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��وط� ��و	�  

��ج�، � �، (ا���د ����ی ���� ��ور وا��� ،"�.���-  )���ر ��اج ا+*(�ر ا	)�'&��ن، �$�����ار، �#
6$  ����3ۀ ،  "�$� 39 ر /5$�ۀد ، ا��3�1وط$1 ��ای �0/" و '(�دی ��ای ای �دورۀ و آ*�67 ��رۀ   او

، در >�3ر �� ، ا67 '=�- را �- �$�ن �" آورد >- در آ;�ز /�ن �$&��،  1906در  ��اج ا+*(�ر ا	)�'&��ناول 
�ت ا��(�اد و 1��A ا��@��ر آ'?�ر /�ی و ��گ آ	�67 ��ده ا�1 >- ���ر67 (��3وط- CDل ، طE?�، �Fاا�

و ا'�37- ھ�ی  �5 رو��Gی و  ��0د +7- ھ�ی  �$?�� ����ل '�" 7�	��� 0� � ) �0/" *�اه و ��ر'$&1
�'� �$Fدر -�'3�ن  ، و ج�ھD$1 در��ر ا��Iاط�ری ا'H$DG �- ا�رۀ �01906/$� ��اج ا+*(�ر در ، ��ر'$
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دھ� >- �5$1 ھ�ی ���ر  و ���/" '- از M7 ج1L >- از �� ج1L در ز��A �7�ت ھ�Kھ�J /�ار  �"
���   :و �� ��7Qش ��گ �- O$D)0 ا'�37- ھ�ی '����N *��7 �" ��دا*��� دا

�L�ی U7دا'""���� هللا >- از آR�ر ر.�  

� �� ���ی  �ل  �Fرا ��'"                                                                               *��7  دا                      
�� را                                                                                 �  1	�G� و�	وغ ج�ھ� دا'� �	                    

� از ��.N  ج�ن جL�ن 	�'"                                                                          WLاد ج��  

               �@�رف را رواج" داد در ا�Eم '$=��0                                                                                
                           '� ��=� در جZ7�?.                                                                    "'�)'�L را ا���" ��

                       ���ر آن ج��7ه >� ��اج ا*(�ر '�م آ��                                                                       
  �ن جL�ن �Fد�7ه '�را'"                                                                             ھ�$�ون د�7ۀ ج

                                                                        "�$F م >- ا>��'�� درE1 ا�D� ن�L                               
                              �D&� 67�'"                                                                        ��ه �0	$?3�ن در /�ت د

                              ��6 >�0�ه ���7 "وا�#�"در ر�� دا'�7�ن                                                                     
 W7�[0 -< "'�&'ل ط(\ اE� م آردE< 

                                   

  م" 1906ج��ری ، ق  ١٣٢٣ذ7?@�ه  ١۵، ��ل اول،  �د اول، ��اج ا+*(�ر ا	)�'&��ن ٣۶ص 

   ۴۶ -۴٢در ا	)�'&��ن/ (�ا��" .($("/ص ج�(� ��3وط1$      

��ی ���� ��ور وا���� H. 0 د�7" ا�1 �� ج�ذ�- ھ�ی وط�" '� " از ا.&�س ، �/"از ��3وط- و ،
 N�$� ی >- درU$h 67دارد ھ�$3- �$3=&�ت���ر i�E0 ، یوط6 *�اھ" �0ام �� '� " از�F ر�j7ا>�ری و ا�	 

6$��- . '- ج�(� ا�1 '- ��3وط-، U$hی را >- �� ط(Z  �دت ج�(� ��3وط- �$�ا'$�. ا�1 را�#F 1ا� ��L�
�د �Fا37" �&�ی ��3وط- ،-��'�' N�3و، ��3وط�� -���7 �" �0ا'&1، ط- ای >- �- �0پ �& -'�Fو ،

ھUاران  �#�- و ��$#- را �$�ه >�ده ا'� R �0��1 >�ده  ، �iر*$6 و آ���0ر ھ�. ��7دا'�7" *�د را �=��ب '�
*�اھ�� *Eی  '�F��&7�ن �" ���� >- رH$n ج�(� ��3وط- ����ی ��ور ا�1 7� دا>��  (�ا�)�" �����"؟

�- ، >�ش '�F��&7�ن �@��� ���ی �0ا$�ن �1ُ. �� '����7در 	o�ی .���" >�3ر /��L�'" و ا�]�ره 7" را 
�'� �$F1 ھ�، ا'�37$�ه ھ� در$D=ح، ���ی ���$�7" >�دن ا����L ا67 ا�1 >- .  د�U� 1'��'?�دا'-  �- 

�- ا'�؟�- ا'�؟h- در>" از 0 ��3وط- *�اھ�ن h- در>" از ��3وط- دا��h ورق در��رۀ  �D و  �/" و  �D دا
�- ا'�؟*�ا'�ه و ��3وط- �" و ا�]�ره ای ھ&�$� و '�" �0ا'$� از ا�7ه  '��� N@��ه '�7&�ن ���5ل ج�<Q0 ��

�$n��' "7�3وط- *�اھ�ن ا. ھ� و ���7ه ھ� ا�]�ره زدا� �D/ -� ورق M7 �� درک و s[� ول '�ار�7 0� ��و17 آن
�'�ا از �#�Lم  �L	 HD�� �3وط- و /�'�ن و��$�ھ�$6 /5$�ۀ ����ی ��ور وا�� �0�م دار و '�ار . �$�ا'&

در ��+ Q0>� دادم >- >�C0 ھUاران �#�- در��رۀ .�ادث �$��7&� ا��  . �=��ب �� از '�� ��3وطN اول ا�1
��D#� N�@�  -� 6ج . '�" '�7&� 0� در��ر '�'��، �=�ت �" >�� �]�ز ا�#(�ری��رۀ /N$o ��3وط-  در�' �'

�ه ا�1 W7�)0 ن��                                                                                                             . رو�#=�ی ا	)�'&

 " >-��3وط$�. h?�ر �� ��3وطN ;�ب آ�� ��ده ا'�و ��(��$6 ��3وطN ا	)�'" ج�'(�*�G�ن '�$�ا'$� >- 
��ن &DG'ه ا�=) ا67 ا'?Eب ���$ND ط(?N ج��7 ��رژوا ���(��ی '7�u- ھ�ی 1688( ��د���5ل ا'?Eب ��

1&3' ��R -� و ���نو ا'�@� از +ک . �$��" ج�ن +ک رھ(�ی &DG'ب اE? ، ی�G�و ا'?Eب  0�  �5 رو
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، >�jت �@�'" �ن '���'�ت و /	D&#" �� �$��" �#�ھ$� و ا�]E.�ت،  �5 ��رن0� ��ا'��م و  ، >($� 	�ا'&-
                      . درک 0�زه ای از ا'&�ن و ج��@- ارا�F -nد��7]�ح � و . . . ���$ND ج��@- ����ن و 	$D&�	�ن 

