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  ف، ھ�ر��د
  

  ��و�� ����� ا�ت؟؟ "Etat D’urgence"���ت ا�طرار
  

���ت « ��س )را��� و %ود��ی ��%�م �ر%�� ا$ط#ح �!ر  �� ر و�وع �وادث �رور���� در ا�ن �ب و روز
و �ط �ق ���ت ا�طرار ا�+�ذ ده ای از -، �رار �� ,�ردز��د �ورد ا��+�دۀ ������داران و ر���� ھ�  »ا�طرار

 .�6 �ظ�م 1ود %��� و د%���ور �4ر)� �� %��د � و آ�را ��� دا�� و آ�2ز  ر,�ت �� �����د �1ت ا راز ��ر����� 
-:س �:و��ت و �ران ������ %� 1واھ�ن ِا-��ل ���ت ا�طرار ��  ���د ھ�� �وا���� 1و�ش را  � %�ر ��  ر 

 � دور از �1ت ,�ری ھ�ی �و>ود در آن، ���ن  و�#;��ر آ��� %� ا�ت از %��ر �د�د �� ���ت ا�طرار را ھر �� 
%دام ھ� ا�د و در �� و����4 �را�ط آن ، 1$��ل  ود  دھ�د، ��ر آ1ر ا�ن ���ت ا�طرار �� ,و�� ����� 1واھد

   ��@ق آن )راھم �� �ود، ا�ن �@��� ��4  1واھد ��ود <��? ھ�ی رو�ن  � ا�ن <ر�ش ھ� را رو�!م %�د.
 از وا�C ا�ن ���;ل �� را %�6 1واھد %رد �� ���ز وا��4  �  ر�راری ���ت ا�طرار را ���1ص %��م و ��ز درک

�و ا��+�ده ھ�ی ������ %� از  ر�راری ���ت ا�طرار  و�وع �� <�و�دد،  �1 ر �و�م و ھ����ن و��4ت ھ�ی %� 
ار رری ���ت ا�طا ر�ر � ����ش "د�و%را��!" وا��4ً ���ز  � ِا-��ل ���ت ا�طرار دار�د و�� ������داران  �� ر 

1وب و ��1وب د��ر �ط �ق ���ت ا�طرار %� در ذ�ل آ�را 1واھ�م ����G -وا�ب و ��ز و���زی ا���س ��� %��د 
  د�د.

 ر�1 در ���� %�  ،دا��د�:� از -��و�ن �!م �@وق ا���� و ادارۀ ����� �� را رم �� ا$ط#ح "���ت ا�طرار" �ِ 
�و�وع "���ت ا�طرار" در آ�Hر �@و��� ��ن ا>���ب  -�وان و از ���ل ���1ن ، 1ش �@وق ا���� از �@و�دا��ن

�:I+�ت ھ�ی دو�ت در � �ل  ��وده ا�د، ���د  � ا�ن د��ل %� �ون %�ر رد و ِا-��ل  آن  ��ذات، -��I  1ش  � اھ��ت
,و�� ای  ��ًء آ�را  �@وق �I@� ��� %��د و�و-� از 1$��ل دو�ت � �ردم ��  ��د آ�را ��@وق ا��ا��رام و ر-��ت 

  روش ����� �در���دان �� �����د.
�� آ�د %�  � ��I<- ��4، ���ب،  �  urgens" از %urgence  ����M L�Iر��K� ������ ��I% Lت "ا�طرار     

�ر "ا�طرار" ��  ��د. ا�� و��� �Kت "���ت" در %� "->�I در زود و  � �ر-ت ا�>�م دادن"���ب، ا�دام -�>ل، 
���ت : «  آورده �� �ود، ا$ط#ح �ر%� � "���ت ا�طرار" ���4 �@و�� و ����� ��1$� را ��ر���د

در �را�ط� %� ���)P -��� و ��I   �  ؛ا�طرار �6 �وع رژ�م ا������H ا�ت %� �و�ط �:و�ت ا��@رار �� �� د
���ت ا�طرا  ،���ر ,رددد�واری ���Qن ���)P -���  �  � د��ر��  �وا>�  وده وو �$� ت $ورت و�1م  � 1طر 

���4  ��رو ھ�ی <و���� را ا�>�ب �� %�د، ,��ردۀ �@و�ت �وۀ ا>را;��، �1$و$�ً $#��ت ر�رار ,رد�ده و  ،ر
ا زار ھ�ی > ری ��%��ت ����د �وای �ظ��� ، ا��1 �رات و �� اط#-�ت و <و��س  �ش از <�ش ��;ز $#��ت ھ�ی 

