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%Bوه]] 0ا]]6ت را در (]] Cﺕ]]%ی%( Qد]]) ،ای]] Wد&]] ]]
د^ی ( 0دی%Hان )در وا `IدیّUV %Hﻝ%Ha* 0&& Wا و
 ﺕ,دۀ %دم( ه  Qﺥ] 0,از ن ه] , :]Bد]) ،ﺡ,]cر
و ّUVﻝّ در  %dو ز]ن ا]6ت را ﺕ]%ی,? Qد]).
د^ی]]]] %]]]]f )]]]]- 0د%(,اﺕ]]]],]]]] 4دن رژی]]]] Qو رو]]]])
gB%ار ا6ت ،از >? د^ی Cای%B Wو% :ا ﺕ]%یQ
ا6ت ,د%B .و :دی  %Hای Wﺕ ] 4]?( ( >,رو
(]ر ]])ن %]Bای Rا]]hح  3]Jدر >?,]]8ر ا&]] 0hو
]]ABی Rه]] د%(,اﺕ]] 4اﺡ?]]ﻝ ]] 0د]]1ل ن ،را :را
]]%ا ّUVﻝّ]]  %]]8و ]] %kjﺥ,اه]]) ,]]ABد%]]- ،ای Wاز
()ی]])ا ه]] ا]]hح ,]]* 0]]1Jن %ﺡ<]] ,]]&, Wو
%( )]]8و]] 0ﺡ?ی]] (%د]])%]]A .یﮥ ]] و %]]BایR
ر(<<]] ه]] ا 0]]h$ای]]%ان ]] ،gه?]]ن ,]]Jر (]] ]]
دUVت در  ه زاد و ^]$ت , O]6ﺽ]` ﺥ],د
را روﺵ%( Wد, :د" ،ﺕ%یّUV Qل" را %8ی Wﺕ( 4در
]]1Iل ا]]6ت دی]]) و ]] %ا&]]س ن ,]]? C]]?dد %]] .ا&]]س
ای Wﺕ( ( ،4ﺥ 0A ّYن دو ﺕ(] 0]1I 4را اﺕ]6ذ
%( 0د ،ه Qا6ت ﺕ%ی 0] Qﺵ]) و ه] Qدﺥ]ﻝ] %H
ﺵّUV Cpل در  cVا6ﺕ,] 0رت ]q]S 0ی%] .V%
ا&]]]س ای]]] Wﺕ(]]] 0]]] ،4ﺵ]]]) ]]] g]]] 0]]]V%ّ Uد ه]]]
ا6ﺕ 0V ( ،0اﻝ? C]rاز ]ن ز])ان &&] 0ا]6ب
] 0ﺵ]])) ،ه] Qاز  ]]cVا]]6ﺕ 0و &&]]]( ،]]U> 0
ﺥ]],د رژی ] ]] Qن دا]] 0]] Wزد ،ا&]]د%]]( :د ﺕ]] ]] ﺕs]]1
 dﺵ]Uر ه] د%(,اﺕ]]t 4م %Sداﺥ] ،ه] Qز])ا0
 0]-d Cو ?%] 0]&,ا رأ
ن ّUVﻝ 0&& Wرا دﻝ] ِ
,د ِ
)ادن در ا6ت %( 0V%ّ Uد.
اّ روزه   08-ا6ت ری& >?,]8ر و ]%ز
 )]]-ه]] ,]]%ط ]] ن دورانqB ،ﺵ]] ا&]] و دی%]]H
 و >)ل % %& %ز )-هی ( 0د^ی Cای]Nد ن ه]
 hاز ن رV 0 ،Vی) :و اﺵ :1ا&؛ ی]) )ّ ]Nدًا ]
ً UV
ﺵ]]%ای Yا]]%وز %]]( :]]Hد و ﺥ)> 0J,]]Kی]]) ﺕ,]]? Q]]&%د.
?],د اﺡ?]]) ].اد ]] ،ی] ]])ون ِ ﺕ,]-d ]] 3]ّ$ان رx]]y
>?,]]8ر ای]]%ان  0]]V%ّ Uﺵ]]) ]] .ﺕ 3]]$در ا]]6ت در
دور ا ّول ا]]6ب او ]] ,]]-dان ر,]]8?> x]]yر ه]]%]]K Qح
]],د؛ ر ]]( 0N-]]<Vدر دور د ّوم ا]]6ت دورۀ  R]]Sاز
اﺡ?) .اد ﺵ ]<pﺥ],رد,] :د ،ن *] در ن ا]6ت

٢

رخ داد و ﺕ 3]]$ه]] ]],رت  ]]V%Bرا ]] ﺥ]])ا &]]%aد و
{ tم را در ای Wدی)%( )8 ،و] ] 0د]UVت از
ﺥ,اب *d]& )]-ﮥ ﺥ],د (] {]دف ﺵ]),] :د ] اg]VایR
* %H?Aرا اﺡ?) .اد %( 1د, :د .اّ ای] Wر
اﺕ 0Iرو داد (  >-ح ه] ا]hح  3]Jا]tرش
را داﺵ )-و  ا],ﻝ%Hاین؛ ﺕ]tه%ات ] ،0,ﺡ,]cر
ّUVل ﺕ],د :ه] و >,ا]ن در ﺥ]ن ه] ]A( ،ﺵ])ن ﺕ)]Uاد
زید از %Uﺽ ،Wو رﺵ) و ﺕ Cpﺵ]Uر ه] از ز]ن
ﺵ]]%وع ای]]%> Wی]]ن ،ه]] Qﺵ]],]] 0(,د ]]%ا دوﻝ]] و >]]-ح
ﺡ( ،Qو ه Qﺕ,ا%B 0ای]Aت *]@ را در ]V,Jن ﺡ],ادث
]]]Aن داد .ن *]]] ا]]]%وز هّ] ] اﺥ]]]Vhت و ﺕ,ا]]]$Vت
%وه &&,ﻝ< را ﺕ ،)-( 0 WUﺥ 0]A ّYای<]
(]] در  C]]$ﺕ]],د :ه]] ﺡﺽ]] %در ﺥ]]ن ،دا,N]]Aین
%Uض و >,ان %]Iار دارد, ] ،ﺽ]`  %]Bدر ]1Iل
ا]]6ت .ﺕ?]] 0ن ﺥ] ّYو %زه]] از %]]Vدا ا]]6ت و
ﺵ%وع ا%dاﺽت از ن ر Vو در ﺡل ﺡﺽ]]< %ﻝﮥ
 Q]]8ﺕ ] ِ ِ R]]S %رو ،دﺥ]]ﻝ %Hدر ای]] Wا%dاﺽ]]ت ا&]].
در ﺵ%ای ،0]- R]S ]1J ،( 0Kره%]1ان ا]hح 3]J
 && ,زش  >-ح ا,ﻝ%Hا ﺡ%] ،)--( 0 (%دم
 ﺥن ) :را  ,-dان %گ )]%ۀ ﺥ],د در g] ]S
qا((  :%ر  ،)% 0ﺕ]hش ] )]--( 0ﺕ] ]1رز :را ]
*ر*,ب ,Iن ا&&] 0و ]tم >?,]8ر ا&])] hود
( )--و  %ا %kه? ،0?d 0 Wﺥ ه] ﺵ]pر و )]dم
اراyﮥ راهpر از & ,ره%1ان,> ،ان د*]ر  ]<<Bاز
ن ه  0ﺵ ),و ﺵ 0pرادیpل ﺕ  %ﺵ]Uره ،ﺥ,ا&]
ه و ا%dاﺽت ﺥ,د  0ده ،)]-ن *] ﺥ] ّYو ]%ز ه]
>)ی) و ه,d W-* Qا Cاﺕد را ایNد ], ،)]-( 0ﺽ],ع
دﺥ]]ﻝ %Hدر ]]ن Sی]] ه]] ﺕ]],د :ا و >,ا]]ن ِ %]]Sو
ا]]]hح ]]]1Jن ا&]] .ﺕ]]],د :ه]]] و >,ا]]] ]]]( 0در ی)]]]-ۀ
gدی]]]]] 4از >%ی]]]]]ن ا]]]]]hﺡت ]]]]]%ش و از ره%]]]]]1ان
ر `]]KI 0]]<%Vا]]) ]] ،)]]--( 0ی]]) در  C]]$ﺥ]],د ی]]4
ﻝ%ﺕ&,& ,ﻝ< ،)]--1 0و * W]-ﻝ]%ﺕ ,در ]ن
ن ه]] %]]Kح ,6اه]]) ﺵ]]) ]] %]]H ،دﺥ]]ﻝ]]ّUV %Hل و
 QN]]<-ﺡ]]hن ای]] Wﻝ]]%ﺕ% ]]( ,وه]] &&,ﻝ<]]
ه<.)-

$ﻥ

),ر  Jو @,
0ن & -١٣٨٨ل &ّ,م -دورۀ د ّوم

در ]]1Iل ای]], Wﺽ]],ع, ،اﺽ]]`  0]]6و>]],د دارد ی]]
? Wpا&:
 :)ّ dا  ( ،در (1 ))$U Cی]) در ای]%> Wی]ت دﺥﻝ]
(%د و در ﺕtه%ات ﺡﺽ, %د ،ﺥ,د را (]-ر ])-]A( 0؛
ا&)^ل ای%B Wو ،:هّ ]$1Jﺕ R]6 0ا Q]tdﺡﺽ]%یW
در ﺕ]]tه%ات و ]] gهّ]] ر 0]]<%Vن ا&]]W]]-* .
&& @]*" ً -d 0رو " در %ا] %و]Iی 0Uا&] (] ]
,Jر  R]S 0]-dرو ] %]Iار دار]))]$U .یW]-* ] W
ﺥ] 0]]A ّYا  ،ای]] Wا]] Cرا %Vا]],ش ]] :]]( )]]--( 0ای]]W
%ASوان ه<  ( )-ن ﺕ,د :ه  0رو) و ] دﺥﻝ]
,A %Bل ] 0ﺵ] ),و %]Iار <] ﺕ],د :ه] ] &]%اغ
%]]ASوان ]]) :و از ن ه]] ,6اه )]]-ره %]]1را :)]]8d%
 .)%Hای%B Wو%B) :ایAت  0ﺕ]وت <] ] 1ﺡ],ادث
 x]]Sاز ا]]6ت( در (]] Cاز ه?]]ﮥ >%ی]]ت ,]]%ط ]]
ﺡ]],ادث  R]]Sو  x]]Sاز ا]]6ت (]]-ر ]] )-]]A( 0و ن را
 %fﺥ,د  0دا) )-ﺡ,اد ( 0kهً%ا ارﺕ@]*  0J1
]])ارد]] x]]S ،ز ]] دﺥ]]ﻝ %Hو ﺡ,]]cر ] ّUVل در ن
<!( و ﺽ? ً -ﺕhش  )--( 0ﺕ] ه ],B%دﺥ]ﻝ %Hاز
&]]]]]]& ,ی% %وه]]] *]]]@ را "ﺕی]]]) ا]]]hح  0]]]1Jو
ﺵUره A "R1-> 0UK$ن ده.)-
%Bوه 0دی )])$U ،%Hی]) در ای] ] Wا]hKح ">R1]-
& "g1ﺡ,cر و ّUVﻝّ داﺵ .اّ ای]%]B Wای Rز]] 0
?],ﮥ  @]]* ِ C]]$رو در %ا]] g1]]& R1]-> %ﺕ)]]1ی0]] C
ﺵ]],د (]] ]])ون ﺡ]] ا]],ل و ا&]]h$ل  %]]tوارد ای]]W
> R1-ﺵ) :و  > دﺥﻝ ، %Hدر ن %]fق ]%]B 0دد.
ای]]%]]B Wو ]]> ]] :ن (]] ﺵ]]Uر ه]] و ر]] ﺥ]],د را ]]
> R1]-ﺕgری] ( ،)]]-ر] > R1]]-را ] ﺥ]],د ]%]]B 0د و
ﺵ]]Uر ]]ن را >]]یgHی Wﺵ]]Uر ه]] ﺥ]],د ]]W]]-* .)]]-( 0
روش دﺥ]]]ﻝ ، %Hدی %]]]Hدﺥ]]]ﻝ %Hی]]]%]]]B 4و%]]]AS :و
< ]p ،دﺥ]ﻝ %Hدر &] Kه?]ن ﺕ],د :ه]ی 0ا&]
(]] ﺕ]] ﺕ]] %kای]]),yﻝ,ژ ﺡ]]( ،Qواﻝ]]%ﺕ ,ه]]ی]]( 0
&]]]]%ی ه?%]]]] ]]]]Aا ﺥ]]]],د ]]]],ظ  0]]]] :]]]Hدارد،
(,ر(,را ﺥ,ا& ه %] 0UVدم را ﺕ%]pار ].)]--( 0
ن ه در %ا %ﺥ,ا& ه  0]UVو %] ]I,دم (]R%
 >  ،)--( 0ن ( & 0Uدر ارﺕ ]$ن داﺵ] ﺵ].)-

٣

ای%B Wو >  :ن ( ﻝ%ﺕ&,& ,ﻝ< 0ﺥ],د را ]
ﺕ,د :ه ارا yده) ،ﺕ 8-ه?%ا  :ن ه  < %اﺵ0 :1
رود و  0 *%Bدا) را :اﺵ :1ا&] ،ﺕ ] ]8-ﺡ] ](%
%دم ادا  0ده) ،زی]%ا ن ه] "]%دم" ه<] )-و اﻝgا] ً
ی) <] ِ %ن ه] را ر ،]Vو ,Bی] %]Iار <] &]%] 0U
اhح < ِ %اﺵ :1و   %< 0V%ّ Uﺵ) .ﺕ]%یQ
( Aا و (ّ%> ِ 0یت  x]Sاز ا]6ت و ] 0ﺕ]وﺕ0
در %ا] ] %ن و ]]] gﺵ] ] (%در ای]]] Wا%dاﺽ]]]ت)]]] ،ون
] ]%ﮥ از %]]] Tّ6] ]A R]]]Sا ارﺕ]]]B K]]]& ]]]$ه،0
Kﻝ]]]1ت و ﺵ]]]Uر ه]]] ،و ﺕ<]]] Qدر%ا]]] %ﺥ,ا&]]] ه]]]
 ،0]]]]UVدو رو ی]]]] p]]]]& 4ه<]]]] .)-ه]]]] %دو روش  ،در
8یB ،ه 0و ﺥ,ا& ه] ﺕ],دۀ ﺡﺽ] %در ﺥ]ن را
 ان ﺥ,د ره  ،)-( 0ه] %دو ای]%]B Wو :ه]]*%B ،
در  C?dوت   0] %]tر&] ،)-اّ] از ای]] ]8> W
ی 4دی %Hﺵ1ه دار]) (] ه] ﺕhﺵ]%] 0ا ]^ ]%دن
&B Kه 0و اراyﮥ ﻝ%ﺕ,ه دی %HاNم ? 0ده.)-
اّ ] %]]Bای g]] 0,ّ ] & Rو>]],د دارد%B ،ای 0]]Aاز ] ّUVﻝW
&&,ﻝ< ( ه Qهّ و ﺕ 3(%ای R1-> Wو ره%]1ان
 0UVن را  0ﺵ) )&-ی 4*,( 0-Uﺕ]%ی Wﺕ],هّ?1]< 0
 ره%1ان "&) "g1ارد( و ه Qﺥ]  0-]Aو 6ﻝ] ]
دﺥﻝ %Hدر ای R1-> Wرا رد  ،)-( 0اّ] ] >]) )]$U
ا&]]] (]]] ]]]%ا دﺥ]]]ﻝ %Hو ارﺕ K]]]& ]]]$ﺵ]]]Uره و
ﺥ,ا& ه  & 0Kرادیpل ﺕ ،%ی]) ] ﺡ] ا],ل و
,اﺽ` ﺥ,د  ،دﺥﻝ در >%S R1-داﺥ .ه?, Wﺽ`
دﺥﻝ %Hدر ن ] ا]hKح > 0]UV ِ g1]& R1]-ا&]
(  0ﺕ,ا) ,ﺽ,ع اﺕ]د % C]?dوه] &&,ﻝ<]،
]]])ون ﺕ, ]]] ] ]ّ>,ﺽ]]]`  %]]]Bه]]]  0]]]1Iدر  R]]]Sاز
ا6ت ،ﺵ) .ا%وز دی %]Hای] 0]<( ]* ]( Wدر ز]ن
ا]]6ت *]] ,ﺽ]] 0Uاﺕ]]6ذ (]]%د,]] :د )]]- ،روزه]]
 R]]Sاز ا]]6ت اه?ّ ] ]])ارد .ن د&]] از ]]%و ه]]
&&,ﻝ<]] (]] %]] )]])$Uا ]]^ ]]%دن &]]]]B Kه،0
ﺵUره و  gﺥ,ا& ه %دم ی)  ﺵ] ]^ّUV Cpدر
(-ر ن ه و در 1رزﺕAن )- ،ه?]1 Wرزات اﺥ]،%
ﺵ]] (%داﺵ]] ،ﺕ]] ]]S %ی]] ه]] ﺕ]],د :ا ﺡ]]ن ا]]hح
]]1Jن و ن د&]] از >,ا]] %]] ]]( 0ا %]]kﺥ]] ﺵ]]pر
ره%]]]1ان از ن ه]]]  ،)]]]--( 0]]] ]]]<<Bﺕ] ]qB %kاﺵ]]] و
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ﻝ]]%ﺕ&,& ,ﻝ<]] R]]S 0رو ن ه]] qBاﺵ]]0]] ،
ﺕ,ا )-ﺡ,ل ای Wه])ف  %]Aو در ]cVی 0د%(,اﺕ]4
 اﺕد  C?dد&]  ،)]-gدر * W]-اﺕ]د ]ّUV 0]?dﻝ0-
( ,اﺽ`  06در %ا %ا6ت اﺕ]6ذ (]%د, :د])،
]] 0ﺕ,ا )]-در ,ا> ]] ]8روی]])اد ه]] اﺥ]] %در (]]-ر ه]]Q
ی< ،)-ا %Bاه)اف واﺡ) داﺵ ﺵ .)-ن د& از ]%و
ه]] *]]@ (]] ]]B K]]& )]])$Uه ،0ﺵ]]Uره و ﺥ,ا&]]
ه %دم و >,ان ی) ارﺕ $ی]) و ?] 0ﺕ,ا]) در ه?]W
%ﺡ]]  ] ﺡ]]ل ﺥ]],د ره]] ﺵ]],د )]])$U ]]( 0]] ،ﺕ]]8-
ﻝ%ﺕ&,& ,ﻝ<] 0] 0ﺕ,ا]) ارا ]yده)]-ۀ راه]pر
%ا ﺕ,د :ه %Uض ﺵ) )])$U ( 0<( ،ی]) ]%
ای]] R1]]-> Wﺕ]qB %kاﺵ]] ،ی]]) ]] ﺡ]] ا]],ل ﺥ]],د و ]]
>]] د&]],ر از ]]^ ی]] (]]-ر ()]]Aن ]] ،ﺡ,]]cر ] ّUVل ِ
ﺥ,د ،ﺵUره و  %ه] را ] ]ن ﺕ],د :ه] ]%د0] ،
ﺕ,ا )-در ی 4اﺕد د%(,اﺕ %] ،4ا&]س *]% W]-
ا %Bد ه Qی .)-در ﺵ%ای ،0,-( Yﺥ%د( :ر  ،ا$]Aق
و ا%]]Vاق & ] ّ) در %ا]] %دﺥ]]ﻝ%]] %Hو ه]] *]]@ در
>%یت ا%dاﺽ xS 0از ا6ت ﺥ,اه) ],د؛ ﺥ,ا&]
ه % ،%Aﮥ  ،%]A C?dو ] gو>],د دﺵ]?W
 0 ،%Aﺕ,ا) ﺵ%ای Yرا %ا  ) C?dدر ]cVی0
د%(,اﺕ%V 4اه Qورد.
از &] ,دی ،%]Hی]) ای] ]p Wرا ] gدر ذه] Wداﺵ] (]
ا%dاﺽ]]]ت ]]] >?,]]]8ر ا&]]] ،0hﺕ]]]* ]]] ]]]8-ر*,ب
> ( g1& R1-ا%وز ])] Q]- 0ود ,6اه]) ],د] .
ﺡ]]qف ﺕ]])ری )]]<,& 0Nه]] از (^ه]] ا&&]] 0و ا>]]%ا
&ی % %ه ﺕ)Uی& Cﺥر  ،رﺵ) pر  ،اg]VایR
ﺕ]]]]ّ ,رم و اg]]]]Vای^( ]]]]?I Rه]]]] و ﺥ]]]])ت ﺽ]]]]%ور ،
%Uﺽ]] Wﺥ,ا&]] ه]]ی]] 0وت ﺥ,اه )]]-داﺵ]] ،ﺵ]]Uر
"رأ  ]] ":)]] x]]S ,]]-ﺵ]]Uر "]]ن  ":)]] x]]S ,]]-ﺕ)]]1یC
ﺥ,اه]]]]) ﺵ]]]]) .از ای]]]] Wرو دﺥ]]]]ﻝ,]]]] ِ %Hرد  %]]]]tرا،
دﺥ]]]ﻝ %Hدر ]]]]ن %Uﺽ]]]] 0]]] Wﺥ]]]],ا .Qاg]]]]VایR
]]]pر (]]]ر%Bان ،ﺕ( 0]]]KUرﺥ]]] ه]]] ،ﺡ,]]]$ق ه]]]
 ]]]I,Uو  ،:%]]]fدر (]]]-ر ﺡ]]]qف & )]]]<,ه]]] و و>]]],د
%U 3ﺽ]0]UV W
&,(%ب ه ه? OJ ،0HAو ﺕِ ](%
و  gﺥ,ا& ه ]ن را ] 0ﺵ] 4د*]ر ﺕ] ّ,ل ﺥ,اه])
(%د.

V

رژی]]%]]& Qی دار ای]]%ان ]] gدر > ]]8ای]]Nد روا]]Y
دو&  %fب )Iم  0] %دارد ،ﺕ] ﺡ])ود زی]د ,ا]`
دو&]] 0ای]]%ان و %]]fب در ﺡ]]ل از ]]ن ر W]]Vه<]]]] .)-
]]]AI- Cﮥ ه<]]] ا  ]]]( ،اه,]]] 0]]]%د ]]]%ا ]]]AVر و
ﺡ] ] ّ
]]qا( ]]* :%از &]] ,ای]]%ان و *]] از &]]%]]f ,ب ،دول
ای%ان و %fب ی)pی %Hرا در ,fش ﺥ,اه ]V%B )]-و در
ای WنAV ،ر هی ( 0هً%ا  دﻝ $ Cﺡ,]$ق %]A
در ای%ان از >%f 3ب  %ای%ان ِا]?dل ] 0ﺵ]) ،ر]
ﺥ,اه]]) ﺥ]] ]]A .ه]] ن را از ﺡ]]^ ]] ،Q]]- 0ه]ﮥ
 R]]Sدوﻝ]] %ی]] 4]]?( ]]pﻝ] <ّ&j ]] 0ﮥ ا&]]-د ﺡ,]]$ق
 %]]Aای]]%ان را %]]( `]]KIد و <]]? ً ای]] Wﺕ ]]8-ﺵ]]%وع (]]ر
ﺥ,اه]]) ]],د .رژی]] Qای]]%ان دی ]] %]]Hﺕ]] ]]8-ز ]])ارد (]]
%]]Hان ﺕ]]1ت ﺡ,]]$ق %]]f %]]Aب ﺵ]])O]] , ]]p ،
ا&  %fب Aن ده) ( ﺕ,ا]ی,(%]& 0ب ا%dاﺽ]ت
ﺕ,د :ا و * 0aرا دارا& و ] 0ﺕ,ا]) ا%]& ]ّ-ی و
&]]]%ی دار را در ای]]]%ان ﺕ .)]]]-( W?]]]cدول ای]]]%ان و
%ی ،]]pدر ]],رت ر `]]Vﺕ?]]م ,ا]]` %]]I%ار ارﺕ]]1ط
)ّ Nد ،دﺵ? 0(%A Wﺥ,اه )-داﺵ ،ای Wدﺵ?%]A W
ه?ن "ﺵg,?( 1م" ا& ] $ .ﺡ?]hت ی)]-ۀ رژی]Q
]]]]( R1]]]]-> ]]]]dر %Bو ] ]]ّUVﻝ @]]]]* Wز )]]]]-اﺕ]]]]د
%وه *]@ و (]ر %Bا&] .ن &],(%]& ,ب ه]
ﺕ]]] 0در ای]]]%ان ،ژ&]]] ه]]] د%(,اﺕ]]] 4رژی]]] Qای]]]%ان
ﺥ,اه]]) ]],د ]] .اﺡ?]]ل %]]Vاوان  x]]Sاز %]]I%ار روا]]Y
دو&  %fب و ] gای]Nد ﺵ] 0]ّ 0در درون ]tم،
&]]])-یpه زرد ،اﺕدی]]] ه]]] (]]]ر %Bﺕ]]] (%]]]-ل
دوﻝ )اﻝ  1در ,رد ای Wاﺕدی ه و &])-یpه] ،
 در ,رد &])-یpه و اﺕدی] ه] (]ر ]( %Bدر
ای%ان RS ،از ای Wو  1رزۀ >]ﮥ (]ر%Bان و ]ّUVﻝW
(ر %BایNد ﺵ) :ا)] ،وت ا&] و ,]t-ر ] *W]-
&)-یpهی  ،()-< 0ا&د :از &]زن ه] (]ر%B
 Wاﻝ? ( 0هّ] ﺽ] ّ) ا 0]h$ن ه] ره] ا ]AVﺵ]):
)  )-ال او( ،در ای%ان ایNد ﺥ,اه )]-ﺵ]) .ای] WﺕCp]A
ه ( C$< %fر %Bو ر& ه ن ه] ،ه] Qز]ن
]]] اوج  %]]]Bا%dاﺽ]]]ت ی :)]]]-در ای]]]%ان ،و ] ]ﮥ ]]]
(%Nاه ()]Aن ا%dاﺽ]ت را ای] ﺥ,اه%]( )]-د]*%B .
]]] %ا %]]]kﺡ]]]qف & )]]]<,ه]]] و اg]]]Vای]]]p Rر و ﺕ]]]ّ ,رم
ا%dاﺽ]]]ت %Vاوا]]] 0دی]]]) :ﺥ,اه]]]) ﺵ]]]) ،اّ]] ]]],رژواز
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ﺥ]],ب ]] 0دا]]) (]] *]]  ]],Bی]]) &]],ار ]] %ای]],]] Wج
ا%dاﺽ]]ت ،ن را (%]]-ل ( .)]]-ای]])-]]& Wیpه و اﺕدی]]
ه]]  C$]]< %]]fو زرد O]] , ،ﺥ,اه,]] )]]-د ﺕ]] $dی]])
ر 0<%Vو ا%ا 0Vرا در ن (ر%Bان )]Iرت )-]A6
و ]]]]ن را ه]]]]]]]]-* Qن ﺕ]]] ﺕ]] ] %kای]]]]),yﻝ,ژ ﺡ]]]]( Qو
ﻝ%ﺕ,ه ه? 0HAاش  Hدار).
ای<دن در %ا %ای Wﺕ1ت ا%ا ،0]Vو ارا]yﮥ ﻝ]%ﺕ,
&&,ﻝ< 0در %ا%U %ﺽ]( ،Wر%Bان ،دا,N]Aین،
ز]]]ن و ]]] ه]]] ﺕ]]] &]]] ،Qارﺕ]]]B K]]]& ]]]$ه0
%Uﺽ]]] Wو ]]]^ ]]]%دن &]]] Kﺥ,ا&]]] ،و ه]]]W]]]-* Q
ای<د 0Bدر %ا,(%& %ب ه ﺕ ،0ز )-اﺕد C]?d
&%ا&% %و ه] *]@ و &&,ﻝ<] ]%ا ای] Wه])ف
 %]]Aا&]] .اﺕ]]د  ]]( 0]]?dاز >?]] ﺵ]]%وط ﺕ]]%k
q]]]Bار و ادا] ]ﮥ ﺡ]]]ﺕ,]]]- Rط ]]] رdی]]] د%(,ا&]]]0
درو]]%B ]]I%V ]] ]]$ ،0ای]]]]{ ،0درۀ اﺕ]]د  C]]?dو
ﺡqف %Bای 0ا& R]S .از ای] g] Wاﺕ]د  C]?dه]ی 0در
ای]]%ان ﺵ]],]] ]]V%B Cpد ]] ]]( ،دﻝ]])]]d Cم رdی]] ه?]]W
ا,ل 8ی ً  (ریpﺕ,ر از اﺕد  C?dﺕ)1ی Cﺵ) و 
Sی]]ن ر&]]))]] ،ون ن (]] ]] ﺥ,ا&]] ه]] ا]])ای 0ﺥ]],د
.)&%
]]%ا ا ّوﻝ]]]]B Wم در را&]] ﺕ]] ای]] Wاﺕ]]د ]] 0ﺕ]],اQ
 و ﺕ1دل  %tن ﺥ,د را fز (!Q-
%]I%ار ]]د اﺕ]]د % C]]?dوه]] &&,ﻝ<]] ]]d 0ﺕ?]]م
%BایAت )ا%& `Vی دار !
ز) :د &&,ﻝgم!

W

ﻥ+ﺕ& در رۀ ﺡ$ﮥ اﻥ3Lب
زیر راز
وIی`  xSاز ا6ت ری& >?,8ر  ٢٢ﺥ%داد
1 ١٣٨٨،ﺡrﺕ 0را ن "روﺵ%p-ان" و   OJو
*@ در ,رد %ﺡﮥ اh$ب ,ABد :ا& .وIی` اﺥ %ایW
%Vﺽ را ﺕ,$ی (%د :ا& ( ,Bی "Bم  Bم" 0
ﺕ,ان  یU> 4ﮥ  ،$1J 0زاد و د%pاﺕ 4ر&).
 %ا&س ای%t Wیت ،در Bم -( ،<6ر qBاﺵW
ا&)1اد و از ن %داﺵ Wاﺥ-ق در د&,ر (ر %Iار
 V%Bا& ،و & xaدر Bم  )Uاز ن %داﺵ tم
&%ی دار %t W-* -1 % .یﺕ ،0اh$ب ﺕ 0
دو %ﺡ ﺕ 0 Q<$ﺵ,د% :ﺡﮥ  ،<6ا0h$
"د%pاﺕ CpA "4از ﺕ?م 6ﻝن ﺽ ّ) ا&)1اد ﺡ(Q
ا&) .اUVن ای%t Wی% ،ﮥ ایNد ی81> 4ﮥ و&`
از اhح 1Jن1J -K& ،ن&,& ،ل د%pات ه،
  OاhKح *@ و ﮥ ه ﺡ( ،Qدر &0 %
ِ J
%Sورا .)-در ای% ،81> Wﺥ 0ﺕ%  8-ﺡﮥ اوّل
^ & 0-6
رﺽی داد :و در ,رد %ﺡﮥ دوّم اً ,
ن ? 0ورد)؛ و %ﺥ 0دی)?d) %Hﺕ ً ("@*" OJ
  gاﻝظ  ،0,?dاز %ﺡﮥ دوّم )اh$ب
&&,ﻝ< B W6& (0ا) ،اّ ﺕ $ن را  -Bو
روﺵqB 0 0I Wار).
%tیﮥ اh$ب دو %ﺡ ا  ،ه] Qدر &] Kﺕ]%Nﮥ اh]$ب
 ١٣٧ W?8 ٢٢ای%ان و ه Qدر & KﺕNرب ] Wاﻝ?]0
در ی]& ) 4ل qBﺵ])]d ،م ]ّ ﺥ],د را ]Aن داد:
ا&]] .در ای]]%ان > R1]]-ا 0]]h$ﺕ]],د :ه]] زﺡ?]] Rpو
&]]?)ی) :ﺵ ]]<pﺥ]],رد C]]d .ا]] 0ﺕ 0]]&& ]]1rﺽ ] ّ)
اh]]]$ب ]]] در ")]]]Iرت" ]]] 0ﺡ] ] ّ) رژی]]] Qو ]]] در "]]]د:
,]]1دن" ﺕ]],د :ه]] ]]%ا  ]] ]]$ن ,]] ]]8د .ن *]]
ﺵ R1]]]]-> ]]]]<pﺕ]]]],د :ا ا]]]]1kت (]]]]%د ای]]]],]]]] Wد (]]]]
"روﺵ]]%p-ان" ]] 0ی]]ﮥ )]]V%Jار ﺕ]],ر ه]] اh]]$ب دو
%ﺡ ا  C]d ،ا] 0ای] ],B Wﺵ ]<pه] ,د]) .ن
ه]] (]]ر >]],]] gد و ,]]&%Vد]]& :ﺥ Wﺕ]],ان ذﺥ]] :%ﺵ]])ۀ
ﺕ,د :ه %pد :ا) ّ& .ا%وز ه Qای :)ّ d Wاز ﺕ]Nرب
&]] ده ]ﮥ  R]]Sدرس  ]]V%Hو ه?]]ن %tی]]ت اﺵ]] :1را
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]]ن >,ا]]ن ﺕ .)]]--( 0]] s]]1در ای]]$ Wﻝ]] ]] %tی]]ت
ا&ﻝ 0<-در ,رد اh$ب دو %ﺡ ا %S 0دازی.Q
 ﺕ "اب  ا " در ﮥ م 

در ارزی]]]]]]I 0م  ،W]]]?8ﺕ 0]]]? ]]]8-ﺕ]]],ان ]]] »]]]Iم« و
]]1رزات »] %8Iﮥ« ]]%دم  ]]dا&]])1اد :)-]]< ,]]8S
(]]]%د .در ای]]] Wا]]] %ﺕ%دی]]]) <]]] (]]] ]]])ون از ﺥ]]],د
qBﺵ$ ،0Hو و 1رزۀ و&` ﺕ,د :ه %دم ای]%ان،
]] وی]]]]( :.ر%Bان و زﺡ?]]Apن ،ن ]]Iم ]] 0]]? %]]?k
ر&) .اّ]< ،ﻝ ای] ]( ]&> Wن ]Iم  Q]tdدر ز]ن
(,ﺕ]]]ه ]]]] 0ﺵ ]]]]<pا .)]]]]Nره]]]]I %]]]]1م از د&]]]]
(]]]ر%Bان,> ،ا]]]ن ]]] ،ه]]] &]]]?)ی) :و &]]]%زان و
%وه < %د ،0ﺥرج و  د&] ه?]ن &]وا(0
ه]] &]] و ارﺕ]] Rو )]]&Sاران و &]]%ی داران &]]%aد:
ﺵ).
< 3ّ1ا 0ا&%$ار و ﺕ ّUI, 1rﺽ OUو gﻝgل
ا ّوﻝ] ]ﮥ رژی]]]%]]]N( ،Qو ه]]] در &&]]] ه]]] »&]]]زن
*%ی]] 4ه]] )]]Vای 0ﺥ]] ای]]%ان« و »&]]زن Nه]])یW
ﺥ ای%ان«, ،د .ای Wدو &]زن (] از ا]1dر <]ر
]]]ن >,ا]]]ن و (]]]ر%Bان %ﺥ]]],ردار ,د]]])]]]d ]]] ،
)اﺵ]]]% Wﮥ )]] T6]]Aاﺥhﺕ 0و ارزی]] ]] 0از
هّ]] ] وا 0]]]]UIرژی]]]] Qﺥ? %]]]]& ،0]]]]-ﺕ Q]]]]tUدر C]]]]$
C
»روﺡّ]] ] ]]]]1رز و %]]]]V !«0]]]]I%ود ورد]]]]) و (]] ] ّ
%وه >,ان »*@« را )Vا ])ا]( Qر &&] 0ﺥ],د
(%د]]) .ا ّوﻝ]] ]] ]] 0ارث ]]%دن &&]] ه]] ا&ﻝ0]]<-

Q

"اh$ب %ﺡ ا " و ﺕ$1J , CpAﺕ ،0رژی] Qرا در
ا)ا »ﺽ ّ) ا%aیﻝ<]« و »])« ]$1Jﮥ (]ر0]V%ّ U %B
(]]%د و د ّو]],]]-d ]] 0ان ی]]]]& 4زن ﺥ]]%د,]] :رژوا در
 C$رژی Qﺕ?,? Wpد.
]]%ا ? ،]]],ی]]]]]& 4ل  x]]]Sاز ]]]Iم  ،١٣٧در ز]]]ن
ا6ت  W<6ری& >?,8ر & ،زن *%ی 4ه
)]]Vای 0ﺥ]] ،در %]]Aیﮥ (]]ر ﺵ]]?رۀ  ]]> ]] ، ٣ﺕCp]]A
ی]]] 4اﺕ]]]د %]]]<B C]]]?dد :از ]]]]]]( C$]]]< Oر%Bان و
%وه ا 0h$و ر(<<  ،اAر ر,yس »%ﮥ
ﺡ]]] ّ)ا «CIو ﺥ]]]ﻝ%]]]( 0دن ]]]-ﮥ ا]]]6ﺕ ،0ﺡ?ی]]] از
<,Uد ر> ,را ﺕ%]( >,د )]-* .روز  C]1Iاز ا]6ت
]]]? gی)]]]-ۀ &]]]زن Nه]]])ی]]]%V ]]] g]]] Wی]]]$V» R
ا)( «Qtdی)اﺕ,ر ﺥ,د را  V%B xSو (ﮥ »])ان«
(? <,ﺥ,د را ﺥ` &hح (]%د! ای])] ],B Wا]( Qر
ه &&  %N- 0ایNد »hJ %Vی% «0ا رژی]Q
در &]]]ز)ه 0و ﺕ]]])ار %وه]]] ﺽ] ] ّ) ا]]]d 0]]]h$
(ر%Bان و %وه ا @*» .AB 0h$رو «ه ایW
دو &زن  xSاز ای Wدور, :ا< && ه] اﺵ]:1
دورۀ ا ّوﻝ ]ﮥ ن ه]] را ﺥ )]]-( 0]]r-و ﺥ]],د ن ه]] ]])]]V gا
اﺵ1هت qBﺵ .)-AB

اﻝ 1در %ﺡ]ﮥ  R]$ ، )]Uﺡ]gب ﺕ],د %] 0]p :ه?]W
ﺕ],ر "اh]$ب دو %ﺡ]] ا " ،در ه?]pر gدی]]] 4
ه ﺡ(» Qﺽ ّ) ا%aیﻝ<]«! ﺕ]%kات qB 0]%ّ 6اﺵ]
و رژی Qرا در »ﺕ?م &,Kح« ﺕ,$ی (%د .ﺡgب ﺕ,د] :ر
دیA %Hن داد ( در *]ﻝ Rه] ]$1Jﺕ 0در (])ام &]%H-
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%]]Iار ]]%]]B 0د ]]8 .ای]]» Wﺥ]])ت« ]] &]]%ی دار
ای%ان را ،ن ه  gﺥ,د %Sداﺥ.)-
Iم A W?8ن داد ( از &زن ه »رادیpل« ﺥ]%د:
]],رژوا (]] ]] ]] ی]]) ()]]Aن ]]م ه]] »(?،«]]<,
»(]]]ر» ،«%Bﺥ]]]« و »)]]]Vای] ]%d ]]] ]]]S «0ﮥ ﺡ]]]ت
&&]]qB 0]] 0ار]]) ،و ]]Bه g]] 0از »Sی]]« ا>?]]0d
% gﺥ,ردار ﺵ) :و »ﺵ 0 g «)8ده ،)-ﺕ ز]]( 0
از ﺕ]],ر ه]] &]]زش ]]  0]]A6از &]]%ی دار )]]%
ا&]]س اh]]$ب دو %ﺡ]] ا (  0]]? ،)]]--p ]]<<Bﺕ]],ان
ﺕ `]]I,داﺵ]] (]] %HSا]] و ﺕ]]] ا)]] ]]8ون ﻝ]]gش ه]]]
»ا&&]] «0در >] 81ﮥ %Sوﻝری]] ]] .)]]-? 0Iداﺵ]]S» Wی ]ﮥ
ا>?]]] «0dو دادن »ﺵ]]] «)8در را]]]1 :رز :و »از ﺥ]]],د
qBﺵ C]I ]*%B ،«0Hﺕ)$ی ،)]%اّ] اﻝgا] ً ] 0]A
&& 0را ﺕ.)--( 0? W?c
ای]]%]]B Wای Rه]] ﺕ]] ]]%ش (]] Cاز  ]]%ه]] روﺵ]]W
ﺥ%د, :رژوای 0و اﻝق  ],ف (]ر%Bان %]ASو در
را&]] ای]]Nد ﺡ]]gب ]]ASز (]]ر %Bو q]]Sی%ش 0]]?d
%ﮥ &&,ﻝgم ا &&  ،0h$ه] زیg]Hاگ وار
»*@ %Bای« و »را& %Bای« ،ه?]ن ,]Jر (] 0]J
اh$ب اﺥ,]J  %ر &<]?ﺕ 4ا]Nم داد]) ،ادا] داد:
و  R]]$ﺕ :)]]--( W]]Uو ]] %kjدر اh]]$ب ﺕ]] 0ای]] ,6اه)]]-
(%د.
ﺕ2Dت ﺕZر  Yﺕ" .اﻥ3Lب ﺡ $ا"
رادیpل ﺕ%ی]-> Wح ا,Sزی<],ن *]@ در دورۀ ]Iم W]?8
)ا W]]-* ١ (] ّIا&]])^ل ]]%]]( 0د" :اh]]$ب ای]]%ان ،ی]]4
اh$ب د%pاﺕ] 4ﺕ],د :ا ا&] 3]$d ] %]t .ا]Vد0B
%وه] ,ﻝ]) ،و>]],د ا]AIر و&]` ﺥ]]%د,] :رژواز ]]
ﺥ,ا&]] ه]] &&]] 0و ا>?]] ....0dﺕ<]] Yا%aی]]ﻝgم و
  %t ...ﺽ 0-d OUو ذه%S 0-وﻝری ای%ان و %]t
 ای ( Wدر ,?Nع ﺵ%ای 0]-d Yو ذه%] 0]-ا اh]$ب
,I C$ -١ل ه ای 0p R6 Wا& , %ﺵﮥ ﺕC(,
)ا (ّIﺕ ,-dان "ﻝg--م ی ﺕ%وﺕ<gpم" )0r
%Sا,ن روش &&%S 0وﻝری در اh$ب د%pاﺕ4
ﺕ,د :ا (  ١٣ ١ای%ان.

