در صEح* 
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ازو���$ �6�رزات �
دم �� �
ا� ر���ن �� � 
���ه�� و ;��م �.+3 در :�ر�7 < -���*�
ار� د��
ا�� و ���� 'Hر;
��ع� ا� زاد� و �

دم �� '�Z7�� و7=� ا� 7��*� � �J7ر�: �R��# ه8 در ��Gردار ��د� و �� ه+�3 د��
� �V�� �Z*%'
F�ر� از b&8 و �*8 از اه+�0 و �

�� �� :��� . ا������ �G�� 
8 �
 ا37 ا�0 �� ه�
�7.�� ��ا)� �&] ا7
ان رL ف�BV در �J7ا���ا�0 ا37 رو�7اد ه�� �-رگ :�ر
�در 
��ن ���ه�� �� در �
 :�jر� را���0 را �� �Vا در ١٣5٩ �.+3 ��ل ١٩ه�+�� رز�T&����ه�� ��;�س �
گ رژ87  ��Z��> �� �&+# �� 

��ن در ��
���ت :�د� ه� در ;��م �.+3 �� �� اG.�م از ��Hز�.�� Hن رز�i: ورد�� وHل ٢٢ و ٢١��
��ب ٧?١٣ �.+3 � �� �7رش �� �
ا�- 
0 �
گ ;Tع� ا37 د�7*�:�T&�
I�> �(�%� 37 رو� '�I6 ا�(,�� �
دم ا7
ان �� رژ87 : 8.� �� �Tدر را� ��*�
��ر�  �-دور را '�3 

��7�Z� 3J� �.�H .  
    

��ن ���ه�� �
ا� :�د� ه�� �*+�ی�� :���� �
 ای3 وا;ع�0 ��د �� �� :�'� �� #��+�R� 0�م ��
ی��H 3ز�.�� ا�(,�� رز�*�ی�� از �-ر

ی�Mی� دار� وا�%*� �� ا���
��G%8 در ای
ان، '�I6 ا�(,�� �
دم �� �
ا� ر���ن �� اه�اف ��د یع�� Hزاد� و د��
ا�� ��ی� ����د� 


ی��G%*� را �H�ج �.�ی� ��د ;
ار ده�Mا� �T&�
ی�6G�T� �� ��� 8%�G�ت #] �&6��� -ایR� 3�م و �ح� Mا� �T&�
ا �� ��ون ����د� L 
���� �� 3�+� 
�E �ح0 ��د. :�د� هV زش��H 3د� ا� در �.+3 ای�: ����ل �ع� در '
ی�ن ;��م ���� ��L ن داد و �� ٧?١٣ را��� 


د، ا�� از i�H� �� ای3 �6�رزات M�دی�ی8 �� �
H 8Eن �� �6�رزات ;.
������  :�د� ه�� :ح0 �*8 �� رژی8 �-دور ��� را �� ز���G دان :�ری� 

ی��G%8 در ای
ان ���، اMا� �T&�
ی��G%8 ای3 ��ر در;�در �� <��
و� و ����د� M�  �)&� �g م�R� ��,�ه��ت رژی8 وا�%*� '+.�ر� ا

%� �L 

��ب و#����� �H.� در �XT ه�وا;ع�0 . 
د� :
 �6�درت �+�د*��یI در ای
ان را ��ز��ز� �
د� و �� E�رت و ا�*f+�ر :�د� ه� و 
iن ز��Z�
ی��G%8، رژی+.�� #��8 '- Mا� ���&�T اه
ی+ Pای

� ا� ��%*�� �� و�B�b ا� '- ا�*f+�ر و E�رت ای3 ا�0 �� در ��


ی��G%*��ن ��ا�*� و ��Jاه�� دا�0Mار����ن ا� _���� 
*.� �L 

��ب و#����� �H.� در '.0 :ح(] ه�  . :�د� ه� و 
 


د�� '+.�ر� �g ��.*���� ��Gد �� �L �� 87ا�� ���ار
�
وز ا37 دو رو�7اد �-رگ را G�� �T7ا
� ا�,�� و از i�H� �� ا�
وز در �
' �T&�
�L�*%�G�7 �� د��G ر;��*.� و Mر � ،�)�.�� ;�ر:.�� �-رگ ا���� �*�
�
��د ;
ار V�37 ��;ع�*.�� :�ر�7 �ع
: ��
N� در ��7 از �


ا37 و�B�b ��د ������ ،0���3 ��;ع�*�  اL رو�7اده� در ���F 
�� �� �B7�bع�0 و وgا37 و ��06 �� �
ر���دا��8  �� �� ا37 �

داز87در �M� ار داد�

و ه�� ا�(,�� ;�� ���).  

6
د �
���� ه%*� ا)� ��د، ;�ر:.�� �-رگ '.��� از �
7] ��را� ��> �� ��,�ه+���Tر �� �� دا��8 �� د��G :���� '+.�ر� ا

 :ح
87 ا7
ان �� :ص�7$ ر����� ا�� ��� ����ز��ن �&� �6�درت �� :���6 ا37 رژ87 �+�د� و;Tع���� ا� �6 0��  در �Vرت ا'
ا و در ا�


داز�� M� �7�� �� ��7�+*�
ا :�ار�� در '.0 . :�اوم ��د ��ون �} ه-7�� اش را �
دم �H ��7
7+� �� �
�� از ���ن �6(� #��8 ا�
:ح
��#+&� ا#*+��G �� ا7
ان ;&+�اد ��� � .�ً+�)*%� I����G ا�0 �� ا�
�7� و �*ح�7 ��L �� 0� ا37 ا�
 در �
ا�T7 در #�ل و;�ع ا


اق را �H�ج �+6�را�.� و #+,ت و#����� ��د ;
ار داد� و �� ا�N�ل ا37 دو ���ر، #"�ر  ،��> دو ���ر ه+%��7 ��F ن و�*%��N�ا
�� �� '.R� 8�)*%� �6&E 0��� ��د در ��T(� را و��عً��
 را �*+�ن �+� �R� 3�7�  ای

ش داد� و ��J.�)� از ه�0j #��+� ا�*%� 


اF در �� �:,��� 
���
د��اران '+.�ر� ا�,�� . ق �� Hن ��ا'� ��� ا��، ���7 ا7
ان را ��- ��رد #+&� ;
ار ده� �T7ا
� 3��L در

 دادن �ع�ر ه�� �� �ح*�ا)� در ��ر� � �� �� �G�# ا)��"در
����ب " �ح� اH �� بH ه%*� ا� ��د ����
� 
از رو� ز��3  و :���� �

�&�T '�7��� ا�
�7� رJ7*� و� ��.*�����9ا�*� ا��، از  I7�+� �� د�� ��د را
� �g و �&� �g 0ه��� 
Z7ر د�� $�:
� ا37 :

ی��  ��اه�ن �H 8%�G�ی
M0"ا����ً�" :"+�3 ا�&F و ��
د�� ��ن را �
7�د �� ز�����د ��- ه%*M�
� ��  .  F��� اV&� �(�� ��د 7ع


��i ��ه� د�7��� ه� و روش ه�N� 03 ��;ع���L 0 �� در%�� $iف ا<�ز7%��ن د�7*�:�ر� #��8 و '�� :ع�BV رد �*"�د� در��
� � 
8���� ���.' XT��� در ' �g I6�' .��7
�� �&6��� ا�' ��.*����
ورت �(��&� �� g 

�� ا�
اد و ��
وه� �� :���� ��- �� �G�# در 

��
�ً� '+.�ر� ا�,�� را ی} رژی8 �
:i_ �� دا��- �� �'�: �� ����� Pای
��3 '+.�ر� ا�,�� �� " �0BG�J ه��" ���F ا�� �� در �

ی��G%*� ای%*�دMوز �&�6 ه�� ا��i: ���)� ی�� ��ی� �� ای3 رژی8 �*ح� �� و در

ی��G%8 ا�Mاه�ن <�*�6��� از . ا���  �.�H ��Gه+�3 د ��

 ��
اض و �6�رز� �
د.ا37 رژ87 در �(��� :ح
87 و #+&� ا#*+��G ا�
�7� ه%**Fا �&Vج ا��H ن��
 ا7R� از �
ZG�Nو ا� �
Z*G�م ���7  د�
���� ��7

�G�7%*�  دو0G ا�M�7� �� '+.�ر� -ا�
 �9Zری8 از ای3 �� �
�� در ���ن ا37 ��
وه� �� ;�6ل :N�&6�ت �
ی�6�را��، �BG�J*.�� ا�


�G�7%0 ��دن ا37 رژ87 �� �9ار��Mا� �g را #*� �� #%�ب ��,�
اI7 ��ه� . ا�
 در :(��� ��  ا37 Zف دی
:ح&�� ه� و د�7��� از �
���� ���ر� �� 

دم ا7
ان ه� �&Vد�+3 ا ���f� �� ��,�
����Z '+.�ر� ا�ه�)� ه%*�8 �� �� :��� �
 ا07�G و  �6
م ��دن 
 ��
�*� و ���F ا�� �� �
دم ا7
ان ���V,� 0.' �7 از �
 '+.�ر� ا�,�� ه-7�
دد را �� ��ل ��} ���wF :"ع�r ا37 د�7*�:�ر� 

 87
��ه�� :ح��� ه+%�)� و ه+
اه� �� ;�ر:.�� . و #*� #+&� �R��� را :ح+� �&F �*# �� ���%� ��در اr�� 37 ه%*
��
����Z '+.�ر� ا�,�� را :�'�� �+�د� و Hن را ��در�0 �+� دا��
ا� � �*%�G�7
Mه��� و . ا���H رد��
��3 ��;ع�*� �L در


و� ا�(,�� از اه+�0 �� �-ا)� �
��رد�� 

�� �6�رزات . ار ا���S�j%�0 هi: ���
�� :�'� �� وا;ع��ت ز7
 �� #��V 'ع+6R� از
0�
ان و ز#+*���ن �� ���� �
ا� ه+� ��
وه�� �6�رز و �Vی] �� ;&�6�ن �
ا� �
دم ای
ان �� ��M، اG-ام Hورا�  .��ر


�G�7%*� '.�ن در #��G �� �� ی} �Mا� ��.*G37 دو

م �� دو0G ا�
f� �� ��7��� ��7 از <
 ;�رت :� �i�ح
ان F+�] ا;*ص�د� د�0 و <

�G�7%*� ��د L�ر� ا� '- د�0 ا��از� �� ��زاره� و ����] ��Bذ ر;6�� '.��� Mا� �T&�
ش *%��6 �
 ای3 �ح
ان و '.0 &E ا�
� ،���


ی�� �� د�*�وی- �6�رز�. ��د ��ارد�H 0Gدو 

ور7%8 و ����د  در ه+�L 3.�ر�Lب ��ه�ی8 �� در ��G.�� ا��: �� ،��,�
ا)� ا�

 ��� ��د ;
ار داد� و �� ���� �� :ح��8 #"�ر �R��� ��د در ��T(� ه8، �.8 ه
 �L �-رگ :
� از ��G ج��H اق را
F ن و�*%��N�ا
7��� ��د را رو�3 ���*� و ه+���Tر �� H �T&����_ و ��زاره�� ��T(� را �%$ �+��7 و ه8، �� :"+�3 ��;ع�0 �ع&� 8�L ا��از �


�ر)�س '+.�رZ7د �*%�G�7
Mرت ا��; uد� �� ه�
���  ا�
�7� ��ره� :���� ��� �
 و :�ان �R��� ا�
�7�  را ��رد ا'�ز� ��ه� �� �(I ره6
�xار ده�

  .ال ;Z78 '.�ن ��3 ;�ر:.�� �-رگ و ر;��0 ا37 وا;ع�0 ��ر د�%): ��
�G�7%8 7عMا� �� �.*%���+� 
R� 37ا 
� 0�:�)��� ا


�و '�� ا37 ;�ر:.� �
اZGو�ML و ��' ��
���7 دار� ا�حص�ر� '.��� 7ع�
B� �� 8%�G�7.�م Mن؛ وا�H 8�%): �7�i: �  . �ً���ا

�� :�د� ه� و ا�*ع+�ر �&� �*+���7 �ع��)� ��ارد*�
�G�7%8 ��ون ;*� و و7
ا�� و ��ون :�راج دMا� . �`�H �.�
�� ���ن داد� �� :i:

���� ،0�
���0 ��د را �� ه+�ار� �
ا� ;�ر:.�� �-رگ #��:� ا� ��Z`ه� �.�H 8ه ��Gا�� ��ن �� ���� و �� ه+�3 د
Z:ر�E _

دن �H.� در�7 �+� ورز��� ����

� �+� ز��� و ه
 �i� �ص�Gح��ن اi7�ب ��� از ;�
���0 رژ87 ه�� د�0 ������ ��ن � . 
� 0�در


ی��G%8 ا�
ی�� �� Mوز ا�
�0 �� �� :�ان �� د0BG�J� ��G '�� ا� ��
د و دا�0% �� :��� �� :ح
87 و ای6� 3� �> ��,�'+.�ر� ا
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�G�7%*� و �ح�8 �
دن ��� ه�� ا��رت :�د� ه�� �� M�7 ه�� ا���
� _���� 3��z: 0.'در ��
V ان
ا#*+�ل #+&� �R��� ا�
ی�� �� ای
G�M+ی�� و ه

ی��G%8 ا�Mد ا��� P��: �� ��,�
ا�س ا�0 و ای3 ا�
ه�u ه�07 �%*(&� �
ا� رژ87 '+.�ر� اB��Z ه�یI در �

���� ا�0 در> ا37 وا;ع�0 ا�0 ��  در ر;��*.� و :(��� ه�� . ��ادو�Gپ �� �
دم �� :ح+�� ��، اi7�د �+� ����H`� در ا37 ���ن ا

���0 '+.�ر� ا�,�� را ه�L 8ن ��6G�ن و �Vام ر;8 �-�� ا37 �
دم �*+���7 ا7
ان �ا�
�7� و �(�� ;�ر:.�� '.��� �� �� :�ا�� 


داز��ه%M�  ه� را ���-اف :
37 ه-7 �7�� �� ��* .  
 �� ���� �� 8%�G�7
Mرژ7+� وا�%*� �� ا� ��,�
��ب ٢٨رژ87 '+.�ر� ا���ل <�I در '
7�ن ��-ش ا�(,�� �
دم ا7
ان '.0  

0��7 �
��در �-د7} �� �� ده� ��9*� ا37 رژ87 . ا�(,ب �H.� �� و��&� ;�ر:.�� �-رگ از '+&� ا�
�7� ،ا�Z&%*�ن ، �
ا�%� ا���ن ;�رت 
0�7*� '.0 :���3 ����_ ار����ن ��د در�7 ��رز��7 ا��' uاز ه� . �g ��وه

��ب ����3  ا�(,ب �
دم �� و ��*�ر �+���%*.� و ���از 

 ��0% :� <��6
د '�G�ی
M٨ا��
اق، از ��ز �9ا�*3 د�B� ��.���M+� 0*� در :�راج ����_ �B*� ���ر:� <��6
د F �� �G��  ��.*���
��ان F 0ل :ح�> �&+Gوق ��3 ا��V اب �3 ���} '.��� و

37 " ��ز ��ز�"���� �: �F�i:ه�� ار ��
ا��.�� '��، از :(�6 :���3 ه-7�


اق F ن و�*%��N�ل ا�N�7� '.0 ا�
0 . ��
و ه� در ��T(�  :� �+} �� ا���.G��
�G�7%*.� در ا7
ان Mا� ���F ���f� ��  87وا;_ ا37 رژ ��

ار� ی} د�7*�:�ر� iG�م �%�J*� در #�E �� �� �G�رت و ML�ول �� �;

�G�7%*� :�7�6 �+�د� و �� �M7.�� ا�
ZGو�ML ����ر ��  را �� Vح

 �B� �&�
ا�g را ��- در *Fا�  ا�V 
�6ع�0 :+�م ه  �� ،�*���
ان و ز#+*���ن �H.� را در �.�07 �(
 و �,����E 0 ور �
�� ��ر*�د
 0�
د��اران '+.�ر� ا�,�� در �� ده� ��9*� ��8 و در �. ���*� ا� �B;7.�� �� و
Z���
�
ا�� و ZGو�ML ��.*���� �i�*

 �*���6 �
دم �� :�7�6 G�T� 37
6
م :� �� �.�H ���Z�
� 0���7*��ر �� اوج ��د ر���� و ��ا' �*�
ت �� #] :�د� ه� از ا37 دارو دB�
 ��� �%� ��Gد ��  ���B��*�  �� ��L 

���.�� ��اوم ا37 �� ده� �
دم �� ;�در ����� ��د را �*��� �+�د� و 7} ا�0 ه�و 

����� ا�(,�� را ��� ده�� �

7�ن ره6'. �

����Z '+.�ر� ا�,�� �� د�0 ��د �
دم و �� ره6�ا37 وا;ع�8�L 0 ا��از ا���ن 
�� �� ;�ر�: �� I7ا
����*� و  rع�":  ���+F و� ا�(,��  را در اذه�ن
:.�� ��ر'� '.�V,� 0 از رژ87 دار و ����i را در 7} ��

0�  .��J.�)� از '��ع� دا�3  زد� ا
�� ��د'� ه�)� �
ا� &F د�� ��.*�����7� '.0 <��6
د 

�G�7%*.� و �� �ص�ص ا�Mا� �T7ا
� 3��L ز�"در���� �B_ " ا<�ز7%��ن 

� 
R� $&' �� ��
ل �6�رزات �
دم و ��د و �
 F&�� '+.�ر� ا�,�� ا�*ص�ص داد� و �� ���*�3�BG�J رژ87 ا�����ت ��د '.0 �
���J� -و���را  ��
دن ا37 �6�رزات �� �%�
 ه�)� �� ��د �� ��اه� �-�G���� . اد و

ار دادن ا�����ت در ا�*��ر ا�; ������� �� �.�H

��7�+� �-�G���� د�� ��.*����3 . ��
و ه�)� �� ��9*� �6�رزا:� دار�� ��
و� �H.� را در '.0 +g  �و ه

�� از ا37 ا�
اد و ��� ���B��*�

�� �� �� :�ا��� از ا37 �+� �
ا� ��د �,ه� ��وز��� �� 
�
اه� �� +�در #��G �� :�'� �� ��ه�0 . ه+
اه� �� ا37 ;�ر:.� در ای3 


ی�3��z: 3+g �.*%�G ���زه�� دMاه� �� ا�
��3 �+} ه�)� ����%0 :� �ع&�م ��د �� ه+L �*%�G�7
Mدم ا�
��ن ;%8 ��رد� �+�

ا� �J� �.�Hاه� دا�0� �
Zدی �V�# �(ا��
ی��G%*� :�6ی� �+�د� و '- رMرا �� زا)�� ه�� ا� �.�H ،�� . و ه� و
�� 3��L �� 0�'�G$ ا

 

�G�7%*� را �� :��� �Mر:.�� �-رگ ا��; _��T� ���)� وردن ��د درH ود
� 
�
ورت"�%��� g " ��,�
����Z '+.�ر� ا� �'�F و

ورد� " ��:�ا��"> 0��� '+.�ر� ا�,��، ��د، د��
و� ��د �+� Hور�� �� ا� 
Z7د ���� �� ��'�: �Tو ه�� ا<�زی%��ن در ا37 را�
��

�0 رژ87 ه�)� �'
��B� �: �� 0ذ و �&�T ��ن در ا7
ان <���.*%�G�ی
Mا� �T&�ه+�3 ;�ر:.� ��د� و ه�ف ا�(,ب �
دم �� ره�)� از 
�0 و '+.T&��� ه+`�ن �� �� ��G�: ز�� r&*J� ��6�س هG را در ��,�  .�ر� ا

 �T&�
����Z رژی8 '+.�ر� ا�,�� ��ون ����د� ����� د��0G ��ر'� در ا��ر ا7
ان از i�H� �� �ع*(�ی8  
�� 0BG�J� 3+g �� ه
��z: ،�� اه��J� 
i�
ار� د��
ا�� در '��ع� �� �;

�G�7%*� در ای
ان  �� Hزاد� و �Mای3 رژی8 ;�ر:.�� ا� ���Z�
� �� 8��� �� �

 �.*%�G�7
Mا� �T&��.� ز���� �� :ح(] �6G�T�ت �
دم �� �� ا�i��� �� �� د�0 ��د �
دم �6�رز �� ا�i�م ��� و :� ����د� ;Tع� :

 I�> .��&F رود� $T; {7 ن، ��د را �&-م �� #+�07 از�� �g
� ���� $T; ا�7�:� �� در
� �� 0BG�J�  3+g س��
 ا37 ا� �
Z7د 

7} ��
و� ا�(,��  �&Vا $�%�

f� �� 8%�G�7��� د�+��ن :�د� ه�� ر��iی�� ای
ان را <Mو ا� ��,���، �0BG�J �� '+.�ر� ا�� ��
 [&� rV درون �����
�%*(�8(دا�%*� و ��GH �� 06%د� ��ن ��ز���.�� �E �L رت �%*(�8 و�V �� �L ( 0 ا<�ز7%��ن���� ��

���� ه+��ر� �� د�7*�:�ر� #��8 را �ح��م �����8 �� ه+�ن ��ز� ;�ر:.�� '.��� ه��ا 
ر داد� و �ع*(�87 �� ���7 ه+�����Z �� ه

دم ای
ان :&(� �+�د� و ا��� و �ح��م � ��&F 
�Tح� و �� ه
ا��Z-� ا� �
�0 در '��ی0 � 

�G�7%*.� را در هMه+��ر� �� ا� -�� $�:
:


ایX�g�: I داد� ��� در ��S ;. �+�د��در �� در> ��ه�0 رو�� ه�� '�ر� ��6د� و �*�'� ��%*�� �� ��;ع�0 ����� #��V ر;��*.�� دو 

د�� 7} رژ87 وا�%*� �� ����� �g ��.*����
�G�7%*� و ��6عw از M3 . ا���L دم دارد در

و Hزاد� ��
ای3 ��
و)� �� دل در ����


د�� �� �g �Gف ا37 �ع�د

 ا37 ��ور87 �� در د�Fا� دزده� اG-ا�� . 
 ��-د��;ع�*� �6��7 �� �
��ار� از 7} �� ���در :(��� �� ا37 دو د�7

 و *�
ورت #+�07 از :6.��ر ��L} در �(��� :6.��ر �-رg ن�L �(�ه-: 
��
�0 و 7� ا�
 �Fس وا;ع�0 . �� ... �6��7 �
ف 7} دزد را �


و� ا�(,�� ;
ار �� 
����، و�B�b ا� �-رگ در �(��� ه� P7ا

ا� �
دم ه�� �� ��داد� و از او �� ��اه�  �� ا37 وا;ع��ت را �
و�

�G�7%8 و '+.�ر� ا�,مMا� ��&F 

د� و �H.� را �� �6�رز� �� X7
�:  

 ��-�� �� 
� �.�H ار� از��

 F&�� ه+� ��
وه�)� �� �� ��

وه�� ا�(,�� ���7 �� :���� �
 ا37 ا�
 �� ره�)� . د�Fت �+��7��


7] ا�(,ب ��د��ن ���+�3 ا�0 ه+� ا�
ژ� �
دم �� '- از �
��
ف �
ا�
و�*I:H 3 ا�(,ب �+�7V و :�ان ��د را . ��ا37 در


���ت :�د� ه�� ;��م i: ه�� و�����ن ��ا��j: �� 0ر� رز�
��� در �.+3 �
ا�� دا�0 ا37 .  �
 Hن �.
 :�)�� زد� ا��٧?�� ��


ا�(�ر �H.�، در� ا37 را�*� دو روز :�ر�J7 و :ع+] در درس ه�� 
 8�����.  

