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  "��Rل و ��اوم"ارزی��� ا)��Qدی �%�Pر  .٧٫٢٫٢

�ل و ��اوم  ��@?%ره ی *=-ی%ت ی: ط(8 567-ده  از رو2"01-ان .-,+ *!() '%ز�%ب #"!�ر 

�1%وت ھ%ی A"� '% "رو2"01-ان ,"EF +5%دی" و ھA B"%ن  '% #+ '�2%  G2در *=- دا %' H.

 ())I� JK* ر�0�#G داری .!L ر�رو2"01-ان H)2%L *!() و #"�K5ی( *=%م 6P% ط%NO%ن، در ا#

   "�..""�ه '%زی #+ ."

  �1ی�Aه  P$ی �'�R� Nل و ��اوم. ٧٫٢٫٢٫١

 H0*از آ RP"د%EF ان-N56%ن در ی: دو  ١٩٩٢در ,%ل  "رھ*%VWزد*�، ا H)0�در .%'Y '- اری�X H0رت 

*=%#+ X-ار RP .GW-7 از ی: و *(B دھN# H%رزه ]!�*G '%ر -راھH ی ,-*�G2 ,%ز ,(%,+

 GW-)# روی ا*5=%ر�@^(H *=%م د5W- ,%`ر "L_ب د#�.-ا�(: ]^[ اVW%*56%ن" و ار�J ,-خ 2

�a#%Iت ] -' J. در ,-ز#() ھ"�و H. ھ%ی 7-وھ+ و '(�اد7-ی ھ%ی G#��*-ی_ی *%2+ از ]?

 +Oر '%ز 7-دد. و�!. H' دو'%ره +N6* J#�2ه و آرا H52اb7 ی%ن%P HcK* +,%), +N^رت ط�X

�رات 7-دی� .H در #�رد @�م .1%یG ھ%ی ?�ا*0!%ف اوe%ع، 5L+ در '�و ا*K5%ل �Xرت '_ودی #�ی� 

-g��ا*%ی+ ھ%ی #��ا*H "رھN-ان EF% اداری *=-ی و *% F H*%�^6# رزه%N# �*د*�. زد" در رو�ده '

رد ]!�*G '%ر *=%#+ �در,H' -=* G آ*H0 "رھN-ان EF%د" ]�د W-اورده ی: '-ھH ی دراز  زد و ]

 +@%h5Fی56+ ا_h5?%دی، '-د'%ری ,(%,+ و ھXھ%ی '%ز,%زی ا G1%ی. �X%W ،�*د��د*�. ''

0��ھm B-ق '%زیk-ان #EF Hj-@" BE%د"، آرا,X %' H5-اGi دی"+ "�)1-" دیk- ا*�ی!%ن، در ای( 

�دی ]�د [ H' ر��د*� .RP H از P(-وزی "ا,aم '- .HI#%F "-1 "آ,(bP oی-  و n"F زده" .!'

 pc, (ارد. ای�)#-' �"^' 7%م ھ%ی +@%h5Fی-ی اbP B5?%دی و ھXه ا%Wر "-E2 ی "آر#%ن�6'

�*� '% *B!A JK دی� *(-وھ%ی #"HKc - 7-ای+ و ,N: ا*�ی!+)P وز  -ی  در-' H' -q"# ودی_'

�یG 7-وه *% '0%ر ط%NO%ن 7-دی�K��د ز*�7+ در ,-ز#() ]%.+ را 'H'%r# H ، 7-وھ+ و [ G'�* H' H.

 -), "%K' ن%EF H' +*%W ن%EF" هللا" از H' Y.��" %' HI#%F %ی�"دور b7ار" 'EF" H%ن ا'�ی" دی�ه و 7

ھ- *�ع �2a+ در را,5%ی '%ز,%زی ا5X?%دی و ھh_ی56+  اP -' .�". +#  ًaj%یH ای) X-اGi دی"+ 

� آوری دی"+" �^K+ 7-دی�ه و *" HI#%F +,%), آ*-ا %E*آ RP زه%��ا*�*�. [ +# "-015Oع ا�"h#"

ا5X?%دی 6P% ط%NO%ن 7-وه از رو2"01-ان -، در *=%م  ,(%,+٢٠٠١از *!G6 ') اول در ,%ل 

7�ی% "*(-وی k"F+ درون #-زی"  اVW%*+ دا*!k%ھ+ ]%رج *!() در ."%ر رھN-ان ،H5W-7 ار-X د%EF

" %'  H5w)#ر '(-ون #-زی '% آ%N�.1%یG ھ%ی '%ز,%زی" د,G,�' G ھB دا*J ,%`ران اVW%ن 

 .�"5W-7 G,�' ر را�!. G2�  داده و  ,-*

 H, ن در%VWن ,(%,+ ا%kNw* ،(' ت%KWا��در را'Hc '% "*=%م د#�.-ا,+" �%زه دم ا,5�ار '- 

  :رای+ .-د*�'8j  Jw آ
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H)2%L *!("%ن 'H'%r# H *1+ 7-ای%ن: ای) 7-وه Y0!5# از HK^L ھ% و G)?w2 ھ%ی ,(%,+ ) ١

7�*+ ھ%ی '"(%دی" '�ده و در *Hq)5 ھ0h%ری '% -kادار دی��د*� .H' -=* H اد@%ی ]�د 2%ن "ھ'

�ر ری!H ی رد #(0-د*c' ا,+ را-.��ر د#Eظ �   �.*=%م *

 .H ایq%د #"%,o ,(%,+ ن 7-ای%ن: ای) 7-وه '% 2-ای} *z# ً%5N6ل ا*�ی!%ن 'H'%r# H آر#% )٢

�د آن ھB 7%م ھ%ی O-زان #+ *k-ی56"�ھ"�ز ھH' B دی� 2: و �-دی�  '�د*�، 7-دی�هFو %' +O و ،

�% در *=%م �%زه دم F%یk%ه #"%,o6. +N .-ده و از ای)  H52د '-دا�در GEF '%زی%'+ ,(%,+ ]

   �.'%2"ط-ی[ *JK ,%ز*�ه ای '%زی .-ده 

٣(  H#%*-' %' H. دد-k)# ی-j%"@ و YW%�# Y#%2 ران: ای) 7-وه`%, H^W%X H'%r# H' د 7%ن-|, -,

+,%), }w!# ون #-زی در -ھ%ی-)' }w!# د ھ%ی%E* ھ% و HK^L +*%N)5!P %' 5?%دی وXا

'G#�[ H *=%م *�ی) X-ار H5W-7 و در آ#(_ش '% رھN-ان EF%د .H در #N%رزه @^(H 7-وه ط%F oO%ن 

   �.,G#a '-ده '�د*�، F_ء از *kNw%ن .-,+ *!() 7-دی�*

 Jw' (ای BE# ت%K^L ی0+ از +"m ی آن ا2-ف-Nاوم و در رھ���ل و �� B)�#+ '%�2؛  ,�م

 -�wO آ7%ھ%ن ,(%,+ و #!%وری) اداری Gh, اول در (' G6!* در %E"� H* H. +7-وھ

ک 567-ده داH0^' ،�"52 در ,Gh دھ+ '-اھ(h* ،+h%ی"� ,%ز#%ن #^Y در #�رد اVW%*56%ن ا52-ا

*=%م ,(%,+ 6P% ط%NO+ و در �!w({ و �F ())I_ی(%ت N)O-اB6)O ا5X?%دی B.%L '- اوe%ع 

�I(() ."�ه '%زی .-د*�. در ز#%*+ .H ا2-ف m"+ در ,Gh وزارت ا5X?%د *bk*%)"' JKار  JK*

� *=%م ا5X?%د "*aP ر '%زی #(0-د، "وزارت�ن" .!�ر را '% ا�E%م "�%ری� زده" N)O-اB6)O"   را در .!