٧

&&,ﻝ<]]%]]V 0اه ،]]< Qاز ای]] Wرو اh]]$ب ای]]%ان در
]]Bم اول ]] ی]] 4اh]]$ب &&,ﻝ<]] ]]p 0ی]] 4اh]]$ب
د%pاﺕ 4ﺕ,د :ا ا& ".و ای" :( Wا * %Bدر >]Uﮥ
 و> ﺕ,ﻝ]) &]%ی دار <] Yا&] ،اّ] %وه]
,ﻝ]]]) :در &]]]]]] Kزﻝ 0از ﺕ C]]]pﺥ]]],د %]]]Iار دار]]])".
ه? W]]-در ]]],رد ا]]AIر و ]]]$1Jﺕ ]]( 0در ای]]] Wاh]]]$ب
د%pاﺕ, Q8& 4د :ا) W-* ،ا&)^ل  0ﺵ)g]> ] ":
^ی]] ه]]  0]]I,Vده]]$ن (]] در ,ﺽ]]` %]]I 0-]]-ار
دار) ،ا(%rیّ ده$ن ﺥ,ا&]ر ﺕ] ّ,ﻝ 0ا 0]h$در ]tم
,>,د]]) R]]6 .ه]] و&]]` ﺥ]]%د,]] :رژواز ﺵ]]... %8
(  tم ا{Iد  -ا>?] 0dﺡ](K]& ] Qﮥ ا%aی]ﻝgم
و وا< U> 0Hدر ﺕcد %Iار دار)" ...
ﺥ hای ( Wای%B Wای]Aت ا&ﻝ %] 0]<-ای] Wا]$dد
,د]]]) (]]] اh]]]$ب ﺕ]]] 0ای]]]%ان ]]] دﻝ]]] 3]]]$d" Cا]]]Vد0B
%وه ,ﻝ) :و و>],د ا]AIر و&]` ﺥ]%د,] :رژواز "
و "ﺽ]]]] 0]]]]-d OUو ذه%S 0]]]]-وﻝری]]]]" ی]]]]" 4اh]]]]$ب
د%pاﺕ 4ﺕ,د :ا ا&" و  ی 4اh$ب &&,ﻝ<].0
در  ]]]]Nاh]]]]$ب در دو %ﺡ]]]] ]]]],رت ]]]]%]]]]B 0د:
"اh]]]$ب ای]]]%ان  W]]]<6ه]]])ف ﺥ]]],د را ,]]]?Uل داﺵ]]]W
&]]]&,ﻝgم %]]]Iار ?]]] 0ده]]])"  ]]]<6 ]]]pﺥ]]],د را در
%ﺡ]]ﮥ ا ّول ا]]Nم ﺕ]]pﻝ]]{" %]]t 0در :و ]]%]]( 0دن
&]]]%ی ه]]] ]]]gرگ" و "]]]1رزۀ ﺽ]]] ّ) ا%aیﻝ<]]]"0
])ود ] .)]-( 0در ای] Wاh]$ب ا]AIر ﺥ]%د,] :رژواز
( "  0ﻝ ّpﺥ{6 "0,ﻝ Oا) Q8& ،ا]) .ه]Q
*" W-د%pات ه ا g] "0h$در %ﺡ]ﮥ ا ّول اh]$ب
&]]] Q8ﺥ,اه )]]]-داﺵ]]]%S ]]]&&" .وﻝری]]]ی 0در %ﺡ] ]ﮥ
( 0,-اh$ب > 3د%pات ه ] &]? %Sوﻝری&]".
]],ع ﺡ ]],pه]] Qدر %ﺡ]]ﮥ ا ّول اh]]$ب روﺵ]] Wا&]]:
"دیpﺕ,ر د%pاﺕ( 4ر%Bان و ده$ن"]( ]( ،رش
" Cو ی%I 0ار  0ده) ( اAIر و $1Jت ا0]h$
را ﺡ ّ
دی %Hدر ای% Wﺡ در ن & Q8ا)" .ی 0]-Uای] Wﺡ],p
1ی]]) و ]]ی 0ا]]Nم ده]]) (]] ﺥ]]%د,]] :رژواز )]]V%Jار
ﻝ ]]ّpﺥ{ 0]],و ی]] د%]]pات ه]] ]])ا%]]& `Vی
دار ( ﺡﺽ1  %رز%]&" ]d :ی دار ]gرگ"
و "]]]1رز ]]]d :ا%aی]]]ﻝgم" ه<]]] ،)-از اh]]]$ب ر]]]):
ﺵ ),و $1Jﮥ (ر %Bرا ﺕqH 8-ار).
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 اﺕ % pای Wا&)^^ت ،ا%V %Bض ﺵ,د (] اh]$ب ﺕ]0
در ای%ان  ,رﺕ ( 0ا&ﻝ <-ه] %]Jح (]%د :ا])،
ﺕqS $ی%د ....ا ّوﻝj& Wاﻝ%]J ( 0ح ] 0ﺵ],د ای] Wا&]
(]] ای]] Wﺡ" ]],pدی]]pﺕ,ر د%pاﺕ]] ]]* "4ﺕ3]](%
&& 0ا ﺥ,اه) داﺵ]؟ ره %]1ن در د&] ?یB)]-ن
*  $1Jا ا&]؟ *] %Bای 0]Aدر ﺡ ],pدر ا(%rیّ]
ا&؟ &jال دی %Hای Wﺥ,اه) ],د (] ی] ?یB)]-ن ﺥ]%د:
]]],رژواز ﺵ]]] 0]]] ]]]" ]]]( %8ﻝ ] ]ّpﺥ{"0]]],
6ﻝ Oا) و ی "د%pات ه " >81ﮥ $و ّ)] 0ا`V
&<]] Qا]]]{Iد &]]%ی دار (]]] ه? 0]]Hدر "%ﺡ]]]ﮥ
ا ّول" اh]]]$ب "&]]] "Q8ه<]]] ،)-ای]]]8-]]]AS Wد را ]]] ای]]]W
&]]د,]]1I 0Bل ]])]]--( 0؟ ]] ﺥ{]],ص ن ( ] ن ه]] ]]
]]],رژواز " ّ,B 0]]] "0]]]I%ی :)]]]-ﺵ]]]? در %ﺡ]]]ﮥ ا ّول
اh$ب ﺕ ره$1J %1ﮥ (]ر]1 %Bرزات ﺽ] ّ) &]%ی
دار ]]gرگ و "ﺽ ] ّ) ا%aیﻝ<]] "0را %1 R]]Sی]]) "اّ]]
ه%S ]]( 0]]H-وﻝری]] ﺡ ]](%ﺥ]],د را در را :ا&]]%$ار
1&-ت ,ی&,& Wﻝ<f 0ز 1 ")-( 0رزات ] ]
ﺵ]]? "ا>]]-ب q]]Sی%]]B 0]] %دد")]] .ی 08ا&]] (]] ﺥ]]%د:
,رژواز ,ا" Vﻝ ّpﺥ{ "0,و د%]pات ه]
)ا%& `Vی دار &د :ﻝ],ﺡ 0ای]? Wی)]-ۀ ]$1Jﮥ (]ر%B
را ﺕ?<]] )]]--( 0]] %6و ]],B 0ی ]]" :)]]-در ]],رﺕ 0در
اh$ب & Q8ه< ]( Qدر ره %]1ه] Q8]& Qﺵ] ،Qزی]%ا
ا? *%BیB)]-ن ] و ?یB)]-ن ]$1Jﮥ (]ر %Bه] %دو در
1رزات ﺽ] ّ) ا%aیﻝ<] 0و ﺽ] ّ) &]%ی دار ]gرگ،
 %]]Aه<]] ،)-وﻝ]] ]] 0ه]] Qﺕّ ]]cد ]]$1Jﺕ g]] 0دار]])".
ﺕ C(,ا %Bدر )د %Vی 3دادن "])ی "Wﺥ],د 1ﺵ]) ،دو
را %]]]A :در )]]] C]]]$ارد :ی]]] ی]]]) از ه?]]]ن ا ّول ای]]]W
اhyف را  ه )g Qو ﺵUر "اh$ب د%pاﺕ] "4را ]
دور )ازد و ﺵUر اh$ب "&&,ﻝ<] "0را اﺕ]6ذ ()]-
و ی]] ن (]] ]] ? 0]]$K-یB)]]-ن د%]]pات ه]] و ﺥ]]%د:
,رژواز را q]aی%د و در ره ] %]1ن ه] &] Q8ﺵ],د.
ا6ب را :ا ّول ﺕ C(,را د*ر ا%اVت "ﺕ%وﺕ<"0]<p
 xS ،)-( 0را :د ّوم را ,1Iل .)-( 0
&]]jال  )]]Uای]] Wا&]] (]] در ای ]" Wاh]]yف ]]$1Jﺕ "0در
"اh$ب د%pاﺕ ]* "4وز] ا ه] %ی] 4از %Bای]Aت
"& "Q8در ﺡ ,pدارا  0ﺵ%t ] - .)-ا&ﻝ]<-

٨

ه]] ،اh]]$ب ]] ای]]" ]]d Wد%pاﺕ]] "4ا&]] (]] "ا]]AIر
و&` ﺥ%د, :رژواز " ﺕ)Uادﺵن از ﻝظ (?ّ] R] 0از
%Sوﻝری]] ا&]]] (]] از ﻝ]]ظ " 0]]]-dو ذه "0]]]-ﺽ]]]OU
ا&? xS .یB)-ن %Sوﻝری در ﺡ" ],pد%pاﺕ]"4
در ا ّIﺥ,اه, )-د.
ا %]]]]Bای]]]] Wاh]]]]yف ]]]],رت %]]]]Bد و ﺡ ]]]],pاh]]]]$ب
د%pاﺕ Cp]A 4از ]$1Jت  O]6ﺽ] ّ) ا&])1اد ﺵ]Cp
%]Bد ،ی]]) &]]-ری]& ,ز)ه 0ا]],ر را %ر&]]%]]( 0د.
در روز ا ّول ﺕ CpAﺡ ,pا" 0Vhyاh$ب د%pاﺕ]4
ﺕ],د :ا " ]] ،اﺡ?]]ل  ]] ، ,]]Iاوج ]]1رزات ]]$1Jﺕ 0در
رو&ه ای]< Wﻝﮥ <]ر %]K 0]?dح ] 0ﺵ],د (] ی]
ده$ن ﺡ دار) ( ز Wه   Uز)]-اران "]
<ر gرگ" را  gﺕ{ﺡ )--( 3ی ]؟ در ای] Wﺵ]%ایY
%BایAت *@ اhyف ( ﺥ,د را در *]ر*,ب ﺕhp]Aﺕ0
و  %ا %ﺡ "د%pاﺕ "4ﺡ%]( x1د :و ] ﺵ]Cp
%Bو 0]]Bدر ﺡ ]],pا 0]]Vhyدر ]]) :ا]]) ]] ،ی]] 4دو
راه,? 0س رو  رو ه<] :)-ی] ی]) در >%1]AS ]8د
]]1رزات ]]$1Jﺕ 0ای]]]]* Wر*,ب را  )--p]]Aو ده]]$ن را
در ﺕ{]]ﺡ 3ز]]] Wه]]] ره? %]]]1ی )]]]-و ی]]] ی]]]) >]]],
1رزات $1Jﺕ 0را  ،)%Hن ه  Qای1" ]( d Wی])
]]])ی Wرا از د&]]] داد"%]]]V .ض ﺵ]]],د (]]] ﺡ]]]W]]]-* 0
ا 0(pKه Qرخ )ه) ،در ای > Wه]]< Qﻝ ﺥﺕ?] )]Sا
 Cﺕ Opارﺽ  0ﺕ,زی` ز] Wه] ﺕ]ز:
? .)-( 0زی%ا ﺡ ّ
]]fز ]] 0ﺵ]],د%]]V .ض ( ]] ]]( Q]]-ه]] %ﺥ]],ار ﺡ]])ود د:
ه]]pر ز]] 0]] Wر&]]) .ای]] Wﺕ]]ز :ا ّول (]]ر ا&]]؛ >R1]]-
ده W]]-* ]] ]]( 0]]$د&]]ورد ی]] ،:)]] Cی]]) ]] %]]pV
&ز)ه 0ﺕ,ﻝ) و ﺕ Wر :Vده$ن ﺵ) )<] ] ای]W
(]] ]]1رزۀ ]]$1Jﺕ 0ﺕ]] *]] ﺡ]]) ا]]Apف ی ]]Vﺵ]]) و ]]
ﺥ{]],ص ]],ذ &]]زن ه]] &&]] O]]6 0در ]]ن
ده]]$ن * ]],Hﺵ]])( .وﻝ]] 0در ای]],]] Wرت ی]]]]< 4ﻝﮥ
,]]Vر ]]< ،ﻝﮥ ا]]1dر ]] 0pﺥ,اه]]) ]],د؛ ]])ون ا]]1dر
( ،0Vﻝ ّpز Wه درد را دوا ?] .)]-( 0ده]$ن
]]] &]]] d%زی]]]]]] %ر %]]]Iوض &]]] 4]]] ]]] WH-ه]]] ی]]]
رﺥ,ران ،ز Wﺥ,د را از د&  0ده .)-ﺵ (%ه]
ﺕ,ﻝ) در Kﺥ  0ﺵ .),در * W]-ﺵ]%ای0]U1J 0K
ا&] (]] > R1]]-ده 0]]$د&]] ه?]]pر ]] &]]R1]]-> ,

$ﻥ
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(]]]ر %Bدر ﺵ]]]%8ه دراز (]]]%د ،:ﺥ,ا&]]]ر ّ]]%]]]( 0دن
]] 4ه]] و وردن ن ه]] ﺕ]] (%]]-ل ار]]Bن ه]]ی]]( 0
?ی)]]-ۀ ]]( `V]]-ر%Bان و ده]]$ن ﺵ]]) .),]]A ،از ای]]W
%Jی]] ]]] راﺡ]]] 0ا]]]1dر (]] 0Vدر اﺥ]]]ر (?]]] ه]]]
ده%I 0$ار %Bد .وﻝ 0واﺽ ا&] (] * W]-ا)]Iا] 0
ه و> در *]ر*,ب " ]%د%pاﺕ].)]N-B 0]? "4
ای]]] Wا)]]]Iام ]]] 0ﺵ]]] 3]]]>, 4ار]]]dب و ر]]])ن "ﺥ]]]%د:
,رژواز 6ﻝ 0] Oﻝ ]ّpﺥ{ "0],ﺥ,اه]) ﺵ]).
و ]]ر دی %]]Hدر %B C]]$ای]]Aت *]]@ دو را0I]] %]]A :
? .) 0ی ﺕ< Qﺵ)ن ] ])ا WUVﻝ ]ّpﺥ{ 0],و
ﺥ]] (]]%دن > R1]]-ده ]] 0]]$اﺕ ]]pﺡ ]],pا 0]]Vhyو ی]]
ﺵ* W<pر*,ب ],رژوای 0و %1]ASد اh]$ب ارﺽ] 0و
,]]1Iل ﺡ]]( C$]]< ]],pر ]] 0]]p %Bده]]$ن .ا ّوﻝ]]0
ﺥ]] ]] ر]]ن ه]] ]]$1Jﮥ (]]ر %Bو ]])ی R-ا&]] و
د ّو]]q]]S ،0ی%ش اh]]$ب &&,ﻝ<]]0؛ را 0,ّ ]]& :و>]],د
)ارد.

ه,]A( %ر &]%ی دار ]8 0ی] ] Rاز <] 1ﺕ)]Uاد
 ّU?> Cا& .ای] ] Wﺥ] %Jن ا&] (]
%Sوﻝری  ( ّ
%Sوﻝری]] &]]pن ا]]{Iد %ا(]] gﺡ]]ﺕ 0و ]]]]t 1م
ا{Iد &%ی دار را در د&] دارد ،و ه]] W]-* Q
ای%S ( ّd Wوﻝری از دی) :Bا{Iد و &&`V]- 0
وا 0]UIا(%rیّ] )]?dۀ زﺡ?]Apن در ]tم &]]%ی دار
را زﺕب  .)-( 0از ای Wرو%S ،وﻝری ﺡ] 0ا %]Bا]ّI
>? ] ]ّUرا ﺕ Cp]]]Aده]]]) ه]]]]]]I Qدر ]]] &]]],H%ن (]]]%دن
]],رژواز ا&]] و ه]] Qدر ]]I ]]Nدر ]] >]]%]]( 3دن
)ی< Wر ن ﺕ,د :ه ﺵ%S 1وﻝری]ی 0و ﺥ]%د:
]]],رژواز ]]]%]]]B 0دد)]]] ،ی ]]]( 0-ه g]]]B%از R]]]S
&%(%د%S 0Bوﻝری را qaی ]V%و ﺵ]%ای Yو ﺕ]pﻝ Oای]W
&%(%د 0Bرا در ,6اه%( )-د ،ﻝ %] Wpا&]س ﺕ]%N
)Uی]]]Aن ]]] ﺽ]]]%ورت)]]d ،اﻝ ،و ﺡ ]]ّ$دی]]]pﺕ,ر
%Sوﻝری]]  )]]d$ﺥ,اه )]]-ﺵ]])" )(]]ت &]]ل )]]> ١٩١٩
 ،١ص .( ٨

ی]]] q] ]Sی%ش اh]]]$ب &&,ﻝ<]]])]]] 0ی 0]]]-U Wا&]]] (]]]
ﺕpﻝ Oد%pاﺕ] 4و ﺽ] ّ) ا%aیﻝ<] )-]< ":)]?d" 0و
]]1 Y]]$Vرز%]] :ا ﺕ]]pﻝ&,& Oﻝ<]]%]]K 0ح ا&]]؟ و
)ی 0-U Wا& ( $1Jﮥ (]ر %Bدر ای]]1 Wرز :ی]ورا0
)ارد و ی)  ﺕ8-ی 0ای Q8 Wرا ] ا]Nم )]&%؟ ]&S
 0-ا& .ا W-* %Bﺵ)  xSاh$ب در (,Aره ﺵ]1
<]] ،:%?Uا]] x]] %دﺵ]],ار ﺥ,اه]]) ]],د ،زی]]%ا واﺽ]]
ا& ( در ای],]A( Wره ]$1Jﮥ (]ر 0p*,]( R]6 %Bاز
>? ] ّUرا ﺕ 0]] Cp]]Aده]]) و ی]] 4ﺕ]]U> ]]-> ]] ]]-
ر]]( W]]Vر &]],6 08اه]]) ]],د و در ]]1 ]]Nرزۀ ]]$1Jﮥ
(]رg]- %Bو ]) :و ]] 0ی]) ]$1Jﮥ (]ر,]]A( %Bره
ﺵ]]%S ]] Q]]A* ،:%?U]]< 1وﻝری]] ]],]]A( 0U-ره
%و) CSوزد و  )? %t-ﺕ] اh]$ب %Sوﻝ] %در ای]W
(,]]]Aره ]]] (? )]]]&% R]]]pو ]]] ا]]]hKح "اh]]]$ب از
ﺥ]]رج" وارد ﺵ]],د .ای]] Wه]] ه?]] ،ن ]],ع (ری]]pﺕ,ر
ا& ( )V%Jاران "دو%ﺡ" ,دن اh$ب& ،ﺥ ا).

Eورت ا \د 2(Dﮥ     !ّ Eدار

%ﺥhف %tا&ﻝ <-ه ( Uر ارزی] 0از %ﺡ]ﮥ
اh]]$ب را (%]]rت ﺥ]]%د,]] :رژواز و ] $1J ] ّIﮥ (]]ر%B
qB 0ارد ،ﻝ % W-ای, %t Wد ()I" :رت %Sوﻝری] در

]]]%ان ا>?]]] ]]] 0dا]]],اع و اﺵ]]]pل ]]]وت ﺥ]]],د را
]]]]& 0]] xpU-زد .ا]]AIر  O]]6ﺕ]] &]]]] ً ] ,?d Q
1رز :ﺡ,ل & T6A Qﺥ,د ﺵ%وع  ﺡ)--( 0 (%
)ّ] ه]] ،ز]]ن ،ده]]$ن ،ﺥ]]%د,]] :رژواز ﺵ]] ، %8و
]]]]]1 .(:%]]]]fرز :در را :ﺕ]]]]]pﻝ Oﺽ]]]] ّ) ا%aیﻝ<]]]]] 0و
د%pاﺕ 4د  ً $Iای Wدﻝ ( Cای Wﺕ]pﻝ Oدر *]ر*,ب
1]]&-ت ]],رژوا C]]I 0yﺕ%B ،)-]]< ]]$ای0]]-d 0]]A
دارد (]] ]] ﺥ]],د ]]tم &]]%ی دار ﺕ{]]دم )]]Sا ( ،)]]-و
د R$ ً $Iﺡgب ASز ا 0]h$در ای] Wا&] (] ] در
ای]%]B Wای, Rا]) ای]]1 Wرزات را ] ه] Qو ی] ]]1رزات
%Sوﻝری %]& dی ،ﺕ] داد :و ] &]? %ا])اﺥW
دوﻝ]] ]],رژوای 0و %]]I%ار دوﻝ]] %Sوﻝری]]ی 0ه]])ای
( .)]]]-در ای]]] Wرا] ]( ،:ﮥ ا]]]AIر (]]] در ای]]]]]]1 Wرزات
در) ،)%Bی%S 0-d Wوﻝری ه< .)-وﻝ] 0ای] Wاﺕ]د،
اﺕد ا& ( در T6A C?d؛ اﺕد ا&] در ﺥ],د
1رز) ،:ون )ود (]%دن ]1رز]* ] :ر*,ب ]%ﮥ
]]$1Jﮥ دی%S g]]> %]]Hوﻝری]] .ی ]]81> 0]]-Uا (]] ]]%ا
%1ASد ای]]1 Wرزات ^زم ا&]]81> ،ﮥ واﺡ]) ا&] (]
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وﺡ]]])ت )]]] ]]]%ارد و ]]]1 %]]]& %]]] Y]]]$Vرز%S :ا]]],ن
ﺥ,ا& ه  T6Aﺵ%]B 0] Cpد و (]ﮥ ا]AIر را
( در ای1 Wرزۀ  T6Aدر ،)%Bﺵ 0 Cﺵ,د .ه
 ,Bا 0Vhyدر &] Kره,] %]1رت ?]%]B 0د]( .ﮥ
&زن ه] &&] ،0ا&]h$ل ﺕhp]Aﺕ 0و &&] 0ﺥ],د
را ﺡ]] ]] )]]--( 0و %1]]ASد ]]1رزۀ  )] ّ$و %]]Aوط ]]
"ﺡ اﺕد" < x]pd % p ،اﺕ]د در ﺥ]) ای]W
%1]]ASد ]]1رز :ا&]] .و در  0]]Jای]]]]]1 W]]-* Wرزاﺕ،0
ﺡ]]gب ]]ASز ا]]1 ]] 0]]h$رزات ای]]),yﻝ,ژی 4و ]]Aن
دادن را1 V%AS 0?d :رز ،:ﺥ,اه]) ﺕ,ا<] ﺕ],د :ه]
را از ﺕ<]]]] Yای]]]]),yﻝ,ژی 4و &]]]]ز]]]]& 0ی]]]]$1J %ت و
 %ه ],رژوای)]> 0ا ( .)]-در ],رد ا&]h$ل ]$1Jﮥ
(]]]ر %Bدر ]]]1رزات ،ﻝ, 0]]] W]]]-* W]]]-ی<]]]) »:ﺥ]]]%یW
ا]])رز ]]%S :وﻝ%ه]] و ﺵ]]%S 1وﻝ%ه]] ﺵ]] %8و رو&]]!
ﺥ,د را >)ا  ،)-( CpA Bه ﺥ]%د] :ﻝ ،0pﺡ]0
ا 4]]]*,( %]]]Bﺵ]]]) ،و ﺡ]]] 0ا" %]]]Bزﺡ?]]] ]]]")-]]]A( 0
ا]-?Jن  ] ...)]-pاز > R1]-ده 0]$ﺕ] ] ﺥ] %ﺡ?ی]]
 ،Q-( 0وﻝ 0ی)  ﺥ %Jداﺵ ﺵ ( Qای] R1]-> Wاز
ن $1Jﮥ دی %Hا& ] ،ن  ]$1Jا (] ] 0ﺕ,ا]) و ی]
ِ
]] 0ﺥ,اه]]) (]] ]] اh]]$ب &&,ﻝ<]] 0ﺕ«.)]]A6 ]]$
)(]]]ت ،٩ )]]]> ،١٩٠ ،ص  .( ١٠او دو]]]ر :ﺕ%]]]pار
]]" :)]]-( 0اﺕ]]د ]]%S Wوﻝری]] و ده]]$ن در ه]] ]],رد
? 0ی)   -Uدر ه$1J g Qت ی اﺡgاب O]6
%Sوﻝری]] و ده]]$ن ﺕ 0]]$ﺵ]],د ]] .ﺕ ]]8-در ه]]، g]] Q
 ]]]pﺡ]]] 0ه ]]],B%ﺕ,ا ]]]Vدراز]]])ّت%]]] ،ا اh]]]$ب
&&,ﻝ<]]]]]]]]]]$1J 0ﮥ (]]]]]ر 4]]]]]8 %Bا&]]]]] و ]]]]]1رز:
د%pاﺕ 4ا 0h$را ﺕ{]() ")-( 0 OUت،١٩٠٨ ،
>)  ?<I ،١١ا ّول ،ص  ،١٧٩ﺕ() از &(.
ر(<gم ه?],ار,] :زش داد :ا&] ،و ﺕ]%Nﮥ ,]Aیgم
ﺕی) (%د :ا& ( %Sوﻝری و ده$ن دو ]$1Jﮥ ?ی)]g
و اﺵ]]] :1ا&]]] ا `V]]]- %]]]Bن دو را در >]]]Uﮥ &]]]%ی
دار ی%]]]H 0]]]pی .Qاﺕ]]]د (]]]ر%Bان و ده]]]$ن ﺕ]]]
دیpﺕ,ر %Sوﻝری ،ﺥ % 0hK ّYای]p ،)A( 0? W
ن را ،از >]]1-ﮥ دی %]]Hو ﺕ]] ﺵ]]%ای Yدی,]] %]]Hرد ﺕی]])
%Iار  0ده) .ا %Bدو $1Jﮥ 0]? O]6 `V]- ] O6
داﺵ 1 ،Qاز اﺕد ? 0ﺵ) W-* .اﺕ]د  Y]$Vﺕ] ن

١٠

ا]]])از ]]] :اh]]]$ب &&,ﻝ<]]]]]]& 0زBر ا&]]] (]]] در
*]]ر*,ب ه W]]-دی]]pﺕ,ر %Sوﻝری]] >]] %]]Bد :ﻝW]]-
 Rاز ی 4ر Kﻝ 3زی %را در ],رد  R]$ده]$ن و
"دی]]]pﺕ,ر د%pاﺕ]]] "4ﺕ%]]]pار (]]]%د :ا&]]] » :ﺕ?]]]م
ا{Iد && ،0ا 0<( %Bاز ن *]) gا]) ،ﺕ?]م ﺕ]ری
اh$ب ،ﺕ?م ﺕری ﺕ 0&& Cpدر ,Jل %]Iن ],زده،Q
  , 0زد ( ده$ن ی (ر %Bرا د1ل  )]--( 0ی]
,رژوا را  ،W ...اﺵ ( 06دﻝ] Cای] Wرا ?] 0دا)]-
,B 0ی ....Qﺕ Cpه)]( %ام از ا]h$ت ]gرگ %]Iن ١٨
و  ١٩را در  ،)]%H %tﺕ]ری &&] 0ه],]A( %ر را
در %]]Iن h ١٩ﺡ ،)]]-( ]]tدﻝ]] Cن را ]] ﺵ]]? ﺥ,اه]])
& .Bﺥ?ن ا{Iد >Uﮥ &%ی دار *-ن ا&]
( %وه < Yدر ن ﺕ 0] 8-ﺕ,ا%]& ] )]-ی ﺵ])
ی]] %Sوﻝری]] (]] &]]%ی را واژ,]]Bن ]]% ،)]]-( 0وه]]
دی %]]Hدر &]]ﺥ?ن ا]]{Iد ای]],]] Wع > ]]Uو>]],د
)ارد() «.ت& ،ل  ،١ )> ،١٩٠٨ص .(٢١٧
]]%ﺥhف ا]]$dدات ا&ﻝ ]]<-ه]] ،ﻝ W]]-در &]]ل ،١٩١٩
 ً,{6در را ] Kﺕ Cp]Aا,]&%ل (?،0]<,
]]]ی دورۀ qBﺵ]]] را ]]] ه]]] ]]]&,S Qو ,]]]%Vل )]]]-
ﺕ,ری]]] 4ن ه]]] را ] ] Rاز ,]]]? C]]]( R]]]Sد :در ی]]]4
>]]]Uﮥ ]]],رژوای ]]]( 0در ن ﺥ{]]]]]]$1J ,ﺕ 0ﺕU]]]&,
ی Vا&] 0] Y]$V ،ﺕ,ا]) ی] ی] 4دی]pﺕ,ر ],رژوای0
و>]],د داﺵ]] ﺵ]]) و ی]] ی]] 4دی]]pﺕ,ر %Sوﻝری]]ی .0از
ی 4رژی 0? 0-- Qﺕ,ا]) ] 01در ]ن ﺵ]) .ه]%
د%pا&]]] 0و ه]]]" %دی]]]pﺕ,ر د%pاﺕ]]]0]]]$ Y]]]$V "4
ا&  %ﺕ<, Yرژواز  .ای Wرا ﺕ%Nﮥ  :) 3$dﺕ]%یW
(,]]Aر ارو]]Sی -0رو&]] -در %ﺡ]]ﮥ اh]]$ب ]],رژوای0
ی)d]]< 0]]-Uﺕ%ی Wدورۀ "دی]]pﺕ,ر د%pاﺕ]]]]A "4ن
داد :ا& .ﻝ W-ای %B N Wرا ] ,]-dان Sی] ﺕgه]
ﺥ],د در]]رۀ د%pا&]] ]]( ،0از  ]]d,?Nﺕ]]Nرب اh]]$ب
ه ,Vری و ا( %1ﺡ Cﺵ), :د%I ،ار داد.
ﻥ^ ت  در رد "اﻥ3Lب ﺡ $ا"
ا&ﻝ <-ه %tیت "اh$ب %ﺡ ا " را  %tات
 ١٩٠ﻝ W]]]]-در »دو ﺕ(]]]]]]]]&,& 4ل د%pا&]]]] 0در
اh]]]$ب د%pاﺕ]]] 0]]] 1]]]< «4ده .)]]]-ﻝ W]]]-در &]]]ل
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 ،١٩٠در >]]]]gوۀ %]]]]Uوف ﺥ]]]],د ﺵ]]]]Uر "دی]]]]pﺕ,ر
د%pاﺕ%S 4وﻝری و ده$ن" را %Jح (%د, :د .وﻝ]0
 %]]tﻝ W]]-ﺡ ] 0در &]]ل %]]t ]] ١٩٠ات ﺕ C]](,ﺕ]]وت
( 0دارد .ﺕوت ] Wﺵ]Uر "دی]pﺕ,ر %Sوﻝری]" (]
 ] 0pده]$ن ا&] و ﺵ]Uر "دی]pﺕ,ر د%pاﺕ]4
%Sوﻝری و ده$ن"  %& %ای,]1 Wد (] ی] ] 0ﺕ],ان ]
 0]]A6از ﺥ]]%د,]] :رژواز ]])ا `Vﻝ ]]ّpﺥ{0]],
اhyف (%د ی ﺥ%؟ ی ای ]( Wی] اﺕ]د ]ن (]ر%Bان و
ده$ن ﺽ%ور ا& ی ]؟ ﻝ :]B W]-در ی]% 4ﺡ]ﮥ
 T6]]Aﺕ]]ری (١٩٠) 06و در ]]Nﮥ  ]]d,?Nﺵ]]%ایY
 Cy]]< Cاh]]$ب
]]$1J 0]]-dت (]]ر %Bو ده]]$ن%]] ،ا ﺡ] ّ
د%pاﺕ]]gB]] 4ی 0]] )]] %ﺵ]] -),ی]] ده]]$ن ]]Iدر
ﺥ,اه,] )-د (] ﺡ]gب ﺥ],د را ] و>],د ور])؟ و ی] در
ا]]Nم ای]]]]( Wر  ]]V,ﺥ,اه )]]-ﺵ]])؟ ی]] * W]]-ﺡ 0]]gدر
ﺡ ,pدیpﺕ,ر در ا(%rیّ ﺥ,اه]) ],د ی] در ا]ّI؟
و وز و ا1dر ?یB)-ن %Sوﻝری در ﺡ ],pا0]h$
* ,Hﺥ,اه) ,د؟ ه ی 4از &]jا^ت را ?] 0ﺕ],ان از
 &S RSداد" .ﺕA %Nن ﺥ,اه) داد" .ﻝ,] )]$U W]-د
(]] * W]]-ﺵ]] 0pاز ﺡ ]  ]],pو>]],د ]] 0ی]]) و &]]xa
ﺕ%Nﮥ اh$ت &&,ﻝ<] 0در ارو]$1J ] ]Sﮥ (]ر %Bو
HASن ن ﺥ,اه) ,ﺥ ( اh$ب در رو& *],H
ﺵ),%V .ل ﻝ W]-در ],رد ﺡ ً V%] ],pی],]%V 4ل
] hوﺕ0
> )] 0I] %1و >] ﺕ%]1Uات &&]ً ]( 0
را در یqB 0I :)-اﺵ-* .ن ( ﺥ,د او در &ل ١٩٠٩
 x]]S ]]Vhاز (%]]-ا xﺡ]]gب%-( ،ا<]],]]%V ]]( 0ل
"دی]]pﺕ,ر %Sوﻝری]]  ]] 0]]pده]]$ن" را ]] >]]
,%Vل & اﺕ6ذ (%د, :د ،در ,A-  &Sی 4ه (
از ﺕ]], %ﺽ]]` ﺵ]])ی) او &]] 0]] W6را)]]) ...» :]]B
,%Vﻝ 0را ( ,Aی 4ه در ای]%] ]> Wا ﺥ],د ا]6ب
(]]%د :ا]]) * W]]-ا&]]%S :وﻝری]] (]] ده]]$ن را ]] د]]1ل
ﺥ]]],د ره ...)]]]-( 0]]] %]]]1ی]]] ]]])ی,]]]%V ]]]( ]]]< 08ل
 hدر ]]]])ود:
%Sوﻝری]]]]  ]]]] 0]]]]pده]]]]$ن (]]]] ً
دیpﺕ,ر %Sوﻝری و ده$ن )] 0] 0I؟" )(]ت،
&]]]]]ل  ?]]]]]<I ،١١ )]]]]]N ١٩٠٩ا ّول،٢١٩ .T]]]]] ،
 .(٢٢ﻝ W]]-در ای]],]]%V ]]> Wل "> " %]]1را *]]-ن ﺕ%]]1U
%t ( )-( 0یﮥ ایNد ی 4ﺡ]gب <] C$ده 0]$و Q]8
ﺕ %از ن R]$ ،ای] Wﺡ]gب را در ﺡ ],pا0]- 0]h$

١١

]& 0زد ]1J .ﺕ<] %او%S ،وﻝری] ده]$ن را ره%]1
]]%S ،)]]-( 0وﻝری]] ]] ده]]$ن اﺕ )]]-( 0]] ]]pو در ]]N
)]]Iرت ا 0]]h$در د&]] ﺡ]]]gب %Sوﻝری]] ?0]]] g]](%
ﺵ,د& )-* .ل  )Uدر $ﻝ] دی, 0] %]Hی<])Y]$V" :
&&]]  `J]]Iو <]]%S C$وﻝری]] ]] 0ﺕ,ا]]) ﺕ]],دۀ %]]f
%Sوﻝریی 0رو& را %ا ﺽ Y1ا,ال ﻝ ] Wpد]1ل
ﺥ]],د  )] Apو &]] -Kرا واژ,]]Bن &]]زد" )(]]ت)]]> ،
 ،١٣ص %- .(٢١ای %t Wﻝ]% %& % W-ﮥ %ﺡ]ﮥ
 )Uاh]$ب و %وه] ]$1Jﺕ](% 0ﮥ ن ,]1د]p ،:
<]]ﻝ ,]]%ط ]] 1]]&-ت &&]] 0ای]]% Wوه]] <]]]] 1
ی)]]pی %Hو ﺥ{]] &&]] 0و ﺡ 0]]gدی]]pﺕ,ر ]],د .از
وری]] ،١٩١٧ Cﻝ]]6 ]] W]]-ﻝ Wﺥ]],د ]]( ،او را ]]]] Q8
اﺕ]]6ذ ,ﺽ]]` ]]وت ]] ن *]] در  ١٩٠داﺵ]]0]] ،
(%د]]]]) ،ﺕ,ﺽ]]]] ]]]] 0داد (]]]] دی]]]]pﺕ,ر %Sوﻝری]]]] و
ده$ن در دوران )Iرت دو ]Bﺕ] ا])از :ا ﺕ ]$ی]V
]]],د)]]]U .ه او ﺕ,ﺽ]]] داد (]]] در دوران ا ّوﻝ]]]ﮥ )]]]Iرت
ﺵ]],راه ،از ]],ا ١٩١٧ %1ﺕ]] ژو]]yﮥ  ،١٩١٨ز]]]]( 0
ده]]$ن ه?]]%ا]]( ]] :ر%Bان ،اh]]$ب ارﺽ]] 0را ]] ا]]Nم
ر&]]])) ،دی]]]pﺕ,ر %Sوﻝری]]] و ده]]]$ن "%]]]<Bش"
ی .]]Vوﻝ]] 0در ]],رد ﺡ]]]]< Cﻝﮥ ارﺽ]] ،0ن دی]]pﺕ,ر
%Sوﻝریی, 0د (  R$ﺕ :)]--( W]Uرا ای] (]%د .ن *]
 ,]%Vل  %]tدی]pﺕ,ر %Sوﻝری] و ده]$ن در ه]Q
ﺕ 3(%ﺵ),] :د ،در >%ی]ن ز])ۀ ]$1Jﺕ 0از ه].]<<B Q
^ ,]]%Vل "> " %]]1ﻝ W]]-در ]],رد ﺵ]]Uر ن
در  ]]Nاو ً
ز]]ن ]] ﺵ]]Uر ا]]%وز ﺕ%]]V C]](,ق Vﺡ 0]]Aدارد ،و ً ] k
,%Vل   ١٩٠ﺕ)ری ﺕ &ل  ١٩١٧ﺕ Cpی]-* Vن
( ﺥ,د ﻝ W-در دوران  )Uاز اh$ب ,Vری ,B 0ی]) (]
ن ( ﺵUر "دی]pﺕ,ر د%pاﺕ] "4را ه,]-ز %]Kح
 ")--( 0از واّUIت ز]) ] 0Bدور ا]Vد ...:و در C]?d
]1 ]dرزۀ ]$1Jﺕ%S 0وﻝری] >] 3ﺥ]%د,]] :رژواز
 0رو)".
در  Nاز  ) 6ﺕ ،C(,ﺕ%pار ﺵ]Uره  ١٩٠ﻝW]-
ه) Qون در , WV%B %tا ] ن دورانg]* ،
را  .)]-( 0]? kﺕ%V C](,ا],ش ] ]( )]-( 0در ١٩٠
)]]]]Iرت دوﻝ]]]] 0در د&]]]] ﺕ]]]]gار  %]]]] 0]]]]pاﺵ]]]]%ا Vو
,Vداﻝgم ,د و در د& ,رژواز .
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ﺡ$ﮥ اﻥ3Lب در ا ان `  ! !,؟
]]%ا روﺵ]]%]]( Wدن %ﺡ ]ﮥ اh]]$ب] K$ ،ﮥ ﺵ]]%وع وﻝ]]0
ا)ای ،0ﺵ-ﺥ  از هّ ا>? 0dاh$ب ا&].
^ ﺕ T6]]Aای]] ]]( Wدر  ]]U> C]]$ی]]]]<& 4
ی 0]]-Uاو ً
,ا 0Uو>],د دارد (] &] ّ) را R]S :ر ]Vن ﺵ]) :ا&]؛
% dان ه -وب ی ه? 0HAا>? 0] 0dﺵ],د
و در ﺕ]]]]]]]]8 Cی 0ﺵ]]]] 0از ای]]]] Wا&]]]] (]]]] ا]]]]Apف
%وه]] ,ﻝ]]) :در ی]] 4دورۀ  T6]]Aدر ﺕ]]cد ا]]Vد:
ا&  1]&-ت ﺕ,ﻝ]) ا (]  0]1I K]& %] 0]-1ا
از اApف %وه ,ﻝ), :د :ا& و ا(,-ن ]` رﺵ])
 %Aن ﺵ) :ا& .ﺡ Cﺕpﻝ Oاh$ب *]g]> ]< g
 %داﺵ Wای, Wا` .واﺽ ا&] (] ای] Wﺕ]pﻝ Oاh]$ب
را در ه]]],]]] %رد " ]]] Y]]]$V T6]]]Aﺕ]]] T6]]]A Cاز
ﺵ%ای 0] "T6A Yﺕ],ان ﺕ%]( W]Uد .د ّو]]< Wﻝ ا
( در را  Kﺵ-ﺥ هّ] اh]$ب %]Kح ] 0ﺵ],د،
هّ ن د& 1&-ت ا>? 0dا& (] در *]ر*,ب
ن ،ای Wﺕpﻝ CI Oﺡ 0 Cﺵ )-و ی ] ]1dرت دی،%]H
هّ] ]$1Jﺕ 0دوﻝ]]]]I ]( 0در ] %داﺵ]] Wای], Wا]]` و
ا]]Nم ای]] Wﺕ]]pﻝ Oﺵ]]) ]] .روﺵ]] Wﺵ ])ن ای]] Wدو ،ن :]]B
^ ]% R]$
$1J R$ت و اAIر ا>? O6 0dو  ً
ه]] &&]]]] 0وت را ]] 0ﺕ]],ان &]] .)N-ای]] Wدو C]]d
,]]Vرًا روﺵ]]% ]]( )]]-( 0]] Wﺡ]]  )]]-اh]]$ب  Y]]$Vدر
,رﺕ 0] 0ﺕ,ا]) %]B ] ]Kای Rه] ]1 0]-dرزۀ
$1Jﺕ 0ﺵ) ( در وا `Iﺕ $ی 4ی] * )]-ﺕ O]pاh]$ب
در *ر*,ب یt 4م ا>?? ،0dی gاز &ی %ﺕpﻝO
اh]]]$ب (]]] در *]]]ر*,ب ]]]tم ا>?]]] 0dدیC]]]I %]]]H
% hﺡ]]]  )]]]-اh]]]$ب ]]] دو
ﺕ W]]]p? ،)]]]-$$ﺵ]]])ً r]]] .
%ﺡ]] د%pاﺕ]] ]]-8() 4ی]] ]],ی (Wو &&,ﻝ<]] 0و ی]]
"اh$ب د%pاﺕ 4ﺕ,د :ا " و اh]$ب &&,ﻝ<]Y]$V 0
و 0-U 0Iدارد ( ﺕ ]$ﺕ]pﻝ Oد%pاﺕ] 4اh]$ب در
*]]ر*,ب 1]]&-ﺕ,]] 0رژوای 0و در  ]]Nﺕ]] دوﻝ]]0
?ی gاز دوﻝ %Sوﻝ ( - %ﺕ $ﺕpﻝ Oدوران q]Bار
 > 0]<,?( Uرا ] %]B 0] :)]8dد -وا ً ]UIا]pن
qSی %ﺵ) .واﺽ ا& ( ﺕ% W]Uﺡ] ا ﺕ] ,]-dان
%ﺡﮥ "د%pات و ﺽ ّ) ا%aیﻝ<)] Y$V "0ی0] ]-U W
 Cای]] Wﺕ]]pﻝ)]] Oون ن (]] ]]1رز:
ﺕ,ا]]) ﺵ]]) (]] ﺡ ] ّ

١٢

$1Jﺕ*  0ر*,ب tم ,رژوا) 0yﻝ pﺥ{(0,
ﺕ{دم )Sا ( ،)-اpن qSی %ا&0]A- W]-* ] ]1K- .
از %ﺡ]  )]]-ﺡ] Cﺕ]]pﻝ Oاh]]$ب]< ،ﻝ  ]]%ه]]
% 3]]]&- ]]]( O]]]6اﺡ]]] O]]]6 Cا]]]) و > ]]]81ه]]]
 CpA ( O6از %وه ]$1Jﺕ] 0وت ا]) ]%ا
ه]]% %ﺡ]]  T6]]Aو ?]]ی%]]K gح ]] 0ﺵ]],د]]% .ﮥ
د%pاﺕ 4ﺽ ّ) ا%aیﻝ<]) 0و ^]) ا] %]Bﺥ :%روز
از روزBر % ,ﺡﮥ &&,ﻝ< 0ه%V Qا 81> :)&%ﮥ
&&,ﻝ< .(0اﻝ 1ی) ﺕ() ﺵ],د (] در ای],]t- ]> Wر
از ]]]%ﮥ د%pاﺕ]]] 4و ﺽ] ] ّ) ا%aیﻝ<]]] .]]]< 0ای]]]W
ﺕpﻝ Oو ﺥ,ا&] ه] در ]%ﮥ ه]]& %زن (?0]<,
ا > 0h$ﺥ,د را دار) p .ای Wﺕ0]-U ] )- Q<$
و>]],د وﺡ]])ت  ]]%ا ?]]ی gو <]] W]] C$ﺕ]]pﻝ Oو
ﺥ,ا& ه د%pاﺕ 4و ﺽ ّ) ا%aیﻝ<] 0از ی]،,]& 4
و ﺕ]]pﻝ&,& Oﻝ<]] 0از %]]Jف دی %]]Hا&]] .ه?،W]]-
<]]ﻝﮥ ﺕ]81> Cp]]Aﮥ د%pاﺕ]] 4و ﺽ] ّ) ا%aیﻝ<]] 0و ی]]
>81ﮥ ﺽ ّ) دیpﺕ,ر  ً V%ن ای%] ]( < 3K W
&]] %ﺥ,ا&]] و ی]] ﺕ% 0]]{6A O]]pوه]] ا>?]]0d
 Wp? 06ا&  ﺡ (%در ی )-و اﺕد ای% Wوه]
در %] RS  C?dد]1 ،رز%] :ا ن ﺥ,ا&] T6]A
(? .)-( 4ای Wا %ا& ])ی ]( 08ﺕ T6]Aن اﺡ]ج
]] ر(<<]] ]],دن ه]])]] Qارد .ن *]] در ﺕ Cp]]Aای]]W
> 81ه %Kح ا&] ای]%]V Wض و ] R-ا&] (] ﺕ]$
ن ﺕpﻝ Oد%pاﺕ 4و ﺽ ّ) ا%aیﻝ<$1J `V-  0ﺕ0
و tم $1Jﺕ 0ا (  0ﺕ,ا) (ﮥ %وه داﺥ]81> C
را در %B%د ،ﺕ{د) 0ارد و %-ای Wﺡ],ل ن ]%ﮥ
واﺡ]]) د%pاﺕ]] 4ﺽ] ّ) ا%aیﻝ<]]]]( 0ﮥ ای]]% Wوه]] ]]0
ﺕ,ا ) )-ﺵ .),ﺕNرب ﺕریA   06ن  0ده) (]
در  %{dا%aیﻝgم ،ﺕ $ﺕpﻝ, Oرژوا د%pاﺕ 4و
ﺽ ّ) ا%aیﻝ< 0در *ر*,ب 1&-ت ],رژوایW]p? 0
<] و %]-ای Wﺕ Q]]<$اh]]$ب ] دو %ﺡ]]ﮥ ]] ،O]]6
 %ه  O6و رای Rوت %وه $1Jﺕ ،0
%]]Bای 0]]-d Rو دی]]1 4]]-رزۀ ]]$1Jﺕ]] 0ی%ت دارد.
%Sو از * 0A- W-در  ] %]N- C?dﺵ]1 ]<pرز:
 Cﺕ]]pﻝ]] O
]] 0ﺵ]],د -در  %]]{dا%aیﻝ<]] Qو ]]ﮥ ﺡ ] ّ
 Cﺕ]pﻝO
ﺕ,Uی اVدۀ ,رژوا د%pاﺕ] 4و ه] W]-* Qﺡ] ّ
&&,ﻝ< % 0دوش %Sوﻝری  % 0pده$ن ا&:
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"%Sوﻝری ﺡ 0ا %Bا 0ّIاز >? ّUرا ﺕ CpAده]) ،ه]Q
Iدر  &,H%ن (%دن ],رژواز ا&] و ه] Qدر ]N
]]Iدر ]] >]]%]]( 3دن ]])ی]]< Wر در]]ن ﺕ]],د :ه]]
ﺵ%S -1وﻝریی 0و ﺥ%د, :رژوای%]B 0 0دد)] ،ی0-
(]]] ه g]]]B%از %(%]]]& R]]]Sد%S 0Bوﻝری]]] را qaی]]]]V%
و...ﻝ]]] %]]] Wpا&]]]س ﺕ]]]%Nﮥ  )]]]Uﺵ]]]ن ]]] ﺽ]]]%ورت،
)]]dاﻝ و ﺡ ]]ّ$دی]]pﺕ,ر %Sوﻝری]]  )]]d$ﺥ,اه)]]-
ﺵ)? ".یB)]-ن %Sوﻝری] ] ورود ﺥ],د در دوﻝ]] ] ،
,-dان ا& 0 %ﺕ,ان ,-d  pان ی])]I 4رت <] Yو
 .)]--( 0] ]U> Cy]< Cای] Wا]]( %
%ﺕ]f ،%ز ] ﺡ] ّ
%Sوﻝری در *  K$ا از ای] Wرا O]I, :ﺥ,اه]) ﺵ])،
<ﻝ ای< (  ﺕ% 3]&-وه] <] 0Hدارد و ] ه]
و>]] ]]  )]]$ا]]%S 0وﻝری]] <]])]] 0Hارد .ره%]]1
]]$1Jﮥ (]]ر %Bدر %]]8 C]]?dی)]] Wی Wرا ﺥ,اه]]) ی،]]V
)ی ( 0-ﺡ,ل %ﮥ ( $1Jر %Bدر ﺕّ cد ا&&]] 0
tم &%ی دار ا&%B ،د  0ی$1J .)-ﮥ (]ر0]? %B
ﺕ,ا]]) ﺥ{]] د%pاﺕ]] 4دی]]pﺕ,ر ﺥ]],د را ﺡ]] (،)]]-
]])ون ن (]] از ﺡ]])ود  ]]%د%pاﺕ]]%V ]]S 4اﺕ]].)]]8 %
ره$1J %1ﮥ (ر xS" %Bاز اNم اh$ب د%pاﺕ] 4در
ا&]]%ع و ]]Iو در&]] ]] ]]gان ]]%و ﺥ]],د (]] ]]%و
%Sوﻝری]  :]]Bو  Cp]Aﺵ]]) ،اh]$ب &&,ﻝ<]] 0را
fز"  .)-( 0ره$1J %1ﮥ (]ر" %Bه],ادار اh]$ب 0]S
در  "0]]]]Sا&]]]] و "در ?]]]]ﮥ را :ﺕ,6 "O]]]]I,اه]]]]) (]]]]%د.
)ﻝ .(W]]-ای]] ]] Wای]],]]8 Wم ا&]] (]]  Y]]$Vره]]$1J %]]1ﮥ
(]]ر %Bدر >] Uﮥ &]]%ی دار ]]Iدر ]] ا]]Nم ﺕ]]pﻝO
د%pاﺕ 4ا& و  x]Sاز ا]Nم ن ی] ه] Qز]ن ] ا]Nم
ن )g]]]] %]]]]-ان ا]]]]Apف &]]]]%ی دار در >(]]]]U
اh]]]$ب &&,ﻝ<]]] 0را ﺕ 0]]] ]]]$ده]]]) .ره]]]$1J %]]]1
(]]ر %Bدر ? ]ﮥ را :ﺕ ،)]]-( 0]]? O]]I,او ﺥ,اه]]ن اh]]$ب
)اوم ا&.
١٣٨٨ %8

ان    دار و و 

١٣

ر ه

 0وودز
ﺕ)Dﮥ  Yا &

)ّ $ﮥ وب &ی :ﻝ Wوودز در )ر&ﮥ >%B 08ایR
ر(<< Wاﻝ? ( 0در اواﺥ : %ژوgB% yار ﺵ)
در ,رد هّ %ان (%& 0,-ی دار &%-6ا0
(%د و در &  R-6راKﮥ %* Wﺥﮥ ا{Iد و
1رزۀ $1Jﺕ%S 0داﺥ و ه  W-* Qای Wاﺵر%( :د (
 ﺕ  ّ>,ﺕcI-ت  ( 0?tdدرون tم ا1ﺵ
ﺵ):ا) ،ی) اtر * ,ع اﺡ ا{Iد را داﺵ
ﺵ.Q
`ﺥﮥ ا5aد و (رزۀ L(bﺕ&
>8ن ?d ،ﺕ%ی% Wان را از دهﮥ  ١٩٣٠ﺕ(,-ن
ﺕ .)-(0 %Nﺕ%وﺕ< B0 0pی 0pاز دﺵ,ارﺕ%ی Wو
 :)Sﺕ%ی Wو ی RS Oرو ﺕ Cر(<<&S ،0
 ایj& Wال ا& ( " در ﺡل ,1dر از * دور:ا
ه<Q؟"
*  gم %ان 8ی%& 0ی دار و>,د )ارد.
ﺕ%$ی ً 1دوی< &ل ا& ( *%ﺥﮥ رو-ر(,د وی0B.
دا%& 0?yی دار ,د :ا&t .م &%ی دار ،
ه? Aﺥ :%از ﺡ ?d 0ﺕ%ی% Wان ا{Iد
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١V

t Cم  د& $1Jﮥ (ر%B
%ون 0ی) ﺕ وّ ( ( 0I
&,H%ن ﺵ,د.