، ��ا��ی ، آزادی، ��'"ج��@N، ج�ا7" د67 ازدو�1، ��ر���ن، /�'�ن، ��0د، ��1D� ،1، دو�1، ��3وط-
M$=#0 ت ، /�ا�����0?�س ، '��$�'��$&�،  د��>�ا�"، 	�دZ. ،17، ا��?Eل، ھ��،  �D، �](� �ت،  �ا�1، ا'
�- ا�N$ 1 ��او� �3وط- *�اھ�نا�� �($�$� >- ا67 �#�ھ$� و �?�+ت در ذھ6 � . . . زدا7"	�F W= -'�Gh . �7آ

�- ھ� و @� ھ�ی ���  ��ده ا'� 7� �=�+ر؟د���7  در 	�L *�د ��ر'$&1 ا'� 7� ���"؟��x#�'- �� از روی '��
"�                                                               . د�1 	�ا�0 ��ده ���� ، ��'�ه '�" �0ا'$� اد � >�$� >- ا�7�ن از �ND ا���+ل و 0@�ر�7 ��

                                                                                                       

  ��3و -��3وطN ��3وط- = 

"�E1 ا��[D� = 1�  '#" ج��Lری*E	1/ا��رت / /دو

  / ا0(�ع  �7�/ ر�&1D�-�D = ا1�ُ 

�ه = ظW >�دF�رD��  �7هللا �����5 �6 ا��.�6/| و ا��67/ ��اج ا

�7@1.�>�$1 /�آن//�'�ن =   

  �N[D �$�اث، ��اج\ /�رت، .�7{��1 = 

�G" �-��0د = #$��ج" �D و  ��=0  

  ;$� *�د ����ر، .�17آزادی =

  �$��1=ا�� �- �@�وف 'L" از ��=�

   ?E'$1 = 0#=� �- ��د د�G7ان

  �=�+ر7&� = ا���د

  ا��@��ر = >#�ر

  '5�ریو '��ت از D&0~ ا��?Eل = جL�د 

�&$�Eا�0�د = ��ن ا�  

 N��ج ="'�� N@��ج"'�@�  

  	�د17= 	�� 	" هللا

�$&�= ا	)�'1$ �'�$��'  

�د ��رن ��0د �- 	�3��Lوط- و در67 دوره �#�Lم  "�' W7�)0  و��7ه  رو������ M7 }$. -� ، "�' W=
��ا ھ� و �)U ھ� در درون د67 و . ج�ی 0#=� رو�#=�ا'- را ا)�ل �" >��، ��*�رد .&" و .���". F$�د

�G" �- �1ُِ . ا	&�ن زدا�F "�' "7دد، �$�اثاز ��1 و . �$����'��1 �- �$�اری #$و '#�ت ،  �7روپ �0/" 
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���ر67 و . >- ��#=�67 را از ر	�6 ��رون ��ر'$�- ��ز �$�ارد �" �د ��رادو>&"،  D$- ا��@��ر ارو��
��ور �$��'�� ، 0� ��ی آ*� �0/$��اھ�ن -�                                                                                      . در �]s ��ر'$
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  د������

ا0#�ق  ���0-'�ع 	=� و دو دو ، $�ۀ ز'�F"  درک ��1 و ��ر'$�- ھ$� ز��'" ��ای �� �- =W 0@�رض �$6 دو
�- ا�1 دو���ارآرا�� ا67 �0م را  د7���7" . '$#��د*��(  W&' یU$�ھ$�=�ام ، دھW&'WLh N اول و د67 �

�0�$� '�����7�ز '��ا'&1 رو�#=� و رو�#=�ی را  .  WLh Nان دھ�=#�رو�#=�ان ، ھ��ی رو
M7ژ���n�7ا ، "�U. 1��$� او�F ���رو�#=� . �0 ��د'� و ھ� >�ام �- .D?- و �Fوھ" D; ZD@0$� 	=�ی دا

/�ا � و �?�ارات . �" ا'��F�37وھ" .�U" �$� از آ'=- �- رو��Gی و >�ر رو�#=�ی �$���37 �- >�ر 
��؟	U$h -hی ا0#�ق �" ا ، و ��0د طD("  ھ#��د ��ل �@� از ��3وط-. . . .�U" او را در /#H �" ا'�ازد                      

�د، U7�Fد رو�#=� از 	=� �" "� W7�)0 دEج�'" و ج -� �=#��(�س رو�#=�ی ،  .�U" ارگ طCD ، رو
�'U$� �01 . را از 60 �" >�3 و د�1 �- >�د$�<�."�h�� و "?D* ���< "� را ا�7�د ، "?D* 1��� ا��(�اد دو

-�در دھU$D ھ�ی ارگ ھ�را  �$�وز���ا'->�دh �0" در /$�	N ، رو�#=� را از درون *��" �" ��زد، ��ز��'$�	
�� ��خ '��7" �&��ۀ ، ��ای ��#�وت و H#�0 ���وم �" ��زدرا از '@�1  .���هھ� �� O$0 دو��ه ، ��3" >

��ده ��.�'- . دJ7 د67 و د�G7ان ��1 را  �� ��G �" ��ا'�، د67 ��$Uی �$=�� و �� ا��#�ده از *�3'1، *��7
>- آ*�67  �$��ا�1. د(�از ��U. � 6$" و 	�ا�6$	7U=" �� *�3'1  '��" �0ا>- د67 و ��1 را د $(��F�ن �

�$W 	?�ان آF�ھ" و و ��1 ��$Uان د67 ��$Uان ���0- '3�ن داد >- . �آوU7ان '��E� 7ک�E را در رودۀ آ*�67 ��
 -� "G�#$3�6 آزادی در *�د، �$G�'- و ارگ< W$���، د�G7انا �ام و  ��=DL� "D&' ت ج(�ان  ، از ھ����A
اذھ�ن  ��- ذ�$W  را در ��0د و �0/"و رو�#=�  تو �?�+. '�وارد >�د، رو�#=�ی �� ج�7�ن'���7Qی را 

��                                          . ��ران '��د'� '- L�0� ھUاران رو�#=� >- ھUاران ;$� رو�#=� را �$0. ���*

                                                                                             

                                   

 

  

  

  

 �L�$u�0 -< -'�G'�دی ھ��Lن �� ی ج�)�'@�ۀ ، ���ھ� �د و �?�+ت جL، ا*Q ;�$�1 و ���ار ھ�ی '����$�ه و ط�
�$)=0 ،"�E1 ا��	�د . در67 ���0- 0#�وت �$6 ز'�Z7 و ���6 از�$6 �$�ود. '�را ��'�م >�ده اطD(- و �E ، دو
M$n+ ا�Fد د��7ار و ��$�د�	 -< ��� "� "��W=3 رو�#=� اW=3� -[* 67 0�ر�7" و . ھ��'?�ر د���7 و ��

"Gھ��	ا�1 .   
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�ه در 	��ای اU7م ، رو�#=� W)�0 و 0$�ر*�ر، '��n$� >- �� رو�#=� �#�Dج$� ا	��اف �F �=#� Uمو جھ� رو
و ��ر'$�- و  رو��Gی  ?E'"�- درک '- ، ��ل ھ��ز '3&�- �� 7���ی /�ن �$&1 و 7=�  �@� از ط" ��. ھ�

��Gی  ر�$�ه ا�7 و '- �- 	��L&���رن #F رض ��1 و�@��- ھ�$6 *�ط� F�ھ" . درک ��ن درک �#�Dج ا�1. �
�� ��ل د�G7 ا�F روش و �$�� ��ن . �� در �� �A رو�#=��� 	$�5 رو�#=� ھ&�$� و F�ھ" 

��� -'�G�$ھ� ،QF وار در ز�7 ��ی �1 ھ�ی -�#$�- و '��67- درون 0#=� راه '��اھ$� 7�	1 و �� �3h�ن ، 
-��- و >L=D�ی 	�ور�7#* �7��6 در  �5 د$�7��ل >- . *�رد �" ��*�������$ND ر��'- ھ�ی 67��h  وا

�55���"  و �$Dم روا'" ن��D   ، د�� و �(�ل در 	" R�'$- ، د��=�ری �" /���اطE �ت �� �$��ی �
��س ��3 /�ار داده �" �د��� .W?  �3 وh ری�=��- ، در �5 د�*�� W7�)0 �7�50 اد �- ��دۀ 30($- وU$آد�

��3h�� -'�0 7- ھ�ی زا��7ه دار�7 �� >- . �" �د "� -�3h �7 و '- *�د ��ن�� >- د�G7ان از آن �$�اب 
�" ���0 از اC$5' 67 ��ن *�اھ� �؟. در آن  =H و �(��� *�د را �($����'�� -h �7�I' 1D#; از *�اب �Fا 

�7�                                                                 . اول ھ�1D#; ����  -< �$n��' 1 را دا'- دا'- ��3��$� و �@� از آن دور 

�0�$� '=�ده ا�7، ھ� و F&&1 ھ� را �ُ� >�� *Eء، ���رد �ری" >- ��رد '&W جھ�7 ��06� ھ��ز  .�'" >- در ��
Jھ��	درون  ، ��< �I� "د، *��6 واژه ھ� را ��#�� >��، 0@�رض ذھ��)� W$D?0 را �&�ی �$D?0 ، د و�* U(�

آ'�- دار�7 ���ع د�G7ان ا�1 . د�1 '$�	�- ا1oL' . . . �7 و ج�(� �I� >��، ھ�ش ��ھ�ش را ����1$ ��3���
ھ��ز �&�D-  >�ر �� ز��'" زار�F "� �0دد >-. ��5ف �" >�$���ون ��دا*1 ���$- ، �+ی 	=�ی>- �- .${ >

0��� ھ�ی ��روR" ���ی ���� ��'(�ل ����� . ��$�د67 را �]�ح >�ده '�" �0ا'$�د�ار و و ���� ھ�ی 
�$'�)7�F ار . ��درUھ-�D<  ری را�=�آھ�6$ $0)" �د ��ای  ��'�� ارۀ�]�ر ا	?" �" h$�$� 0� ، �� د��(�د و د�

��د ا67 *]- را �- '?� �=�F .�$3دن�Fه و �� �� K'�* �70�ر -< �$���ھ� . >�3=� 	=�ی �I� >�$�. ھ��ز �$
�ط� ھ$� >&" '�" �� ھ��ز �- 	�د17 ا'&�'" '��$�ه ا�7 �- ھ�$6 *. ��رد ��ر�" /�ار ��ھD@0�$?" را �$(�>�'- 

 N�QF �'ج�@" �0ا��< ���0 �?' N�$nوه . *�د را در آ�F هE< �7را در  ز -D< "�(- رو�#=� از �" 	�د7
. �- >�h- ھ�ی 7=]�	- ا��  �Uد.�  �" ا'�ازد �0س از '���دی او را. در ز�7 ��7(�ن D@0?�ت �" 'QG$� .�$3ارد

�درو�#=� �- .${ 	�د 0� *�د را '?� '=�� �-  "�' W7�)0 �=#����$� >- �Gh'- در��رۀ *�د �F . رو$� ��
�$'U� .�$�=$� د�� "*��� . در ��رد ھ�- U$h *�د د�1 �- 0?$- �$(��7 و�" در ��رد د�G7ان واژه ھ� را �� 

>&" >- �0ان و ظ�	$1 *�دG�	" را '�ارد �- >�ر و ا	D$�" �$��'� >- در ��ز�$6 . >�ر *�د �$��ی ��د�$�
Fھ�. �ن اد �ی �$��7" و دو�7ن >����د�$� W$=30 دوم ��ز�$�" را ND.�� ان�G7اول 0�ر7=" . '?� ��1 و '?� د

�6 �@� آزادی 7@�" آF�ھ" درو'" و . ھ�ی *�د را ���7 رو6 >�د*��                                    . د�G7انآزادی ��ای ����1$ 

ا;CD '� " >�ر 	=�ی �" >�� و '- >�ر ��'" و ، C5 و دور از 	���'(�ی رو�#=� >&" ا�1 >- 	�رغ از 0@(� و 0@
W��. "�@7 >�رش �$� از ، .��W >�رش را >- در ا*�$�ر ج�� QF "� 1ارد >��� /�5 جCD '#\ ��دی �" QFارد 

� .D=3� W" اج��� " ا�1�� "5�           / جEل آل ا.��/در *��1 و *$�'1 رو�#=�ان. ا�7=- جCD '#\ ��دی و 

                                                                                                        

  

  

12  

��س�  

ا�1  *05�'���0" ، رو�#=�. و ���(�'" -�Uر >�*�ای ، ����L�0M�7" ا�1 و C0 و رب ا���ع ، �#=�رو
 ����$�ه ا�1 و �����7U�M ، �&�ی ر �7�ی ��ده>- از 	�از اD; ، "ر �7��7 را ا�1 >- ھ��ز  *6ھ�د�
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L[0$� ، و ����M ا�1 ا�]�رهاA]�اب و در ج�م  ا'Uوا0?]$� ، رو�#=�. ��'�F�ن ز'�ه W$=30 �$�ھ�
                                                                                                     . هروز��و  ا	&�'- ھ�ی درو'Uاددر ازد.�م 

 �� M�����u- ھ� را د�7ا'- وار ���0- �" >��، ����M، ��'�ه درF$� ا�1ا	Z و � ��.  ، }$. -� M����
�د �" �د، ��وازار0#�ع  از، �hاغ *]� .                                                                                       

  ��'�ه روز'��- '�" *�ا'�

  ��'�ه 	=� '�" >��

����  ��'�ه آد�L� را '�" 

���ای د�7ن و رو�#=� ��ژه ا�1 ����M ا��ه ای ، #=� ��ای ��0$�ن����M ��ای ��0�'�ن ا�1 و رو
���M. ��ای '��7نا�1 ای � ، �=#�'��دی  ����M. در ھUار و M7 ��ده ��L�ن،  �D" و ���7ار ا�1 و رو