��%��ت  ر �ر ا��دار %�  د��ور ���ت ا�طرار را $�در  �1$��ً ا,ر ،�� �و�د )وق ا��4ده �4ول وو��P �2ر �
، ا�ن ھ�� �دا �ر ا> �ری �درت را  رای ا���# و ��Iط  ��د��وده   � 1ط و طرز ):ر و ا�د�و�وژی ����4 وا ��� 

ز���L ���ق و ��دود�ت  ر�1 از آزادی ھ�ی -�و�� و ����ت ا�ن  1ط ����� 1ودش  � 1د�ت 1واھد ,ر)ت.  
�رار  ا)راددر ���Kرت  � �@وق ا���� و ا����� %� ا�ن ��دود�ت ھ�  �1Mص   � د� �ل �� دا���  ��دھم را )ردی 

  ؛ ,��رش �� �� �د � طور �� ل �#�ظ� ای  ، � �@وق  �ری �وا)ق���ن رو�� ھ�ی �� و �� ,�ر�د
 ر���� ھ�،����ور و %��رول  -
-   ،�I� رو�I� ا1راج از 
 ��دود�ت ,�ت و ,ذار ا)راد  و -راده >�ت  در ز��ن و �:�ن ھ�ی ��4ن،  -
 ، ���و-�ت ا>���-�ت و �ظ�ھرات -
 ،�!ل ,ردا�� �#�� و �+��ش ���زل رھ���� -
 �ظر  �د %ردن در ��ل رھ��ش،   -
 ���4د �و��ف �ؤ�ت،  � �و>ب ��د�د  -
 و �� ��� �و��ف  دون د��ل ا��1ص ,��رش -Iل �و��ف ا��1ص  -

و در ا�ن ��د " و�2ره " �����ون ھوا1واه  ر�راری ���ت ا�طرار ا� �ب  � ���ری را  رای و�2ره ... و�2ره 
د����ر �ر وط  � ���ت ا�طرار��:ن ا�ت در �6  »�� ��<���د. "���ت ا�طرار" 1ود ��ن  ��م ا>رای د����ر

  ��I �6 دو�ت ز�ر ا>را �رار داده �ود��ط@L ��1ص و �� در ���م ��Iرو 
 از %�ور ھ�ی %��ر د�و%را��6، <�ر���ن �� �وۀ �@��� ���ل ,رد�ده و �� ����ً �2ر �4دادی  ، 4��ً در ���ت ا�طرار 

 )�4ل ���ردد و ��  ��1 از $#��ت ھ�ی آن  � �:و�ت (�وۀ ا>را;��) �ؤ���ً ا��@�ل ��:�د. در ���ت ا�طرار ���ون 
  1واھ�د ,ر)ت.�����ون �رار  �,�ھ� ��� ���ء ز�ر ��HQر ا�:�م �����,زاری و 

�����ون  ر �ر ا��دار  � ا��+�ده از "���ت ا�طرار"  �  !��L �را�ت از ���)P ھ�����  4��ً  وا��4ت ا�ن ا�ت %�
ورز�د و   � �دت ���1+�ن ����� 1و�ش را �ر%وب و �$دوم �� %��د و �� ا�#ً  � ���4ف >دی آ��ن � �درت ��
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،  ����� -�ل �� ,رد�د � ���ظ ا��:� �وا��ن ����� از �@وق ا���� ا)راد �� ر-��ت ��� �و�د و �� ����ً ��I4ق 
  در ز�ر ��ر"���ت ا�طرار � !م و �� <�دا �� ����د.  ،%ردن ��%��ت

، ا� �ع آن آن ا�د، >وا �L����> �% �4 -��ق �ظ�م ھ�ی  ��� و 1ود %��� را �<ری %رده و �� در ��ل �<ری %ردن
و  ��ًء ��� �وا��د د�Mل ا-�راض �س ��� %��د را  "ا�طرار " ���تو  "���ت -�دی")رق -�ده و  ���دی ���ن 

1ود%���� ار,�ن ھ�ی   رای ��ن -�دت ��وده ا�د و1ود �@وق ا���� ��م <و��  � ز�را   -��I آ�را ���>م �����د
1ود �را�� ھ���� ��رو ھ�ی ��%��ت  ، در ���ت ا�طرار�I@� �� ,ردد ا�ر روز�ره و "���و��!" ،<و���� ��%��ت