<ر  3$dﺕ %از اوﺽع وا0UIا)؛ و  Q8ﺕ %از ه?
ای ( Wره%S %1وﻝری  3$dﺕ %از  0-d ّUI,ا&.

ای Wواﺽ ا& .اّ &jال  Tّ6Aای Wا& :نه
* ,Hو  *  0?Iاز %ان %ون 0ی)-؟ و &jال
د ّوم ای Wا& :راKﮥ %* Wﺥﮥ ا{Iد و Bه$1J 0ﮥ
(ر<* %B؟ ﺕ%وﺕ< 0pره ﺕ,ﺽ داد ( راKﮥ
%* Wﺥﮥ ا{Iد و Bه ،0راKا اﺕ,ﺕ.< 4
,dا % 06 Cای Wرا KﺕqB0 %kار) و ی) ایW
,dا Cرا  ً {6Aﺕ%( Cد.

ای WواّUIت از &?ن  ز V Wا) p ،در ,Jل
ده ه و < Cه دورۀ ﺵV,pی 0ا{Iد &%ی دار ،
اﺵل (,18 ،Cد < 01ا&)ارده ز) 0BﺵCp
V%Bا) .ای  ،Wﺥ{,ص در (,Aره &%ی دار
 ،V%ASروال اوﺽع ,د :ا& .ن ه%  Qا  ّ)ﺕ0
(,ﺕ% ( ،:ا دور:ا  Rاز & :N-Sل .ای WواّUI
 Bه$1J 0ﮥ (ر %Bدر %ی ،در %Vا< ،در ا&a
و در %ی pﺵ 0 Cpده) .اﻝ ( 1ﺵ%ای  YاhKح
">8ن & ّ,م" وت ا&.

دو $ﻝﮥ dﻝ 0از ﺕ%وﺕ< 0pه< (  ای< Wﻝ
%S 0دازد :ی," ،0pج ( "C&-در (ب "ا ّوﻝ-S W
ل ا,&%ل (? "<,ا& .و دی$ %Hﻝﮥ <ر
& ِ
 ( 0ّ?8در &ل  ،١٩٣٢ی 0-Uدر ,Jل %ان 0$?d
(  xSاز &,$ط &ل  ١٩٢٩در , ،V%Bﺵ ﺵ):
ا&؛ ای$ Wﻝ "دورۀ & ّ,م ﺥKه (?%-ن" م دارد
) ٨ژا,یﮥ  > .(١٩٣٠دارد  R6 R6ای Wدو $ﻝ 
د% Iر& 0ﺵ.),
از %Vوض ا ّوﻝﮥ ﺕ%یﻝ< Qدیﻝ 4pای Wا& ( Bه0
ا<ن ذاﺕ ً ( tVر ا&% %A .دم ﺕ %را
دو& )ار) .نه در $d C$ی) >)ی) $و )--(0
و  اﺵpل و $dی) ,>,د > )-1<*0 Uﺕ و( 0I
ﺽ%ﮥ روی)اده وادارﺵن  )-(0د& از ای$d Wی) ﺥ,د
.)-Ap
وﺽ%& 0,-( ّUی دار > ،08دم را ید ﺡ%ف
ﺕ%وﺕ< 0pدر &ل 0 ١٩٣٨ا)ازد" .از ،0-d %t
ﺵ%ای Yاh$ب &&,ﻝ<  08> 0ﺕ 8-ر&) :و د،:
( از %Vط ر&))-B ،0Bی) :ا&!" اوﺽع،
ورﺵ 0H<pﺥ,د را از دی) :Bﺕریd 06ن (%د :ا&.
ای% Wا ه? روﺵ Wا& .و  ای Wﺡل ﺕ 0cI-و
Sرادو(< :) > % 0ا& .ا W-* %Bا& *%ا
%وه ر(<< ،Qه-* Qن ا 4*,( 0ّIه<)-؟
 &Sایj& Wال <ر &د :ا&B .ه< 0ر  3$dﺕ%
از  0-d ّUI,ا&& .زنه ﺕ,د:ا $1Jﮥ (ر%B

%0ه& L(bﮥ ر%
ﺥKی< 0ر > ّ) %ا ا,h$ن ای Wا& ( ن * را
   Q?8V 0ﺵ,ۀ  :Hﺕ,د:ه  اوﺽع,d ،ﺽ0
0
%Hی .Qی) ( %A ( Q?8ر%Bان و ﺕ,د:ه Bه ِ
 Aر(<<ه را )ار) .ﺕ >ی  ( 0ﺕ,د:ه %
%B0دد ،ا ّوﻝ Wا% %kان  ،?dر(,د ا{Iد ?d
)ن % ( ,Bان ( W-* g 0,-ا&( ،ﺵ ,زد0B
ا&( .ر%Bان ﺕAن % 0د ،ﺡد kزد0 :ﺵ ),و
در ? * )--( 0دارد رخ  0ده).
%Aﺵن % )--( 0 %pVان  0I,ﺥ,اه) ,د  .ایW
 0 Nر& ( )-ا)-%?( %Bﺵن را & (،)--
)Vا(ر (%& ،)--ﺵن را Sی) Wاز) ،اوﺽع
ﺥ 0 %8 :%ﺵ,د و  وﺽ`  01Iز%B 0د) .از
 %A %tدم ه ّ dد ای%V Wﺽ 0$K- ً 1< 0ا&.
ای% Wان هً%ا * 3Nd gو %fیg* ،3
,?U%fل  0 %tی) و %دم  0ﺥ,اه )-
"روزه ﺥ,ب qBﺵ" ز%Bد).
"ره%1ان" $1Jﮥ (ر ،%Bره%1ان اﺕدی ه (ر، %B
&،
ره%1ان &&,ل د%(,ات<,?( ،ه
ره%1ان ,ﻝ,ار  ،ه? ای Wﺕ %pرا ( ای% Wان
 0I,ا& ،ﺕ,Aی  .)--( 0نه ﺥل  )--( 0
ایNد ﺕ%اﺕ 0در tم ,>,د% ،ان ﺡ 0 Cﺵ,د .و
و 1  0Iاز  Cdذه ،0-ی 0-UرهQ-(0 ، %1
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ی) )ا% ( Qا  ره %1ای& Wزنه  Cdذه0-
< 0ّ?8 R6 p .از  0-d Cdا& ( ﺕ  ّ)ﺕ0
 0ﺕ,ا) اوﺽع را  :H 3$dدارد.
ای)$d Wۀ ر,Vر<ه ( ,Bی ﺕ%-(  8-ل و ﺽ,اY
 %Aز ا& و  0 )Uﺕ,ا  Qﺵ%ای01I Y
ز%Bدی  ،Qوﺽ,ح  Yfا& .ای% Wان% ،ان
,?Uﻝ 0I, ،< 0ه .< Qای% Wان 0<<B
-دی Wدر رو) اوﺽع ا& .ای  Wن ( < -U
*%ﺥﮥ ا{Iد اﺡ ?0ﺵ,د .ای Wاﺡ دی %ی زود
 CI%fا>-ب ا&.
در ﺡل ﺡﺽ ،%ا{Iددان و &&?)اران ,رژوا و
 Rاز ه? ر,Vر<ه  h< ،د1ل 0d,
ر&ﺥ gه< )-ﺕ از ای% Wان Nت )Sا ( .)--نه 
اﺡ *%ﺥﮥ ا{Iد  ,-dان را :رهی.)--(0 :H 0
)ام از ">,ا ه &,18 "g1د ا{Iد 1
 .)--(0اّ ﺕ  ﺡل ( ای,>" Wا ه"  ﺵ ّ)ت
ﺽ OUو ﺕ%$ی, 0y% ً 1د:ا).
ا?dﻝ ( 0ﺕ?م دوﻝه &%ی دار در >8ن  ن
x
د& زد:ا) ،از دی) :Bا{Iدیت ارﺕ)و( ِ
&%ی دار  ( ^,<%f 0ا& .ﺕ 8-ﺕ,ﺽ
ای Wا?dل%& ،ا&? 0Hا&$1J .ﮥ ﺡ( Qاز ,dا3I
% 0ان ا{Iد ه%ا&ن ا& .ه?W
ا>? 0dو && ِ
ا& ( دار) $دی,S 0?td %ل  ا{Iد ﺕgری و
&,Kح  Qtdو $& 0ا )ه 0در&  .)--( 0ه?ن
,Jر ( ه?  0دا )-ای) Wه0ه را ی) دی %ی زود
%Sداﺥ (%د .ای Wﺥ,د د& % 6Sا,f 0ل& در
ی :)-ا&.
` ﻥع "اﺡ"؟
 hروﺵ Wا& ( در 8ی  0d,اﺡ و ,18د در
( ً
*%ﺥﮥ ا{Iد  CI %fا>-ب ا& .اّ  ه?W
ا)از :روﺵ Wا& ( ای Wاﺡ ه ی 4از hpAت RS
رو &%ی دار را ﺡ .)-(0? Cدر& .xpd %
%ان ا{Iد ِ >)ی) ﺕ %و  ?dﺕ %را د )-( 0 :و
 Q8ﺕ %از ه?% ،ان && 0و ا>? 0$?d 0dرا
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دا 0 Wز), .رژوزا <  hد1ل اﺡ
ﺕUدل ا{Iد ا& ،ﺕUدﻝ%V  ( 0وSﺵ 0ا{Iد در
 0Jی& 4ل ﺕ هqB : :)Nﺵ  ( Cاز  Wر Vا&.
 CpAای Wا& ( ﺕ? 0ا)Iات نه %ا اﺡ
ﺕUدل ا{Iد ,  ،د ( 0ﺕ,ازن ا>? 0dو
&& 0ﺥ,اه) ا.)N
ﺕ%وﺕ<$ 0pﻝﮥ >ﻝ 01دارد ( در &ل ١٩٣٢
,ﺵ ا& )ی 0-Uدر Sی Wﺕ%یK$ Wﮥ %ان ا{Iد (.
ا& Qای$ Wﻝ ه<QA*" :ا)ازه ,Uد ا{Iد" و
در ن > او در ,رد ﺕ%kات %ان ا{Iد B %ه0
ﺕ,د:ه  .)-(0 1او ,B0ی):
"رﺽی ،0ﺥ,ا& %Vار از % ،%$Vت از
ا&?rر%Bان و tمﺵن ،ﺕ?م ای Wاﺡ<&ت ( ا(,-ن
&,(%ب  0ﺵ ),و  pر ﺕ%س ﻝ,د و &,(%ب
دوﻝ  درون را)0 :ﺵ  ،),ا ّوﻝA Wه وا0UI
اﺡ %  U-و دو*)-ان %ون  0ز.")-
<ﻝ< ،ر  0-dا&( .ر%Bان ( )-- 0
(رﺥه دارد ﺕ 0 CKUﺵ,د ،ﺵCهیAن در ﺥ%K
ا& ،ﺥ,اد:ه در ﺥ ،)%Kره%1ان &)-یpه
ﻝ%ﺕ ,ارا .)--( 0? yای Wاوﺽع  ً I,ﺕ%k
)ود ( % :)--ا{dت دارد .اّ و,U 0Iد
ا{Iد ( RS 0p*,ی) و (ر%Bان  ( )--1رؤ&
دی 0<( %Hرا اﺥ%اج ? )--( 0و دار) * % )-هQ
ا&)6ام  )--( 0و &رشه دارد ^  0رود ،ایW
اوﺽع  0ﺕ,ا) اgHﺵ% ,I 0ا 1رزۀ ا{Iد
ﺵ).
%ا rل در >8ن ،زاد ﺕ,ﻝ) ^,Vد و>,د دارد.
"^,Vد ،زید )) ":اﻝ% 1ا )ود:ه tم
&%ی دار ( .ای,% Wط  (ه Rﺵ)ی) ﺕ,ﻝ) ﺵW
ا& .ﺵه) * gﺡ)ود & 0در)  ّV%زاد در
 R6اﺕ C1,در &8> Kن ه< .Qو  ّV%زاد
ن دی %Hاز ه?ن اﺽ Vﺕ,ﻝ) ا&( .رﺥه
ﺵ Wدار) &8م اﺽ Vﺵن را %V 0وﺵ( ،)-رﺥه
را  ))- 0و (ر%Bان را اﺥ%اج  .)--( 0اّ &8م ه
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( ﺕ?م ﺵ),18 ،د ه )-* %ا) رخ  0ده) و ه?W
ا(( ،%ر%Bان ﺵ& Wز را %ا د&   C?dزدن
><,ر .)-(0
qHاری)  ? ,ا ﺕری .Q-( :H 06در %ی pاز
&ل  ١٩٢٩ﺕ  ١٩٣٣ه ا,1 0{dد .ه >0A1-
ه,1 Qد %H ،ﺵ,رش pران .وﻝ 0در &له ١٩٣٣
و A ( ١٩٣ه ,Uد ا{Iد )Sا ﺵ) ﺵه)
fز ,ج و& 0Uاز ا{dت و اﺵل (رﺥه
,دی ،Qاز >? ا{dب ,S-ﻝ(Minneapolis) x
 ره %1ﺕ%وﺕ<<pه.
ای Wﺕ& % C{Vh %kزن ه ﺕ,د:ا در %یp
داﺵ و  S%ی%H-( 0ۀ &زنه (CIO) 0U-
ا ( )Nا 0UAاز اﺕدیه )Iی?،0- 0
)Vرا&,ن (ر%Bان %ی, (AFL) pد. .0& .او،
اﺕدیﮥ <ر رادیpﻝ, 0د ( R6ه &ً $
&زن Vﮥ (ر%Bان را &زن داد .و دور :هQ
ﺵه) ه? Wرو) ﺥ,اه, Qد.
ﺕ%وﺕ< 0pدر ه?ن $ﻝ , 0ی<) ( ا 0h$ی)
,1ر ﺵ) %1 0 .در ا,Sرﺕ Q<,و هW-* Q
اوﻝ%ا%B @* -ای 0ا& .او در ﺽ?, 0 Wی<) ( ﺕ?م
ا cdﺡgب ی)   W&,S  O ,اﺕدیه
(ر %Bﺵ .)-او  %ز ارﺕJ1ت gدی 4ﺕ %ا,h$ن
 &زنه ﺕ,د :ا و  Q8ﺕ %از ه? اﺕدی ه ﺕ()
 .)-( 0ای Wاﺕ( .< 0Iر%Bان در ن %ان
اﺡ<س ز  &زنه ﺕ,د:ا %ا دVع از `V-
ﺥ,د  )--( 0و ای& Wزنه ﺕ ﺕ% %kان %Iار
.)%B0
ر رژواز
ﺕ%وﺕ< 0pدر %ﮥ ا$ﻝ 0از ای, ( B Wرژواز 
*QAه <  &?  0 U>Vرود .ای?( Wت را
0ﺵ) ه? Wدی%وز ه, Qﺵ, .رژواز ه *g
?)?8V0؛ نه ? 0داqB 0 * )-رد .وﺡ%V AایAن
 .V%Bه? Wا& ( د&  ای Wا)Iات ^,<%f
زد:ا) .ایA Wﮥ ا&{ﻝAن ا&.
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ای Wه Qاﺕ .< 0Iﻝ,B0 W-ی) %Vد ( ﻝ 3د ّر:
ای<د  ،:از ﺥِ َ%د ا&د )-( 0 :و  %pV 0$K-
 .)-( 0ا ﺕ%ی Wو اﺡ? ﺕ%ی%& R6 Wی داران،
ا{Iددان ,رژوا ه< .)-در < &ل qBﺵ نه
 gSداد) و  ga?Iدر (%د) ( دی %Hﺥ %1از &Cp
رو و ر(,د ا{Iد < و *%ﺥ از  WرV
ا& .ای Wوا ّUIا& ( در ﺕ?م دورۀ qBﺵ ،در ,Jل
دهه ،ا{Iددان ,رژوا ﺡ 0ی 4ر ﺵV,pی0
ا{Iد ی ر(,د ا{Iد را %p 0- RSد).
ی) اﺽ ( Q-( Vه? Wدر ,رد ا{Iددان
ر(<< ه) Qق  .)-(0در ,Jل &له W
ﺕ,ر ه ,VقاﻝUدۀ <ر از & ,ا{Iددان
ه,ﺵ?< )-ر ﺵ:)-ام (  ّ)0dا)  0ﺕ,ا%* )-ﺥ را
qH .)--( 0- RSار 8ن ,Hی :Qرزو  Q-(0ﺡAV%ن
در& ,د و ,%Vل را در ﺥ   Wه0 .)-B 0 Q
ﺕ,ا<,S 0( Qل  د& وری .Qاّ & ی)
,Hی Qﺕ >ی W ( 0یدم 0ی) ﺡ)سه ﺥ,د  در
,رد ﺡ(%ت %* T6Aﺥﮥ ا{Iد در  %AاوIت
 Yfاز ب در) :ا&.
ای Wاﺕ .< 0Iا{Iد 0?d ،د .< Iه وI
,1د :و ه و,6 Iاه) ,د R .ﺕ%ی( Wر (
0ﺵ,د (%د ﺕ,ﺽ رو)ه (- 0دی Wو زدن ﺡ)&0
در ,رد زن روی)اده ا&  .ه?ﮥ ای Wاﺡ,ال  ﺡ
داری  0?( Qا{Iددان ,رژوا )-6ی .Qنه ﺕ,ر
>)ی) %( S %& %Aد) ( "%Vﺽﮥ زار (ر)"
م داﺵ .اّ در وا `Iای%t Wی <ر )Iی? 0ا& و
 hه?ن ای)ۀ )Iی? 0ا& (:
ه * gن >)ی) <ً ?d .
"زار را  ﺡل ﺥ,دش ره ( )-ﺕ ه? * gرا
ﺡ .)-( Cﺥ,دش را ﺕ,ازن  .)A6ﺕ و 0Iدوﻝ دﺥﻝ
 )-pو ایgp Wم زی 1زار را  %ه ،)g Qه?
* ،gدی %ی زود ،رو  را0 :ﺵ,د"> .ن -رد (g-
< 06&Sر ,8Aر  ای %t Wداد" :دی %ی زود ،
ه? %د :ای."Q
? 0ﺕ,ا ,> Qﺥ,دم را %Hم و دو ,I C$ل از
ا{Iددان %Kح ,رژوای 0ورم ( ای Wا%dا% 0V
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ورﺵ 0H<pنه ا& % .ی%H-AیBarry ) W
, ،(Eichengreenرّخ <>%ﮥ ا{Iد ,0 ،ی<):
"%ان R6 ،ا Qtdن * را را>`  ا{Iد
)-S 0اﺵ ،Qزی& %یﮥ ﺵ% 4د :ا&" .و ای WهCS Q
(%و ( ،W?Bدر &ل  ،٢٠٠٨ی 0-Uه?S Wر&ل> ،یgۀ
 C,ا{Iد را دری%( Vد" :در & ل ،,e%
ﻥ^ ﮥ 3ن ا5aد در  2ﺡ  !ّ ,ت
&اgد Jو در !ﺕ ﺡ ،ا(Sﺕ ً  hد Jا".
ای Wه Qاز ای :Wنه  ( )-V%UروﺡAن ه Qاز ا{Iد و
 hاز ه * gدی %Hﺥ) %1ارد.
ا ً

Sل (%وW?B

t Cم دارد Sی0 Wی) .و ﺡ^ نه 0ﺥ,اه )-
(ّ
 1از ">,ا ه & "g1ﺡل ﺥ,دﺵن را ﺥ,ب
(  .)--ای Wﺡل  ر (  )- 0 )-( :Hا{Iد
%ی pه-* Qن رو  اKط ا&  ،ﺥ{,ص در
 *%B .0U- R6ای,$& Wط <qB  1ﺵ ﺵ3
(? %دارد.
!ه&
 Wر )-وق  Wاﻝ?,S 0ل را ای ,> > WرویQ
دارم .ن ه %ا &ل ,18 ،٢٠١٠د در ا{Iد را
^  Yfاز ب
%( 0- RSد :ا) .ای Wﺡ)س ا& و اﺡ? ً
در 0ی) .اّ  ه%ﺡل  &1ﺵن اﺵر .Q-(0 :ایW
ه QA* Qا)از dﻝ 0نه %ا &ل ی ::)-رﺵ) ٠.٨
در) %ا %یp؛ رﺵ)  ١.٧در) %ا ژاWS
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)( ا g* %Bرا>`  ﺕری ژا) WSا) ،ﺥ,اه)
دا< ( ر< QIر * gا&(؛  ٨.در) رﺵ)
%ا *% 0?td `- () Wف اgVای Rﺕ$ﺽ (%د:
ا&( و اداﮥ &,$ط  ٠.١در) %ا اﺕدیﮥ ارو.S
 xSن * در ای  > Wن رو  رو ه< ،Qدر %8یW
ﺡﻝ ,18د ا{Iد <ر ﺽ 0Uا& (   ,18د
ا&)ارده ز)  ( 0Bﺡ?hت ﺕ )-و ﺕd g
ا&)ارده ز)( ،0Bه6 Rرج دوﻝ 0و اgVایR
ﻝت  %ﺵﮥ $1Jﮥ (ر %Bو $1Jﮥ  Yّ&,ه?%ا :ﺥ,اه)
,د .ی ای-& Wری  ,ا>? 0dو 1kت ا&؟
,18د  ای{6A Wه$1J ،ﮥ (ر %Bرا 0 %اgHد
و ای Wه?%ا 0>,  :از ا{dت و ا{dت
 0,?dﺥ,اه) ,د .ﺵ.)-p 4
ﺡ^ qHاری)  <ﻝﮥ )ه%a 0دازی .Qوا cI ّUIایW
>& ( ,رژواز   ،ﺥ{,ص در %ی)I  ،pر
از ﺕ%kات ر(,د  ?dﺕ) ( :)&%ام در ﺕhﺵ0
<,S hل و  `-و& 0 Yریgد ﺕ > ,اgVایR
ر(,د را %Hد 1J .ر )-وق  Wاﻝ?,S 0ل) ،ه0
 0,?dﺥﻝ Tد,A( :ر %kوﺕ? )-د ﺕ &ل  ٢٠١٠
 ١٠در) ﺕ,ﻝ) ﺥﻝ Tداﺥ0 0ر&) .ای Wر QIدر
&ل  ٧٨ ،٢٠٠٧در) ,د .ای Wی) 0-Uه 0اﺽ Vدر
,Jل & &ل @ از ﻥ ﺕ $ن د/ر اgVای RیV
ا& .ای Wاوﺽ 0dور%pد 0ا& W-* .وﺽ 0Uدر
ﺕ?م ﺕری &) $ارد و Sی)ار ,6 gاه) ,د.
ه %در دهﮥ  ١٩٣٠از %Jی %ﮥ و&` 6رج
ﺕ<ﺕ&&  0ه  Aرو ورد .روزوﻝ 
" ,دی (New Deal) "Cرو ورد ( را&d ،0
% Cان در %ی% ( g* .)A pان pر در
ﺡّ
%ی pرا ﺡ%( Cد ,  ،دی 08> -> ( Cد ّوم ,د.
و ه? Wدر ,رد ﻝ?ن ه) Qق  .)-(0ه,1N %ر
,د در &ل % ->  ١٩٣٨ود,* ،ن ا %Bای( Wر را
%pد, :د ا{Iد ﻝ?ن از ه%V Qو S 0ﺵ) .ای WدﻝC
-دی 08> -> Wد ّوم ,د :ﺽ%ورت 0?d
hpA Cﺕ Rرو دوش
&%ی دار ﻝ?ن %ا ﺡ ّ
ارو.S
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ه CpA %را  ای Wا%& %ی` و &د :ﺡ%( Cد :اﺵل
ارو Sو ﺕ{ ّ%ف ﺕ?م %Vا< و &ی %ر 1Iا%aیﻝ<.
اّ در ﺡل ﺡﺽ QA* %ا)از > -در د&,ر <.
ای Wروزه%& ،ی داران ارو Sدر ر%  Iیp
ه<0 0<( * .)-ﺥ,اه) % dی)H-N p؟ ﺡ0
%Jح ای< Wﻝ  ﺵ,ﺥ .) 0 0ﺕ ای Wﺵ%ایY
? 0ﺕ,ا Qﺵه) > 08> -ﺵ .Qاﻝ ( 1ه?A
>-ه ( 4*,ﺥ,اه Qداﺵ%d .اق >0p*,( -
,د .ا<Vن > 0p*,( -ا& 0p*,( -> .ه Qدر
&,ﻝ 0ه< .اّ ﺥ %1از >)I W :)?d -رته
.< :)?d
 ( QBای WارIم )ه$& 0 0ا) ،اّ ی) QB0
 $&0در ز ن ﺹ< -> .j$ﻝﮥ دی %Hا&xS .
از > 08> -د ّوم) ،ه% 0,?d 0ی٢٠ ،
در) ﺕ,ﻝ) ﺥﻝ Tداﺥ, 0د .و %ی R pاز ١٠٠
در) ﺕ,ﻝ) ﺥﻝ Tداﺥ) 0ه 0داﺵ .ایN Wﮥ
> 08> -د ّوم ,د .اّ نه ای) Wه0ه را  %dوج
 Qtdا{Iد  xSاز &ل   ١٩ﺡ%( Cد) .وارد
د^ی0? Cﺵ,م,* ،ن د^ی Cرا در ا&-د %K 01Iح
(%د:ای"  )-( :H) Qی ر(,د 0ی)؟" از ﺕ) %Bا(.
دورۀ ﺵV,pی 0ا{Iد  xSاز > -ﺡ)ود && 0ل
,Jل () )Aﺕ &ل  .(١٩٧اّ * g* W-دی %Hرو
QA* W-* 0<( .< gا)از ارا) yاد :ا&.
ا{Iددان ,رژواز ه? ,ا ( )-$Vرو) ﺕ% h$ا
%ون ()Aن ﺥ,دﺵن از  ( 0hN-در ن %B
اVد:ا) 0^,J ،و درد ﺥ,اه) ,د .و از ن > (
دو %Jف ? 0ﺕ,ا% ->  )-و) ﺕ?م ﺕcI-ت ی)
 ﺵ Cpداﺥ 0و در 1رزۀ $1Jﺕ%S 0ﺵ,ر xpU-
ﺵ .),ایQA* Wا)از وا% 0UIا دورۀ  )Uا&.
ا1ﺵ ا{Iد )ه& 0-U  ،0له و دهه (هR
 ?dدر ﺥ)ت و tم ریﺽ دا 0?yا& .ای Wرا
 0ﺕ,ا,-d  Qان U 0d,دﻝ %Kح ($1J :Q-ﮥ ﺡ( ِQ
ﺕ?م (,Aره ? 0ﺕ,ا) ازاﺕ 0را ( در & :N-Sل
qBﺵ ا Kdﺵ) :ﺡ ( ،)-اّ $1Jﮥ (ر %Bه 0? Qﺕ,ا)
(ه %A Rدر ا&)ارده ز) 0Bاش را ﺕ?ّ.)-( C
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^ د&,ر %ا ﺕ$1J Q6ﺕ 0در ه? >
ای Wاﺡ? ً
ا& .در (,Aره V%ASﮥ &%ی دار )از >?
(,Aرهی ،xy,& ،)y,& Cr 0اﺕ%ی1 ،(Rرزۀ $1Jﺕ0
در د&,ر (ر %Iار دارد .ا از ﻥ^  2
`>اﻥ!از ا.
دورۀ ر R  E
در ,Jل دور :ا & :N-Sﻝ  ،ﻝ OKﺵV,pی0
ا{Iد در (,Aره &%ی دار ) V%ASارو،S
%ی ،pژا ،WSا&%اﻝ و $1J (:%fﮥ (ر %Bو
&زنهی V  V, Rﺵ%ای Yز) 0Bﺡ)اCI
? ? ّ)ن ﺵ)) .نه ای Wﺵ%ای Yرا ّ dد ﺡ<ب
%( 0د) *,ن  %fاز ای0? g* Wﺵ-ﺥ .)-اّ :N-S
ل qBﺵ  ،ه و> ّ dد ,1د .ای Wا&-rی0
& ِ
ﺕری, 06د و  وﺽ` ّ dد ا,ر ﺕ &%ی دار .
<  hﻝﮥ ﺡ,$ق ز 0H<Aﺕ .)-( ّ>,ا ّوﻝ0<( W
ً r
( %Sداﺥ ای Wﺡ,$ق را fز (%د?< ،ر ,د .ایW
 ارﺕ 0%8  0dNﺕ?م %ا ه?ﮥ ا%Vاد
S-رﺕ< ِ
^ & ٧٠ل %ّ $ر %I%ار (%د .در ن زن در
ﻝ?ن Yّ&, ،ا)  ز)&  0Bل ,د?< .ر
وا UIدم ه,ﺵ, 0د! ا%وز( :ر%Bان در <ر از
ً
(,Aره ﺡ ﺥ,د 0دا ( )-و 0Iدر & ٠ Wی 
&ﻝ 0Hد& از (ر  ،)-A(0ﺡ دری,S 0?( Vل از
دوﻝ را داﺵ ﺵ )--(0 %pV .)-ایّ d Wد ا& و
ﺡ 0$ﺥ,د(ر ا& .اّ ّ dد و ﺡ 0$ﺥ,د(ر <.
ﺡ^ دی, %Hرژواز ,B0 ً -dی)  :از  xSﺥ%ج ایW
(ره 0?%ی 0? .Qﺕ,ا Qای Wه? دم  %Sو ,%fﻝ)
را ز) H :داری CpA .Qای Wا& ( %دم زید
ز) .)--( 0 0Bی) ﻝ 0Kدر ﺡ   )--pو (?0
زودﺕqH !)%? %اری) از &$%ﻝﮥ ا( <,,در ٢٧
ژو,I C$ Wyل ورم *" .دو& داﺵ ﺵ * Q
داری8>  Qن ?<ASر(%B0 % 0دی( 08> .Q
(ر در ن K$ﮥ ﺕ OI,ر&?) 0اﺵ" .ی  0-Uن
دی( ،%Hر ﺕ & %ﺡ ّ) %گ.
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 ﺡ,$ق ز 0H<Aﺡ?  )--( 0و ای Wﺡ? از
%ی pﺵ%وع  0ﺵ,د%S .زی) او ?ی)-ۀ ,رﺕ4
ﺥ)-ان &%ی دار ا& .ﻝ )-61ای% Wد دا 0?yا& و
دم را ید ﺕ1ت ﺥ? %د)ان 0ا)ازد .اّ ایW
,رﺕ CId 4و ﺥ)-ان و زی 1ﺥ 0زود (-ر  0رود
و  ASای, Wرﺕ 4ﺥ)-ان% ،دم ,رت وا0UI
وﺡ 0Aو & R(%و زﺵ &%ی دار را .)--0
h %& % cIه ی وﺡ, 0Aدن نه < )*%B
وﺡ 0Aه Qه<< ،()-ﻝﮥ ﺽ%ورت  Kا& .از
دی)%& :Bی دار *ر:ا > gای( Wر )ار).
و,B0 0Iی  )-از  xSﺥ%ج ای Wاhﺡت 0? %ی،Q
از دی) :Bا{Iد زار دار) ﺡ $$را ,B0ی :)-ی)
ﺥ%جه را  )-gو  )-gو  ،)-gﺡ 0در دورۀ
ﺵV,pی% .0ی Rای%وی (British Airways) gاﺥً%ا
از (ر%Bان ﺥ,ا& ,د رایHن (ر (:)-B 0 .)--
"?0ﺕ,ا QﺡI,$ن را )ه ."Qدر ژا,ی ،اﺕدیﮥ
ﺕ?<%ه))I 0A6 ( (Teamstersرﺕ? )-از $1Jﮥ
(ر% %Bی pا&  د :در) (ه Rد&?gد ﺕ,اV
(%د.
دم از ای N * Wا %B0د؟ ی ی) ,HیK& Q
BهS 0ی Wا& و (ر%Bان ا )-< 0h$و ای,> Wر
ﺥh1dgت ,?Uﻝ ( 0دم از رویgی<,ه و I%Vه
0ﺵ,-د؟  * W-ی%B0? 0Nی .Qای,> Wر *gه
 gB CI %fی% %ﺡﮥ ( ( 0,-از ن qBر
ِ 1Id
 Q-(0ه< – )-ا$ل از دور:ا  دور:ا دی،%H
دور:ا <ر وت.
ﺕ b3در " D
* ( gﺵ%ح دادی ،Qرو) &د :ی واﺡ) < .ه?W
ت < ً 1ﺕ )-و ﺕ gدر ﺡل و,Iع ا&.
ان ه Qاِ {d
ﺵه) اﺵل (رﺥه ,د:ایQ؛   Y$Vدر %یp
^ﺕ ( Wﺡ 0در %ی ه Qاﺵل (رﺥه را دی):ای.Q
هﮥ qBﺵ در >gی%ۀ وای ،اﺵل (رﺥ داﺵ.Q
 hا&g> Qی%ۀ وای را ﺵ:)-ا) ی ؟
?0دا Qر $Vا ً
>gی%ۀ ( 0p*,ا& در &ﺡ 0,-> Cا<Hن (
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,Sﻝ)اره  0رو) ﺕ  IیهیAن ز (% ،)--دم
%ا ﺕhKUت  0رو) و ﺡgب ( tVر ه Qه?A
 ا(%rیّ %Iی  3اﺕق  0 :)%ﺵ,د% .ا ر$V
وgوhyی 0ﺕ ﺡ)ود g> Crی%ۀ ر%Bی ا& ،
ا& -rای ( Wه? Aران 0ی) ( .در  %fایW
,رت ﺥ 0ﺥ,ب  0ﺵ).
 ،QB0هﮥ  RSدر >gی%ۀ وای اﺵل (رﺥ
داﺵ .Qای Wوا ّUIا& و وا %H?A* ّUIه Qه<،
اّ ی) ﺡ,ا&?ن را در ای, Wرد >?` ( .Q-اQB 0 %B
ای Wﺕ{,ی 0,?d %از (ر%Bان در %ی ا&،
اﺵ, 0 :1د؛ ای ،Wدر ای% Wﺡ ،ﺕ{,ی0,?d %
< .ن %ﺡ ه0 Qی) .اّ ه,-ز ) .:اّ ?0ﺵ,د
ﺥ Yر 0Kﺥ,د(ر  Wا{dت و رادیpﻝgا&,ن،
( 0ﺕ,ا)  %Jق <ر ا%از ﺵ,د.)A( ،
ر(<<ه در دل %ا Vh ?d 0اtر
%f hوا0UI
ا{dت <ر را )ار)ً ( g* W-* :
ﺥ,اه) ,د .در وا `Iدر ﺡل ﺡﺽ K& %ا{dت
ﺥS 0ی Wا& :در %ی ،در ایﻝ ،در %Vا< ،در
%ی .pاّ ای Wﺥ< Qﻝ <.
ﺕ 0?td QJhدر > Uه< .ه? > tم &%ی
دار  %ﺥhف qBﺵ دارد زیj& %ال 0رود .ای> W
 ّJ,ﮥ (ر &؛  ّJ,ا ( در ن $dی) 
 0ﺕ,ا )-ﺕ%kات gرگ داﺵ ﺵ .)-ای Wﺕ %ا& و
ﺕ Q8 %ا& .ای Wوﺽ` ﺡ? ً ﺵ%ای% 0,K Yا
رﺵ) %Bای Rر(<<%V 0اه ( QB .)-(0 Qدر
%ی pاز &ل  ١٩٢٩ﺕ  ١٩٣٣ﺕ%$ی ً 1ه ا0{d
,1د ،اّ در ه?ن &له ﺡgب (?% <,ی p
& d%رﺵ) (%د  ،ﺥ{,ص ن pران و &هن.
"2Dن  ّم"
ن * در ,رد (,Aره &%ی دار ) V%ASق
 ،)-(0د% :ا %A %در ">8ن & ّ,م" )ق .)-(0
 Wاز 1dرت ">8ن & ّ,م" ﺥ,ﺵ0? Qی)%t  .م
1dرﺕ 0?d%f 0ا& ،اّ > 0-Aه  QذهQ-
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? 0ر&),t- .ر  ایR6 >Wهی 0از &% ،یp
^ﺕ ،Wﺥور و %Vی $ا&.
ر( B0 xا6ب %Aیّ &,& Wﻝ< Qی
%%یّ ا& و ا(,-ن   -Uوا ?( 0UIایW-* W
%V 0ی $ﺡ 0در دوران
ا&,-> R6 .ب %ای ِ
ﺵV,pی 0ا{Iد ه 0&,( Qﺕ?م dر ,د0A(C< :
وﺡ -Aدر روا)ا -> ،داﺥ 0ه,ﻝ -در (( ,H-
ه ( xاز ن  01ه%( 0? Qد و در ن ﺡ ّ)ا-S CI
ﺕ ﺵ, Rن   CIر&)) .ﺡ^ > 0H-وﺡ AهQ
در &,ﻝ 0 RS 0رود .اﺥً%ا ی 0pاز
ا&%اﺕ.ی<ه %ی B pا&" :ﺵ? ه? %Hان
ا<Vن ه<) ،اّ ی) %H %Aان <(Sن و
&,ﻝ 0ﺵ) ( ﺕ ّ^,ت  Aرا از &qB 0 %را.")-
اّ ﺡ 0در %Vی $ه,A( Qرهی )( 0ه<$1J ( )-ﮥ
(ر)I %Bرﺕ? )-دار)%N ،%{ :ی ... ،در ایW
(,Aره ﺕ)Uاد ﺕtه%ات gرگ داﺵ ای .Qاّ (,Aر
ا 0در %Vی%V ،:& $ی 0,-> $ا& .ﺡgب
(%H-ۀ  % 0ا&س ﺥ و %Vوﺥ Wﺕ?م و (?ل %دم
 )Iرت ر&) .ﺕ,دۀ (ر%Bان &  :زﺡ? * gاز
%( 3<( Uد) .ﺕ 8-اﺕ ( 0IاVد ای, Wد (
,رژواز & :و $1Jﮥ   :& Yّ&,ا&?rر%Bان
&) &,S &,Sو , R6رژوای 0ﺡgب ( :%H-
ره %1ﺕِ ,ا, (Thabo Mbeki) 0p1د .ا0p1
ا&ﻝ, <-د و &,  xaرژوای 0ﺕ?م و (?ل )ل ﺵ)
و در  Nدر ( ً -d :%H-ﺵpف اVد.
%Vی 0,-> $ﺕ ) %kاز %ان ا{Iد  V%B
ای& ١٧ ( Wل ا& نه %ان )اﺵا) .ﺡ^ ر(,د
 ?dدار)% ،خ ر&?p 0ر  ٢٣.ا& و %خ
وا 0UIاز ایWه ه %A Qا&" .زو" > "ا"0p1
را  V%Bو واﺽ ,د ( ﺕ,د:ه (ر%pV :& %B
%( 0د) زو *@ ﺥ,اه) ,د و %Iار ا& از `V-
نه دVع ( .)-اّ هﮥ qBﺵ ا Qtd 0{dدر
%Vی 0,-> $داﺵ .Qاز (ر%Bان اﺕ,,س ﺵ%وع ﺵ)،
اّ در دوﺵ 1-و &ﺵ1-ﮥ ای Wه ا{dت gرگ ﺕ?م
ﺵ%8ه )?dۀ %Vی 0,-> $را Y$V  .V%B
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اﺕ,,سه ( (4-ه ،ا%<Vان راه?-ی 0و را،0B)-
(6هS ،ره,J  0,?d R6 ،ر ( .Cاﺕدیﮥ
(ر%Bان ﺵ%8دار ﺥ,ا&ر  ١در) اgVای Rد&?gد
ا& و   0 %tر&)  ﺥ,ا&اش ه .)&% Qاّ
در %Bهی 0ه, xS  Qد81> ،:ه  S %ﺵ) :و xS
 (ر%Bان,B ،ﻝ ﺵ .)-( 0 4ﺡ ّ)ا( ١٢ CIر %Bدر
ای Wﺕ?6ت %Nوح ﺵ)) و ای Wر QIدر ﺡل اgVایR
ا& R1-> .ا 0h$دی %Hﺡ^  (,Aر () %Vی،$
ی%V 0-Uی%<B ،0,-> $ش  0ی).
ﺥ 0از %ی^ pﺕ,B0? Wی,* ،Qن زید را>`  ن
%( 1دی .Qای $K- Wه-* Qن < 0A6ر ()
از اh$ب > 08ا& .در وgو hyا R 0h$از د:
&ل ,Jل ( :)Aو ای Wاوﺽ %H?A* 0dا& .در ﺕ?م
,Jل ﺕری %& A 0UI,اغ )اری ( Qای Wه?
,Jل ( :)Aﺵ) .اّ ای ،CpA > Wره %1ا&* .وز
%د <ر ﺵNع و د 0Iا& ،اّ دارد -1 %
ﺕ 0 ,> %Nرود و  0ﺥ,اه) ه?,J Wر ( RS
 0رود %اش را ه%& Qه .)-( Qاو  0ﺥ,اه) W
$1Jﮥ (ر %Bو ,رژواز ﺕ,ازن %I%ار ( )-و ایW
 Wp?%fا& .ی 0-Uﺵ).< 0
او ﺕ  ّ)ت زید  ﺥ ّUI, %Jا{Iد  V, ،
ای( Wر  0ﺵ),I  .ل ﻝ ،&& ،W-ا{Iد %AVد:
ا&N   ^ ?I .ﺕAن ) .ﺕ,ا< )-از
)ه ،)-اhﺡﺕ 0اNم ده,< ، )-ن را) :از) و
 .:%fاّ ایWه دی %Hﺕ?م ﺵ),$&  ?I .ط (%د:
ا& ،:) ^ 0?( .اّ (0cU 1J .< 0V
ار W ( 0Iدی):ام ،ﺕّ ,رم ﺡ)ودًا  ٣٠در) ا& .ایW
ی,$& 0-Uط د&?gده وا< .0UIر از %Jحه
رVه 0دار)  0 `KIﺵ ),و pر  gرو  اgVایR
ا&.
ﺵ) 0pارم ( (ر%Bان وgو hyه,-ز  *وز
وVدار) ،اّ در ﺽ? Wﺵ 0pه) Qارم ( <ر از
(ر%Bان ،ﺡ* 0وی<ه دوﺕ ،Aدار)  ﺥ,دﺵن
,B 0ی )-و  ( )--( 0 %pVای Wدی, * %Hع ا0h$
ا&؟ ای Wدی, * %Hع &&,ﻝ<? 0ا&؟ %Iار ا&
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ایhpA Wت را ﺡ Q-( Cی ؟ و ای Wﺡ? ً درون ﺡgب
&&,ﻝ<.0S ،اس. .و )ﺡgب &&,ﻝ< )
وgو:%H-( ( -(hyاش را در SیgB% gار -)-( 0
 0 xpU-ﺵ,د.