 %q' .56+" از '() '-د)O%),�2�د .H آX%ی ا2-ف m"+ در ای) او 'K%ی%ی "*=%م , H517 %� G,

F% *(%ز ی: *E%د اداری را در H#%*-' GEF ری_ی ا*0!%ف ا5X?%دی ی: .!�ر 6P% #"%ز@H '% "*=%م 

"+56)O%),��k)# +e(- در 'aک ,�,(%O(56+ ا5X?%د #-._ی ,@�ار د. *=%م ا5X?%دی ا,5

�H. +j از ,%]5%ر "*=%م ھ%ی ا5X?%د #-._ی aPن b7اری" ?[ G)0O%# زار آزاد و%' B6)*%0# -'

W-,� ھ% H^j%W دارد، *(%ز اH#%*-' H' �2 ری_ی ھ%ی در ]�ر اوe%ع .!�ر n"A زده و P-وژه ھ%ی 

   د.زی- '"%ی+ و ]�#%ت اh5F%@+ دار

�د ]�ا*�ه [ HK^L ()hی ھ H^W%Xb7 ر را '"(%د�.-ده  اری,%`ر .H *=%م ا5X?%دی N)O-ال .!

  GOر#"� دو%. H'%r# H' +O%# داش%P -' HW%eا "%P��د 'Jw' H'%r# H از "X!- اk)O%ر2+ *[ ،G,ا

2-ی: '�ده ا,G.   *(_"دارای+ ھ%ی ]�اداد"  ا*G2%Nاز ا#5(%زات *1�ذ اداری '-]�ردار '�ده و در 

HK)^, 1%وت ھ%ی��د Fی، '% و  %' +"m ن .-,+ *!() ط(8 ا2-ف%kNw* (ای "G[%' د و-'"

 H. د-. HW%eا G6ی%' Hc'در ای) را  .G,رده ا�[ �*�)P Gw, %P �'EF -!X Jw%د اk)O%ر2+ *

�-.(EF" +N%د و *kNw%ن درون  Jw' ی ای)-N7-ای+" رھ Bت و ھ%Lajا" B(�در ,%]5%ر X!-ی 

، �N@ }w2هللا آ#�(B اLaj%ت و ھB 7-ای+ J ارزی%'+ ا*K5%دی �w#-زی" را، ط�ری .H در '
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�ل و ��اوم"  '%ر ای) رھN-ی را ا2-ف ��" B)�@�Nهللا  '% ھ�یEF G%د '- دوش داH52، وO+ در 

  .HNw*" H'%r# H' +"m اVW%*+ ]%رج *!()" '- دوش #+ .!�

   "�0ن 	���1ا7$ف V%� ا#�Aی از دا) 3	�Uران "  .٧٫٢٫٢٫٢

"*=-ات B.%L  ا2-ف H. +"m '%*+ "*=%م ا5X?%د آزاد" در اVW%*56%ن ]�ا*�ه #(!�د، در '"� 

+'-m– Mainstream – " {[ وی�ه در H' ،" �*.G,5%ده اW7(- ا "B6)Oا-N)O  

7-، 5#١٩۴٩��O دوازدھNW B-وری  "دا*J ,%`ر ھ�h2"�"ا2-ف m"+، ای) �O در   Gmا-W از RP

 H6)O B8 دوازدھ"j ن 7-دیاز%"NO زم%@ +O%@ تa)?��  �.H)N)NL در .%'m H' Y-ض 

 +W-I#  "ر%N��7- و ".�A+ ا�hL زی O �O��د را 5#[ +"m ا2-ف ،+h,ر H#%* +7�*در ز H. HA-7

 ،+1)"L Y)hF �h�# ی%Xآ +O0"�، و)# �"h!*از ز#%ن  دا +"m ا2-ف %' H.  ر%N�ا#-ی0%ی+ اVW%ن 

�ر#�O+ ھ%" در .�د.+ #GW-I *_دی: دارد،  'H ای) 'W رb7" Jw' در +"m ا2-ف H. G,ور ا%

�ده"'%` .�ه" .%'EF H' B!A Y%ن .!  "()�O%j ای�E2" در +"m اده ا2-ف�ا,NK# .G-ه ]%*

  Y'%. �2در%' +# H. �6ی�* +# +1)"L ی%Xآ ،+"m رد ا2-ف�.  در ی: *�H52 ا*K5%دی در #

% *%در 2%ه از "اw5W%رات و ا#5(%زات" @�Nا�P ،+"VOر .aن ا2-ف H' -=* +"m ھ0h%ری *_دی: '

  .G,ردار 7-دی�ه ا�[-' Y'%. ی^+ در�L �"'ی: در H^hF زی%دی، از)a٩۶( 

 ،�"0)# GN�j �5!P ا*() ز'%ن�X ی '%زاری"، '�ون #-ا@%ت�5!P" ه�)2 %' +"m ا2-ف H. (از ای

�ا*� *%2+ از دO(^+ "اh5F%@+ ,%زی" ��ل او #+ L %# (} و�در # -  Y'%.- %' %q*در آ H. �2

ز'%ن دری 'H'%r# H "ز'%ن ھkh%*+" #-وج '�ده ا,G. ز#%*+ .H ا2-ف m"+ در #6(- ا*w5%'%ت 

�ری در ,%ل EhF G,%٢٠١۴ری  G17 �5!P اش '_'%ن H)*%)' ھ%ر در�"X -E2 56() '%ر درw* ای-'

�ا@� ز'%ن" *=- -اVW%*56%ن وط) #% ا,G- ده.H "اVW%*56%ن ز#�*ګ ھ(�اد X ل و�jا H'  ،�5!P

 G6او '%ی  GO%L (در ای .G,ا -.b# و oی%m �Lاد" وا��o0 ای) اN52%ه Hh^. :�2 "ھ(-#–  -=*

 �5!P ا@� ز'%ن�X H'-  اد�." ای) ا#- #"H' -q آن 7-دی� .H دی#(H. G1k "اVW%*56%ن ز#�*n ھ(

 +"m ن '(%*%ت ا2-ف�5!P (یb1"5# ری) و�w# "�"[ -و زھ -w6h�e%L- در ھ%ی X"�ھ%ری '%  "

Gw" در .%'Y و � ,%O) 7-دی�، .H'%r# H' H. +*%6 ا]aف درا*+ �N%ر ]�د را #(-اث ]�ار "�%ج 

�ا*�ه، و q^m%ی+ �N%ران را �"E% در P HK^L(-ا#�*+ B0L روای+ '% ]�د "ھB راه" #+ ]�ا*"�.[  

�اد2اW 0%رWا -)g%� G�� Gw, ه ا#-ی0%ی+ در '(-وت%k!*زش در دا� ,I%د -ف m"+ در ز#%ن آ#

(Fouad Saade) ی%Xآ Gی%hL و +*%N)5!P ت در '(-وت ازa)?��، '-ادر ھ6h-ش رH5W و در 6#(- 

 +h^@ -gا +"m ی-ی"، ا2-فbP +#%L" ()hد. '5%,+ از ھ�,I%د 'H'%r# H #-'+ زی%د '-]�ردار '

ر .!�درHF د.5-ایJ را از دا*!k%ه .^Nh(% در ای%`ت #5��ه ا#-یH' %0 ھh() دا*!h"� 7-ان ارج 

 +k"ھ-W ھ+ '% '"(%د ھ%ی%k!*روا'} *_دی: دا H' -=* .�"0)# ی" اھ�ا�"I# ر�P" H'%r# H'  ن%"NO

و ا*�ی!�0ه ھ%ی ای%`ت #5w^8 ا#-ی0%، از H^hF دا*!k%ه F%ن ھ%0P("_ و '-.^+ در ا#-ی0%، ا2-ف  
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EF%*+ در 'm  Jw"+ از "ھ�یG '-از*�ه ا.%د#(:" در m-ب '-]�ردار #(k-دد. در دوره .%ری در '%*:

"ا'I%د ا*H#%*-' +*%6 ھ%ی ا5X?%دی" ای) #�,EF H6%*+ اV52%ل داG2. اV52%ل وی در '%*: 