  
 8%�G�7
Mا� 

گ �� !  

��,�
�G�7%8 '+.�ر� اMد ��د رژ87 وا�%*� �� ا�����!  
 �*%�G�7
Mا� �g وز ��د ا�(,ب
  !ا7
ان�&(.�� <�

��ن ���ه�� و ��
ا��ش ����� رز�� �

ا�� ��د ����
��� در �.+3 �    ٧?:�د� ه�� ;��م �

  !�� ا7+�ن �� <�
وز� راه+�ن

�� ��.�7
Lان
  ا)� �&] ا7

  ٢٠٠٧ ��ر�7 ?  ?١٣٨ �.+3 ?١


 ���ه(  ... Gادا�! از 49@! �3��  در���� ر�

 ��Z*�
�G�7%*� و :H �7�iراI7 دMه�� ا� �
����Jرد� و 7�ر 

� �ع�ر ه�� �
دادن 7} �
��ب در ز���� �� �� �ه�� 

�G�7%*� ه+
ا� ����د را �� Mا� �g �����G��
�67�را�� و �

 رژ87 '��7 و د�*���� �� ا�*(,ل #%�ب ه�07 �%*(�
  . �9Zارد


����Z رژ87 �ه+�ن ا�
� �� �� �*��7 ز7�ن ��رش را در '
7�ن 

د87� ��
i: ���F �� ��� . در �� ���%� ���ZL �� 87�7و د

د�7*�:�ر� �
د� "در�*� ا37 :-ه� �} �
د� ��د�� و �6�رز� �� 
��� "�8% 7} �
#&� ا�G�7
Mا� �T&�
ا:=7} را �i�� ����د� *

�,ح ��� و  _&� ��&.> 0�T&� ����;&+�اد �� �
د�� �� واژ
 ��
 داد�� و �ع� ه8 ���� ��ا07 ��م �
ا� �+��
7�د <�
وز� �

���0 �ع�� �H.� هT� �ً+*# �� 8&ع�����7*��ر ���*�� و از ' .


7} ه�� ��ا)� �&] L �� ر��j: 3�+ه 
در #����G <��7ار� �

 :N�&6�ت ���� ا�*ع+�ر� ����� و :H �7�iراI7 ا���ن داد ا


�G�7%*� را �� #%�ب <�
وز� ا�(,ب �
دم �9Zار�� و Mرت ا��;

وز� �> �i�*� �� ���+� �
���� �� ;�رت ��� ;��ع�0 اF,م �
 �T&�
دم �&�� #��V ��:�ا�� '��H I6.� در دره3*%�� 8 �

���� �� 8%�G�7
Mح*                        .ا�E٨ادا(* در ص  
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  در���� ر������ ���ه��... ٧(* از صEح* ادا


 ا���ن دا�0 �� ه+� Hن :ح&�� ه�)� �L(�ر ��ب ��د ا
 I6�' XT�
ار '+.�ر� ا�,�� در )*��� ���6�ل ا

�7.�� ��ا)� �&] L ر��j: ��&F 
� �Z+ح �� و ه
T�
 �.�H �&+F �7�*� د87 و
� �� ����د را دو ��ر� �
ح و �
ر

iا:�} ا�
�م ��� ���ن �� داد87 :� �.*
 را �� :�'� �� <
�*�ا��8 �� ;�رت و ا�*ح��م :-ه�� :�jر� �6�رز� �%&ح��� 

7�ده�� � �� �T7ا
6
87؛ :� �*�'� ��87 �� در �� �>
���ه��  3�*�
وز� ا'�ز� �+��اد �Vا� ره
وان را�>

�7.�� ��ا)� �&] �� ا:��ء �� L ��
��ر�*� ��Zش �

���3 رژ87 ��� ه+�3 :-ه� �� :ح&�� ��ه�0 ;�رت '�
 ���f� �� �*%د�� �� :� ��رژواز� وا�

دا�*�� و اF,م �>
 
� 
�6(� #��+� و ار:F ���f� �� I��� اV&� �(�� او �
 ��Z7�> وز� ا�(,ب در ���ن ��%0 و
�� ه8 از <�J���ر�� 
�6(�:� رژ87 '��7 7ع�� '+.�ر� ا�,�� ��- ه+�ن 


 . ��رژواز� وا�%*� �� ������L �+� :ح&�&� �� ا

د �� �
7�د <�
وز� ��:�ا�%0 ��رد :�ا�] �%��� ;
ار 
 �� �.G��
 داد� ��د�� ا�� در V �+Fح0 ��د را در ا37 �

0�و د�*���� �� ا37 ��;ع�0 ا���ن . ا6e�ت ر����� ا
 ��+�
 �� ا:�� �� :�jر� ا�(,�� ا� �� راهZ� �6د� 
79>
��3 زراد ���� ا� اL ه�� ��د و و'�د�����ن ��ز رز�

  .:-ه�� ا�(,��
  

 �*B� �� �`�H �� �'�: �� 0;و �+� ��G�� �� ا'�ز� ��ه��

د� � ������ ��:�� ه8 �� ��;ع�0 �L 
�� ا��ر� ا� ه
 ����

 در ا37 ز���� را �� ;%+0 �ع�� �*��� wو �ح

8�  . ����ل �
  

ه+���Tر �� ���G�� 8*B ��:�ا�� �6�رزات �
دم �� در دره8 
8%�G�7
Mا� �T&� و  #� :"�د �&] و ��%*3 


�G�7%8 در ��ل Mدر٧?ا� �T&���ل ��9*� در ٢٧ ا37  
6G�س '+.�ر� ا�,�� :�اوم 7��*� و ا37 رژ87 در 
��7*� در�7 ' uاز ه� �.*%�G�7
Mا� _���� 3���: ��*�را

0�
��ب ا�(,ب �� :��� �� 7} �%� . ��رز��7 ا�از 
�
دن ه-اران '�ان ���ر �
ا� � ����

م ��� ���� :� ;


اقF �� �*%�G�7
Mا� ��از <��6
د . �Z.�ا�*3 :��ر '
��وق ��3 اG+&&� <�ل :� V و ���.' {��� ��.*����
 �� �*%�G�7
Mرت ��ر ا���
ارداده�� ا; 37
ا�ع(�د ر��ا:
�ص�ص �� �+B� ��.���M*� و در ��G.�� ا��
 ه8 �+} 

 ��� ا�
�7� و �*ح�7�I �� ا�N��%*�ن و ��G �� ��&F


اقF . �8 ه+� ا37 ��ش ���*� ه� ��:� ا�E
�&F
 8%�G�7
Mا� ��.*����ا���G�� �� 0 :ح�S:� �� در 

0�وgع�*� . ا�
�7� رخ داد� وgع����H I�> ��7�' 0 ا
 �7
Mر ر;6�� ا�
g �� ���� ا�
�7�)� ه� �� Hن �� ���
 
*��� �L 
�G%0 ��د �&�T ��ن را در ��ور����� ه


ش ده�� و �� ا37 :�I ه� رادر *%�
7�ن �
���� ه%*� '
�� ��ه�87�F �� ��,�  .ا� '+.�ر� ا

  

ه+���Tر �� �� دا��� از ز��ن #+&� �� �
ج ه�� دو ;&�� 
����7ر>، ا�
�7�)� ه� در :,ش ا�� �� �.��� �6�رز� �� 
 ���.' XT�
د�� ��د را در �
�
ور7%8 ��;ع�0 :

���� ه+�3 د��G ه�H 8.� در ر;��0 �� ;�ر:.�� . :ح��7�+� 8
�� ��زاره� و ����] ��Bذ ��د ا���� �� 
Z7د �*%�G�7
M

 �i�H �: ن را�� ���R� 8�)*%� ش داد� و #"�ر
*%�را 
���J� 0ع��eH �� �� 0�رش . �� �� :�ا��� و���ا37 

 0�
اق د��7 ا87 �+�3 اF ن و�*%��N�را در #+&� �� ا

���0 '+.�ر� ا�,�� را ه8 ر;8 �-�� � . �L ل�#

 ���R� �&+# ص�رت�
Z7ا���ل د �� �L در . و �� ,ًf�
 ���R� �&+# 87 و
�6�G ��ه� ��د87 �� در #����G از :ح


ا�i�م �� :�ا�(� �� ��� ا37 ���ر Vح06 �� �� 
���8 ��
 �� ا�
�7� ر.� �� �V�# .  

  

 �� I7��7� و ر;��0 ه
�0 ا���� ���
 از ا7R� ف
V �ا�
�E 0ورد ا37 وا;ع�H ع� ��'�دgو �L 
Z7ر:.�� د�; ���; 


ا���ر ا�0 �� ا37 ��;ع��V�# �� 0 ا�*(,ل ��اه� 
 ��
� �� �

د� '+.�ر� ا�,�� ا�M�
�
د��اران �
�� '&�� ده�� �&�� #��V ر;��*.�� ;�ر:.�� ��� ��

ش ����] ��Bذ *%�
�G�7%*� و :,ش �H.� در '.0 Mا�

  .��د �� ����
  

�B��� ا37 وgع�0 �� ا��7 ه�� ��در�*� در �BVف z*�
0 �
د�. م �� و ا<�ز7%��ن '+.�ر� ا�,�� دا�3 زد� ا


د��اران '+.�ر� �
�� ا37 وg_ را �� #%�ب :,ش �
0 :(�07 ����ن ه�� :����Gژ7} ���ر .' ��,�ا
 ��.����
ا�� ��9ا�*� و �� :��� �
 ��ه�i: 0�وز
 ��,�
ورت د��ع از '+.�ر� اg �7� از

�G�7%8 ا�Mا�

7�� و در �(��� �%���� �� 3J�
 ا���6 � ���: �� �
��7�:� �� '+.�ر� ا�,�� در ��ل �-د7} �� �� ده� '

����Z رژ87 �ا�i�م داد� �
ا� #+&� ا�
�7� �� ا7
ان و 
#��8 د;�(� �+�ر� �� �+�7�� �� �ص�ص �� در ا37 

وه�� ا�(,�� را ه8 �� �&��
����Z ا37 رژ87 ������ن 

���#*� ��ر را ا37 ��;ع�0 . در 8�L ا��از �-د7} �+� ��
 ���.� �� �.*%�G�7
Mه+��ر� �� ا� X6; �� ������� i�H� ر

ورت �,�V از �
 '+.�ر� ا�,�� ��- دارد g

  .��%*� �� ��د
��0 اوg�ع �%# �� �'�: �� �� 0�
ور� اg 37ا
����
��ن ��
 :�jر� راه�+�� رز�� ���: �� 
Z7ر د�� �����


 ا37 ���ه�� و :-ه�)� �� در ��X�g�: S داد� �� �
 ��
i: ان و

 رو�7اده� در ا7�� �� 8��وا;ع�0 :���� �
 8%�G�7
Mا� �T&��6�رزات �
دم �� ���ن داد� :� ز������ 
 

���7 دار� وا�%*� ����د ��Z*� ه�از ��3 �
�*� و �R�م 
 �+��# �)6� _B� �� را �*Gرژ7+� �� ه�ا07 ����3 دو

�
�G�7%8 اMد رژ7+� وا�%*� �� ا�
�Z� ��.F �� 0 و
��3 دارود�*� ا� L �*%�G�7
Mا� �g �67�را��
�ع�ره�� �

���7 ه�� � ��
� �� �.�H ��Z�� و ���و #*� ا�*,��ت 

�G�7%*� ه�u ه�07 �%*(&� �
ا� �H.� اi7�د �+� Mا�

��� . ����ن ���ه�� �� رو���
 ا��س :�jر� رز��
7��� ا�0 و�B�b ا�(,�� 8�# �� ��� �� ا37 H را� IJ�


دم در ���ن �9ا�0 و ا'�ز� ��اد وا;ع��ت � �� ��را �� رو�

7$ اN�&6: 37�ت را ��رد� و ا�
ژ� �6�رزا:� ��ن � �.�H ��


�� �� ه
ز رود� uه� _B� �� �گ ه
����7 . در د�Fا� 
 ��.*����
�G�7%8 و Mا� �T&� �� 0BG�J� 3+g

ا�� ا�
�7� و ه+`��0BG�J� 3 �� رژ87 '��7*��ر �:i�وز

��,�
ا�� اش از '+.�ر� اZ���
� ��.*���� و 

ا ا37 :�.� را� L �� ع �+�د و ���ن داد��دم د
ا�(,ب �

���� �� �.�H ت�i� . وز��
ا37 ا�H 0ن اV&� �� ا�
وr7�b �� ��� �� ده� و �
ز ��
وه�� ا�(,�� را �� �(�� 

��J� �� ����ن ���ه�� . رو���ه+�ن اV&� �� رز�
� ��
i:و ����Z�6�رزات �
دم در ;��م در '.0 :ح(] اش '


ا ��رد :�)�� ;
ار داد�H -�� 3+.� . و 
�B: 
و ا�
وز ��- ه
�*.� ;&+�اد �� ��� و 7� �
و)� �� ��د را ادا�� Hن ��
�� ��اه� در �
��رد �� وا;ع��ت ����� ��gع� 

�0 ��د # ��+�
ا راه�H �7�� ���� �*دا� �*%���+�

��زد .����ن ���ه�� و Vح6*8 را �� درود دو��ر� �� رز�
��� در �.+3 �.  �� <�7�ن �� ر���٧8?:�د� ه�� ;��م �

  .���] و <�
وز �����
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 �! ،"ت�ش" �� راد�� ر8�K پ�Iد��Hح;! 

 ���ه( �3��  !���6;7 ����وز ر�

  
!��1�� ��D� : �� ار�������م �� ��� و ���� ������ �� ���� و  � � �! "�

  . -�ت راد�� ت�ش را !%ا( ا�)�م ا�" �'��� پ��%$���د
  

  .!� ت01% از � �: پ�Iد
!��1�� ��D� : ه20 و���4%وز  �����95( پ�8د 7����6 �� دا��� �� در 5

ه 6��" !� ه% رو( �6�5 �� !� ��م ��9م != " �>%وف ��: 9%ار دار�� و �� 
%7 >����0 را در ا�%ان و �20 ��ا�� � � �A�B پ�< ز���� ه�( در وا9@ ج

A را !%ا( �������ن ت�E�F !�ه�� و ا���0 �7 -�ا��D در وا9@ ����%( ا�" 
  ���رز: �����HD در ا�%ان را ت�ج�� پ��% �%د: !�د؟ 

  
2�9 از هI�7% اج�ز: !�ه�� �� اول !� ه � �������ن -I�I راد�� ت�ش : پ�Iد

ن راد�� �� ا�" ا��0ن را �=�� �م !�ه� و ه 6��" ت%01 ��� از دA ا��ر��را
 != " ه�A و �� در �4%وز ��9م != " ٢١ه ���Kر �� �� دا��� ا�%وز . �%د��

��ه20 دارد  I�������N !� ر �����9%ار دار�� ����9 �� !� !�ور �" �O ت
 ٢٢و  ٢١!��!%ا�" ��P%: رز�����ن ��ه20 در ا�" روز و ��9م ت�د: ه� را در

 " =!Qدارم را �%ا�� �٧ � .  
  

!� !�ور �" !%ا( $=� ا���0 7%ا ��هA$%� 20� 20، 7%ا ���رز: �����HD در 
ا�%ان در د��ر 9%ار �%$A !��� !� 5ن �%ا�U ت�ر��B �� ا�" رو��اد در 5ن رخ 

ا8�N در !%��رد !� رو��اده�( ت�ر��B �� !��� !%�%د�� و 5ن . داد: !%�%د��
0����%ا�U ��د(، �%ا��K �� ا�" رو��اده�! �و ا�% .  در 5ن رخ داد: را !%ر

ا�" ��ر را !0��� و !� 5ن �4=� !%�%د�� �5 �9@ �� !���� �� در ��0 از ��: ت%�" 
��ق د���0ت�ر( ��: ��%��ب و ا �� �K�1ر��ن در �%ا�� Xدورا�=�( ت�ر�
��رد: !�د واز ��دت�(  A�0� �D�9 ه � ���رزات �� �Kاد �� �%د؛ در �%ا���!

 ا�[% ���رزات� رو �� �%دم �� !� 5ن ���درت ٩] و ٨]اد ت� �ل ه�(  �%د٢٨
�%د�� !%ا( ر��ن !� 5زاد( و تH`_ د�0%ا� وح����1 %��ب ��: !�د؛ و از 
�( د��% �� �� !���� �� ا�" �A�0 ه� �O روح�� ( ���N را !�ج�د 5ورد: 

��� 5ن دور: در !�د و !�bBص !� د2�4 ��ت�ا�� -��N% پ�1%و و �ز���=�( 
 A������د��ن، �`< وا9>� ��د��ن در ره�%( �%دم و ح��  �Bا�'�( �`< ت�ر�
 20� ����ز���=�(  8�Nا �! A��� ���� از �5=�، روح�� �dس و !�!�%!
7��" !��%( ارت)�ع ح��� �>�� رژ�� وا!��� !� ا�����4��%  O� د؛ در�! ��$%�

���: ت��g�Dت� !Iر�� �� �ز��ن داد: ��: ه� ��0 ت�ز( �� �%د و !� ت�2 !� د
!�د ا�" ا��: را در ذه" ه� ه% �7 !��1% �� !%د �� !� ا�" �9رت ��ر( � � ��د 

�A�0 ه�( ���رزات �D�9 ا�" ز���� . و ا�" �O ا��: ���D را�)� ��: !�د. �%د
�� و د� " را �را ا�)�د �%د: !�د�� �%دم j<F ه�( ��د��ن را ��I! �Dرگ !��

در وا9@ او�Fع . از 5ن I�7( �� ه�A در ذه" ��د��ن !=< !=� !�ه��ه� !�< 
��ه20  �� �Kا( $= ��ن �%ا�%! ��ا�" �Pر( !�د، !�bBص �" ت���� �� �
در 5ن �A$%� 20 و ج��< �����HD در ا�%ان �k5ز �� !��� $= �� �%ا��K در 5ن 

�� از ��س و  �%داد !����ل 5ن �A�0 ه� �٢٨�l$ Oدور: !�د �� !����ل ��دت�( 
�����( و �0ن و ر��د ح��� ��: !�د در ���رزات �%دم �Pر( �� !`�ل ��-% 

"����ا� �� �� ���7%ا؟ �>�� ازه�m ��%و�� و " �Nا�� ���A ح�� از �%و
��دش را  �KD�� � � �� و �واo ت�ا���� !�د وا9>ً� D! ا���N ز����� mه�

%�Iدم، ا�%ان را ج%� %�`Hو !� ت ��: ث��ت و ا���A ج�D: !�ه� و در �`�!2 ا- �ل �
ار!�!�ن ��دش ��ز و �%� � !���� و ��1ن !�ه� �� �" �K7ر ت�ا���� ه% �Nا( 
�� و ه% ت�D01 را از � �'� �'K� ه% ���رز: ا( را در ���4�B'� را %��ب �
!�" !�%م و ح�O� 8 �%ا�U ا��� ا�)�د �%د: ام !%ا( ��7ول %���� ه�( 

 ا�" �%ا��K! Uر K� �4��� O� �<��P%ح �� �� �� �7 !��� در. ا������4��%
 )%0'��%د؟ ا�" ����4 ( �7 !��� �%د ��0 از و���s ه�( !rH ه�( ج��< رو�

 )�=4�و �u ا�" �7 !��� �%د ��%وه�( ��N_ ج��>� را !� .  !�د٩] ت� t]در 
 !�A ت�0پ� وا دا��� !�د و ه � ( راه=�( ���I��5 A 4 ���رز: در - 2 !� !"

ر��: !�د و ��د ز���� ���رز: ( I��5%=9 و ���رز: ( �����HD را !� �`�!2 
 jD�B� !�ت�ز ه� !��� ت���� �%د �� ت)%!��ت ا�`�! O� 5ورد: !�د و !�ون ��HN

�K`� ه� !� ا�" !�ور دا�" زد: !�د� EKدر �%ا�U . در EK ج=���، در 
 )�=4���1ن !� 5ن �4=� �� ر�  �� ح� ً�  ا�[% 5ن ��������� ٩] و ٨] ��

7��" ��9>��� در ج��>� !�د �� ه � پ��%$�� !�د�� �� !� ا�"   ���� �� ��vا�" را ت�
A��� %=9 �! "�'� "B I(! راه� mا���4 ا�" . رژ�� ه�...  

  
!��1�� ��D� : ح%K� د��%( را >�95( پ�8د -I�I اج�ز: !�ه�� �" �O پ%

��� .�Dv��� �7 �! �0�%7 >����اA پ�X !�ه�؟ �>�� ����Dv را �� ج �� 
  ج��< 7%��0 پ�< رو( ��د 9%ار داد: !�د �7 !�د؟

  
درA در ادا�� ه �" A�HN و در پ�X !� ا�" �ال � �، و��9 ����4 : پ�Iد

ا�" !�د �� �%دم از ���رز: زد: ��: !�د�� و را!�K ( ��%وه� و �ز���=�( 
��0ت�ر( ح��� �9ر�9رت� �� �%د و ��0 ت�ز( پ�1%و !� ت�د: ه� K9@ ��: !�د و د�

�� �%د ا�" ���K� �4%ح !�د �7 ج�ر( �� ��د در ا�" � د���0ت�ر( ��0ف 
!� ه �" د2�4 ه� !�د �� ج��< 7%��0 و . ا�)�د �%د و �`u زد !� �9رت �%دم

���رز: �����HD !%ا( ��دش ا�" ����4 را ��ا��� !�د �� �� !��� !� F%!� زدن !� 
� �%دم ��1ن !�ه�� �� ا�" رژ� � �� ا��`�ر �9ر�9رت� �� ��� �5`�ر ه� رژ�� !

Aو ا��0ن ���رز: ه� A��� �9ر�9رت . ���HD�� :2 ���رزv��� "�%� =� �0 از�
در �k5ز �20 ��%�< ا�)�د ج�( در ج��>� !�د �� �%دم را !�  A ت��g�Dت 

0�� و 5ن $��DN ه� را ! uD!� ج�وه�( ا�`%�� ،w7 )وه�%����01! . "� %x�و !
 >����� �� ج�! �� ���0! :��� �=4�ات'�9ً� ا�% �� !� رو�� رو��اده�( ا�%ان در 5ن 
 _D������HD، ج��< 7%��0 و �� 5ن ح%��� �� �ز��ن 7%�0=�( $�ا�� 

�ز��ن داد ���ً� ت�ا��O� A ��ر وا9>ً� �9!2 ت�ج=� در ...  
  

!��1�� ��D�:�����! ،I�I- ح  ا�� �95( پ�8د%K� دار�� u1�6�5 را �� � � ا� 
��ان �O ت����K� O%ح !�د:<! %�1�! ���در ح��0�4 �� در ه �ن ه���م ا�% . �� �

 Oرا ه� ت���� ���HD�� :و: ز��: ��د اح � زاد: ا��ر: ا( دا��� !���� ���رزIج �!
Aدا�� �� )sات%���!%ا�" ���رز: �����HD در ه����� �� در ا�%ان . و ه� ا!

�� ��د در ��ه20 در وا9@ $%ات% از �O ت�����O ا�B! U`$ �� Aاه� �k5ز 
 �� �� ��0�� �� �� ��د �� �K%ح !0! w7 )ا����1 ه� y�Dح ��-� ت��KN�!
��د !� رژ�� ��: ���رز: �%د ��1ن �� ده� �� اه�ا$� $%ات% از ا�" دا��� و 

 !�د و �7 اه�اف ا�%اتO�s ج��< 7%��0 �7. اه�ا$� �� ا�%اتO�s دا���
  ���4�Kت� را در پ�< رو( ��د ش 9%ار داد: !�د؟

  
��� ا�" ح%ف ���ً� درA اA �� ج��< 7%��0 و ���رز: �����HD در : پ�Iد��!

