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  د� ا���ر� در �رد ا�������ن
  

  : ��� ه�� ����� از ا������ن

��  $#�#" ه�� ت ���ه��  و ا���ر� ه�� ��ر
  

  

  ����ٔ	 ������ن ����، در روز��
ٔ	 ��رد��

���� �	 ��ر���  :� ار��� از ا�

  )'�& ره$� #�ز"

tarzisr@gmail.com 

   

����3	 �� از ��" 
�8ه'ان 7	 ��ر" 6�ب را �� �4د ا�23����ن را�1 از �0�د ��ز
�. ع١٩٨٨ار�* ��رو" در ��ل 
������ن . ا
�، از Aن �1، در 
�رد ا�� 7@�ر �;� د< ا�?�ر< ه�" 
�='د د���� و 
��'�� �>� ���3;'. دا��;'، ��: ��9د�'

  .ا���� �� Aن دارد �� واB�=C را از ا��3�	 ��< ���9'

   

  ب-رگ ت� ز�ن +���� � �" داد� ا��ا�����ن ه*�() ارت' ه�� ��ر�� را از � ��ر  -١

  

 �9D�

� " ا�B 7	  �4ر���ن �1 از  ��رش �� 7@�ر، A ��FD� از ر4'اد ه��� 	���0�ن ا����ا�23  Gر���
ا
�، در ه��9 ز
�ن 
� ر4'اد ه��� را �	 ��د دار�J 7	 ار�* �4ر�� �� 7@�ر ��Iذ ��9د�' و �� Aن �>�B . �'< ا�'


�7 " 7	 ا
�وز در Aن �٣٣٠>;'ر � رگ، در ��ل . ه�" 
�9K را وارد 7�د�' "���A 	ٔدر ��ح ،���P از *�� 
��  �4ن 
�2ل، ه9	 �� را ز�� ���;* Aورد. ا�23����ن ��" دارد، �'ون 
�Fو
�� ��رش ��د;Q ،'=� ه ار ��ل R� .  


'، �	 �;T �� �������� رخ داA ن��

'رن �	  Bدول R� Vح� 	ن �����ا�23 	ن ��ه� 7A . داز �������رش ���
در �6Aز، ���وز" ه��� را ��ا" A��ن �	 ه9�ا< دا�B، �$1 ا�� ل@>� د�Qر �>�W�� B 7;;'< �� . ع١٨٣٩در 

�� Aن 7	 A��ن . ��ر دوم �	 ا�� �� ل@>� 7@�'. ع�١٨٧٨������� در ��ل . ��د�'، و �$1 ���وز" دوم  �X�Y ��ن �'
�1 از Aن، �������� 
�ز ه;' .  ل@>� �� ا�23��ن ا���[ ���3;' 7�د�'در 
���' �>�B �4رد�'، ا
�، �\* 9P'ٔ< ا��


�ز" را از د�B داد JK
در �;T ��م، .  ���������� را �� �^ر��< 0�4� ��* ��د و در ���8	 ا�23����ن �\* ه�" 
ا
�، .  ���� دا�١٩١٩Bا
�ن ا_، ����زا�* را �	 دا�4 �4: ه;' ���������� در ��ل . ا�23��ن د�B �	 ��رش ��د�'

'�'� �;�@� XFP 	� �08ر

�< A��ن  R� ت'
�B ا�� ��د 7	 #��ر< ه�" �;�� ��������، در اول�� . در P از �@\�
�;T در �R ح�B7 ����7>� ����ن ��B3، ا
�، �='اد ���Iت C@�ن . �C *��9'رت ه�ا�� در � ،���A� J� ���7 ر�\�;'

در ����ن �7ر، . ا�� را 
� ��ان �B�<� R رزم Aر���	 و ا����R�a �4ا�'. د�������� دو Q;' ��* �� از ا�23��ن ��
BI� :�� ن را�����4ر�� ا�23 B���� �� دا��� Bد� ��������.  


0;� �� ا�� 7	 ا�23��ن ه�9@	 ���و ه�" �4ر�� را �>�B داد< ا�'،  ���Pاد 	ن داد 7�@� T;� 	� ا�� 	8ٔ���
Bا� 	دارد ا. �� ��� B�=Cوا �Q نA �ا" ا��2ل د��ر�� � � �درد � �� 	وه�" �4ر�� ه�9@��� 	7 	7 '��� �
 ��

. �	 ه��9 دل�� A��ن �[ش 7�د�' �� ح�bر ���7< 
'ت دا��	 ���;'. �������� �	 ا�� ا
� �� ��د. 
'ت، رو �	 رو �'< ا�'
ر 
�رد ه;' در Aن �� �	 �7ر A��ن ا�� را �� �� دا���;' �� �� ا
�ر �4ر�� ��cرت دا��	 ���;' و ����B ��ن را د

'��0�.  