 Hhاز ھ G6w* ه%k* ()hاز ھ .G,ده ا�7�ی% 'H'%r# H ی: "دا*J ,%`ر #-دم 2"%س" ' +*%EF

 .H* H از  ای) 'Jw .%ری آX%ی ا2-ف m"+ در '%*: EF%*+ و *H ھB از H52b7 ھ%ی G17'%ی� 

دا*!k%ھ+ او 'H'%r# H ".%ر 2"%س #-دم 2"%س" #(5�ان ا,5"5%ج .-د .H ا2-ف m"+ ی: 

 +*�"دا*!h"� ا#�ر ا5X?%دی" '�ده و در را,5%ی �a#%Iت ا5X?%دی، 'H وی�ه در .!�ر ھ%ی P(-ا#

�ان �'% "ا'_ار ��^(^+ دا*!k%ھ+" آرا,H5 #+ '%�2.  وHK'%, H' -=* +O دا*!k%ھ+ او #+ 

Xآ }?w� H52ی ا2-ف ر%})w!�    .-د. m"+ را در "#-دم 2"% ,+" 

 +*%EF +O%# ل اداری در '"(%د ھ%ی%V52در ا Bھ% و ھ H52�% 'وO+ ا2-ف m"+ '_ودی ھB در *

� E"!)P%دWت و ر%Lajرد ا��ری ھ%ی ھ%ی #!w{ در #)�" G#�[ در +*�رم در .!�ر ھ%ی P(-ا#

H5)*ر�#B.%L 0%رWی%ن ا-F" ب�Aر%A در " – Mainstream -"  .GW-7 ار-X  HFو (5-یE' H' Hq)5* در

B.%L 0%رWی%ن ا-F (ھ�، ای�)# دت%E2 %06% ا#-یP �2ن +*%EF ا*0!%ف H. ری��ر  ،آن، ط!.

�ر ھ%ی ]�د #�ار .X :),a-ار -ھ%ی P(-ا#�*+ را در وا'Y#%. +k56 ا5X?%دی!. H' +,%),

 o^, %ر ھ�.-ده داده، و "�)!. R1* ]Lن" را در GEF "ا*0!%ف ,%BO ا5X?%دی" از ای( .!

.G,ا  

ا2-ف m"+ از H^hF اVW%ن �N%ر ھ%ی #�Iودی 'h2 H%ر #+ رود .H در ا#-ی0% ھ�یW G-ھ"k+ و 

�"n دا*!k%ھ+ �N%رز داده ا*�..%ری ]%k"��یJ را '% روا'}  +"m ر  ا2-ف�*G6w #!%ور ا#

�o)KI آن در .-,+ ھ%ی وزارت #%H)O، ری%,G دا*!k%ه .%'Y در  H' زی و-. �#%L 5?%دیXا

�(o وی از E# H^hF"�,() *=%م ا5X?%دی '%ز-�زاد ر آا]�#G *=%م د#�.-ا�X :)-ار H' .GW-7 ای( 

�ری ,%ل در .!�ر ]�ا*�ه #EhF G,%ت ری%'%w5*د. وی در ا��ری  ٢٠٠٩(!EhF G,%د ری_#%*

�رد[ G602 ت%'%w5*در ا _)A%* آوردن رای %' H. د��ری  .'EhF G,%ت ری%'%w5*زی در ا �hLی ا%Xآ

5�ا*H. G6 '(!5- از  ١٣۵در �Lود  ٢٠٠٩,%ل * o)�در �j آرا را   ٢،٩ھ_ار رای آورد، و'%ی"5-

E*د آ�Fی�. '% و%h* o6. ()' در Bری ٣٢�EhF G,%زی  ،*%#_د ری-. �#%L از RP در  ۴٩،۶٧'% او

EA%ر#() #K%م  در �j آرا در  ١٠،۴۶ ر#�%ن '!- دو,G '%در �j ارا، و  ۵٩،٣٠ @�Nهللا '% �j آرا،

) .GW-7 ار-X٩٧(   

*=- 'W H-#%ن L%#� .-زی  -وH' -=* +O اھH^�6# G)h ]-وج *(-و ھ%ی '() اhO^^+ از .!�ر، او 

6#�وP" G)O-و,H ا*K5%ل ا#"(G" را '- دوش GW-7. '% در*=- داG2 د2�اری ھ%ی *%2+ از  -

�یbP %' . Jی-ش ای) وظ(H1 د2�ار، m"+رو*� ا*K5%ل 6#�وG)O، آX%ی [ +"W ھ%ی اداری و G1%ی

�ر #H-I و از آن ا,15%ده ا'_اری .-د.را دو'%ره 'H آز#�ن b7ا52!. J�W+ . او ازی: ,� در '() ار

�*� ھ%ی ,(%,+ ]�یJ را '% *(-و ھ%ی #^P +0(-ا#�*+ #�G[%, B0. از )P ن%"�h�2 و ھ

-kی دی�*_د h)P%*0%ران ا#-ی0%ی+ '(!5- ازH52b7 ھ%  "'-از*�7+ و .%ردا*+"*=- 'm  H"+آX%ی   ,
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در ا2-ف W-I# +"m+ 7-دی�.  "F ،�h5I# G)?w2-ار، 6#�وbP G)Oی- و 6L%'�ه"'�(� ی: 

h2 G!k*ر ا%cX ری در ,%ل�EhF G,%ی  ٢٠٠٩%ر از *%#_دان ری H#%*-' H.  د�6�ب #+ 2�#

*Bq6"# ً%5N6 و ا,5�ار  '- ی: *=%م 0W-ی N)O-ال ��وی) .-ده '�د*�. *=- 'H52b7 H ھ%ی *=-ی 

دا*!k%ھ+ و ا*�و]H5 ھ%ی *%2+ از �q%رب اداری در دورا*+ .H "'"(%د b7ار و 7-دا*"�ه" *=%م 

 H' ،د��ام '% ر#�%ن '!- دو,L ،G%#� ا5X?%دی .!�ر'� H5NOری، ا�EhF G,%ت ری%'%w5*م  ا%k"ھ

ا5X?%دی .!�ر 'W +"^@ JO%A H-ا ]�ا*�. .-زی *=- 'H -.-زی را در #�رد B!A ا*�از ,(%,+

 +*��ی_ی^�� ی k517 و '-ای GWط1-ه ر H52b7 ری دوران%. B. و +�%'%w5*ا  Bq6"# H#%*-' ان�KW

 .�!* -e%L+"m ظ%"# (در ی R)ی ری%Xآ H. G17 و GW-7 زی ]-ده-. -' +*��ی_ی^�-ه 

�ر"�I-یw!# 8?+ از ا5X?%د '%زار آزاد *�ارد". (EhFت از ٩٨%'%w5*ی%ن ا-F زی در �hLی ا%Xآ (

 ،GW-7 رت�j +5#�0L م ھ%ی%K# ی"� ازط-ف�7 +# H. ،ھ%ر�"X در J*ادارا�e-ب و B52 ھ

" #�Nل 7-دی�ه ا,G. #-ادش ."%یH ازی) -,5%ن .-زی–'H ".-زی56%ن  ا*K5%د .-د وX H. G17"�ھ%ر

7�ی% �Xرت در X"�ھ%ر در  H7 د�' H50* ?%ر�اده .-زی ا*�*%[.�2%' +# )٩٩ (  

F% '%ی� اW_ود .H ھh() *=%م ا5X?%د '%زار آزاد و ا,5-ا��ی ا*0!%ف #^+ .!�ر .H ا,5�ار ای)  در

�د، ی0+ از ' H@6% #"%زP ر�'- ای) ا*�ی!H ا,G و H#%*-' �X%W ھ%ی ا*W%!0+ در ]�ر اوe%ع .!

�h%م P+ آ#� ھ%ی *%2+ از آن 'Y^@ %'  G6' (' H .^(�ی #+ 'H. �2% ,-ز#() ھ"�و.J را 

  .  ه ا,G%*�ا5X?%دی .!