ا�% !� ���ب ��د . �k5ز ه� !� �[�!� ت����O و ه� !� �[�!� ا�%اتK� )s%ح ��
����HD ه� ر$�_ ��>�د اح � زاد: �%اج>� ���� ا� ���ب ه� ه�A ���رز: �

Oه� ت���� )sات%���� . ا� �� A�HN �4��� �0ا�� و��9 �� �� از زوا��( ت����
!rH ا���A . !� ا�" �'=�م ���A �� زوا��( ا�%ات�0�s اش را ��د��: �%$�� ا��

��اه� ��  �� 8ً�Nا�4 �� �%د�� ا� �! X�� در �k5ز ���رز: �����HD در پ�
� ج��>� را ت��g% !�ه�، ����ر و ا��� در �%دم ا�)�د !0�� و �`�� !��I !� ج� 

ا�% !� ه �ن ���ب ر$�_ اح � زاد: �%اج>� !0��� �K%ح �� ��� . ���رز: ت�د: ه�
!� N%احA ه� �� ���� ����4 ا����K7 �� Aر �� ��د !� �9رت ت�د: ه� �`�� 

�� 5ورد، !� ���ان 5ورد و ا�" � د���0تHN �! !� �5=� را�ر( زد و ا�%ژ( ا�`�
A�0� را !� ا-���ر 5ن ا�%ژ( در ه� . Oت����� O� ان��<! ���HD�� :رز��� zپ

 )��<� A�� ح uDدش و در ج%��ن ج�� A�%وع �� ��د و در ج%��ن ح%�
��د  �0�sات%�ت�د: ه� و !��ر�E جuD ح ��A ��د( �5=�A �� �� ت�ا�� �`< ا

%��I: را در ذه" "�� = �%دم از !�" !�%: را !�ز( !0�� و �� ت�ا�� �9رت 
�ال . و�5=� را  !� ���!��=� !��ورد �! X�د: �� ز�� !%ا( پ� �D���" �O �[�ل 

��� در ��9م != " �%دم !� ���!�ن ����5 و �" �bBً� در ت=%ان ��ه�ش ��! ،� �
��ه20 �� ����"!�دم، �u �>�ر �� داد��  %ا�" �>�ر ا�>�0س " ا�%ان را %ا

 ���رز: را �%وع �%د: ٩]!�د �� 5ن �ز���� �� در �ل �7 !�د؟ ا�>�0س ا�" 
 �DN�$ "ه� و !� ه � ( ر�} و درده��� �� در ا� u�1� د !� ه � ( $%از و�!
�� ه��� �� پ%دا��� !�د ت�ا���� !�د �%دم را !�Bدش �I��1: !�د، !� ه � ( ه�

��  .ج�ب !0
  

!��1�� ��D�:ز��ن ت�ا���� !�د �%دم ر�ا !�Bدش ج�ب ���،  �95( پ�8د ا�% 
 �! ���HD�� :رز��� �� A$%��ظ ت�����0 ���� !�1د ح%ف � � را پ�H4 �! ���4ا

ا�� !�bرت ا�%اتO�s . ه%رو( دارا( تdث�%ات روا�� �>��� در ج��>� �� !�د
~�ه%ًا 9%ار !% ا�" !�د �ز���� �� در رأس ا�" ���رز: ( �����HD 9%ار �%$�� 

و�4 �� ��ه� 5ن !�د�� �� ا�" .  ا�%ان 9%ار !��%ددر رأس ���رزات و ج��< �%دم
7��ا�� از �ز��ن !��9 � ���: !�د و  I�7 و �� ����� A-%�ز��ن !� 
دو���� �� !��9 ����: !�د�� - �تً� در ز��ا�=�( رژ�� پ=�D( !�د�� و در رأس 
ً� �`�1 ه� در ���رز: �ج��< �O ��%و( واپ��%ا و ارت)�-� 9%ار �%$A �� ا

Aا��� ���HD�� . 7%��0 در ا�%ان >����5 �� ت�ا��� !� ا�" ���)� !%�� �� ج
!�Kر -�م و �ز��ن 7%�0=�( $�ا�� ��K! _Dر ��ص در تH`_ اه�اف 

��د ����م !�د��؟  O�sات%�  ا
  

��� � � ا�ن در ه �" �اK� �� �4%ح �%د�� 7�� ���Fع را �K%ح : پ�Iد��!
�� ����5 و . ارد�� ���� �� ه% ��ام ج�( !rH د� � ��او8ً ا���0 ا�% دار و د

�9رت �%$��� و !=%ح�ل ا�" ا�`�ب را �� ��ر �%د�� ا�" را � � ��د !� ح��ب 
 )�=4� ���رز: را �%وع Q٠ا�" ��ا�A �� 5ن ����� �� در ��ه20 و �� در 

 ، � � �� ���QQ��v%د�� ح��ب ا�" را �0%د: !�د�� و �� ا���0 و�0��9 در �ل

N��
 ���ه(  راد�� : ت��3��#! " ت�ش"�! ���6;7 ����وز ر�
 K�8ر ��ح;! ا� �H� د�*�� OPپ ����1! ه��O در ��ت���ر� ��'

�� Rن را در ز�� �� ���3 ت2���ات پ�Iد ا�D1م داد #! پ��م 8ا'� �

'� در ا3���ر �3ا61��ن �3د &�ار �� ده�ا�� ��Hح;! .  ��1��ر� 

 . ا�D1م �> ا�٢٠٠٧7 �8ر�! ١٠در �6;! 
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�ل  �!%F �� %م��پ �� "� u��ز��ن 7%�0=� ��!�د ��، QQ �!%F 8ً�Nا 
�ز��ن 7%�0=� !�د �! :���و�4 �" از � � �ال �� ��� . ا( !Iرگ و ت>��" �

 != " �7 ����� !� راد��( ا�%ان ح �D �%د��؟ ٢٢ و ٢١در ه �ن �%ا�U ��9م 
��دت� در �)� �=�� ��؟ و ا8ً�N و�0��9 در روز ��ز��ن ٢١ �9 " =! 

7%�0=�( $�ا�� �D_ در ز��" 7 " دا�1��: ت=%ان ا-�م �4�%د ��ه20 �%د 
 �=4�7�� �'% ��5: !�د��؟ ا�" ��%وه� از�)� ج @ ��: !�د��؟ ��5 �[ً� در ا�" 
ا-���� ا��ا��� !�د�� در ���� ه���1ن و !� �5=� �'�� !�د�� �� ا�" اه�اف و 

�ن �ل و $�ن روز !����v و �5)� ج @ ����؟ ه��4�K� A1ت ��A و ح�8 در $
�ل ��ن ر���B ��: !�د،  A1د، ه�! :�� y�Dل ت�� A1ل ���رز: ��: !�د، ه�
�ل ��ر( �%د: !�د�� ��  A1ل ت �م ��5ه� �%دم را ارت`� داد: !�د��، ه� A1ه

� و !� ا�[% ا�%ا�� ه� $�ا�� را و -�b% ���رز �D_ را در uD9 ��ن ج� داد: !�د�
��� � ا�% !� دور: ��9م !%�%د�� . �5=� $0% �� �%د�� و !� �5=� اح�%ام �� ��ا��

�ل دار�� �� ��ر�� و �� �7پ��، ٢٨، ٢٧ه �" 5����ه��� �� ا��)�ر(، ا�" 
 �� A�HN ���HD�� >��8( ���% از ز���� �=�ا( ج�! ��ا��=� و��9 �� ر$�

��د�� )�=��HN �! A��� د�� ت� �%دم را%����0! uDا����: . ن ج I�7 دوت� zپ
��دش د�7ر ا����ه�ت . ��1د A�%ز��ن $�ا�� در ج%��ن ح� �� AدرA ا

!Iر�� �� در درو�< ��%وه�( �ز��0ر( �20 �%$��� و !��ر�} ر�� �%د�� و 
ح�� !>� از ��9م != " !I! >Bر�� از 5ن !� ��)�ب ارت)�ع ر$A و�4 درس 

�[2 ا���A �� �� ا�ن !��ً]� ��v� �P " .ر �����A%( از رو��اده�( ت�ر��B ا�
!����v ��رو( �� `�ط �%د، پz ا�" ا�`�ب ا���% �7 !�د؟ ��% �� �� ت�ا��� 
�4=� !>� ا�" �%و�6'� پ��ا  �ً]� �0�ا�`�ب ا���% را !����v��! ��v !� ا-���ر ا�

�%اب �� پz ح�8 ا�" ر I�7 � ار�� !� �� و !>� ه� ��ر!�7'� پ��ا �� و ه�ا !�
  .....ح��ب ا���0 از روز اول �%اب !�د:؟ 

!��1�� ��D� : ب ا���% را ه��ا�% �� ح�� ا�` �����! ،I�I- ب پ�8د��ا���4 ج
!�Bاه��  �`�ش !0��� �`� �� N �ً<K9%$ً� دارا( ا�" ���: ���A �� ا�`�!��ن در 

�A �� ��5 اه�اف ا�`�ب ا���% دارا( اه�ا$� !�د��، !�0D دارا( ا�" !B< ه� ه
�� �� ���� _`H�� د را ت�ا���� ا���� . �0�%7 >����!%ا�" پ%�1 در ز���� ج!

 ���HD�� :2 ���رز - �! A�x% از ا���0 ر$`��� �� د$%N ح �� ��د%K� ��9و
زد��، �7 اه�ا$� دا����؟ و پ%< د��% ا���A �� ��5 ا�" اه�اف در وا9@ ت�ا���� 

��H`_ ��د، �>�� و�0��9 �� از اه�اف ا�%اتH�� O�s`_ ��د؟ ا�% ���ا���� 
 ،����v�� �� "B، !)�( ا��O� �0 ا�`�ب، !`�ل �6�5 �� اح � زاد: �K%ح �� �
 �F :رز��� O� �! )د���0ت�ر �F :ا�" ���رز �� Aا���A �� 9%ار ا
�b% راد��0ل - O� �� Aا��%������4 ت���2 ��د و از درون ا�" ���رز: 9%ار ا

��� در رأس ا�" ���رز: !)�( ا���0 . را ره�%( !0�����رز: �! �� �� �� �����ه
���د�%ا و ��H)% 9%ار �� ��%د و ح�� 5ن ! %b��b% راد��0ل 9%ار !��%د --

 != " ح�� 5ن ٢١ا��ر: ا( �� � � �� ���� !� 7%�0=�( $�ا�� �D_ در روز 
O� �0D! ح%��� ���`2 و راد��0ل !1 �ر � � رود O� I�� A�%ح A ح%��� ا

 �� ����� ا�% !� اP�-�� ه�( �ز��ن 7%�0=�( $�ا�� �D_ در 5ن ه���م ���: !0
'��� دارد �>�� د����4 d�� را ������ �� ��-� در وا9@ پ���� !� !���د�%ا��ن ا�!

����ء �ز��ن � � �� از 5ن �ز��ن ا�1>�ب داد و �B! O< . رو( �� �]�!� ا
��!%ا�" �O ه� 7��" ارز��!� !� �� �7 را ��1ن �� . ���07 از ا�" �ز��ن !�د!

ده�؟ �>�� ��5 �7 ا�8�0ت و �`�ط F>'� وج�د دا��� �� !`�ل � � او8ً ا�" 
 %b��%ا�< �ز��0ر در درون ج��< $�ا�� ر�� �� ��� و ث���ً� !)�( �0�5 -
ا�`�!� و راد��0ل در رأس ���رزات �%دم 9%ار !��%د -�H�� %b)% 9%ار �� 

 �� ���  ....��%د و ا�%وز �� !�
  

و��9 �� !� ����� . !����� �95( $0%( اج�ز: !�ه�� دو ت� I�7 را رو�" !0���: پ�Iد
��د��ن ا�04  �! A��� د�� 9%ار%� ��%! >����د��ن !%�� �%د�� و !� ����� ج

!� �j<F �� O دا����، !�ون �O �� ا����: دا����، !�ون �O . پ�v" !�ه��
 7%�0=� ه� �O ا�%ادات� !�د �� ت�ش ��%وه�( وا9>ً� �ز��0ر( ت�( �ز��ن
وI! >B! �4ر��< ه� !P�B% ا�" !�د �� �u د� " ا�[%�A ره�%( . �'�ذ �%د��

A1� ز��ن را�د��% � � ��د !� �ز���� �� در �`�!O� 2 ارت< وا9>ً� . ا�" 
�0�%�5 !��=��� !�ون � O از ج��� ا����د: و  �D��! ED�� �5`�ر ���دارد �� ج

ح���v��! 8 ا�%اد !��%�� �� �u 7%ا ه � ��دره��A از دA ر$��� و د��% ��� 
���" �� پ��%م �� در 5ن ح%�P�B! A% . � ��� �� ��9@ ��9م !��ا�� �ز����ه� �

� ��ده��� �� در ���� ت01�ت� وج�د دا�P�B! ،A% � ��د ه��� �� در 
و�4 . داد: !��� !� ر�� ت'0%ات ا�H%ا$���5زش وج�د دا�A � 0" اA �[ً� پ� 

���ا���0 ا�ن !`�ل � � ��%وه�( !���د�%ا !% ا�" ج��< . �I�7 O را ا����: �0
 2�9 –ا�" . ح��� ��: ا�� ا�" ح�2N ا����: �[ً� � �����=� و w7 ه� و ا��=� ���د

I�7 %از ه-����� را �� ا��ا� � )�95 z0- �� 2 �9رت ا��%�����4=� !�دNح�  �
��ادا�4پ �� ���1�� و  و �� در. ت�( ��:، ا < را، ت��b%ش را، -�0< را

ا�" را �" ت���� ���، �" اNً� ه�m �)� � � . ج =�ر( ا��� درA �� �%د��
��اه� ا�% ا����: �%د: ا�� !`�ل �>%وف ��د��: �%$�� !�1د و�4 ا��=� را ه� د��% 

 �%وع �� ت� ٩]� �� در �4=�( درA اA �� �� در ح%��. !��Hب �� ���ار��
�ل Q٧Aز��ن .  !=%ح�ل $%از و ���1=��� دا��!I! >Bر�� از ره�%( ا�" 

 �!%F ت�% ٨در QQ�� ��=�  . �5=��� �� ������ 5ن پ�����2 و 5ن �9رت را u�
و ا���4، . ��ا���� و !� ا��: ه�( ا�H%ا$� پ� داد�� و 5ن ا��: ه�( ا�H%ا$� ه� ����5

N ��� E�Hbا( در ت :�- ��A�H � � را، ا�" ���د �� -�: ا( در ز��ان !��
��-�: ا( ه� وا9>ً� ����: !�د�� و !`�( 5ن �ز��ن را . ��رج از ��1ر 9%ار دا��

0��� �I�7 O ت)%!� . ح'� �%د: !�د��! :��� ����ات'�9ً� ا�% �� !�Bاه�� وا9@ !�
�� �� !�bBص �=� ه� ه�A !%ا( ج�ا��ن ا�%وز ���- �D�� !��� !=< ت�ج� 

���5ن ��%و�� �� ت�ا�� در 5ن �%ا�U !� ه �ن ح� �`< ا�'� !0�� �� از 0! . 2�9
��د را ا-�م �%د: !�د، از 2�9 !%ا( �%دم پ��م  @Fد: !�د، از 2�9 ��ا%� A�%ح

و�%�� �� ��D! u ��% �� ������ !>� از . داد: !�د و در uD9 �%دم ج� !�ز �%د: !�د
�� ���� از ��رج ��1ر ����5 ح�� در ��9م ه� �O -�4 � اD! ز ا�" ت�د: ا( ه�

���� ��ا������ ��<�N ) :�01د��. دا�%� A�%� در 5ن ��. �O ت>�اد( ه� ر$�
و�4 ا��=� � � ت�ا����� در رو�� ��ره� و در رو�� ج%��ن ج��>� وا9>ً� �`< ت>��" 

�����: ا�'� ���.  
  

!��1�� ��D�:� ��v��%'! :�95( پ�8د اج�ز  ��" �O پ%< د��%( را P%ح �
��0! O � rH! ار( !� رو�" ��ن�`� O� ���� . >���9-�تً� در د$�ع از ج

7%��0 !� ا�" ا��ر: �� ��د �� ��: د���0ت�ر !�د ����� !�د و !��!%ا�" راه� 
Aوج�د ��ا� I��5 A 4��� ) :درح��0�4 �� �� دا��� رژ�� . !%ا( ���رز

�1" ت%، uات% ! ��� ا���اد( ت% و %��!�%ت% از رژ�� ��: ج =�ر( ا
��%��ب �� ��� و - 2 �� � )%�1�! �D�� A��1�پ%< . ه�A و !� 

���� �%ا�< P%$�ار ���رز: �����HD، ه�ادار 7��ا�� � U7%ا در �%ا� ،A�(�ا�
���� �20 � � ��%د؟� U7%��0 در �%ا� >��  در ج��>� ا�%ان ��ارد و ا�" ج

  
��� ا�" �ا: پ�Iد��!A�K_ دارا( ا��0ل ا� %x� از �ً�$%A��� AN . ل ا

��او8ً ا�% �� ��اه�� وF@ . و�K! "� �4ر ���N !� ا�" A �9 ا��ر: �� �
���� را !'= �� ه �" ا�ن ا�% %( از پ�)%: !�%ون ���� و !� �U�H و �

���� ا�%ان ���: ������ در�4�%د ��9م != " در . رو��ه�( �! �� A9��5
�I��Dوا�� �� ت� ����5 O� �<! ار�� و�را �� � ��%�D� د$�-��ت �D�$ ن ا�%ان�

Aا��� ���$`U ��ر !�د و . ��5 �� ��1�� �5)� و �� ���� اح �زاد: �اد 
�" از � � . ه�)�ن و !��" ��P% ر$A���� � A �� و ر$A ���رز: �����HD �%د

����v��! ���'b  !>� از ا�" ه � �ل، �>� ��� �� ا�ن در � و �ال �� �
��ه20 ه���� I����%��ب !>� از . �1 �" �4�%د وا9>� ر :���7%ا د

��رد: و !>� از ا���0 5ن  A�0� ��9م O� را��ن�ب و !>� از ��ا�` O� را��ن��
�� و � A�HN :ود و از اح �زاد%! �� Aز ه� �)��ر ه���رژ�� ��: ه� ر$�� ه

�� 7%ا � yD��5ه� اح �زاد: را ت��� z0- �v)�1=�( دا���ا�ن در ه � ( و!
�� و پ���ن و !=%وز ده`��� و N � !=%��� د��: �� ��د%�D� . oوا�7%ا 

ج =�ر( ا��� روز و �u !� ا�" و 5ن ��ن 9%ض �� ده�، پ�ل �� ده� �� 
�� و ��P Oر( دا��ن !��ز�� �� !�!� ا�" ����! I�7 ���%=! � N ��D- و �����!

����N � �=��( ه� �� �ا�" دا���=� !%ا( . �� �'��� ���د و ��د��ن �=��ش 
A��7 . ن���ا��=� !P�B% ا���I�I- A �" �� ج��< ��I�7 ���HD( را در ا�%ان !

و ه � ( ت�ش د���: . ��ا��� اA �� در uD9 �%دم ج� دارد ه��ز ه� ج� دارد
  .وردت��g�Dت� و %��!�% ح��� ا�" اA �� ا�" را از دل �%دم در !��

  
!��1�� ��D� : اه� اج�ز: !�ه����  ....�95( پ�8د -I�I، �" �>�رت �� 

��xH4 O اج�ز: !�ه�� �" �� پ��%م �� ا�ن 7��" ح%��� وج�د ��ارد : پ�Iد
��� �� uDدر . و�4  ت�ج� � � را !� ا�" ���0 ج ،�����D از � �����=� را ��1

�u . ران ه� در %ا% ا�%ان�)� وا9>ً� 7��ن %�9���=��� ���رزد�� �[2 ��و
"� I�I- ت�ث�% دارد �=�� را ����� �%د�� و !`���( ا�" . ا���ت �م �ز���=�( 

��رج از ��1ر �! ���u ا�" ��2 را ���1 ا�� ا�" . �ز���=� �)��ر ���� !���
� � � � ت�ا��� ا���xر دا��� !���� �� درA ه �ن . ��2 را ��!�د �%د: ا��

�%�7 ا�ن ��������B ج�ا�=�( . � �9@ ا$��د: اA ا�%وز ه� !�'��دات'��9ت� �� 5
ا�" � A0D !� درس ��%( از ه �ن ح%��=� و ه �ن ا���1 ��ا�� �� در 5ن دور: 

���  . ��ر �%د�� دار�� ت�0ن �� ��ر�� و دار�� راه��!� �� �
  

!��1�� ��D� : AA ا�9( پ�8د -I�I، ا�" را � � ���ً� در�(�پ%< ا�
� در ده� ����ز���=�(  �� ��� ت�U رژ�� !���ر( از ��5ن Kt٠%ح �� �

A �� . ����� ���� و F%!�ت ����( !� ا�" �ز���=� وارد ���(�ا�� !rH ا�
ا�% ا�" ���D �� !�'�� � � ه��ز از ج��< 7%��0 درس �� ��%د تAH تdث�% ا�" 

���ج��< 9%ار دارد !��!%ا�" � ��� ه�( -��� 5ن را �� !��! ��� . A�0� �����!
 �� �� r-�! ر$�ر���� !=% رو A�0� و �D� �=ب ج���%حIب ت�د:، 
ج�ا���� �7 در j�P ��ه�� و �7 در j�P ��ر����� !����� و ا��0ل ج���( از 

:%�k و ����� و �ز���=�( ج���( را !��$%��ح�8 � ��� ه�( . ���رز: را !��$%�
�� 5ن در ج��>� ا�%وز( ا�%ان �-���ز���=��� ه���� . �7 ه�� �0�-�k%�D ا�

 ��...  
  

�ال � � را $= ��م اج�ز: !�ه�� ج�اب !�ه�: پ�Iد "� )�95( %0$ . �b9 "�
�u، ا�" �ز���=� و . ج�ل !� � � ��ارم �D��و�%�� !%�� ���1 �� �'�� �� 

������ ���� 2 - ���HD�� :ج%���=��� �� !� ���رز .D�� :�0 !� ���رز�v�=�5 ���H
���� ��د !� �" !����v !� ا�" �������ن -I�Iت�ن . ا-�`�د( ��ار�� �)� ه��
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� در ا�%ان ������ �� �[ً� !�Bاه� !%ود ���ز��ن  m7%ا �� ��ه� ه� ��v��!
��� . ت�( ��ر�%ه� ��ر !0���'� و N و !� ح`�ق ����ر�%ه� را ��0! 201

��  و وا9>ً� !%ا( ج��>�� ���5��: ا( �� ج��>� ا�� ��ر�%( !��� ��ن �5=� را �5 
��� و�D�� ��9 از . 7%ا �� ��ه� ا��=� ������. �5=� را !� ا�`�ب !���10��!