�6 ا�ر ��4ول و در ا�ن �ر��I �� �����د و �ر%وب ��رو ھ�ی ا<وز���ون آ�ر�ن 1و�ش  ا>رای وظ�+� و  رای 
 ، ��� ����:� %� ��زه وارد >و �را�ل ا �دا�� �ظ�م ھ�ی د�و%را��6 ,رد�ده ا�د، 1$��لوا��ود �� ,ردد-�دی 

  ."���ت ا�طرار"  رای ا���ن طور Mزم ���وس �1واھد  ود
   

��4وMً از � ل <�ش  ��� �ده و ���م ا �4د آن در ���ون ��1ص ��  ��د ���ت ا�طرار در �ظ�م ھ�ی د�و%را��6 
 �%���- P(��� ون و �ظم  ، $���ت از �����ت %�ورھدف و �@$د  � ا>را ,ذا��ن آن �+�ظت از���و ��%��ت 

 �����ون �+�د و �� ,�ھ� �ورد �و ا��+�دۀ  و ا�ن �+�ھ�م �I�1 و��P، -�م و %�I ا�د -�و�� �و$�ف ,رد�ده ا�ت.
�� �ود %�  � ��Mت ز��دی،  >!ت �و>�� ���)P ��1ص �د ز�را ��ظ�م ھ�ی �2ر د�و%را��6 �رار ,ر)�� �� �وا
��� ھ��ن ��M دو�ت ھ�ی ����ق ���ت  ،د. ������ در ,ذ��� ھ������ 1ود ���ن �و$�ف ھ�ی را ر�م ��و

  ��و�ل �� �و�د.ھ� ��وه  د�Mل و  � ھ��ن ، >!ت �و>�� و��4ت 1ود،ا�طرار
 ��د اذھ�ن ��ود %� " ���ت ا�طرار" در >وا�P د�روزی و ا�روزی،  � ر-��ت �را�ط �روری  ر�راری آن، 

��  ��د %� �+ظ �����ت ار��، د)�ع از ���)P وا��I� ��4، ا���ت  �:� از ���ز ھ�ی �!م ����� و ادارۀ %�ور
-�و��، �+�ظت ���ت -�دی ا� �ع، ���Qن و ر-��ت �ظم و H �ت -�و��، د)�ع از دارا�� ھ�ی ��دی و ��4وی �ردم 

" و %�ور و ... ,�ھ�  ر�راری آ�را ا>���ب ��<ذ�ر و ���� �� ��زد، و  ��ًء �$ور �� �ود %� "���ت ا�طرار
  ر ��+�  � د�ت �����ون  ��دا زا$ر)�ً �6 و���I و �� 

 �IIور آن �� �د ��:ن �و$�ف ,رد�ده ا�ت�@وق  �ری ���ت ا�طرار در ��ون  �ن ا��KH ؛��ز �4ر)� و �دود و   
1ود از "���ت ا�طرار" ا�ن �$و�ر را �>�م  1،  �د 4در ��دۀ  �H��1966ق  �ن ا���II �@وق �د�� و ����� 

ھر,�ه �6 1طر -�و�� ا������H( )وق ا��4ده) �و>ود�ت �Iت را �!د�د %�د و 1طر ر���ً ا-#م « ��وده ا�ت: 
 � ا�دازۀ %� و��4ت  ،4!د �دۀ ا�ن ���Hق�1رج از ا�زا��ت �,ردد، %�ور ھ�ی طرف ا�ن ���Hق �� �وا��د �دا �ر 

ا�>�ب �� %�د، ا��1ذ �����د، ��روط  ر ا�ن %� �دا �ر �ز ور  � ���ر ا�زا���� %�  ر ط ق �@وق  �ن ا��Iل  � -!ده 
دار�د ���Kرت ��  دا���  ��د و ��>ر  � � �4�� ���$راً  ر ا��س �ژاد، ر�X، >�س، ز �ن، ا$ل و ���Q �ذھ � 

  »  �� �ود. �� ا>���-� 
��دۀ �ذ%ور���4ن �ده ا�ت، ���4 �واردی %�  1ھ��ن ��ده ا�@��د ھ�ی ��1$� در ا��+�ده از  �د  3و  2ا� �� در  �د 