�c[ %' +ای�"hھ H' _=*ط  H' ب-m ون_Wد روز ا%h5@ا H' -=* ن%"A Bب و ھ-m در B.%L 0-یW

+"m ا2-ف  JK* +"m ی ا2-ف%Xزی" آ%, G)?w2" +P د در�[ G'�* H' ب-m ت%@�Nc# ،

�%b7 -)gاری ھh() د,k5%ه ھ%ی *!-ات '- اذھ%ن @%#H، ا2-ف  H' -=* زی .-ده و%' H56F-'

�ا*%ن و رو2"01-ان  '-]�ردار  -از F%یk%ه '^"� ,(%,+ m"+ در .!�رF ()' وی�ه در H' ،+@%h5Fا

  7-دی�. 

�,} F-ی� ٢٠١٣"د.# -5��h ا2-ف m"+ ا�hL زی" در ,%ل  � G0|,و-P ه- Prospekt-   H'

روز*%#The New York Times  ، HھA B"%ن ) ١٠٠#V#" H'%r_ دوم EF -015#%ن" #W-I+ 7-دی�. (

�ر ا#-ی%0E!# +ھ% ی H52b7 5+ درL ()' را در +"m ریا2-ف�EhF G,%دان .-,+ ری_#%* 

}w2" �"0)# +W-I# "ب-m  ی-یbP -)g%� Theدر ا](- ) 101. ('% '(!5-ی) ��?(Y و زی%د�-ی) 

Times of Israel ،ری  ,%ل�EhF G,%ت ری%'%w5*رزات ا%N# ،Y)ر ا,-ای�E!# H#%*را   ٢٠١۴ روز

�اھ+" #+ ]�ا*�#N%رزه '() در اVW%*56%ن [ +X-�    )١٠٢( ."@oK #%*�7+ و 

�ل و ��اوم ار ای) "اw5W%ر" 'H'%r# H ی: "@H)c اEO+" ا,15%ده ا'_اری .-ده و در F- و '�� �� B)�

�+ ھ%'%w5*5%ھ%ی اhآ*-ا '- رخ "ھ  H*%اره آ7%ھ�hی  Bاداران و ھ�h)P% ,(%,+" او #(0!(�*�. ھ

��^(Y ھ%ی ,(%,+ *%ن +"m 5?%-ا2-فXا Hر ارای�دی ا2-ف m"+ را .H @?%ره آن در #"!

��Kس" '^"� #(N-7-دی�ه، @%ری از ھ- *�ع  pc," %�   د*�.ا*K5%د 
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در ای) را,G6w* %5 از ھB '%یH. G17 G6 ا2-ف m"+ ھh-اه '% ی: ,-ی دیk- از ھcX B%رھ%ی 

� ی ]�'+ از آن "EF%ن ,�#+ ھ%ی" را �H. ،�""0)# Y)rh '% در *=- kOا ()!* +,-. G2دا

�ا*"�، '�ون .B و .%,G '% ھ5h% ھ%ی دا*!k%ھ+ در m-ب � +# ،o,%"# زی ھ%ی%, H")#ز

�ا*� .H'%r# H' H ظ-0W G)W-ی و .%ری ��G 2-ای} �ھ6h-ی .""�. ای) *(-و ی دا*!k%ھ+ #+ 

ا5X?%دی .!�ر ھ%ی P(-ا#�*+ X-ار 7(-*�. از آ*q%ی+ .H ای) -وی�ه در ]�#G ا*0!%ف ,(%,+

، ا.r-ا در ".%ر7%ه ھ%ی F-ی%ن 0W-ی P "B.%L-ورش ی%H5W ا*�، در .%رزار ,(%,+ 'Jw رو2"01-ان

" در .!�ر ھ%ی 2%ن از ھh() ا*�و]H5 ھ%ی دا*!k%ھ+ و EF%ن ,�#+'H'%r# H "رو2"01-ان 

 �. N)5!P%*+ ھ% اداری A %'  +'-m%2"+ از F_م ا*�ی!+ در رد دیk- ا*�ی!%ن '- #+ آی"

  ا)��Pف ا ���دی �89*�ن�'�)� �� . ���رات ا7$ف V%� در ٧٫٢٫٢٫٣

�ری ا*0!%ف رو,5� در #�رد )��ری ھ%ی ا*0!%ف ا5X?%دی از )�5�ان در h517%ن )# H*�h* ر�c'

 +*��ری در .!�ر ھ%ی P(-ا#)��ا#£ و '-داG2 زی- ,%]G *=-ی ای) F 5?%دیXا*0!%ف ا -),

  د.ی%د .-

��ری ا*0!%ف ا5X?%دی رو,5)� (Walt Whitman Rostow,  1916-2003)   (ی-��ر E!# H'%r# H'

�ری از )��ری ا*0!%ف ا,5�ار '- ا5X?%د  *=%م '%زار آزاد ,- #%یH داری اراHi �2ه ا,G. ای) )� -gا

�رات ا*K5%دی "ا5X?%د ,(%,+" ?��ا#Y اb7 -gار اh5F%@+ و ا5X?%دی در روی%روی+ '% @ Y)^��*k%ه 

7 Hq)5* 2+ '-آ#�ه و در%* +@%h5F5?%دی و '-وز درز ھ%ی اXر ا*0!%ف ا%q"آ#� ھ%ی *%ھ +P %ی�

�د  اg-ش را '"%م "#-اYL ر�2 ا5X?%درا از آن [ � The Stages of  -  "*% دی�ه #(k(-د. رو,5

Economic  Growth  -    ه%k* (6%زد. از ای)# H5,آرا "B6)*�h. -)m G61)*%#" +*%5���ان "@ %'

6)* +51k2 Y'%X. G5?%دیXرو*� ا*0!%ف ا ��ا'} -H رو,5e %' +Oو  ،R.را #%*"� #%ر +@%h5Fا

�ا#£ را F ا*0!%ف H. R.1%وت '% #%ر��B)6K #+ ."�. رو,5� در  H^L-# ¬"P H' -kت دیa#%I�و 

�O(�ی ]%ص #+ ��O(�ی در ی: 2(�ه �از ی: #-H^L-# H' H^L دیk- '% د7-7�*+ .(1+ روا'} 

�*k+ '("�، دوره ھ%ی ا*0!%ف را kA  Y)NX دن 2%]{ ھ%ی از�h* J0!)P %' Gھ%ی .1%ی

�رات @^h+ و '0%ر '-د W) آوری �!-یh")# p%ی?�  pc, ،ی�)O�� .�)١٠٣(   

��O 7-دی�ه ا,RP ،G از  ی�رکدر *(� ١٩١۶ رو,5� .H ار �Pر و #%در #F%E- رو,+ �N%ر در ,%ل�

�یH د.5-ا در ,%ل, H' +O%@ تa)?��� "د5W- ]�#%ت ا,5-ا��ی:" ای%`ت #5��ه ا#-ی%0  ١٩۴١ �@

6�ر در "دا*!k%ه Wو-P H'%r# H' از آن RP .رد7-دی���ژی تا*56(5�" و "آ.16O�"0�  %,%#

G),�A  - MIT - " در ,%ل �'L H(� #"!+ ای_ن ھ%ور،  ١٩۵٨ اV52%ل داH52 ا,G.  رو,5

�ده و در ,%ل h* H1)ه ای1%ی وظ��ر ای%`ت #5�EhF R)ن ری%F ی، در ز#%ن�6)@ G?2  ھ%ی

اف ."�ی در وزارت ]%رHF آن .!�ر 'b7 H#%*-'" Jwاری ,(%,G" را '- دوش داH52 ا,G. در 

�h* JwP وی) و���ر ش "#-اYL ا*0!%ف ا5X?%دی" را E!# -gز#%ن او ا ()h١٠۴( د.ھ(   
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+5", HI#%F :اری در یb7 Hی%#-,  �YNX از P-ش  2-ای}  H' (Traditional Society) *=- رو,5