��، و��9 �� را ���ً� ��!�د �� ���� �����=� را �� �1��، و��9 �ز���=�( 
ه%���� ت201 را !� وح�D0� ����1 پ�X �� ده�� و � � ��ار�� �� �20 !��%د، 

@ !� ت �م 5ن ا����0ت� �� دار�� �� ����Dرده� د8ر پ�ل �'A و ت �م ا����0ت �5 �9
 ،���0�� A�O دوA4 در د��1ن �� �5�� اN�ح�ت را: �� ا��از��، ��ت � در
 �! �=�و !� �9ل ��د��ن �'� �ن اN�ح ��DP و ر$�ر���� را دا�" �� ز��� ا�

A��� %ث�dت .�Kر ��ا��� !���� در �%ا��xا�� � � ����ا- O� �� �� اج�ز: � � ده
 oواsا( � ������ در ا�" ج��>� پ�N O� �1د! >Bدر ا�" ج��>� پ ������ �
پ��ا !0�� و E�N ت� �u ه� دار�� در ���ج� و ��ارس و راد�� و ت���I��D=� ت �م 
 >���� �� ��0$>� ��ه� �O� )%�� 20 ج�� �� y�Dد��ن را ت���5ن ا-�`�دات 

او� �9@ ت�ز: �" �O ���0 �=� د��%( را !� �x%ات � � . ��!Iرگ � ������ !��
��� �$�Fا . ��<� ��%! �� %�! �N��� � ت�ج� ���� �� �� در �O دور: !H%ا�� 

ج�ا�=�( �� . !H%ا�=�( �D�B'� وا9>ً� ��4'� ه�( �D�B'� دA !� دA ه� داد��
 )�=4�٩K! ���� �� :��1� A] در �4=�( ٨]در ���ر  و��9 �� !� 

���� �� A���� �  %�1�! Oب . ات���ت���ح�8 � 0" اA ���ب � ������ ه� 
��'�� �� � 0" !�د 5ن . �" ا�" را ا��0ر � � ���. ��Bا��: !�� �Dت� ���ب ج ��7

 "�! A�<9�� ،ر( !�د�P Uر( !�د، �%ا��P �<5دم !���� و�4 ج�� A�4=� د
 A���5�� ا�P �DD 4ر( !�د �� � � و��9 �� وارد  ��� 2v��� �! و ���� ��

 :����ت �P`�ت� �� ��: � ������ ��( و ��1 و �'%ت پ��ا �� �%د( !� ا�" �
w7 ف �45%��ت��%K! ��$ر �� �<��P ر�K! و�4 ا�ن � � $%ا��ش . اش !�د

��4 اA �� د��ار !�4%" `�ط �%د:  ��7 �� ���و �� �B! �7اه�� 0� �7
��Bاه�� ه% ت�D�DH ه� از 5ن دا��� !���� تdث�% ��دش را در اذه�ن �� ��ارد، 

ا�% ه � -�ا�2 را در �x% !��%�� �5 �9@ . رو(  ��%وه�( w7 تdث�% �� ��ارد
����K! . ��5ر ��b'��� �� ت�ا��� !����� �� ا8ً�N �� در �7 �%ا��K ز���� �� �

�0��ز��ن ا�`�!� �� ��د !� !��ن ا� O� �ً]� �� ������ "�7ن �� ا�ن ��ه� ا� 
در ا�%ان ���I! O��! O و - ��Dت ��� و ا-�ام ا�`�!� ��� و �k%:  پz راه� �� 

  .  �K%ح ��: UDk ا٩A]در �ل 
  

!��1�� ��D�:��� ت%( را �K%ح �� ��.  �95( پ�8د -O� "� I�I پ%< ا
��(� �0�ر �� ��م ��HN=�( � � را !�Kر ��اوم �" پ�زش �� ��اه� از ا�

��� @K9....  
  

  . �" ات'�9ً� ����Hل �� ��م �� �'���( �� ز��: !���:پ�Iد
  

!��1�� ��D�:���7ن �'���( �� $1%د: اA !�2�4 ز��ن �" .  ��اه< �� �
��0! @K9 ر ��اوم�K! را � � )�=��HN �� ه��� %�I��� . )%�ر د��x�و�%�� �

A��� . "� ،)رو%=! ��5�%�" پ%< را �K%ح �� ��� �� �O پ%< ا
و 5ن .  د�9`� !��ا��� ا�" پ%< را پ�X !�ه��Q �� ]ه�A و ا���وارم �� ا�% در 

A8ل ه����A�B �0�5 �> �8ً . ا���A �� ا8ً�N در �`� ���رز: �����HD دو ا
��� !� �H4ظ ����x در !%ت%( ���2 !�% �� !%�� !��!% ا�" دو�4=� و رژ� =�( 

Aو ا���4 ا��)� ���رز: �����HD . ا��0ن %��ب ���رز: �����HD !���ر ز��د ا
A1=�( 7%��0 ه���و �K9 . ��0>ً� ا��ر: !� ���رز: ت�د: ا( ���A ا��ر: !� ج

 Iراه� ج �د��% ا�" اA �� ح�� ا�% ���رز: �����HD !� پ�%وز( ه� !%
 �� !�KN�ح ج�ا( از ت�د: ( ا�`%ار �O ا���اد ج��� !�ج�د � � 5ورد 7%ا

�%دم در �O ت�01�ت !��� �20 �%$�� و !��!%ا�" !� ه �ن ���: ا( �� �9رت را 
ت��B% �%د: �>�� ت�2 !� زور !� ه �ن ���: !� %��ب �4�B'�ن ��دش �� 
��دش ادا�� �� ده� و در ا�" را�� ه� �u $���=�( ��>�د(  A��0پ%دازد و ح

 ، ]، ٣ا�% � 0" اA � � !� ا�" پ%< �P . ��درا !� ه%�Nرت ا��ر: �� 
Q�� اه���  .  د�9`� پ�X !�ه�� � ��ن 
  

 د�95Q �`�9( $0%( � � دو ت� �ال !Iرگ را P%ح �� ���� و �� ����v : پ�Iد
��� .  د�9`� �� ا��0ن ��ارد�Q" ت��� را �� ��� و�4 در . ا( ج�اب !�ه����!

 ��!rH ا�" �� ��د �>�� �7ن �� j�<F ه���� !%و�� ت�( ��� ا�" دو �ال، �>
و �9رت دو�P8�! ��4@ در ه � ( ��1ره� د�P A`� ح�� � اA و �9( اA و 
%��ب ��Bاه��  I2 ���� ���)� ا( ج%��ب دارد ا�% �� !� 9=% ��� "����

Aوج�د . دا� ���HD�� :در ا�%ان ���رز ��v�� �� � � د�� ���ال �� � "�
%��ب !� ���رزات ���HD��%�k اج�ز: � � ده� �� ��ارد پz 7%ا ا� "���� "

�u ا�% �� ���رز: �����HD را !� ا�" ا��8ل و ���رز: I��5 %=9 را . �20 !��%��
��ر �� ���)� � � ده� ���رزات � I�� "ار�� از رو( ا��8ل !���!� ا�" ا

� و ���I��5 A 4 را ه� �� ��د 5����ه� ��ا����. � ا��ش ���رI��5%=9%�k و 
 @Fو ا�" و ���1��� ره� �د - �D �� ا���A �� ه% �z !%ود ���� اش !<� zپ

���� �� ا�" را ���Bاه�� !� ��2 ج�ان !��A�0� .��v !�ر ادا�� پ��ا �<� . )�(!
 A0D � "را از رو( ا� � �����I و ا�" �KD ج=��! ����ا����v��! �0 !�1ر�� !)

�1���. :!%دار�� !��� �A��1 ج�اب ��ار����A 4 ه� �� اون . !%و�� ���� ه����ن !

ح�ا�[%ش ا�" اA �� را: !��$��� ت�( ���!��=� ا��lء ج @ ���� . اج�ز: � � ده�
���� ���D�� Oن ا��lء ج @ �� !%د� < در ���� �95 داد� < دA �95، �95 ه� 

� و �< ����Dن !�" 5ر: �" �� �� �� "� �� A'� !�`$ �4ت�ن ا�" ه� ج�اب و �
�1��� ه% ���رز: �I��5 A��1( . �� ��د�! ��v��! %ر( � � ��د �� ا��(�ا�� ا�

ً� ا�`�ب !�ون �A��1 �'=�م ��Bاه� دا�A، رد ���� و !����v �� ه% �را، �� ا
ا�`�!� ا�% !� ���)� !%� ���)� اش �O د���0ت�ر( ا( �� !� �A��1 �%دم را 

��v��! �ً]� ه� �<! ،��7�� ت� $��A ه� از !�KN�ح 7=�ر ت� ا�`�ب %��ب �� � 
 ،A��4ن راح��� �ً��� ا���0 ا<� ،�7 ��<� A9��5 u���رد: !��ور��  A�0�
�O را: در ت�ر�X وج�د دا�A !%ا( �)�ت � �����ن �5=� ا�`�ب !�د، ا�`�ب ه� 
��دش ا- �ل  ��A��1 ه� �� ه% �z !��د !� �9رت !% ،A�A��1 ا �! ��

�� A��1����  .����5�� 7%ا د� �ل !� ��%( �� درد � � � �! zپ u�7%ا . 
�� !�ه�� !P�B% ا���0 دو!�ر: ��0 !%ود و �O !�ت% !���� !% % ��ر�Iه � =�. ا�

ً� �O ا��8ل '�I��5 �K و !% -z'� ��D ���رز: !% ��" ا�" ا��8ل را ا
���! �� �� �D~ ���! A���� � "� �7 و �� وا9>��� -��� ه��D~ ��D- .A و 

. �%دم ا�%ان ت�D~ AH و �� ه����. �7 �����، �7 �" ا�`�!� !��� �7 �����
�%ا��K !% �%دم ا�%ان ا- �ل ��: �� �� ا������ در ت�xه%ات ��ر�%( �� �" 

���� Aت�ا�� !� ��ر�%( �� ا����د: و �� ���� . �95 �� را !��10 ت� �� راح � �
��: زن و !�6 ام �����، !��� �95 �O�D� ،"0� A��1 �" راح�� �" ح�ا29�%� 

% ��ر �� دو!�ر: !% �%دم  ��5 �� ��DP A��1� A4دو ،��� A��1��7ن ا�% 
��� �� A��1�!%و�� %0$ ���� �7 رو��ه��� را و �7 �O ��ره��� را در . 

��� و و��9 دوA4 ج���( را !% و�%ا�� ه�( ��پ�< !��%�� �� و��9 !� ا�`�ب !%
��ج � "� lرا !��ا�� ت Oد�0%ات� U!ا���� ح�ا29 روا�ن ����! ���. =�ر( ا

ا�% از �" �� ��اه��، ا�% از ت��ر( رز�����ن ��ه20 �� ��اه��، ا�% از 
��: در ���اه�� درس !��%��، ٢٢ و ٢١ت)%!� ( ه �" ت�د: ه�( ��9م � �� " =! 

���4 و رو�"�. 5ن ا�" اA �� ره�%( !��� !��$�� د�P A`� ��ر�% �D� . ت�
 �� %! ����! :�� ،��� A��0ح �� %! ����! �� u� ��v��! اه���B! �� �0��9و

Aه �" ه� @Fو ،��� A��0ح . ��ت� و�0��9 ا�" در ه ���Kر !% رو( ا�" پ��
A��، ا�% ��ر�%ه� وا9>ً� . �� پ��6 وF@ ه �" ا���و�4 ا�% وا9>ً� ��ر�%ه� !%

��د��ن را ��201 ����، ا�% ت�ا����� ��راه�( ��د��ن را !�ج�د ت�ا����� 
 �KD �� Aاه�� ت�ا���� �� ���!��ور��، و �9رت ت�د: ا( ��د��ن را ا- �ل �
ا��%������4 و �KD د���0ت�ر( را از ��1ر��ن !%ا0$��� و در �O �%ا�U 5زاد و 

  .د�0%ات�O ز���� ���� و ا�>�اده�( ا�" �%دم ��0$� !�1د
  

!��1�� ��D� :5 )ه� >��A �� ��5 ج�(���� د�9`� پ%< ه ���! ،I�I- �9( پ�8د
7%��0 �9در ه���� ت�د: ه�( �%دم را !� ���ان !��ور�� �� ا���0 ت�د: ه�( �%دم 
 A��0ه�( 7%��0 و ح >���`< ت ����7 و ��~% ���ن ���رز: �����HD، ���ن ج

  . را در وا9@ در پ�< �� ��%��
  

ج���B! �1اه� از ت�د: ه� دور( ���، ه% ج���1 �� �95( $0%(، ا�% ه% : پ�Iد
A. !�Bاه� روش ر��ن !� �9رت< !� ات�0ء !� ت�د: ه� ����� ��0Hم !� �A�0 ا

Aا�" از او��4 ت%�" ح%$=��� ه�A �� � �����=� از روز . ا�`�ب ��ر ت�د: ه�
  A�'���� ب . �� ت� ح�8 ت0%ار �%د: ا�� و !�ره� $%��د ز��: ا٨]١٨اول از 5ن�ا�`

Aج��< 7%��0، ���رز: �����HD، �6�5 �� در ا�%ان �" !� 5ن . ��ر ت�د: ه�
!�ور دارم، �" !� 5ن ا-�`�د دارم، و �" ��ه�ش !�دم، ه �ار: ت��0 اش ا�" !�د 

�10! ��HN �! در �5%��0( 8ت�" . �� �%دم را >��� � � 0" اA در $�ن ج
<! :�� ����� �� �O -�: ا( �� ر$���!����رد�� و �� ر$� �� A�0� و�4 . � ه�

��ه20 در uD9 �%دم ا�%ان ج� !�ز . ��ه20 ت�اوم پ��ا �%د. ��ه20 ا���Kر ��1
��HN �! ��1� {و �>�ر . �%د و �%دم را !��ر� ������5=��� �� در ��9م != " !��

��ه20 �� ����" "$�ا�� $�ا�� ت� ا$��Bر ����"�� داد��  %�=� 5" ا�%ان را %ا
��اب � � ��: !�د��؟ �0�� -z0 $�ا�� را ه� در ��: د��: . از �)� پ��ا ����

�ل ���رز: $�ا�� ه� را د��: !�د�� و تdث�% �%$�� !�د�� و . !�د�� A1�5=� ه
�� ��د�< ���( را ��1ن �� داد�� و �� ��ا<� A�� د��ن ا�" ح��ا��)�ر( 

����" . ن �rH! O د��%��Aا���0 5ن �ز��ن درو�< �%اب ��: !�د 5. �
�1�� و 5ن را ت�E�F !�ه� !%ا���ن�وI�7 O� �4 ح2 . ح�F%م در ه% ��9>��� !

�� �� � � . !��� ه�m ج��< ا�`�!� � � ت�ا�� !�ون ت�د: ه� �'=�م دا��� !���
��اه�� !%و�� !'%ض �O د�� ��ED �%وع ���� !%ا( ��د��ن !� ا�" پ��اره� 

v��! و !� �%دم ه� ������ ح�A���! 8 ا�" وU !%ا( �� دI! Aن و �� !��" !)
��ام �9( ت% اA و !��1% �� ت�ا�� 5ن ��0 را زودت% �� ت�ا�� پ�1< را !% 

�� از j<F �%وع �� ���� و . ��D<� uم اA �� �5=� ���9%��. ز��" !�Bا!���
���� و !� j<F �� ر�ا�" . !� �9رت �� ر�� و�4 �5=� از �9رت �%وع �� �

9�KD AHدر ت �م ا�" ��1ره�( ت Aو �� ه� و��9 �� ��اه�� . ���ن ا�`�ب ا
U< ا�" اA �� ت�د: ه� را !��10 و���ه20 ات'�9ً� ا�% �� . ���رز: ���� ا

 �0�5 �k%�D- ه20 را���x% �" ��0 از زوا���� �� ! ،�� _$�� �����٩ %'� 
��، وP�B! �4% ا�" ��$_ �� ر$��� در ج��2 و ه ��)� د���% ���� و ا-�ام ��

. �� ت�ا��A در دل �%دم ج� !�ز !0�� و ت�ا��A �%دم را !K! ���10%ف ��دش
�� و �%ا�A دا���1ن ا�" 7��" در %�D� 7%ا �����! ،���0! %0$ �xH4 O� �ً<9وا

 �D=�( ج���1 !�د�� �� �%دم !� . دل �%دم �� ج� !�ز �%د: ا�� �=�!P�B% ا���0 ا�
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 در �`�!2 ��0 از ��: ت%�" د���0ت�ر( ه� وا9>ً� 9=%������ دارد �� -��� �� د����
��� 7Q٧%ا N � !=%��� را در ت�xه%ات . و ا��=� 5ن  �D=� در دل �%دم ا��. ج

. ه% !�6 ا( را در ���!�ن �� د��( -N z0 � در د�< !�د؟ ا��=� د2�4 دارد
�% $`U روح ا�، و ا��)�ر( ���A �� در �%ا��K �� ه � دار�� �� ����� ره

ا��=� 7%ا �� ر$A !�8 و ح�� �5=� ه� . اج�ز: � � داد�� �z0- O ��7 !%ود !�8
���D ��ا9@ ���� �F%<د�� ت%� � � Avب . ج%ا�ا( ج%! A�%�0 5ن ح�!P�B% ا�

!%ا( راه��!� !� �9رت ت�د: ه� . ت�د: ه� !�د، !%ا( پ���� زدن !� ت�د: ه� !�د
'��� ���ا��A 5ن �ز���� را �%وع �� و ات'�9ً� در اd�� �4د و�! _$�� ���" ز��

�� !��� ��9>� �� ا�" ت�د: ه� �� �5�� !��ا�� ا�" ت�د: ه� را �ز��ن !�ه� و 
�� و�ز��ن ده� 5ن را از درون � ��HN ز�����$�� ت�د: ه� را وارد���%و( 

  . ����� �%د��
  

��د �� ا���4 وA9 �� اA و�4 ��0 از د2�8 ت��� ا�" ج �� �'<F ن ج�ا از��%
در ���رز: ا���4�vژ�O دا���� ��0 اش ه� ه �" ت'0% ت�د: ا( !�د �� د���� �7 

  .!� روز ا�" ج��< 5ورد
!��1�� ��D�: �0 !=%رو در� !�D �95( پ�8د -I�I، �" !���ر � ��ن ه��� از ا�

��دت�ن را تE�%1 �%د�� !�< از ا�" � @Fد�� و ��ا%� A�%� ���'� "ا� ���'d�
!=% رو( K9>ً� . ز��ن !%���� !� �� ا�" اج�ز: � � ده� ا�" �'��� را ادا�� !�ه��

 � � @Fد��ن را پ�%ا��ن ا�" �'��� و ��ا��ه% �O از �������ن �� �l9وت 
Aدا� ��!� ا�" ا��� �� !�ز ه� $%�N=�( د��%( پ�< !���� و !� � � . ��اه

���1�  .�پ�%ا��ن ���2v ������ن !� �'��� !
  

��ارم و  از ����������ن �� تH 2 �%د�� و ا�" ��HN=� را : پ�Iد��از � � 
��ا��� در ا����رت�ن ه��� !%ا( ا���0 در را!�K . ��ش �%د�� �� �xH4 %ه "�

 _D�!� د����ه� و �x%ات ت�01�ت� �� !� 5ن وا!��� ه���، 7%�0=�( $�ا�� 
��� A�HN ،ت�. ا�%ان�� AN%$ "در ا� O� 2 و !�ونv��� ) � ه �� � � :

و�4 �� ��اه� . �ا4=��� را �� � � �K%ح �� ���� را ���D و�@ A�HN �%د
��ه20،  I�����4�%د ر ،A���!� اP�ع �������ن � � !%��� �� !� ه �" �

 ��� !>� از ~=% !� وA9 اروپ�( �%�I( 7%�0=�( ٨ $�ر�� �-A ١٨روز �10
�� و در $�ا�� �D_ در پ�o��4 ا�9�P دا���! ��ر�� �� ا�% ���2 ه���� �� ت�ا�

��د و ��$_ . پ�o��4 و در �5)� ا�" !rH ه� را در ز��ن !��1%( !� ه� دا��� !����
����! .  

!��1�� ��D� :����! م از � � و پ�%وز��  .                                            !���ر � 
          

  

  

  
  

  ا��ف ده=��1ا��ف ده=��1

�ن ��ا
� ر�� و و��� ��گ �����وا��� ا
	 ا�� �� در��زا��   
�رز و #$��ر  #� زن!ان%� �����( �! �� �)� '�!اد& از زن!ان��ن ��� �ه

3�ص #$)� #� د1
0 د�)/��& و و.���(��
, ن�+  &��6%5ر ) ه
ا& د
/� و  ��رات '	 #!ه�! و #� :5ن�:�)�! در 9�ه� #� #��8 از 7ن �

� ا'<�ذ ��5>#  )
�د:� 53د در ���#0 رژ($
�و'�، #� اA(� �'رزا�%� &�ه
!�ه�&  �Dو> #� ا
	، ه5Cار> #$)� #� ��ا
� و و.���. ادا�� ده

�! �� #�ا& E�# )ن در ه����وت، �EC	 #5د �� 
�F Gد �%�رز، A(�
� '$H�( ��ا
� �!> و '	 #� #ً�ه�& 'CJ��H رژ
(  ��8 53ا�)��!'� وا

#!ه!، ا�� ا
	 زن!ان��ن ����� را ن�+ �3 و ��ز ��<�L از '5ا#�	 ج!ا 
�� �3�� .���ا& �� در ����� 53د را ن�'5ان از ���و��  ن�، زن!ان� ��

! ��"اص�Dح را
M  د
! و #� ���# " Q.5� از ��
� ��J' Dً ��ا
و 

�ل ���� ���Aو ان �:!
� '5اب �Fق دا��ن5Cد، ه�5ز � #�# ��ه�)ً . �(�
�
�U �%$ن )�EJ' از VU  در اوا�� �ً%
��' ��D5ر& ا�WCج )
ه�& رِژ

�ل�  &�� ا�Dم ��  ، �$�ن� در زن!ان٦٠هً�H� �� !�7!ن !
!U ���دن! ��  ه
�� ��D5ر& ا�WCج )
�! و ا
!�5ل5ژ& ا���D ا
	 رژ
(  �5اF\ رژ��#

� د را ��W7ن ،��%� 	

�ن!؛ #� ا_U 0�%3!��'� ن�+ از  &�ر زن!ان ��ره
�ر� &�� #� ه
ه�& ج�a  اص�Dح �Fه�/� در ار'%�ط #� ج%�W '5ل�!& و 
دادن!، ا�� ا
	 د�)� ن�+  ان6�م ��) ج�a ار'6��� ا
�ان و ��اق(
ال%)�، در ���ن 7ن�ن '5ا#�	 �<�A (�!ن!  ، '5اب ��Cد> ن53�Cد 53د& #�

��H��# ��5�� زن!ان��ن ����� �58ر دا�)� و #� ��ر ج
�� !�  )١).�U)دا(3

. �5WAم ���Dً ���	 و ��<�L دا��" '5اب" ، ٦٠ه�& ده�  در زن!ان
�ر ��E# ن���5ان  ا
	 لcA #� رو��� در �5رد �$� �# Dً% �� �Fر

�� �(3��� ��D5ر& ا�WCج )
�ل, رژ>� �L��!ن! و VU از  �
�ر& #� ن��ECو #� ه �(F�: ار� )
وه�& د�)/��& در ص, رژ

!� ، '5اب #� ٦٠ه�& ده�  #�5ر وا.d، در زن!ان. ����U �/#5دا3)
�! �� د�� در د�� ن��وه�& ا���)� و �$5eل�	  ا& :A)� �� زن!ان�

 ��زن!ان، در ��ر ���5ب ن��وه�& ان�D#� در ج���� و U��%�د ه�
 ���� ،�/

� رژ
( در �\ زن!ان��ن ����� د�����	 ج� �'�f5�

�ر ن��وه�& ���5#/� رژ
(م، '5اب، در 
D� G . ��د ��ECزن!ان� ه 
�ر& . #5دECرز و ��د�� #� ه�%� &�� ن��وه# �
�$� #5د �� در .!