  

  ت�7وز ��رو�، را� را ب) ��� ��5 دا��4 و ی�ر� 12ب از #�و" ا���ن ه*�ار ���" -٢

   

 �0

'ت ه� ��* از از ورود ار�* ��رو" در د�� ،���7 B
��D�	 در ��ا�� ح>��
 BIل�\
. ع١٩٧٩
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��;' هBI ��و< �@�ور، �	 �K�ت د�B �٨٠" �\* ز��د ره0�ان 
�8ه'�� 7	 در ����ن ��ل ه. �6Aز �'< ��د ،

'ت ه� ��* از د��
0� . م. ���3;' و �	 و���ٔ	 ا ،'�'� R97  ��Q ن �=�د" و�����P ،���7ن�� ،�<��
، �	 .ع١٩٧٩ا

��D�	 د�B زد�'�
	 دل�� ا�� ��د 7	 A��ن �� ا�'< ه�" ����ا���	 و د��� ���ا�ٔ	 داود، A .7ن �� رو" Aورد�' و �	 �0�د 
  .از C'رت �� 7;�ر ��9د< ��د، 
\�لe ��د�'. ع١٩٧٣
�d '9Dه�، ��< ���& و ��� ��7�7* را در �7د���� در ��ل 

��، ��  ��* از ورود ار�* ��رو"، ����ن ���3	 ��د���YP و ه�" ���6 و���ا��  	ب، ��ر" ه�" 6�� .
0��f 6�ب 7	 
� ��I;' ��رو" ��9 ��ا�' ح�bرش�  B
 را �	 ا�23����ن ����	 ���9' و Aن را ا�� ورود، در 4'

B3�� ار�C ،';���دا �
ا
��>� Aن . م. �	 را��� 7	 
�Fم ه�" ر��9 ا.  ��8وز �	 
Y� 'YF�ف ز
�� ه�" ��* �� 
داود را از ار�>ٔ	 . ع١٩٧٨را 3�B( #[�� ��ا" ��YPن 
�8ه'ان، �1 از Aن 7	 ح>�
B ه�ا�4ا< 
�>� در ا���� 



�Fم ��. � دا���;'C'رت �	 ز�� Aورد،  R� ،B� ت�رو� "�CA ."A ."د�3ع در دوران . ا �ن و �=' وز��
در Aن ز
��B7 . ع��١٩٧٩ش و او��
�، در �4#�< ه��* از د�'ار"  7	 در Aن  
�Fم ه�" �Pل� ر�ٔ0	 Aن ��ز
�ن در 
�رچ 


� ز�' i�  ،'�د< ��د�. 7��8ه'ان �
 ��رو" را در ��داب jjا" ا�� 7	 در ا�� د�'ار A��ن ����'�' 7	 ��A �	 ��ر" 
و��;�م د���" ��;'از�'،، ادا
	 �'ه�J؟ در ا�� 
[�Cت 
�اBF3 )�رت ��B3 7	 ��ا" ��ن ��ر" )�رت ���3	 و 

  .�;T ا3 ار �'ار: د�'< ��د

  

٣- �  ��روی�ن ب) � �" ب-ر�9 در ا�������ن، از د�" �7ه�ان ��رد�

  

در ��$�ر ا�� ��ور ه� .  در ��ر�G ا�� 7@�ر �	 ح��ب 
� �A'ا�� �>� از ا�?�ر< ه��� �	 �'ت اl� �^ار
 ���;7 B
�R از ��ان ��@�� ��و< ه�" 
�8ه'، از ا��
	 ���3	 �� #�ل�0ن و از 3�
��'ه�ن �� �;m�� Tران در ح>�

 �\@� از ��لX 7	 ا�� ا
� در �7ر ���ن �;T �	 و���	. ا�23����ن، �e � ر�� ��9د< و �� ��9م �Cت �	 Aن د
�'< ا�'
���4 از �����9'اران 6�ب �� را Q;�ن از ���J ��4* دراز 
� 7 ';;7	 ���� �B�< . 6�ب �� ، �>�ار 
� ��دد

در ا�� A ،o4��ن �� ا��
	 و د��� ره0�ان الP�F'< در . ��رو" در ا�23����ن ز
�;ٔ	 ��Fط �4د ��رو" را 3�اهJ ��9د
دا��;' و  ح�m در )'د ا�� ا�' 7	 د���ش را ��  �� �	 ���B ���9;'،  ا�� اد7 �P	 A��ن �R ا�� C'رت را از 
��ن �� 


� ��د�' B�'9ه.  