�" ا7&�� 0� ز�$�- را ��ای ��واز د�G7ان ����M . ��ای '3&�1�6 رو�#=� ا	D$�"  ا�1 ��ای ا7&��دن و
�� �0 ��$3' "� �=#�#=� �ُ� از ����M درون '�ارد و رو�. ج�ا >�� واز>���هرا از �� واز	�اھ� ��زد و رو

"L0 ،  س�)� M���" از و رو�#=� �$�اھ� '��7�ن �Fدددر �Eی  �م  در*33"0� �� ا'�ک  �" ��� ��/��Dن�
�� در ز��Dh �7اغ ا��ط$� *�دش *�د را '�3���>��  �- 60 �"'�  ��3 /�. -< .                                         

                                                                                            

ھ�UF ���د '�" '�Gد 0� *�د را ، ��� " ��ای /o�وت ا�1 *�دش/o�وت >���ه '$&W� 1 ، رو�����
�" و ھ&�" *�د را �=�ود&$h �0 ��< "��7ط$�ر و  ، ارز �� M���رو�#=� . �" >��داوری و 7�0�ک  0�کو �

���M زاو7- دار . از رو�" �$U7�Gد و ����M از 0�ر7="� ND< ، -� "Fا�1 �- ��د ��� Z	ه و ا��*�h
 �=#��N آھ�$6  ا��h1*�  �"ا	Z و �" ، زاوLh "�-7�ر�� �$��*� و >ND رو�DF ��'�� وی ��ون .�>1 و��

�- و ز*�" را د+�� �$=�� و د��L�ی  ��;��$�ن، د��L�ی ����M ا	?" و �0ا'��� ا��F .1دن ج�����1&*
$�N ��ا'�ن  '�ک �- ��n$6 رو�#=�  ��دی و  ��                           . �HG را از د�1 داده ا�1*�ز'(�ر و ا�1 >- .

                                                                        

�=#��$�" >- ���Fد >D- د�7ار  . د�1 داده ا��D< 1- ای >- �$� را از. �$U7�Gد>D- ای ا�1 >- از >�D- ، رو
3�- ا�1F .   

- �                                                                                                 - رو�#=� ��ج�د ;$� *�دی ا�1 و آد�" ا�1 >- '�" �0ا'� ھ��'J ج�� 1 ��
  ادوارد �@$�        

  

  

13  

!�  

��ر درF$� ا�1�6 و '�� �� �=#�رو�#=� در . د'$�7" ا�1 >- رو�#=� را >��G3 �" ��زد، ��6 ، رو
6�در /��Dو *�د را  	7U="  ��ج�دW�  ���7�*  ، 17 و  ، ��/@$1 	=�ی *�د را �- �$�ن �" آورد، درون �
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 ��< "� 1$)j0  روز��ه "F�'6. ز���ا'� '?� *�د را در��ا�� �� �=#�وا.� ھ�ی ��رت ���ی ، ا�F رو
��Wn �@�	" >��، ��3���و ��دم دا'�7" =D�رو�#=� 0� و/�" >- از دا�7ۀ اR$�ی . �" �0ا'� *�د را �- .${ ا'

رو�#=�17 را ، '$���زدج��� " را و '?� ا��#=�ا'- ا ��اض ، ھ�را و  '@�ۀ 0=($� �$�ون '�3د، ��ده ��د 
�6 �- �@��ی رو�#=� ��دن '$&1 . ����د داده ا�1�?C ا	���ری '$&1 >- . اد �ی رو�#=�ی دا �=#�رو

��ری و . >&" ��ای >&" ھ�7- ��ھ��0�$� �" �Fدد،  �L��F"D�ی رو�#=� از درون 	@��$1 ھ�ی '� . 
 1$���ر روی '$�ورد>�ر و  �- �0�$�ِ  ، �د'(ُ  و D?0$�ی #�ھ" ، �]�" ھ�ی رو�#=� 0� از 	@���'�� ��ر و ، '�

�6 '$&1 >- رو�#=� را از '?�. ھ�ی $�67 ز'�ا'" *�اھ�� ��'� /N@D رو7�در ��ر67 �'�' �L�0 ، "� "L0
�6 ھ�ی ��ون W�x0 و �" >�و�' -=D� ش ��زد U$' ،H7�' U$h ��< "� ج�ا �=#�دW&' -< 1&7�7 . را از رو

رو�#=� ��&�N  �ا�1 و ��" . در �$� /�D و �0�h Q;�< N�ر�$� ��'�ه ا�1، �6 ز�7 '�م  >�ر رو�#=�ی
���7 آ�$QG� Uرد�� و از >��رش >را �0��  اورھQGر ��ای آزادی '$&1 >- � ���)�رو�#=� M7 ا'&�ن . �� 

�� W�x0 �� ، 6�� W?@0 �" '�7&� ،از ��F -[Dی �" U7�Fد. ھ�$3- در .�>1 و ج�($�ن ا�1 .  آزاده و ��7��1
 �7�F "� ، ��< "� �[* W)?0 �� د و�� "� W��0 �� .                                                                                                       

��ی ��� در  �5 آوارF�ن و  �5 0(@$� �F�ن . W$=30 �" دھ����  u$�" از رو�#=�ان را رو����� $#
 �5ی ،  �5ی ��G��<�� H .  �5ی >- رو�#=� را از ��7�7" و '�7&�7" *��" �" ��زد، �&� �$(��7

��=$� �&� M$D< M7 �� وا/@$1 و .?$?1 را -< .��< "� �$�رو�#=� آواره و .  �5ی >- رو�#=� 0(@$�ی �0
�د دو��ر دh�ر از، 0(@$�ی  "� "G'�G$� ه ا�1 و  7=(�ر ز��'" >- در ��ز�$6 *�د از، *�د� -'�G$� د�*

�د ، ��ر د�F �� >��ه �ن از ��ز�6$ "� "G'�G$� ر�hا67 از. د � �o� "G'�G$� را از ، *�د �=#�رو
، �$G'�G" او�$-*�د  در ��.ND از. �Lhۀ رو�#=� را �- �6ِ دو�� �Lhه W7�)0 �" >�� �6ِ دو. �U7�$ددرون 

"'�R "G'�G$� از *�د ND.�� دد و در�F "� 1 دو آ30- ظ�ھ�&$n -0ا N	�$/ در ، M7 ۀ�Lh درN�#$Q� �7ھ("   
رو�#=� . ج�ا �ن 	�د از 	�دG'�G$� . 17" �1، دو �$G'�G"  ھ�. �- ظ�Lر �$��� �رف ا �=�ف '6$3 

. �Lhۀ ھ�ا �" >���و �� �13 ھ�ی  5(" �� در *E /�ار �$G$�د ، 0(@$�ی ���$W ج�ا �ن از ��ز�6$ 
"G�#$�G" و  5($1 . از وL$F�7�ی رو�#=� 0(@$�ی ا�1ذھ�$�Gی و �"  �D" ،  5($1 و #$ا67 