  - �رت ا�د از ،��� �وا��د "�دا �ر�1رج از ا�زا��ت"  � ���ر آ��د
 "�$و��ت �ق ���ت"   -
 "ا>رای �I�1 ����ط��� و ��دود �>�زات ا-دام" ،  -
را دا���  ��د، �ط �ق �>�زات ا-دام �ط�4ً  %� ا>رای �>�زات ا-دام �>رم، ا)�دۀ %���ر د��� >��4"در $ور��  -

 ���وع ا�ت"
 ��P آز�����ت ط �  دون ر���ت �1ص، " ��P �:�>�، �ظ�Iل، و  -
  رد,� و 2#��  ر ا��1ص ��P 1واھد  ود"   -

ا�د %� �@ض و ��م <و�� ر-��ت آن �>�ز  ���Hق ��� رده از �واردی  18و  16، 15، ��11در>�ت �واد  ��ز و
  �����1 �� �ده ا�د. 

%� در آن وا��4ت $د ھ� ا���ن  � ,��ه و  –<�ر�س  1�2015$و$�ً  4د از و���P �رور���� �وا� ر  دو	ت �را���
���ون ا���� )را���،  � �$و�ب <� ر���ن ���ت ا�طرار را  16 ر ا��س ��ده  –�I:� >�ن ��ن را از د�ت داد�د 

 � طور ��دود ��)ذ ��ود، ���و-�ت  4�� از ا>���-��� %� �دو�ر آن  رای ا���ت -��� ������ب و ��1طره آ��ز 
ا>رای ��P ���1ص ,ردد، ��!�ل �+��ش ���ز�� %� <و��س د�Mل %�)�  رای ا>رای آن در د�ت دا���  ��د، و 

�رور -رداه >�ت و ا)راد در ز��ن ھ�ی و�وع �وادث در ��#ت رو�داد ��د�H، �وظ�ف �4داد %�Hر �وای و - ور 
<و��س و �وای �ظ���  در ���ط@� %� ���ز آن ���وس ,ردد، �ر$د ���� �ت د�>���I و ���ر روا ط ا)راد ��:وک 

ار )را��� �ط �ق آ�را  � $ورت ���و�� �ؤ>� ا-#م �� و %��رول آن و... از >�LI �دا �ری ا�ت %� ���ت ا�طر
  %�د.  

ھر,�ه �!�د ھ�ی >�!وری، ا��@#ل ��I، �����ت ار��، و �� ا�+�ی �4!دات  �ن « ���ن ا�ت: �ذ%ور ��16ن ��دۀ 
ا���II در �وارد �!م و ا�طراری در �4رض ��1طره �رار ,�ر�د و رو�د )���4ت -�دی �وای ��%�� ��1ل ,ردد، 

�س >�!ور �$����ت ��@�� را <س از ��ورت ر���  � $درا-ظم و رؤ��ی �>��Iن و ر;�س �ورای ���ون ر;
  ا���� ا��1ذ �� ����د
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ر;�س >�!ور از طر�ق ا-#��� �ردم را در >ر��ن ا�ور�رار �� دھد ا�ن �$���م ��  ��د  � �ر�� �  ��د %� �وای 
ا در �>رای ط �4 1ود ا�>�م دھ�د �ورای ���ون ا���� در ا�ن ��%��  �وا�د در %و��ه �ر�ن ز��ن وظ��ف ��و�� ر

  1$وص �ورد ��ورت �رار 1واھد ,ر)ت
  در ���ن �و���I<� ���4ن �:Iف  � ��:�ل >��I ��  ���د

  »�>Iس �ورای ��I را ��� �وان در ز��ن ِا-��ل ا���1رات )وق ا��4دۀ �ذ%ور در ا�ن ��ده، ���ل ��ود.
ا,�ت را ���وع ا-#م ��ود، ھ����ن رواج  �زار  15)را���،  ر,زاری آ�ش  �زی  ر ا��س ھ��ن ��ده �:و�ت 

ا,�ت در �!ر ��ل )را���  ��د  � راه �� ا)��د، ���وع ,رد�د و  7 زرگ )روش ا���6 و �وازم %!�� %�  � �Qر�?
)راد %� ���و�� ا�د، ھم ��P �د، �� ��� ���ر آزادی ھ� و )���4ت ھ�ی ا آن %�ور ��� @L  ���:ل دوا��� �!ر ��س

  �$ون ��  ���د.
  ا�ن ھ� �دا �ر -�دۀ ���ت ا�طرار در )را���  ود�د.