ا& ( %دم ی,س ﺵ):ا) .در ا6ت اﺥ ،%ﺡgب
اh$ب د%(,اﺕ (PRD) 4ﺵ <pﺥ,رد و ﺡgب
.0S 0ر ،PRI) .ﺡgب ا8 0hدی  (Wﺡ?ی
)Iی? ِ
<ر ,ا> ﺵ).

ﺡgب ﺵ)ی)ًا ,رو(%اﺕ :gﺵ) :و ره %1ن ﺕ &Kﮥ
ر,Vر<ه ا& ،اّ ﺵه) AVر از Sی Wﺥ,اه, Qد.
^,Sریgا&,ن ﺕ )-و ﺕ @* W gو را& درون
وgو hyه< و ای^,S Wریgا&,ن ی) ﺥ,د را درون
>, R1-ﻝ,ار Aن ده)؛ و ای Wی) ﺵ%ای< Yر
% 01&-ا %Bای Rر(<< 0ﺵ).

ی ای  Wای 0-U Wا& ( (ر%Bان gpی 4ارﺕ0dN
ه< )-ی 8Bن ( tVر ﺵ) :ا)؟ ی) روان ﺵ0&-
(ر%Bان gpی 4را در ( .Q-ن ه ﺡ 0ﺡgب
اh$ب د%(,اﺕ, 4د) ،ﺡ 0ﻝ gS,او%ادور ,د)،
اّ در gpی 4ﺵه) %ان ا{Iد <ر > ّ)
ه< .Qﺕ?م gp J-ی%>8  < 4ی 0-ا& (
در %ی( pر ) )--(0ای Wدر %ی g(% pﺡ0
) %Aق  ،)-(0ه?ن >,ر ( در ه)-وراس ی ال
&ﻝ,ادور دی)ی)( .و 0Iای( Wر%Bان  %>8اﺥ%اج
 0ﺵ 0? ،),ﺕ,ا% )-ا ﺥ,اد:هیAن ,Sل .)-&%
وﺡ -Aا& .ای, Wﺽ,ع ،ﺕ?Jhت ه)-وراس را
ﺕ,ﺽ 0ده) .ه? Wﺕ?Jhت را در ﺕ?م (,Aره
%ی g(% pﺵه) ﺥ,اه, Qد.

 0ﺕ,ا)  )-1و  0Iدا, R$ % ً ?yر
&زنه ﺕ,د :ا ﺕ() %( 0دی * ،Qﺡ%ف در&0
 0زدی QB  .Qدر %Vی R1-> 0,-> $از %Jی
(%H-ۀ %V 0ی $و ﺡgب (?%V <,ی $و اﻝ1
اﺕدیه (ر CpA %Bدر (&,ﺕ(COSATU) ,
 0 RSرود 0?( .ﺕﺥ ) RS %و  ﺥّUI, %J
 hدر رو)ه ﺕﺥ %اVد :ا& .ی) ,1ر
ا{Iد ( ً
ﺵ .Qدر %VیQA* ( Q- 0 0,-> $ا)ازهی?ن
دار) >??A* ,ن اﺕق 0ا.)-V
و در وgو hyه Qه? Wﺥ,اه) ,د,* ،ن ر(  $Vر
 %Aدر وgو hyاNم داد:ا) و ا&pم  %tرا
 اKUف ^زم ﺕ( 0pﺕ 3(%و ه?R1-> R$ % A
,ﻝ,ار و ﺡgب &&,ﻝ< ) ﺕ() (%د:ا) .
 W %tدر ی 0pدو &ل ی- :)-نه ا,Sزی<,ن
ﺕ,د:ا *@ در درون ﺡgب &&,ﻝ< ) د:
 0ﺵ,د و  ه Qدر ن ﺵ Q-( 0 (%و ن را  $dی)
ر(<< Qرور & 0زی.Q
در gpی 4ه Qدور :اه?ّ ره %1را  .Q- 0در
&ل , 0V( ٢٠٠د ﻝ gS,او%ادور ا Rp*,( AHرا
ﺕpن ده) ﺕ اh$ب &&,ﻝ< 0$V, 0در gpی4
داﺵ ﺵQ؛ ,نه  %در ﺥنه ,د) .اّ ﻝgS,
او%ادور ه? 0ا& ( ه< و در W %t  N
 %Aاز > 0 R1-ﺕ )&%ﺕ ﺡ 0از (ﻝ)رون و  ه?W
>%( 0U& ،8د ﺕ R1-> g%را  .)Apدر 0$K- N

اّ (ر%Bان ،دمه ﺥ%B C?d 0ای 0ه<( .)-ر%B
gpی  0pﺡgب اh$ب د%(,اﺕ 4و ره%1ا:H R
 )-(0و ,B0ی)" :ایWه ه ( Qاﻝ0pا) و (ر ?0
( 0 W .)--ﺥ,اهqf Qا ,6رم .ﺵ 0 Cﺥ,اه.Q
.0Sر ( .در )Iرت ,د  0دا<%<H-B Qه )&V
ه< ،)-اّ ﺡ ّ)ا 0 g* W  CIدا,6 ( )-رم،
ﺵ 0داﺵ ."Qای, ,B Wد ( <ر  ای Wﺡgب رأ
داد) ﺕ ( )--1ر %ایAن  )-( 0ی  ً ?< .نه
(ر ? )--( 0و .0Sر .ﺥ 0زود ﺥ,دش را
0ا1dر .0S .)-(0ر.د )ﺡgب اh$ب د%(,اﺕ(4
 %ا&س ﺡ @* ?&  %A (%اﺡ 0ﺵ,د.
ﺥ,9 l؟
در ای 0UI, -ّUI, Wا$ﻝ -0ه? ,ع ﺕcI-ت را
 Y$V  .Q- 0در %ی ( 0,-> pدر ارو Sو 
,Jر ( .0در ا6ت اﺥ %ارو&,& ،Sل د%(,اته
ﺵ WH-& 0<pﺥ,رد) و در ,A( 0cUره را&ه
ا%Vا 0Jﺡ?ی%( 3<( 0د)0 .داI%V ( Qه
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ورا *@ hpAت روا )ّ > 0دار) .ایWه ﺕ4
 01{dدار) و ه %و Iاﺡgاب را& ا%Vا0?( 0J
رأ اﺽ%V )%B 0 Vیدﺵن  0 )-ﺵ,د (" :
Vﺵ<V ،Qﺵ<V ،Qﺵ<"!Q
ایWه ﺥh1dgﺕ 0دی,ا وار ا& .رواC$ Y
%وه $1Jﺕ 0ﺕ?م (,Aره ه ,B%اpن Vﺵ< Qرا
در ای% Wﺡ از % Wد :ا& RS .از > -در
(,Aرهی Cr 0ایﻝ و ﻝ?ن و ﺡ 0ا&$1J ،aﮥ
(ر %Bا, ّIد .ﺡ 0در ﻝ?ن >? Qtd ّUده0$
و>,د داﺵ (  &q> 0ب ا&)^^ت ,dام %Vی1ﮥ
را& ا%Vا 0Jو اﺡgاب Vﺵ<  0ﺵ) .ﺡ 0در
%Vا< ه RS Qاز > -ه? Wوﺽ` ,د .اّ ایWه دی%H
ﺕ?م ﺵ) و ر ّU?> .Vده 0$ﺕ%$ی ً 1در %A
(,Aره اروSی)S 0ی) ﺵ) :و $1Jﮥ (ر %Bا(%rیّ
 U> Qtdا&.
در دهﮥ  ١٩٣٠دا,NAین در ﺕ?م (,Aره%<S ،ه
%kوﺕ?)-ان ,د) )در ن زن دﺥ%ه <ر (? 0
دا 0 :HAر %A .()-VایWه ( tVر و ﺕ)Uاد
زید Vﺵ< و ز ,د) .در %ی &ل ١٩٢
دا,NAین ا{dب ﺵ, Wpد) .در ﻝ?ن ،ایﻝ و
اﺕ%ی %A Rدا,NAین Vﺵ< ,د) .ی ان ای,B W
ا&؟ ی,A( 4ر در >8ن م %1ی) ( دا,NAین ،ﺕ
&%Kۀ Vﺵ<ه ﺵ .)-در&  .xpd%ﺕ%$ی ً 1در ﺕ?م
(,Aره دا,NAین *@ و ﺡ 0ا0h$ا).
%ا ه? 1 Wاز Vﺵ<  Qه?ن روال دهﮥ
 4c ١٩٣٠ا&V .ﺵ<ه ه > %ه ( Qو>,د
& hزنهی 4*,( 0ه< 0 .)-ﺕ,ا )-ﺥ0
دار) ( ً
وﺡ 0Aو ﺥ WAﺵ )-و ﺕ%ی ،)--( 4اّ اpن )Iرت
) WV%Bار)  .ه %ﺡل $1Jﮥ ﺡ( Y$V Qز 0
ارﺕNع  0-dرو 0ورد ( $1Jﮥ (ر)-* %BیW
ﺵ< <pر & WH-و  %& ASه Qﺥ,رد :ﺵ) .ای Wدر
,رد ﻝ?ن )ق %( 0د ،در ,رد ایﻝ )ق 0
(%د و در ,رد ا& aه Qدر دورۀ ) ١٩١٩-٣٩ق
%( 0د .در ) Nته  RSاز ای< ( Wﻝﮥ ارﺕNع
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%Jح ﺵ,د( ،ر%Bان ارو Sو %ی^ pﺕ Wره ﺕhش
)I )--( 0رت  ّUI, .)%Hوا 0UIاز ای%I Wار ا&.
در ,ﻝ 0 ,ﺕ,ان V R1-> Bﺵ< 0داری .Qﺡ ّ)اCI
Vﺵ<ه در >6 R1-ﻝ Wرا& %Bا در %Bه<.)-
$1Jﮥ (ر%8I %Bن ,ﻝ ,در *& )-ل qBﺵ ﺡ ّ)اCI
دو ر  %Vداﺵ  &د)I 0Bرت را ﺕ{ﺡ.)-( 3
ا)I %Bرت  )-V%Hای Wﺕ %{$نه ,1دN p ،ﮥ
 0NBو ﺵی< 0Hره%1یAن ,د( .ر%Bان ,ﻝ ,دو
ر ﺵ,رش (%د) .دو دوﻝ را &,H%ن (%د)j& .ال
 Wای Wا& ( دی 0 * %Hﺵ) از (ر%Bان ,ﻝ,
ﺥ,ا&؟ دی( * %Hر %Iار ا& )--p؟ اّ نه
ﺵ <pﺥ,رد)%* ،ا ( رهQA* %1ا)از )I Vرت را
)اﺵ.
Nﮥ (ر ،دوﻝ اhح  3Jاوو ,راﻝ, xد .ایW
دورۀ 1رزۀ $1Jﺕ 0ﺕ )-و ﺕ gرا در ,ﻝf ,ز (%د:
ا& ( ه,-ز ه Qﺕ?م & .:)Aﺥ Wره < %1
 ّV%ر(<<ه ,ﻝ ,دارد و  Wﺥ0
ﺥ)-&%م ( اhdم (%B Q-ای Rر(<< Wاﻝ? 0
ﺕز,cd 0Bیّ دو &زن <ر  Q8را qSی V%ا&:
&زن  در ,ﻝ ,و &زن  در %ا(.R
روا 2Dﻥ&
8> Cن ا(,-ن در به %Sﺕ QJhا&.
ر $Vوﺽّ ( ّU
ﺡ^ %یpی 0ه  0ﺥ,اه )-از %dاق %ون .)-g
او "%د " ا& و %ا ه? 0 Wﺥ,اه)
%وهی Rرا از %dاق %ون ورد و  ا<Vن
 0 .)&%دا) ا%& W %Bز %یpی 0در )اد ,دم
 Q-( 0 %pVﺕ 0 >%دادم ه?ن > ? !Qنه
? 0ﺕ,ا -> )-را در ا<Vن %Sوز ﺵ ),و <(Sن
را ه1k 0 Qت &ﺥ ا).
در (?<,ن ا>%ایW 0اﻝ? 0را>`  ه)-وراس 0r
داﺵ Qو روﺵ Wا& ( $1Jﮥ ﺡ(% Qی A pا&.
روﺵ Wا& ( &زن & و ای V Wارﺕ،0dN
در,( %Bدﺕ در ه)-وراس ,د) .اّ ای 3&- Wاو
,1د && .ﺥر> 0او وت ا& و <%V  1د
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" WASه,ﺵ?)-ا ﺕ "%ا&,> .رج ,ش ?ی)-ۀ <ر
اﺡ?% 0$ا &%ی دار %ی, pد Q-( 0? %pV .
%?dش ( 0ﺥ,ا) :ﺵ) %H .ا CNو ن ه%pV Q
? Q-( 0از  C{Vا ّول %Vی R-ن %Jف ﺕ %ر Vﺵ).
ا 0 %Bﺵ) ,> Cرج ,ش ی< 0و ,Bﺵ Rرا Uی-
( 0 ،0-دی) ( ,ر ﺥ,رﺵ) از %Jف دی% %Hون
 0ز)! او ?ی)-ۀ اﺡ? ﺕ%ی Wو ارﺕ 0dNﺕ%یR6 W
$1Jﮥ ﺡ(% Qی ،pی V 0-UﺕgHاس ا&؛ و ن ه
ه,-ز ه Qﺥ,%S 0ذ).
,ش  0ﺥ,ا& ,ﺵ 4ه ه<ا را در >?,8ر
* 4و در ﻝ<8ن (ر qHارد و روسه ه Qﺥ 0از ایW
وﺽ` راﺽ,1 0د)0? .دا * Qﺵ), :د ( نه %pV
%( 0د) > 8ای, Wﺵ4ه رو  ﺥ,دﺵن ا&!
>,رج ,ش  8> ،   BایWه  dرو&
<%H .ان 1ﺵ) d ،ای%ان ا& )-( %pV .دم در
ﻝ<8ن ,ﺵqH 4ارد ﺕ ای%ان را ه)ف %Hد! ایW
ﺡ%فه اﺡ? $ا& و روسه ﺵ( 0ﺵ)) )-B .دی%H
ای Wﺡ%فه را  .)-( xو<>%B 0Iن را اﺵل
(%د)p ،ﮥ ﺥ,دﺵن را ﺥ x& 0ن (%د) .
%یpی0ه " :)-Bﺕ ای) > Wی) ،دی x %Hا&".
او  دی)ن )ودف ،ر,8?> xyر رو& ،ر Vو
ﻝ )-61ﺥ?%د)ا0اش را ه  Qﺥ,دش %د .اﻝ 1در
)  hودوف (ر )اﺵ و 1ه 
وا ّUIاو ا ً
,Sﺕ, Wد) .ودف د& )Aۀ ,Sﺕ Wا& .او ﻝ)-61ش
را ان (%د و ا) %kاﺵ,S .ﺕ-> B Wب
ر,8?> xyر  0ﺥل ﻝ )-61ﺵ,ی) و ن ,ﺵ4ه را از
ﻝ<8ن %1ی) %ون .و نه ,1Nر  ای( Wر) –
(رﺵن &ﺥ .ایA Wن از )ودیّه )Iرت
ا%aیﻝ<% Qی0 pده).
ﺥور Aن hه && ,ش ا& .ﺕ( 8-ر (
 Cﺥور
  V,اNم ن ﺵ)) 1k 0ت (%دن ( ّ
ا& .ﺕ?م رژیQه ﺡ%f 0ب  ﺕ.))- 0p
<%dن ,Uد  ﺕ )- 0pا&  %{ .ﺕ)- 0p
ا& .ﻝ-1ن  ﺕ )- 0pا& .ه?,J Wر اردن و
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ه?,J Wر %ا( .RایH16 Wن ﺡ( Qاز ﺕtه%اﺕ( 0
در زن >, :gّ f -رت  ،V%Bوﺡ%( Aد).
در ژا,ی $ﻝ ا را>`  > -در , :gّ fﺵ .QایW
 RSاز ا6ب او ,د W .در ن $ﻝ 0- RS
(%دم ( او   ا6ب ﺵ)ن% ،ا ﺥ%وج از
%dاق   Vhد1ل ر&)ن  ,&  Uری و
ای%ان  0رود .د ً $Iه Qه? Wﺵ) .ه?ن ,Jر ( QB
 0A6از  ّdاﺵل  ،:gّ fه)Aار ا&%ا0yه  او
,د (" :یدت %ود (  ایN-ی 0 Wp %pV .Qﺕ,ا0
,* "0-( U 0<(   %& ASن ای%ان و &,ری
در ازا ه?pر  %یg* pهی 0 0ﺥ,اه.)-
"? 0ﺕ,ا) 0ون ا>زۀ  (ر در ﺥور ."0-p
و ای Wوا ّUIا&.
او دو& دارد  0-K<Vه ,* ،)-( Uن 
دو& Rدر ﺥور (?0 4ﺵ,د و %ای Rﺥ0
)  0ﺵ,د .اّ ا%aیﻝ<ه ا&%ا `V- Cyﺥ,د را
دار) و دۀ  .)-< Uﺕه,B0 ,ی)" :ﺵ)،
 Uرا ,1Iل  "Q-(0اّ در ,dض ﺵ%ای%K 0Kح
0-K<V ( )-( 0ه ه و 0? Iﺕ,ا,1I )-ل ( .)--او
 hﺥ` &hح ( )-ﺕ &%Kۀ
 0ﺥ,اه) نه را ً ?d
ا&%ا Cyرا ,1Iل (.)--
ای, * Wع دوﻝ 0ا&؟ ای, * Wع ا&h$ﻝ 0ا&؟
%ا ید ن دیﻝ,گ %Uوف رﻝ,ن %ا)و در QV
")Sرﺥ,ا)0 ":ا)ازد8-AS R8" :د دادم ( ,
رد ( ."-ای Wد UVاﻝ xpd% 1ا& .ﺕه,B0 ,ی):
"A8ن 8-ASد دادم ( ,ا,1I )-ل ( .")--ه?ﮥ ایWه
 Vه< .)-اّ دی, 0&?aرژوای 0ه?,J Wر (ر 0
( .)-ﺡ ( 0V%ره زد:ام ﺕ%pار < :Q-(0ﻝﮥ WK<V
S %یﮥ &%ی دار را :ﺡ) 0ارد.
ا ان
اﺕIت ای%ان< ،ر را %( %HVfد .هً%ا ر )dو
 0I%در &?ن ف و , 0د .اّ ﺕ%ات  08Bو
ﺕ )-و ﺕ ِ gای 0--* Wه? Aدر 8 ّUI,ا) .در
ل  ای Wروی)اده را از 0- RS C1I
وIی` اِ ,&%
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(%د .ن ه  Qان ( د& :ل  RSدر زن ا ّوﻝR1-> W
دا,NAین.

 Wدر ن زن $ﻝا ,ﺵ  Qم" :اوﻝ,> Wاه
اh$ب ای%ان" و ﺡ^  R6د ّوم را  .Q-0ر3Nd ،$V
> ! %t 0 R1-اﻝ8م , R6د xS .از && 0ل
وﺡ 0Aﺕ%ی Wو ﺥ,6,ارﺕ%ی Wدیpﺕ,ر  ،رژی?0
ه^,یS % 0یﮥ ﺕ 3(%ارﺕNع ا%Vا 0Jو -Vﺕ<q Qه01
 ا&د :از 8ی &,(%ب ،CI ،دم ری 0و ﺵ،N-p
ﺵه) ورود اNر ﺕ,د:ه  -ﮥ ﺕری ,دی.Q
ای8 &S Wی  0ﺕ?م gدله و )Wه01( ،
<4ه ،ر(<<ه &<,?( ،ه & و
ﺕ?م &ی%ی 0-ا& ( اpن qSیR1-> %ه ا0h$
در  %{dﺡﺽ %را زیj& %ال %د) 0d .ر Qfای Wه?
&,(%ب وﺡ ،-Aی, 4ن   %ﺥنه ﺕ%8ان
)) .ﺵی) ه Qدو ,ن R1-> .ا 0h$ﺥ:)--( :%ا
,د .و  ای Wﺡل ه,-ز ه  0- 0 QاhKح *@ه
و  اhKح ر(<<هی%S g?> Cr 0اس )Sا
0ﺵ ( ),اﺵ1ه< 0ر (0? :)--(0 4*,ﺕ,ا)-
%Vق  Wاh$ب و ﺽ ّ) اh$ب را .)--1
  hنه
ﻝ8* W-ر ﺵ%ط اh$ب را ﺕ,ﺽ دادً 1I  .
اﺵر%( :دی Qو دور :ه .Q-( 0 Qﺵ%ط ا ّول ا$Aق در
^ ا& ،ی 0-Uا$Aق در $1Jﮥ ﺡ($1J :Qﮥ ﺡ( Qدی%H
? 0ﺕ,ا)  روشه qBﺵ ﺡ& 0& .)-( ,pل
ا& ( %دم ای%ان زی %ﺡ 0,pوﺡ ( Aدر
(%p*,یyg> Wت ز)% 0Bدم ه,(%& Qب )-(0
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ز>:)A( %ا) .ﺥ),ه  0ﺥ,اه )-ﺵ,ۀ %( %pVدن
%دم ،ﺵ,ۀ ز)% 0Bدم ،ﺵ,ۀ (ره %دم و (ره
%دم و ﻝ1سه %دم را (%-ل ( .)--ای%ان (,Aر
<ر >,ان و <ر gر 0Bا& ٧٠ ،در) >?ّU
ن زی& 0& %ل ه< )-و نه ه رژی? g> 0ایW
?0ﺵ xS .)-&-از && 0ل ،ﺕ,د:ه از ﺥ),ه ﺥ<
ﺵ):ا).
یا ﺥ? 0-ﺥ,د را "%د  0 :,> "Sداد (
6ﻝ<V Oده وﺡ -Aﺵ :و دار و د&ه
%Sوا%aیﻝ< او& .را& 0یدن %ود ,Hی( Q
ای  WاhKح د%(,اته  3Nd 0%fری(ران
 WUو ﺕّ,Uع ور ه<& .)-ل  ١٩٣ﺕ 8-ر در
ﺕری ای%ان ,د ( دوﻝ, 0رژوا د%(,ات  ره%1
ﻝ%1اﻝ  0م {)ق &( %ر ,د .در ن زن ایW
%<H-Bه ا%aیﻝ<  0ﺥ,ا&%-( )-ل %kوت 
(,Aر را  د& % .)%Hی و %ی pو &زن
&){ ،ق را &,H%ن (%د) و دیpﺕ,ر ﺥ W,ﺵ:
را ﺕ?%( Cد) ( ی 0pاز ﺥ W,ﺕ%ی Wدیpﺕ,ر ه
%I Cن <, Qد.
(ّ
رژی Qﺵ%J  :ز :)--(%>g-ا , )&Vد .در ای,A( Wر
 و>,د %kوت % 0دم , -&%Bد) و ن و Iﺵ :در
 0و Iﺕ%ی Wﺕhّ?Nت %fق ,د .ﺵ:
?یRه ِ ,?d
د&,(%& :Hب  0?tdداﺵ ،ی 0pاز gر%BیW
ارﺕRه >8ن%U 06 xS ،وف  &وا (
(%-ل ﺕ?م >1-ه ز) 0Bرا در د& داﺵ و نه
ﺥ 0ه, %kj Qد)  .,SAB Crر& Qو ر&,م ( 4*,و
<ر دﻝqaی %داﺵ%& Cr )-خ (%دن %دم ﺕ & %ﺡ ّ)
%گ  ﺕ .0I% Rای Wرژی?, 0د ( %ی و %یp
&( %ر ورد) و ﺕ ﺥ %ه Qاز ﺡ?ی %ی و %یp
%I%ار ,د.
ای Wاوﺽع در &ل   ١٩٧٩اh$ب ﺕ?م ﺵ) و (ر%Bان
ای%ان در ای Wاh$ب  )( 0A$ز (%د) .نه در
ﺥنه    $د&,(%& :Hب %ﺥ& .)-ﺥ,د را
< ?,د)%* ،ا ( &%زان  ﺵ Cpﺕ,د:ا %Vار
(%د) و &hحهیAن را  %دم داد) .ﺥ0ه ?0دا)-
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( (ر%Bان ای%ان ،ﺵ,راه ﺥ,د را %( S%د) )ﻝW
در ای > Wدر وا,B 0 `Iی) ( (ر%Bان ای%ان
&,ویه ﺥ,د را  م "ﺵ,راه"  %( Sد) -م(.
)Iرت در دو $1J 0)Iﮥ (ر, %Bد & .ﺡgب
(? <,ای%ان ? 0ﺥ,ا& )Iرت %Hد ),t-ر ﻝ،W
4?( %<HB 0
ﺡgب ﺕ,د :ا&-م( .نه  ﺥ?ِ -
(%د) )Iرت %Hد؛ و ﺥ? :B 0-ﺥ 0ﺥ,-? 0ن و
<,?( )Uه را ?,-ع و ز)اAن (%د.
%دم ای%ان  8ای( Wر را  && 0ل دیpﺕ,ر
ه^,وار و -د%Bا %Sداﺥ .)-اّ ﺡ^ دی( %Hر ایW
رژی Qﺕ?م ﺵ) :ا& .ﺕR8H S%& ( g* 8-
داﺵ ﺕ%س ا& و ه?ن ,Jر (  )-0ﺕ%س ه Qدارد
)Sی) 0ﺵ) && .ه? Aروی%ّ  0ح و (? 4هQ
دارد .و ای Wرا در ایQ- 0 > W؛ ﺕ?ﺵ & %اوﺽع
 ّ%ح ا& .ﺥ -ا  ،ره ،QtU %1ای)I Wر ا?dد 
 xداﺵ ( ا>ز :داد (رزار ا6ﺕ ً1< 0زاد
ﺵ) .ا?dد  < Rاز ای 0 ( ) 0 > Wﺥ,ا&
در ا6ت ﺕ .)-( 3$ﺥ),ه رد ^ :ﺕ?م gده
را * 4و g ٠٠د را ﺡqف (%د) و از ن > (
*8ر gد  :) 0Iه? %دان رژی, Qد) 0pA
,1د .اّ ای Y$V WهcI %ی ,د...

اّ در& ای, > Wد ( اﺕ 3Nd 0IاVد .ه B CHو
ﻝ W-ا 3fﺕ%pار %( 0د ( ،ﺽ%ورت ﺥ,دش را 
ﺵ Cpﺡد? kین  .)-( 0ای:%8* ,&, Wا اﺕ0I
,د؛ او  0A6از رژی, Qد .در زن >%d  -اق
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 <6وزی, %د .اّ در ﺕ,یgی,ن  :% -ﺵ) و <ﻝﮥ
ا{Iد %Kح %Bدی) و ای Wدر ای%ان,$&  ،ط ?Iه
 ،ا&س  cIا& .رﺽی0ه از ی ,& 4و
:% -  Ihdه از & ,دی.V%B ^ %H
را& 0ای ( Wاﺡ?) .اد اhﺡﺕ 0اNم داد :ا&،
ﺡ $$دارد .او ,Sل  را داﺵ و از  xSﺥ%ج ایW
(ره  .)0 %یرا 0داد  ،ﺥ{,ص  ده$ن
 %$Vدر رو&ه و %ا ه? Wهg Qا 0از ﺡ?ی W
ایR6 Wه دارد .اّ ای Wﺡ?ی  ﺵ CpروزاgVون از
 0 Wرود .ﺵ%ای Yﺕ,د:ه دارد )ﺕ 0 %ﺵ,د و ﺵه)
,ج ا{dت در ای%ان ,د :ای .Qای, ,B Wد ( در
ای( Wرزار ا6ﺕ ،0اﺕ 3Nd 0IاVد .در qBﺵ
h
%دم  Ihdا  ا6ت )اﺵ )-و %Aﺵن ا ً
زﺡ? رأ دادن ? .))A( 0اّ در ای Wا6ت،
ﺕtه%اته  0?tdرا در در ﺕ%8ان دی)ی .Qای WواّUI
0Vاﻝل  0Aاز ﺕ %روﺡﮥ ﺕ,د:ه  0داد.
? ,&, *%Bی)-ۀ ه 6 ,Bﻝ وا,1 0UIد ،اّ
ﺕ,د:ه او را ?ی)-ۀ 6ﻝ 0 Oدا< )-و ای,B W
ای Wرا % 0%Vا دادن در&  0رژی Qدی))%A .
 %ی, )d$ Wد) ( )% ,&,ۀ ا6ت 0
ﺵ,د .ﺕ WUوا 0UIارIم  Wp?%fا& .ه,6 gB%اهQ
دا< .اّ رژی Qدر ای > Wاﺵ1ه% 0ﺕ 3pﺵ).
اﺡ?) .اد   Vhﺕ,یgی,ن ) و اhdم (%د 
ا(%rی :)% Qtd 0ﺵ) :ا& .ﺡ 0در (,Aره
&%ی دار  V%ASه Qاhdم ی 8ی)ّ  0ت ز0
<ر gرگ 
,Jل  .)A(0ای%ان (,Aر
زی&%ﺥه )و در  J-رو&ی 0ا& .ﺥ %او
* ,Hﺕ,ا<  Vhی را اhdم ()-؟
ا, B %Bد " :اﺥhف ( :)% Qﺵ)م" ﺵی) 0cU
%دم ور %( 0د) .اّ در ,dض %Sوز ﺥ0
gر 0Bاhdم (%د) و %دم ه Qور %pد)Vh .
وا(A R-ن داد :ﺵ)% .دم  ﺥن )) :دا,NAین
)ا ّول  %Aدا,NAین ,د)( ،و در ﺽ?$1J Wﮥ Yّ&,
و ?Uن  ( 0<( -در qBﺵ ﺡ 0رژی, Qد) .زن
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 0?td R$ز (%د) %*،ا ( زن از %Iن
ا 0ای Wﺡ ,pه<.)-
ی) ﺵ%ای ( 0KﻝqB0 RS W-ارد8* ،ر ﺵ%ط
اh$ب ،را یدور (:Q-
رژی A Qا&؛ %ا 0در رژی,>, Qد ا&
% W Y&, $1J .١وه
ﺡ(%B%& Qدان ا&

ا 0h$و $1Jﮥ

$1J .٢ﮥ (ر %Bدۀ 1رز :و ِا?dل gر%BیW
)Vا(ر ه ا&
 .٣و>,د ﺡgب و ره %1ا. 0h$
ﺡ ,pای%ان از ^ ﺕ Sی A Wا& .ای Wدر ﺕ?م
,Jل ﺕری ه? Aدر ا)ا ه %ا, 0h$رت
%B0د .در %Vا< در &ل  ١٧٨٩اﺕق اVد و در
رو& در ,Vریﮥ  .١٩١٧رژی Qوارد  0 < Wﺵ,د،
ای < W Wدر دو >-ح در ^ %B 0 xpU-دد .ی4
>-ح ,B0ی) ی) از ^ د&  اhﺡت  Qgﺕ
> ,اh$ب از Sی Wرا %Hی Qو >-ح دی,B0 %Hی)
 ﺥ ،%ا %Bاز ^ د&  اhح  ،Qgاز SیW
اh$ب 0ﺵ,د xS ،ی) اوﺽع را ه?,J Wر ( ه<
ﺡ ( Q-و ه %دو ه Qدر& ,B0ی.)-
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 0ﺵ,ی) 0 ،ﺥ,اه Qز)Bن را Nت ده ."Qه %روز
ه? Wرا  B0و ه %روز ا%Vاد   %Aﺥن
 Y$V  .)) 0دا,NAین و ا%Vاد $1Jﮥ .Yّ&,
Nﮥ ا(% <,,د 0را ( در ﺕtه%ات ه ﺵ(%
(%د) ،ای ,B Wو,6 :)-( 0 Oط ,د).
ن <ر .اّ
دا,NAین ،ا%Vاد $1Jﮥ  ،Yّ&,زن ،ز ِ
در ﺽ?% Wدم  %$Vاز hت  %$Vﺕ%8ان ،زن ﺡNب
 & %و ا%Vاد  ،%$Vﺡ 0ﺥ),ه .ای,f 0A1-> Wل&
,د .ای Wاز ن ,ع >R1-هی 0ا& ( دم در ا)ا ه%
اh$ب ﺡ U> ( 0$$را ﺕ ا RI?dﺕpن  0ده)،
اtر دارد$ .ت د&  &,(%ب زد)؛ < %دم
را ( 4زد 4( .زد) ،ز)ا%( 0د) و 0cUه را هQ
( .)-Aاّ ه *  V, gﺕ> .)A R1-> OI,ی0
ر&) ( ﺡA 0ن ایNد ﺵpف درون  xSدی)0 :
ﺵ).
ای Wﺕtه%ات ه,V ،قاﻝUد, :د)%* ،ا ( (<0
&زAن )اد Q-( %pV .ا %Bﺕ  ﺡل ا&)^ﻝ`  0
رﺵ<, Qد :ﺵ) ،ی) ه?%> Wاه ﺵ)،R1-> .
ﺥ,د  ﺥ,د و  ,Jر دهن  دهن ﺵ.V%B Cp
>,ان از ﺕWه ه?%ا :و ﺕ?م &ی-V %ور ه
)رن ( ،ا%وز در د&%س ا& ،ا&د%( :د).

در ,رد pﮥ د ّوم ی) $1J ( Bﮥ %B%& Yّ&,دان
,1د و در وا ?& `Iاh$ب را ( .V%Bر%Bان هQ
Aر( 0داﺵ, Cr ،)-رد (ر%Bان اﺕ,,س ﺕ%8ان.
ﺡ 1 0ا{dب  0,?dه, Qد ،اّ ای$ W
 .)Aد  ً $Iﺥ)$V %Jان ﺥ%ی :Cd Wﺡgب و ره%1
ا.0h$

رژی%( 0U& Qد ای %-را و ارﺕJ1ت ,یCه را
<)ود ( ،)-ا >,انه راه Rرا )Sا (%د),H* .
 0ﺕ,ان > 0A1-را %( OI,د ( ره) %1ارد و (<0
< ( د&%Hش (%د؟ ه? Wا& ( ,ا<R1-> )-
را ز دار) .رﺵ<ه ﺡ? ً از ای Wوﺽ` ﺥ0
ﺥ,ﺵﻝ .)-اّ ی)  رﺵ<ه ,Hی*%B ( Q
)$Vان ره %1از ی 4ﻝظ K$ﮥ ,ّ Iت ,د ،ا K$
ﺽ OUه, Qد.

ﺵه) gر%BیR1-> Wه ﺕ,د :ا از &ل  ٧ﺕ(,-ن
,دی .Qرژی Qرا %( %HVfد) ,&, .را %HVf
(%د)% .یpی 0ه را ه%( %HVf Qد) .ای Wا ّد( d
&زن & <,ل ای R1-> Wا& ،ﺵیUا  )Sا&.
 ,&,از ﺕ?م ﺕ,ا Rا&د%( :د ﺕ > R1-> ,را
%Hد .ه %روز  " :B 0ﺥنه %وی)A( ،

> R1-در 8ی  3<(  V,اه)ا .)A RVی) Q&%a
*%ا؟ دو ﺽ1B% OUر در >,>, R--د ,د .ا ّوﻝ 0دً $I
 Oﺥ,د  ﺥ,د ,دن ,د .ره %1و  %و
ﺽِ U
ا&%اﺕ .در (ر ,1د) .ون * % W-ا ? 0ﺕ,ان
ﺕ,د:ه %دم را در ﺥن  :Hداﺵ .ﺥR1-> :%
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%Sا( 0 :)-ﺵ,د ،در& 6 Crر ( در ه,ا %Sا(:)-
%B 0دد %H ،ای ( Wدر >% 0,<S 1Uا( Qﺵ,د.
 Q8ﺕ %ای( ( Wر%Bان &زن یA Vر( )اﺵ.)-
ای K$ Wﺽ OUد ّوم و  K$ﺽ OUا, 0د .ای Wز
ه) Qودیّه ره%1ان (ر %Bدر ای%ان را Aن
 0ده) .در دورۀ qBﺵ ا{dبه زید دی):ای ،Qاّ
در ﻝtﮥ ﺕ ،:)--( WUای Wره, N( %1د؟ &ّ 
اhKحAS ،ز (ر, %Bا< از > R1-ﺡ?ی ()-
و از (ر%Bان ,6ا&  ن .)),a
  0 W %tر&) ( ای  WاhKح (ر%Bان
ASز ،ی ا&ﻝ<-ه & ه< )-و ی ,dاC
ﺕ OUcروﺡ ﺵ)ۀ < ( 01I Cﺕ ﺕ$d %kی)
ا&ﻝ%I 0<-ار دار) .ه ( *%ه<%p?d ،)-د ﺥ0
) داﺵ .)-ﺕ%وﺕ<$ 0pﻝﮥ  %t 0در &ل ١٩٣٠
,ﺵ ا& ( ار>ع <  0?$اوﺽع ا%وز ای%ان
دارد .م ای$ Wﻝ ه<" :اh$ب ا& aو و یO
(?<,ه" .در ن زن ﺕtه%اته gرگ
دا,NAی, 0د و ﺕ%وﺕ< 0pا%ار %( 0د ( (ر%Bان
ا& aو (?<,ه ا& aی) از ای Wﺕtه%اته
ﺡ?ی ( )--و ﺥ,ا&ه د%(,اﺕ 4اRS 0h$
qHار).
&ّ در ای%ان ره%1ان (ر %Bا6ت و ایW
> R1-را ﺕ%ی%( Qد) ( %p?dد ﺥ ) 0ا&.
ا{dب  0,?dﺕ اhJع  0 ,kﺕ,ا< (ر
ﺡ ,pرا ﺕ?م (  ،)-ﺥ{,ص ا %Bه?%اS%  :ی0
&,ویه ی  ,Iل Vر& 0زن" ،ﺵ,راه" , 0د.
ای)ۀ ا{dب %K 0,?dح ,د و ﺡ ,&, 0هQ
ار>ع   0?81ن داﺵ^ .زم ,د روز ﺕ WUﺵ,د و
ه?, 0 0V( Wد .اّ ای Wﺥ,ا& ه:)A( RS gB%
.)A
ت وب &ی  ای Wاﺵر%( :دی 0? ( Qﺵ,د
 در ِ ^$
 0ّUI,داﺵ ( )ام از %دم ,6اه)  ﺥن ی)
و A8ن ,Hی) ﺕtه%ات ( ،)-ﺕtه%ات (،)-
ﺕtه%ات ( .)-ن ه) Qون ه *QAا)از% .دم ه%

٢٧

روز دار)  ﺥن  0ی )-و &%ﺵن را  د
 0ده )-و * QAا)از ه< Q؛ و در ( g* N
اﺕق اVد CI%f ،ا>-ب ,د W .در $ﻝﮥ ا ّول ﺥ,دم
 :QBا %Bاوﺽع ای ,B Wادا )Sا ( ،)-زوال  0ی).
و ه? Wه Qﺵ).
در ه 0 %t  %ر&) ﺡ%-( ,pل را زیV
ا& ،اّ ای .< ,B Wه * gﺡ :)A Cو
 hز ﺵ):ا) .ﺡ 0در
ﺵpفه ﺡ ,pا(,-ن ( ً
"*@" ه Qﺵpف ز ﺵ) :ا& ) 0ﺕ,ان  اhح
1Jن (B @* ،و در "را&" ه Qه?,J Wر .رVر
ر  0N-<Vﺥ{,ص >ﻝ 3ا& .او ی 0pاز
%<HBه ا 0ﺡ ,pا& < %<HB -ر
%kوﺕ? )-و < %<HBر ,Sﻝ)ار .او ﺡ^  &?
ا,Sزی<,ن ر Vا&.
ر 0N-<Vﺡ)ود د :روز ? ،RSز >?gB% Uار (%د،
?ز >? Uا در ی 0pاز <>) ا 0ﺕ%8ان .ایg* W
>)ی) <؛ ره%1ان ا 3fای( Wر را اNم  0ده.)-
اﺡ?) .اد ه Qاﺥً%ا ه?( Wر را (%د .اّ در
ﺕtه%اﺕg 0رگ )( ?ز >? Uه 0d,  Qه?W
ا&( ﺡ ّ)ا( ٠ %rهgار  0 %ی .)-اّ ای Wر *% )-
 ?ز >?  Uر 0N-<Vر)-V؟ ی, 4ن  !%ﺥ,ب
ﺵی) ه Qی, 4ن 8B %ن  ,& Ihdزا% 0ا
د dا ر&):ا) .ای Wه Wp? Qا& اّ %pV ( W
? .Q-( 0ای Wﺕtه%ات && 0ﺕ,د:ا ,د و ه?-> Wب
 ،%<HBه? Wر%-6& ،0N-<Vا 0ﺥ 0رز:)-ا
در < )NاNم داد.
 Q-(0? %pVﺥ 1 0از ﺥ)ا و ا (%د .در ,dض
ﺥ,اهن د%(,ا& 0ﺵ) ( B ،در ا6ت ﺕ 3$ﺵ):
ا& و  Bا&د :از ﺥ% d ,Aدم ای%ان CI
,1Iل < و ﺥ,اهن زاد ﺕ? 0د&%Hﺵ)Bن ﺵ).
ور%pد 0ا& .و ﺡ> 0ﻝ 3ﺕ %ای ( Wروﺡ,ن
ا 0از ﺵq g(% ( ،QI %8ه 01ا 0در ای%ان
ا& ،از او ﺡ?ی (%د) Q-( 0 %pV .ﺡ ّ)ا8* CIر ی
 -Sیا اﻝ 0?tUاز ر 0N-<Vﺡ?ی (%د) .ای Wی0-U
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ﺵ 0Vpز ,>,د ا& و   0 %tر&) اوﺽع دارد
از د& ﺥ -ا ﺥرج %B 0دد.
ﺥ-ا ره QtU %1ا& و   Y$Vدر <q Cyه .01او
ره QtU %1دوﻝ ا& .ارﺕ Rو ,ّ Iۀ  ycIرا  د&
دارد و ﺡ^ ر 0N-<Vاو را *  ً -dﻝ :)A( Rا&.
3
>ﻝ 3ﺕ %ای ( Wﺵ RS 3از ?ز >? ،Uدر ﺵ ِ
 ٢ 1-AN-Sا %<Vارﺵ) ارﺕ Rد& %Hﺵ)) .دو ﺕ از
ایWه ژ%ال ,د)%* .ا د&%Hﺵن (%د)؟ نه 
ﻝ1س %Vم  ?ز >? Uر )-Vو ای0?d ً {6A W
ﺵ,رﺵ, 0د.
در  Nﺕ?م ﺵ%ای ( 0Kﻝ% W-ا اh$ب %Kح
 ،)-( 0در ای%ان ﺡﺽ %ا&  %Hی 0pو د Iﺕ%
,Hی ،Qی 0pو {%* 0ا ( %Sوﻝری ،ز هd  Q
( 0ره R$ ، %1ا 0را ( ی) ز ( ،)-ز
%pد .:ﻝ W-در &ل , ١٩٠ﺵ ( در *0UI, W-
%Sوﻝری ی) ﺥ,د را در )ر (,Aر %Iار ده).
%Sوﻝری و ﺡ Rgی) %ا  V%ASﺕ%ی Wﺥ,ا&ه
د%(,اﺕ 4ا )-H-N 0h$و ایWه  ( Y$Vر%Bان (
$1Jﮥ &,ﮥط ،دا,NAین,> ،ان و زن را >3
.)-(0
ای Wﺥ,ا&ه د%(,اﺕ 4ی) در ی 4ﺵUر ﺥh
ﺵ,د :ا{dب %& 0,?dا& %و ﺵ,راه ),ی< :)-ز
ه Qاز (?ﮥ Vر&"0ﺵ,را" ا&د-)-( 0 :م( .ا %BایW
(ر ﺵ), :د( ،ر ﺡ ,pﺕ?م ,د -U  Y$V .ایW
 .)-( %pVﺕ%kات اh$ب در ای%ان را ﺕ{ ّ,ر (.)-
ﺕ{ ّ,ر ( * )-ﺕ % %kﺕ?م (,Aره ن $K-
ﺥ,اه) داﺵ .ﺡ,pهی ،%{ Cr 0اردن<%d ،ن
,Uد ی xS 0pاز دی,$& %Hط )-(0 %pV .)--(0
*%ا ا%aیﻝ<ه در ,رد < Cyای%ان ای)I Wر &(
,د:ا)؟
ﺵی)  )&%aدوﻝ >)ی) ی) * ﺵ 0pداﺵ ﺵ)&S .
 Wای Wا& :ا %Bﺡgب ,Aی) 0pﺡ 0ﺡ٨٠٠٠  0g
,A Cr ,cdی4ه در ,Vریﮥ  (١٩١٧در (ر ,د،
ان در ای%ان ی)  1از اh$ب %Sوﻝ4&h( %
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%(0دی .Qاّ * W-ﺡ,>, 0gد < .در  Nﺕ%$یً 1
 0UKIا& ( اh$ب ای%ان ی) از %ﺡﮥ 0d,
ﺡS ,pرﻝ?, 0رژوایqH 0رد Cr ،ا& aدر )S
&ل  .١٩٣١اّ در ﺵ%ای% Yان ا{Iد ای Wه?ن
)Iر < 6ا %ا  و <ﻝ? ا& ( در ا&a
&ل , ١٩٣١د.
& 0,H%رژی Y$V Qﺕ زن %ان   )Uﺕﺥ %اVد:
ا& ( در ﺵ ،: Rدوازد : :ی دو &ل ی :)-ﺥ,اه)
,د .اّ %Vا ر&)ن ن  CI%fا>-ب ا& .و ایW
fز %Bدور:ا <ر  0V,Jدر ای%ان ﺥ,اه) ,د0? .
ﺕ,ا Qهّ ﺡ 0,pرا ( ,8ر  )-( 0د,H Iی.Q
اّ 8ن ,B0ی g* * Qﻥ?اه! د 0? :ﺕ,اQ
ﺵه) رژی Qا&- 0hد%Bا دی %Hدر ای%ان ﺵ .Q
 xSاز & ٣٠ل qBﺵ .ن دوران دی %Hﺕ?م ﺵ) .:و در
ن -د%Bای0
 Nاh$ب ای%ان %ا ا ّوﻝ Wر ایِ ,-> W
را ( در ﺥور ,>,د ا&> ،رو .)-( 0
`>اﻥ!ازه و و 
 داری Qوارد دور :ا ا 0 0h$ﺵ,ی& )-* ( Qﻝ0
,Jل  )A( 0و ^ و Sی Wدارد Cr ،ا& aاز &ل
 ١٩٣٠ﺕ ١٩٣٧؛ اّ ﺕ ای Wﺵ%ای Yﺕ,د:ه ﺥ0
&%ی` , 0ز)$d .ی)  ه? Wﺡ^ زﺕب 0ّ?8
درون ﺥ,د ای%ان دار) و در دورۀ  RSرو ^>%م رﺵ)
ﺥ,اه%( )-د.
روﺵ Wا& ( دا,NAین دار)  ی 0 0Nر&.)-
نه  0ﺕ,ا) )-ودیّه  ,&,و اhح1Jن را
%B 0ایR
 .)--1ای Wوا ( ّUIوب &ی ای%ا ِ
ر(<< Wاﻝ? 0ﺵه) زدی) )ه دا, ,NAد( :
را>`  &&,ﻝ< Qو ر(<<j& Qال  ،)--( 0اه?ّ
<ر دارد%t  .م %Bای Rر(<< Wاﻝ?0
وا( R-ﺥ%& 0ی  0UوIی` ای%ان Aن داد 0 .ﺕ,اQ
 ﺵ? gBارش ده^$ ( Qت   Vhو در& در
ه?ن روز  Vر& 0ﺕ ?>%ﺵ)) Vh ،در ای%ان
ﺕ,زی` ﺵ)) و gB  -ارشه  ،وا(d 0A-ﻝ0
دری%( Vد:ا).
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ر  ،$Vه%ﺡل  Y$V Wو Iداﺵ  ( QاNر ﺕ%یW
pه در && >8ن اﺵر Q-( :و و) Iارم (
  %Aایp Wت %aدازم .در Sین  0ﺥ,اه,H QیQ
( :ﻝ W-روز $ﻝا ,ﺵ ( ,-dا, Rد ",ا ّد
ﺕ Rزا در && > ."08ر $Vا%وز ه?>
,ا ّد ﺕ Rزا ی 0 Vﺵ,د و ﺵ%ای Yاh$ب دار) د:
%B 0د).
اﻝ1 ( 1ی) ا%fاق ( :Q-ه,-ز ا ّوﻝ Wروزه ا& .
,Iل ﺕ%وﺕ<  ،0pی) ,1ر ﺵ .Qاّ دو ,ﺽ,ع در
ای > Wروﺵ Wا& :ﺡ ّ)ا CIﺵه) fز ﺕB %ه0
ﺕ,د:ه ه<, .Qنه ,B  %ش ز >,ر  $dی)
 0? hداد)g W .دی4
ر(<<,B Qش 0دهً 1I ( )-
 & ٠ل ا& ( %B ,cdای 0Aه< ( Qﺕ) %Bا
R-1> hه gرگ دی):ام .اّ هgB%
-ن qBاﺵ و ً 1I
 Cr 0ّUI,ای) Wی):ام و ,رد را  ید ?0ورم (
 0,-( %& Aاوﺽع ﺵ).
pﮥ د ّوم و 8ی R$ 0ا,&%ل ا&% .وه 
ه,-ز <ر ( 4*,ه< .)-داری Q-(0 0U& Qا ّوﻝW
ه<ﮥ %Bای Rر(<< Wاﻝ? 0را در <ر
(,Aره <زی ،Qاّ در ﺡل رﺵ) ه< Qو ا(,-ن دی%H
ّUV 0A6 p ،Q< %  Y$Vل از > R1-در 0cU
از (,Aره <ر  Q8ه< .Qدر  0 Nﺕ,اQ
ا?dد <ر  ی :)-داﺵ ﺵ$d  .Qی)  را
 Wر(<< .Qﺕ(4ه و
داری$d ،Qی) ,VقاﻝUد- :دی ِ
روشه در& را ه Qداری Qو  Q8ﺕ %از ه? {?ّQ
ه< ( Qای$d Wی) را  &زنه ﺕ,د:ا $1Jﮥ
(ر.Q-( C{ %B
ر 0 !$Vﺕ,ا  Qا-?Jن ($d  Cی) ر(<< ،Q
ا-?Jن ( R$  Cا$1J 0h$ﮥ (ر  ،%Bا-?Jن
(  Cﺥ,دن و  ا-?Jن (%S  Cوز %BایR
ر(<< ا% RS  0h$وی.Q