�0?$� و ، ا'3@�ب ��زی، 0=�وی، *�د را در ج�J زر�Fی ، ا67 ����>��7&� و �" >�3"، رو�#=�ا'-
��F -Gی، ��DLان ��(- U$D$L' ،"Fم،  0#�د و L�0�7" ، '#" د�G7ان،  �?��- ��ا7"، �0ط�- ���h ، '�ج$�Gی، ا
"7��' ، "7��' 6���  ، "G�$ "� ،"F -D��. "� ، . . . 3�ن �$�ھ�' .                                                                                         

                                                                         

  ھـــ�UF دل �6 ز  �D ���وم '3ـ�                 >� ��'� ز ا��ار >- �@�Dم '�3

  ھ#��د دو ��ل 	=� >�دم C و روز                �@ـ�Dم � >- ھ$� �@�Dم '�3/*$�م

  

  

  

14  

  '&د�%$�ر

�=#�EFد7��0ری >- �- ج�J ھ� ��1 و . �&sD ا�EF7*1د7��0ر($- �- ، در >�3ر 0�ز7�'- و  ���-، رو
 �7�* 1ر�� و �" آ'=- �I��7  ھ&�" �"�- ج�J 60 �- 60 .5�ر >- در  دی��ج�، >3�'�ه �" �دھ� ��'�
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�� در  �5ی /�ار دار�7 >- رو�#=� �� . �Fدد *��G'�� �7ن �"'$&�"  ��ا$�C- در ھ��ن .5�ر 
 �Gج� "� �=#�#%رزه ، $+و�*، رو��)�ی'�م ز�7، رو�#=�. ��ز�EFد7��0ر �� EFد7��0ر � ا�7=-��'�� رو  ،

�-�، و �#��ت >�;Q را �- '#\ ��ده داران '�67 �7U7�D0 N3$ن، 	o�ی ا'��'1و ا��1%د ا	��اض ، ا/�.%	� $
EFد7��0لایر در ھ�  ��ا��. '�$�ا'� ھ� >- ��$�د EFد7��0ر ا�1 ، �- �$�ان ج�EF Jد7��0ری W7�)0 >�ده ا�1

�" �- ��د�                                                 . ارزش اA�	" و �Rوت �" ج���7 ، >&�'" ا�1 >- در *�ن و ج��ن .�

�ه ا�1 زره W7�)0 M������M �� رو�#=� �#�Dج. EFد7��0ر �- ��  M7 از M7 ا'�0(�ر و از -D$)/ . ع�'
(�ھ�" �" ��W7 و ط�Uآ�$U ، دارد(�ھh ، 1�ر�$� ��'�ن رو�#=� '�ع  �-����M  �$�=�ب �ن .  M����
ھ��ی >��7" و از '�ع ، ا7&��دن ����M. آز ����h N7$6 �" ا7&�� و رو�#=� از رویM0 �� ، از روی '$�ز 

�=#�                                     . وط�اط" ���1/" و  *8 از '�ع ��ط$?�ی، ا�1 و ا7&��7" و درج�زدF" رو

، درo� 67$?-. آ'?�ر *�د را ��?(� �" ��زد >- @�ع ا'�37- اش �- ا'�ازۀ ��7- اش ���، $��� رو�����ِ 
�=#�جL�ن �$�" و �D$?- اش �- ا'�ازۀ �0�" ا�1 >- *�د ��ای *�د �0ا$�ه  *9 . 1�0 ��و>�و��" ا�1 رو

�0�" . و  �ض G$� ���� -� 1�0$�د ا'�37- ھ� و آد�L� را �]��Z ط�ل. ا�1 �=#�W� ��< "�' -�[�0 ، رو
 �7�� ��)' �Fو ا ����زات �د و �]��Z ا �?�دش ھ�$6 ا�1 >- ھ�G" ���7 �- ا'�ازۀ Mh�< 1�0 *�دش ��

�7�* "'�� 1$@Aدد ، و�F "*E� .ی�=#�ھ��3$�" و د7���گ �� د�G7ی M7 '�ع ، ار0(�ط،  ��ای �h$6 رو
آ'?�ر ، >&" >- از �0�� دراز�0 ��� از �Fدن /]\ �" �د و >&" >- >�0�ھ�� ا�1 . ج&��'" ا�U'1اع 

�- ای �F W7�)0دد	�< 1�F -� �'ا���ا��E$&1 '@�ه �" ز'� >- ا�D&� 67��D� �F�ن . >� �" �د >- ا�
�W ا'�،  '�3'�?�@�ر �$�ھ� >- د67 ا	$�ن �0ده ھ��1  و ، واجC ا 1&$'��<�Fھ("��$�دQ� ای  Z��و  ُدره�&

� ھ�Eo@� Nت اج��� " و 0�ر�7" را در  . . . د��>�ات �$���� >- *�ک �� �� ھ�دو، دار�< "� �=#�رو
                   . �$=�ر EFد7��0ری و '(�د W. 60 -� 60 '���7، از ط�Z7 ج�J زر�Fی، �$�ان >�Mh رو�#=�ا'-

                                          

�hن >�ر .  ?�F "� "'Eدد ا�]=�کرو�#=� �� رو�#=� '�" ج�W� �G �� رو�#=� دا*W د7���گ و 
�=#�>�ر رو�#=� ا'�37$�ن و �0�$�  . درF$�ی �� ا'�37- ا�1 و '- *$U زدن از روی در7�ی ج$��ن ، رو

*Eء ھ�ی �F ،  �=#0اھ" �$�ھ� >- ��#=�67، ��ا��ی 0�ر�7 ا'�37-. 7�ر>�دن ا�1 '- ��0�ب �3h �� �$0 ا�#��
�� W��=0 ، �?�اط را ا	Eط�ن s$�50 >�د و ا	Eط�ن را ار�]�. و دا'� را W$�=0 >�ده ا'��د>�رت را و

 WGن و دا'���3ا. . . ��3$� و >�'1 را ھWD� ھ�ی Jھ��	در �0��"  U$' را ، ھ����ان �G7�=7 ���* 13� از
�- و ، رو�#=� �#�Dج. 0@��" ��3$�ه ا'��$���- دا'� و ھ�� را ، ا'� �D=- �� ھ�&�7" و W��?0 ا	=�ر 'Uده�?�

.�7#" >�دن >�ر رو�#=� '$&1 >�ر رو�#=� ا7&��دن  D$-  ،  �" '�7&�و .�#7" >���� را ��ای  .��7 
ر���" ا�1 >- ھ� ، د7��0ر �$�ون '�3دا�F از '?� Q�EF>� رو�#=�  . ا��(�اد و x0وW7 و �0�$� آF�ھ" ا�1

                                                                                            . �Fر �$#������ د��L�ی *�د �&�ی روز �L� M7اب را 

                                                                                                �" *�اھ� در ز�$�" WF آ��ده و ��.UDون
                                    �- د�1 *�د �Fدا�" ژرف �=��                                                                          