ا��دار در آن %�ور  رای ا-#م �ؤ>�  رای دو�ت  ر �ر� ب  �-ث آن ,رد�د ��  ��ا��ر در �ر��ود�ی ��ر�م  
  -��ل ���ت ا�طرار )راھم �ود، ا�ن ���ت ا�طرار در �وع 1ود  � �� @� و  � ����د ا�ت؛ او ِ
در >�ده ھ�  رآ�ده  � <��� ��� دو�ت ���و�� آن %�ور ھزار ا� �ع �ر%�� ھ� ده در �دم ھ�ی ��1ت و�وع %ود��ه،  -

�درت ر��ده ا�ت، ����ت  در  را ر %ود�����ن از �:و�ت ���و�� %� از طر�ق ا���1 �ت  ��ظ�ھره ��ود�د و 
  .,رد�د هو <��� ���  � -�ل آورد�د %� ھ��ن ��روی �ردم 1ود  �-ث �:�ت %ود��

و ���Hق ارو<��� �@وق  �ر و آزادی  ور �ر%�� از ا�ن )ر$ت ا��+�ده ��وده!ا��  4داً �:و�ت اردو�2ن ر;�س >� -
��ر ز�ر  در و ق در آورد�ر-��ت آ�را  � ���ت �I�، I4زم  � �ط �ق آن  ود ،را %�  �� ر �4!د" 1953"ھ�ی ا���� 

ا����ذ <وھ��ون ھ�، ا%�د���ن ھ�، را ا-م از �ظ����ن، %�ر��دان �I:� دو�ت، ا)راد �ظ�ون ده ھ� ھزار  �ق،Iا�ن �4
��  ژور�������ن، �Iو�ز�ون ھ�، راد�و ھ�، روز���� ھ�، ���ت ھ�ی ا��ر���، � :� ھ�ی ا>���-� و ... را��$#ن، 

ون �ا-��ی )درا��ن  94در �دود <��زده <وھ��ون را ��دود %رد،  � ز�دان ا�دا1ت و �� از %�ر ا���ن PI1 ��ود، 
 .)و� �ل �ر%�� را د����ر و ��  ر طرف ��ود

 ��د ا���ح ,ردد %� %ود��ه در >وا�P د��و%را��6  � �4 �ری ��ر �ران %ردن د�و%را�� ا�ت، در >وا�P �2ر 
، %�  ��K� ً��4,ران ا�ت�درت �����  وده �ور %ردن ��  %ود��ه ھ� در وا���K� �  P  ردن ود��و%را��6 ��ز 

����ً )ر$ت ھ�ی  � طور ا������H ��دودی از %ود��ه ھ� �4داد   ،و  �����>�  �درت، دزدان �!ر ��� ظ�ھر �� �د�د
  ��Iل <��ر)ت را )راھم �� ����1د.

�6 ا�ر ��1ره، �6 �ر%ت %!�� و  ��� %� -��� را  � �!وع �� ا�دازد، در دوران %�و�� �و�ل  � ا�دام %ود��ه 
 ر�راری ���ت  رای $+ت  !�ری ��� �وان از آن ارا;� داد، ��4وMً %ود��ه ھ�  !�ر�ن و ��طP �ر�ن �و>ب �ؤ>� 

  ، ���4 ��2 �ً ھر %ود�� ز���L ا>رای ���ت ا�طرار را ���-د ����1 ا�ت.ا�دا�طرار ���1ص �ده 
$#��ت ,��رش ا-��ل و ا�دا��ت  -�6 ��%��ت ��ز��ن داده �ده  ��د � ھر �:��I- �I و�و  –ا�� و�وع %ود��ه 

���4 ���ت ا�طرار  4د از ، �1و�ت  �ر و ���)�� �@وق ا���� و  �ری ا���ن ھ� را  � دو�ت  4دی ��� دھد
  و ر-��ت %�د. %ود��ه ��  ��د �وارد ��درج در ا���د  �ن ا���II را در �ظر ,ر)��

اردو�2ن �د-� ا�ت %� "2ر � ھ�" ا�ن %ود��ه را -��I وی ��ز��ن داده  ود�د (( ا��Kب  ر;�س >�!ور در �ر%��
 L4و ا<وز���ون اردو�2ن اد-� دارد %� 1ود اردو�2ن  رای �و� ((Z ط� اش -�دI�" �� رده ��زکا�ن %ود��ه را% "

 �ن را و�و��  � %ود��ه ��وده ا�ت �� در ���L آن ���1+�ن ):ری و ����� 1ود را از $���  رون %�د �و �� %ود���
.((Z ب -�د�Kا� ))  

دا�� ھ�ی  � H ��� )ردای >�!وری �ر%�� را  � ھر �ر��ب �� �ود %� 1دای ��%رده  � %ود��ه ھ� و -وا�ب ��,وار آن، 
  �:ل  دھ�د،  � H ���� %� ��:ن �:� از ا �4د ���ر�وی �!م ��ط@وی را  � د��رس  �ذارد... 