�8ه'ان در 
�'ان �;T ��رو" را �>�B �'اد�' 	7 Bا�� ا� �
A��ن ��" ه��� را �	 و�a< در . واB�=C ا
�ف ه�، �>'��� را �>�B ���7< ا�� 7	 ه�p>'ام از #. �;8@�� �	 د�A Bور�'، ا
�، �\* ه�" د��� را از د�B داد�'

��رو" 
� ��ا��B ��ا" ��ل ه�" د���" در ا�� �� ��9�'، ا
�، Aن ��ه� 7	 ����eQ �	 ا�� ���8	 د�B3�� B . �'ا�'
7	 �T; در ح�ل ر�7د C�ار دارد و د��� ارزش Aن را �'ارد �� از د�' 
�ل�، ا����� و ح��K� Bq��� ���K� ،	 Aن 


�Fم ه�" ر��9 ا
��>� در ه�9ن ز
�ن، هJ در ��ر�� ه�" . @�ر را ��: ���9;'��دا�4	 ��د، �� Aن �'�' �� 7

�ر��ن ا��ا
��� ، 7	 �Y4 .)� ��4* �	 ه��9 ���8	 د�B ���3;'، ا
�، �=' ه� در ��ا�� 
�دم Aن را �A>�ر 7�د�'

 در ��ل Q،BIjj;�� �. ع١٩٩٧د�3� ا��\�0رات و ��ر�� وزارت �4ر�	 را در Aن ز
�ن ره0�" 
� 7�د، در ��ل 
١٩٨rق. ع�I�

�8ه'ان 
� ��ز�'، A��ن در ��ا��X ����د" روان ��د�'، و �	 �'ت  	7 Bو��د دا� ��ا��. ا�� �

��Iت ��ن ��* از ا�'از< ��د و اl� Q;'ا�� �� ��رو��ن وارد 7�د< ��9 ��ا���;'�.،،  

  

  #? �(��� از ا�������ن +1دب) �7ه�ان، ��رو� را �7�ر ب) <. ا�. =�. ارای) ���;1 از ��� �� -:

  

 و �=' ���A 5ر�� وی�4@، �� ��7ب ��رج 7���، ز�� ��م ١٩٨٠در رگ ه�" �� ا�� ا�?�رٔ< ��ل ه�" 
���4	 �'، و در Aن ��م ه;> ،1�F* و��7 �� �� و )'ا�� را از �> اس  . ع3٢٠٠٧�9* �	 ه��9 ��م 7	 در ��ل 

3�J، ا�� اد�P و��د دارد 7	 و���� �� در ه� دو. ��ز" ��9د، �4ن ��ز< �� روان ��د�' J��7ب  و ه Jه ،�lا�� ا "

0;� �� ا�� 7	 �	 
�8ه'ان 
��R �����	 �� 7	 ���ا�' ه��>���� ه� را �	 ز
�� 3�ود Aور�'،  ���@��& رو��ل' ر�

 ��رو��ن ا�� ا
� رو�� ا�B 7	 راB7 ه�" ��;��، د������� در ���K� .R�7	 �'ارد، 
��� �;T را د�� ��ن ��9د

��ن Aورد 	� . 	�A���� 7	 از ه��>���� ا���Iد< 
� 7�د�'، ��رش ه� را �X ه;��م ا��8م 
� دا�'، ز��ا 
�8ه'ان و��


� B��7. ه�" ���00 �'ا��;' "����;' ��" ����ب 
� ��د�' و ا�� ا
� از دBC  ه'3� "�b3 ه� از J� . ت�I�� ،�
ا

��'�'��رو��ن و ا�23��ن �	 �'ت ���2� �>�د�' �C�� ل اول�� *� JCه�9ن ر 	و � .  