�� �/#5��� &�� ن��وه# �HC� �3دا�U- 0E� G
�ر& ECه 	
 �� ال%)� ا
�ل :5ن�:5ن و #� �hق �<)H, ص5رت ��Eن!ا�� و در ا� �F�: .

�وت #�	 '5ا#�	 را ه� ا
	 :5ن�:5ن� و #�5ر ��H ا��وز #��8A' 
�H�و�  i5اب و در' <!
!U �3 53د��6�د ��در:�C در �
ا& ج�W ا

�ار داد> ���
+ #�	 '5ا#�	 #� د
/� زن!ان��ن ���C' !ان . 	
ا��، وا��� ا

!>ا�� �� !U ��ه���3 �� ه� از رو& ��� 0#��ن � !����ه�� . #� �(و

�� <��3)� �! 7ن/�� <!
!U E5ن� ا�:��ل 7ن را ن�+ #���Cد'5ان :5ن .
�#�ا
	، در :�م �#!
�# ��ه��  #�5E�( اول ��)����
!> '5اب را #�!U.  
�  را در زن!ان" '5اب"ا:� #<5اه�( # ��D5ر& ا�WCج &�در " ن�دم"ه

�> در ده�  زن!ان� )
��(، 53اه�( د
! �� ٥٠ه�& رژ� �$
�در " ن�دم" ، ��
� د�� 7ن زن!ان# ���L ���!ن از �%�رز>، #� 
 ه� G0�A���� 0
!%'   ،!�

 ��ل  در زن!ان" '5اب"ا��Aرا از �! ن!ا�� و ان �U ��D5ر& ا�WCج &�ه
� در-�Fا'� :_ا�)� و '�ز> VU از ن!ا��
 واQ '5#� از :_�)� 53د،  

 Dً��� &�L��ل#5Lرت ��F 0 در زن!ان وارد �!> و درC� ص��� �# 
��!اران و رؤ��& زن!انU ،�(���ر ن��وه�& ا���  ,
�ه�، #<�� از و9

'5اب، ج+�� از ����	 در واQ، . داد د�)/�> ���5ب را ان6�م ��
%5F Dًر�� -���5ب رژ
( ج5WCر& ا���D در زن!ان #5د �Eون 7ن!# 

!��در '%��	 ��H . را #�ا& ا�)<!ام ر��C در ا
	 د�)/�> �U ��د> #
<!
!U 	���!ا��،  '5Lر& ن�+ از 7ن وج5د ن٥٠ا& �� در ده�  وج5د& 

�'� در ده�  ���%h <رز�%� �
'5ان #� ا
	 وا��� '5ج� ��د �� در ��ا
�رز> ٥٠%� ��Jرز از ص�%� �L�� G
�ر زدن �� <�� )
 ، #�ا& رژ

�ر ��C� �# ���F5� G
�ل�$)�، 
�lو .!ا� G�'د���5ا �Fر . 	�Cه �#
 �
�ل �%�رزا'� :_�)� 53د در 7ن ��اCه( ن!ا�� زن!ان� از ا� �h�3


ارش ت)��
��ن �"<��
Dا� "� X� از Y��P� ز��ن�
در "�ر"�ب ت6*��� �8 �����  ����ر� ا����

  !���R(� و ����ر� ا���� 
  

 Xار�� �� در ت�ر�I� در :%�I(4ن ا��I��D١٣ت 
ژا���� در ا�" را!�K پB< �%د، F " ا��ر: !� 
ت %�" ه�( ����x ��%وه�( �ز��ن ا�`�!� 

 ���� �4 در �%زه�( ا�%ان و -زح ��10ن �%د��ن
ا��8ت ���H: !� ��ر �%دن !� " �%د �� -%اق، -��ان

ا�" �%و: -��9 ��� ��: و �ل ����� -��ا� �=��(، 
��: ار�� �� � O�"ا� O� در A�%� ر�x� حIب ! 

'% �%د "����'%ا�z ا��D9=�( ���9 ا�%ان !� وا�� ."
ا�I(4%: در ادا�� �Iارش ��د F " ا��ر: !� �ا!_ 

")  ����A ا�%انحIب �"2�9 از ج�ا�� از  (���� �4 
در �4=�( ا��% ��اF@ "ا�F$� �%د �� ا�" ج%��ن 

Aاw7  ." 2`� �! :%�I(4 �%ا���� ��د را �%م �%د: ا
از -��ا� �=��( در ��bح�� !� ا�" ��%�Iار( 

��ان �%د �� -" A���%ت��g%ات ا��0ن پ��% اA و 
 �D~ ب و��%�%ده� ا�" ���A �� ه �ار: در ز�% 

����� �� ات'��9ت� ! �!D! ز���� ��ه � اح��س �� �
��اه� ا$��د و !��� ه� ات'��9 !�'��"!  
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� ،	����� ��H' �F����!ن او از   ��ا �� ن!ا�� زن!ان� و د��-�! 
در ��ل� �� در . �%�رز>، 53د #� ���� �GC #� '!اوم ���H 7ن رژ
( #5د

�'� در ده� �%h <رز��د �%� �
�ز>��٦٠ا' ��H3!. )
�F)�   ، رژ
ا�)��ار
�Cن  ،<!
��	 ا��& را.� �5د و در ن)��6 از زن!ان� #��'5ان$� #� 

�A�0 را ن�Cص�ف ن!ا�� � �F�
_U .�� <!
53ا�� ��  او از زن!ان� #�
�ت #���ن! و '�#5" '�#5"%f0 #� اC� 5ب  53د را در��ر W��!>، در��

 �/#5��� &�� ن��وه# �HC� &ر�ECه �# �W�' ��D5ر& ا�WCج &��ره���
�� ،)
�! و ا���)� ا
	 رژ� 	���� در نF�: �n)	 . '5ان$� # ،	
�#�ا�#

�ت 5Fق�� ٦٠ه�& ده�  را در زن!ان" '5اب"'5ان  ال_��، �� ه�C وا
��3 و ��n�D ن5Cد �� در 7ن زن!ان��ز�#  �n�Fن� #5دن! �� ص��$� �ه

�ع Fدا'� د��� دل�0 د�)/�� �!> #5دن!، در :_�)� از �� ا�)� �# �� 	
از ا
�� ارزش �� !�%
�U �
� ن�53ا�)�ه��� #5دن!، ا��وز  ��دن! و 
 53ا�)� و 

�C' م 53د را��ار داد> و #� ان6 ��D5ر& ا�WCج )
� در ا3)��ر رژً�
� �5Jل Wن زن!ان #� 7ن�:!���EHCده��� �� از �hف #�زج5ه� و :�دان

���ه�& ���5#/�ان� رژ
( و #�  �!> #5د، #� نU QA��%�د ���ص! و ��
�ل�� �� .�ر '5د>�F ���� زن!ان��ن ��ًL>�� و �#Dان� &�. ن5Cدن! ه

�#�ا
	، رو�	 ا��ه�)ً� ٦٠ه�& ده�  �� �� '5ا#�	 در زن!ان#� �/
� د# 
 0�A���n از ا
	 �� 7ن زن!ان��ن ن�دم و#�
!> و �Fص� ،���زن!ان��ن ��

� زن!ان��ن �%�رز و ���وم 
5ل�، زن!ان� ����� (#5دن! و  �# �
" ��
Q.5� ("!وت #5دن�A(� .<در ���5ب '5د ����  �#Dزن!ان ان��F و �ه

��� +���ر& ا�� �� '5اب را از زن!ان� ����� د
/� 7ن�ن، �3 E�7 Dً
3)� ����ه����زد و  ج!ا ����� ���
!> '5اب ن�+ #� هC�	 وا!U  5د�. 

  
  ���� ����� ��اب و 	�ا�� ��
	�� �ن ���

�
���ر& #5د  #� ه�q '�د
!&، '5اب �5LJل ��ا
� 53ن�	 و �!
!ًا ج#
ج5WCر& ا���D ان!ر��ران ر
+ و در��   '��5 د����٦٠ در ده� 

�� �53اه�ن ا�)�Dل، 7زاد& و د���5ا�� در ا
�ان و  #��H�� ��دم �
�#� #� ج���� د��
ه�C .  #5ج5د �7!ا& ��ر& از H9( و �)( #5دن!، 

�ت :5ا> 7ن�! �� #!ون ��
� و U$)� و رذال�#$)�&وا��ه�&   �5HC از ج
�5L' 0#ر& �� در 7ن ده� در زن!ان��r :ه� ،�F�
�ن 

!>ه� ج�!U +  &ا

�Cم '5اب در زن!ان زاد> ن�
G �5& وا��� #!ون �G ا
	 . �! '�J ن
8��� �� 53ن، F و از درون &�($# 	���� از ���ن W�ا�� �� '5ا#�	 '

��6، ��گ، ج$!، '��#�ران، '�� D3ص وE� ... در 7ن ��ف اول و
ا�� ا
	 وا��� دارا& �5& د
/�& ن�+ . زد، �� #�7وردن! �37 را ��

�ت ج5WCر&  ��
����E ا
	 �5ج5دات �� �5LJل� از ج
��! و 7ن ا#
�# ��D5د>ا�' ��H� &�� #5دن!، 53د، VU از زاد>ه�   �# �U �� <��!ن و 7ن/

��0 ���5ب � �# �Hص�FD# ،!دن�Wص� وج5د ن��) �'�ال%)� #� درج
�وتA(� ( 0

� و رذال� و 53ن�
+& در زن!ان '%!��و #� ���0 '!اوم ج

 s5ر& �!> و ن�WCج )
�ر ��f5 و ��CW در '�5
� و 'EJ�( رژ�$#
�ء ن5Cدن!A
�. ا���D ا�# ����٦٠�ن!> از ده�  #$��ر& از زن!ان��ن �� ، 

�در #� ��)�ل  ���ح ���! �� ج5WCر& ا���D #!ون وج5د '5ا#�	 ��
�ر �$# �
6�د ��ا
� #5د �� �F5\ #� اWوج5د 7ن �# �W�زن!ان��ن ن%5د و '

��h  �����FGC� �
!ًا  در درون #�!ه� �!> و #!� �
:��& از 7ن�ن ��ا
�ن�A3  )
�ر& #� رژECه �# 	' �� �A
�� ����ر& را #��H�� زن!ان��ن ��#

�Cن ��D5ر& ا�WC�3 ج�� )���<	 5Fق #� ه�q . دادن!، #� زن!ان �
�F$� وج� :+ا�ن ��در . :5 	�5ا#' �� �'��!3 �/
�ز> در ا
	 �<	، #� د'

�ز دr7 ن�Cه GC� 5ب و��� 	���� �
5�' �Wرج از زن!ان در ج�ر 3
��6 ج5WCر& ا���D در �0 ج���� ا
�ان E� دار و )
#� ا�)��ار رژ

�ن �GC. ن5Cدن!، ا��ر> ن�!> ا����ه��� ن�s  وا��� ا
	 ا�� �� 
�ل از ٢٧#$��ر ��f5& در '!اوم ���C�� ج5WCر& ا���D �� ا��وز � 

 د
	 ٦٠#�ا�)� �� '5ا#�	 ده� . ا��:_رد، دا�)�  ��C ن�/�	 7ن ��
� (!!) #+ر:�# �W��ن '��C� �� !دارن ��D5ر& ا�WCج )
#� :�دن رژ

 �# s
53 ��H� cA� �# در� ،+��7�W ��'5ر& �!
!ًا و و���ً(E
�ل دCا�
��! ��دم ا
�ان ��#.  

  

( �� ���5ب، ���0 اص0E� �H از �hف د
/�، ا:� ���
_U  <!
!U &��:

5, در ا
	 نE)�  '5اب در زن!ان' �ه�& ج5WCر& ا���D #5د> ا��، ا�
� از 
G ُ#�! 53اه! #5دW��� #�53رد #� �$�ل� '�� �# . �� �� !

! د�#

�ن� $� <�
!> د3�0 #5دن!؟ :!U 	
��)5ره�& د
/�& در #5ج5د�7!ن اF
�� <5H5ر ج��
� ا�Fاد  ص5رت �$�ل� را '}��� داد> و ا
5: �� !�ده

� در ا�f ا�ًC��($� ل�C"�6�E� "<!� ا��  '5اب 	
�5ان ا� �# <�ان!؛ و 7ن/

G ��+ان ن�Cدر�� �# �C0 دا�)�   �� هCJ' �6�E� 0#�'5ان�! در ��

 �# ،!���# <�� #!ون 7ن�E �)5ج� و 7:
� ن�53ا�)�، 7:�ه�ن� 
�!، 53ا�)� ��#

!> '5اب #� :5ن�!U �� ا& #�53رد 	��6 7ن از #�ن) �� !��%d #�دن  �

�ر& #ECه��D5ر& ا�WCر ج�E(
��� رژ
( ج��  !��# . 	
در ��ل� �� ا
�ر& #� ج5WCر& ه�Cوا��� ن!ارد �� ECن� �� #� ه�$� 

��Dا�  Dًاص �
��6 '5اب �!ن!؛ و E� 0CJ' م!� �h�3 �# ،!��Uدا3)
��5ر ن�$� �� 
��6   '5ا#�	 در ا'�قه�CاE� �
�زج5�� و در ز# &�ه

���! '5اب �!ن!F &��%� �# � &��ن ��لهCدر ه �ً�A'اول ده�  5ج5د، ا &�ه
�ز �!،   �� �Uو�� '5اب٦٠r7 &ز�� '5ج� #� �|�ت د�)/��&�#  ،�ه

��6 #�5ر �5Cم #<��h '5ابE� �Cدن ص5رت ن�� �F�:- 	
 ا:� �� ا
�در� �
�ز��ن وا��� ن�+ وج5د دارد �� #��8 از ره%�ان و � &�ه�&  ه

� #� ن��ز رژ
� '5اب �!ن! و 
 �� ���
5ن ��+
5H' ا& �58ر در�# )

�6�E� 0CJ' از VU �ً���{ �|%� دادن!، واU !دن�� 	��� i��. ه�& و��)

�ر �W( #5د �� ج�W در ه( �E$)	 رو��� �$# )
در7ن ���Q #�ا& رژ
1& ��ز��ن�# &���� ان�D#� ��دم، از ره%�ان و ��دره�� &���د��،  ه

Cارد؛ #� ه_/# s
�Cرا #� ن �H�ز#5ن و ذل <�W�~�' 	���ه���  �	 دل�0 
�5nررا � 	
� #� اًC��($��� ار� �6�E� �J'  داد.  

��)5ره�& �<)�AH �� در #$)� ��ا
� 53نF در �5رد ،��ر و  ا�#
��( #� ج���� در ده� � i���!  �!ن :�)�  ، #��� '5اب٦٠و��)�ان!، ه�

��)5ره� ن�$� ول� ج� دارد :A)� �5د �� F ن�5)� #�ر�� 7ن 	
L! ا

! از ا:� ���{ صJ�d را #U ،ل� ا���$� 	
�ار #� #�53رد در�� #� ا

����ن ز��ن #��ون ���! دل واCه �

! #!ان�( . ه�& �5ج5د در ��ا�# ��
<�
� �5رد '5ج� ٥٦-٥٧ه�& �W( ان�Dب  :� �� 
�E از وً�A'ا �� 

0�HJ' ان�: Q�و� ���� ،�F�: ار��ن ���Q و5ع C+ در ه�5ن ن:� :5ن
��C/�� 7ن را '�E�0 ��(��دم ه�&  '5د> s># ن�در ا
	 ) دادن! �� زن

�ر و  ه� از �� :�و> ا
	 '5د>. ان�Dب #5د��� از �� ا�
 ���C(اج &!�#
� درج� 
� در ان�Dب �� #5د، 7W0 ���� 7ن�5دن!؟ دل# �����ت ج�%h

�#Dان #5د؟ �!  ان�+�� G
�ت #� �%h ر و��#5دن ا�Fاد �)�H\ #� ا
	 ا
�ه� 7ن:7����/5ن� #5د و �ن از وا �����ص�H دو .... ه�& جF در 	���Cه

�ل � �' 	CW# م���٦٠�ل VU از Wج+ :�و> ، 7ن �# ���� 53ِد  �� &!�#
�!& ج5WCر& ا���D، وارد �� :�و>#  !� �� ���� د
/� �!> و '�� &�ه

� در 7ن :�و>W58ر 7ن� �
�ه� ����� �$� ��د> #5دن!؟ 7:7 &!�#  �ه
� h%��(ا��� وج5د��ن ���%\ #� و
�� و  !�) ا& �� #� 7ن '�H\ دا�)

 �W7ن �#Dه� ان���د> #5دن!؟ '6�رب �����، درج� 7:(Fا �� در 7ن، ج
#5د و 
�/5ن� #5د.... و!	
�ت وا�� ؟ اEن �Cه �� #�ر��  ه# �� !�ا& ه$)

�� �W7ن d�Jن �!ام :�و> ص��ن�، از ��$� �� �� !
���  '5ان دC(اج &!�#
 ��� ��ا
� و # �J' ن و��� ز� 	���Cو ه ����� درج� از 7:�ه� ��

در . و
�> و ��<�L #� نQA رژ
( ج5WCر& ا�{' ��D��� �Q.5 دادن!
��	 #�53رد& #�ا& #�ر�� و.��� و �/5ن/� #�53رد ��ل، � 	��
� '5ج� #� # �/
�0 زن!ان��ن ����� در زن!ان ن�+ 1زم ا��، #� �%�رت د

 �� ��� '�!اد ان!�� را #� ن$%� �0 زن!ان��ن ����� '�E�0 '5ا#�	ا
	 وا
� ه�C ا�F و 3�+دادن! ��# �� ���
! د
! �� 7ن ان%5> زن!ان��ن ���# ،  	' �ه

 ���ر& #� ج5WCر& ا���D ن!ادن!، از �� اD3ق ان�D#� و ECه �#
�
ه�&  ا��وز، :�> در #�53رد #� وا���! ه��� #�53ردار #5دن! �+


G ج�%s '5د>٦٠زن!ان در ده�  �� در 7ن ده� #� �� ���ا&   ، ا
	 وا
�ت �<)H, دارا&  ج�%s '5د>. �5د �5اج� #5د
(، �Fا�5ش ��Wا& از ج

�� &�EA�
G ج�%s رو� ��وت #A(� �(��.در #�53رد #�  و �� !��#

! �5رد '5ج� �ار :��د�
!> '5اب #!U �HC0 زن!ان و از ج
�$� . !
��ز> #'

�3)� �5دا& 53د 7ن ج�%s '5د>�� \�� ��ا
� ��<� 53د #�5ر د#  .
� #� :5ن�ً�� 'G' G ا�Fاد& �� در ا
	 ج�%s �58ر دا�)�!، وا
ا& ��  7

�� ��  اد�
�! #�ا& از #�	 #�دن H9( و �)( در ج���� در 7ن6� #5دن!؟ 7
� از رو& !رتW53اه� و '�<� #<�� از 7ن �%Hh- �
 در 7ن ��ا

 #� ا
	 -#� او.�ع ����H$� Dً ن%5د��<� �� ج5WCر& ا���D ه�5ز 
� #<�� #!ون 7ن�E از 7:�ه� ان�D#� 1زم 
ج�%s نl��5)� #5دن!؟ و 
 ،!����ن 5�7زش ان�D#� را دا�)� #Eص� و ا��F �
�! و ��#�53ردار #


! رو& ه�C ا
	 ... در ص, ن��وه�& ��د�� �ار ن/�F)� #5دن!؟ و�#
���� را د واW7ن ��f�' 5د وCن �E� �ه�  ر  #5ج5د �7!ن '5اب در زن!انه

  .�5رد '5ج� و '���! �ار داد
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0E� ������H 7ن�ن،  #� رج5ع #� 53د واE' 0و ��ا� 	�5ا#' &��:
��  ��ر& #ECن �� #� ه�'5ان د
! �� اول�	 د�)� از د�)/���!:

اول . ه� �Uدا3)�!، دو '�~ ا�Fاد #5دن! ان!ر��ران رژ
( در زن!ان  د��
� وW��ز��ن�$�ن� �� '� �� را در ار'%�ط #Wص� 7ن�3 ���.  ����� &�ه

���> وا/
��ن6� #5د �� VU  ��د�� �ار داد> #5د و جCدر ه Q�ن #� وا�
!�(F�: ار�7ن�� در �0C ن��ن داد> �! ا
	 #5د �� . از د�)/��& در 7ن 

 &�� و 7:�ه�ن� در 3!�� ن��وهًCن� �� ر���ن را از �$�
�د& ا
�ص�H زF
5WC5ب ج����C5دن!، ج!ا ن# ��Dن . ��د ر& ا��

! #!ان�( �� در ج��#

�ل�F ����� #�5ر ه�C(ت اج��%h �� بD53د'�&  ه� ان� ��Jدر ص 
��� �58ر U�!ا ����  !��� '��5 رو���EAان (�ًFص� �E�
#!ون ا

�!:� �5ن!
�Cن(��%h و ����� 53د  ، ا�Fاد �)�H\ #� ه� �� <�/
�ا& ج
��� ��را #�5ر ��H در ار'%�ط �� 0E�' 7ن �
 	
� ا#  ��ل '� 	
�!؛ #� ا#�


�ن ص, ه� �<!وش �� ه� ص, �!تEا� s%��! و ج���!& رو�	 و  ##
�Cا ن!�U ل, 53د�>� �W%ج ��! ن$%)ً� د��� را #� . 	EC� ،س�#� ا
	 ا�

� در  ه� در ج��� �� ن�C ا�� �$� '� �!ت

$�، �58ر دا�)� #��! و �#
��� ا�Fاد ان�� 0E�' G
� �!ت' �#Dان���r و �#D�  ار��ر ه( �ه� در �

���. #/��ن!F ���ر& وج5د دارن!  ه� و �|�ل درا
	 ز��E�7 Dً��� &�ه
�ر 3��H از ه5اداران (��ر و �)� 3��	 در �Eز���|Dً �58ر ره%�ان �

��� 7ن دور> �%�رز و ان�D#� در #��8 از ��ز��ن�� &�؛ ا�� اج�ز> )ه
��	 �5رد&�� .  را از ص, 53د ج5WCر& ا���D ذ�� ���(ده�! �|�ل 
7

�ز �58ر '5د>r7 ن� �� در����،  7ن ج5ان�ن و ن5ج5ان�� ��Jدر ص �ه
# ،!�(F�: ار� ��D5ر& ا�WCو، در ص, ج��ن s
 هC/� �ا�)�در 7را

�ه� و #� :7�� از رو& ن
�)�H\ #� ن��وه�& ار'6��� ج���� #5دن!؟ و 
�� F�h!ار '5د>�C3 �� 	
� دا�)	  ه�& ز�5L' �� sE(Cر ا# �
��! و #

)
�ن رژ:!�� -'5Lر ن�در�� از :�دان# �W�8 از 7ن�# �ً�A'ا �� 
i!
�د> از 7ن،  A(و �5ءا� <��ر زن!ان� ����� دور> �>(Fا�Uُ �W�ُ ن!���


5L' �(�"Gر ��6�د "
#5دن را ه( در �5رد 53د #�ا& د
/�ان ا
� U��5)� #5دن!؟ ه�C �$-��دن! ��Wن� �� در 7ن دور> زن!:�  #� ص, 7ن�

ان! �� #$��ر& از ج5ان�ن  دان�! و ه�5ز �Fا�5ش ن�Eد> ان!، 53ب �� ��د>
 )
��! #� رژ$� �nن ��� و رژ
sC را 53رد> و #�C3 �
�F ،ز�r7 در

�� )��� !�($
��!اران '� �!'� ه�5ز . ن/�U ن�3��h ه( در �� 	�Cه �#
�# )r��H� �� !���!ار&، دا�)	  '	 ا�Fاد& �58ر دا�)U س�ه�5ز ���Dً ل%