را 'b7 H^L-# H'%r# Hار #(6- 7-دا*(�ه .H ای) ]�د 'H  (pre conditions for take off)  ا5X?%دی

 Jی�[ G'� #"H' -q ا*0!%ف P H^L-# H' HI#%F-ش –'% ��اوم ,- #%یb7 Hاری ھ%ی '(!5-  –*

( take off) 5?%دی '-ای #-اX5- و '(!5- اE' ھ%ی H")#ز H^L-# (7-دد. در ای +# -� �"^' YL

 age of+" ("W-?# HI#%Fو  the drive to maturity )( ا*0!%ف  ا5X?%دی، "HI#%F ر,(�ه"

high-mass-consumption) دد. آ-k)# ده%#  

�ی k'ا�F -#ار #+ '%�2، از '�و ا��ری #-اYL ا*0!%ف رو,5� .H '- *=- ا5X?%د '%زار آزاد ا,5)�

�د. ا*0!%ف ا5X?%دی در ]�د .!�ر N* +*��ا,G ا*0!%ف YK56# ا5X?%دی .!�ر ھ%ی P(-ا#[

 (nation-state)  دوG^#-GO,%]5%ر ,(%,+ ھ%ی ]�د #�ار .a,(: *(_ '% وی�ه 7+ ھ%ی ھ- 

Y02 ھ%ی .!"�ه  #15%وت G'%Xم، ر%h��اد ]%م و '%زار ی%'+ '-ای #�اد .%ر # H)E� Yو #6%ی H5W-7

 +*�ای) .!�ر ھ% را �% ,n"F pc ھ%ی EF%*+ اول و دوم .!%*�. وO+ در NX%ل .!�ر ھ%ی P(-ا#

�"E% ز#("H ,%ز ا*0!%ف ا5X?%دی  H* ��ری رو,5)�,(%,G ھ%ی ا*0!%ف ا5X?%دی ا,5�ار '- 

ز ی: #-H^L-# H' H^L  دیk- ا5X?%دی *k-دی�ه،  '- ]aف .!�ر ھ%ی P(-ا#�*+ 'Y02 H #0%*(: ا

�ر ھ%ی ]�د #�ار و P(-ا#�*+ از ی: ,� و !. ()' "HOد%N# {'7+ ھ%ی "روا�)�)P %' Hc'را در را

 H' روز H' روز ،-kی دی�*E* JK%د ھ%ی اh5F%@+ و W-ھ"k+ '- زی- ,%]G ھ%ی ا5X?%دی از ,

�"A 5- و!)' +k56'وا Hر ھ%ی  ی `ی�!.Pرھ%ی�!. H' +*��د #�ار  (-ا#[  Hq)5* در .�*%!.

�ر#H 7-دیWد +*� ریGw -�ه در ازای ا*0!%ف ,%BO ا5X?%دی، ,%]5%ر ا5X?%دی .!�ر ھ%ی P(-ا#

%5Wده ا– deformation   ه�)#%q*5- ا!)' +kX%W و -KW ر%q"ع *%ھ%eاو H' د�و ای) ریGw ا5W%د7+ ]

��رد ا#-ی0% "ا5X?%د ا,G. در ای) #�رد #+ W�"5, ه%k!*ول '%ران، ا,5%د دا%P ر�E!# -gا H' ان�

,(%,+ رH'%r# H' "�2 ی: اa. -g,(:   ا2%رت .-د، .H در F- و '�� '% ا0W%ر دا*!h"�ان 

�H52 �2ه ا,G. '%رن (* �) در ای) اP -g+ آ#� ھ%ی *% ١٩۶۴�%  ١٩٠٩ھh%ن ز#%ن، از H^hF رو,5

�ن ا,5�ار '- ا*�ی!H "'%زار آزاد"، '�ی�ه '-ای .!�ر ھ%ی ھ"q%ر *=%م ا5X?%دی و ر2khھ %* �

 )١٠۵( �.P(-ا#�*+ را ارزی%'+ #(0"

�ر ھ%ی @oK #%*�ه" !."  %' Y#%I��ی�ه در ' ،+^^hO7+ ھ%ی روا'} '() ا�)�)P �'%ران از ی: ,

   )�١٠۶. (0".-ده و ھA B"%ن "#0%*(_م #"�} ,-#%یH داری ا*�?%ری" را ری!H ی%'+ #(ارزی%'+ را 

 %' Hc'ه"در را�*%# oK@ م ,-ز#() ھ%ی%Xول '%ران '% ار%P "ن%!*  B="# درات%j ر�cA  H7 ھ��)#

 G2%N*ا H' -q"# ودی_' H5W%ر ھ%ی ا*0!%ف ی�!. H' ه�*%# oK@ ر ھ%ی�ارزش اW%e+ از .!

ی%H5W 7-دی�ه، و ھ�P ()hی�ه #"H' -q "@�م ا*0!%ف" در .!�ر ھ%ی 0!%ف ا*.!�ر ھ%ی در  

'%ران در H. +O%L *=-ات P%ول ,�ی_ی، دا*!h"� ا#-ی0%ی+  @^�م ا5X?%دی در #�رد دیk)# -k-دد. 

�,HI داده و '��ری ا*0!%ف ,-#%یH داری" را '(!5- )�"H  د *=%م�[ H. �,-)# Hq)5* (ای

�(o ,-#%یH داری @^G اj^+ و ��اوم -��ر ھ%ی EF%ن '�ده ا,H' .G ای) !. -r.7+ ا�*%# oK@
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 G)"ان ذھ�KW" ،"Hی%#-, +h." %ی�7 H. ی_ی در رد ای) *=- #+ '-ای��6�ی+ '% ,hران در ھ%'

�^k)# +K-د*�. '%ران در  +7�*%# oK@ Y^@ +*��!rN+" و ی% "G)IhF زی%د" در .!�ر ھ%ی P(-ا#

+*%EF {'ارزی%'+ #0%*(_م روا،  +k*�kA ' +*� Hا*K5%ل "ارزش اW%e+" را از .!�رھ%ی P(-ا#

 +'�w' د #�ار�ای) �Y#%I را #% #(5�ا*(B ا#-وز در را'Hc "#"�"+  '-ر,+ #(0"�..!�ر ھ%ی ]

 �)O��B6N�" – smiley production curve -  ر ھ%ی�!.  ،:),a. د #�ار��ر ھ%ی ]!. ()'

' +*��ر و .!�ر ھ%ی P(-ا#Eظ��د #�ار *[ +'�w#%! +"�"# ()hھ Hی%P -' .B)". دی�ه #+ ھ�ه

2�د ^# �"A ھ%ی '_رگ و G.-2 H.) Gو #�ی-ی ��O(�ات را از ی60�H. +5 ا*�?%ر ط-ح و دی_ای) 

�ر و ھ�h"%ن از .!�ر Eظ�'%زار b7اری را از ,�ی دیk- '- دوش دار*�، از .!�ر ھ%ی ]�د #�ار *

�O(�ی ا,15%ده�.-ده و در *Jw' Hq)5 567-ده "�hq£  ھ%ی P(-ا#�*+ 'H'%r# H ".%ر7%ه ھ%ی "

�ر ھ%ی ]�د #�ار .a,(: ادm%م #(k-د!. £1* H' "داری Hی%#-, £hq�  د.'�وی" در "

�ن ای) ا*�و]H5 ھ% W-آورده #"%,N%ت ا5X?%دیA +Oور از -و�' Hq)5* ده و در�,(%,+ m-ب '

ات ر '- ھh() *=-ا5X?%دی ا,5�ا-2-ای} وی�ه .!�ر ھ%ی P(-ا#�*+ H5W-7 Y02، راه .%ر ,(%,+

 JL%W 7(-ی ھ%ی Y02 رج و%[ H' ون_Wھ%ی روز ا +k56'ی وا�, H' را +*��ر ھ%ی P(-ا#!.