�< ��* از ا�� 7	 راB7 ه�" . عJ�9Y�١٩٨r ��رو" ��ا" XFP �@�;� ار ا�23����ن در ا���7�  ';Q
�� وارد  ا�23����ن در 4 ان ;��١٩٨w'< ��د.ع� 	�3�دد، ��ا7;�ن . ، � 	7 ����� �از �;' ه�" د�3 R� Wدر ه�

�8ه'ان در 
K� ��" ��دن از Aن ه� �� دا�� *F� �� و ،��	 �'< ا�'، ه�x دل��� در 
�رد ��;�� و �� �;T ا3 ار د�
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Bا� >'
  .ا��  د������ ����� ذ7� �	 
��ن ���

  

B- "C9 D1را ت ��  FG از �1وج ��رو�، 12ب ای@ 

  

از C'رت �� . ع�٢٠٠١>� از وP'< ه��� 7	 �����9'اران 6�ب �1 از Aن 7	 #�ل�0ن را �=' از ��ل 
 Aن ���	 7	 �1 از Aن 7	 رو��ن از 7@�ر jj د��� 6�ب ای@ ب�ر�;'، و �� Aن ���7' 
� ورز�' ا�� ا�� ا�B 7	 ا�'ا4


'�'،، ا�� �� را، ��: �\�اه;' ��9دA�� .'�د�� �
 W�� ��I�A��ن ��ر�G . ا�23��ن �� �;�'ن ا�� ح�ف ه�، از �'ت �
�@�ن داد 7	 از ����'، را�?	 و در���" اش �� . ع١٩٨٩" ا
��>� در 
�< 03�ور. م. ا. را �	 ���4 �	 ��د دار�'
'@7 �9� B�8ه'ان د�

^ا7�< و دادن .  �� �;0
وا�;���، در ��ا�� ا��>�ر ه�" �X�8 ا_، ر��9K� 1ر 7@�ر، 

 ا�� 7@�ر هQ J;�ن �	 3����دن �;T ا3 اره� �	 
�8ه'ان و د��� ��Kد ��ان، �	 ا
�'. ا
���ز، وا7;* 
;�I �@�ن داد
  .ا�� 7	 �	 زود" و ��د< �� ���ا�;'، ح>�
B ه�ا �4ا< 
�>� را از C'رت �� ا�'از�'، ادا
	 داد


=�)� ا�23����ن د�' Gدوران در ��ر�  ���� 	�ا��درا�� ز
�ن . ا�� را 
� ��ان �>� از  �'���� و و��ا�
@�'ن �	 �;T دا4�� در 7@�ر، �� �����7ن ه9�ا< �� ���و ه�" 
�8ه'ان، �	 ���� 3�B( و �Q�1 را ��ا" ����ن �\

�Qرل  ���7ن، . ���8ٔ	 ا�� ����B، �� و��ا�� ا�� 7@�ر �	 �'ت ا3 ود. ��B �' و �	 )�رت YC'" از د�B داد�'
9���ت ��P ��'
 ."A ."ا . ،Bه� �4د ���ن دا� '=� ���A و �;�ب 	���

� ا�� ���* را �	 
��ن 7@�'م jjدر ��ق  


�8ه'ان �1 از Aن 7	 ��رو��ن Aن �� را ��: ��I;'، در�B ا�B؟ �	 ��ور 
� ح�m 7	 �	 ا�� 7	 ��A ��ر" ر���'ن �	 

� �A ،J��9ن را �>� از � رگ ���� ا���0< ه� 
� ��ا�J �	 ���ب Aورم >��
��ل	 �.،،  

  

H- ����7ه�ان رژیJ +�بI را ��1;�ن �*�د�� و ب1 � � 1�Gوز �  

  

 X�8� "�� �ز� 	7 "�Y;P ���� ا���� �در �$�09 	د 7�� �� 	�
]Pا ���9د، ه�9�در . ع١٩٩١ا_ را �4ل� 
ا�� در�B �1 از �7د���� ��د 7	 �97�����ن �\���� ح ب �97���B ��رو"، در ��ا�� . 
�>� �@� ��د�'

��ر�1 ��ل����، رX�C د���� 7	 در . ا�� ا
� �4د هB�<��� J �\�� رو �	 رو �'. ����eQ �	 را< ا�'ا�4	 ��د�'

�B�=C ����" د�B3�� Bر R� �� ،Bار دا��C 	رو�� B
��ل���� �	 ا�� ��ور ر��'<  ��د 7	 R97 ه�" . اس ح>�

'��9� y?C ،B3�� �
در ا�� را���، ح>�
�* اP[م . �4ر�� ا�� 7@�ر را 7	 �� K=� o4' ه�" ��� ال9�� )�رت 

�اد . ���ددد��� �;T ا3 ار" �	 ���7 ار��ل . ع١٩٩٢دا�B 7	 �1 از اول �;�ر"  ،BI� در ا�� را���، از ار��ل