                                    ده ام را در آن ��$��                                                     0� آ��ده ا����ا'L�ی 	���
                                �6 از و�$1 '��- و �Fر �$Uارم                                                                         

=" از ��د��ن طCD >��                                                              �$� از آن >- ا                                  
�� آن >- 0� ز'�ه ام زا;�ن را 	�ا *�ا'�                                                                                          ��ا *�

                               ز ��ا��ی �$=� '���>� �hن روا'- >���                                                                  0� ا
                                       	�ز'�ان 	&�د                                                                   ، ای 	$D&�	�ن >���وا

                                                    �7�G�� ز'� �$�ن و�7ا'- ی �$=�م رو�7 و�� "�                                 
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                                      ��ای ا67 60 	���دۀ �" ج�ن                                                                        
  ��ده ی �$�ن ��دF�ن

                                �� ��ده �د��ن/�رل ��د

  

15  

  45 �%ن

  

                                                                                                                          ;� '�ن اQG� �Fارد
                                  ر'J ھ� در ر'J ھ� دو�7ه                                                                                 
                                                                                !�$                                  ای �&$s ��در ای *�ر

                                      از ���L�'" �" درO7 ج�'1                                                                               
�D��  �� �7Q��' "���0 J�h �0 ��ودھ� �" �0ا'� >�د ;� '�ن اQG� �Fارد/

M���از . �- �$�ن آورد67��h ��ر " �0ا'� وA@$1 رو�#=�ی �� را '��دی ا��5  ،� "���� -< 1 �
 �5 ازھ� .  �5 ����M �$���� ، /�ن �$&1 و 7=� دررا ا	)�'&��ن رو�#=�  ��/@$6�1 ھ�$��و�1 >- 

"G��$&F ."F� "��* �5  ،"F�$و�7ان >�ده ،  �5ی >- ��ز �$6 وا/@$1 و 0#=� را از �$�.  �5 ��
��رون ، ا��(�ادی >- از �$�ون،  D$- ا��(�اد را �- �A *�د W7�)0 >�ده ا�1ا ��اض  �5ی >-  . ا�1

3�- ا��1&�(� و و رو�#=� �-  ا�1 7�	�-رو�#=�ی ر*�- F M7دU' �#=70�ر . �)�&�  �3h �Fو 0�ر7=#=� ا
�ا�F �� 	�ق ��دم ، �ُ�د �"از �'- ا�F د�1 .?$?1 را ، �>��" �$�ون .?$?1 را از .�/- �، داغ �U7�$د 

*$�'1 ، ج��17 �" �د، ا�� ز��'" >- ز�7 '�م رو�#=�. �]��Z ��� و '�Gش ذاW�  �7�* "0 >�ده ا�1
، 0#�/- و Z7�#0 �- �$�ان �" آ�h ، �7ر و Ih�ول ��رت �" F$�د، �Uدور ��3" �0و�F "� �7دد ، رخ �$�ھ�

���- ھ�ی �=�ر در، �Lت طD(" و �Rوت *�اھ" ا0#�ق �" ا	���$]�ه � ، ا'�37- و �Lhه ���7ار �$�Gدد ا�
، ��'�� +7- ھ�ی �$�ز. . . ��رت �" ��7Qدارگ *�اھ" و .Uب ��زی ، ج�7" و .Qف د�G7ان �]�ح �" �د

ز��'" >- رو�#=� '- �- .${  ��دم  �دی ج��@- �Gh'- �- /�ل و /$�	N رو�#=� ���Gد؟. +7- ��ل �" >��
�- ، Rx0$� '�ارد و /��W روF ،1&$' 17" ��دم و اوA�ع	�د و '- �- .${ ج�\ در روز��ه #F �'�0ا "� -'�Gh

�- ھ�ی رو�#=�ا'- را رو�#=� را از روی '=��7" ،  �ام �Lی ؟�ھ����رد ��7Qش و ����7 /�ار ھ� و '�
 6�#F 1(�����او را و رو���7" از روی ���Dن و �(���ش و �$U ھ�ی �7U7�D0'" �30$� �" دھ� و  "� .

�G�ن و  ، در ��h ��ل �&$6. رو�#=� ��ای  �ام ا���س  �@��ی .?$?"  *�د را از د�1 داده ا�1	�$D$5�0
�" '�(G�ن ���G ھ� . �" W$5�0و ��	$�ی ھ��'?�ر د�1 �- ;�رت و Ih�ول ��ده ا'� >- ج�G&�+ر دو

�- ای را �" �0ان در �� رو�#=� /�ار داد؟	�$D$5�0 �� "D�  "F�'ای ز�� ، I&h-� ُ��ل ھ� اھ�$1  $�ن
�� و ژ��" ��L '$&1 >- رو�#=� دارای h- ز7�د '�ارد و ا67 ھ� <�<�ا67 ��ج�د ��L ا67 ا��7�� ، -< 1 ��

��ر در  �W ، در ��/@$1 	=�ی *�د#F و ��< "� "h ، "ھ�Fر ��+ی آ�?h اش "F�'ۀ ز�$��ر و ، ��دم '�
     . اوA�ع Rx0$� داردو  ��ر0(��ی دا'�7"

�=#�;� '�ن 7=" از د;�;- ، در >�3ری ���م ا	)�'&��ن '�ن و �@$13 *�د را �x0 -'�Gh$6 �" >��؟ ، رو
� �  ،  '�7&��ه. ھ�ی ��$�د67 ا�1 Z76 و '�" �0ا'� از ط���$� '�ن ���رد '�x0 . Z7ش '�" �0ا'� از ط��?'

�7��' 13$@� 6$�x0 ". و �" '�ن ا�1 �?��" ، ھ� ��� ��ر��ن ا���د او��$� و، ھ����� ا�F ا���د �$&�. '?�
1��$� Z7ار از ط����� >- >�ر رو�#=�ا'- �" . ھ�ی .�	�ی �- روزی '�$��� �$���� "&< �Fا �=#�رو
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��< .��< "�' W. د >- ھ$�=�ام ;� '�ن را�$G$� ا67 >�ر ���� - ای را در�� . H� ، 1ای ا� -Do@� ن�' �;
در روزF�ر �&$6 . و ��ز �$6 >�ر و ��>�ر ��ھ� �$��رد $�- �" ��زد �"، در �&$� راه >- رو�#=� را 

.���ه و /��D آU7�$� �0د و ، �&$�ر د�7ه ا�7 و د�7ه اM7 -< �7 رو�#=� ز��'" >- در ;� '�ن �" ��زد
� ;� '�ن '�" �0ا'� �L�'- ای ��. ھ��R -� -< "��Gوت 7� >��" �$��� دھ6 را �" ���د و /�D را ;Eف �" >��

                                                                                                                         . رو�#=�ی ��ای 	�ار از >�ر

�=#�ا�� ، ا�1و '�Gش آزاد و رھ��ه از /$� و ��� �� ر� 7����ه >M7 '�ع ، M7 ��/@$1 ز'�ه ا�1، رو
�دو/�" >- از  M3* مU$���71 و د$�i&� ، -� ی ��/" '�" ��'� ��ف و ��دهU$h �=#�و ����M از رو