   دار  ،و  ز 
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(ِ,یx W
%B%دان :رن ,Sین

(,Aرهی W* %t 0و ه ٢.  ،)-رد  %و ی 
1dرﺕ8> ّU?> % ٠ 0ن d%&  ،در ﺡل 0U-
ﺵ)ن  0ﺵ .)-اّ ای 0U- ( Wﺵ)ن -1 * %ی0
,رت %B 0د -ه?Hم و ه?ه Y  -زی< و
ی  %<Bش و اداﮥ %ان زی< < -0UV 0Kﻝ
ای< ( ﺕ 0 8-ﺕ,ا) از &( ,ر%Bان و %$Vا ایW
(,Aره و  0$د  0UKI 06&Sداد :ﺵ,د .ا %Bرو)
 0U-ﺵ)ن S %یﮥ &%ی دار ا&f ( ،ﻝ ً 1در ه%
& هﮥ ﻝ 0ا)از 0 %B :ﺵ,د و  در ه،C< %
,U RSAS Nم ﺥ,اه) ,د ،0KI :ه,ا CI %f
ا&?Aم  ،زی %ب ر,& WVاﺡ % Cا %kذوب ی ه
 01KIو ?ر هی ً $& ( 0ﺵ-ﺥ ,د :ا)Cr ،
^ری در ,<-Sا! و اّ  ّdﺕ? 0ای Wه%& :ی
دار .
<ر از ا%Vاد د& را&" ،0ﺡ?ی از ﺡ Y
زی<" ) (Environmentalismرا  د ا$د 0
^ اﺵرhpA  :ت ,gر،
 )%Bو ,B 0ی ( )-اً ,
ا{Iد را از رو  0ا)ازد .ی ،0-Uا( %BرﺥNت
1
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,1Nر ﺵ )-ﺡ QNﻝ,د 0Bا را ( ایNد  ،)--( 0ﺕ
(%-ل درور) ،ن  :Bﺕ,ﻝ) ( 0U-ه Rﺥ,اه) ی.V
ه% ،)-*%ﺥ :H- 0ه &%ی دار  ر%&  WVاغ
ﺕ,ﻝ)  اhKح "& "g1ه Qا(,-ن &,ده  0?td
> 0 3ز.)-
 ه %ﺡل ،ای%( g1&" Wدن" ا{Iد در <ر ,ارد
%?Bا :)--( :ا&؛ rل   U-را در %H %tی)،
( در ن  > &%ی qBار رو ﺕ,-pﻝ,ژ ه
وا& ً UIزBر   Yزی< ،ا%ﺵ (%هیCr 0
%ی%S Rوﻝ (BP) Qو ا(<ن ) ،(Exxonرو اﺕ,ل
&%ی qBار   ،)--( 0ه?,t- Wر  ?<Iه
gر 0Bاز ز Wه زی A(%را ﺥ%ی)ار  )--( 0ﺕ
{^,ﺕ 0را %ا ﺕ)1ی 0d,  Cاز g-یC?d  W
ور) .ه?, Wﺽ,ع Y % ،زی< ا ،) %kا%B
,Hی Qوﺥ ،Qﺥ,اه) داﺵ)$* .ر ,ور ! ﺕ{??ت
ا%ﺵ (%هی )- 0ا(<ن  %ا&س ی %& 4زه
 hز  "& "g1ﺵ)ن و > %B,از
ﻝ tا ا&ً r ،
ﺥ,ردن " 3<*%ﺵg 0 (%رگ" .ﺡ^ ای( W
ﺥ%ی)ن (gAار %ا ﺕ,ﻝ) اﺕ,ل  3>,اgVای?I R
,ا ّد qfای 0 0ﺵ,د ،دی %Hاه?ّ) 0ارد.
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اﺥً%ا  1ه زید در ,رد اﺕ C1,ه
اﻝ%pی 0pو ه)روژ 0ﺵ 0 :)-ﺵ W-* .),ﺵW
هی 0 0ﺕ,ا )-ﺕ,-pﻝ,ژ ه ﺵ Hور ﺵ( )-
Iدر) وا<,&   0Hﺥ ه  0<Vرا (ه Rده،)-
اّ &ّ ،در tم &%ی دار  ،ﺕ ز ( 0دی%H
&,ﺥ  0<Vزید  :)? 0Iﺵ)  ،ه-* Qن 
&,ﺥ ه  0<Vوا< ﺥ,اه .) Qدر ﺽ? ،Wرا:
ﺡ Cه ( 0,-ه( Qی ?.)--( 0
اﺕ C1,ه اﻝ%pی 0? 0pﺕ,اّ))- 06&S )-ت 
<ﻝﮥ ,(qر ﺵ .)-ﺵ? %ا ﺵرژ اﺕ C1,ی) ن را
  0U1-و ،)-( Cای `1- Wا%ژ ه Qی) از >ی0
^ از
ﺕ Wﺵ,د .در ﺡل ﺡﺽ ،%ای Wا%ژ اﺡ? ً
&,ﺥ,& Wﺥ ه  0<Vدر %و :Bه  د& 0
ی) .درﺽ? ،Wا *%Bاﺕ C1,ﺵ? < W%( ً ?$را در
ه,ا زاد ? ،)-( 0اّ %و :Bهی ( 0ا%ژ ^زم %ا
اﺕ C1,ﺵ? را ﺕ ،)--( 0 8ای( Wر را اNم  0ده.)-
 ه? Wﺕ%ﺕ ،3دور? "ﺵ Wه ه)روژ "0در
tم &%ی دار ه)-* Qان ا)وار (,6 :)--اه) ,د.
%ا %<Bش اﺕ C1,ه ه)روژ%J  ،0ح و
%ﮥ  0?tdز ا& ( (رﺥNت را %ا
"ﺕ,ﻝ)ات & "g1از  ,ﺕ )-( g8Nو ﺽ? ،ً-در (-ر ن،
 %ا %ا ﺕّ)N g8Nد ای< :Hه &,ﺥ
&%ا&,A( %ر ^زم ا& ﺕ ای Wای< :Hه  اﺕC1,
ه >)ی) ﺕ)S 1Kا (hd  .)-و  ،:ز داری( Q
 0ا( ،Wرا و ارزان را
د&  0&%ﺡ? Cو ِ ,?d C$
 gان  CIﺕ%1 ^ 08ّ>,ی% W-* .Qﮥ ،0?td
ﺕ 8-از %Jی ی%J 4ح ه?ه -و در)%B%ۀ ﺕ?0
 R6ه () ا{Iد ا& (  0ﺕ,ا)  &,8ﻝ
,رت qSی%د.
در ﺵ%ای  ،0UV Yد :ه ,ن  %از %د 0را داریQ
( pر)  ،ا{Iد &%و(ر داری ( Qﺕ ا 8در
زﻝ %Vور Vا& و وا<,&  0Hﺥ ه  0<VهQ
در > ﺥ,د   .<Iای Wو>,د) ،او ً   0 B
ﺵ,د ( &%ی دار "ﺥ,دش را Uدل" .)-( 0
ه ،)-*%در وا%& `Iی دار ای( Wر را ﺥ,اه) (%د،
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وﻝ 0ﺕ (hV 8  8-ا(%rیّ  W-(& Qtdای%( Wۀ
ﺥ( W .0ه  Qﺵ, {6ی,ر & 0را دو& دارم،
اّ ا  %BﺕU&,ﮥ ا{Iد ﺥ,د را   Yزی<
ه?ه ( < )U ،Q-p -ای $K- Wدر دو دهﮥ ی:)-
زی %ب %ود.
ﺕ 8-ﺕ ا{Iد &&,ﻝ< %  0ریg
د%(,اﺕ 4ا& (  %ا &ز)ه 0ا{Iد 
,ازات ﺕ %در زهی?ن ،د&?ن ز ﺥ,اه) ,د .در
,رت و>,د *, )-*   ،0?<& W-ن (ر%B
pر رو  رو ,1دی%* ،Qا (  0ﺕ,ا<&  Qد0B
ن ه را %ا &ﺥ ،را :ا)از و ﺕ %?Uت
ﺥ,رﺵ) ی ﺕ,ر Wه د ی &ﺥ ﺕ&<ﺕ 0
%و ه)رو-اﻝ%pی 0pو <ر دی %Hاز ﺕ,-pﻝ,ژ
ه وا "g1&" ً UIد :و ﺕ.Q-( %
 0ﺕ,ا<d Qﻝ 0ﺕ%ی Wو درﺥAن ﺕ%ی WاpVرن را در
(  C?dر %Bی ،Qاّ  در را :ﺕU&,ﮥ ﺕ,-pﻝ,ژ ه
ّ%6ب  &,د ی 4ا% p ،ّIا ا(Aف ﺕ,-pﻝ,ژ
هی %t 0ه?,Nﺵ 0ه< ا   ( ،ﺵpف ه< ا
رای وت ا&) .ی Wﺕ%ی,J  3ر ﻝ0 :ّ,$
ﺕ,ا<) `1- Qود ،ا Wو ارزا 0از %و را %ا
< Cه ﺕ 0ﺕ? Wی .Qی  0ﺕ,ا<-  Qی` در
ﺡل ورﺵ 0H<pاﺕ Q-( :H C1,و  &د ،0Bاز
%Jی ی% 4ﮥ >% 08ا ﺕ,ﻝ) ،ای- Wی` را
%ا ﺕ,ﻝ) اﺕ C1,ه ه)روژ 0از  ,ﺕ%( g8Nد :و
ﺡ? Cو  0,?d C$را و&%<B ً Uش ده  .QهW-* Q
 0ﺕ,ا<- Qی` &ﺥ? 0را %ا &ﺥ -زﻝ0
&زن ده ( Qدارا dی , %8 )-د :و 
ه? 0 8> Wﺵ,د  %ف &,ﺥ (? %ﺥ,دن
را %Bم ( .Q-اّ  و>,د &<%& Qی دار W-* ،
(رهی 0ه, gB%رت ,6اه) % .V%Bا ی)-ۀ
%Aیّ و (%ۀ ز&,&   ،Wﻝ< Qز)-یQ؛ 
ه?& Wد.0B
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در رۀ ا.م

زیر راز
 Aه)ۀ ^$ﺕ 0در&ی »%Vه -ﺕ «U&,در دVع از
»ا&ﻝ 0]]?( «Q]]<-د*]]ر ﺡ]]%ت ﺵ]])م .ﺡ]]%ت ]] از ای]]W
ت ] ا]hKح ",]<Vف" ه] و
رو ( ,ا ایِ ^$ W
"ا&ﺕ)" ز <Aﮥ دا :HAه] ﺡ]و ]Kﻝ 01در ﺕ]>,
 R$ا&]ﻝ Wو ا&]ﻝg-م در ﺵ],رو &] ],د )از ای]W
Kﻝ]]] 3در ,ﺵ]]] ه]]] ا&ﻝ ]]]<-ه]]])]]]V%J ]]]* ،اران
ﺵ,رو & و ی < <y,yر ی 0 Vﺵ,د(p ،
از ای]]] Wرو (]]] *g ]]],Hه]]]  )]]]?N-ای]]] Wا%]]]Vاد )و
?>%ن ﺕ,د :ا ن ^$ت(  xSاز &ل ه  0ا1dر
در ا]]tر >]]8ن و ه]] W]]-* Qﺥ]] ه]] ﺵ]]pر ]]
>]]( R1]]-ر %Bدر &]] 0]]8> Kو ]] وی]] :.در ای]]%ان،
%t W-* % 0pی]ﺕ] ،0ر دی %]& %]Hاز ﺥ] ]%ون
ورد :و  %( Qdدن ای]" Wﺕ],ر " ه] ا1kﺕ] ً اﺵ]] ،:1
(? 0د&pر &] 0Kو ,]tم ?]ی ،0ﺥ,اB)]-ن ﺥ],د
را  ز  V%Bا)) .ی 08ا& ( در وﺽ0,]-( ّU
  &Sای%t Wیت ,8د :ا&؛ اّ] ]%ا روﺵ] Wﺵ])ن
%ﺥ 0از pت ا&&]8 ] 0ﮥ ا]Aر ای]^]$ Wت ﺵ]ی)
]]) 1ﺵ]]) اﺵ]]ر :ا q]]Bرا ]] ,$ﻝ]]ﮥ "ا&ﻝ "Q]]<-ا]]Nم
%Bد.
در $ﻝ]]]ﮥ »ا&ﻝ]]]<* Q]]]<-؟« ,ﺵ]]]ﮥ »د(]]] %ور]]]%
ه]]) «W?V,ﺕ : ]]?>%م .ﺡ%]] ( %]]Nا ]]Aن دادن ن (]]
ا&ﻝg-م اداﮥ ر(<gم و ﻝg--م ا& :) ،ا&] (]:

"ا&ﻝ ]]r? Q]]<-ی]])S 4ی]]]) :ﺕ]]ری ]]-1 %]] ،06ی]]]4
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را ]]]Kﺕ g]]] -]]]Aا&&]]]]]] 0ن ]]],زش ر(<<]]]0
,]]%ط ]] > ]]Uی :)]]-و ﺵ]]%ای Yﺕ ]]$ن ا&]],ار ﺵ]])":
ا& 0 " ،ﺕ,ان ـ ا]%وز ،:در  ]Vا ﺕ]ری 06ـ
?» ]]rا&ﻝ)]]?I «Q]]<-اد (]]%د ،ﺕ]],ر ﺥ]]،]]< 0
(]] از ر(<<]] Qو ﻝ%V ..Q]]<--اﺕ]]%]] %ود....ا&ﻝ Q]]<-ـ
ا ـ ﺥ,د را ,Kر (]%S ]r? ،0اﺕ] 4ا>?]0]-U 0d
?]],دار ]]]]& 0زد ]]( ،ه?]],ار ]] :و]]Vدار ]],]] %زش
(» 4&hر(<< Qـ ﻝ «Q<--ﺕtه"...)-( 0 %
ی در $ﻝﮥ دی %Hدررۀ ا&ﻝ, Wﺵﮥ »ه] xه]یx-
ه,ﻝ) «xﺕ : ?>%م .ﺡ% ( %Nا Aن دادن ]ّ,1
ا&ﻝ Wد :ا& ( " :و 0Iا&]ﻝ WدرqBﺵ] ،ا<]8

در ﺥن ه %Bی<] Y]$V ] .)-در <] ]p ،,pه?W]-
در Sری 0< .xدر &,گ ا&ﻝ%B 0 Wی< ( ،اﺕ]د
ﺵ,رو زی %ره %1اش% ،ای N Rا) و ﺕ:]B ]p
 0-?Kدر 1رزV d :ﺵ< Qدر) :ﺥ, ,د".
ای Wدو "ا&]د" ,]dم ا>?] 0dدر ?])S ]( )]--( 0ی]):
ه]]] ا>?]]] 0dرا ?]]] 0ﺕ]]],ان ]]] ی]]] ]]]<& 4ﺕ]]]8>,ت
ّ Hو ی اﺥ 0Ihﺕ,ﺽ داد .از » ]Iه] xه]یx-
ه,ﻝ «xی) &]jال (]%د  x]S %]Hاز ]%گ ﺥ? 0]-و ی]
ه]]%]] 0]]<( %ا ]]ن %Hی<]]؟ ا %]]Bا]]1kت ﺵ]],د (]]
,ن ه ا<ن در &%ا&]]8> %ن ]%ا ای] Wدیpﺕ,ره]
%Bی< ا) ،ی ی]) ] ای] ]N Wر&]) (] &&] ه] و
%]]p?dد ای]] Wا%]]Vاد ,]] ] ّ>,د :ا&]]؟ از »د(]] %ور]]%
ه «W?V,ی) &jال (%د (  %ا&س *] ﺕ] Cا>?]0d
و  (Vه]ی 0ای]Aن ا&]ﻝg-م را در ﺕ])اوم ر(<]gم و
ﻝg--م  ﺡ<ب  0ور)؟
در >8ن ا%وز ه%V %د (] در ه] g*] )]-* %از
ﺕ]]ری داﺵ]] ﺵ]]) )]]ز ]] اﺥ]] qد(]]%ا ]])]] gارد( ]]0
دا]]) (]] ه]] %ا ]] 0]]h$د]]1ل ﺥ ],د ﺽ ] ّ) اh]]$ب را ]]g
ه?%ا :دارد ً -?K .ه gB%ای Wﺽ ّ) اh$ب ,ا<] ا&]
  hدوران  R]Sاز اh]$ب
 را از  %tا{Iد ( ً
%B%دا) و ﻝ ?<I Wpا Q]tdو ]Bه Q]8 0ﺕ]%ی?]<I W
د&]]]ورده &&]]]%]]] 0دم را از ]]]ن %]]]B 0]]] x]]]Sد.
^ ا ّوﻝ]]] 0]]]%I Wای]]],]]] Wج ارﺕ]]]Nع ن  %]]]AIاز
ً ,]]]?U
ا,]]h$ن ه<]] ]]( )-ره %]]1ﺕ]],د :ه]] را در ا ّوﻝ]] Wدورۀ
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اh$ب ،ی 0-Uدورۀ ﺕ 0?>8ن ،در هH-م " "0%8Iن
در د& داﺵ] .)-ای]]A Wه)ۀ (] 0ﺕ]ری 06ی]) ] را ]
ای]] ]]p Wه]])ای (] < ً V%]] 3]]K ]]( )]]-ﻝﮥ ]]8رت،
ذ(وت ی ه %ِ ]-دو ی] *%]V )]-د <] 0] C]d ]( ،ا])از:
 ?dﺕ 0-d %در ن ا&.
&jا^ﺕ %t 0ای ( Wا %Bا&ﻝ Wا<ن ")" ا& x]S
*%ا "ﺕ ره %1او ﺵ,رو V %ﺵgم %]( ]1fد"؟ -
& ]jا^ﺕ ]]( 0ای]]" Wا&]]ﺕ)" %]]Kح ]] ،)]]--( 0ه]]]]Hّ Q
ا& و ه  Qروﺵ Wﺕ%ی Wو>A 08ن  0ده) (] &]jال
( 0? :)--ﺥ,اه) و ی ? 0ﺕ,ا) د^ی] 0]( Cﺕ]ری]1f 06ﮥ
,رو(%ا& 0ا&ﻝ 0<-در ﺵ],رو را ] R]S %ه]-
ا%S 0]]h$وﻝری]]  .)]]?8در زی]] Q]]8 ]] %ﺕ]]%ی]] Wی ]]
ا>?ل اﺵر 0 :ﺵ,د.
ﺽ]]%]]S Wوز اh]]$ب ا(, %]]1رو(%ا&]] 0ا&ﻝ0]]<-
,]]1د ]]( ،ای]] R]]$ Wرا ﺕ]],د :ه]] (]]ر %Bو ده]]$ن ﺕ]]
ره,]]]A %]]]1ی 4ه]]] ]]]  :)]]]8dداﺵ]]], .)-رو(%ا&]]]0
ا&ﻝ x]]S ً V%]] 0]]<-از ای]]%]]S Wوز ,]] 0]]UKIد (]]
ﺵ]]]%وع ]]] رﺵ]]]) (]]]%د ،و ا%]]]Vاد  Cp]]]Aن ]]]  Y]]]$Vاز
(]]ر%Bان ا ]]p 0]]h$از ?یB)]]-ن ]]$1Jت دی)]]- -%]]H
(ر)-ان & ﺕ]gار ،ا%]<Vان ،روﺵ]%]pV Wان ],رژوا و
&]]]]]ی%ی, g]]]]] -Wد]]]]]) .ا(%rیّ]]] ] fﻝ]]]]], 3رو(%ا&]]]]]0
ا&ﻝ ،0]]]<-در ز]]]ن اh]]]$ب ا( ١٩١٧ %]]]1در اردو
,رژواز %Iار داﺵ)-؛ ن  :)ّ dاز ا%Vاد ,رو(%ا&]( 0
در روزه ا( %1در >81ﮥ ,Aی 4ه ,د) ،ا 3fه
 ،0]]]A$ه]]] Q]]]( )]]]-* %اه?ّ] ] ]]]* ،در ﺕ]]])ار و *]]] در
%1]]]ASد اh]]]$ب و ا ّوﻝ]]]]]]& Wل ه]]]  )]]]Uاز اh]]]$ب ای]]]
%pد) .ای], Wﺽ],ع از ه?] ] Rﺕ] %در ],رد ﺵ]T6
»ا&ﻝ)] «Wق ]%]( 0د,] .رو(%ات ه] >],ان ]،g
ه?  36-و ﺕ %ﺵ)ۀ ,رو(%ات ه )Iی?, 0د]) و
ا 3fاوIت %Vز)ان ن ,د) ) 0ﺵ]1ه ] وﺽ]ّU
ه ﺡ( Qا%وز در ای%ان ,1د() .ر ای,] &( WیW
(  )Uاز اh$ب ا( ١٩١٧ %1رﺵ) (%د؛ ﺵ T6ا&]ﻝW
,د.
,رو(%ا&]] 0ا&ﻝ 0]]<-در دورۀ ا ّوﻝ]ﮥ > R1]]-ﺕ]],د :ه]]،
در دورۀ  0]]%8Iاش ،از ای]] 0]] %]] R1]]-> Wﺥ]]gد )از
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ای Wوا 0? ّUIﺕ,ا) ا&-ج ﺵ,د ( ای)S Wی]) :در ادا]ﮥ
ه?ن ره %1و && ه , WASد :ا&( .اّ ه?]W
(]]] ]]] &]]]^]]] Kﺕ %از ﺕ]]],د :ه]] %ﺥ&]]] و "<]]]ﻝﮥ
ا>? "0dﺥ,دش را ﺡ%( Cد ),>,دیّ] ]$ ،W]?Kم،
]],ذ)]]I ،رت و , (:%]]fرو(%ا&]] 0ا&ﻝ,( 0]]<-ﺵ]]R
(%د ( ﺕ,د :ه را  0ﺡ ]H (%دارد%]* .ا ] 0ی<]
ﺥ,د را  ﺥ)- %Kازد؟ ﺥ,دش * gداﺵ (] از (]O
)ه) )ازات  ّد و )Iرت(.
,رو(%ا&]]]]] 0ﺵ]]]]],رو از ﺕ?]]]]]م ,رو(%ا&]]]]] 0ه]]]]]
ر,]]]]]]]A( ]]]]]]]<%Vره (Sﻝ<]]]]]]]% ]]]]]]] 0اﺕ]]]]]]]3
)Iرﺕ?)-ﺕ,%د ،زی]%ا (] )]Iرت دوﻝ] 0و ﺕ?]م ا]زات و
gای]] ,]]%ط ]] ن را در د&]] داﺵ]] .ای]] Wدر&]]
ا&]]] (]]] ,رو(%ا&]]] 0ﺵ]]],رو از ﺥ]]] ی]]] 4اh]]]$ب
%Sوز%S )-وﻝ ]S  %ﺥ&] ،اّ] <]ر ّ ]Hا&]
(]] ]] ای]] ]]d Wﺕ{]],ی %ای]]) :ﻝ]] 0از ای]], Wرو(%ا&]]0
ا&]]ﻝ]]& 0-ﺥ ﺵ]],د )اﺵ]]1ه" ]]( 0ا&]]ﺕ)" ا&ﻝ]]<-
د*ر ن %B 0د])( .در ی],]A( 4ر  )]- %]$Vﺵ],رو
ن دورq]]]f ،:ا و ,Sﺵ]]] (]]] Y]]]$V 0Vدر د&]]]%س ّ)]]]dۀ
)Uود از اهﻝ%I 0ار داﺵ -در *,]A( W]-ر ],ن
ه ,رو(%اتg ،رگ و ( ،4]*,ﺕ?]م (,ﺵ] Rﺵ]ن C]1I
از ه g* %در ﺕ W?cوﺽ` ﺥ,ب ز) 0Bﺥ,دﺵ]ن ],د.
ای] Wا&]  ]dﺥ,د 0]]&%Sزی]د و ]( ]tVر Q]]td
,رو(%ا& ،0ﺕ R]&%در ,ا> ] ]8رﺽ]ی 0ﺕ],د :ه]،
ﺕ%]]]]-ش از ا]]]]$د ،ا]]]]%ار ﺥ -H?]]]]Aاش در ﺥ]]]]$ن
ه %]pV ,B%زاد ،و ]ﺥ,N]& :%د ]qه 01و ری(را]
اش در " C]]]$ره ]]]( " %]]]1از ا]]]زات و ﺕ<]]]0]]] Y
 ]H hو در ﺕI]-
ﺡ ّ)ش دVع %( 0د؛ ای)S Wی])ً ]( :
]] ای]]) :ه]] ﺡ]]gب ,]]Aی 4و ره%]]1ان ن  )]]-ﻝ W]]-و
ﺕ%وﺕ<]]] 0pو &]]]ی%ی%]]]I Wار  ]]]*%B .]]]V%Bی 0]]]pاز دل
دی%]]] %]]]Hون ]]]) ،اّ]] ]]] ﺽ]] ّ) ن )ّ ]]1ل  .]]]ABای]]]W
ارزی& 0د :را & "ا&ﺕ)" ا&ﻝ?( <-ن و ی]
 0 H 06دار).
)lت ﻥ &,از روا& ا&
در ای]] Wا]]]]> %ی 0ﺕ%دی]]) <]] (]] ه]] ]]* %ﺽ]]%ﺕ0
ﺵ]])ی)ﺕ] $1J %]] %ﮥ (]]ر 0]]8> %Bوارد ]]), ،رو(%ا&]]0
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ﺵ]]],رو ]]]% gو)]]]-ﺕ .]]]AB %ﺵ R1]]]-> ]]]<pه]]]
ا 0]]]h$در ارو ]]]Sو &]]] ]]] ﺕ]]])ری ا]]]?dد (]]]ر%Bان
ﺵ]]],رو را از ]]])ی W]]] Wاﻝ?]]] 0اش &]]]%]]]( 3د .در
داﺥ Cﺵ],رو ه,]-ز ]) 06ﺵ])ی) ,] ]> %] ]Sد .ﺵ]Nع
ﺕ]]%ی Wو )]]Vا(رﺕ%ی? WیB)]]-ن ] $1Jﮥ (]]ر %Bی]] در >]]-
داﺥ 0از  Wر, Vد) و ی ] ارﺕ]$ء ] ]$ت ]^ﺕ%
ﺥ]]],د )]]]?dﺕ ً ]]] ]]],ف ,رو(%ا&]]] ،]]]&,S 0روﺡ] ]ﮥ
ا 0]]h$ﺥ]],د را از د&]] داد]]) .ﺕ]],د :ه]] %]] Q]]tdدم
ﺥ<]] از ﺕ]]hش ه]] ده]]& -]]Aل ه]] اh]]$ب)]] ،ون
* QAا)از,?< ،م  ﺕ 0]6ﺵ ]<pه]  0]Sدر ] ،0]S
ﺡﻝ رﺥ,ت %Vو ر .)-Vای] x]pd ],B Wاﻝ x]S ،C]?Uاز
ه]] %ا]]A C]]I 0]]h$ه) :ا&]]g .یّ]] ﺕ]]ریQ]]td 06
اh$ب ا(r  ،%1ﮥ ی 4اh$ب %Sوﻝ %در ای Wا&]
(]] ای]] Wا]]) و رﺥ]],ت ]] ]]` دﺵ]]?]]$1J Wﺕ ،0ی0]]-U
,رژواز و اﺵ]%اف ﺕ?]م ^] %]AI `] ] ]p ،)]A
ﺥ,د $1Jﮥ (ر %Bو %Bو :ه  ا وا<] ] ن (]
وارد ]],ف ,رو(%ا&]] 0ﺵ]],رو ﺵ]]) :ا]]) ،ﺕ?]]م ﺵ]]):
ا&]] .از ای]] Wوﺽ]]" 0]]-d ّUا&]]ﺕ)" ا&ﻝ:%]]8 ]]<-
]]%دار (]]%د :و " R]]$ا&ﻝ "Q]]<-را  ] ّ>,اh]]dم ]]0
(.)--
%Sوﻝ%ه]]] ا 0]]]]h$را&]]]] Wدر ﺵ]]],رو  ]]]] ،از ای]]]]W
د& ( ،:Hاز ّUVﻝ ﺕ,د :ه ا% 0h$و ].)]-V%B 0
]] ﺥ{]],ص ارﺕ]]%]]& Rخ ,]]6ق "ا%]]Vاد د&]],]]1 ":Hد
)در &]ل ه]] %ا]] 0ای]] Wد&]] :Hه,]]-ز <]]ر ﺽ]]OU
]]],د( ]]p ،ﺕ( Y]]ّ&,دره]]] (]]]ر%Bان ]]]%8Iن ،ﺕ]]]
ره,A %1ی 4ه  ﺕ `ّ?Nده$ن >,ان و ه])ای ]ن
در >]]& ]]-ﺥ ﺵ]])%]]V .و( R1]]-> Rا ،0]]h$ﺥ<]]،0H
ﺵ <pدر ارو Sو & ،و ا]) ﺕ],د :ه] زﺡ?]Rp
اﻝgا]]]] ] ً و <]]]]]] ]]]]]] ً ?$ﺕ]]]]]])ری  ] ]]]]ّUI,ا,]]]]]]h$ن
ا,&%ﻝ<]] را ﺽ]]%]]( OUد و از &]] ,دی31]]& %]]H
ﺕ,$ی]] , ]]ّUI,رو(%ا&]] 0]] 0و ]]( ]]tVر ﺵ]]).
 C]]{Vﺕ]]ز :ا از اh]]$ب ]]fز ﺵ]]) .ای]] Wدو دور :ی]]) از
ه]? Qی%]B gدد .دورۀ رﺵ]) اh]$ب از &]ل ٢٣ -١٩١٧
و دورۀ ر(]]]],د و ا,]]]]]Vل اh]]]]]$ب  .)]]]]]U ]]]]] ١٩٢دورۀ
ا&]]]]ﻝg-م در دورۀ دوم %]]]]Iار  ]]]]V%Bو ( 4]]]]*,ﺕ]]]]%یW
ارﺕ  0J1دورۀ ) <6اﺵ.
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د& 0t :Hﺥ],د  0?]<Iاز د&], :Hرو(%ا&],] 0د.
از ﻝظ (]ت ] ه] و>] ﺕ?]ی ] gن ])ارد0V]( .
ا& ,Hی ( Qدر &]ل ه] > ]-داﺥ] ،0د :ه] ه]gار
 %از ا%<Vان & ﺕgار  ارﺕ%& Rخ  .)-&,Sدر ١٣
]]]]رس  ،١٩١٩ﻝ W]]]]-در  0]]]]U?Nدر %Sو%]]]]Bاد :]]]]B
"و 0Iﺕ%وﺕ< 0pاﺥً%ا   ]( B Wدر 0]t ?]<I
ﺕ)]]Uاد ا%]]<Vان ]] ]] * )]]-د :ه]]gار ر&]]) ،:ﺥ]],ب ] ّ>,
ﺵ)م (]  0]-Uر] gا&]د :از دﺵ]? ],H* :]<* Wاز
ن ه]]ی ً $]]& ]]( 0دﺵ]]?, ]] Wد]]) در &]]ﺥg,]]?( Wم
ا&]]دQ]]-( :؛ *g,]]?( ]],Hم را ]] >%ه]]ی ]]( 0ﺥ]],د
(Sﻝ<] ه]  `]?> ]] ]]dورد :ا]]) <]]زی%> !Qه]]
دی %Hه) Qاری) "!Qﻝk d,?N ،W-ر6]< ،٢ )> ،ﮥ
رو&]g]]B ١٩٣٢ ،0ارش  ،0]A-ص  ( .ای]]( Wدره]]
ا%]]]<Vان و (ر)]]]-ان در &]]]ل ه]]] ا ّول ﺕ]]] ]]]AVر و
tرت <( Q$ر%Bان %]ASو ا]Nم و ] ]%( 0د]).
در زی %ﺕ< ،U1& Rp?A( Rﻝﮥ  ّUI,ه] ?]ز
%K hح ,1د ،ﺡ 0ﺥ],د ای],]8 Wم از
%ا ا%<Vان ا ً
اذهن ﺥرج ﺵ), :د .اّ در&  xSاز %]Sوز و q]Bار
]]]] دوران ]]]] ]]]],د (]]]] د&]]]],( 0]]]]t :Hﺵ]]]]) ﺕ]]]]
,ذﺕ%ی ?<I Wد&], :Hرو(%ا&] 0و دارا %]AیW
gای ,Aد .ﺕ 0 0<( 8-ﺕ,ا<] ] ا%]<Vان ] ,]t-ر
(<]]])]]]I 3رت اﺕ ]]]( )]]]-( ]]]pﺥ]]],د ﺡﺽ]]] %ﺵ]]]) ]]] Rاز
اﺵ]] 8ای]] %]]AI Wا%]]<Vان ﺵ]]A?pن را &]] ،)]]-( %ی0]]-U
% ّUI,ﺕ% %ایAن ﺕ)] ،)-( W?cال و رﺕ ] ]1ن
ه]]]] ا ،)]]]]-( ]]]]Kdﺥ ]]]]hن *]]]] را (]]]] ,رو(%ا&]]]]0
ا&ﻝ  0<-ﺕ])ری در %]dض د :ﺕ] دوازد]& :ل ا]Nم
داد ،ی > 4اNم ده).
در ن دور ،:و ﮥ ﻝ,]A - <--ی 4ه]  ] ]-هّ]
ﺥ]]]],د ای]]]],]]]] Wد (]]]] ]]]], %رو(%ا&]]]]]]]]d ،0]]]]t 0
,رو(%ا& 0ﺡ 0gﺕ  p ،)--p pﺕ]AS % pه-
%Sوﻝ %و از %Jی ن  %ﺕ,د :ه] ]%دم%] ]1f ] ،
ﺕ?]]م ,رو(%ا&]] 0و ﺕ{]]ﮥ ن از ﺕ?]]م ,dا]] Cﺥ]]ر>0
%ﺥ&%-( ،ل ﺵ)ی) (]ر%Bان را ] %ن ﺕ%]( W?]cد،:
&&]]]] ن را دو]]]]ر ]]]] :را :ا,]]]]&%ﻝgم ا0]]]]h$
)-از]]) .اّ ] از ن >]] (]] *?]]Aﮥ  %]]Sب )]]Iرت ا0]]h$
ﺕ]],د :ه]] در دورۀ > ]]-داﺥ]] 0]]KI ،0و ا 0)]]Sرو ]]
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ﺥqB 0pAاﺵ ,د, ،رو(%ا& 0از ﻝظ )dد و )]Iرت
رو ]]] رﺵ]]]) qBاﺵ]]] ]]],د و %Sوﻝ%ه]]] ا%]]]J 0]]]h$ف
ﺽ OUﺕ %از ب در )) 0] .ﺵ] 4ﻝ],ا ﻝ ]<--ه]
,Aی 4د :ه ه]gار ﺕ] Wاز %]8ی,NH-> Wی]ن ا 0]h$و
از >? tن را  ﺥ],د >]%]( 3د]( .ر%Bان %]ASو
?ی  Cا,Sزی<,ن ,د) ،وﻝ 0ای%]B Wای0I] C]U- R
]]) .ﺕ]],د :ه]] دی]] %]]Hور )اﺵ]] ]]( )-اوﺽ]]ع ]] ]]1رز:
 CIﺕ %ا& .در ه? Wﺡ], Wرو(%ا&] 0ا&ﻝ0]<-
%Vی]]د ]]%ورد (]] "ا,Sزی<]],ن د]]1ل اh]]$ب ]] Wاﻝ?]]0
ا&]]] و ]]]د :ا&]]] (]]] ]]] را ]]] ی]]] ]]]-> 4ا0]]]h$
 .)]]Apای]] Wه?]] ]]ر 0Bو ﺕ x]] Q]]Jhا&]] ]] .ﺡ]]
را]] Rداری]] R]] .Qاز ای]] Wاﺡ]]ج ]] »اh]]$ب ]])اوم«
)اری  .Qه? > Wدر و] W]Jن >]Uﮥ &&,ﻝ<] 0را
ﺥ],اه]& Qﺥ]( .ر%Bان و ده]$ن! ] ] ] ،ره%]]1ان
ﺥ,د ،ا?dد ( ]( )]? B "!)-ای]%V Wیده] ] 0و
h
( ]]tVرا]] ]] ﺕ ]]?8ه]] ﺥ]]B ،WH?]]Aهً ]]( 0
ارﺕ d ،0dNا,&%ﻝ< ه] ه?]%ا,] :د؛ ]tن
و ,رو(%ا& 0دوﻝ] 0را ] ه]%]( )] Qد و ])ون ﺕ%دی])
ا 0]]&pUه]] Qدر ]] Wﺕ]],د :ه]]  :)]] 3]]$dو ﺥ<]] )]]Sا
(%د .در  RS Nه,A -ی 0pﺥ,د را %]-د و >])ا
از ه]]]] Qی .]]]]Vای]]]] Wا&]]]] ر]]]]%]]]]S gوز ,رو(%ا&]]]]0
ا&ﻝ 0]]]<-در ﺵ]]],رو  x]]]S .از ن ،ﺕ?]]] 0ا]]]cd
<>%ﮥ ا,Sزی<,ن ﺕ Yّ&,اgار ,]6ف  x]Sا&]ﻝ Wی]
]],د و ز]])ا )-]]AB 0و ی]] از ﺵ]],رو ]] زور اﺥ]]%اج
ﺵ)) W6&  .دی %Hا&]ﻝ ] Wا]?dل زور و ﺥ ,]Aو
را :ا)از داد :Bه  0َIو %Vی ،0Aﺕ?م ا,Sزی<,ن
را ,]]d%ب (]]%د .وا ]ّUIه]]ی» ]]( 0ا&]]ﺕ)« داH]]Aه0
ا&ﻝ <-ن را اpر .)--( 0
]] 1ه]]ی" ]]( 0ا&]]ﺕ)" در ]]رۀ ]]ت ,]]Vق اﻝ]]Uدۀ
&ز 0و ﺕ( 0pا&ﻝ 0 Wﺵ],د ا ]<Vا ا&] (]
ً)?dا  و&ﮥ ,رو(%ا& 0ﺵ,رو ] Wاﻝ?]]<,?( C
ﺥ ﺵ) :ا& .ایI Wین  ]( 0UI,ﻝ W]-ﺕ])ار اh]$ب
را  0دی) و ﺕ?م (Vrت  Wاﻝ? 0در ﺕ, R1]$Uد])] ،
او را در ]]%( 0د]]) و ]] ارزﺵ]]%]] 0ای, C]]yI Rد]]).
 xpd%ا&ﻝ Wرا ,رد "&ی%I "Rار  0ده ،)]-زی]%ا
( ای& Wی 31& Rارﺽ ﺥ 0 %Jﺵ,د.
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ا  %زﻥ! & Jﻥ!؟
 0ﺵ 0? 4ﺕ,ان  د  Iایj& Wال >,اب داد ( ا%]B
ﻝ W]]-ز]]),]] :د ]]1رز,]]8 ]]d :ر ا&]]ﻝg-م *]],H
ا]]Apف ]] 0ی]]V؟ ﺵ]] ]]( ]]< 0pﻝ W]]-دﺵ]]? Wﺵ]]0
q]]Sی %ای]], Wرو(%ا&]]]]( ]]tV 0ر ﺡ]]%ی Tو &&]]
ا&ﻝ% ( Wﺕ] 3ا%]Vاد  %]tﺥ],د را ] دور ﺥ],د >?]`
%( 0د , 0د .ای Wاز ی ] ]<& 4ه]^]$ ،ت ،و
8-ASده ﻝ W-در دورۀ ﺥ %ز) 0 ،RBﺵ] 81روﺵ]W
ا&  .ﺥ{,ص از "وّ " و  ( ،در ن ﻝW]-
8-ASد  ( )-( 0ا&ﻝ Wاز ﺵ,-d  Rان د% C(%
(]]]-ر ﺵ]]],د .در 8ی]]] از ] ]ﮥ ﺥ]]]%ش (]]] در ن ﻝW]]]-
"ه ]],B%روا]] Yﺵ 0]]{6و ر "]]$Vﺥ]],د را ]] ا&]]ﻝW
 .)-( 0 `KIﻝ W W-دو ﺡ?ﮥ ?]ری ] ،Rﺕ%وﺕ<]0p
8-]]ASد (]]%د (]] %Vا(<]],ن %]] 0(%]]Aا ]]1رز]]d :
,رو(%ا& 0و (رgBارا ،Rی 0-Uدای]%ۀ &]ز]?( 0ﮥ
 g(%ﺕ ره %1ا&ﻝ ،Wﺕ CpAده])%] .ا (%]H-ۀ
دوازده Qﺡgب ﻝ,I  W-ل ﺥ],دش "? ]d "0]1ا&]ﻝW
ﺕ 0]] ]]8دی]]) .ﺕ?]]م ای]] Wه]] را S %]]-ی]]ﮥ ا&]]-د د ]]]Iو
 CI%fا]pر  -در ﺵ]%ح ﺡ]ل ز]) 0Bﺕ%وﺕ<] 0pو در
$ﻝﮥ  0,{6ﺕ ,-dان "وّ ]ﮥ ﻝ "W]-ورد:
ﺵ) :ا& .ا)Iات ﺕ)ار( 0ﻝA W-ن  0ده) (] او %]pV
%( 0د 1رز :ا ( در  RSا& <ر دﺵ,ار ﺥ,اه])
,د   ،ای ( d Wﺵ ً {6از ا&]ﻝ,]-d ] Wان ی]4
6ﻝ 0 Oﺕ  p ،)&%ای] ]( ]d Wﻝ ] W]-وﺽ],ح
در  %]]& ]]ASا&]]ﻝ %]]A `V]]- Wای]])I %]]AI Wرﺕ?)]]-
ره, %]]1رو(%ا&]] 0را ]] 0دی]]) .و 0]]Iﻝ W]]-ه,]]-ز ز]]):
,د ،ا&ﻝ%B%& Wم ?dت ,ذی ,د  ،و&ﮥ ]ّ?dل
ﺥ],د  ]Jﺵ]یUﺕ 0در ]رۀ ﻝ%]( 0] R]6S W]-د (]
ﻝ ،W-روﺵ 0d %ِ pV Wا& ،از اوﺽع  0ﺥ %1ا& و
 .:%]]fی,]]J ]] 0]]-Uر ﺥ ]]hه?]]ن ﺡpی]]ﺕ ]]( 0ﺡ]]^
ﺕ,ﺽ]]] %fر&]]]? 0ا,]]]&%ل (? ]]]<,در ]]],رد
ﺥ{ ,ﺵ)ی)  Wا&ﻝ Wو ﻝ W-در ی& 4ل و  Qﺥ]%
ز) 0Bﻝ W-ﺵ) :ا& .در وا `Iﺕ?م  ه و ^$ﺕ]( 0
ﻝ W-در ? `I,ری Rدی%( 0 pد ،ﺵی) * :)pا از
 6Sﺕ%ی WاpVرش ﺵ) .ﺕ 0-gای%] "C]d" Wا ]R
از ی 4دو> Wا&ﻝ, 0 0V( Wد.