'
A �9P 	� "�����  .6^ا�� و د��� ��ر" ه�، ��  �

رژ�J ��ا��B �� ��* از . ا�� �J�9Y ض��ٔ	 4�د 7;;'< و و��ا���"  �� روان ه�اداران �X�8 ا_، وارد ��9د
'��9� B

��'ا
�، ا7;�ن �	 �'ت �>	 و �;K. دو ��ل از 4�وج ���وه�" ��رو"، 
�Fو �C�� � . ، در �>� از	�ا�� �� 	�

�BI ا���  ���� و �� ��ور ���� ح�دlٔ	 ��ر�\�، ا�� 
�>� ��د 7	 ح>�
�� را در ا�23����ن ��Fط داد 7	 ��ا" �
  .���'ار�* C����� ه�" 3�وا��  داد< ��د

< ه�" 
�8ه'ان،  ا�� ���2� و د������ ����B، ز
��� رخ داد 7	 ��ه�ن ال'�� ر����، �>� از ره0�ان ��و 

0� ��ل �� >�
��ر�1 ���>��، وز�� �4ر�ٔ	 ��رو"، �1 از د�'ار �� ا�� �>�	 . �	 
�>� د�Pت �'. ع١٩٩١در 


�BC ا�[
�، ا���Fل ���'�7��jj' ورز�'، B
،، در 
�� ح�l	 ه�" 7;��� . ���ز ا�C �� B'رت �	 )�رت �7
� �	 ح>�
]
7�;��ن، از  ���
=;� دارد 7	 ه� ��;Q ��9' و در ����ن� �I� ��� 9P� ره0� #�ل�0ن د�Pت �	 A �9Pورد �� �	 وا�;


� �4اه' �� C'رت از 7�ز" �	 #�ل�0ن ا���Fل ���'. م. اP[م ���9' 7	 ا �<��
  .ا


��'ه�ن �;��، �X�8 ا_ را ��: ����;' و �	 �3 >aو� 	از ��ران ����� � ���
 �� '� X0� ،B7�ا�� ح
  .ا�� ����4ر 
��;' ��A در د�B ��زان، ���'�' �'. ار�* �X�8 ا_ �>�B �\�رد. 
�8ه'ان �$���'�'

  

٧- �  ����Oن از ا��) د<�ت +1د�� ت� ا�������ن را ب) $�G M��� ��9 ا���Cد� +�

  

�	 �@�ور ر�A ،B3;� . ع١٩٨٠ا��
	 �� ره0�ان 
�8ه'ان، ه;��م ��Kد ض' ��رو"، Aن ��ه� 7	 در ��ل 
او در ا�� را<، ��ر" . ، ��B7 ���9�4�� اش ��9چ ه��� را در �7< ه�" ��ق ا�23����ن ��B4دو ��ل �='. ��د�'


�ل� �� ."A ."ورد. اA Bد� 	ار از ��09ر" ا. را��م 3��ا
��>� . ا. ا�� ه�9ن ���� ه� و �6ر ه�" ��د�' 7	 او را ه;
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  . �$�09�، ��8ت داد�'1�١١ از 

B@ن �=�د" ��ز������P 	� ه9>�ر" اش �� اا�� ��ر . او ��4# 	� ��;?�ا
��>� در �;T . م. از �4��ادٔ< �
��	 )'ام ح��� در ��ل ه�" P x��در ا�23����ن ��  ح�ل و وضy �� ا
�'وار  ، . �� >';;7�I�ت ��'ا 7�د٩١ و 4٩٠

Bن دا����'. ���9� �C�� * ا���ار��� �ا_ � X�8� Jرژ� 	7 '� X0� ،�8ه'ان
��ٔ	 6�ب �� mدن �	 �K. ����ا�� P د�
 ز�� 3@�ر C�ار ��7 B3	 ١٩٩wا��
	 �1 از Aن 7	 ��دان در ��ل . �Q�7'. ع���١٩٩٢	 ��9د و �	 ��دان در ��ل 

�X�8 ا_، ��4m� C'رت را از د�B داد و . او را از Aن �� ���ون �>@;'، �� Aن �' �� ���� را ����' 7	 ز�'< �� ���9'
  .را ���3	 ا�m ��Bدن �� Aن �' 7	 �	 ���� ��" 

 �
 >�
��* �� ���� از ���	 اش �	 ����B در ا�23����ن ��9 �'، �� او در . ع��١٩٩wز �@�* در 
��ٔ	 ��رو" . ����8" ��" ا
;� ��ا�* ��دP T;� ن���او در � �� 	�8ه' 7
ز
�;ٔ	 ��ز�@�* �	 و���ٔ	 ره0�ان 