 -��د��Dط ��* "� W7�)0 . 6 آ'�ا� -< "DD  -� ن����� �W=3  در/(�h ًEن رو�#=� و رو�#=�ی ا	)�'&
�ی ��ز >�دن رو�#=� ��، را �F >�ده ا�1و >�رش *�د و '?� ، *�E- >�ده ام، در �?��N د�G7، ��$�د67
�L=D< ،���=$� 13� ًء 0� . ��وی *�د و ھ�ا��� �=#�ھ�ی رو6 روی  �- ا'�37-، از >(� و >���س ��'�$Uدرو
. در ��/� و ��/@1$ ����M ��/" *�اھ� ��'�ھ����ن ، و .�U$1 �$�ون '�3د �QھCاز +ک /�م و ، '$�ورد

 �=#�G7�'- ، ��را'�n$�و  5($1 ذھ�" +ف >- '#H �" >�3  �5ی در ا�1 و  5(" �� رو�#=� رو
�)�ل . W7�)0 >�ده ا�1 س&خ�-  �1%درو�#=� را از >-  ��  �5ی ا�W$=30 .�5 1 �" دھ�اش را  �)Uیا

                . 0(�W7 >�ده ا�1 7�س��)��-  7�س�)���N7 ا67  �5 آ'?�ر ��G$6 ا�1 >- رو�#=� را از 

�5 �3h -'ج#1 ذ;�ل را ، ی >- ���ی دو دا M7 "'�3$� �5 ، ط�ا." >�ده ا�1در  M���� �5 
 �5 ،  �5 د�7ه �ن و '��7ن،  �5 ��0�'�ن و ��0$�ن، �ن�$� و �$�=�ب  �5 ، رو�#=� ا�1
6�C دوو  '3�� زدن �5 ،  �5 ��ا'�ن و '�7�Iن، ا	�F�3ی و 0?$-�* ،*�h �5 '� نو �ن�$�h ، �5 

�ن �D@$�ن  �5، �ن دو�$-و  ��زیدو�$-  �5 ، ���$�ن��'�ن و �� -�?��s و 	��ا �5 ، و 	 ،�5  
($- ��زی و ، و  و �>�ان �5 '��ار، ZD@0 و D?0 �5 C$D?0 ، �5 ZD�0$� و ، /]@$1ج�'3$�" و  �5 

 ���ی��  >�3ردر �h$6  �5ی ا�1 >- رو�#=� . . . ، و آد�L�ی >�U� Mhرگ Wo@� �5 ھ�ی ، �&�
��، �- ج�ی �� �- 7�F(�ن >�دن *�د�- *�د ���ی ��اج@- �- A@� ھ�ی ��ھ� ���ی ��اج@- ، ا'�37$�ن  ��

        . ژ��" >- ��'�� �0 ����+ ��وی *�د رو�#=� �" '3$��. ا>1 رو7$6 �0" �" >��>�ام  ھ�ھ��ز ھ� 

                                                         

اھ�م ھ�ی  . �" ��زدو '���'" رو�#=� ج��@N ا��(�اد زده را �]�ر دوا��ار ��37�ن ، ;� '�ن و درد /��6$
رو�#=� ا	)�'&��ن از . 7=" دو 0� '$&1 >- رو�#=� را در ��G0�ه '��0ا'" و ���7x$1 ��ق �" دھ�، 	3�ر 

�0ا'� 0� آ*� �@��ض ھ�- >H '�" . ا�H#' 1 >3$�هز'�ان و 0(@$� ،  ��0�ً در >��ر /�GD�ه، 0� ا��وز ��3وط- 
�'��� "/�� �=#�و  �5$1 ھ�ی ز��ه. آد�L� را از ��ی �" ا'�ازد و درد ھ�ی ج&�" ز*� ھ�ی روا'". و رو

��ران 0�رQF �$Rx0 ،�'���@� �7ار 13G'ور وا�� 0� >�>� �$� ا.��. ا�� E� د67 از�� (�ا��.�6 از ، 
� ���� >�C0از ;Eم ���� �$��G" ،  (�ا�L�دی داوی0�  ،  >(�17$	E� �0 ،  م ���� ;(�ر ازE;�$��0 

 ا��67 ���وح�ؤ �L �$� 0�  (�ا���$� >D=�'"از  ���� ھ�� ز��'" 0� �$� ا��� $�D� W"از   (�ا��.�6 ����دی
، ا �ام،  �#D&"  ، در��ری د	�ع از آزادی و  �ا��7Q��' �$D&0 ،1�$/ -� 1ی U$h -hی را �- �� آ��*�- ا'�؟. . . 

                          . H). �$@)0 و

- اQF 6$�< ھ�ی �� از �0ط�- و -h�< ا67 *]- ھ�$3- از �=#�از د�7وز 0� ا��وز در ز�7 �3$� ،  �1رو
 -���A- ھ�ی از ھ�$��و�1 >- ��*" از رو�#=�ان در ��ا�� . ا�1ھ�ی دو��ۀ ا��(�اد و ��'&�ر راه ر	

�- �" >���و ��زۀ /�رت ��#@U�� ،  Wوی0�ب '�" آور'� و از رو�#=� �- ا'&�ن ، ا��(�اد ����- . ا����ا67 ا�
                                                                                                             دھ�:  ط�Z7 روی �" �-�- 
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�- را ��N7 	?� و �����" *��7 �$�ا'��" >�� و  7EF->&" >- از رو�#=�ی ، اولQF و �"  ، د;�;- ھ�ی
                              . ط" �$=��، در ا'�u�ر ��دنرا ز7&�6  اج(�ر ، �)��م و ��#@W، �دھ*$�'1 و ج��17 60 �- آ'=- 

>&" >- از رو�#=�ی '�" �َُ�د �D=- د�G7 �0ا'�7" ادای '?� و 	@��$1 رو�#=�ی را از د�1 داده  ، دوم
�ه ا�1. ا�1 "�$�- اش از ���ظ ج&�" و روا'" *� . 6��W=3 ، /�رتدرF�ه �- و ���- زدن ��ون �$��

                                                                                  . ادا�- �" دھ� >3$�نزج� ا'&�ن ��Uوی و ��7xس �- 

، �� را در *�ان ��>�ر �" ���د ، از رو�#=�ی ��0- �" >�� '�ع ��م >&" ا�1 >-رو�#=� ا�� و ، س�م
وA@$1 از ، ���ط� ر�$�ن �- xن و �>1و .Z ار�17 *�د را �" 	�و� ، ��ا�� �Rوت و >��"در 

 -� �=#��-�@���F -D و ��دج� �Lhۀ رو��� ، ا*$� >- آ30#3�ن ��ل و �Rوت $�نط" ا67 ���. �>��"  ا�
�- ا'�، 	�ران >�ده ا�1د�G7ان  "رو�#=�ان"اM�7 �- ، آد�L�ی ر'G�ر'G" >- ز��'" اد �ی رو�#=�ی دا