 ا-?Jن  0ﺕ,ان  ( Bا %Bﻝ%( %?d %A W-د:
,دAV ،ر )Iرت , Kرو(%ا&^ - 0ا CIدر &ل ه
 41& -<6ﺕ %وارد  .) 0اّ  &ل ١٩٢
(%وp<Sی )ه?< %ﻝ (W-در %B `?Nوه 0از اcd
ا,Sزی<,ن *@ " Bا %Bﻝ W-ا%وز ز), 0 :د،
ﺡ^ در ز)ان ,د ".ﺕ%س ه و اﺥKره دورا)یAﮥ
ﻝ W-ه,-ز در ﺥ%( %Jوp<Sی ز), :د و  ه و>
ﺕ,هّ? 0در رۀ )Iرت ﺵ 0{6ﻝ) W-اﺵ.
  0پوز ا اDب ﻥپ  eد؟
%]]Jح & ]jال ]])ی]]< ]],B Wر اgا 0]]dا&]] .ا]]Apف
]]1رز ،:ﺥ]],د ]]])ون ﺵ]]]]]A 4ن داد :ا&]] (]]] ]]]]] C
%]]Sوز (]] Cدر اﺕ]]د >?]]ه %ﺵ]],رو &&,ﻝ<]]0
ی%] 0-Uا (<])]I 3رت و ری%]( W]( ]Aدن ای]J%]& Wن
],رو(%اﺕgم ا],] %د (]] ,]Aی -4ﻝ ]<--ه] ]])ون
 01ASاh$ب > 0? 08ﺕ,ا<] .)]%1 R]S )-اّ] ای]W
 ه و> دﻝ %] Cای]]1 ]( ]< Wرزات ن ه] ه]
 ]]]]Nا ]]]] ]]]]ر ]]]ورد)]]]] .ون ا$ده]]]] ﺵ]]]]dNﮥ
ا,Sزی<]],ن و ]])ون ه]]%اس ,رو(%ا&]] 0از ا,Sزی<]],ن،
&& ا&ﻝ, -Wﺥری Wدر ,رد (] ^,ه] ] اﺡ]
&]]%ی دار ﺥ]] 0]] Qﺵ]]) .در زی]] %ﺵ]]hق ا,Sزی<]],ن،
,رو(%ا&,1N 0ر ﺵ) (  ?]<Iه]  0]ّ?8از ]%ﮥ
ﻝ - ]]<--ﺕ%وﺕ< ]]<pه]] را ا]]1Iس ( .)]]-ﻝ ]]<--ه]]
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?]]] 0ﺕ,ا<]]]%V ,]]]> )-اﺵ]]]) ا]]]Kط رژی]]] Qﺵ]]],رو و
اﺵ^pت ﺵ 0از رژی%]V Qد را  .)]%Hوﻝ] ] 0ا<])اد
را :اﺡ]] (]]Sﻝgم >]] ,ا]]hل (]] Cن را .)]]-V%B
ا]]]hﺡت , 0]]]I%رو(%ا&]]]]]] 0ی ]]]1 0]]]d%Vرزۀ
ا 0]]]h$ا,Sزی<]]],ن ] ],د .در ] ]%dﮥ >]]]( R1]]]-ر%B
> ،0]]]8از %Jی]]]] ا,]]]]&%ل (? ]]]]<,ا&]]]]ﻝg-م
]])ﺕ%ی Wﺕ g]]%اh]]$ب > 0]]8ﺵ]]) :ا&]])]] .ون ا&]]ﻝ،W
ه]] %ه]] Qدر (]]ر ?]],]] 0د .در %Vا<]] ،ا&]]ﻝg-م ]]
%Sو از && ,1dد ( ا& 0]&& Qن ">]81ﮥ ﺥ"0]$
ا&]] ،را :را ]]%ا ﺵ%S ]]<pوﻝری]] ه?]],ار (]]%د .در
&%ﺕ& %د ﺕ)Uاد (دره ا,]h$ن %Sوﻝ] %را&]،W
,]]Aی 4ه]] وا, ]] ]] ]]( ،0]]UIرو(%ا&]] 0ﺵ]],رو
%ا ا&د :از ا1dر و ﺥgا اش ]% ] ]pﮥ ﻝW]-
و ﻝ,ا اh$ب ا( 0]  %1ﺵ] ،),ﺕ] ﺕ 3]$Uواً ]UI
وﺡ --]]Aو ]] $]]& 0در ﺕ]]ری ]] -و&]]ﮥ %وه]]
 %Aا%aیﻝgم ،رg%Vم و ا&ﻝg-م%I ،ار .)-V%B
ای]]" Wا&]]ﺕ)" ا&ﻝ%(]]* ]]<-ان ا&]]ﻝ Wه<]])]] ،)-ون
ای ( Wوا ّUIه را ,6اه%] )-ا >]8ن ]ز.)]--( ,B
ای Wﺵ,ۀ "درس" دادن ,%Vل وار »ا&ﺕ)« ﺥg] 4]A
و ]]]?>%ن »ﺕ]]],د :ا « ن ه]]] در &]]]ی ه]]]ی)]]]]- 0
»%Vه ]]-ﺕ» ،«U]]&,را :ﺕ]],د «:و ه]] Qد&]]ن ]]<y,y
ﺵن  )-ﺡgب »V,Jن«! ی]) ] و&]ﮥ >,ا]ن ای]%ان
%Jد %Bدد .ای Wه در ﺡل (?]ن ﺥ] ه] ا&]ﻝg-م
 * C]< )-از >,ا]ن (? ]<,و >]( R1]-ر %Bا]).
ای Wه ] 0ﺥ,اه% 0] )]-وی] 0ﺵ] 0از ا&]ﻝg-م را ]
ﻝg]]--م و ر(<]]gم <]] 1داد :و ]] ای]] Wﺕ%ﺕ]]%]] 3ا
ا&]]]]ﻝ Wا]]]]dدۀ ﺡ] ]]$1J .)]]]]--( ]]]]rﮥ (]]]]ر %Bو >R1]]]]-
(? 0]<,در &] ،0]]8> Kﻝ]?Kت >%]1ان q]]Sی %از
&]] ]]&& ,ه]] ا&]]ﻝ Wو ا&]]ﻝg-م ﺥ]],رد :ا&]].
ا]]%وز ز]]ن ی]] WVرا :وا%]] 0]]UIا ﺕ]])اوم &&]] ه]]
ر(<]gم و ﻝg]]--م ]] %ا&]]س ﺕ]]Nرب ]] Wاﻝ?]] 0ا&]]
( ر( ،xا ،xHﻝ ،W]-ﺕ%وﺕ<] ،0pرزا ﻝg(,ا,]1ر
و %Bا 0]]]Aو ]]],ن ه]]] (]]]ر %Bدر &%ا&]]]]]]8> %ن در
%<Bش ن (,ﺵ ,د :ا).
 ١ﺵ%8ی,ر ١٣٨٨
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"ه!ۀ ا و ه$
4S W
ﺕ%<( 4 :?>%ای0
Uه)ۀ ا&ﻝ Wو ه %م ﺥ,د را در ﺕری  ,-dان
 0ﺕ?م و (?ل ,رو(%ا&%( 1k 0د:
ن (ِ p<01
ِ A
ا& .ای Wﺕ,ا Vا ﺥpرا ,د ( از >?
ن
اﺵل و ﺕ Q<$ﻝ<8ن  Wرو&ﮥ ا&ﻝ 0<-و ﻝ? ِ
ه %را در %داﺵ .ا&ﻝ<-ه ای Wﺡ (%را
"د "0dVﺕ%( O,د) .ایU Wه)W -> ` :
ﻝ?ن و رو&  ،)Aاّ   ً UKIه %در اه)اف
>0H-اش (?,? 4د .ای%I Wارداد  ایNد &%در 0?Bو
ﺕ OUcروﺡ<,?( W ،ه دق در &%ا&%
>8ن ا& ( )Nله ه %را  ,-dان ا ّوﻝ Wدﺵ?W
>( R1-ر %Bو ﺕ)8ی) %ا  >,p ،08م
(%د, :د).

,ﻝ,ﺕ ،Oوزی %ا,ر ﺥر>ﮥ ﺵ,رو  ،در ﺡل
اU cه) .:ری W1ﺕ%وپ و ی,زف ا&ﻝ ،Wدر
 ASاو ای<د :ا).
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ف ا&ﻝ ( Wه?Hم  ﺕ,ر "&&,ﻝ< Qدر
 %ﺥِ h
ی,A( 4ر"  د1ل ه? ,ع Uﮥ دی?aﺕ 4
)Iرته ا%aیﻝ<, 0د و  ( ،0p< 01اh$ب در
%fب را %( 0%Iد% ،ا ﻝ W-و ,Aی4ه،
 ? 3KIرا  4?( ،:اh$ب &&,ﻝ<, 08> 0د.
ای WاS % 0یﮥ hﺡtت <ر , T6Aد% .ا
 Cr :) 3$dرو& ( )Iرته
(,Aر
0
ا%aیﻝ< 0اﺡJاش (%د, :د)%<B ،ش Wاﻝ? ِ
اh$ب $ )ِ ( ،ن و ﺡ&,& ?&  (%ﻝ<Q
>, 08د.
و 0Iﻝ W-و ﺕ%وﺕ< 0pدر &ل  ١٩١٨از رو
ﺽ%ورتU ،ه)ۀ   -&%ﻝ 4<V,را اc
ت ا%aیﻝ< Qﻝ?ن اgVود و  ن
(%د) ،ای Wا)I  %ر ِ
ه ا>ز :داد ا(%ای Wرا ﺕ{%ف (U .)--ﮥ دوﻝ
(ر,A(  %Bره &%ی دار %ا &&,ﻝ<ه
ﺡ%ام < – ه, %رد ی) ,رد %ر& 0و hﺡt
%Iار %Hد ( * V%AS  ,Hرن (ر%Bان در
&W Kاﻝ? 0یر 0ر&) .ﻝ?ن در ﺡﻝU 0ه)ۀ
-&%ﻝ 4<V,در &ل  ١٩١٨را  >?,8ر
ﺵ,رو ﺕ?%( Cد (  $ xد ّو 0در ن ,د .اّ
C
ﻝ W-و ﺕ%وﺕ< 0pای Wﺡ(%ت دی?aﺕ 4را ﺕِ ?p 8-
ی 0> Hوا 0 0UIدا< :)-ی%<B 0-Uش ﺥ,د
اh$ب ،ا ّول از ه?  ﻝ?ن.

٣٧

در &ل  ١٩٢٧ﺕ%وﺕ< 0pو ا,Sزی<,ن *@ در ﺡل
اﺥ%اج ﺵ)ن از اﺡgاب (?, <,د) و ا&ﻝ<-ه
ل ﺡن نه qBاﺵ ,د) .نه )ا,Sزی<,ن
  gدِ 1
*0aه-م( در  C$ﺥV %Kﺵ< Qز  >81ﮥ  ِ)
&&,ﻝ<ه و (?<,ه در ﻝ?ن را %Kح (%د).
ا&ﻝ<-ه رو& (  اﺕ  pرا& ،ا,Sزی<,ن
*@ را ﺵ <pداد, :د) ،ﺡ^  &? (),ن
,ﺥری Wو ده$نه <(,ا ( او ?ی%(0 0B)-د
ر .)-VاpUس ای Wﺡ%* ،(%ﺥ Rاوﻝ%ا *@ در
ا,&%ل (? 0<,در &ل , ١٩٢٨د -U .ایW
*%ﺥ,p ،Rم (%دن ﺕ?م %Bو:ه  > gﺡgب
(?,-d  <,ان V 0d,ﺵ<, Qد&,&" :ل
Vﺵ<ه"" ،ﻝ%1ال Vﺵ<ه" و )ﺕ %از ه?
"ﺕ%وﺕ<V 0pﺵ<ه" .ای Wﺥh1dgت ﺕ  8-ﺕOUc
روﺡﮥ (ر%Bان ا )Nو  ` دار و د&ه ه%
ﺕ?م ﺵ).

اU cه)ۀ ا&ﻝ Wو ه %را ی) در %Sﺕ ,دی%H
%ر&%( 0د .ایA Wن از  %A <<Bاز &-ه
,Aی< Qو && ﺥر> 0ﻝ W-و ﺕ%وﺕ<0 0pداد .
ن دی%H
,Iل ﺕ%وﺕ< ،0pدر ن زن ای%I Wارداد "gا ِ
ا& ﺕ  ن در>ﮥ اKط ,رو(%ا& 0و %ﺕ Rاز
$1Jﮥ (رW %Bاﻝ? ،Cاز >? (?%-ن ،را <."QN-
روﺵ Wا& ( ,8ر Vﺵ< Qدر ﻝ?ن ﺕ% 0%ّ 6 %k
$1Jﮥ (ر8> %Bن داﺵ)I .رﺕ?)-ﺕ%ی Wو &زن یV
ﺕ%ی( R1-> Wر8> %Bن  Vﺵ< Qا>زۀ %Sوز
داد, :د و ن ه ،Qه?ن ,Jر ( هgS %ش را 0داد،
")ون ﺵ W<pی .":%N-S 4دﻝ Cای ،U>V Wا?dل
%6داﮥ اﺡgاب (? <,ا&ﻝ, 0<-د.

وزی %ﺥر>ﮥ ﻝ?ن ،ری W1ﺕ%وپ و ا&ﻝ Wدر ﺡل
اU cه).:

اوج ورﺵ 0H<pره%1ان ﺡgب (? <,ﻝ?ن و0I
 h%ﺵ) ( ه)  %را 0?tdر&) .نه  ایW
ﺵUر از (-ر ای WواqB UIﺵ" :( )-ا ّول ه)U ،%
 !"& ,ز ه $1Jﮥ (ر %Bﻝ?ن را  Aو V
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&ﺥ )-و ای Wﺥ  Y$V  :%د& %Hو ﺕ3$U
ی,8دین& S  ( ،ز اﺡgاب (? <,و
&&,ﻝ< و ﺕ?م &زنه (ر C$< %Bا.)N
 xSاز ای ( U>V Wﺡ  0ایNد ( 4*,ﺕ%ی Wﺕ R-در
اﺡgاب (? ،)N- <,ﺕ%وﺕ<  0pای N Wر&)
( ( ِر ا,&%ل (? 0<,ﺕ?م ا& و از ن دی%H
? 0ﺕ,ان  ,-dان و& ا %ا %1ASد رن $1Jﮥ
(رW %Bاﻝ? 0ا&د%( :د .ﺡل  ا,&%ل
>)ی) ز ,د.
 0ﺕ,ان , Bرو(%ا& 0ا&ﻝ 0<-در ای Wزن
  ^ّUVد1ل ﺥ%اpر در >( R1-ر, %Bد-* .ن
( )Uه ه?( Wر را در &ل  ١٩٣٦در ا& aﺕ%pار
(%د) و  روﺵ,-d  0-ان %Bوه :B 0و روﺵ W
 `ِ V-ﺥ,د  ){Iﺡ >ی :Hﺥ,د را داﺵ.)-
ا&ﻝ<-ه ا& aرو ﺥ ( 0Kاز < ,pدیp
 0ﺵ) و ﺥ,ا&ر ﺕ OI,اh$ب و ﺕ? g(%ﺕ?م ﺕhشه
 -> %داﺥ, 0د%( C?d ،د) .ﺡ%ف ا&ﻝ<-ه
روﺵ, Wد" :در ﺡل ﺡﺽ% g>  g* %دن >-
%Kح <؛ )ون %Sوز در > ،-ه *-U g
)ارد  .ه? d Wان و 1 Iاز %ASو
اh$ب < ...در ای% Wﺡ  %ا دیpﺕ,ر
%Sوﻝری ?% ،QH-> 0ا د%(,ا&S 0رﻝ?0
 .QH-> 0ه,6 x( %اه) > -داﺥ 0را  اh$ب
&&,ﻝ<) 0ل ( ،)-دارد  ` Vﺵ<ه C?d
) hاً)?d  %Bا( ﺥ Wyا&".
 )-( 0و ً ?d
 >)ی) >81ه %د, 0د (
ریAﮥ ایِ && ،&& W
در &ل  ١٩٣٥ﺕ{,ی 3ﺵ) و Aن از *%ﺥ١٨٠ 0A
در> ا 0داد)> && .ی ِ) >81ﮥ %د>  0
>81ﮥ ) &زنه (ر  %Bد1ل وﺡ)ت
و
ﻝ%1اله
&&,ﻝ<ه،

(?<,ه
&%ی داره " "0I%و "ﺽ ّ) Vﺵ<" ,د .نه از
اوﻝ%ا *@ ِ %Bدی,ا وار  ا,Sرﺕh< Qِ <,
رو ورد) .ﺕ?م ا,ل را (-ر qBاﺵ )-ﺕ ﺥ,د را gد
ﺕ?م ﺽ ّ) Vﺵ<ه "gd "0I%ی) .)--( gی& Wن
ای-( 0-U  Wر qBاﺵ Wه$1J C$< C?d ,B%ﮥ

٣٨

ل  C?dﺕ 8-را :ﺵV <pﺵ<Q
(ر, %Bد  -و ای Wا&ِ h$
ا&.
ا&ﻝ Wدر & KدیW 0&?aاﻝ? 0 0ﺥ,ا& 
%Vوﺥ Wاh$ب ا&  ،aد%(,ا& 0ه &%ی دار
 ( )-( kاو )  CIاﺕpی 0ا& .ا&ﻝ Wدر &ل
 ً -d ١٩٣٦اhdم (%د ( ﺵ,رو  ه و> ){I
ﺕ,Aی اh$ب > 08را )ارد و ای WاﺵN :1ﮥ &,ء
ﺕه?" 0ﺕ%اژی 4و (? "4ا&.
در ای Wزن ،ﺕ 3$Uﺕ?م ا,Sزی<,ن و 6ﻝ0&& W
درون ﺵ,رو  اوج ﺥ,د ر&)?( .ه ﺕ{ا
 ١٩٣٦ﺕ " ١٩٣٨رود از ﺥ,ن" t Wمه ﻝ W-و
ا&ﻝ .)A( Wاز اوت %A ١٩٣٦یت ا&ﻝ 0<-در
&%ا&8> %ن ه %روز  `KIهی 0از "><ت
(ر%( 0 %A- " %Bد) ( ﺥ,ا):ه داد :Bرا
"ﺕ%وری<ه ﺕ%وﺕ<0 "<pﺥ,ا) ( در ه?pر
 ّUV ,SABﻝهیAن را ! )% 0 RS
از ا?( cdﮥ  ( g(%در (%H-ۀ ه)ه Qﺡgب
(? <,اﺕد ﺵ,رو در &ل  ١٩٣٤دی)ار (%د)،
ا(%rیّ  Qtdﺕ &ل  ١٩٣٨ﺕ%ران ی )Sی) ﺵ):
,د) .ﺕ{ه%<B ،ۀ <ر و& 0Uداﺵ .از >?
ﺕ%ران ﺵ)Bن ,ﺥری O-( ،Wو زی,-وی ،Oاcd
د 0&& %Vدر زن ﻝ, W-د) .ارﺕ%& Rخ ،ﺕ{ ﺵ)
و *:%8ه ﺵﺥ 0t Tه,* Qن ﺕ,ﺥ* ،0p&,ﮥ
 0tو %8Iن > -داﺥ CI  ،0ر&)) .در
,?Nع ٩٠ ،در ِ) ژ%اله ٨٠ ،در ِ) &%ه-ه و
 ٣٥هgار ا  %<Vد& ا&ﻝ Wﺕ{ ﺵ)) .ارﺕR
, hرد ﺕ ّ>,ه%
&%خ %& 0 ،ﺵ) .ای Wواً ( ّUI
,د  .ﺥ{,ص  xSاز (رزار  U>Vر ﺵ,رو در
&ل  ١٩٣٩در  0A6 ( )h-Vاز &1ت ه% %ا
ﺡ?  رو& در &ل , ١٩٤١د.
ﻝ W-دو& داﺵ Bﮥ (hس وی،(Clausewitz)g
%tی %Sداز %S 0tو& ،0را ,I C$ل (:( )-
"> ،-اداﮥ && از %Jق دی %Hا&-> ".
داﺥ 0ی d V%J 4ن (?<,ه را& ( 0-در
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اﺕد ﺵ,رو , :) 0Iد)A ،ن از ,8ر
,رو(%ا&  :B 0ﺥ,د داﺵ ّ$V, .اﺡ?ﻝ 0اh$ب
ا& 0 aﺕ,ا< ل (ر%Bان رو& را ز) )-( :و
)Iرت ,رو(%ا& 0را  *ﻝ .)Ap Rو,Iع (?ت
< ,pدر ای Wزن اﺕ .< 0Iا %Bا&ﻝ Wد& 
&,(%ب ﺥ( W,ر%Bان رو& ? 0زد ،او را (-ر
qB0اﺵ.)-
> RS -رو ,د".د%(,ا&"0ه %fب  Ihdا 
W
  Uا&ﻝ) Wاﺵ .)-ای, ,B Wد ( ا&ﻝ ِ
%Sا?Bﺕ<  ،د1ل   Uه %ر .Vای ،Wاﻝ 1
ﺥل او ،را :ﺡ, Cد .و% 0Iی,<p* ،ا( 0را
دود& 0ﺕ)$ی Qه%( %د ،ا&ﻝ,V Wرًا  %Iارداد 
ه %ز داﺵ  -ﺡل  ه ( 0?I %ﺵ) .:ی 4ه
U ( )Apه)ۀ ا&ﻝ Wو ه %ا cﺵ) .ﺡ 0ره%1ان
ن (?%-ن ه %HVf Qﺵ)) .در %ی،
,Bش  ِ %V
 Cﺡgب (? ،<,ه,S %ﻝ) Harry
دّ ( %
%( C?d )-( 0?( ،(Pollittد و در %dض * )-روز
,رد  3cfوا `Iﺵ) و  د&,ر <-( ,pرش
qBاﺵ.)-

٣٩

در 8ی ا{dب او &>%ی ) Rو $و &زن
داد :ﺵ) .ﺡ?ﮥ ز ه  ﺵ,رو  ،ا%aیﻝ<ه را
ﺥ,ﺵل (%د؛ *%ا ( ا)وار ,د) %1د در >81ﮥ ﺵ%ق
ه %دو %Jف را ﺥ<  )-( 0و & xaنه 0ی )-و
درو  .)--(0اّ ن ه &1ت اﺵ1ه%( 0د, :د).
ی ،0-Uا{Iد  %ری gﺵ) :را در , V%H %tد)
 ,رو(%ا& 0ﺕ,ا<
(  0dر Qfﺕت و &,ء )ی%یّ ِ
ﺕ,ﻝ) را اgVای Rده) و زﺡ? > -را در ,Jل
& :ﺕ%ی Wروزه ن ? Cﺵ,د% .ﺕ ،% %
ه?%ا% :ت ﺕ,د:ه رو& از ه%ی<  ،Qاﺕد
ﺵ,رو &hح ﺵqS <pی %داد ﺕ  ن ارﺕ Rز
را ﺵ <pده) و در ﺥ %نه را  %ﻝ.)&% xS W
 hﺥ,د را  %1د  Wﺵ,رو و
> 08> -د ّوم ً ?d
ﻝ?ن (ه Rداد و  W$ﺕ, %  8-د) .ا&ﻝ Wدر
&ل  ١٩٤٣ا,&%ل (? 0<,را %ا از دادن
 ا%aیﻝ<ه ﺕ%( CKUد ،اّ نه ﺕ 08ّ>,
ﺥ,ا&ه رو& %ا ,ABدن >81ﮥ د ّوم %pد).
ارﺕ%& Rخ ﺕ &ل  ١٩٤٥ﺵ 0H-> Wز ه را در
ه ),( Qو ه %را ﺵ <pداد .ای  WاgVای)I Rرت
ا&ﻝ% Q<-ا ی 4دورۀ ( Cا.)N

ایU Wه), :ا ّد ﺥ 0در اﺥر ز ه %Iار  0داد
( ﺵ 0H-> Wز ه در ارو Sرا ﺕ%( 0 Wد و
)Uه ه? Wﺵ d Wﺥ,د ﺵ,رو  (ر  V%Bﺵ).
رو& ﺕ &ل  ٩٠٠ ،١٩٤٠هgار ﺕ Wرو،0)U Wf
 ه  Wه?%ا:
 ١٠٠ﺕ WهS Wر ٥٠٠ ،:هgار ﺕِ -& W
$دی& Qtd %ی  0)U `- %ﻝ?ن داد, :د.
دی?aته ﺵ,رو >,AS ,ا )ه-%م( ﺥ Qو را&
 0ﺵ)) ﺕ ﺥ,د را gdی .)--( gا&ﻝ&  Wق (01
<pﮥ ﺥ,د%& ،ان ه,A( %ر را ( ارﺕ Rز
اﺵل %(0د ،از ﺥ ﺵ,رو اﺥ%اج ,? 0د.

اّ *-ن ( ﺕ%وﺕ< 0pه)Aار داد, :د, ،رو(%ا&0
ﺡ( Qدرون ﺥ,د ﺕ?ی  0زی%& 0ی دار %ا
ا$ل gای ﺥ,د  %Vز)ا Rداﺵ .ﺕ $ایW
& ٥٠ 0- RSل  ,Jل ا .)Nدر &ل ،١٩٩١
اﺕد ﺵ,رو %Vو Sﺵ) و ,رو(%اته ا 0هQ
*,ن ی<)V%J ،Wار &%ی دار ﺵ)) .ا&ﻝ<-ه
 0dر Qfﺕ?م )Vا(ر ه ﺕ,د:ه رو&  ,Bر(-ن
اh$ب رو& )ل ﺵ), :د).

در ژو ١٩٤١ Wyدر (?ل  ِ %HVfا&ﻝ ،Wه،%
رو& را اﺵل (%د و  $و *)-ا %& 0را :ﺥ,د
,ا>  .)Aﺵ,رو  0dرA Qfه واﺽ و
ه)Aاره ﺵpر  ( 0د, :د و ﻝ?Kت &0-H-
ﺥ,رد .ا&ﻝ ( Wﺥ %1را ﺵ R )-از ی 4ه )Sی)
ﺵ) و " :Bه * %ﻝ& W-ﺥ ،از د& ر." V

" :`1-در دVع از ر(<< ،"Qوب &ی %BایR
ر(<< Wاﻝ? ٢٤ ،0اوت .٢٠٠٩
www.marxist.com/the-stalin-hitler-pact.htm
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ﺕر ?اﻥ& در اﺕ @
"دِر » ،Der Funke) "p,Vاﺥ%B ،(«%HایR
&&,ل
ر(<< 0اﺕ%ی Rدر >( R1-ر%B
د%(,اﺕ 4و ﺡ%B 0ای W Rاﻝ? 0ر(<<0
) ،(IMTاز ی ,H-6& 4ﺵp1ﮥ ه?( 0H<1ر%B
) (IWSNد,dت   C?dورد ﺕ در ,رد وIی` اﺥ%
ای%ان  ،ﺥ{,ص ﺕ" 3ّ$ا6ﺕ "0و )Sه ن-
> R1-ﺕ,د :ا و ﺕhش ه "اhح 1Jن" %ا
(%-ل >R1-؛ %ان داﺥ 0رژی Qای%ان و )dم ﺡ,cر
$1Jﮥ (ر,J  %Bر  CّpAدر >,(q R1-رd,?N -
&%-6ا 0هی 0را ای%اد ?ی) .ه ،W-* Qه %ی 4از
&%-6ا 0ه ,ﺽd,ت  QA* )- ،0ّ?8ا)از $1Jﮥ
(ر %Bو ,>, C<Sد %ا %<Bش &%ی` و
رادیpﻝ :gﺵ)ن 1رزات (ر %Bرا در.V%B 0 %
 hdو % ،:رو f  R$ی  Qّ 8ﺕ%ی) ی<,,
ه&,& ،ﻝ< ه و >,ان در (?&  4ﺥ Wی4
(? Waه?%S 0H<1ﺵ,ر  ,t-ر ^ %دن روﺡﮥ
(ر%Bان ای%ان در 1رزات روز :ّ%ﺵن d
ﺥ{& 0,ز و &ی && %ه ﺽ ّ) (ر%B
رژی ،Qﺕ() %Bدد .ای Wا 0 %ﺵ  4ﺕ %در ﺕ,ازن
,Iا  ` (ر%Bان (? 4ﺥ,اه) ?,د .در ه،<> %
*%V )-اﺥ,ان  % 0-1یر ر&)ن  ﺵp1ﮥ ه?0H<1
(ر %Bای%ان در (ره ,%ط  ه? 0H<1و (?4
ه ﻝّUV Y< 8> 0ﻝّ ه (?%K Waح %Bدی).
ا ،0? ( Wد W %اﻝ? 0ﺵp1ﮥ ه?( 0H<1ر، %B
8-ASد &6وﺕ?)-اﮥ "دِر  "p,Vرا qSی V%و اوای: C
&  %1aاﺕ%ی,? %& Rد .در اداgB ،ارش
 %{6از ﺕ,ر &%-6ا :) 0ا&.
 ،%1a& ٣ویW
%-6& W<6ا ،0روز  -Sﺵ %1a& ٣ 1-در ویW
,رت %I .V%Bی % ٣٠  3از %دم وارد ><ﮥ
 ,HBدر د" %Vدِر  "p,Vﺵ)) xS .از R&%S ،ّ)$
هً%ا "ﺽ ّ) ا%aیﻝ<"0
هی 0در ,رد ﺥ{ ه

رژی Qو هّ &زن ه
%Kح %Bدی).

V٠

(%د

در ای%ان و :%f

1ﻝ< sر زید >?` ور  ABو ه<6 W-* Q
هی 0از ( ه و ﺕ-0ﺵ%ت ه ﺵp1ﮥ ه?0H<1
(ر %Bای%ان  %Vوش ر&).
& ،x-B% ،%1aایﻝ %ُVارل ِ%گ

>< از & ,ﺵﺥﮥ "دِر  "p,Vدر %ُVارل %گ )%fب
اﺕ%ی  (Rﺡ,cر  % ٢از >,ان fز %Bدی).
&%-6ا 0در  ،x-B%ﺵ Cﺕری  %{6از ن *
( وا ً UIدر &ل  ١٣٧رخ داد( Qّ 8 R$ ،ر%Bان و
* 0H,Hﺥ%د ﺵ)ن اh$ب 0 ،ﺵ) .ﺡّcر >,ان
&jا^ت <ر را %Kح ?,د).
1ﻝ< sر زید >?` ور  ABو ه<6 W-* Q
هی 0از ( ه و ﺕ-0ﺵ%ت ه ﺵp1ﮥ ه?0H<1
(ر%V  %Bوش ر&).
ای< <> Wر ﺥ,ب &ز)ه 0ﺵ) ،ی)  ید داﺵ
( ای <> Wدر ,1ﺡﮥ ّUVﻝ ه (? Waه
ا6ﺕ% 0ا ا6ت  $K-ا ﺕ, 0رت V%B
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( در ن ،ﻝ(,س ری,-d  -<> Q>%-%aان gد
ﺡgب &&,ل د%(,ات  ) SPÖرا ?ز( ﺡ,cر
داﺵ.
&,V ،%1aﻝ xpﺕ?< ،ویW

,Vﻝ xpﺕ?< ،ی,<V 4ال دو روزۀ &^ ا& (
 و&ﮥ ﺡgب (? <,اﺕ%ی& Rز)ه%B 0 0دد.
ای,<V Wال ،ﺵ V%f Cه %Vوش (ب اﺡgاب و
&زن ه  O6و ه V%f W-* Qه %Vوش qfا و
,ﺵ)%B 0 0دد .ه 0$&, W-* Qز) :و &ی%
ﺕ%یت %ا *)-ی Wهgار  %از %د ( 0در
,<Vال ﺵ,? (%د) ،ﺕ)ار %Bدی) :ا&.
 xSاز ی% %{6 "08B" 4ا ﺕ,ﺽ %Sا,ن
وﺽ( R1-> ّUر %Bای%ان و د,dت %دم  ><ﮥ
ﺵp1ﮥ ه?( 0H<1ر %Bای%ان در  )Uاز  %8ه?ن
روز ،ﺡ)ودًا ّUV ?> W ،% ١٢ل &زن W ,d
اﻝ? ( Cاﺥ1ر (ر %A- %Bﺵ) :در وب &ی ﺵp1ﮥ
ه?( 0H<1ر %Bرا د1ل  ،)-( 0در ای( ،<> W
از & ,ر" $Vدر  "p,Vﺕ%ﺕ 3داد :ﺵ), :د ،ﺡﺽ%
ﺵ)) 6< )-* .از ( ه ﺵp1ﮥ ه?( 0H<1ر%B
در V%fﮥ ,Vﻝ xpﺕ?<  %Vوش ر&).
 ،%1a& ٧ﻝx-
ﻝ ،x-در ایﻝ "اﺕ%ی Q8 ،"^ Rﺕ%ی Wﺵ0U- %8
اﺕ%ی(  RرﺥNت ه, ،Wا ِد ﺵ?ی 0و ( :%f

V١

 )Iن ه  &ل ه دهﮥ  ١٩ ٠ز%B 0دد0 ،
ﺵ) .ر" $Vدر  "p,Vدو >< را  ﺕ%ی) ی<,,
ه )V Qّ 8را&,ن اﺕدی ه (ر %Bاﺕ%یR
)(ÖGB ،Österreichischer Gewerkschaftsbund
ﺕ%ﺕ 3داد).

در >< ا  اری Ca,B 4ی ،%د ÖGB %در
اﺕ%ی ّ$A ،^ Rه ا{Iد و )$Vان ﺡ,$ق
]( ( [0,Iر%Bان ای%ان ه %روز  ن د& 
%Bی1ن ه<, ،)-رد  %Iار  .V%BرCa,B V
ی(  %ر%Bان ای%ا ( 0در ﺵ%ای Yدﺵ,ار  &%
 ،)% 0ا 8ر ه?%( 0H<1د و  ( Bدر (%H-ۀ :
,ا ÖGB %1در اﺕ%ی< ،^ Rﻝﮥ ﺕ{,ی 3ی`KI 4
 %Sا,ن ﺵ%ای( Yر%Bان ای%ان%K ،ح ﺥ,اه) ﺵ).
ی<> 4ﮥ   Aرای,8-ﻝ) ا,8ﻝ< %از Vida
)اﺕدیﮥ ﺡ? Cو gB% (,cd ١٠٠٠  C$ار ﺵ).
ر Vا,8ﻝ< ( ،%ر Vida xyدر اﺕ%ی0 ^ R
ﺵ) ،ﺕ,? )ّ8Uد ﺕ از ﺕ{,ی 3ی01AS  `KI 4
?ی).
هH-م g ،%{dدی % ٢٠  4از >,ان در &%-6ا0
ا %Sا,ن "ا6ت"% ،ان رژی Qای%ان ،ﺕری
اh$ب  ١٣٧و &ی% Cy< %ﺕ Y1ﺵ,? (%د).
1ﻝ sزید >?` ور  ABو *)-ی 6< Wاز (
ه ﺵp1ﮥ ه?( 0H<1ر%V  %Bوش ر&).
هgB% %V ،W-* Qار >< ا ( 4*,در
%اﺕ<hوا )ا&,ا( (0در روز ﺵ, 1-رّخ  & %1a
د& ) .ا cdی%B 4و,> :ان *@ %Bا و ﺕ)Uاد
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(? 0از &ی %ا%Vاد (  اhّJع از وﺽ ّUای%ان Ihd
, )-د) ،در ای<> Wﮥ  %fر&? 0ﺵ,? (%د).

V٢

gBارﺵت (ر %Bار&ﻝ% 0ا %Aی

اﺥاج ر%ان  ,راهز وا  دو در
!ج

ای Wﺕ,ر &%-6اg ،0ان اه?ّ 0را ( ﺡن اﺕ%ی0A
%Bای W Rاﻝ? 0ر(<<% 0ا ,$ﻝﮥ اgVایB Rه0
<  1ﺵ%ای Yو 1رزات $1Jﮥ (ر %Bای%ان در >R1-
(ر ، %Bﺡgب &&,ل د%(,ات ) (SPÖو >,ان
&&,ﻝ< ) (SJاﺕ%ی 0 CyI RﺵA ،),ن  0ده).
ای Wﺕ,ر  ( ،ﺥ& 0,ز)ه%B 0دی)g 0$V, ،رگ
 ﺡ<ب  ) 0و  ً -?Kرا :را %ا &ﺥ Wﺵp1ﮥ
ه?( 0H<1ر,-d  %Bان ی Wa?( 4ه?ّUV 0H<1ل
و  %ّkjدر اﺕ%ی Rه?,ار ﺥ,اه) ?,د.
 ا( %rر,> $Vان و ﺡن "در "p,V
ﺕ )ّ8Uو >)ّی ِ
<  1ه?(  0H<1ر%Bان ای%ان ،ا1dر gرگ و
در& 0ا& %ا ﺕ? 0 ( 0<( 0ﺥ,اه )-در
ر&)ن (ر%Bان ای%ان  Kﻝ1ت و ﺡ,$ق ﺥ,د ،یر
ر&.)-
ﺵp1ﮥ ه?( 0H<1ر(IWSN) %B
ا(٢٠٠٩ %1

روز ﺵ, ،1-رّخ ( ٢٢ ،٨٨/٧/٢٥ر %Bی 0pاز
ﺵ (%ه دوﻝ 0ادارۀ را :ا&ن ( در %Sوژۀ
دو) را)--& :ج دی,ا) ّر,A :ل  (ر ,د) ،
اhdم )ی%یّ و &( &%S%ر :Bاز (ر اﺥ%اج
ﺵ)) و (ر%Bان را > 8اhdم  `KIراKﮥ (ر ،
ادارۀ (ر و ا,ر ا>?%( 0V%ّ U 0dد) 0-B .ا&
( (ر در ای%S Wوژ :ﺕ  ﺡل >ن *)-ی( Wر %Bرا
 ﺡ(cV % Q
 V%Bو ﺵ%ای< Yر وﺡِ -A
(ر%Bان و )dم ای? 0-ه? d AایNد ﺕ R-و
ﺕ$1J Q6ﺕ 0ن (ر %Vو (ر%Bان ,د :ا&.
^ّUVن ﺵp1ﮥ ه?( 0H<1ر %Bدر &)--ج
اﺥ(ر ر! Jاز رﺥﻥﮥ ﺕار ز دن

(ر( %Vرﺥﮥ ﺕ%ا(,ر&ز (%د&ن0J ،
%Vاﺥ,ا 0در روز *8رﺵ 1-در ﺵ  ٢ایW
(رﺥ  >?` ?,دن (ر%Bان از ن ه ﺥ,ا&
ا& (   -د^ی) 08> Cر(,د ا{Iد >(08
ی) (ر%Bان ﺥ,د را %ا روزهی 6& 0و %S
%Vاز و  3Aد? :ی )-و (ر% %Vاﺡ ً ﺥ%1
اﺥ%اج >? 0Uاز (ر%Bان را در ی)-ۀ gدی 4ﺕی)
(%د و اhdم اgVایd& Rت (ر را ﺕ 8-را% :ا
%ون ر Vاز hpAت دا< 0-B .ا& ایW
(رﺥ در روزه اﺥ)-* %ی % Wرا  دﻝC
ﺕ,ا 0از اNم (ر اﺥ%اج (%د :ا&.
^ّUVن ﺵp1ﮥ ه?( 0H<1ر %Bدر&)--ج
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%B%دان :رن ,Sین
 و>,د ن ( وgو& 0J hyل ه  ،٢٠٠٧-٢٠٠از
%خ رﺵ) ^ی% 0ﺥ,ردار ,د ،اّ ا(,-ن ره 
وﺽ,ح Aن  0ده ( )-ا{Iد (,Aر از )Sه
%ان ا{Iد  ﺵ)ّت ﺽ %ﺥ,رد :ا& .در &
هﮥ دوّم &ل  ،٢٠٠٩ﺕ,ﻝ) ﺥﻝ Tداﺥ،(GDP) 0
 ٢.در) (ه Rداﺵ ا& و در & هﮥ & <6ل
>ر  ،ره از رﺵ) * ٠. gدر) ﺥ0 %1
ده.)-
ی 0pاز د^ی Cای, Wﺽ,ع)$V ،ان &%ی qBار
ﺥ{ 0,در  U-و ﺕ,ﻝ)  0U-ا&%- .
gBارش  g(% 4وgوّUV ،hyﻝّ  R6ﺥ{0,
ا{Iد در ?ﮥ دوّم &ل >ر ( % ،ه Rداﺵ ا&.
KﻝUﮥ >)ی) در ای Wﺥ{,صA ،ن  0ده) ( 0J
د& :ل qBﺵ, ،رژواز وgو%I hyی٠٠٠  3
 :H-ا{Iد gرگ ی  Yّ&,را ﺕ%( CKUد :ا&.
C
 hdو ،:ی) (ه Qtd Rدر در)ه دوﻝ از  ّ
 را ه Qاﺽ%( Vد .در & هﮥ دوّم &ل ،٢٠٠٨
 Cﺕ,ﻝ)ات ٢٨.٩٧ ،0
gان دری 0Vدوﻝ از  ّ

 0A6 ١از $ﻝﮥ " وgو% :hyان ا{Iد و ﺡ?hت
ا%aیﻝ<* ،0ﻝ Rه >)ی) را  RSرو اh$ب
%Iار  0ده)":
http://www.marxist.com/venezuela-economiccrisis-imperialist-attacks.htm
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,ن د^ر )د^ر %ی, (pد ،:درﺡﻝ ( 0در دورۀ
 Aدر &ل g ،٢٠٠٩ان در)ه دوﻝ از
ﺕ,ﻝ)ات  0ﺕ, ١٣.٧ 8-ن د^ر ,د :ا& ،ی0-U
( %١.٩ه Rدر در) ه  .0ای, Wﺽ,ع 
وی% :.ا (,Aر ( درات  ٣٠ ،0در) ﺕ,ﻝ)
ﺥﻝ Tداﺥ 0و , %٠د>ﮥ دوﻝ را ﺕ 0 CpAده)،
<ر ,Kب ا& .ه ?I ،W-* Qه زار >08
%ا &ی, %ا ّد ﺥم دراﺕ 0وgو )- ،hyﻝ,-,م
و ه,$& ،Wط (%د :ا&.
وgو ،hyه?%ا&  :ی,A( %ره %ی^ pﺕ ،Wاز
)Sه (ه%& Rی qBار < Q$ﺥر>(FDI) 0
ﺽ %ﺥ,رد :ا& RS .از ای Wدر &ل  ،٢٠٠٨در
دورۀ ژا,ی ﺕ ا(g ،%1ان &%ی qBار <Q$
ﺥر> 0در $ی<  ه? Wدور :در &ل  ،٢٠٠٧ﺡ)ود
 ١٨در) (ه Rداﺵ .ﺕ? 0ای,d Wا  Cوﺥ Qﺵ)ن
ﺵ%ای ( 0Kوgو hyدر ن %Iار دارد.)-( 0 4?( ،
?یB)-ن  R6ر 0<%Vدر درون دوﻝ وgو،hy
 0d )-رودری -gHوزی %ﻝ -ا)وار) ( ?I
  &,18 d%د )Sا ( )-و )ی Wﺕ%ﺕ 3ه,ا ﺕز:
ا %ا ا{Iد وgو hyﺕ Wﺵ,د .ه )-*%در ﺥhل دو
qB :ﺵ ﺵه) ,18ده ( 0p*,در وﺽ ّUا{Iد
,د :ای ،Qاّ ای  Wه و> اداﮥ ,18د در * : )-ﺕ0
را ﺕ .)-( 0? W?cدر وا ،`Iﺡ 0او0 0- RS 4S
  Cدر &ل &  1< ٢٠٠٩ل
( ( )-ﺕ$ﺽ ( ّ
( ٢٠٠٨ه)S Rا .)-( 0
* QAا)از ﺕ 0ه ( * %ﺵ) ،ه,18 ,B%د >0yg
? Wpدر در)ه  0ه 0? Qﺕ,ا) hpAت > ّ)
ا را ( ا{Iد وgو  hyن رو  رو ا& ،ﺡ)-( C؛
 ,-dان rل ا{dب در %& R6ی,& ،ﺕژ،
ا&,&^,paن و اﺡpر از &, ,رژواز (,Aر .در
وgو 0  ،hyی) &  CdﺕqB %kار  %ا{Iد را
 )Sه ,?Uل & Cpا{Iد اﺽQ-( V؛ ی0p
%<Bش اh$ب و )dم ا-?Jن $1Jﮥ ﺡ(% Qا &%ی
qBار ا&, .رد دوّم ،ا)Iات Bه ای< (
اوﻝHرﺵ% 0ا &,ﺕژ )ﺥ%اpر ﺕ ( )ّ?Uدر
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ا{Iد  ،ن د&  0ز)؛ و در ﺥ ،%ای, Wﺽ,ع (
ﺕ? 0ﺕhش ه ر,Vر< ه > 8ﺕ Qt-ا{Iد
زار ،ﺕ  8-ایNد اﺥ^hت و ﺵ 0Hه ا{Iد
 %Aﺥ) .)-( 0
  RSرو
%ان ،ﺕ(,-ن ی < % 0?$وﺽِ ّU
$1Jﮥ (ر %Bوgو hyداﺵ ا& .اﺥً%ا ژ%ال ,ﺕ,ر،
(  % ٠ﺕ? 0اﺕ C1,ه وgو hyرا %dﺽ 0
( ،)-ﺕ?( 0رﺥNت ﺕ,ﻝ) ﺥ,د را %ا )ّت &
 :ﺕ,? CKUد و  ،ًNهgاران (ر,J  %Bر ّI,
اﺥ%اج ﺵ)) .در ر& ،,ﺵه) ا)Iام  – 0,I%fو
اﻝ  1ا :gHه &&( -0ر%Vین در ﺕ0KU
(رﺥﮥ <, 0A,دیQ؛  ای Wا)Iام R ،از ١ ٠٠
,رد از  CfAدر %Uض ﺥ%I %Kار %J .)-V%Bح
< Wای( Wرﺥ از &( ,ر%Vین ( ،ه)ف از ن
 وﺽ,ح ﺥ%د (%دن اﺕدیﮥ (ر %Bا 0h$ا ,د
( (ر%Bان ﺕ CpAداد, :د)  ،ا)Iام ﺵ dNو
1رز,> :یﮥ (ر%Bان ﺵ <pﺥ,رد Wp? ١.ا& (
* W-روی)ادهی 0در &ی( %رﺥ ه وgو g hyرخ
ده) و )ی Wﺕ%ﺕ,>  3ﺵ Rه دی %Hدر 1رزۀ
$1Jﺕ %N- 0ﺵ,د.
در ﺡل ﺡﺽ ،%ر ,%ط  pر Aن  0ده)
( %خ pر از  %٧.٨در  :ژو %٨.  Wyدر :
ژو yاgVای Rداﺵ ا&.