�ٔ	 #��ر< �� 7	 ���o ح>�
B ر���� ا��ر< �'< ��د، او �	 �[ل ��Aد �	 و. دو��� ��'ا 7�د< ���'، 3�اهJ ��د�'��
در ��ا�� او،  �1 از Aن 7	 . او را در ا�� �I� ��وه� از �;����8ن P�ب ��  ه9�اه� 
� 7�د�'. ��واز 7�د


�8ه'ان �Y�ف 7;;'، دو را< و��د دا��;' Bد را از د���A ;' �� �[ل�����9' و ��. #�ل�0ن، ��ا�: �ن �� را �A 	7 ا�� 
  .او ا��\�ب دوم را �� � �'. �	 ا�@�ن �$���'د

  

٨-          �  ����Oن، ب�ت1ی@ $ ��� را در ا�������ن ب) ��ن =ورد�

  


�D'، ��و< ه�"       ��

�، در  �� ���7���9;'ٔ<  ،';�3�� Bد� 	رت را �'C #�ل�0ن 	ن 7A ل �1 از�� R�
#�ل�0ن د�' ��ن را در 
�رد درس د�4�ان، ��م �� ���4	 J� .ا
'اد�� �4ر�� و ا�23��ن، �BI و �� ه�" ز��د" دا�

A��ن J@Q ��ن را �	 رو" ����ش 
>�X ه�" �4��� 7	 در Aن ه� ه ار ه� د�4� در �4�	 ه�" �\�Y و . ��د�'

��4;'، ���	 ��د�'A �
در ا�� �� �	 ز��ن . در �c� ��د �� درب دا�@>'ٔ< #X ��ر د��� ��ز ��دد. �Y4)�، درس 

�	 �� و هp9;�ن #X را 3�ا ����'، ز��ا �	 #�0�0ن 
�د ا��ز< ��0د �� ز��ن را را ا��C ر" و����' �� �3 ��دا �
��ز< 
��ا" ز���� 7	 �A T;��ن را . Aرام Aرام ز��ن ا��ز< 
� ���3;' �� �	 ���ون از �4�	 �7ر ���9;'. 
=��;	 و 
=�ل8	 ���9;'

  .اد< �'ا��;'، ��  ا��ز< �7ر داد< 
� �'���< ���4	 ��د و ز���� 7	 ��ن Aور �4��


�8ه'ان، ��* از �	 C'رت ر��'ن #�ل�0ن، وارد  o��� ،"زادA 	� 	��اول�� ض 	' 7�د دار�� 	ن ���ا�23
از 3�J ه�، )D;	 ه��� را 7	 در Aن ه� زن و 
�د در 7;�ر . �	 �=' درب ��;�9 ه� ���	 �'�'. ع١٩٩٢از ��ل . ��د�'

�Q ،'�'� �
���;'< ��ن زن ا��ز< �'ا��;' �� .  ر�' �	 Aن 7	 �� �>'��� ��9س ح�)� 
� 7�د�'، 
� ���'�'هJ د�'< 
  . در ��دٔ< ���� ��ن د�'< ���'

����'ن �Qدر" �	 ���	 �� 7	 در دوران #�ل�0ن را�x �'، ا��0ر" ��0د، ا
�، ه9	 ز��ن 
�08ر ��د�' ��   
�رد، ��* �� ه� و ه;��م C'رت ���" Q$��ن �� ��Fط �X�8 ا_، �	 وضy در ا�� 
. ح�8ب و �� د���9ل� �� �� �$��;'


�D' در ��رٔ< ز��ن 7	 در ��>;T، در . ا�� ���	 ��0د ��
 ���K� 1�ا�I;7 ��

�8ه'ان �	 ز��ن ا��ز< �'اد�' �� در �Qر
ا در ��ر�7 در دار ����Q ر. ��م �� �\B ���� � ا ���G داد< 
� �'. �� �� ��د�'، ��B7 ���9;'. ع��١٩٩rل 


�ن را �	 Aن ح�& Aو�  ���9;'�8
�9
� در ���7 �� �� دا��	 ��د�'، �� P د�>� ��زار � . ���;
P[و< �� ا�� ه�، ا�23ن ا

�8ه'ان 
��ن ��ل ه�"  	7 ���
�	 را< ا�'ا�4	 ��د�'، . ع١٩٩w و ١٩٩٢را 7	 #�ل�0ن ا��8د 7�د< ��د�'، �� ه�ج و 