 ��� �ده ا�ت،  رای آن  ��#ی) ا)�����Kن ��ز "���ت ا�طرار" <�ش 2004ه ش ( 1382در ���ون ا���� ��ل 
ه �@ر� �ً ھ��ن 1طوط -�د��ده  ��6ده در �ظر ,ر)�� �ده ا�ت، ���و��ت ا�ن  6( )$ل ُ�!م) ��وی �6 )$ل %��ل 

���ت ا�طرار ��  ��د %� � #ً �و��C �د، در ا�ن 1$وص آ��� >��ب و �4>ب  ر ا���ز  �را�ط ا�+�ذ و -�و��
  ����ه %�  �-ث �رگ و ��ر ا� �ع ُرِخ �� دھد در ��Iرو ا)�����Kن ھر روز �وادث دا�2 ؛ �� ����د ا�ن 1واھد  ود

و�P %��ل ��%��ت ���ون و � ود ��ور ��%��ت �وای > ر�L دو�ت در ,و�� و %��ر %�ور �� ��2 ت و �� �ود 
� وده و ���زی  � )وق ا��4د,� ھ�ی آن ���ت و�� ھ�[ %�� در �$L ا�+�ذ "���ت ا�طرار"  ُ<ت و <�!��� ���ت

د)P ا$�I" ��در  � ، آ�� �� و ��%��ت ���@ر در وطن �� ���ن ��رو��د�م %� ��� در "���ت ا���س ��� %�د
و �� ):ر ��:��م و��� آب از �ر  ا�+�ی وظ��ف � رم �+ظ ���ت ��I ��  ���م؟؟ ��1طرات "ا�طرار ,و��" و 

	ت ا�طرار و �� ا��:� ��  دون ا-#م ر��� "���ت ا�طرار" در �6 "<ر�د �� �6 ��زه �� $د ��زه...؟؟ �
  ؟؟��و�� ا�ت و �� در آن �راردار�م���  ر  شI��$1 ،آن ن �ذ%رو د"  � �ر ��  ر�م %� �ز�ن

��ل  � ز�د,� %ردن در ���ت ��و�ش، ��را��،  ��40 ط� %��ر از ��و�� ا�ت؟؟ ا�� �4ر�ف و��4ت وا��4 ��  
و ، ا�ت ده ا�م %� ز�د,� 1ود ����� از ا�طرار���� زده ,�  � �ر  رده ا�م ��  � ا�ن  �ور ر� ا�طرار، �4>�ل و

 � ����ق ���ل ز�دا�� �دن، �ظ�رت �دن، <���1و  ودن  � %�ری %� �� %رده ا�م،  �  � �ق  ودن، �� �:Iف  � 
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 � طور ا>���ب ��<ذ�ر ��,ز�ر  وده ا�م  � ود �ظم و �+�)�ت  � ���ون، � )@دان %��ل ��%��ت  1و %رده  ���م؟؟ � ودن
 � ھ��ن >!ت  رار"  �ور��د ��  وده ا�د ؟؟ و؟؟ �� ��%��ت ھ�ی �� ھر,ز  � )رق ���ن "���ت -�دی" و "���ت ا�ط

-�ل �����د  آ��� را %� در ���ت -�دی �� ��د �ر-!ده  ��ر�د، ا�>�م �� داده و آ��� را %� � ��د در دوران ���ت -�دی
���4 ���ل ��د ھ�ی �وه ھ�ی  رای �� ���ت و �ذا   � طور"ا�طراری" دردوران ���ت -�دی  � %�ر ����ر�د ؟؟

ز�د,�   ��د؟؟��ت  ر,ردۀ ا� �ع اش،  1#$�  رای �� �:� از ��م ھ�ی ز�د,� ���ل ظIم و >+�  وده > ری ��%
  ,���  ��د...؟؟ ""���ت ا�طرار رای �� 1ودش 
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