 #�!ًا ه( 3��H از ا
	 ج5ان�ن VU از .در 7ن ��$)( �0 ن�!> #5دن!
�U  <�l� ء از�A�(در ا� ��� ،��D5ر& ا�WCج ��#�دن #� ��ه�� وا

�Cر& را ن�� 	�����!اران ن5Cدن! و از 7ن6� �� رژ
( اج�ز> U  �داد، #�8ً
�(�5�U �#Dان� &��ن �Fار ��د> و #� ص, ن��وهEا� 	
!؛ و �$�ن� �� ا

�ر ان5اع '}���ات �!ن! و ��! و د(F�: ار��ل� J(و�� ا��U در ،!�(F�را ن�
�ن #��8�� 	
ه�&  ه�C ارزش �5ج5د  در ��ا
�#��! ن�$� �� در ا

� :_ا�)� وU �
�! ان$�ن� را ز(F�: ار���!اران� U ,
�� #�  در رد
 ج�& '�د
! ن�$� #� ا
	 ا��س. �7!> #5دن!ص5رت �5ج5دات و��� در

'5ان �5ارد& از 7ن/5ن� را  �� در را#�� #� ن��وه�& ا5Uز
$�5ن ه( ��
�ل, ��ه! #5د>� �Wا��& را 7ن�� �� #��8 . در وج 	���ن5Cن� #�رز 

�ر #<s ��دان از   در زن!ان +ل٦٠از '5ا#�	 اول�� در اوا�3 ��ل L�

s :_ا�)�!، �5رد '���! �ار ���Cده! 53د #� ن .�
� ا�Fاد& در ا# �� �6

�ن� �H� داد�W� ان و�W� ،���nاد ن+W# 5ن�، �6)%� )دو #�ادر(
�5اجW�( �� او1ً در �!ت ... �����!ر&، �$�	 ج5ادزاد> ��5! و
�ن�ً� VU از '5ابf ،!ه� '5اب �!ن��م در  �5'C' م و��!ن #� ا3)��رات '

�!ه��� �� زن!ان��ن در 7ن #$� ��# �# �E�ل��>   'E��#�دن! �$)�� و در �:
�ل Cا� ��ن� '%!
0 �!ن!، #Cج داود ر���& د�� 1ج5رد& و �L� و
 ��ران� 53د در �\ زن!ان��ن �����، در 3!�� #�زج5هE(
��رذ
Dن� و ج
��� رژ
( �J$5ب �� 	�Aل��ن� �� د
�وز از �<$� ���
�!؛ (F�: ار�

�� �6�E� 5ان�:� د�)/�> ���5ب ج5WCر& ا���D  �!ن!، ا��وز #� �
�Cن �!ن!ن�
 . �# !� �(A: 5قF 7ن�� در ���	 وا��)� را ج+ #�#�ا�)�، 

��ا ا�Fاد ن��%�د> VU از د�)/��& ! '5ان '.5�d داد ا& د
/� ن�C :5ن�
� ه�C وج5د #� 3!�� رژ
( در�7!ن!#!�(�ل 7ن�ن در زن!ان ؟ وCا� �# 

��{ ا
	 �5eال در ا
	 وا��� نAW)� ا�� �U �� !
� '5ج� ���(، 53اه�( د
ا
	 '�~ از '5ا#�	 %0 از د�)/��& در �� ج�& 53د �ار ن!ا�)� و #� 

�3� در ���ن ن��وه�& ��د��، ج�& :�F)� #5دن! . �Hص�FD# اد�Fا 	
ا
�# ��ن ��HJ �� زن!ان��ن  �VU <!W از د�)/��& #Cزج5 در ه�# sن� 	(F�:

�ن ر��C  در 7ن #$� ��
#�دن!، ��� ��دن! '� 7ن�� را �� #�زج5

��6 و #�زج5�� از ز#�ن �%�رز
	 #��ون  ان$)� #5دن! در ا'�قن)5E� &�ه
�!، درا
	 �Fص� #� د�� 7ورن!�E# . 	�#و '5ا ���nاد ن+W# ن��� 	
در ا

ان!ر��ران رژ
( در  #5دن 53د #� 3��H از د�� ��{ د�)� و& �)� از ه(
6�وز #� 
G ن5ج5ان زن!ان�  زن!ان' �) �� U��)� #� 7ن ا��ر> �!(ه� را #


s :_ا�)�! و�Cر& #� ن�E�7 ���$( 53د را ن�+ #lCن داد> و ل�در ) ٢...(ن�
�ت #�! #� 'LA�0 #��)�& �<	 53اه!  �5رد ا�Fاد 5FقJAال_�� در ص

�Fر.  
  

� را #� Wب 7نD5ج ان�� �W�'�~ دوم از اول�	 '5ا#�	 �$�ن� #5دن! �� '
�ن!> و #��� ����� ��Jح #� �$� �! روز  صDاص�"����� "� <!

!��رز> ج!& �7�د:� ن!ا�)%� G
در �5رد . #5دن! و ه��5� #�ا& 
�>�' �W�' �Wم #��8 از 7ن� در ��ا
�� �� دا�)	 -Hh �(��U%� و ��

� 7ن ��ز��ن F<� و !رت ��
 	

! ار'%�ط #� ا�F7- 5د �� در# <!� ���# 
� در 
G . ا
	 ص, ج�& :��ن!ًF~ دوم، ص��ن '��)� #��8 از ��

H���F ��#را G
�ار دا�)� و #�  ����� 	
�رز%� �� دو�)� #
� و 
��	 ا�Fاد& در ��ا
� . �5WAم، ����� ن%5دن!�!رت ���Cع و در  ن�ار'6

�$�ن #$��ر C�3ل دژ�/��ال�H%� ا��� #5دن!، ��.�  ��ا
�� �� در 
 	(>
� زد> و در رU و ��U ��ن��!ن! #�ا& ن6�ت 53د، #� ��ف و ان$

 ��ن ��
G �5ن!53ن �+
+ان ��دم، #C�35ن� #�ج$)� از . 7ن دژCن
�م ���5ب در زن!ان ��}5ل �!ن!، اول�	 nن �
�ن� �� #� '�5$� 	���

�ران '5اب ��ج� داود در زن!ان +لECر ه�L�-ن�  . #5دن!- #<s زن
  


�U Gو�� 7:�ه�ن�  �# �در را#�� #� #5ج5د �7!ن اول�	 '5ا#�	، �
�ز& ن�+ در زن!ان '5اب�  �� )�W5اج� ��ب هL� '��5 1ج5رد&، ً'!C�

�ر رو& ن5ج5ان�ن #$��ر �( �	 و ��ل � �زن!ان او
	 #<5Lص #
� در را#�� #� . :��F ص5رت ��ًFن ص��#��8 از ا
	 ن5ج5ان

��� ه( ��  3�ن5اد>Wو 7ن !��ل�� ����� ن!ا�)�F !> و 53د� ��ن د�)/��
�ه
� در ��� ن%5دن! ����ل�� ����� ��}5ل #5دن! وا�F �# 53د !� #)5ان

!���
0 7ن دا�)� #���3 و '�6#� 1زم را از ان�Dب و �$�� . 	
ا
���r5ن  	
� در ا' !�
G ��ا
� د���5ا'�G و ان�D#� ن��ز دا�) �# �ه

 �EH# !��ه� ����� 53د را ه��� #��)� ار'��ء ده:7 �W��J�� ن� '

G دن��& وا s�
�F7 و �#Dان� s%��ن را ن�+ در 3!�� ج�
�� ا�)�!ادهً�

�زن!� �F5E� ار داد> و�
5رش . ان$�ن�   �# �W5ن 7ن�در ��ل��E ا�
�ر �$# ��
�ر> 53د را در ��ا%E
ار'6�ع #� ��دم 7زاد
<5ا> ا
�ان، 


! دا��C #� ��گ ��!W' �6 و�E� ن���C در ��Wو ج i���! و��)(F�
 .
�#\ �� در ��ل � ����5ان 
G ن5ج5ان ٦٠
�E از زن!ان��ن ��� �# 

�ل١٧-١٦ز
� "�� ه�C " ه� ا'�ق ص}�&"زن!ان او
	 در U$� در �  " 	�
<�h��وت و  دا�)�! �J%5س #5د، 3$ا& را #� ��5nر ن��ن دادن �! 
�ل/�lCرذال� 1ج5رد& و ه �� ,
��' s
�'5ان #�  ��! �� از 7ن �� ه

�د ��د ا& از '5اب ��5ان �Uو��
3��h> ��#5ط #� #�دن . ��ز& ه(  	
ا
� '��5 1ج5رW7ن 	ِ(>
�� ا�!ام ان�D#�5ن ا�� '� از ن+د
G رJد& #� ص

��Jدر ص 	(F�: ار� ��! و #��ه�&  53ِن ان�D#�5ن #� ز��	 را ��ه! #
�> #%�ن!" 5r7ش ا�Dم"�U از ر�� و و���، #� �U) ! رت!� د
!ن # ���


��C ج5WCر& ا���D، در 3!�� ا
	 رژ
( 53ن<5ار �ار #/��ن!Wج .(
�ق وص�� #�دن!. : "..ن5
$! او ��hرا #� ا �� !�# �'�nJاز. ل !�# !�� 

� . ل�nJ 1ج5رد& جDد ه( �7!C� �Cو ه )
� �!رi دار� ،�A: او
�����ن ا��، وص�)'�C� �37 �� ،! و ا����رب ه$)�J�  53د را &�ه

!�$
5��ر �	 ن�$)� #5د ��وع #� صJ%� ��دم. #�او . #� �$� �� در �
�ه�. د3)�& #5د #� ن�م :�)�U5د# �C3�6 #� �!ت ز�E� �fا �# s
او . 

!���U 	� و از )(F�: ا�!ام )E� وز�
6� 7وردن�؟ :�A: ... )(A د�
��ا ا
�� �%��L� 	� از !���+ د
/�... . 53اه !���U  ؟!�ا& ه) از '5 53ا�(

��	 . 53اه�! '�� D3ص #+ن( :A)(، از �	 ��� �� )(A: �W7ن �# 	� �ا�
�ر& از �	 ��3)� ن�$�� ...��# �ه�& ا�!ا�� #� �0J ا�!ام  �� را #

��5: G
�ن و د�)�ن #$)� ن��ن!ن! #�دن! و در C�� �. ا& رو #� د
5ار #
�� )���م ا�!ام را �Fد& #� ن�م Eود . 53ان! ا�!� ��� ن�A ٢٠-٢٥او ا�

!�� را #� ج�35 #$)W7ن Vl� را 53ان! و .)��� را #�ز ��دن!  #�! � &��!ه#
��ه! ��گ 7ن�ن #� ��ل� ن�ج5ر& #� �	 د�� داد'� �nJن ل�Cه ،)�� .

�� و زن!> #�د 7زاد&  #���C3 �# ر ��گ�ه�& ا�!ا�� 
G ص!ا ��

E$�& د
/� را ا�!ام . دادن! �� Vl� و !��ن �� را #$)C��#�! از ا�!ام 

�دل 53د را از د�� داد> #5دم. ��دن!�' Dً��� �nJ7ن ل 	6!دًا . ��
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)��� را #�ز ��دن! � &����5ن� �� �<5Lص �0C :��5 #5د .#�!ه� 
!�(>
�Fد& #� ن�م دا�� جH�0 �� از . 7وردن! و اج$�د را '5& 7ن ر

�ن 1ج5رد& #5د، '��ه�& D3ص را زدnF�J� "...) ،ص���ب "ن(�
�ر #�	��C� )HWE(ا� �HHC١٩٩٨ ا�)%� ٢-١" ال ����ن5ن زن!ان��ن ��� ،

  ).ا
�ان در '%��!
د�)� از 7زاد
<5اه�ن را #� ��!ان  وز د�)�ا!ام 5Fق، در ����� �� ه� ر

� #5د، 
�E از ��ره�& 1ج5رد& U �# �'�� ط ا�!ام #�5ر�'�� #�د> و #$
�ران 7زاد
<5اه�ن و ��!ان '��& �� 53ن �+
+ان . در 7ن روزه� #5د#��'

����
	 �J�� #�ا& �Uورش  ��دم در 7ن ج�ر& #5د، #�ا& 1ج5رد& ��'
�ن. '5اب #5د/
� 53د��ن و ��  '5اب ��دن زن!ان� '�ز> �او �� #�ا& # <!�

GJ� �Wج �($E� )ن زن!ان� در ه�J(از  زدن و ا� +
ا& �� #�ا& :�
�ر& #� رژ
( ج5WCر& ا���D  ��گ و و���EC5ج5د در زن!ان ه� &�ه

��	 ا��& �� را ����ه� #� n' �

��F و _U  د��) ��r ���� ن5ج5ان و 
� را #� ��!ان '�� ��)7نWن #� ، 7ن��37
	 '�� #� 7زاد
<5اه G�H� د و

�د ��"'�� D3ص"�� از 7ن #� ��5ان (�5EJم #� ا�!ام 
را ) �5د زدن 
� وا:_ار ��Wص� و در ����� . ��د #� 7ن�3 �
�ن� �� در ��ا$�

 ��ر& #� ج5WCر& ا���D را %5ل ��د> #5دن! #!ون 7ن �� #� �5اECه
�وت ��د�!ار$� #� درج� 
�! و �
ان رژ
( ج5WCر& ا���D، 7ن #��ن!

�  ا
	 �+دوران '�ز>$# �� ،!���# ,�ل�$( در ا
�ان، وا
�lرد> ا��C:�#
�ار �� �(��5� 	����!، از �H�G 53ددار& �� و)� در (F�: !5دنCن .

�ن6� ص�در Cا�!ام 53د و& را در ه )E� &ص5رت 1ج5رد 	
در ا
�ن را از �� ��. ��د ��J(ا� 	
'5ان$�  ان!، ��:_ر #��VE، �$� �� ا

�ر ��'�H �� د�)s #� 53ن �%�رز
	 �r7)� ا��، در � �#�|� �#
�د #��! 1ج5رد&C(و �5رد ا� �(F�: ار� ���	 '5ا#� . ه��ل، �


, .!ان�W� �#D!> را #� #�" U����F"'5ان$� �!ارج  ���ا&  :�F)	 و9

�E #�! از  ان!ر��ران زن!ان #� او �5Jل �� �� از �hف د�� ،!�

/
�!د� �h &� .5ن�Cن �# !��در اوا�� #CW	 : "ا& در ا
	 را#�� '5ج� �

5ن �%3 ��)�+
5H' <��ن� و هC$� �$�5د رج5& را  �#��!ن �3 ��5�

�� �6�%� #5د. s>U ��دJدا& 7ن روز د�)� ... ص�F �
�ن روز و Cه
�ر �!ن! ج!
!& از زن!ان��ن از او
	 وارد +لL� .7ن �Eاز 7ن s�U  را �ه

�! #� د
!ار اج$�د #�د> #5دن!�5ار ا'5��ل)� ه�$)�
G . #5س �� �W7ن �Cه
!��ج داود وارد #�! �! . '5اب #5د. ف ه( '��5 #5د و ه�U )رو... دا�(�

�7�د> ه�  �� �A: د و�� �F��� و 53د را �F5& او ر� �# aرن!�#
�ر& ه$�� .s(  او را پ ��-دو�)���ر او #5د-ن��ر .  در �W9او ه( ا
� ا�8�& ... ��د  ��ر ���7�د:� #�ا&# 5/(A: �# وع�� �روز #�! د3)�ه
�ن 
G ا�!ام ���� ��د> و #� ... �5Hل ��دن!
رو�	 �! �� پ در ج�

� #�! و #� .  ��ل� :5Hل� D3ص �H�G ��د> ا���١٤}+ 
G ا�!ا�� W7ن
'�س �!
! درون� . ��دن! ��ات ا
	 دا�)�ن را #�ا& ا�Fاد #�ز:5 ��

�� ���# ��# �# �' !�!��> د
/�ان �ار ده�U ن 53د را در�و . ن ا
	 دا�)
� را وا ��W7ن �/
ر�(  دا�� '� #� '5ا#�ن� #� '�س از ا�!ام از �5& د


0 �5ن!!%' .�H��� 7ن دو د3)� در 	ا& �� �  	���ه� را د
!م در 
�%� ا�!ا� 1ج5رد& پ را #� داد�)�ن� �Fا 53ان!> ... و.��)� #5دن!


! در ��ا�( ا�!ام ���� ��!#5د و :A)� #5د �� #�5ل� �� داد> # �# �� .
�L را ن<5ان!> #5د &�6�
او را �5ار . د3)� ال%)� زرنa #5د ول� '� ا

��� #� . #5س ��د> #5دن! �� زن!ان��ن ا�!ا�� را در 7ن ن��ن�!> #5دن! ���#
��6 �!> #5د و او  :A)� پ 
�E از ا�!ا��E� د3)�& #5د �� #� �!ت �ه

�رد 53ا#�ن!> #5دن!را رو& #�Eان ... �# ��D� &ران 1ج5رد�VU از '��#
#� ن�n پ . د�� پ داد> #5د و او را #� �hف 
G ا�!ا�� #�د> #5د

�د داد> #5د و .  ��ل� #5د>١٤ا�!ا�� 
1ج5رد& �hز �H�G را #� او 
�ز :�)� #5د# !�3��hات زن!ان"ن�0 از )..." دH� �(3�G ��د> و #� # "

�ر��U ن5ش�W� U �JA١٨٢-5١٨٥ر، ص( . !�7ن�5ر �� در �)�ب �_�5ر 
�ل� #5دن!٢٠ و �١٨!>، 7ن دو د3)� '5اب، در 7ن ز��ن � !  


! ا.��F ��د �� در را#�� #�  در �5رد #�ن��� '5اب��ز&، ا
	 را ه( #�
�ر و و����F �J' �W7ن �� ��
ه�& �Fاوان �ار  ن5ج5ان�ن، در ��ا

ه�& 5�7زش  #�ا& 7ن ن5ج5ان�ن �Dسه�  ان!ر��ران زن!ان دا�)�!، د��
 �# �
 ،�W53د در 7ن ���ا�Dم '�'�� داد> و ��� در ن5Aذ ا
!�5ل5ژ& ار'6

(!!) '�#��. ن5Cدن! �%�ر'� د
/� '�#�� ا
!�5ل5ژ
�E 7ن�ن #� نQA 53د ��
�ظ ��HC ن�+ ه5�Cن ن5Cن�Jر> �! در د�)5ر  #� ل�ا& �� در #�1 #� 7ن ا�

  .�ار دا��زن!ان  " �$5eل�	"��ر 
  ...ادا	� دارد

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "�F%g� ت�g�Dن 5ن ( ��0 از ت�� l� ،ا�%وز ،���'d�� �� ��ه% 7
 ،I�� _D� jN از درون %�� �HKت��g�Dت از ز!�ن ا$%اد ��ت� !�" و 

���: �� ��د� ( ���� �� A!% -A���� � ��D ه�( را��" $�ا�v، ا�" ا
� ��ا���� و �� �� ����� ت��ر�O و ��5زش ت� ج��v "5ن ه� �اد 

!%ا��1ن ا-���ر دا�A �� - 2 �%اN �v%$�1ن را در را��( ���رز: !� 
 A9و A��0ت�ج��ح��� �  ) ." A���� � ت درون ����� �� در ��رد� D�

 �H'N دا���1ن �'�� ��:، از ���ب راو( !=�ران Aا�%� ،�v2 ١١٢$�ا`� 
:�� .A�x% از). ت���d از �" ا$%N ،ا�" �� ا��  "�����رد " �اد 

 y�Dا( ت�%! �=���ن، تB�x% 5ن ه� A��7، واA�<9 ا�" اA �� ا�" 2��9 
��ردار( 5ن ه� از �اد %! ،A!% -��D ����� زد: �� ��د �� ات'�9ً�، در
و ��5ه� ه�( ا�`�!�، ��جu ا�'�( �`< !���ر �[�A 5ن ه� در ج��< ت�د: 

��د !����% 5ن اA �� - 2 �%ا ه �" وا9. ه�( � ���: ا�%ان �� A�<
��ا��ن و !� �اد ج�D: دادن 5ن ا�`�!��ن و ا~=�ر �x%ات� از ا�" 2��9، 

������ >�! ���kت درو�g�Dد��: . ت� �(� mن در ه���!� �Pر �I�� �D ت� �
 �! ����� �� Aت�ا���� !���� تdث�%( " - 2 �%اN �v%ف" ��1: ا

���4م :�  وا��=�، !��� د�� �� . �ار��ت�ر��B در ج��>� ��د !� ج�( !�
��R �6[�ر �� ت���� �! ت\�ر� �� ���؟ در ا�� �9رت ! ��ا'� "�,7

��ع رو�� و ^��7 �> ا� 1�,7 #! :�)(�ده�� �� X� ا�� �`�
8ا'� ه� �� �;X� ��6 ت\�ر� ا1=��� &�ار دا�7، ت\�ر� ا� #! ر8=� 

 ه 6��"، در را!�K !� �6�5 !پ��� ن و اح�زاد> Rن را �ون ��1د> ��د1
 %x� د �� از�� :��در ���ب $�ق ا4��% در ا�" ��رد ��5: اA !��� پ%
��`�، ا-���ر ����� ت��ر�O و ��5زش در A��7 و !� درد �7 ��ر( !��� �

�! #�ر �;�رز> ه��v �� " ����� ت��ر�O و ��5زش" �� �� ���B! ! ��vرد
ت�ج�� "  ���ب ����ر،5ن را �� !� �9ل ��j4( ����� �� ح(��7 و&7 

��� و . ، !� درد ��ر�%ان و ت�د: ه�( ر�)���: � � ��رد")�0���اد 
0��، ت�=� �� ت�ا�� از ��ع " ت�ج��" ت��ر( ا( �� 7��ن ���رز: ا( را �

حIب ت�د: ��v" و ر�ا( -�م و " ����� ت��ر�O و ��5زش" ه �ن 
��ص !��� �� ت�=� و ه �ار: �� ��دم از �;�رز> :)�! ��ا� ��زدا�

 �� �� :� ت'�وت !�" رو��'0%ان . ، !�ج�د �� �5��ح(��7 ه�� و&7
#,�N �1%ف �4�K>� �%دن را ت�bB1 !%ا( ��د !� ح��ب �� 5ور�� و 

#! ����/! را ��ا� #,��R aه� ��7 ا�D1م ه� "! ���� و پ���رت�:�  و 
. � اI�� A در ه �" ���0 �='�ح�#7 �;�رزات� �3د �! #�ر �� ���1

 ،� D- و Aً�، در �O ��%ش وا9>ً� در�" �;��1 ت\�ر�X و ��Rزش"ا
#! و��)! ا� ��ا � #,��R aه� �� ���6، ت� �D1R �� ارزش ا1 و دارا� 
اه��7 ا1 #! در 3�7 ت2��� ��ا�b ���1)�ب �! ��ا�b ��)�ب &�ار 

1��`�. �� Aدر �/ �����، �;�رز> �� ح(��7 و&7، ا��س  واEF ا
" ا-���ر" !��!%ا�" ، .#�ر ��ا� ا��Dد ��ا�b ��)�ب را ت*(�  �� ده

����� ت��ر�O و ��5زش ، ت�=� در ���A !� ت��g% �%ا��DK��� Uب �� 5ن 
 ��'=�  ،���! �� %��� ،A9و A��0رز: !� ح��� _�%P س از�ه� در ا

A� اA �� ت��ر( ره� �( - 2 اA. ا�!� ا�" . ا�" �O ا2N ا
��� - �`ً� درo �%د �� ا- �ل ا�`�!� ���رز��� �7ن �%ا�A ا-���ر !