��'�'، و . 'ت راض� ��د�'
���F	 ��9د< و از Aن �	 �;� �
 J���7 �� ه �� ��8ه'ان �
A��ن ه��  ��ل ه��� را 7	 
�;�K ��* از �;�8< ه ار ��7�� ��ن ��4* را در ا�� . ز�� ��ران راB7 ه�" �7ر C�ار دا��;'، 3�ا
�ش ��9 ���9;'

  .�;T ه�" 
��ن �;�9�c از د�B داد�'

  

٩- �  ����Oن ��*;1ان �(�� ب1 ز��ن ا�

  

ا�� . �2����ن ��ر�G دراز و #�m��� از ا���Fم در ��ا�� ��8وز �	 P ت، �;T و ��
�س ز��ن دا��	 ا�Bا3 
�;�K در ه�90د . ا�� ا
�، در ه9	 ��" 7@�ر رخ 
� ده'. ا
� ��* از #�ل�0ن 
�وج ��د< ا�B و ا7;�ن هJ ادا
	 دارد

'D

� �@��ن، 7	 �\* ز��د #�ل�0ن �	 Aن �=�& دار�'، �C >و��B��� ود.  


� ��د  	�3�� >�K� 	@C�;
 R� 	� ا" ����ن دادن�)�رت 4@� � 	، �	��� 	�رد ه�" ���
. از زن، در 
A��ن را �	 . در Aن �� د�4� �	 
��;' �� و 
�ل ���Q " �� �4رد )�رت 
� ���د.  
� ���;' ب�لا�� ر�J و �;B  را

در ���4 ر4'اد ه� ح�� ا�� . ه� �	 
�دان ���، 
� ده;'ح�V 6�ا
B و ��وان �	 �4��ادٔ< د���"، در ����ر" 
�رد 
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هp9;�ن ا�� ��4@�و�' د�4�، ��7 را �	 ��C ر���'< ���'، . ��7 ���ا�' C�ض* را ادا �Q '��9;�� �7ر" ا��8م 
� ��د
  .او را �	 ح�V ��وان �	 ��ز
��'< ��ن 
��Fل 
� ده;'

 �
�A'، �	 را��� 7	 #�ل�0ن زن را �	 ح�K� V�و�' در �\* ����د< ��" 7	 ��" ح& ��ا" ز��ن در 
��ن 
�@4�B . ا
�، ا�� 7	 �����K;� J و �;�K #�ل�0ن Q;�� �� �4رد 4@� دار�'، �� در�B ا�F0# .Bٔ	 دوم  ��9ر 
� 7�د�'

��ٔ	 زن، در ا�� �� ��ر�G دراز در ه9	 ه�09د ه�" ا�23����ن داردP .��P 	ٔ=�� ن ه ار< ��ن��
 و ا�� را 
� ��ان در 
  .����>�ن ��9ل و هQ J;�ن �@����ن �;�، �	 رو�;� د�'


�، ����ن دارد�C "و< ه��ن ��9م ���
�� .   دادن د�4� ����لf و J7 �� �	 ��ه�، در ��ا�� ا�23����ن، در 

�D' در 
�رد ز��ن، و ���97ن 
���F ح�Fق �@� ا�23����ن، �;x در )'  ��
ا��س داد< ه�" );'وق ا�>@�ف 


� ���'ازدواج ه� J7 �� �� ازدواج ه��� �
در ا�� ��، �>� از ��ر< ه� ��ا" ازدواج، J7 �� از .  در ا�23����ن، ��

� دا��	 ���' �9P د< ��ل �در )' .  �� �Q ،Bا� 	�3�رت ��( �� J7 "رد ازدواج ه��
در ��ر��� 7	 در 

١٣
��ن �� د< ��  'Y�3 BIو ه B�� و ��در . در ��� د< ��ل�� ازدواج 7�د< ا�'، �� و دو  Y�3' در �Qرد< ��ل
';���ا�� ا
�، ز
�;	 را ��ا" ��ر���� ه�" . ����ر ه�09د ه�، ز��ن ا��ز< �'ار�' �� �4�	 و �� ح���� �4��اد< را ��: �


� ��زد Jاه�3 Jه "��در ذه� . د�4�ان ح& ر��3 �	 
>�X را �'ار�'. �	 ز��ن ا��زٔ< �7ر داد< ��9 ��د. د�
 6�ب و ر���	 ه�" ��وه�، ا�� ��ور و��د دارد 7	 ا�� ه9	 
D'و�B ه� را �;�K و �;�K #�ل�0ن ���9D �����9'اران