  H. �Oھ+، و%k!*0-ی داW ھ%ی H5[ه ا*�و%k* (ی #+ .!%*�. از ای-!X و +�%KN1%وت ھ%ی ط�

�*�، وO+ ھ-7_ '6"�ه *!)# H52ا�"P +#5_اOن ('-ای ارزی%'+ ھ%ی ,(%,+ ا%kNw* .�"56

*(%ز 'H ارزی%'+ ھ%ی  H'(!- از ھh از H^hF آX%ی ا2-ف k،  +"m%ھ+ "EF%ن ,�#+"دا*!

�ری ھ%ی *%2+ از F-ی%ن *=-ی B.%L داH52، و در ای) ر)�'%ی� �aش .-د �% در ازای  اها*K5%دی 

" '�یY ھ%ی در ]�ر .!�ر ھ%ی P(-ا#�*+ ارایH دار*�.  ,Hw6* _)5 ھ%ی bPی-H5W �2ه و O+ "]-د

 -KW" (01-  ای�دا*!k%ھ+" در .!�ر ھ%ی P(-ا#�*+ *(H. G6 ز#("H ,%ز '�-ان ھ%ی ا5X?%دی 

 .G,7-دی�ه ا :),a. د #�ار��ر ھ%ی ]!. H' +*�و وا'k56+ ھ%ی روز اW_ون .!�ر ھ%ی P(-ا#

 %' �*�)P ر .-,+ *!("%ن در%' G*�'�-ان ھ%ی P(�(�ه ,%]5%ری *%2+ از رG'%X ھ%ی ]!

#-زی ز#("H ,%ز '�-ان ھ%ی #_#) و دوا#�ار در .!�رھ%ی ,(%,G ھ%ی '� ریGw '(-ون 

�ده و 'Jw ا@=kNw* B%ن دا*!k%ھ+ ای) .!�ر ھ% از ط-ی[ ارایHw6* H ھ%ی *% .%را  ' +*�P(-ا#

�01- در �2ت 'w!(�ن رو*� '�-ان *JK دار*�. از ای) *k%ه، '-]aف 7�ی% ھm" ()h"%ی 

^N��د "*kNw%ن .-,+ *!()" Fدر و H. "+ھ%k!*ان دا-kزی%' H'%r# H' د��ر .-ده، .H. +*%6 ی% ]

,(%,+ و ی% در ]�#G .%ر7-دا*%ن ,(%,+ X-ار H5W-7، از ط-ی[ ��وی) "*Hw6 ھ%ی ا*0!%ف 

�k%ه -P oO -' را روز '-وز +*�ا5X?%دی" و '-7-دان آن 'G,%), H ھ%ی ا5X?%دی، .!�ر ھ%ی P(-ا#

   �.*_دی: �- #(6%ز*
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   "وا���E ��ر)'���Eاوم �E��Y� E "ی�P%�  E��($� Xر �'�R� Nل و. ٧٫٢٫٢٫۴

  -E ��ر)'�د�7اری ھ�ی ا7$ف ��R� �� �%Vی   -

jاc ،�*د-k)# 8اوم ردی���ل و ���+ .H در #"!�ر %LaY. ا'(-ی را در '-  در��ی: ,-ی از 

 Yی�N� "+X-5# رن و�#" HI#%F :ی H' "+*%VW5+ ا", HI#%F" G6ا,%س آن '%ی H' H. �*-)k)#

�ل و ��اوم را ی: ��5�ان، د,B. G از *k%ه راه .%ر *=-ی، #"!�ر )# £Xه، در وا%k* (7-دد. از ای

 H#%*-'"H5)*ر�#� -  H-modernity #�ر*(5ا*�. " '-ای HI#%F اVW%*+ ,"5+ و G667 -P ا#-وز ]

�%ریw+ وا�F 2-ای} JN"F ھ%ی W-ھ"k+ و دا*P J-وری ا,H' ،G *=- ی H'%r# H' H ی: دوره .

7�ی% ھ"�ز 'P H%ی%ن *-,(�ه ا H. "G,م ا%h�G. ,ی�ر7) ھ%'- #%س، دا*!h"� اhO%*+ ی: "P-وژه *% 

)١٠٧ (H5)*ر�# KL ا,+ و-.��م #�رن از د#E1# ب�Aر%A در H. +,%), و*�ی-E2 ق #6%وی�

k)# Y02(-د، 'H'%r# H "@?- ]-د 7-ای+" در �eیG وی�ه '%  "�IN(± و '-�- 7-ای+ �N%ری و ز'%*+" 

 .�"0)# BOا �X  

�ا*"�، #�ر*(H5ا2-ف H. +"m ھh-اھ%*J او را "H^W%X ,%`ر" w)#  ت '%ر '%ر از%'%w5*در #6(- ا

 H' ارزش "2%ھ-اه ر,(�نH5)*ل " @�ول .-ده و آ7%ھ%#�ر�L %# (} و�5_ا#%ت #Oا" G#�[ در H*

 ،G,ا H5W-7 ار-X "+7-ای o?I�ی:  ھH.HA B  ھ�یG ,(%,+ و W G)?w2-ھ"k+ ا#-ی 

آX%ی ا2-ف m"+ در #6(- زد. ]�H2 دار #(Y02 H'%6 '"(%دی "دا*!k%ھ+ F% ا5W%ده" را 

�ده و '% .%ر ' "+��ری اظE%ر داH. G2 او "ی: دھ%EhF G,%ت ری%'%w5*رزات ا%N# د واژه-'

�. دار و E2-و*�" را ی: F% ا,hI5%ل #(E2" "0-و*�" #!Y0 دارد. از ھk* ()h%ه اacjح "وط)

)١٠٨( 

�م ,(%,+E1# H' رن�# HI#%F در- +k"ھ-WH5)*ح  #�رacjب ا�Aر%A در Hhاز ھ G6w*

�ق #6%وی ]�ا*�ه �2ه و '% '0%ر '-د ای) "KL 2"� 7%ن ی: ,-ز#() دارای%' Hhو*�ی" ھ-E2

acjت "ار'%ب ا%N,%"# در رد HI#%F در ی: ر@(5ّ+ح HI#%F :ی ��@ H'%r# H' �*و-E2 .ود-)# "

+,%), �Lوط) دار و '-ادر" دارای -وا ،£'%� ،G)@ت "ر%Lacjف اa[-' H. ده�VF-اW(%ی+ '

�ق #�*+ #+ '%�2. ز#%*+ .H در h517%ن ,(%,+ در ازای E2-و*�، اacjح "KLرGّ)@  "£'%�و 

�%ی(� #"%,N%ت "ار'%بآ7%ھ%*H '0%ر ' G#�[ در B)K56# د، ای) .%ر'-د�-و B0L ران @(Gّر--ده 2

�ق #6%وی E2-و*�ان #(-ود. ھA B"%ن '0%ر '-د اacjح KL در رد Hq)5* و در H5W-7 ار-X "£'%�

 G)"ه ذھ%k* از Hq)5* ی56+ و در_h6%س ھLاط8 دو,5+ و ا�"وط) دار و '-ادر" .H از *k%ه @

د و '0%ر '-د آن #%*£ دارد، وO+ ا7- در h517%ن ,(%,+ ای) اLacj%ت F%ی @%#H ط"() ]�ب دار

�ا*� +# ،�*��. H�*%"A اP H' -q"# �* -7+ آ#� ھ%ی *7%�ار و m(- #�*+ 7-د"*!() E2-و*� 2

2�یB "وط) دار" ی: اacjح VF-اW(%ی+ ])Xد- H. G,ا G)IXای) وا -k*%(' H. G,ا +,%),

%)Wا-VF :در ی }w!# G)IhF :ای)ی +Oدارد. و G6زی Bوط) '%ھ  +"Iی ()I# ا*�  ا#- ی�5)#

+,%), �Lدر  ای) وا H. �2%' Y�I# (ه ای�*-)م و وط) -در'- 7�VF-اW(%ی+ 7�ی% "وط) دار #�0
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�ق ,(%,+ #6%وی '-]�ردار *(56"�. در ا](- '0%ر  ،دار B.%L" "ھB وط)" ھ56"�KL از +Oو