        "بذرهاي ماندگاربذرهاي ماندگاربذرهاي ماندگاربذرهاي ماندگار"

        50505050نقالبيون دهه نقالبيون دهه نقالبيون دهه نقالبيون دهه  به ا به ا به ا به ا" بي سوادي بي سوادي بي سوادي بي سوادي"و اتهامو اتهامو اتهامو اتهام
��  در !��اد��: ��: از %����ر ��: د$�-��ت ��%و �2  �D�$ >�� �

ه�( ��0 از : تI��Dو�" دو��4 ج =�ر( ا��� در-�" ح�ل  !� ا!%از ��و
$%د �I!�ر F " ت��KB . ه %ا: !�دا��� ���dران ا�����  ج =�ر( 

%ا�v در ��رد �A�bB ا�" ��-% ا�`�!�  و !� �اد ��ا��ن و(، !� ��و :
_D� �vو ت��ر���" ه�( ���% 7%�0=�( $�ا ���  ر$`� ��ر����� پ%دا

 I�� 0%("اح �زاد: و پ���ن را$ j<l��� "اد � �د� D9 . اد�از �5)� �� !� 
ج�D: دادن ا�`�!��ن 5ن �4=� �� !� ��5ه� ج%���� را !�� �=�د�� �� !� ��!�د( 

 ا( ���A و ��0 از ��Kط ت��g�Dت� رژ�� ج�����0ر ��: ا�)���� ا�% ت�ز:
u د���� �� !�1B از ���ب ��� ،���! �� %��ج =�ر( ا��� در �4=�( ا
!�ره�( ������ر اث% ر$�_ ا�%ف ده`��� را �� ات'�9ً� !� ا$�1( ه �" ت�ش 

��v� � درج �(�  )پ��م $�ا�v. (��!�ح��� پ%دا��� را در ا�

        



  صفحه               93شماره                                      پيام فدايي 

 

 

16 

� و��5ه� و !�ور و( !� �O ت��ر( ا�`�!�، �d1ت �%$�� !�د���اد ٥٠ث���ً�، در رد ا�" ت����F%g� y�D �� ���� ���رز�" $�ا�v ده� . دا���1ن، از�اد  
��د واA�<9 رج�ع ���� و  �! ���! ،��� ��ا������v� . �� %! _D ت> _ � ���vرو( واA�<9 ه �vه�( $�ا O�%7 ��4اران و ر$`�( او�ن ����! �! �� �v�(�5 ت�

، 5ن ه�، �� $`U !� ����� ت��ر��0 ��ر������، ��ED !�د��، �� ت�=� ت)�رب ا�`�!� در ��1ره�( �� �;��6 ا��6د، ��اه و �ارe #��ً� ز1> و �R(�ر�%دد، 
 در EK ج=�ن !=%: ��� !�د��، �� $`U ت�ر�X ����� و �>�N% ا�%ان را �*����7زش ه�( �%!�ط !� ا�`�!�ت ����� و �>�jD�B� %N را �4�K>� �%د: و از 5

 �0D! ،ردار !�د����� 8زم  !%ا( ح%�A در ج=A ت��g% �%ا��DK��� Uب در ج��>� ��د !%���4�K>� �%د: !�د�� و ��U`$ �� ،�N از ��5ه� ت��ر��0 
-�و: !% ( ح�ا29، ���ب ه� ، �`�8ت و ت%ج � ه��v �� از ��5ن !� ج� ����: . ن ه�، �ل ه� در ز���� ه�( اد!� و اج� �-� ��I ��ر �%د: !�د��!���ر( از 5

:�� U�F،oوا� Uث�4[ً�، در ��رد . ��در اث��ت دروغ و ���� ت�زا�� !�دن 7��ن ا~=�رات�، !� ح� ��$�، ��ا: و ��ه�) 5ث�ر( از 5ن ه� �� 2�9 از ا���1ر، ت�
� !�8 و ت�w ه�( ت��ر�O �� ٥٠د��% ا�`�!��ن ده� ��EK دا�<  �! �v�`$ر I�� در ���ن 5ن ه� ���( 5ن ����5، ه% 7 �! ،���HD�� :ز ���رز�k5 �! �� 

��� Oز��ن ت��ر���A �� ح�� ا�% ه �� 5ن ر$`� !� ا��از: ر$`�( او��4 ����:� در تX د��، و�4،���د��، ا�� !��� ��P% ��1ن � �8$ و �/�ر ����� و ا
��ورت ه�� ���/! ��ا� پ�*�78 و ت/��� Rن را در��8�! و در  !# ر ��I  ��د و Rن ه� از "�6ن داO1 ����� و ��Rه� ا1=��� ���3ردار ��د1=1R ،�1نR Xت

��7 ت2��� Rن ح�#7 ��1د1  . :��5 A�<9ا�" وا �! ���! ���O;6 ا1=��� ��7# �� 66#، ا�
ا�ً� !�د �� وا��=�، !� �Pر ا X� ه�! #,��1 #! در
6 و Iزم ه$ 1� !# 7,���6�����1  Xه�� ت\�ر� f�و �� ت ��ظ .ت\�ر�,�H4 �! �9%�� )ه� >�� ا�" ا�% �� $`U در ا�%ان !�0D در ه � ج�ا�@ و در ه � ج

A��، !���ر( ازا$%اد ���رز و !� �P. ز���� دور و �Iد��N ،Oدق ا�� �� A�%� :!� در ���رز�ردار( از ح�( از ��5ه� ا�`��%! �! ��ر ��D ت�د: ه� �� !
6���1 !8�� #! �! ��Rه� و ��اد ����� �3د ا���# �,)$ ا�X� !# 7 ره;�� ا1=��� و ه����ر 1�
 . در �,�� Rن ا�(�ن �� ���6 و �3د �3اه6

 ا��، ����� �� !�ون ت> _ در ت��g�Dت ����F%g، 5ن ��و: ه�( -  ��F%gن !� ���ر- پz. �ر را �! :�> دارد�,\���7 �
ر�� در ا��Dد ��ا�I bزم ��ا� ا�� #
 A�<9د را از وا����5��� و ��5ه�  �����، !=�% اA !� ج�( د����4 رو(، !��0�� ت� ا���� �اد ��D_، ت0%ار �� � �vپ��� را در ��رد 7%�0=�( $�ا �!

%�k )د �9!2 ا��0ر ه���  . ر ����� و ح�ل، ارت`�ء ده
����  ��5زش داد: و 5ن را 7��ن - �_ ��5��� !�د�� �� �9در ���� !� !� ���A �%$�" ت)�رب ا�`�!�ت ج=��� – ، �� ��د را !� ��ر����� ٥٠ا�`�!��ن ده� ��4 

� !� ا��: ه� و �x%��: ه�( د��%( �>�`� !�د��، !� F%ورت ت��g% و !� ت)��I و ت2�DH �%ا�U ��ج�د در ا�%ان، راه� !%ا( ت��g% 5ن پ��ا � ���� و �� ا�% ه
��Rه�  و -��I ا�`�!� !�د�� ،��ر ز����ا�" ج�ا��ن �� %��ر از .  وF@ ��ج�د پ� !%د: و در - I�� 2 !%ا( د�%��ن �%دن 5ن، P�9>��� ه A � �د��

��د !� ��5ه� از 5ن  &�ون و���'� ��>، ��1R را از را> ��ز ��1 دا�7؛ا1=���*�ن �! در�! ا� ��د #! �`�� و �! �6ه� و Rواز> �(D6! ه�� ،z0-%! 
0�)� ه� و %��ب ه�، پ� !� ���ان ���رز: ��ا��� !�د���  . ،A-�(� "��5ن !�د، ا�� پ��1ا�� ا� A-�(� در -�" ح�ل ���� از ،A�<9ا�" وا �� A��� �0�
�A-�(� �! �� "�F%g ا�`�!� . >� و !�ور !� �O ت��ر( و �x%��: ا�`�!� از P%ف ��5ن، ���ده ���Kر �� �'�� ��، جI درF _� - o%ورت ت��g%ج��

� و ��5ه� ا�`�!� و �>%$A ���٥٠رز�" ��ED ده� ����ردار ������ �� !�ا��� �� ا�"، �اد %! A$%<� "�5`�ر ��5ه� ��ار�� و �� از ا� ،���، ا-�%اف �� �
7��ن �)�-A ه��v در 5ن ا�`�!��ن �� ��؛ وا8 7��ن ج��رت و �)�-A ه��v �� 5ن ه� !� F%ورت ه�( ج��>� !%ا r-�! �� ن !�د����� � @'� �! %��gت )

  !، از 5 �ن ��زل ��1: !�د��)�[ً� در را!�K !� $�ا�v !%ج���، �%ا�A دا���1ن �� ه ��ن در ت��I��Dن رژ�� ��: ��ه�ش !�د��( 5ن ه� ��1ن �� داد�� 

    

     

                        
    

    

  

  

  

  

  

    

  

�%د�� �� !� ���!��=�  ��5: .  ، �=% وا����" ��ه� ت�xه%ات پ% ��0ه� !� �%�I� Aد���D�� ��� �! Oن �'% از �%دم �5%��0 !�د٢٠٠٧در روز ���� !��A و ه'�� ژا���� 
A ت)�و���=�( ارت)�-� دوA4 !�ش !� ��bص �� �! A��� د را����!�د�� ت� �Nا( ا-�%اض ��دا�1)���ن ، ت01�ت .  ز�%ا�� اش در -%اق را !� ��ش ه ��ن !%

�� �ن �������4 ، 7=%: ه�( ه�%( و ����اد: ه�( %!�زان ���1 ��: در ج�� ، از ا�19ر و �P`�ت �jD�B ج��>� در �`�!2 �ز��ن ، $>��4" �ز���=�( � ������ و 
��دن !��A و �O هIار ��%و( ����x ج��� !� -%اق ، ��اه�ن �%وج $�ر( ارت< ���%: ا�%��0 ج @ ��: !�د�� ت� F " ا-�%اض !� !%$ %! ��%���� ج��� دوA4 !�ش ��

A ه�( ��رج� دوA4 �5%��0 و ��0Hم �%دن ج�� در -%اق !�د.  ا�%��0 از -%اق !���1������ن ا-�%اض !� �  .  �`o%�1� �K ه � ت�xه%�
  

�lه%ات ح�xه%ات ��5: !�د����0 از ��0ت !%ج��� ا�" ت�xدر ا�" ت A�%� )ف ��201 !%ا�'N ��4 از را: ه�(  دور ا�� در�k ��  در ج%��ن .  ر دا�1)����� !�د
  �D از ج �v�(1دا� )راح�� �� �� پ%�7 ه� و �>�ر ه�( �%و: ه� �! �v� دا�1)���ن"راه�� Oز��ن د�0%ات�� " ،"Oج�ا��ن "و" دا�1)���ن !%ا( ج��>� د�0%ات� >��ج

�A����  "ه�(  .  را ��1ه� �%د >��در دا�1��: ه� اذ-�ن دا����  و�4 !� در�� !� F%ورت !�ز �ز( و " �F ج��"!���ر( از ��5ن F " ا�" �� !% -�م ���%د��  ج
 >�� ا( �� از دا�D�  :��1 ��� !� ه %ا:   �٢١�4دا�1)�( .   ت���� �� �%د��٧٠ و t٠در  دوران ج�� و����م  در ده� " �F ج��"�20 ��%(  ج��< ه� ��  ه �6ن ج

 A'� �� د: !�د%� A�%� ه%ات�xدر ا�" ت >���درA .  ه ��1 و��9 �� ��!%ا!%( ه� ت� !� ا�" ح� ���%د: �� ���� ، در �`�!2 5ن �`�و�A �%دم  �20 �� ��%د"��% دو
�" �`�و�A ه� !�ج�د ��اه�� ��5 و ��ره��� �� �� ا���ن ��  ���� ز���� ه% �7 !��1% $>�ل اA �� ا�" �`�و�A ه� �O روز: �20 � � ��%��  و�4 ��K`� اA �� !�ا���  ا

  ."  ��ن �%دم را !�ج�د �� 5ور��
�%ا�� !%ا" ارن"%!�ز( �� 9%ار اAD- �! A -�م �%�A در ج�� در داد��: ���H� ���x � ��د ��د ��0%د�� و ز���� �� پ�ر " ارن وات�دا"دا�1)���ن !� ا$��Bر از B )

� �� ���رز: " ارن"ح�lر ��$A !� ت��1_ دا�1)����� رو!%و �� �� %�� %x� �! 9=%��ن وا9>� �� ������� و O� ارن"را " ��در  $>��4% ��ن ج� ج��< دا��F ���(1 ج
A  .در !�" دا�1)���ن !���ر ت�ث�% �Iار !�د: ا

 z�Dو( پ%�� @�2 ���%: ،" ج�� !z اA " �'% از $>��F "�4 ج��  !� �>�ر ٣٠٠ ��5د: !�ش !�د�� ، �� ت ��� در ح�ل" �F ��رش"!� وج�د ح�lر و� A ز��" دا �! 
  ١٨ادا�! در 49@! 

)��را 1�(�(  
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�-) ��'�'�,7(ح
ب #��1�,7 ه6و���ن #�� !���#    
  

�R د����   !1-�ل ���1 ت��6 �� �1��د� دو�7 ارت�D:� �� ت�ا1
��ح ه�� ارتK(3 O ت@7 1[�رت ��ز��ن �)  �! m(3 &�ار دادن 

���D1ا   !!��ح K(3 �3اه

وارد 9%ارداد( !� دوA4 ���ل �%د��، ) ��A��v�v(پ�)� ��ا��% حIب � ����A ���ل 
 _D��� �� ارت< � �� E�%bا�" 9%ارداد تPLA A'ح ه��< را در ه������ن " 

A� ه �" 9%ارداد ��%وه�ED�� ) دوA4 9%ار �� ده�، (_�P  ا���ر، م–اردو��: " (�
ه� " �����ن ��A"ت>�اد �ح� !%ا!% !� � �ر �ح ه�( ارت< �D_ در ) م-ارت<(
ا�" �ح ه� ت�x� AHرت و د��: !��� ت�� �ز��ن �2D . 9%ار ��اه� داد) م-ا���ره�(

��اه�� !�د و ���Dه�( "A�  . !� حIب ��A��v�v داد: �� ��د" �����ن �
و P%ف !� ت�ا$_ ر���� پ�ر4 �ن ����� را ��2H و !� ج�( 5ن �O در F " ه% د
 و ه� - !� دادن = � از �%� ه�( ا�" پ�ر4 �ن !� ��A��v�v ه�-پ�ر4 �ن ����9 

 Aپ� ��7 �! ��9�� A4دو "��!%اA��v�v�� ) ه� ا��(د �%د: و ت� ت�!���ن ) �`�م(7
��� :�� :����ن ا���Bب �� ��د �� �5�� zD(� :��ا�" . ل را ت>��" ��اه� �%د�5

ر$�_ ) م(9%ارداد پz از ا��A�B� �0 وز�% ���%ا8 و �Nر حIب � ����A ���ل 
  . پ�را���7ا �5%ا ا��l �%د�� ر �A$�� A و در EK - ��� ا-�م �%د��

ادر و دوA4 احIاب ه'A ���� !� ره�%( ���%ا8 ، �=%: از ا�>`�د 7��" 9%ارداد( ���ن حIب ���4��� A��v�v !%) ��I�%� ��� �)A��v�v( حIب � ����A ه��و��ن 
ا�" - 2 �� ت�ا�� !� . ه�( ��B1 ��:، ����} !���ر�K%���� در !% ��اه� دا�A" �����ن ��A"��ا��" �ح ه�( ارت< �D_ در . ه��و��ن، ��راحA و ��%ان �� !���

�� ���ل و ��!�د( دA 5ورده�( �D_ ���ل AHح ت�د: ه�( ت� @D�A ��5: ا���! ��x- )�=و $�ا��ر� _D� ��  . !���)��� �� در اث% �O ده� ج
�� را ��اه� �I� "اه� !�د؛ ز�%ا ارت< ا���ج�ه%ا�" 9%ارداد �� �P_ 5ن ه% دو P%ف !��� !� ���A !%ا!% �ح در ا���ره� !��ار��، !%و��� !� �'@ دوA4 !� ره�%( ���%ا8 

�ح �� در ��x- :%��  .  ا����ر دارد در ه% ز���� !%ا( ت`��A ارت< ارت)�-� دوA4 ا�'�د: ���دا�A �� از ذ
�ح ه�، ح�� ا�% ا�" حIب ��%0$ ��� ��9ل 5ن �O �9ِم ت�����0 !%ا( تH`_ ه�ف $�ر�< �>�� ) ��A��v�v(ن . o. تb �� پ��%$�� ��: از P%ف ح A�%��� �! در ارت��ط

 @$����ن �� !���، !%ا( ��� zD(� ار%`�ت �م ت)�رب ا�`�!�ت ج=��� !�ره� ��1ن داد: !�د�� �� !%ا( �D_ ، !�ون ارت< ��k _D%� 0" اA �� . ا�`�ب �l%اAا
��  . �9رت< را ت %�" �

A��� ED�� _D�����% از $��. ه�I�7 m !%ا( ا��%�����4=� و ارت)�-��ن  @D���( و ����4�H وارد 9%ارداد( ��  �D_ را %���!%ا�" �5=� !� !���� �� ��. �ح �� �
�ح ���ه�ا��" ت�د: ه� از ز��ن !�ج�د ��5ن ج��>� �P`�ت� ث�!A �9م !�د: ا�� @D�P> � ) م-ED�� %�k(ت�د: ه�( !� �ح . دروا�P @9`�ت ارت)�-� ح�� � ه ��1  در 

 Xر �� ت�ر��K�5 2�9 -�م ت�د: ه� را �� ��  .ث�!A �%د: ح�� !�bرت ���9ن در �� 5ور�� راح�� !%ا�P )`�ت ارت�(-� و ا�����4��%=� �� !��
�I! %Kرگ ذات� 9%ارداد ج�ر( �>�� در ا���ر . o. !� �[�!� �%دا�� از پ%و��4ر��( ج=�ن !� ح) ��A��v�v(ه��و��ن . I�%� ��� � .o( ح �! A��� ل��� _D����ل   و 

��)  م-در ا�" ��رد( وج�د ت)�رب تXD ت�ر��B ��ا��" �ح ه� ه�1ار داد: و از �5=� �� ��اه� �� در ت����0=�( ��د !��� %x� ���(ت . �=���v�v�� س 5ن�9%ارداد( �� !% ا
. !� !�1B از دوA9�� A4 در ���ل ت���2 �� ����، � � ت�ا�� ��را��%ه�( ارت)�-� ����" دو��4 را �� در ����P A`�ت ا�[ �ر�% و ا��%�����4=� 9%ار دارد، د�%��ن �زد

��$@ �P`�ت ���N�B 9%ار ��%ددوA4 �� ت�ا�� A���ا�" �O ا2N پ��� ا( ��ر����� اA �� . � �� در د�P A`�ت  ا�[ �ر�% و �� در دA پ%و��4ر�� !��� ا�� � � ت�ا�� در
%ات ��'� در ���� اج� �-� ا�[ �ر�% ه% !� اN�ح�ت از !�8 � � ت�ان ت��g. !�ون �%د �%دن ����" دو��4 � � ت�ان ت��g%ات پ��� ا( را در ���� اج� �-� ا�)�د �%د

%0$ ���� �� !��ان  �� A� ج���، د�0%ات�x� �! O% ��5 !�ج�د 5ورد، ح�� ا�% �����v�v=� !� ��0 اجIاء �=� دوA4 ت���2 �%د��، ���ل واه� ��H ا�7`�ر ه� �� ���9ن ا
  . ���ل ����� !�ون �%د �%دن دوA4 ��ج�د !�� �=�د

�ز��ن �2D در وا9@ ا!Iار( اA در د�=�( ا��%�����4=�، . ارداد ا�)�د �� ��� !� !� اKN�ح !� P%$���  ج�D: دادن �`< �ز��ن �2D در ارت��ط �� !���ت�ه� د��%( �� %9
��xر ���%ش �KD و !� �%دن �D'�� د��A4 �%دن در ا��ر ��1ره�( ج=�ن �م � �! ،�v�0�%�5 )�=���4��%ا�� :s��!)KD AHم-� ا��%�����4ج=�ن ت ( @$��� %P�� �!

2 ���0 اA !%ا( �1%و-�A دادن !� ا- �ل �������� ا�����4��%=� !� ���xر �� �%دن و %��ب �D`=�( ج=�ن �م. ا�����4��%=�D� ز��ن�ا$�����gن و -%اق � ��� . 
�ز��ن �2D ���`� ً� !%ا( �1%و-���1B! Aن !� ح �D و ا��gل ا� �� ��و~�'� ا�`�!��ن اA �� ا�" �`< ا������4��% �ز��ن �2D را . " ��1ره� �`< ا�'� �%ده�( ا��% ه��

������ د-�ت از . ا$�1 �%د: !� 5ن �A'4�B � �د: و -��D 5ن !)<� �! �=��ح ه�، ��xرت !% ا���B!�ت پ%و� EDN در ���ل ت A�%��� 2 درD� ز��ن�دادن ه%���� �`�1 !� 
  . %�����4 �5%��0 ج=A د��A4 �%( اAا��s��! �=���4��%: ا��

���! �� ���P`�ت ح�� � ه��و��ن !Iر��%�" ت=��� !%ا( . $����ر د��%( �� ��جu ��%ا�� اA ا�)�د ت�ه� ت����v�v�� U=�( ���ل در ارت��ط !� �`< ت�>� ����DP دوA4 ه
5��( ج��!� ا jD�B� )�1ره�� )�=`D��D`=�( �2 ��� �9ر: ه���� و و~�'� �����H�� �� Aا�� -��D ت�>� ��DP ه��و��ن !).  