';��9� �
 .Bد< ا��7 X��� ،ن����رو����� ا�23 T;ه�ن، در ژر�3" 3��" ز�وا" �0 �ا ،�
ا�� ا
� را ح�� 
� . ا
  .��ان در �\* �F3� �K� ��@� ه�" 
JK 7@�ر ��  
@�ه'< ��9د

  

١٠ - �O�  ���ن از $*�ی) +*� در ��ن 1دم ب1 ��ر دار ا�

  

�� ��������، در ��ل �
�دم در 
�رد . ع٢٠٠٩ادارٔ< ا�>@�ف ��� ال9 �� 	�0;' 7� �� B4�� ed�
��وه� را 

' 7	 �[ش ���� ��ا" ا�� 7	 #�ل�0ن را A Bد� 	� 	8���'؟ ا�� �د�'��ه� دار �Q ،ل�0ن�# �� 	���F

���د در  B
ح>�

�
��;' Aن ز
��� 7	 ��رو" ��Y� ��;Q�" از 
�8ه'ان 
� 7@�'، از � *��4	 ��4 "@� � 	� "��l�� Wه;'، ه�'� >�
Bارد< ا�^��  .  

B3�� ل )�رت'P و ���bC >����* از �eY . ��ر�� د���" در ه�9;'، در ��رٔ< د�' 
�دم در 
�رد د��

;��X و  :
�دان 7	 ح�ض� �'�' �� �	 ���* ه� ���G �'ه;'، ���ن دا��;' �
����bC Jc و P'ل� #�ل�0ن �	 )�رت �7

B�9د ا��Pرد ا�

� ���9;'، ا
�، ر��< ��9 ����;'.  B3�0ر در��P &و ح B@7 �(ح� �� 	ل��
. #�ل�0ن ��ل از #��& 

�ران ح>�
B را �4ش �'ار�'�
A��ن ا
;�B را ��
�� 7�د< ��9 : �� ا��س ا�� ��ر��، ����ر" 
�دم �Pد" ر��3ر 

�B@7 J ��ن 7	 ����: ا�B از 
��ن 
� ���' و �	  ��ا�;'C ���� '، ا�����ا 	�4ر�� وا��� ��، �	 ���و ه�" �;
  .���وه�" ا��Dد ��9ل ��* �� ارزش 
� ده;'


� دا�' 7	 Q�ا ا�23��ن �	 #�ل�0ن 
� ����'�'؟ ��A ا�23��ن 
� دا�;' 7	 Q�ا ا
��>����ن در 7@�ر  �<��
��A ا

'< ا�'؟A  ن��  

ن ارا�ٔ	 ���G ه�" رو�� �	 ا�� ���* ه�، 
\�ل�Iن �	 ه'ف رزم Aر���	، دراز 
'ت و ا���ا�a" ��4* �'و
B3�� ';�4اه Bدر ��ل . د� ���در�	 وB�m ه�" 7��'" ا��8م داد، . ع٢٠٠٩در ��ر��� 7	 ادارٔ< ا�>@�ف ��� ال9

١٩٢
�دم در ��ا�� ا�� ���* 7	 Q�ا �	 #�ل�0ن 
� ����'�'، از 
��ن   �I� >د �K;� ،'�داد G��� *��� ا�� 	� 	7 �I�
�\* ز��د A��ن از #�ل�0�� �	 . �\* ز��د 
�دم ا�� ح>�
B را ��3' و ���0'ار �4ا�'�'. از ح>�
�� B�X دار" 7�د�'

ا�� واژٔ< �4ب را �	 Aن #�ل�0�� �	 �7ر 
� ���' 7	 از رحJ د�;� ا���Iد< 
� . ��Iٔ	 �4د ��ن �4ب ا�'، ����* 7�د�'
A��ن �I�ت ��4* را . 7;;'، �� ���وه�" �4ر�� ��رش 
� ���' و P'ل را �� ��BP و �	 ��>���، ��ر" 
� ��ز�'


� ز�;'، ا� از دا��;' B: د����ق ��Q�C 	� 	7 ���0و #�ل ��و #�ل�0ن را . از #�ل�0ن �����7 '��� �
 '� >'P�Fن از ال��A
  .د�B دار�'، ��9 دا�;'ه��9ن �� ا�� ��وه� 7	 P���ن ره0�" ��ن را �	 

  ����ن

��1�  �1U 9" ت��;@، 

  .خ. هـ١٣٩٠ �-ان ٢٢. / ع٢٠١١ ا+��ب1 :١

•   

 