(_ دارای وی�7+ ھ%ی *%ر,%ی #�*+ #+ '%�2. از '-د اacjح "'-ادر" در @�ض .^E2 Hh-و*� *

�اده" را 'H'%r# H "'-ادر" ی%د *%[ ��@ -)m }w2" ده و��اد7+ '*%[ G'ا-X -k*%)' ،ادر-' �ی: ,

�اده" *%[ Bی-L" در "-)m }w2" :ی-ش یbP  -k*%)' ،دن-. GO%L (ان در #+ '%�2. در ای�� +#

+ GhO%6# آ#(_ '- آن j�b7 HاG2. وJ")' +O و ."J روز#-ه اh5F%@+ و در ]�#G ھh_ی56

�م ,(%,+ آن ی: اJ)P" Yj #�رن" '�ده و '%ز�%ب E1# H' "ح "'-ادرaj0%ر '-د ا' -kی دی�از ,

دھ"�ه "روا'} طI)N+ و *6^+" ی: ]%*�اده #+ '%�2. د2�اری '0%ر '-د ای) .^Hh در ازای 

+5", HI#%F دد. در-k)# ز%mآ %F ()hاز ھ RP "�*و-E2" حacjروا'}  ا Bز ھ�اVW%*56%ن .H ھ"

�I(() .""�ه دار*�، اacjح  JK* +@%h5F^+" در روا'} ا�ری و #-د #%N�"#-د ,%`ری، #-د 

+@%h5Fم  ا%=* G#�[ د، در-# H'%r# H' "2"� 7%ن زن" در -"'-ادر%'" H. ،د-)k)# ار-X +,%),

�ن *=- A +5", HI#%F ()hن در ھ%"A Bد*�. ھ-k)# ده%Wد ا-# G)#�0�#-'" GI)Nط B0L H'ادر 

�د دارد، *=%م #-د ,%`ری ,"5+ "'-ادر '_رگ" را  �P ()!*%Fر #(6%زد. Fو ":A�'_رگ و '-ادر .

 HI#%F J")' H' -=* ، زده و '-ادر  '_رگ H*ا�F ":A��ق '-ادر '_رگ و .KL 1%وت�" Yjا ()hدر ھ

��اده �^k)# +K-دد. ,- .!+ '-ادر .*%[ G2�* -, ())I�A: از ای) ا#- ,"56# ،+5�[ 

 H. G,ی�ه ا�P ()hد. '"% '- ھ��ش ]%*�اده"  را*�ه #(!mاز "آ "+m%'" ا*�ه �2ه و�"'V%وت"  ]

-�5�ی آن '0%ر #+  7-ا در .!�ر، "'-�# ()hھ H' ح راacjاء @%م ای) ا�mری" '-ا ی  ا%N�ھ%ی 

�ق #6%وی KL ح در ا](- *1+ .""�هaن ,(%,+ '0%ر '-د ای) اط%h517 و*�ی '-*�. در-E2 [L و

 o).-��ان '0%ر '-د ای) اacjح را �"E% و �"E% و در '5E-ی) وHL آن '% � +# GEF (از ای .G,ا

 �h�# ی%Xآ H. ری��ق #6%وی". E2-و*�، طKL %' ام '-ادر�X0%ر '-د: "ا' o)�-�6�*� 'H ای) P

%ی ا�"(56F ،+0%ر ا*K5%دی از  #!Y0 ا2-ف k")# +"m%رد، "از ھ�یG ھ :ا.-ام ا*�ی!h"� در ی

 Gی��د و 'o6. ،J*%k56 ھ[ H52b7 ا#-وز و +@%h5Fا G)IX�H^)NX ی، #bھN+، *�ادی و #

) "�". +h*ا,+ و ١٠٩-.��ل د#jار '- ا��ا*%ی+ ھ%ی او در ی: HI#%F ا,5�) W-دیG آزاد او و 

H5)*د* #�ر-k)# +K^�   �.,%ز*�ه ھ�یG ,(%,+ ی: E2-و*� 

m ی ا2-ف%Xآ H. اری ھ%ی��د د2Fاوم در  '% و���ل و ��"+ '% واژه "E2-و*�" دارد، در #"!�ر 

�ی+ *!�ه ا,G. در 'Jw ھ%ی "وF%یo دوGO در F HW-j _7-و*�ی" ھ-E2" حacj0%ر '-د ا'

 n"ھ-W د%qای" Jw' ن در%"A Bو ھ "GOل دو%NX و*�ان در-E2 oی%Fو*�ان" و "و-E2 ل%NX

Oای) د H' .د�(N* Y%ی� A"() ا,N"5%ط .-د  .H ا2-ف E2 +"m-و*�" 5#�ا�- ای) واژه '0%ر '-ده #(!

 .G,ا H*%k)' %ی���^(^+ و ."J  ای) ��%د اH5NO '% ای) اacjح 7 J")'" 1%وت ھ%ی� -k*%)' د�[

G,ا +*%VWط(8 ا "+#��1%وت  ا*w5%ب اLacj%ت در #"!�ر  .,(%,+" ی: "روEF -01"2%ن ,

�ر !"# Jدر وی-ای H. �2%' Yjاورده ای) ا-W G6w* �*ا�� +# +"m ا2-ف }w2 رات%Eاظ %'

+,%), -j%I# اد'(%ت %' H. �*ا H52دا G,اوم  .6%*+ د���ل و ���'+ وارد '�ده و -w' +'اد

�I(() ."�ه JK* H' -=* +Oح را '0%ر '-ده '%2"�. وacjای) ا H*%د  آ7%ھ�0W-ی و دا*!k%ھ+ ]
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�ر .-د ?��ان �آX%ی ا2-ف 5h. +"m- اh5L%ل #)-ود .H ایL (%ل �jق ."�. در GO%L دوم #+ 

�ر را '-ای 'W Jw-ھ"k(%ن و ,(%,�h5اران *�H52، وO+ در 517%ر و !"# +"m ی ا2-ف%Xآ H.

�ده ھ%"� Hی�7�ی% از ", H. د�!* %��- L-ف ز '(%*%ت 'H @^5+ از ای) واژه ]�دداری #(0"� �"^'* .�

�ھB راه و ر,B "ا�5Xار 7-ای+ #"�ره" m-ق '�ده .H '- ا,%س ��رت آX%ی ا2-ف m"+ در j (در ای

7�ی%  #-دم ]�د از "#1%د و #�%ر" آ7%ھ+ *�اH52 و ای) *kNw%ن ,(%,+ ا*� .H #6(- راه  H. آن

�ده ھ%� "%ی+ ھB *�اH52'% اacjح "E2-و*�ی" آ2 م�!w({ و �I(() #(0""�. 7(-م .H #-د را 

�ده ھ% را '^"� '-ده و ��% ",0W pc-ی"   G,ن ,(%,+ ا%kNw* HN)Fد و�[ G'�* H' (2"�، ای%'

   �.اLacj%ت #�رن و #�*+ را F%یk_ی) واژه ھ%ی ","5+" ,%ز*

�م E1# H' "رن�# HI#%F" درH5)*د-,(%,+ #�ر +k"ھ-Wدی و  ر-W آزادی ھ%ی -' �).%�."%ر 

[ Gدی-W د از-W +د "ا@5-اف "آ7%ھ�Fدارای ی: ارزش وی�ه #+ '%�2. '% و GOای+ دی) و دو�F "د�

H' "+=1O آزادی ھ%ی #�*+، ا2-ف m"+ ھB در *�52%ر و ھB در 517%ر، 'H وی�ه در ز#%ن #N%رزات 

�دن" HI#%F اVW%*56%ن �%.(� .-ده، از ,�ی دیk- #-ز ' +#a,ا" G)j%[ -' ��+ از ی: ,%'%w5*ا