�" �$D$�'�ط7E" و ��$Uد ا��وز �� /�Z طD/�� E" د�7وز در >��N آ�$���ن �ر��ی . ا'� 7�	�-ار0?�  ھ� ��
                                   . �" *�رد دو�#$��6پ 

ھ� 	@�ل ��'" رو�#=� '$&W� 1 ، وا�]- ای �$6 دو�1 و ج��@N ��'" ا�1، رو�#=� �- .${  �3h ��م 
�@�D و '�م *�د را دارد 7@�" ھ��'�G'- >- ھ� �@�D و ھ� ����ر رو�#=� '$&M7 ، W� 1  ��5 	�ھ�G" ا�1

�o  M7 ج��@N . �$6 دو�1 و ج��@N ��'" ���وش �Fد�7ه ا�1 ��از'- ��ز ودر >�3ر �� ، ����ر ا�1
 "'�� ِ�?��"*�دش �- M7 	��� و ��	$� M7 روز، و دو�1 ا�1 ��	$�، 	&�د اداری M7 روز ���W7�)0 �"  ی دو
اM�7 در >�3ر . ج��@N ��'" �1 ��ا�� /�رت و �$?W زدن آF�ھ" در رو�#=� وظ$#- اش ا7&��دن در . �Fدد

6Ih ر و�h و -�=h ،1ا� -�	�F 6�#0 ن و�D0 J'ر U$' ش�=#��(- در /$�	M7 N 	@�ل ��'" ظ�ھ� �"  . رو
M7 روز در . ��(&� دھ6 �&�- و در �Lhۀ M7 وز�7 ، دو�1 را ��*��Gا'- �- '?� �" >�3 و ����F ، -)�3دد

�� ھUار د�$W ��	�ع از اھ��" ارگ ، روز د�G7 ، >��$�- �" ا7&��	&�د �� �$U ��ور  �A�� "'�7U7�D0 ارگ و 
$�ه و ��37�ن ا�U$* "��� .1دو >��$�- �� �� U$h -ا67 ا�1 >- ھ� �D$�'- دو�1 �- دو�1 �$��'� و '- . د

"'�� -� "'�� N@��6 ودر ج�ا�\ ��رن  . ج�ه ا�1 ��ز �$6 دو�1 و ج��@N ��'" رو M$=#0 .  -� H�
�                                                                                                                        - را '(�D* �7~ >�د:   �?�

                                                                                        �G#�                                       رو
                                         	@�ل ��'"                                                                                  

"���=.  

�" رو�#=� >&" ا�1 >- ھ�$3- '?�دا'- �$��7&� و �� �'-  D$- /�رت�/�رت ���" ، /�رت د�7" ، (/�رت دو
�" *��7 (ا���د. �" ا7&�� و  �@��ی)�@W ;$� دو�� "����G'�)* ، �5�ر، 	@�ل ��'" >&" ا�1 >- �(� ،

. 'L�د دو�1 را ز�7 	3�ر �$G$�د و �- '?� �" >�3، ). . . ھ�����، ا'���"، .�U"، '�7&��ه  ، � �، >�ر��س
��ژM7 از�n�7ا W$��- ����رn�� 67$6  دو�1 د	�ع �" >�� 7� ���$W >��" و �Rوت .=���" >&" ا�7 -< 1� ��)�(ا

�" ھ� ��ده '�" �'�، ا'��$�ان، دا>��ان، �@�D$6، ر0(-��=. Uا، در67 ��{ ج�F 3" ا�7�ن ��?�ل
����" >- در �7U7�D0ن. )رو�#=�ان ���" ھ&&$��" >�ر �" >�� راد�7 و روز'��N ،  ژور'��ا�F ھ� /�ر آدم ، دو

 �=#�� ، �G� ھ� و ��7	@�ل  ، ��*��� ،�3< "� H#' 1���زھ� '�" �0ا'�  ، �hن در دا�7ۀ +N�7 دو
�� �=#����ط� .#� آ��وی دو�1 ، '�7&� آ'�- �" �7�F و �". .�� '�" �0ا'� 	@�ل ��'" ��� /" ���'�رو

6 دو�Wj� 1 دو�1 	��� و 50�د	�ً ا�F ا7 . را ��زان '&�زد .=���1�7- ھ�ی  ��/@$�� .=� �$=�� >-، ا�1
>�ر ژور'��$&1 زار�0 و ���ود �0 ، ���، ��D* 1$�<�. / "�h?"، ج��Lری u�0$�" ، ا��رت ط��(�ن، '" >��

 �0 M7ژ���n�7ددو ا�F "� .&�د اداری >�زی	ن ��(�ر ا�1 از �h ،ن�)��رای اھW. W ، ا�� ����@�وف ط�
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"�$u�0 �?  ر ، و�������را'- ،  اF&� و *�د=��- و >3�I� �3h .17ع ، ;� '�ن و .#� ����ر�@دا�7ه و 
                                                                                                              . .���ه و /�D را �h>�ت �" >��

�" *(�'G�ری .�+ �($�$����ن آزاد ا�1 و در 7=" از ��i&�ت ;$� دو&$� ،  (�7U7�D0ن >-  �o ا'��6 ژور'�
("��5* N��'1 ، >�ر �" >�� راد�7 و روز&$�و >�رش 'UدM7 .  M7 	@�ل ��'" ��ده �" �دا67 ژور'�

ز و �N?$D اطE �ت و آF�ھ" را ����� '$�. >�� '?� �"، دو�1 را ��=" �- .�	N *��7 . �- >�ر رو�#=� ا�1 
*�د �h>�ت و �@$�ر �" �د و 	@�ل ��'" را 0��\ *�د �" ، .�	- و )W . ��رت ���ی �" >��، .�	�ی 

�" ا�F ��+ج(�ر از >�ر .  ��زد�ژور'��$&1 ج��@N  ��'" ، رو�#=�ی �$U7�Gد  ��'" و >�ر ژور'��$&1 دو
1$@/�� �� ���  "D( ��G?R" در ج�\ آوری اطE �ت و د/1 . در /��C رو�#=� 0(�رز �" >��*��7 >�

�=#�W$D�0 اطE �ت و '?� اطE �ت ، ج�\ آوری اطE �ت ، اطE �ت ��ا�7 اھ�$1 دارد ا�� ��ای رو
�   . �]�ح �" ��

 �Fا "&< �=#��رو��  -< -��� �$/�رت ھ� '�ع  D$- دو�1 و �$��&7� ،���از آF�ھ" ، >�� ا ��اض �]�ر �&
�6 و '?�دی، ��6 0�زه �$�	���7 ��6 و، و اطE �ت ��ج�د، در67 ��رت. . . ، �0�$ِ� x0وW7 و ا'�37- >��، �� '�

"���" 0#�وت �$�ا �" >�� رو�#=� �� ژور'��$&1 دو�;� '�ن '�" �0ا'� �N'�L *��" ��ای �&� �ن . و ;$� دو
��� �=#�                                                                                                                          . رو

  