A�A ح ��A �%د: در ح��4 �� ز�% -��ان . دوA4 ه��و��ن !� ح ��A ا��%�����4 �5%��0 پ� در پ� در ح�ل د��A4 �%( در او�Fع دا��D ���ل !�د: اKDا�" دوA4 از 
��� ���ل در ��1ق دA �������1< در ���ن احIاب پ�ر4 ����ر��A" ت��ر( دو پ���"KD ���ل !�د:، در ه �ن ح�ل در �Nد ت%ت�u دادن و ر���ن ت �م ا��0ل � O !� ارت< 

 @D���%: ���ل !� ره�%( ���%ا8 و د��% احIاب ارت)�-� !�د:، و �b � !�د: ت� ارت< �D_ و ت�د: ه�( ���ل را � �! ����'B� ت�و �>�� �=���v�v�� ��D- اش ���x� �D ح
��v�v�� ح و�ه�ف ا�" دوA4 دA ��$�" !� ث%وت=�( ��P>� ���ل !�bBص ذ��%: ه�( ه��رواO�%�04 و ت���2 ���ل !� ��1ر( ا�" !%ا( . �=� را ��Iو( �%دا��

  . ا��%�����4=� و %���� داران � �%ادور ��د �� !���
����� را ���< �%د:، ا�" - 2 او !� ا�)�د ت�ه� در���ن ت�د: ه�( ه�� دا�" �� ز�� !� ر$�_ پ�را���7را �0%رًا �`< ه��و��ن در ا�)�د 9%ارداد ���ن �����v�v=� و احIاب ه'

�=�( ت�>� ��DPن دوA4 ه��و��ن ��5: و ت��1_ � ����� ��D- ن����ه �ن ��%وه��� �� �b9 دار�� در �5��: در ���ل !� در��%( ����x . ج�( ا���0 �5=� را !� ���xر ج
��اه� !�د" ت����0=�("���� !% ا�" اA��v�v�� ( �� A(ن . o.  اد-�ه�( P�9>��� حت>)u 5ورت%. دA ��ز�� �!��. ج�ر( �5=� در ���ل %�1_ د��% �����v�v=� در 5��( ج

 ��� و !� د�0%ا�� %x� ���(د ت��7�� حI!� ز�% ��م د�0%ا� 9%ن ه 6��" ر$�_ پ�را���7ا از د��% احIاب ��A��v�v د-�ت !� - 2 �� 5ورد �� در ا�%ات�s=�( ا�`�!� 
���  . !��A و �2 - �0 �

� ت�U پ%و��4ر�� ) ��A��v�v(ن . �K! �� )I�%� ��� � .oر �'�ف !� ح���D`=� ا-�م �� ��� �� در ه�m ��1ر( د�0%ا� ا2�N !�ون تb%ف �9رت  �! �D� ر�K! و
7�� حI!� �9در  �� در ز���� ت�د: ه� !�ج�د 5ورد� � ت�ا�� وج�د دا��� !��� و !� اKN�ح د�0%ا�5��( . ���A ت��g%ات ا )�=`D�حIب �� از احIاب ��A��v�v و 

�����8 �� !���D ر$�_ ���v ��1ن داد: �� پ�$�1ر( ��P )ت�د: ا ����اه� �� !% را: ج �� �!����� ) ��A��v�v(ن . o. �� ه 6��" !�ر د��% از ح. ج� �� Aدر��ا
�� و ت�ا$_ ��د !� دوA4 ���ل ���� !% 9%ار دادن �ح ه�( ارت< �D_ در در��رد ت����0=�( ج�ر���1ن �� - ً� ج=A ا�%اتO�s ا�`�ب در ���ل را ت��g% داد: !�ز��%( �
��%��! zاه� �%د. ا���ره� را پ��  . ز�%ا �� ا�" - 2، �D_ را در !%ا!% ح �ت ارت)�-��ن !� د$�ع 

  
���( � ��� �%�I( حIب �B  )��A���� )A��v�v ه��و��ن 5زاد، 

)!��  )٢٠٠A �1ا�;� �o١٣م ا��وار، : ت�


ن ��در #>
ل " :�9"در ار�7
ط 5
 #�4ات ا�2 +��
ن در 	�رد �1ارداد) 	
/�/�"!(	-�, ز�� ��+$� ��� از ا()	�� ه
� ا'�� �&ب %$�#�"! ه��و
5
�� %� �5ا� اB)ع '�ا#���
ن ��
م ?�ا�� در ا��<
 درج 	� ��دد �	. 
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  ! درود ه�( ا�`�!� �� را !���%��ر$`�،
  

٢t�4 ���� رژ�� وا!��� !� ا��%�����4  != " ،روز پ�1 %گ ��D- %! ف ���� �4 در ��%د�'N !���� �� در�ا�` Oت Oت� ��د ت A، $%��N ا
���� را !�رد��% �%ا�� !�ار��ج =�ر( ا��� و ج=A ر���D_ �%د ج�ن !� A���%  . ن !� 5زاد( و تH`_ ح_ ت>��" 

  

  !ر$`�
  

�=�( ت)�وز�%ا��  5ا�%وز در �%ا��K روز پ�1 %گ ���� I�%! �4ار ����%��0 در -%اق و ا$�����gن، ��ور����� را !� ����ن � �%دد �� 
�� ت���2 �%د: اAر�9!�=� و ت)�وزات ا����D-%! ����4��% ��ر�%ان  AHت )�=`D�در �%ا��K �� در 7��" �7ر�7!� �I! )%Kرگ �%دم . و 

�=�( �D� �F و �F �%د�� ��د درA 5ب !� 5��ب ه �"  �� را ت=��� �� ��� د���0ت�ر( ح��� !% ��1ر���%د: اش !� % Aه��� �! ��!
�%اب �" ا��%�� ���� )�=��� در N'�ف �%دم '��� ��ه��� �� !%�� از �ز���=� و ج%���=�ً�9 �� �v�dاز �( د��% ��. ����4 �� ر�Iد

A ��5:ه� � ��د �� !� !=�( ��ن و ���رز: �Nو ��%و( ا�%ان 9%ار دا���� ا-���ر�! j� %! و ج�ن _��N ه �0ر( !� ��رز ��� � را د
 �=�5 )��! O � AA ه�( �F �%د�� ��د �� ����� ���v A�<9ا��%�����4=�. دراز �%د: ا��ا��%�����4=� � �د: و د�� �� !%ا( پ��1%د 

���� :I�4���� د���  را در ج=A اه�اف ���F A �%د�� !� !g%�)� و پ�����6 او�Fع . ���رزات� 7��" ج%����ت ��در �%ا��K �� ا�" 
وره�(  ا�`�!� ت���� �%د: واج�ز: ��ه� �� د� " !�� ا$Iود:  اA و~�'� ه% ��%و( ا�`�!� اA �� !� ه����ر( دو7��ان !% ارز�=� و !�

A�K`� در ��4س دو� )�=`D� �DNد ! اI�%! �� :��� �!����0  ج=A تN ��0H'�ف . وارد N'�ف اپ�ز��ن رژ�� ��: و ��o !� �17 �%دم 
�� A=و ����� �� در ا�" ج A���� !� ت�ش ه% I$ �7و��% !� ا$�1( ا�"  AHت)%!� ���رزات . م !% ���ار�� !�%داز�� ���رزات� ت�د: ه�( ت

�%دم �� !� ��bص ���رز: و9'� ��پ��% �D_ د8ور �%د ��1ن داد: �� د�0%ا�، ا�" �%ط  ر��ن !� ح_ ت>��" %���A جI از P%�_ ��!�د( 
A��� ���$�� A�KD ا��%�����4 و ��xم %���� دار( وا!��� د.  

  

�%د: اش ج =�ر( ا��� 5 � در ���رز: !% -��D ا��%�����4 ودر�4�%د روز پ�1 %گ ���� �4  !%ا( �%و ( ��$`�A و پ�%وز( رز رژ�� 
را %���ن و ��!�د   ت% د���0ت�ر( ح��� !% ��1ر�=�( ا�`�!� �9در ��د ه% �7 زودوار�� �� N'�ف ���H �%دم �� و ه � �ز���%د: و ا���

�زد .!  A�=4��D`=�( ز�% �� د���0ت�ر( 4)�م �����B ا( ��  A���%� ت�2 !� 9=% �0�5ر، ه � ���4�Kت �%دم �� و از ج �D ح_ ت>��" 
A  . را  وح����1 پ�� �ل � �د: ا

  

  !�%گ !% ا�����4��%
���%���ن !�د رژ�� وا!��� !� ا��%�����4 ج =�ر( ا!  

���  !ز��: !�د �D_ رز���: �%د �� !%ا( 5زاد( �� ج
%ا% ا�%ان!% 9%ار !�د ات�Hد ت �م � )�=`D�  !�%وه�( ا�`�!� و ت �م 

  

-"��(��� 8ا'� K(3 ا��ان ����١٣٨ G   
  


ار�� از ت[�ه�ات ١Aادا�! از ص � ،...  

��P�H ا( �� از 2�9 ت�U پz�D !��� ��: !�د  وارد ���� و!� وج�د 
���� "bHدر �5)� ت A-�!>� از پ���ن .  ��رش پz�D ت�ا����� ح�ود ��� 

 "bHا�" ت  ��`! �! I�� @ ا�" ج  �������ن پ���ت�xه%ات� .  ت�xه%ات �
��" �>�ره�( ا-�%ا�F �%دم و ��ا��" 2�P ادا�� P �! �=�-��� !%ا( 
 :%��� :s��! اف و%Pن ه�( ا� �������ن �دا�A و $%��د ت�xه% �

در �Pل ا�" ت�xه%ات �>�ره�  و .  ا�%��0 را !� 4%ز: در 5ورد: !�د
!%ا( � ��� در �9 �� از پ�رo �`�!2 .   د��: �� ����ا!��0رات ج���4

 �DH� ، �� �� ه%ات از �5)�  �%وع�x�5%��0 ، پ�ر�� �� ت :%���
 zاق �� پ%- ������ن !� ��د 9%!����ن ج�درA �%د: !�د�� �� ت�xه%�
از ا��gل ��1ر��ن !� و��D ارت< ا�%��0  در 5ن ��1ر ���1 ��: ا�� ، 

��1ه�: ��ه� از �'< ه�( ر���ر�� �� .  �د���O ج'A �'< ��ا��� !
 �2 ���1 ��ن !�< از ��b1 و پ�)�: هIار �'% از �%دم -�د( -%ا�9 

�'< .  در �Pل ا��gل -%اق  ت� !� ح�ل �� !��� ، !���ر ت�0ن ده��: !�د
 ��ه�( ��د���� �� 9%!��� ا�" ج�� ا��%������4 ��: ا�� �� !% رو( !%

: ��I ����� ��: !�د �x%ه% -�!%( را !� ��د از�5=� ��م $%د ���1 ��
�`uD .  جuD �� �%د� ��HN "وا9@ ه% ا���ن ��>=�( !� ��1ه�: ا� �!

 %�� O�  U`$%�از !�" ر$�" ا�" ه � ا���ن در ا�" ج� د� A�<9�1 و وا��
  .���د  و �5%ا ���� ���1 !� -��� حz �%د

��س ه�( ��ر�)� و در A �9 د��%( ازا�" ت�xه%ات -�: ا( !� پ����ن 4
 �(�0� �! A��� د را��!�% �%دن ���� ه��v  !� ر�� ��: ، ا-�%ا ض 

��1ن �� داد�� و ��اه�ن 5زاد( ا�" " ��ا�������"��ن  ز��ا���ن ا�% در 
 �� �(�ز��ا���ن ا�%�� در �k% ا����� ت%�" �%ا�U ��=�ار( و �0

%ات از ���Hا( !��1% �>�ره� و پ���رده� در ا�" ت�xه .���� !�د��
��ردار !�د�� %! �!�����"�>�ره��� �[2 . ���رزات� � � ��H� ش را�! "

 ،"���، " �� !� ا�����4��%"، " ����" %��ب و ج�� را در ه� !01
در %ا% ا�" ت�xه%ات " ج�� را: حA��� 2 ، ج�� را ��ت � ده��"

  .!�ره� $%��د زد: ���� 
���� A�%� ه%ات ��0 از �>�ره�( دا�1)���ن�xدا�1��: ، �� ": در ت

����: در ا�" ت�xه%ات را  !� " ���ان ج�� A�%� د �� $>�8ن ا�%ا���!
 5ذر ا���ل در �`�!2 اح �( ��١tد �>�ر دا�1)���ن ���رز ا�%ان �� در 

�� ا��ا�A و ��1ن �� داد �� " دا�1��: پ�د��ن ���s�" Aاد $%��د  زد�� 
  .ن را !� ه� پ���� �� ده�درد و ���رز: ��1%�� ه � �%دم ج=�

در ا�" راه�� ��v ا-�%ا�F ، ت>�اد( از ا�%ا���ن ه� �%�A �%د: !�د�� 
�� از �5=� !� ح 2 �>�ر ه��� ح �D اح� ��4 �5%��0 !� ا�%ان  را %! ��

  .��0Hم �� �%د��
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، به سازمان كردستان حزب كمونيست ايران، به سازمان كردستان حزب كمونيست ايران، به سازمان كردستان حزب كمونيست ايران، به سازمان كردستان حزب كمونيست ايران"روز كومه لهروز كومه لهروز كومه لهروز كومه له"پيام چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت پيام چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت پيام چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت پيام چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت 

  ��,X�# 7 ه�� ����
  

�)���R  
 N�      د8ر  ١٠  
%H  د8ر  ٣٠      

  د8ر  ٢٠٠      �1%��ت
  د8ر  ١٠٠      �1%��ت

  

  ا1`),��ن
  پ���  ١٠    ��د ��ران ��د !�د

�vپ��م $�ا     Q  پ���  
  پ���  ٢٠       س
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�� .��0 �* '�(* �ر:�Iد� �H)��� ��A .ر�
 

�,م ��! 
 

 {���� ��;H �+� د����
� ���� �� ��
:�� در <�>
 �� �� 8G�87 �� �%��ر ���ح�Z� �7�� -�L 
;�6 از ه
�8  <س از ��:.� �
��رد و ��Z*B �� اF"� و وا�%*Z�ن ��


ا�i�م ���� ،)م.ل.#-ب �+���%0 ا7
ان م(#-ب �+� � 

 . ا� F�ر� از :�ه�3 و ���-ا در7��0 �
د� ام��N: 373 ا�


�*� و ا���وارم �� از ا37 در ���� �
��رد را ��� ��ل ��} 

ات و �حw ه� از ���� R� ع� :,ش ��د �� در :6�دل� ��

  .ا�*B�د� ���د" Hر��ن �����7"ه�� 
  

 ،wد �� در ا37 �ح�� 

:��، �3 ��- �ع*(�م  �� �.*> ��;H
�ً�
V �� 3 #-ب���� �� X&V ات
 رو� ���gع  �9ا�


ا�    ا37 ا�
�+���M� 0%�ل و دو0G ا37 ���ر و �*��7�
�I6 ا�(,��'87�� �� -�
�B��� ا37 .  �*+z*� �ا�

�+� ��د�7 �� در ���*� ��د �� ���:� ا��ر� �
د�7 �� 
�H �� ����6iر ��م  �� �
�� از ��اg_ .� �3 در <�

8��� :���,ت �+� در ��9*� ا��ر� ���� . ����: �7��
��ز��ن �+� ;ص� Hزار  _gور� ��اH8 ��  �3 �� 7�د��

�� ���ت ��رد  ه�ف �3 ا37 ��د ��  :�.�.%� را ��ا�*�8
  . ا��ر� ��د:�ن <��� داد� ���8

�ً;�B:ا 
� 3� H�ً�
V wدر ا37 �ح �� 
� رو� ن ��ورم �� ا
 87�� �� -�
+*� 
�%j&� ا�(,ب �M�ل و ;
ارداد X&V ا��

� �� :�ا�%*8 �� �+� ���ن *��� 0V
� �� 3�  ��Z�H

�� ��Fس اد�F 
   �حf.�� �+� #(�(*ً�،د:�نده8 �� �
و ه+`��3 . ا�0 "ا�ح,ل �&6���" و" ��0% �&6���"

 �� 8�� 0��e �+� �� 8*%ز �� :�ا��i� �.*%���+� ا
L
��Z`ه� �� ��*%�� ���� JAرد �� �%�)� وا��
 در �


� از ��"�� ������"ا�(,ب را ��ا� '&��06% �� "  �

 ا�G�V :�ازن ;�ا� ا�(,ب و �g ا�(,ب و ��ز�.�� �E

��7�+� .  
 �7H 370 ��%0 �&�6 ا%����
 ا�G�V ا� �� �E زش

 را  ه�� 7} ده� �6�رز� را �
 ��د �� ده��� دارد د�*�ورد
"�*%�G����� 0G7}  دو �G�: ���*�H !"ده�8؟ ��&' !  
  


 �M� �� 3�ل B� 
� ���.�د �+� �6��> �� �Tا�� در را�
ز �Z��ZL ا� ا ارز7��� وا;_ ������" '.0 <��ا �
دن



ارداد X&V ا��; 0�
8 �
 ا37 ��*� ،"<���
ور� �� ��g 
 �� 8�
 اF 37(��� ام  �� �+���%*.�  :���� �� �.�: �� 3�

 را و )و �� :�.� �M�ل( ���7 از �-د7} �
اP7 ا�(,ب در �M�ل
 �� �

اI7 #-ب �+���%0 ا37 ���ر �� �9ا��
ا)� L

ZL  و X&V ارداد
0 �
�-� و ا�ع(�د ;Gا� ا37  دو
���Z ا'
���
 ا37 ا�
 :���� دارم ،;
ارداد در F+�  را د�6�ل �� ��&� 


 �+�د� B��� Hن ر�(�)� �� ا���ن 7��*� ا�� ��د �� �M�ل 
 �B�bو ��
 رو�7اده� را ���ه�� �+�7�� ���F ر�T� و

���ت i: ه�ات و��� �� ��� �� 8�# �.�H �� ��,)ا�


ار ده��ر �� '�I6 ا�(,����د را در ا�*��;  .*�z ���B�
�-ارش ز� uن ��ه� ه�����: 3�  �J� ف
�� ا� از �


د ������ ه8  ��%*8 ��
 !! �+�  ��6د� ام� �� �i�H از
��wF ��� �� �� را از �+� �
دم ��N�� �7&� ز7�د 


 ��د �� �M�ل �ح
وم B�
���ت i: ن���  ! ؟�
د� ا��7

� �� 
B���   و،M�ل�� :�'� �� <���.�د �+� �� ��دم �
ا� 
 ،:�'� ��  روا�P �-د7} #-ب �+� �� #-ب �+���M� 0%�ل

Sً�+*#ا �� �i�H ه�)� ه8  ��%*�� �� از s�: نH از �+� 

گ را �
ا� ه+%��J� �7اه��"�� ;�ل �ع
وف � "�ً)T�� 

م  ����� -ل-���7 ��7 از Hن ر�(�)� در #-ب �+���%0 م

د� ا��  :� ا� 
B��� ��ر �� �M�ل L ن���-د7}  �� "ز �� :��

���وgع�0 �H ل�M� ا�(,ب ���R� و �� و "��� ��
" X&V ارداد
; 0�
��> �Z��ZL ا� از ����ارز7��� وا;_ ��
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� �� وزارت ���ر '+.�ر� ٣٠�
وش 
0� . ا�,�� ��ا�(0 �+�د� ا


د �� از �
�- <=وهI ه�� �i&س '+.�ر� ا�,��  اF,م� 
٩5 P)� ،06 ��� در ���رe 0ن ��رد ١٧ ��&��ن '+ع���&�� 

 ��&��ن ٧٧��ت، 06e ��� ا�0 و �
 ا37 ا��س '+ع�0 ���ر 
���� �� 
B� . د �� '+ع�0 وا;ع� ���ر�F 37ن ٧ا�� ا��&�� 

  !ا�*,ف دارد

  ��,��� ر�*� ا�iB�ر در ��ز�*�ن  '+.�ر� اL د�6�ل ��

 را ��B� 37��L ن�� ا:.�م �
�0 در ا37 �+$ �9ار7.� در :��

0���7*��ران #��8 در #�H ���Gذر . ز��ان اه�از ا�Fام �+�د� ا'

 در �.+3 ��� Z7ر د�� ��*J7وH را �� ا37 ا:.�م �� دار 
B� �� ���5 


 را ه8 ا�Fام �+�د��Zدی   
B� .  

 ��.F �� س را&i� 0 در�
�� رژ87  از '���7�+� �� ،
�F&� زاد
در '�د� " �Fم ا���0"��� ا� �� ا#+�� �=اد  �%06 �� دارد در �


  در ٣٠���G : "ه�� ���ر ه��ار داد� و  ���0 B� ه-ار 
 $7

 �ص�وم ٣٠٠:ص�د��ت '�د� ه�� ���ر  ��*� و ;B� ه-ار

������  ". �� ��
اف �� �*Fآ��ر :" او در ادا�� ���� ��د ا
��ور ا7
ان ا�,�� �7ص� و ه�*�د ه-ار .>)٠٠٠/١٨٠ ( 
آ�&��*

 P)� ن٣١را� دارد آ�H از 

ا�، Hزاد را� و را�   ه-ار آ�&��*�، �-ر

 ه%*�� و ٤٤اV&� ا�0 و T� 
> �F
 ه-ار آ�&��*
 Hن را� �

از ��F�+i آ�&��*
 ) ٠٠٠/١٠٠(���(� ه8 آ� ��I �7ص� ه-ار 
،��
�� �� 
در آ+�ل . ����  را� رو�*��7 ������ ����ق را در �

�r و ����وريz: P)� و P)� از ٢٣ 
 ٠٠٠/١٨٠ ه-ار آ�&��*

ل ا'+��G <&�س ;
ار *�آ�&��*
 را� آ��ر :حR� 0�رت و آ

�r ���7 اذF�ن آ
د آ� ١٣؟ 7ع�� #�ود !دار��z: �V �� و ،�Vدر 

 
ا:���ن �T��] �� ا�*���ارد «در آ��ر �� #*� �7 آ�&��*
  ".و'�د ��ارد» '.���

 
B� ���.� �� ��,�ر)�س '+.�ر �F�6T�ت '+.�ر� ا

اض *Fز ه�� دو���ر �� ا
� ��<��%*�ن �� ا7
ان �%06 �� ��ا�

وه�� �� �� ���R� و �� :�'� �� :���7 #+,ت �*���
�

<��%*�ن، ��T(� "ا�*R��� در ا37 ��T(� ��اه�ن Hن ���� �� 

اي :
ور0%7� ��
;� ا�B: �� ،��ا���� و �
ادر ���  ه�ي و�

ه�ي �H�ن  در �Vر �ع�0�Gو :���7 ا�*,ف ;��� و �9ه�6 

د�Z� ار
; ،0��-ار7.� ���0" .ا

و��ن: "��7 از ا6� 37�ه�ي  


ور7%0 ��'ع� :
ور%7*� :����� �� �ع� از ���: ��ه�  ه� از �

د�  Hزاد ���� ���z: ح0 #"�ر ��د در ���ر <��%*�نV 
ا��، �

ا��،  ه� �� را#*� در ا37 ���ر �zوي �-��7 و از ا37 �� :
ور0%7
  ".ا�� 0BZ زد� ����

 �� 
�7� �� :���� �
 ا37 ا�
�H �'ا��ر ��ر 
دو0G ای
ان ��ی� وز7

اق ه�� ��د   زی
 ��F�+iا;�ا��ت در;6�ل F در ���� �ZJ��> ،

 '.0 �9ا�
� در ��رد �%�)� �-ود�اF,م �
د �� �ع�� ��0% 

ار��د ه�)�  ��3 دو ���ر ار:6�ط�� ����3، ;
 و� در ه+�ن . �

و :����ن ��-ار:6���:� ��:.
ان دا�*� ای8 �� �
د �� ا6G*� #�ل :��
 �Z*B�<9ی
�*� � از�
ی] ����G.�� ��3 وا��Z*3 و:.
ان �Vرت �
0�  .ا


� از ����.�� ارو<�)� � {7 ���در اوا�P �.+3 ��� �� د�6�ل ا7
�6�دSت دSر� ��د را �� '+.�ر� ا�,�� �*�;r �+�د��، 


:س ���} ���Commerzbank+GH  �� 0�
��ن  ��- :ص+�8 
��� _T; ��,�از ��:� .  �6�دSت دSر� ��د را �� '+.�ر� ا

 I�>
G�� 
 ر)�س ���
:س ���} Klaus-Peter Müller  آ,وس <*

�7� '.0 �ح�ود �
دن �6�د�G ��  '+.�ر� �H ��ره���از 

6
 �� داد � ��,� .  ا

 ��ا'�� �� د�6�ل <��ا ��ن '��ز� 7} �
د ��ر:3 ��اب در <�ر>
�-ارش  ��,��-ار� '+.�ر� ا
6� ���

���� در ���ان ه�

 ��ر:3 ��اب :�.� در �ح�ود� �,�*
� ٣داد �� #�ا;� هB*� ا� 

�� '�ن �� ��ز���  .����G  از 

  

  

  

  

  نگاهي به برخي از اخبار

از صفحه اشرف دهقاني در اينترنت ديدن 

 :كنيد
  

com.ashrafdehghani.www://http 

براي تماس با چريكهاي فدايي خلق 

  ايران

  :با نشاني زير مكاتبه كنيد
BM Box 5051 

London 
WC1N 3XX 

England 

  شماره تلفن

براي تماس با چريكهاي فدايي خلق 

  ايران
  

0044 – 7946494034  
  
  
  

  

!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  