 %�7�ی% 'H ا�F Yjای+ دی) و دوGO، '% در *=- داG2 دی"+ و د*(�ی را  H. �"0)# {^[ ی�L

�ان 'H ی0+ از آن P(�(�7+ ھ%ی � +# H^hF ور *�ارد.  از%' ًajی% ا��ن ا,%,+ .!�ر" 7*%X در

�+ در #�رد *JK ار�J اVW%*56%ن در NX%ل آ#%د7+ و دW%ع از .!�ر، ا2-ف %'%w5*ھ%ی ا ��و ' -F

�ر" ��EI #+ ,|%رد. @06- � H'%r# H' +"m "آش داغ!. J�- از .%,H' "H "ا,a#+ ,%زی ار

اVW%*56%ن در ازای دو �j  داO- ا#-ی0%ی+ 'H'%r# H ا'%طH و ا@H2% در ,"k- ھ%ی داغ @^(H ھ-اس 

 . روزی *(G6.""�دO(-ا*H و ,- 'H .8 از .!�ر دW%ع #+ 7-وه "دوGO ا,a#+" ا0W"%ن ط%NO+ و 

", +Oا�6Oدر و  H^hF از H. ھ%ر-k"* Gو`ی ()Aا +Oا�6Oو ی% در و �"h^ھ Gو`ی ()kر%w� و ی% در 

 H52اb7 Jی%h* H' +5L ر  '-ی�ه *!�ه و�!. G1@ اران @_ت و�,%P (اد زی%دی از ای�I�,-ھ%ی 

�*�.  آX%ی ا2-ف !* +"m +!w' 6%زد، آی% در .�ام' "+#a,ر را "ا�!. J��اھ� ار[ +# H.

�ه ا,a#+ ,%زی )2 %' H. ،�*ده ا-. })w!��دی ��EI و ,|-د7+ ' B. ر�!. J�از ."J ار

�ن ا,%,+ ,�7"� ی%د *%X ر و���EI دW%ع از .! %' J�7�ی%  ای) "*H?)K" را '- ط-ف #(0""�.  ار

�ی، �Eq(_ات  #(0"� و '% ھh() روH)L راھ+ .%رزارW-L ی-Nرھ H' �2ز ا%)* J�#(k-دد. اH5NO ار

�ا*� .!�ر را � +# J�#"%,k"F o+ و ا.h%`ت �Eq(_ات *=%#+ دارد. وO+ ا,a#+ ,%زی ار

 Y'%K# در H0^' ،H* ر�7�ی% در #Y'%K "دh2"%ن .! H. ،�*%!0' "+#a,ا J��ی �!Y0 "ار, H'

.�*_)# G,د د%EF H' "ا ".1%ر��H. G17 ھh() "ار�J ا,a#+"  -ط"_ '�ون  -ن و در ا](- #+ 

�یk)# Y-دد.  h�در *Hq)5 '0%ر '-د اacjح "ا,a#+ ,%زی" آX%ی ا2-ف m"+ از ط-ف ]�د ".1%ر" 

 Bھ +"m ی ا2-ف%Xآ H*ا 7-ا�mو ا +O%[ ��از *k%ه #�5�ی و ھB از *k%ه روا'} '() اY^hO *%ر,%، 

  G.ا,

 EhF G,%ت ری%'%w5*در #6(- ا +"m ری ا2-ف�ھh%یJ ھ%ی 5#�ا�- '% EA-ه ھ%ی "'-�- ط^o در 

�دداری *0-ده، '^H0 ای) دی� و '%زدی� ھ% [ %E"� H* رد�hن ھ%[ HIhF ن و��N%ری" #%*"� ا,Y)Ih ی
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�ی6"�ه F_وه P- ,- و * H. ن�را 'h* Y02 H%ی!+ 5L+ ر,%*H ای ھG[%, B. ا,Y)Ih ی

�ی K, Hhای "دوھ�j- وی دوم%K,- «د، د�!)# H52ا�"Pب  ر�ط(8 '-�- 7-ای%ن �N%ری #�6

5�ن در ,-ز#() ھ"�و .J را !P -)m ام�Xا H. د�2 +#"E*ا*� و آ�[ +# "+N"Fرا ، ا7- از  %ا

�"0* �)IN�ھ�hرد، .%در IW%ل "L_ب ]%ن . HIhF 6%زد#�-وم از E2 ]L-و*�ی #( ،.!�ر 

H' +�%'%w5*رزات ا%N# ی%ر، ز#%*+ در Gh0L (ی�Oا o^7 ی-Nرھ G�� "+#a,ا  +"m 1£ ا2-ف*

 Yh@ (ای Y'%K# در +"m ا*�. ا2-ف��%F(: ھ%" W-ا] H)^@ م%)X H' ن ھ% را�5!P" ر�در h2%ل .!

�2+ ذGO '%ر" ا]5(%ر .-د. ا2-ف m"+ ز#%*+ در #N%رزه ا*w5%'%ت در  #"%ط[ #%[" +^# _)k*ا HX-1�

5�ن *!() '% j-اH. G17 GL ای) ی: !P"+@%h5F5+ اO5- ا "'+ @�ا!)' H. G,اj د در�� ز *

5� ز'%ن #+ '%2"�. از ھk* ()h%ه او، ط�ریH0 و@�ه .-ده "!P +"Iی: ز'%ن، ی Yام" اھ-k' ز*�ا*(%ن

�د، ای) ز*�ا*(%ن را آزاد ,%]H5 ا,G. در ای) F% آX%ی ا2-ف P +"m(�(�7+ ی: ا#- ]!�*G '%ر '

F ط+ .-ده و از آن، '-ای%X "ری%N��اھ+ [ GOا�@" Yjان ا��N%ر,(%,+ را '% W-ا] -=* o^ 

5�ن ھ% ا,15%ده !P رای o6. ن و�5!P روای7-ای%ن%*  H' ای او-' G6w* Hhا'_اری #(0"�. از ھ

 �"h!*ی: دا H'%r#"+@%h5Fھ%ی ا H!ری  G6رو2) -#-دم 2"%س" '%ی Y�I# (ای +,%),

�N%ری *H51E ھ-اس اG^@ H. ،�2%' (0W د,k5(-ی و ز*�ا*+ .-دن k2%[ -P-ان  +k56'در وا

�ده، 'N*+,%), ت%N,%"# در Y�I# (ای H0^- در oO%7-وه ط H. H52دا H!ع ری�* H' +wری%�

 Yی%NX ()' 0"+ زده، و ای) 7-وه '(!5- درWو ھ-اس ا H*%�^6# G#و%K# H' G,د G#�0L Y'%K#

 H50* .�2%' +# ردار��*� ھ%ی �N%ری و ]�ن 2-ی0+ '-])P ر از��ب .!"F ر در 2-ق و%N�5�ن !P

اداری او را ,"k() #(6%زد، در -ا2-ف m"+ ھ"�ز ھB '(!5- '%ر ,(%,+دیH. -k در  '-]�رد 

اداری و '�ون در -ای) ا#- ]k)# Hja-دد، .H ا2-ف H' -=* +"m .�ام G)Laj ھ%ی ,(%,+

 "}w!# ی"�ه ی: ز'%ن��% "ز*�ا*(%ن 7 G,7-دی� ا Yی%X را ]L (د ای�w' ر�!. B.%�# G2دا -=*

   �.را آزاد ."

 %' o)�-�#r%ل ھ%ی "ا,a#+ ,%زی ار�J"، "ھB 7-ای @^"+ '% �N%ر 7-ای%ن" و در ا]H' %' -) ای( 

�N%ری روk)# (2-دد .H ا2-ف  Y�I#  H'%r# H' +@%h5Fا ±#%m H^�6# :ی H' رد�#r%ل '-]

�د "ا@5-اف '-*%#H ی در #"!�ر" و �P �EI% '"�ی 'H زی-,%]G *=-ی "Fو %' +"mH5)*در  #�ر "

X در Bز ھ�0�م #+ '% ، J)P #�رن"'"� و 'G6 ھ%ی ,"J". �)"+5 ,(%,+ ھ"��2.#   

 