% ١ا اhّJع  Rﺕ 0 %ﺕ,ا)   3Kزی,-d  %ان
" وgو%S :hyوز (ر%Bان (رﺥﮥ <"0A,
ر>,ع () )-م(:
http://www.marxist.com/venezuela-victorymitsubishi-workers.htm
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د9ع از ر%ان >& وﻥ.وﺉ3
  اذیّ و زار ( dر%Bان (رﺥﮥ اﺕC1,
<(MMC) 0A,
ت ﺥ %ا (ر
 CIﺕ ّ>,وزی)I %ر ِ

٢

ﺥ Qری (%ی< -ای<ِHس
 ی Qﺕ %اﺕ%H 3ا 0ﺥ,د را %Sا,ن وﺽ( 0ّU
(ر%Bان  MMCاز ﺵ%وع &ل ،در ر&,
%وﺕ,Hی  ،0ن ,ا> ,د :ا) ،ا%از داری( .Qر%Bان
از %Jی اﺕدیﮥ ﺥ,د%H-& ،ام ( -ا(%rیّ (ر%Bان
را &ز)ه? 0 0ی) -در دVع از ﺡ,$ق (ر%Bان
 dای( Wرﺥﮥ %Vاّ%S 0وز ,د :ا)1 .رز :از
%Jی اgار  0,Iو در *ر*,ب ,Iا Wوgو-hy
,Iا ( 0-از (ر%Bان دVع  )-( 0و ای Wﺵ(%
%Vاّ,J  0ر )اوم ن را ? 0 $ی), -رت
 V%Bا&,-d  .ان ? ،,در ز-ﮥ )8اﺵ و اّ-
(ر ( ،ر%Bان از  CfAو ,18دهی 0در ﺵ%ایY
(ر ِ  Rاز ( ٠٠ر ( %Bاز &,ا (ر در Nﮥ
ﺵ%ای Yﺥ( %Kر ای( Wرﺥﮥ %Vاّ 0ر 0
 ،)%دVع ?,د :ا) .ای Wاﺕدیﮥ (ر ( ، %Bاﺕدی
ا ,ﻝ,ار ا& 0A6 ،از >81ﮥ (ر%Bان &&,ﻝ<
,د ،:و ره%1ان ن ا cdﺡgب &&,ﻝ< )
وgو (PSUV) hyو از %Sوان %Sزی) *وز 0
ﺵ.)-
ه)ف (رﺥ ]< g> g* [0A,ﺕhش %ا
ﺵ$ W<pو (ر%Bان ،از %Jی ﺕ( 0KUرﺥ،
ﺕ)8ی) و اﺥ%اج 0? ،ﺵ) .ا%<Vان  ( xS )&Vدر
ﺥ) (رﺥ %Iار دار) : ،ژا,ی ﺽ? Wﺕhش %ا
%ون (%دن (ر%Bان از Jّ,ﮥ &ﺥ?ن ،دو (ر%B
را   CIر&))) .ی%یّ (رﺥ( ،رزار از ا%Vا
و اﺕّ8م  را :ا)اﺥ ا& و ادّ( ( )-( 0 dر%Bان
(رﺥ ﺥ WAی ﺕ)-رو ه<)-؛  1هی ( 0ﺕ? ً
2

La Ministro del Poder Popular para el Trabajo
)(Minister of Peoples Power for Labor
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در& .)-ای( Wر%Bان ،ه?,ار :از ی  Wه و روال
%S 0,Iو (%د :ا)  .ای Wو>,د%I ،ن  ,-dان
" 0 0Vّ%U "Q>8ﺵ .),ه?ن ,Jر (  ﺥ0,
Bه) ،ای Wﺵ,ۀ %ﺥ,رد,% ،ط  (,دﺕ*ن ١١
وری Cا& ( ﺕhش %( 0د) %ا دره QﺵW<p
> R1-و ﺕ,(%& >,ب% ،دم و ره%1اAن را %Nم
Aن ده.)-
,?dم %دم  0دا ( )-ﺵ? ه? Aاز ای :)$d WدVع
(%د :ای) ( (ر%Bان ی)  )( 0A$در اh$ب
وgو hyداﺵ ﺵ  .)-ای Wه)ف  ،ﺵ? را  )اﺥ
 ` ای( Wر%Bان و > %B,از Sی?ل ﺵ)ن ﺡ,$ق
(ر%Bان  و&ﮥ ای( Wرﺥﮥ %Vاّ%V 0ا 0ﺥ,ا.Q
اﺥً%ا  ﺥ %1ﺵ) :ای ( Qوزارت ﺵ?   -درﺥ,ا&
)ی%یّ  MMCو د ً $Iدر ه?ن ﺕری ( 06ره%1ان
اﺕدی( ،رﺥ را  xSاز ﺕّ)N 0KUدًا ز ?,د) ،
 0اﺥ%اج  ١١ﺕ Wاز ره%1ان &%H-ام
روال ِ ,I
), (Singetramا,? $Vد :ا& .در ,ا>  8ایW
ﺡ?ﮥ >)ی)  ،از ﺵ?  0ﺥ,اه Qﺕ از اﺥ%اج ن ه
>%( %B,د :و  اذیّ و زار (ر%Bان از & ,ایW
(رﺥﮥ %VاّS 0ین ده).
  اذیّ و زار ( dر%Bان !MMC
  اﺥ%اج  ١١ﺕ Wاز ره%1ان اﺕدیﮥ (ر! %B
ایS Wم ه? 0H<1را  درس ه ذی:)&% C
Ministro del trabajo, Maria Cristina Iglesias:
mariacristina_iglesias@hotmail.com

رو,ﺵ :
Viceministro del trabajo , Elio Colmenares:
elio.colmenarez@mintra.gov.ve
Viceministro del trabajo , Ricardo Dorado:
r.dorado@mintra.gov.ve

و :
sindicatonuevageneracion@gmail.com

frentecontrolobrero@gmail.com

(? Waد& ه از وgو,( hyﺕ R6) :ای%ان(
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ز >%ز   /ه!وراس:
ا(,-ن  ا)Iا 0ﺕ,د :ا %ا ,( % 1fدﺕ ز ا&

 1روز دوﺵ،1 ١١ d& ،%1a& ٢١ 1-
ﺡ,cر ِ Cز^ی -ر,8?> xyر  0,Iه)-وراس -در
Sی 6ای,A( Wر ،ﺕH&,Hﻝ& 0g  ،aرت
%زی Cﺕی) ﺵ)%S .زی) ز^ی %دم را %Vاﺥ,ا) ﺕ
%ا ﺡ?ی از او %ون ی)-؛ د :ه هgار  %از %دم
در ﺡ?ی از ای%V Wاﺥ,ان  ﺥن ه )) .دوﻝ
ز^ی در  0Sی,( 4دﺕ  0tاز & ,اوﻝHرﺵ 0در
ﺕری  ٢٨ژو,$& Wyط (%دّ)  .ت  ٨روز،
(ر%Bان ،ده$ن و >,ان و %دم ه)-وراس  1رز:
ا ﺕری,( d 06دﺕ,(%& ،ب ،ﺕ%ور ،زداﺵ %دم
و < Wر& ه د& زد, :د) .ای Wﺕ$ 8-و ﺕ,د:
ه  ،ره81> %1ﮥ ّ$ 0و ,( dدﺕ, ،د (
اpن ز ABز^ی  (,Aر را در ﺕری %1a& ٢١
,? ّ8د,  ،ره دی?aﺕ 4و ی AVر %Bو :ه
 W O6اﻝ?  0رژی,( Qدﺕ )( در %8ی Wﺡﻝ،
<ر &< و hی, Qد(
ز ABز^ی ،رژی,( Qدﺕ را  (ّ,? %HVf 0د.
ا)ا ،رژی Qاﺥ1ر  % 0-1ز ABز^ی  ﺥ (,Aر
را ﺕqpی%( 3د .اّ  RSاز ن ،ﺕ{وی %ز^ی در &رت
%زی Cاز & ,ر& ه >8ن  %A-ﺵ), :د و
هgاران  %رو  رو &رت %زی Cﺕ%( `ّ?Nد:
,د)؛ ز^ی ﺥKب  >? ،ّUﺵUر " ،W8ز&ز
ی %گ" را ﺕ%pار %( 0د% .ا  Rاز ،d& -S
ه  ,Bوا( R-ر&? 0از & ,رژی, 0ِ Qرت
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 )U  d& ،0 .V%Hاز   %8و،0ّ I
در (%-ا<d,1K 0ﺕ  0ﺡ,cر ?یB)-ن $1Jت
&%ی دار ﺡﺽ %ﺵ) و از دوﻝ %زی Cﺥ,ا& (
ز^ی را %ا (? ﺕ,ی Cده) 0 .هW-* Q
,-dان (%د, :د ( d& Wت  )Uاز  %8ﺕ 1
روز  () )Uاﻝً)U 1ا ن را   )Uاز  %8روز &
ﺵ 1-ﺕ?)ی) (%د( ﺡ%I% 0t ,pار ﺥ,اه) ,د.

رژی,( Qدﺕ  وﺽ,ح ﺕhش  )-( 0ﺕ  ا?dل
&,(%ب R1-> ،را % .)-( OّI,وه <ّ در 
ا ّgNا اhdم (%د) ( ن ه از ",Iن ا&&() "0
ی 0-Uه?ن (,دﺕ( دVع ﺥ,اه,? )-د" ،ﺡ 0ا %Bای W
 -Uاز د& دادن ز) 0Bﺵ)" .ﺵp1ﮥ ﺕ Wه
ه?%ا `KI :ﺵ)) و ارﺕ8* Rر %Vود :Bرا ﺕ{ّ%ف (%د
و &.< xa

VQ

ﺕﻥّ5ِ7:qم َّ"9 ،& 3ل داﻥ>\ & ،را 0زاد !!
ﺵ 3هH-م W ،ﺵ %1a& ٢ 1-و ی،%1a& ٢٧ 1-Ap
رّ{ِd Vم &َ ،0hی 0pاز ّUVﻝ<>% Wﮥ اﺕدیﮥ
&%ا& %دا,NAین ﺕ  ،x,ه?%ا :دو ﺕ Wاز <Hن
ﺥ,د ه ( 0H-در < %ز)-> ,&  ABو¦
,د) ،ر,د :ﺵ)gB % - .ارﺵت ر&) ،:رّ{d Vم
,رد ﺥ ,Aﺵ)ی) gVی 0pو روﺡ 0از &xS ,
%Iار  V%Bا&.
اﺕّ8ت  d xSاو ه,-ز  ,Jر دTّ6A I
 hواﺽ ا& ( ای Wاﺕ8ت از ا)ا ﺕ
< ،اّ ( ً
 ا 0U> ،8و ﺥhف وا `Iه<.)-
اﺕدیﮥ &%ا& %دا,NAین ﺕ x,ﺥ,اهن ,ارد زی%
ا&:
ّ{d -١م & 0 0hی) ,Vرًا زاد و ﺕ?0
اﺕّ8ت  dو  V%B xSﺵ,د.
 -٢ا)Iات &%H,(%اﮥ $ت  0ی) ,pم
%Bدد$ .ت  0ی<,< 0ل ا ّ-ایW
ر Vﺵ.)-
 Cاﺕدیﮥ
 -٣ﺡ?  ای Wر ،Vﺡ? ا  ( ّ
&%ا& %دا,NAین ﺕ x,و ّUVﻝ Wن 0
ﺵ) .ی) ذ( %ﺵ,د ( ای Wﺡ? ،ه Qزن 
fز &ل ﺕ{ 0رخ داد :ا&.
 اﺕدیﮥ &%ا& %دا,NAین ﺕ ،x,ﺕ?0%وه د%(,اﺕ 4را %Vا 0ﺥ,ا) ﺕ ه?%ا:
 ّUVﻝA-ن d ،ﺕ? 0اﺵpل &,(%ب و
)ودیّ ه ی<.)-

1رز :ه,-ز ﺕ?م  :)Aا&ّ%J .اﺡن (,دﺕ ه-* Qن در
)Iرت ه< )-و اgاره &,(%ب دوﻝ ) ?> WارﺕR
و  (xSرا در د& دار).

ز) :د اﺕدیﮥ &%ا& %دا,NAین ﺕ!x,
%ا اhّJع از & &%8Vرت ﺥ ه ﺕ x,در
&%ا& %د  ﻝ 4-زی% %ا>:)-( U

%B%دان و ﺕ T6از " 3Kز ABز^ی 
ه)-وراس! ا(,-ن  ،ا)Iا 0ﺕ,د :ا %ا ,( % 1fدﺕ
ز ا&" ),ﺵﮥ ﺥ,رﺥ رﺕ ،Wوب &ی %BایR
 Wاﻝ? 0ر(<<(0

tunisia.com/tunisia/travel/tunisian-embassies

رن ,Sین

%B%دان از:
http://www.marxist.com/tunisia-releasestudent-activist-essam-salami.htm
 )%Bای Rر(<< ه ا 0h$ای%ان(
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ا)وf : gز  (ر وب &ی "ن" )(Militan

%B%دان :رن ,Sین
 Rاز & ١٠ل از &,$ط رژی,& QهرﺕqB 0 ,رد و
1رز% :ا &&,ﻝ< Qه-* Qن ادا دارد .ا*%B
&,$ط رژی,& Qهرﺕ cV ,زﺕ %را %ا >R1-
$1Jﮥ (ر %Bو >,ان ا)و%( ّ8 gد  ،ای Wﺡل
د%(,ا& 0ر&? 0و ﺕ%Aیﺕ 0,-( 0ه ی 4از
hpAت ا(%rیّ %Iی  3اﺕق %دم ا)و gرا ﺡC
 %Bی1ن  %Bﺕ?0
%pد :ا& .در واg ،`Iان ِ (hV
 R6ه ﺕ & Qو ا&?rرﺵ)ۀ > ،Uﺕ)Aی) ه Qﺵ):
ا& % .ه ﺥ{& 0,ز و (ه Rدر %
ه ا>? 0 0dرﺡ? از & ,دوﻝ ه )&,Bور،
Hواﺕ ،0و در ﺡل ﺡﺽ1 ,&,& %ن ی,دوی,,
ا?dل ﺵ) :ا) .ا(,-ن ،در ﺵ%ای) ( 0Kﺕ%ی% Wان
ا{Iد از &ل S ١٩٢٩ی ه &%ی دار >8ن را
 ﻝ%ز :در ورد :ا&gB ،ی -ا  RSرو %Aیّ
%Iار دارد (  Rاز  RSﺥ,د را ?ین &ﺥ ا&:
&&,ﻝ< Qی %%یّ%& .ی دار ﺵ <pﺥ,رد:
ا&!
در * %< W-ا& ( وب &ی ن
) (www.militanindonesia.orgدر ا)وf gز
 (ر ?,د :ا& .دورۀ ﺕ ،0دورۀ ﺕ QJhو ﺵ0H
&& 0ﺥ,اه) ,د,> .ان ا 0h$ا)و ، gی) %ا
,ا>  8دوران ا RS 0h$رو د :ﺵ .)-ﺕری
ره Aن داد :ا&)و 1رزۀ  %8Iا ( 
ﺡ,& ,pهرﺕS ,ین داد ،ای, Wﺽ,ع را ﺕ{)ی
(%د :ا&( (  و>,د رﺵدت و gdم ﺕ,د :ه) ،ون
و>,د ی& 4زن )ی) :در $dی) &&,ﻝ< ،QایW
Jن ه ا>? 0dو && 0در 8ی ه,* Qن ب،
6ر ﺥ,اه) ﺵ) و  ه,ا ﺥ,اه) رV؛ )ون ن (

ﺕ %ا&&% 0ا $1Jﮥ (ر %Bو ﺕ,د :ه
ا&?rر و %وم در  %داﺵ ﺵ).

V٧

ﺕ

وب &ی "ن"  ,-dان  0A6از 1رزۀ
ای),yﻝ,ژی 4در >( R1-ر %Bا)و  gرا :اVد:
ا& .ه)ف  (?(  4ر%Bان و >,ان ا)و gو
(?  4ﺕ)ار ,زش && 0از %Jی  Q8Vدرس ه و
 V%ASه 1رزۀ $1Jﺕ 0در &8> Kن  0ﺵ) .
ه ){I W-* Qداری Qﺕ  اAر ﺕ Cه ,%ط 
< Cyداﺥ 0و  Wاﻝ? 0و اﺥ1ر 1رزات داﺥ 0و
>  08ای Wه)ف د& ی.Q
"ن" ){I ،دارد ﺕ ﺕ?( 0ر%Bان و >,ان را
ﺡ,ل  %ا &&,ﻝ<)-( ) 0؛  ,( 0ﺵ Qدر
>$1J R1-ﮥ (ر %Bو ن &زن ه %ﺕ  Y1ن ،ایW
 :)$dرا ﺕ s1و از ن دVع (&,& :( Q-ﻝ< Qی4
%% Cیّ &%ی دار و &Kﮥ
ﺽ%ورت و ﺕ 8-را :ﺡ ّ
ا%aیﻝ< Qدر  %{dﺡﺽ %ا&,t-  .ر ر&)ن 
ای Wه)ف( -  ،ر ﺥ,د را  %ﺕ%Nت 1رزاﺕ0
$1Jﮥ (ر %Bا)و gو >8ن %Iار  0ده.Q
را :ا)از ای Wوب &ی)I W<6 ،م در ای Wرا&
ا&  .از ﺕ?ّUV 0ﻝ Wا)و 0 gﺥ,اه Qﺕ 
اAر و  R6Sو&` اﺥ1ر در داﺥ ،R1-> Cاز ای Wوب
&ی ﺡ?ی ?ی  .)-ه W-* Qﺕ?^ّUV 0ن ا)وg
و &%ا&8> %ن را %Vا 0ﺥ,ا Qﺕ  8-ASدات،
gBارﺵت ,%ط  1رزات (ر ، %Bﺕ?>%ﮥ ^$ت
 Wاﻝ?) 0از ا  0<Hزن ه&( و ﺡ?ی ﻝ0
%ا اداﮥ (ر وب &ی   ،ه?pر ?ی .)-
hdو  ،:ﺕ? 0ا,h$ن ا)و gرا %Vا 0ﺥ,ا Qﺕ
در 1رز% :ا &ﺥ&,& Wﻝ< Qدر ا)و gو
&%ا&8> %ن"  ،ن" .)),a
:`1-
http://www.marxist.com/indonesia-launch-ofmilitan-website.htm
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ﻥ? ),رۀ ﻥ> ﮥ ")ﻥ" ،ﻥ> ﮥ ! !D
ر& ا@

&%د%A %ی ،ایf ,B Wز :( )-( 0

»%Aیﮥ "(? RS ،١"<,از ه g* %ارِ Bن اﺕد
) R)7ﻥ& 0 (CLA) ٢ﺵ) ،اّ ه Qزن،
)ا ﺕ? 0ن هی< ( )ای) 0ار)؛ ی:0-U
(ر%Bان ای,A( Wر و ّUVﻝ,> Wان .ه ،W-* QایW
%Aی 0ّ ،ا& %ا  ن &&,ﻝ< ه
ا 0h$و ّUVﻝ& Wزن ه *@  )-را Jد اﺕ،Y
ﺡ.ب !  و &ی %اﺡgابCy< %& % ،
ﺕ,ری 4و %Sاﺕ% 4ﺕqB  Y1ار &&,ﻝ< U> 0در
%ا( Rو >8ن «.
 hdو ،:ای%A Wی "از ﺕ?$d  ( 0<( 0ی)،
ا,ل و وا< 0Hه  Wاﻝ?,  0ا Vه<،)-
د,dت   0 C?dورد ﺕ در 1رز :و دVع از *QA
ا)از ر(<< 0در &زن ه ﺥ,د   ".)),a
 ١اﻝ§d,A
 ٢را ¦Kاﻝ C?Uاﻝ§d,A
)(Communist League of Action

V٨

 W<6ﺵ?رۀ %Aی ،در)%B%ۀ ^$ﺕ%S 0ا,ن
(%-ا,% xط  -ن qBار اﺕد  0<,?( C?dو
ﺥ hا از 1ﺡrﺕ 0در ,رد * QAا)از && 0و
ا{Iد %ا( Rو ﺥور  0ﺵ)$ .ﻝﮥ ، )U
ﺕری  CLAرا از زن ﺵ %B Cpن ﺕ(,-ن ،ادا
 0ده) و &gB xaارﺵ 0از ﺵ (%ی 4ر% Vا(0A
در (%-ا%B 08> xای W Rاﻝ? 0ر(<<0
) :) (IMTا& .ه%A ،W-* Qیﮥ "(? "<,ﮥ
ﺕ%1ی 4اﻝ Wوودز را   W&,S 1&-ر(<< ه
%ا(&  0Aزن %Bای W Rاﻝ? 0ر(<< 0
*پ ر&) :ا& .ﺥ%ی$ Wﻝ   gدVع از اh$ب
ا(%S 0 %1دازد.
 اAر ای%A Wی ،ر(<< ه  , 0Bدر ﺕ,$ی
Sی ه ﺥ,د ن ّUVﻝ @* Wو  ﺥ{,ص ن د&
از ا%Vاد (  RSاز ای,-d  Wان "ره%1ان ا"0
>,ان, ،ج  Qtdﺕtه%ات ﺥ,د>,ش  dﺡ?ﮥ
ا&%ا :ّgf  Cyرا در fز &ل &زن ده%( 0د :ا)،
%داﺵ ا) .وب &ی  Marxy.comﺕ(,-ن  ﺥ%J
&ل ه (ر &<?ﺕ 4و {?ّ  ،Qراه?-ی 0وا0UI
%ا ّUVﻝ%B @* Wا در >8ن %dب ﺕ)1ی Cﺵ) :ا&.
ت <ر (  و&ﮥ ر$V
ای%A Wی ،در (-ر >gوا ِ
 ﺕ%B 8دی) :ا& %V   ،ه 8> 0?td
&ﺥ% Wوی )ّ > 0در ن $1Jﮥ (ر %Bو >,ان
%ا( Rﺥ,اه) داد.
ز) :د %Aیﮥ "(? ."<,ز) :د %Bای W Rاﻝ?0
ر(<<(IMT) 0
دا,د %Aیﮥ "(? ) "<,زن (0%d
%B%دان از:
http://www.marxist.com/first-issue-thecommunist-moroccan-paper.htm
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ﺡ.ب )ﻥ ﻥBل ،ﻥZ @Lن ﺕوﺕ &+را 
ر)ّ & !,

*& W-ی( %دره ن 8-Sن ,د :ا& .ا(,-ن (
< %ا&ﻝ Q<-و  Q<y,yرو  ا &8و (دره
ﺡ 0gاز ره%1ان ﺥ,د  0 &Sﺥ,اه ،)-ره%1ان ﺡgب
gBی %ﺵ) :ا) ﺕ ﺡ $$را در ,رد اh$ب ,Aی 0p
,Jر ا Qdو ﻝ,ن ﺕ%وﺕ<,J  0pر اﺥ Tز? ,Bی.)-

*," RS )-رام ﺕِ%ا " )(Baburam Bhattarai
ی 0pاز ﺕ,ری< Wه  Qّ 8ﺡgب (?a <,ل ،در
"اﺥ%& %Hخ"%A ،یﮥ ﺡgب (?a <,ل$ ،ﻝ ا
,ﺵ ( در > 0<,?( R1-و  hdو :ه Qدر aل و
ه Qدر & W Kاﻝ?, 0رد ﺕ%I ّ>,ار  V%Bا&.
"ﺕِ%ا "&  ،ﻝ ,cd ،د 0&& %Vی 0pاز &زن
ه  0<y,y Qّ 8در aل ا& .او در  :اوت ٢٠٠٨
در  0Jدوران ﺵ <y,y (%ه در دوﻝ ا،0Vhy
( اﻝ )U 1ه ن را ﺕ,? %د) ،وزی %ﻝ ,د .
و>,د ن ( ﺡgب (?a <,ل ه?,ار :از $dی) ,y
و ا&ﻝ WدVع ?,د ،:ﺕِ%ا در $ﻝﮥ ﺥ,د ایW-* W
,ﺵ ا&:

ی 0pاز  Q8ﺕ%ی Wو> :,ﺕ?ی gا&ﻝ Wو ﺕ%وﺕ<،0p
,$ﻝﮥ "&&,ﻝ< Qدر ی,A( 4ر" ,د .در &ل ،١٩٠
ﺕ%وﺕ< 0pای Wای) :را ﺕ ( )A6 U&,اh$ب رو& %
ﺽ ّ) رژی Qﺕgار  ،در %ﺡﮥ و ی,V Oر اh$ب
",رژوا-د%(,اﺕ) "4ی 0-Uاhﺡت ارﺽ،0
د%(,ا&S 0رﻝ? ،0ﺡ,$ق ا ّIه  0,Iو (:%f
,6 OّI,اه) ﺵ)1d  .رت دی ،%Hاز  %tاو ،اh$ب
رو& %ا ا&%$ار ی 4رژی, Qرژوا د%(,اﺕ4
,6 OّI,اه) ﺵ)hd  .و ،:ﺕ%وﺕ< 0pﺕ,ﺽ داد (
  ّdﺽ, OUرژواز رو& و وا< 0Hن 
ﺕgار )( R$ ،در اh$ب ،اﻝgا ً  %دوش (ر%Bان
%Iار ﺥ,اه)  V%Bو ای)d ( Wم ﺕ U&,ی 0HVا{Iد
رو&$1J ،ﮥ (ر %Bرا از ﺕ<)I %6رت و &f xaز
qBار &&,ﻝ< U> 0ر,6اه) داﺵ .اّ در Wd
ﺡل ،ﺕ%وﺕ< 0pﺕ,ﺽ داد ( )ون < Yاh$ب 
&,A( )-* ,ر دی %Hدر ی 4دورۀ ز,( ً 1< 0ﺕ:
)ّت ،اpن ا&%$ار ی 4رژی Qدوام &&,ﻝ<0
? Wpﺥ,اه) ,د .ای QA* Wا)از  ,-dان "ﺕ,ر
اh$ب )اوم" وارد ﺕری ر(<<%B Qدی).

 g& ,Sو (%د ه0(^,
%B%دان :رن ,Sین

"ا%وز& 08> ،ز &%ی دار ا%aیﻝ<1< 0
 دوران اh$ب ا()-* %1ی% Wا%<B %ش داﺵ ا&.
ﺕU&,ﮥ ﺕ,-pﻝ,ژ اdhّJت8> ،ن را  ده :)pا
> 08ﺕ)1ی,? Cد :ا&؛ ه  ،)-*%ﺥ %JﺕU&,ﮥ
%ا %و  ( 0?tdﺥ{ ذاﺕ 0ا%aیﻝ<%& Qی
دار ا& ،ای Wا%  %N- %اO6 C W %
%Bدی) :ا& .در * ، %< W-ه,-ز اﺡ?ل ا 0h$در
ی,A( 4ر واﺡ) %t ،اh$ب ا( ،%1و>,د دارد؛  ایW
و>,د,t-  ،ر ﺕ,$ی و ﺡ?ی از اh$ب ً UKI  ،
ی, 4ج اh$ب > 08ی د& ( $K- Qا در *)-
(,Aر ز)-ی .Qاز ای ،%t- Wا,h$ن ر(<< 0
ی) ای Wﺡ $$را qaی ( )%در ﺵ%ای،0UV Y
ﺕ%وﺕ<  1< Q<pا&ﻝ% Q<-ا %1ASد >R1-
%Sوﻝری ,ﺽ R ّd,ﺕ %دارد) ".اﺥ%& %Hخ،
ژوyﮥ  ،٢٠٠٩ﺵ?رۀ  ،١ص -١٠.ﺕ?>%ﮥ  از زن
aﻝ, 0رت  V%Bا&(.
ﺕ(,-ن ،ﺡ%S $$ا,ن ز) 0Bو & Q8ر Vﺕ%وﺕ<0p
]در %1ASد ر(<<% [Qا  <y,yه aﻝ 0و هQ

 xSاز ,Vت ﻝ W-در &ل  ،١٩٢ا&ﻝ Wو &ی%
ره%1ان ﺡgب ,Aی 4ﺡ?  ﺕ,ر اh$ب )اوم را
fز و در ﺽ)ّی  ن ،ﺕ,ر "&&,ﻝ< Qدر ی4
(,Aر" را %Kح ?,د) % - .ای%t Wی& ،ﺥW
&&,ﻝ< Qدر رو&) ،ون در  WV%B %tﺵ%ایW Y
اﻝ?, Wp? ،0د) .ی ،,B Wدور? ی" 4اh$ب
>-(  "08ر 8د :ﺵ) .زﺕب ای%t Wی  ،ﺥ%J
اgوا ّ) 0^,Jت اh$ب رو& و 0B) 3$d
ا{Iد و %Vه,A( 0H-ر<V ،د ,رو(%اﺕ 4و
&,ﻝ< 0رژی Qﺵ,رو ,د.

$ﻥ

),ر  Jو @,
0ن & -١٣٨٨ل &ّ,م -دورۀ د ّوم

اﻝ 1ﺕِ%ا از ی ,& 4د*ر اﺵ :1ﺵ) :ا& .در &ل
  ،١٩١٧ﻝ  ،W-ﺕ%وﺕ< 0pو  ه ی 4از &ی%
ره%1ان ﺡgب ,Aی) 4ﺡ 0ﺥ,د ا&ﻝ (Wا$dد 
ای, Wﺽ,ع )اﺵ ( )-اh$ب ی)  ی,A( 4ر )ود
%Bدد .ه (< 0ﺡ 0ای Wای) :را  RS -از ن ( از &ل
  )U  ١٩٢ﺵUر ا&ﻝ) Wل ﺵ,د%K -ح %pد:
,د .اّ  و>,د ای Wﺥ Kﺕِ%ا  ،ه? ( Wی 4ره%1
% )-ﺕ1ﮥ ی 4ﺡgب &" ً -ا&ﻝ ،"<-ا1dر ای) :ه
ﺕ%وﺕ< 0pرا  ر&?ّ  0ﺵCI V%AS ،)&-
hﺡ tای< .ای, Wﺽ,ع ی   ً -$ه <ر
)  %& %ری Aه ﺕری 06ا&ﻝ Q<-و $dی)
ر(<< Qا 0h$در داﺥ 0<,?( R1-> Cدا Wﺥ,اه)
زد.
در ﺡل ﺡﺽ %در aلIhd ،ﮥ رو  رﺵ) < 1
ﺕ,ر اh$ب )اوم و>,د دارد .ای ( Wی 4ره%1
qS <y,yی V%ا& "در ﺵ%ایK& 0UV Yﮥ &%ی
دار > 08ﺵ) ،:ﺕ%وﺕ<  1< Q<pا&ﻝQ<-
,ﺽ R ّd,ﺕ %دارد" ی< V%AS 4ر >ﻝ 3
ﺡ<ب  0ی) ،0r W-*  .یB 4م  && ,ﺥW
ﺡ $ه را&  Yی R1-> %ه و &زن هی0
%داﺵ ﺵ) :ا& ( در &%& ،08> 0Kی دار
را  *ﻝ V%B Rا) .در ﺡ $$ای Wو ﮥ ﺕ?0
ر(<< ه ا& ﺕ در &8> Kن%S ،ا,ن ﺕ(4
ه و ا&%اﺕ%  .ا اh$ب  و :% -
?ی .)-از ای  ،%t Wاز $ﻝﮥ ﺕ%ا ا&1$ل  Q-( 0و
ا)واری Qﺕ ,ا Qدر  ه ن (? <,ه aل
ﺵ? (%ی1 .Qرز% :ا &&,ﻝ<1 ،Qرز :ا W
اﻝ? 0ا& و %Sوز %ا (? <,ه aل ،ی4
%Sوز %ا (ر%Bان ﺕ? 0ﺵI 1رّۀ & > 0,-و
<ّ? ً >8ن ﺥ,اه) ,د.
%B%دان از:
http://www.marxist.com/communist-partynepal-recognises-role-of-trotsky.htm
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و ّ"Eا &7)Dه! و ا9ﻥﮥ "پ>"9

ﺕ ?>%و ﺕ :T6رن ,Sین
ف رو  %<Bش ن اAIر  0-fو ,A( %$Vر ،
ﺵِ p
%ﺥ ^ 0و ه)Aار ده :)-در ﺡل رﺵ) ا&gB .ارش
"وﺽ 08> ّU?> ّUدر &ل  ( "٢٠٠٨از &,
)-وق >?& ّUزن  (UNFPA) Cﺕ%B 8دی):
ا&A ،ن  0ده) ( (,Aر ه )-از  %tﺵﺥ" Tا)
 ز) g "0Bدر &S 0Kی Wﺕ %از (,Aره ه?<یﮥ
ﺥ,د %Iار دارد %- .ایgB Wارش ،ا)  ز)% 0Bدان
ه& ٣.٣ ، )-ل و ای Wﺵﺥ% Tا زن ه، )-
& .ل  0ﺵ) R .از ? 0از زن هQ(  ،)-
ﺥ h1 0,ه<)-؛ ای, Wﺽ,ع Aن  0ده) ( *,H
&%ی دار  ،ه %روز  >< Qن ه & 0 3ر&).
در ه?ن ﺡل ( ه% ،")-( 0 V%AS" )-دم R
ﺕ  %ﺡ$ﮥ ﺵ,م  %$Vدر, ٢٣٠ .)-f 0ن  %از
ن زی& %
&,ء ﺕqی ر  )% 0و  ٠در) (,د( ِ
&ل ،از (?,1د وزن در ر ه< .)-ﺕ)Uاد زا fه در
ﺡ,اﻝ) 1, 0ه?ن ?-01م(,H ،ر و &ی%
ﺵ%8هی ( 0هً%ا ")رن"  ﺡ<ب  0ی%  ،)-ﺥ0
ﺵ)ی) رو  اgVای Rا).
در 8* 0Jر دهﮥ qBﺵ ،ر ,%ط  <,( 1د(ن
  %<Sدﺥ %در %Bو& -٠ 0ّ-& :ل ،از (ه%?< 0A
ﺡpی دارد .ره &%ﺵ?ر Aن  0ده) ( در
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%ﺥ 0از ای^ت %kوﺕ? )-ﺕ,A( %ر ،ای%  CpA Wاﺕ3
ﺡدﺕ %ا& .ای Wای^ت%&  K ،ﺵ?ر &ل
 ،٢٠٠١ﺵN-S Cب ( -ﺕ ٧٩٨ 8-دﺥ) %در ازا ه%
 (%<S ١٠٠٠در ن و>,د دار) -هرای ،ده 0و
%>,Bات %B 0دد ( & ,رد ﺥ  ،%ازا ه%
  %<S ١٠٠٠ﺕ%ﺕ ٨ ٨ ،٨١٩ 3و  ٨٨٣دﺥ %و>,د
دار)  .ه? Wﺕ%ﺕK %- ،3ﻝUﮥ &زن  Cدر
&ل  ،٢٠٠٧روزا %Iی % ٢٠٠٠  3دﺥ, %ﻝّ)
,J  :)Aر  0,I %fدر ه%B 0 Y$& )-د).
ه?% Aا رهی 0از  ،%$Vی) ,Sل درورد؛ اّ &%ی
داران ﺕ ن ﺡ)  0رﺡ?% ( )-ا ﺡ)ّا(%( %rدن &,د
ﺥ,د %$V ،را ه%V 0 Qوﺵ QV ،RS )-* .)-ا&pر
وی,-d  %-ان " %,زاA  "WA fن دادن  %$Vدر
زا fه و  0Vّ%Uن  >8ن ،ر(,رد ﺕ?م > ه
%Vوش  را ﺵ<p؛ ?ی 4?( 0Aه?%ا،(hV  :
درد و )%$V 06ا.
و :)dه &&?)اران ﺡ( Qو && ه ن ه
* g>  gیس در %$V Wا و %دن   ( %Aﺕﮥ
  0B%م  0 %$Vا ،)-Vدر) %اﺵ ا& .در ﺡل
ﺡﺽg ،%دی,A( ّU?> %٧٨  4ر ،روزا ( Qﺕ%
از  ٢٠رو Sهgی)-( 0 -؛ در  Wdﺡل% ،خ د&?gد
(ر%Bان در  ،0U- R6در ردۀ Sی Wﺕ%ی% Wخ ه
د&?gد در د %Iار دارد.
در qBﺵ ،ﺕ W?6زد 0 :ﺵ) ( ا{Iد ه )-از %خ
رﺵ) ^ی% 0ﺥ,ردار ﺥ,اه) ,د ،اّ ا(,-ن  ٠در)
%دم ای,A( Wر  در) روزا ( Qﺕ %از  ١د^ر 
&  06ﺡت ﺥ,د ادا  0ده )-و (,د(ن  ,زش
ا)ای 0د&) 0&%ار) .ﺵ?ر ا%Vاد ( دارا
ﺕ{hت ^  0ﺵ  06&  ،)-ه در) 0
ر&) .اّ ای Wﺕ 8-ی 4رو & ّpا& :در ﺡل ﺡﺽ،%
g R6ر 0Bاز %kوﺕ?)-ان >8ن ،از ه 0 )-ی.)-
(< ،0?<(^ Cr 0ل 01 ،Rِ(, ،و 01 C
و  ،:%fه? 0Hه )-ه<٢٨.٢ ( 01 R(, .)-
رد د^ر را در ?Iر در زار &8م از د& داد:

W١

,د ٢٠.٨  ،رد د^ر ،ه-* Qن %kوﺕ?)-ﺕ%یW
ﺵ T6ه )-ا&.
ا(,-ن ( ﺵ 0Hو ه%ج و %ج ا{Iد  د ﺽ%
زد :ا&%k ،وﺕ?)-ان از ز) 0Bﻝ x(,ﺥ,د ﻝّqت 0
 ،)%در ﺡﻝ ( 0ﺕ,د :ه %دم  Rاز  RSر 0
( 4?( .)-Aه دوﻝ )  (Bailoutا&د :از ,Sل
%دم% ،ا ﺡ وﺽ` & %kوﺕ?)-ان و ﺡ?ی از
ن %ا > %B,از &,$ط  داﺥ Cﺕ,د :ه ،%$V
ه-* Qن ,رت %B 0د .از ﺡ1ن (? 0aه
%Vاّ 0ﺕ ,رو(%ات ه ،ه? 0Hاز ر :Vدر  0Jدوران
ر(,د ا{Iد  ,S 8ل ﻝت دهB)-ن ﻝّqت 0
.)%
 ,ازات وﺥ Qﺕ WAB %وﺽ` ﺕ,د :ه ،ر%k :Vوﺕ?)-ان
 Rﺕ%B 0 %دد .اﺥ%اً ،ﻝ  0,ارزش , ٢ ٠ن
رو Sﺥ%ی)ار ﺵ) و  %و ه,ای 0ه )-ﺕ.V%B ّU
% ،ا (^ه ﻝ 4?( ،x(,ه دوﻝ 0و ﺥ%ی)
ﺕ<ت ه?,ار,S :ل و>,د دارد ،اّ %ا ,?dم %دم
*1 W-ﻝ 0در د&%س <.
در ,د>ﮥ &ل ﻝ ٢٠١٠-٢٠٠٩ 0ه ،)-هgی -ه
د,A( 0dVر   ١٠در) اgVای  Rر ١٠ QIرد
رو ٢ .) Sرد د^ر( ر&) :ا&hd  .و٣٣ ،:
رد رو&  Sزن ﺕ $و ﺕU&,ﮥ -ی` د0dV
)% (DRDOا ی WVرا :ه >)ی) %<Bش ﺕ%6ی 3و
(Aر %دم ،ﺕ T{6داد :ﺵ) :ا&  .ای Wﺡل %ا
ﺥ)ت ا>?)8 %t ،0dاﺵ, ،زش و &%ویx
ه ﺥ ، %1ﺕ, ٣٠٢٧٣٠ 8-ن رو Sاﺥ{ص داد:
ﺵ) :ا&.
<ﻝﮥ ارﺽ 0ه,-ز ^ی :) 0I C-ا& و (Aورزان
ه-* Qن  ﺥ,د( 0Aد&  0ز .)-زن )ن ﺥ,د،
%Vز)اAن و ﺡ 0ا) cdن ﺥ,د را %V 0وﺵ )-ﺕ
, pا )-ن و (% :%ا {%ف دو ر در روز )Sا
(gB %- .)--ارﺵ 0از ادارۀ ّ%> 1k 0ای،(NCRB)Q
%IیA( ١ ٣٢  3ورز % ٢٣ ٩ ( ،از ن را
زن ﺕ 0 CpAداد :ا) ،در &ل  ٢٠٠٧ا)Iام 
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, Cارد
ﺥ,د(,? 0Aد)) .ی ١ . 0-Uدر) ( ّ
ﺥ,د( 0Aدر (,Aر( ای  Wن  ( &-Uه %روز در
(Aورز ﺥ,د()--( 0 0A؛
ه,J  ،)-ر Yّ&,
ا  %Bداد :ه ,%ط  ی 4دهﮥ qBﺵ را در %t
%Hی ،Qﺥ,د(A( 0Aورزان از &ل  ١٩٩٧ﺕ(,-ن 
, ١٨٢٩٣رد  0ر&) .ای Wه ار 0Iا& (  در
gBارش &^ﮥ )S NCRBا  ،Q-( 0وﻝ 0ر ﺡ0$$
^  %اﺕ^ 3ﺕ %ا&.
اﺡ? ً
(,Aر  % ،0-f `-و ا< 0ه %و ^ C<S
%ا رﺵ) ،از &%& ,ی دار ,pم ﺵ) :ا& ﺕ
> Uا ,8$ر و ﺵ <pﺥ,رد :ﺵ) .ای Wﺕ%اژد
ای< ( ای Q<& Wﺥ (%د :ا& ( 0?<& ،ﺕ8-
ی ّ% 4دارد :اgVای% Rخ &,د   8ز)0B
.%A
ه,-d  ،)-ان gرگ ﺕ%ی Wﺕ,ﻝ)()--ۀ )-Bم در >8ن،
 Rﺕ%ی Wﺕ)Uاد H-&%Bن >8ن را در ﺥ,د > داد:
ا& )* gﻝ, ٢٠٠ % sن gB %- .(%ارش
"ﺵﺥ ( (GHI-2008)"٢٠٠٨ 08> 0H-&%B Tاز
&<ّ&j ,ﮥ  Wاﻝ?K 0ﻝUت && ه ,%ط 
ﺥ,ارور )%B %A- (IFPRIدی) ،ه )-در ن ٨٨
را دارد.
(,Aر در ﺡل ﺕ U&,و در ﺡل qBار ،رﺕ1ﮥ
اﺥ%اً ،در %ﺥ 0از  R6ه ه% ،)-دم  دﻝ,1 Cد
,ا ّد qfای  0V( 0ﺵ%ای 0Kه,* Qن  0KIو
ﺥ<pAﻝ 0رو  رو ﺵ) :ا)%ِ( ٣ .ور ی , ٣٠ن ﺕW
)-Bم در ا1ره ه :) 0I )-ا& ،اّ %dﺽ
(B)--ن %ا ر&)ن  ی,& ?I 4د ور$ ،دی%
( 0Vرا  زار ?1d  .)-&%V 0رت دی %Hی4
(?,1د { 0d,-ایNد (%د :ا) ﺕ %dﺽ (ه Rو ?I
ه اgVای Rی).
 0?<Iاز $ﻝﮥ "ه)(  :)-ام & 0 ,رود؟" ,ﺵﮥ %?d
ﺵه) )&ﻝ,pت <(Sن(
marxist.com/india-where-going-shahid.htm
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ﻥن +, :ﺕر ?& ﺡ.ب رژواز  -ﺡ
ﺕدJا  `!t
,ﺵ :ه ﺕ%ی%یﮥ %Aیﮥ "ر(<<"0,V 0p
ﺕ%<( 4 :?>%ای0
ی ا6ت  0Aاز ﺵ <pﺕری 0ﺡgب
د%(,ا&) , 0ان.د ( ،ﺡgب ا, 0رژواز ی,ن،
ا& و ﺥ %1از *%ﺥ @*  Rدر >Uﮥ ی,ن 0ده).
"د%(,ا& ", 0ﺕ ٣٣. ٨ 3<(  V, 8-در) و ٢
,ن و  ٣٠٠هgار رأ و  0&%( ٩١در  xNﺵ).
ای) Wﺕ%یN Wﮥ ﺕری ای Wﺡgب ا& .ان.د < 1
ا6ت qBﺵ در &ل g ٢٠٠٧دی ٧٠٠  4هgار و
 ٨.٣در) را را از د& داد و از روز اوّﻝ ( 0ایW
ﺡgب  )Iرت ر&) ﺕ  ا%وز ،ی, 4ن و ١١.٩
در) را را از د& داد :ا& .ای Wﺵ <pﺡ) 0ﺕ%
از ﺵ& <pل  ١٩٨١ا& )در ن &ل  gﺵه)
%VوSﺵ Qtd 0را ای Wﺡgب ,دی.(Q
رﺽی% 0,?d 0دم   dﺡ?hت ﺕ 0?>8دوﻝ
$1J dﮥ (ر %Bو اﻝ 1اcVﺡت ر&,ا(:)--ا ( در
دورۀ اﺥ h % %ﺵ) d ،ای Wﺵ, Qtd <pد).
ا&( Uرا xاز ره %1ﺡgب Aن 0ده) (
د%(,ا& , 0وارد %ا 0^,J 0و > ّ) 0ﺵ,د .در
ﺡل ﺡﺽ, ( Q- 0 %رژواز * ,Jر &0U
 )-(0ﺕ{,ی %ﺡ Rgرا  ا6ب ره)> %1ی) اhح
( )-ﺕ ,ا) وﺡ)ت و ,>, xدیّ ﺡ Rgرا ﺡ
( .)-اّ ای Wﺵ)I  <pر  ?dو  Qtdا& ( )U
 0 %tر&) ای Wﺡgب  ه ی 4از ای Wاه)اف
!)&%
در) را  ٣.٩ ،,&Sدر) 0A ،از ﺥQA
$1Jﮥ (ر %Bاز دوﻝ ان.د و ﺥ,ا& نه %ا &YI
ﺵ)ن ,Vر ای Wﺡgب از )Iرت ا& ,&S .ا(,-ن
 0&%( ١ ٠در  xNو  ٣٠٣٠٠٠٠رأ دارد (
*8ر Wدر) gر RBدر ﺕری ا&٣٠٠ ,&S .
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هgار رأ Rﺕ %از &ل %( 3<( ٢٠٠٧د و در)ش
 Cرا را  .٨در) ,18د .)A6
از ( ّ
 *%Bرا  ,&Sﺥ ^ 0ا& ،اّ $1Jﮥ (ر %Bو
>,ان ای%S Wوز را  ﺵ,ر و ﺵ,ق وا)-* 0UIا0
> )-V%H WAو ایA Wن 0ده) $1Jﮥ (ر %Bا?dد
  %و ره) ,&S ِ %1ارد 0$K- .ا& ( 
 Cوا% 0UIا hpAت وا0UI
)$Vان ه ,B%را :ﺡ ّ
@ & ،0-ا(%rیّ $1Jﮥ (ر %Bاز
(ر%Bان از &ِ * ,
رأ  ,-d  ,&Sان Sم روﺵ Wا%dاض 
&%یداران ا&د.)--( :
ی اﺡgاب "*@ &) "0-در ی,ن از ای Wواژ% :ا
اﺵر  :اﺡgا 0ا&د0 :ﺵ,د ( ری Aدر &-
(? 0<,دار) ،ه,* Qن ﺡgب (? <,ی,ن و
&,?<a&-سA (١ن از ﺡ?ی && %HS 0از &,
R6ه  0ّ?8از $1Jﮥ (ر %Bو >,ان 0ده)*%B .
ای Wاﺡgاب ﺕ,ان   &Sزه $1Jﮥ (ر -%Bن هQ
در دورۀ %ان $1J ( 0$?dﮥ (ر ,? %Bاز ﺵ 4
 0tا& ( در ن ز)) -Q-(0 0Bار).
ﺡgب (? <,ی,ن  ٧.در) را و gدی 4
 ٢٠هgار رأ و  0&%( ٢١در   xNد& ورد.
ﺕوت <  1ا6ت )-* 01Iان ,1د :ﺡ)ود 
هgار رأ (? %و (ه ٠. ١ Rدر) راّ& .
ره %1ﺡgب (? <,ﺕ, %{$ذ ( Qو  %HSرا (
$1J Cﮥ (ر0 %Bا)ازد و ایW
در > R1-دارد%B ،دن ( ّ
 && ,Bا&ﻝ 0<-ﺡgب را  Rاز Qp< RS
 < Q8 .)-(0ره8 * %1ا داﺵ ﺵ) .ایW
ریgش ( 4*,در) را ﺡgب (?d  <,
ﺕ)Aی) ﺕ(4ه g-و (:)--ا ا& ( ره %1ﺡgب
درون >( R1-ر %Bی,ن اﺕ6ذ (%د :ا&.
@ >R1-ه و ا(,ﻝ,ژ (
,?<a&-&١س )اhyف * ِ
ﺡgب *@  ,رادیpل ا& ( در (-ر %Bو:ه
 <,?( O6دی 0A6 %Hاز &%یgا )اhyف *@
رادیpل( را ﺕ 0 CpAده).
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از %Jف دی%& %Hیgا )اhyف ا6ﺕ 0ﺡ,ل
&,?<a&-س(  .در) را و ﺡ)ود  ٣٢٠هgار رأ
و  0&%( ١٣در   xNد& ورد .ای 0d Wر QfایW
وا ّUIا& ( ه? )-* Wه  RSاز ا6ت،
ﺕ{,ی %ای Wﺡgب  د& د,dاه  0-dدرون ره%1
ﺕ%6ی0 3ﺵ) و ای Wد,dاه ه Sیﮥ &&)ّ > 0
)اﺵ .)-ﺡgب در) را را ﺡ (%د و ﺕ(  8-هR
> ٠. 0ygدر) و ﺡ)ود  ٠هgار رأ رو  رو
ﺵ) .هgاران  ,cdو (در :)H-> UJIا) ﺕ ﺕ{,ی%
ﺡgب را ,dض ( )--و ﺥ V, :%ﺵ)) cV
ﺵ ( 01J <pره  %1ه?%ا)$V :ان 8-ASده و را:
ﺡCه روﺵ 0&& Wد%( :د, :د ،ﺕ %ده.)-
^ووس )ﺡgب را& ا%Vا . ٣ (0Jدر) را و ٣٩٠
هgار رأ (<%( 3د .ایS 1<  Wی Wا& ،
ﺥ{,ص  ﺕ%V  ّ>,وSﺵ 0رأ ان.د  ،ﺡ?ی R6
( 0p*,از &%یداران از ^ووس و ﺡ,cر Qtd
ﺡgب در ر&ه  RSاز ا6ت .اgVای 0yg> Rرا
ﺡgب (راﺕgا^) %Vووس( Aن از اgVای ), Rه
از %Jف ﺥ%د, :رژواز  ( dه Rا&)ارده
ز)0 0Bده) و در ﺽ?A Wﮥ ﺕ,ا 0ﺡgب از ای
ب د%(,ا&, 0
% )ّ > R$ا $1Jﮥ ﺡ() Qون ﺡِ g
ا& .از %Jف دیp %Hﮥ <ر ﺵﺥ%S ،Tوز
* %H?Aاﺡgاب $1Jﮥ (ر %Bدر hت (ر %Bدر
 C$اﺡgاب $1Jﮥ ﺡ( Qا& .در $K-ﮥ دوّم ﺕ،W
اﺡgاب $1Jﮥ (ر ٨.  %Bدر) را را  د&
ورد) و اﺡgاب ,رژوای 0ﺕ ٣٣.٩ 8-در) را .در
$K-ﮥ دوّم %Sا,yس ،اﺡgاب $1Jﮥ (ر ٢.٩ %Bدر)
را %د) و اﺡgاب ,رژوای 0ﺡ)ود  ٣٠.در) را،
ی ٧ 0-Uدر) (? %از ا6ت .٢٠٠٨
ای Wﺕ,ازن ,Iا >)ی)  ` $1Jﮥ (ر %Bا& و 
(ر%Bان و >,ان )Iرت و ا?dد  0 xده) .ایW
اوّﻝ%S Wوز  xS Qtdاز &له دوﻝ ﺡgب
د%(,ا& , 0ا& و ن ه xS Qاز &له ﺵ.<p
&ّ ره%( k ,&S %1د :ا& ( ?0ﺥ,اه)
وارد ﺕ$1J  Q6ﮥ ﺡ( Qﺵ,د xpd% .از ه? Wﺡ^
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 $1Jﮥ ﺡ( :)?d Cy< %& % Qو :)dداد :ا& ،از
>? ﺥ{&0,ز ا ّ-ا>? 0dو $1J .:%fﮥ
ﺡ( Qو اﺕدیﮥ ارو Sره ,&S %1را زیAV %ر
 )%0و ای Wره8  %1ﮥ )ه 0و (<, %د>
%ﮥ ریﺽ را ﺕ? .)-(0 Cای Wاﻝ 1ﺥd :%
وا( R-ﺵ)ی) از $1Jﮥ (ر0 %Bﺵ,د (  ,&S
رأ داد :ا& .نه وارد 1رز% :ا ,18د ﺵ%ایY
ز)0Bﺵن 0ﺵ ),و  dه ,B%ﺕhش %ا اداﮥ
 "د%(,ا&", 0
ه?ن  %ریﺽ و ﺕ?ِّ ّ$A C
 )ان 0ی.)-
رأ $1Jﮥ (ر% %Bا  ،,&Sرأی 0ا$د ا& .رأ
  0A6 ,&Sاز 1رزۀ  0,?dنه d
د&?gده Sی Wو ﺵ%ای ) Yز), 0Bد .ای Wرا:
دی %Hاز 1رز% :ا ز), %8 0Bد ،اّ اﺵ :1ا&
(   ,&S Q-( %pVﺥ %Jدر) ^ی Rدر ایW
ا6ت ﺵه) دورۀ $1J  0^,Jﺕ 0ﺥ,اه) ,د .
ﺵه) >$1J Qtd R1-ﮥ (ر %Bﺥ,اه, Qد%* ،ا ( نه
ی) از AUV-ن  dای Wدوﻝ دVع ( )--و *0ّ?8 g
( ی)  Q?8ای Wا& ( $1Jﮥ (ر xS %Bاز ایW
ا6ت اﺡ<س ﺵ <pو ﺽ )-(0? OUو دۀ
>)H-ن ا&.
ﺕ ای Wﺵ%ای81> ،Yﮥ  ِ) *@  dﺡ?ﮥ
&%ی داران <ﻝ ا ﺡﺕ 0ا&( .ر%Bان و >,ان
 "&%یgا"ی ,I ،) 0و رز :)-ز دار) (
@
ه) RVه?pر  ﺡgب (? <,ی,ن و ِ * R6
 Rرو )ون ﺵ4
 ,&Sﺵ) ( ای Wﺥ %در دورۀ ِ S
ﺥ,دش را از %ﮥ ره? ,&S %1ی&0 gزد.
ای 81> Wی)  &? اﻝ ,Iا Wارﺕ 0dNو  &?
( ,ر %Bرز d :)-ﺡ?hت $1Jﮥ ﺡ( Qو 
&? ا>%ا %ﮥ &&,ﻝ< RS 0رود .ﺕ% 8-ﮥ
&&,ﻝ<%  0ری gﺕ,ﻝ) و &0ز ﺕ,ﻝ)
0ﺕ,ا) ی,ن را از ای% Wان ا{Iد  ?dﺥرج
( .)-ﺕ 8-ای Wرا:ﺡ0 Cﺕ,ا) $1Jﮥ (ر %Bرا )Iرت
.)A61

ا /ت ! 8)7 :Jﺕ
١
 ١٩١٧ﺕن

WV

+,ف در ! 0از ل

%B%دان :رن ,Sین

 ﺕgB  ّ>,ارش %Uو  ( 0Vﺕز 0Bاز &,
ا ،gy& Cy,ا{Iددان دا( :HAﻝ،(0(%) %
%B %A-دی) :ا& ،ﺵpف در)  WاAIر %kوﺕ?)-
و  %$Vدر ای^ت ) :از &ل  ١٩١٧ﺕ(,-ن ،
٢
%Aی K& Wﺥ,د ر&) :ا&.
 ١٠در) ^ی% 0دم %ی ،pا(,-ن %Iی٠  3
 Cدر) ه را در اﺥر دار)B  - .ﮥ &gy
در) ( ّ
" hdو Q8& ،:ده^ 4ی 0در &ل U ٢٠٠٧دل
 ٩.٧در)  0ﺵ)؛ ی R 0-Uﺕ%ی K& Wاز ١٩١٧
ﺕ(,-ن و ﺡ R 0ﺕ %از &ل g ( ،١٩٢٨رگ ﺕ%یW
)$ار ﺡ1ب ,رس در &ل ه " "QJhدهﮥ ١٩٢٠
,د :ا&"
1

http://www.marxist.com/us-income-gap-widestsince-1917.htm
% ٢ا KﻝUﮥ gB C( Wارش 0 ،ﺕ,ا)  ﻝ 4-زی%
ر>,ع (:)-
http://elsa.berkeley.edu/~saez/pikettysaezOUP04US.pdf
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 hdو ،:ا%Vاد "ا%k %وﺕ? ")-از رﺵ) ا{Iد اﺥ،%
%Aی U- Wرا %د :ا) gy& .ﺕ,ﺽ  0ده)
(":در)ه  ١در) ^ی%  ،U> 0خ .٩
در) در &ل رﺵ) (%د :ا& )ی 0-Uی 4رﺵ) ١٢٢
در)  0Jی 4دورۀ *8رد& :ﻝ( .ای) Wان &-U
 Cرﺵ)
( در) ه  ١در) ^ی 0? ،0از ( ّ
ا{Iد در  0Jدوران  ٢٠٠٧-١٩٩٣را  ﺥ,د
اﺥ{ص داد :ا&".
ره از رﺵ) روزاgVون دو W Q6 3KI
(ر%Bان و (ر%Vین ن ه در ای^ت ) :ﺡpی
دارد .ه? 0HایK Wﻝ % 3ﺥhف ن ا <Vای< (
,B 0ی) در %ی ،pه? در "$1Jﮥ %I "Yّ&,ار دار).
ﺡ $$ای ،<-ه?ن ,Jر ( ه? Aدر &<%& Qی
دار ,د :ا&%k ( ،وﺕ?)-ان%k ،وﺕ? )-ﺕ %و %$Vا%$V ،
ﺕ%B 0 %د)؛ ی  ن ر( ،xن ( ه (ر
اNم ? 0ده ،)-ه? * gدار) و ن ( ه? (ر
اNم  0ده ،)-ه *) gار).
(ر%Bان ،ﺕ?%k 0وت ه را ﺥ و (ر%VیAن
)?dۀ ای%k Wوت ه را ﺕ{ﺡ .)--( 0 3در  0Jدورۀ
رو ا{Iد $1J ،ﮥ (ر%k ،%Bوﺕ%  0اﺕ %A 3از
,?Uل ﺥ (%د ،اّ ان در)  %اﺕ Q( 3ﺕ %از
ن را ز%B 0 xSد .ای, Wﺽ,ع  %رو ی 0pاز
 Q8ﺕ%ی WﺕcI-ت &<%& Qی دار ﺕ() دارد.
ﺕ 8-را% :ا Sین دادن  %ا %ه gVای ،:)-ایW
ا& ( (ر%Bان را <,ل (%-ل و ادارۀ دوﻝ و R6
ه () ا{Iد %Iار ده .Qا{Iد  0ی)  ` ه?
>%ین داﺵ ﺵ)%  ،ا %( 0-fدن ی$1J 4ﮥ
( 4*,ا .0Hای ،Wه?ن * gا& ( % ١WILا
ن 1رز.)-( 0 :

 ١ﻝ  Wاﻝ?( 0ر%Bان ) Workers International
(League

WW

 ",ار& ا ﻥ> 

 ,ﺕ-> WUز :ه
ﻝ )-61دﻝ%1ا وآ%ی  4&%ه
ّ dد  0ﺵ,د
) Crا ﺥ?aر% :ا ,Bش WK<V
%8* Crۀ & :ر,8?> xyر %ا آخ &)...
ﺥ)> %1ی) <
ﺥ,د &,ز ,ﺵ 4ه
 Iا ّول د!
ﺕ{ ّ,رش &6
از ﺥ,اب  )-ﺵ ,و0-1
,ه دﺥ%ت در  fروی):
ه?<%ت در ,fش  0tه...
ﺕ{ ّ,رش & 6ا& ،اّ
ﺕ %ﺕ©%ار  WK<Vﺵ).:
ﺡ^ از %8ی Wﺥ,ا)-ۀ &ل د,dت  0آQ-
در > WAﺕ>qHار ات ,6ا)
ه)I %ر ه,6 )- Qا)
ز )ا %Bیﮥ ,ﺵ 4ه...
ن .ها
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ﻥ  ه ر!J
 درود %Vاوان ﺥ) زیر gdیg
 ﺵ,ق %Vاوان یدداﺵ 8ﺵ?ر ٢ :و  ٣ﺵ? را ﺥ,ا)م
و & (?,1د ﺕ Cن در را& U> V
ای%ان ه,-ز  CIروی ا& .اﻝ 1اﺵpﻝ < 0ا%B
رو) tم ﺡ 0,pاز دی) *@ ﺕgNی و ﺕ%B Cدد ،
وﻝ Wpرا  :ﺡ Cن از ای TI %t K$ Wو <%f 0
 CIد& .&%زی%ا ( ﺵ? & -ﺕ,د :ای 0از > Uرا
 & %k, R$ ( )g -در Sی)ار ای WرژیQ
ز  .)-pا %Bﺵ?   )$Uای),yﻝ,ژ >8ن و0-J
ﺵ)  4?( xS ،زید  %دم ای%ان و ی :)-ن
,6اه) (%د  ،وﻝ 0ا  )$U %Bای),yﻝ,ژ *@ %ا
ای%ان ﺵ) ,6د ا>ز) :ه Qا$د  روی ﺵ? .Q-p
 )ای),yﻝ,ژ *@( در ای%ان  ی 4ای),yﻝ,ژ qه01
رو%و ودر > -ه< ( Qدر  <V WKاش &% 0U
ن دارد ا<ن را ا) Sداش )Uاز %گ ،در >C8
( Cﺡ )-( x1و %ا ا& ﺥ,د &زد .ه?,Kر ( در
ﺕ?م (,Aره ا&,< %J6 0hاد ( %AIر%B
%$Vﺕ%ی Wو %1{Uی U> $1J Wا&.
ﺡل >%1ان ای,1?( Wد اﺡج  ی%S 4و& xداردو 
ی 4ﺡ (%رادیpل ﺕ, 8-ان >Nی 0اNم داد.از
Nی ( 0ا$dد  ی 4ای%ان زاد و  ا$dد  )I
%Vه -و ﺕری (,Aرن ای?ن  ای Wا Cدارم (
ﺕری >,ا ,Hﺕ?م &,اﻝ,> 0 8اب و ﺕ,ری8
>)ی) ا&  ،ی) در ای N-یدور,Bﺵ ای 0از ﺕری
(,Aرن ﺵ,م :
K%I c8ن (  )V%Jار از (Aورزان %ﺥ&
,د) )U ،از %Sوز ﺕ)1ی  Cی 4ﺡ,V ,pدال و
%د :دارﺵ) و  Rاز & ٠ل ,ا< دوام ورد.
? ,ه  Crن  :اh$ب رو&/W*/ﻝ?ن ﺵ:%(/0I%
ﺵ?ﻝ 0و در ﺥ,8?> %ر ا& .0hا %Bﺵ? <,ﻝW
ﺡ ,pرا hﺡ )-( tﺥ,اه) دی) ا(َ%rا ری Aه
( )%$Vر (%Bو<,اد دار) ( اdhJﺕAن  %Iن و
ﺵی)  8اﻝ fh1ﺥ,A Qد.

WQ

ﺡل *%ا در ی 4ای%ان زاد و %ا,$ %ل ﺵ? &&,ل
د%pات  ،اﺡج  ﺕ( @* %pر %Bا& ؟ زی%ا در
ی( $1J U> W-* 4ر%%Bا ا1kت ﺡ R$و R$
اﺡج  رﺵ)  %pVدارد.
در ,رد > R1-اﺥ %در ای%ان ی) اﺽ، Q-( Vای WاC
واﺽ 0ا& ( *ﺵ%> 0-ین از درون د& :HروﺵW
ﺵ) ، :وﻝ 0ز< <ر ,Kب %ا %Bوه8
&&6 0ﻝ Oد& در د& ه Qو   QN<-ره%1ی
  ای%ان را %ا %ا)از ای Wرژی Qه)ای و
ﺡ?ی ( .)--زی%ا ا %Bﺵ Uه ای R1-> Wﺥ,ش
ﺵ,د% ،ا روﺵ%( Wدن )Nد ن &ﻝ 8اﺡج ا&.
در 8ی ﺥ%pA 0م %ا
ه?%اه.0

&  0Uه?%p

در

 ا) ای%ا 0زاد ،ی 4ر و%ا%
ا%

پ  Kﻥ  ه
د ُ+ا& رژوا &  &
  06&Sﮥ دو& %Bا 0ا%

زیر راز )(maziar.razi@gamil.com
دو& %Bا ،0اa&  .%س از ﮥ ﺵ? در ,رد
یدداﺵ هی 0در ,رد & 0,H%رژی .Qدر ﮥ ﺥ,د از
ﺵ 0pاز ا$dدات »&&,ل د%pا&% «0ا ر&)ن
 د%pا& 0در ای%ان &  W6ن ورد :ای)" .ﺕ%p
*@ (ر " %Bدر ای%ان را ,رد &jال %Iار 0
ده) .از )dم "رﺵ) ( " %pVر%Bان &,B 0 W6ی).
%B" ( )&, 0و :ه &&6 0ﻝ ،Oد& در د&
ه Qو   QN<-ره%1ی   ،ای%ان را %ا
%ا)از ای Wرژی Qه)ای و ﺡ?ی (1d  .")--رت
دی8-AS %Hد وﺡ)ت  اhح 1Jن را %ا %ون
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ر Vاز %ان && 0و ﺕ $د%pا&%K 0ح 0
(.)-
در ,رﺕ  ( 0ا$dد  Wن >-ح »ا,ل %Bا«
رژی Qو 6ﻝن »اhح  «3Jن ،ﺕوت ( 0و>,د
)ارد .ﺕوت ﺕ 8-در ای Wا& ( >-ح »ا,ل %Bا«
ﺥ,اهن %ی)ن & %زاد ه )  0ﺵ? %Aا& ،در
,رﺕ-> ( 0ح »اhح  «3Jدر 6ﻝ 
ا)Iار %Bﺥ,اهن  ارن وردن »>Uﮥ ) «0و
»د%pا&, «0رژوای&,&) 0%f 0ل د%pا& (0
ای%ان ا& ،ﺕ &% %دم را در ی%1 1-S  :)-د.
%-ای ،Wاﺕد ( Wر%Bان و ره%1ان اhح 1Jن
 .< 0?dدر  C$ای Wد%pا&, 0رژوای،0
(ر%Bان,> ،ان و زن  :Bای%ان  ,ع دی %Hاز
»د%pا&% «0ا د&  0&%زاد ه ) 0ز
دار) .ن ه Qد%pا&&,& 0ﻝ< 0ا& .و %ا ﺕ$
ای Wا( %ر%Bان ای%ان ،ز  "&,اد" و "رﺵ)
) " %pVار)B .ه 0V( 0&& 0ا& .در ,رد ایW
دو ,$ﻝ  %Aﺕ,ﺽ  0ده.Q
د +ا& رژوا &
,رژواز از )و )Sای Rﺥ,د در ارو% ،Sا 06
)8Hاﺵ$1J `V- Wﺕ 0اش ،ﺥ,د را  (qب ﺡ`V- V
»( :,> U> «Cداد :ا& .از ^,$ﺕ» %t 0ﺡ,$ق
%ا %ه?» ،«0Hدوﻝ ،«0,?d `V-» ،«0
»د%pا&d 0م« %ا ﺕ? %دم ا&د :ﺵ) :ا&.
در وا%p*,( ،`Iی Wو> » «0,?dی »dم« در ه
ی 4از ^,$ت ا{Iد و ا>?, 0dرژواز 8 ،
<( .ﮥ »,Iاt «Wم &%ی دار » ،ﺥص«،
»وی «:.و »ی, «1> 4د :و ه? در ﺥ) `V-
hوا&Kﮥ $1Jﮥ ,رژوا%I ،ار دار).
%Bای) "@*" RاUVن &%ی دار ,( ،ﺵ( )-( 0 R
»د%pا&, 0رژوای «0و »د%pا&&,& 0ﻝ< «0را
ی :,> 0pده)  ً U1J .ﺕ$1J 8-ت ( ،U> Yّ&,
ﺡ)?d R6 0ۀ ( $1Jر  g %Bای%t Wیت
ا%ا 0 0Vﺕ,ا Af )-ﺵ.),

W٧

از دی) :Bر(<< ه ا%p*,( ،0h$ی Wو>
اﺵ%ا( 0ن ای Wدو ,ع »د%pا& «0و>,د )ارد .ه%
ی 4در ﺥ) ی $1J 4ﺥص ا>? 0dو در ﺕQ6
  $1Jدی%I %Hار دارد % .ﺥhف دی) :Bﻝ%1ال ه و
>-ح »د%pات« ,رژواز » ،د%pا&&,& 0ﻝ<«0
 ﺕ 8-در ﺕ» Cpد%pا&, 0رژوایp ،< «0
در& در  C$ K$ن %Iار دارد .د%pا&0
,رژوای% 0ا ﺡ &, Kرژواز و ﺕt >,م
&%ی دار %J ،اﺡ 0ﺵ) :ا& .در ,رﺕ( 0
د%pا&&,& 0ﻝ<,t-  0ر  Q<& $ا&?rر و
از ن %داﺵ Wدوﻝ &%ی دار 8 - ،د :ﺵ):
ا&1 .رز( :ر%Bان و زﺡ?Apن )و &ی%AI %ه
ﺕ & (Qﺕ 8-در را& &t 0,H%م &%ی دار
و ا&%$ار &&,ﻝgم,> ،ۀ وا 0 0UIی).
در ای%ان%& ،ی دار  3$d ،اVد :ﺕ %از ,رژواز
(,Aره ا%aیﻝ< 0ا&%& .ی دار ای%ان ﺕY&,
ا%aیﻝgم و از ^  U> %ﺕ?, .AB Cرژواز
ای%ان% ،ﺥhف ,رژواز %fب ( &1 -رزات ﺽ ّ)
,Vداﻝ 0و ا$dد  "د%pا&, "0رژواز را  ه?%ا:
داﺵ )IV ،ه ,B%اﻝ و & 0-ا& .در ،N
Iدر  ﺕ?ّ Cه ,Hزاد و د%pا& 0? 0ﺵ).
زی%ا ABی Rه د%pاﺕ 4ز ﺥ %Kرا %ا
t Cم  )ا در  0ورد% .ا ?،,
&ّ ( 0,H%
( 0Vا&  &,(%ب ه اﺥ %دوﻝ اﺡ?) .اد %t
ا :)-pVﺵ,د .ای Wرژی Qﺡ%t 0ات  R6دی %Hاز ه
ﺡ( Qرا ? 0ﺕ,ا) ﺕ?ّ * ،)-( Cر&)  &ی%یW؛ زی%ا
 0 4دا) ه6 %ﻝ  ،0وی :.ز ( 0ﺕ,د :ه را
 ه?%ا :داﺵ ﺵ) ،در ا&%ع و0,H%&  %N- I
اش ﺥ,اه) ﺵ) .در tم رژی Qدیpﺕ,ر 0t
ﺵهA-ه   g 0ایNد ABی Rه د%pاﺕ4
< ،01در %ف  ّ)ت (,ﺕه 0ن رژی  Qا%dاض ه
,H%& 0,ن ﺵ) .در %Iن اﺥA ،%ن داد :ﺵ) :ا&
( ,رژواز در ای%ان )و &ی,A( %ره >8ن & ّ,م(
 ه %ﺵ ( 0pه%B %د)% ،ا ﺡ  `V-ﺥ,د
راه( 3& g> 0ﮥ زاد ه د%pاﺕ) 4ار).
,رژوار ای%ان در *ر*,ب tم &%ی دار
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Wاﻝ? ،0هI gB%در  رﺵ) %وه ,ﻝّ) :و ﺡC
<ی- Cد ا{Iد و ا>?,6 0dاه) ,د ،و در
 Nﺕ?ّAB Cی Rد%pاﺕ 4را ,6اه)
داﺵ .د%pا& 0ﺥ%د, :رژواز %V gاﺕ %از
د%pا&, 0رژواز ,6اه) ر) Vﺕ%Nﮥ اh$ب
pرا,? y,Bﮥ رز از ای Wوﺽ ّUا&(.
»اhح
اّ ،ﺡن درون و %ون %ز
1Jن« ا&)^ل   ( )--( 0از ن ر» WVو^ی
 ،«$Vد%pا& ،0زاد و »>Uﮥ ) «0در ای%ان 
و>,د ﺥ,اه) ) .ای%V Wﺽت ﺥhف وا ّUIه 0-d
ا& .اّ%V ،ض ﺵ,د ( * W-ﺵ) .در ن ,رت
hpAت یU> 4ﮥ &%ی دار )ون اﺡ?) .اد را
ن در )Iرت ،ﺕ8-
در  C$ﺥ,اه Qداﺵ .اhح ِ 1J
 0ﺕ,ا% )-ا زن (,ﺕه< 0ی Cرا ﺕ C$ده .)-اّ
ه gB%را :ﺡ Cهی `> 0و دراز ّ)ت ? 0ﺕ,ا )-اراy
ده .)-زی%ا &,(%ب 6ﻝن و  وی( :.ر%Bان در ذات
tم ه &%ی دار >8ن & ّ 8 0,ا& .رﺵ)
%وه ,ﻝّ) :و ﺕ 0U- R8> $ﺕ 8-ﺽِ Wا?dل
د%pا& 0در > Uا& .ﺕ زt ( 0م ه
&%ی دار (,Aرهی )- 0ای%ان ) ه %ﺵ( 0p
ه%ا %Bد)  * :ﺵ Cpاﺡ?) .اد و * ( ,&,
در )ار ا%aیﻝgم %Iار  ،)%Bﺥ,ا :ﺥ,ا  :روش
ه &,(%ب ﺡ (%ه ﺕ,د :ا رو ورد :و هgB%
Iدر  ﺕ $یU> 4ﮥ ﺡ, 0رژوای41&  0
اروSی,6 0اه, )-د )%ا Kﻝ%V Uاﺕ %ای1 W
ر>,ع ﺵ,د  $ﻝﮥ »ا5aد 2Dﻥ& و ﺥر
ا5aد ا ان« ،ﺕcI-ت %tیت %ﺕ،Y 0c
( %Aر&,& %Bﻝ<.(0
د +ا& &
در رۀ در از »د%pا&&,& «0ﻝ< 0دو ا%اف
و>,د دارد:
ا ّول%B ،ای Rهی % ( 0ای Wا$dد ا&,ار) ( RS
ﺵ%ط ر&)ن  &&,ﻝgم ،ا)ا 1رز% :ا د%pا&0
,رژوای 0ا& .ای  ً ,?d %t Wو&ﮥ 1J %Vن

W٨

د%pات&,& ،ل د%pات ه و ر <%Vه ارا yداد:
 0ﺵ,د *%B .ه?ﮥ ای Wه  ّ)&,&» 0dﻝ< «Qه<،)-
اّ »1رز «:ن ه %ا د%pا& ،0ه %V :Bا ﺕ %از
)ودۀ Kﻝ1ت ,رژوای V% 0و ﺕ,هّ?ت Sرﻝ? 0را
در ن (ر%Bان دا 0 Wز .)-ن زی %ﻝ,ا
»ر(<< «Qو »&&,ﻝ< «Qاز ّ1ن و ﺡن
ﺕ CpAی 4ﺡ, ,pرژوای 0در ای%ان ه<,?) )-
ه ای% Wﺥ,رده در ,اﺽ` ﺕ,د :ا ه و ا(%rیّ و
ﺕ ﺡ)ود را( :رA %Bه) 0 :ﺵ,د(.
د ّوم% ،وهی % ( 0ای Wا$dد) ( 1رز% :ا
^ یC?d 4
د%pا& 0در >Uﮥ &%ی دار  ،اً ,
»,رژوای «0ا& .ای$d ,B Wی)  ً ,?dﺕ%B Y&,ایR
ه %B I%Vا ارا yداد 0 :ﺵ)V%J OJ) ),اران
1رزۀ <ّﮥ *%ی 0pو %ﺥ 0از  <y,yه(.
%ﺥhف ای Wدو ا%اف ،از دی) :Bر(<gم ا،0h$
1رز% :ا د%pا& 0از >)ال %ا د& 0&%
&&,ﻝgم >)ا < .د%pا&% 0ا %Sوﻝری ﺕ 8-
t Cم ا>? 0dو ا{Iد
,8م د%pاﺕ%( :gدن ( ّ
ا& .و ن  gﺕ 8-از %Jی & 0,H%دوﻝ
&%یدار و %I%ار دوﻝ (ر CI ، %Bﺕ$
ا& 0,H%& .رژی%& Qی دار %ادف ا& 
%I%ار »دیpﺕ,ر ا%S 0h$وﻝری« و ن ﺕ8-
8د ا& ( (ﮥ ,ا` %ا ﺕ&,& $ﻝgم را از
ن 0%دارد% .ﺥhف ﺕ1ت &,ء &&,ل د%pات
ه» ،دیpﺕ,ر ا%S 0h$وﻝری«  ,8م ی 4رژیQ
»دیpﺕ,ر « اﺥ-ق  gا?dل ﺵ) :از & :)ّ d ,ا
ا0h$
»(ر%> «%Bا>» .< ،,دیpﺕ,ر
%Sوﻝری«  ,8م د%pا& 0ا  %اﺕd 3ﻝ 0ﺕ %و
 ?dﺕ %از د%pا&, 0رژوای) 0دیpﺕ,ر اّI
> (Uا&-* .ن * »دیpﺕ,ر ا%S 0h$وﻝری«
د%pاﺕ 4ﺕ%ی Wﺵ Cpدوﻝ1 0ﺵ) ( ﺕری %Aیّ
^ هqB gB%ار از &%ی دار 
,6د دی) :ﺵ) ،اً ,
&&,ﻝgم ﺕ,6 $اه) qSی .V%ﺥدن &%ی دار
ه?,ار» :د%pا& «0را  rﮥ ﺵ 0pاز ﺡ,p
&&)>) 0ا از ا{Iد(%t .)--(0 0V%ّ U ،ی %Sدازان
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,رژوا اذdن دار) ( "د%pا& -U  0ﺡ(?ّ
%دم % %دم ا&"!  0-U 0ﺕ %از ای.< 0-6& W
از ای Wا%Vاد ی)  ( )&%Sﺡ(?ّ ()ام »%دم« )( %ام
»%دم«؟ (ر ( %Bﺡ ّ)ا CIروز ( d& ٨ر (%د:
و *% g d& )-ف ایب و ذهب  ( Cر 0
( ،)-و د&?gد *% gا ا%ار Uش ﺥ,د و
ﺥ,اد :اش %B 0د 0 ,H* ،ﺕ,ا) از ه?ن ﺡ,$ق
»د%pاﺕ «4ی%& 4ی دار %ﺥ,رداد ﺵ)؟ ای* W
»%ا « %ا ا&؟
»د%pا&, «0رژوای 0ﺕ 8-ی 4د%pا&, 0ر
ا&,B 0 .ی» )-ﺥ%ی)ار« و »%Vوﺵ ^( «:)-در زار
از »ﺡ,$ق <و « %ﺥ,ردار) .ای Wدر&! اّ ،ایW
ه cI %ا& .در ایU Wﮥ »%ا «%ی 0pاز
%S) WV%Jوﻝری(  ,1N ،%$V ّdر  %Vوش %و
(ر ﺥ,د در  C$د&?gد  %اﺕ 3زل ﺕ %از
ارزﺵ ( 0ﺕ,ﻝ)  0 ،)-( 0ﺵ,د .ن * رخ  0ده)
%f hد%pاﺕ 4و d%fد^ ا& .در
یً ( C?d 4
وا ،`Iﺡ1ن &%ی( ،ر%Bان را  ,Jر »%ا«%
ا&?rر  )--(0و از ای%J Wی ﺡ%k 3وت %A
%B0د)» .د%pا&, «0رژوای,S ،0ﺵ 0Aا&  %ایW
رو)  T6Aا&?rر ی  $1J 4و&ﮥ  $1Jدی.%H
د%pا&, 0رژوای,» 0ر « ا& ،زی%ا وارد ﺡ,زۀ
ﺕ,ﻝ) ا>?%B 0? 0dدد,B 0 .ی )-ه? > Uاز
زاد ن ،ﺕ ،`?NاAر %Aیت و ز (%دن د%Vه
ﺡ% 0gﺥ,ردار)) .ی 08ا& ( * W-ا&)^ل هی0
ه?  0ا&س ه<0 ,H* .)-ﺕ,ان )ون اpت
ﻝ%& 0ﺵر% ،دم ّ dد )ﺕ CpAه (ر%Bان,> ،ان
و زن( از ه?ن اgار ﺕ1ﺕ%& 0ی داران
%ﺥ,ردار ﺵ)-؟ ﺕ CpAد%Vه ﺡ 0gو ا&)6ام
(ر(-ن »ﺕ?م و «Iز  اpت ﻝ 0دارد-
(ر%Bان  W-* )IVدر) &%ﺵر ه< .)-در  Nﺕ?م
ای Wﺕ1ت  CI%fﺕ $ه<% %H ،)-ا (<( 0
اpت ﻝ%& 0ﺵر دار).
,B 0ی )-در »>Uﮥ ) «0ه? ﺡ رأ داﺵ و
 0ﺕ,ا? )-یB)-ن ﺥ,د را زادا ا6ب و  xN

W٩

 .)-&%ا ّول ،ای Wا6ت ه& )-* %ل ی 4ر اNم
 ،V%Bو ?یB)-ن  0Jای Wدور  :ه و> gd CIل
و ی (%-ل  و&ﮥ %دم ? 0ﺵ .)-در وا `IایW
?یB)-ن   :)ّ dا »ﺡ 3از« ﺕ)1ی AB Cو
(%p*,ی Wارﺕ  0J1ا6ب (B)--ن ,6اه )-داﺵ.
د ّوم؛ ای Wروش د& ا%Vاد %kوﺕ? )-و ﺡgب ه وا<
 دوﻝ را در ه$K- %ﮥ >%اVی 0ز qB 0ارد ﺕ
ا?dل ,ذ &&,ّ & .)--( 0م)I ،رت ا0&& 0
ه gB%در Sرﻝ?ن < (  و&ﮥ د&%d :Hی و
,Jی, Cرو(%اﺕ AS 4دره <& ،زن 0
ی)8* .رم ،ی رأ دهB)-ن ﺡ دار) آ در ایW
ا6ت "زاد"  > رأ  ای Wی ن ?ی ، :)-ا&& ً
 &< Qدﻝ,6اهAن رأ ده)-؟ ی ی) %ا&س ,Iن
ا&& 0ا) آ &< Qرا %ا ا) ﺕ WUآ%د ،:ﺕ 8-
آ)ی)اهی 0رأ ده )-و ن ه ,6 Q<I gر) آ ﺕ >ن
در )ن دار))&S ،ار ای,I Wن ا&& 0ﺵ .)-ا&&0
ﺕ%ی,I Wن ای,I Wن ا&& 0اﺡ%ام و ﺡ ﻝ©ّ
%Vد ا& ،و %-ای ،Wاﺡ%ام  ﻝ©ّ %Vد ،
د©%ا& 0ﺥ,د را §  )1Jآ ه? د©%ا&% 0ا %Vد
ﺡ 3اgار ﺕ,ﻝ) § ﺵ) آ ا g* ّIیU> 4
را ﺕ 0 C©Aده) .ﺕ? Cو دی© آ%دن ای Wد©%ا& 0
اآ%rیّ  Qtdا>?ع ،ه?ن دی©ﺕ,ر ا& آ &S
ﺥ,د را ﺕ 8-و ﺕ 8-از %Jی ا?dل دی©ﺕ,ر $1Jﮥ
آر %Bی د©%ا& 0آر%B § %Bد .ای8 Wده ﺵC
(-ﮥ وزرا ،داد% ، %<Bو ا)&S ،0tاران،
 xSو »ﻝ1س ﺵ«0{6ه ),ران ا (0-ه<.)-
&%ان ای8 Wده در وا `Iدر >Uﮥ &%ی دار از
ﺕ{?%B Qان ا  0ﺵ?ر 0ی )-و  %دم .زی%ا
ه ()ام از ای8 Wده ﺕ Y&,را  CI 0,?dﺕ%
? 0ﺵ )-و  ,رت دا 0?yدر {)ر )Iرت %Iار
داﺵ و ی ا6ب ن ه ا{ 0 0ﺵ).
(رز Jا  xﺡLق د +اﺕY
%S 0وﻝری» ،د%pا&«0
 *%Bاز دی) :Bﺕریِ 6
,رژوای g> < g* 0اgار %ا ﺕ? ﺕ,د:
ه %دم$1J ،ﮥ (ر %Bو زﺡ?Apن >% ،Uا
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%1ASد 1رزۀ ﺽ ّ) &%ی دار ﺥ,د ،از ﺡ,$ق
د%pاﺕ 3<( 01< 4ﺵ) :در >,& Uد >< و %ا
%<Bش ای Wﺡ,$ق 1رز.)--(0 :
اّ1 ،رزۀ $1Jﮥ (ر %Bو &ی%AI %ه ﺕ &Q
),> )-ان و زن( %ا د%pا&1  0رزۀ
 hوت ا&.
اhح %Bاین %ا د%pا&ً ( ،0
%Sوﻝری1 ،رزۀ ﺥ,د را %Vاﺕ %از ﺡ,زۀ && %د :و
از ن  rﮥ و& ا %ا ﻝt C( ,م
&%ی دار ا&د W6&  .)-( 0 :دی1 ،%Hرزۀ
ا&&$1J 0ﮥ (ر %Bدر 8ی %ا &C( 0,H%
,رژواز ا& و  ﺡ و ,18د وﺽ,>, ّUد.
در  Wdﺡل1 ،رزات %ا ﺡ,$ق د%pاﺕ 4ﺕ,د :ه
و (< 3ن ﺡ,$ق  3<( )-ﺡ,$ق pر  ? ،ه
ﺕ Wا>? ،0dﺡ %ﺥ{ 3<( ،0ﺡ,$ق د%pاﺕ4
 )-زاد ن ،ﺡ ﺕ CpAو ا{dب ،زاد ﺕ&x
اﺕدی ه و ﺕ CpAه <( C$ر, ، %Bزش و
%Sورش رایHن %ا زن و %دان در ﺕ?م &,Kح،
اﺡ%ام  ﺡ,$ق  ،%Aﺡ ﺵpی و دادBه%( 0دن ه%
$م دوﻝ  0و&ﮥه %ﺵ%8و) و  ،:%fز -را %ا
(< 3ﺕ%Nﮥ  0?dو ,زش && 0و
&ز)ه( 0ر%Bان%V ،اه .)-( 0 Qای WﺕNرب ا?dد
  xرا در ن (ر%Bان اgVای Rداد :و
روﺡﮥ 1رز,> :ی 0ن ه را ﺕ,$ی  .)A6 0اﺽV
 %ن1 ،رز% :ا Kﻝ1ت »ا$ﻝ%-( )-) «0ل
(ر ، %Bز (%دن د%Vه دﺥ Cو ﺥ%ج &%ی داران
و  ( (:%fدر tم &%ی دار  CIﺕ ،)-< $را:
را %ا رودرروی 0ه( %A * %ر%Bان  دوﻝ
t Cم را
&%ی دار ز (%د :و ﺕ)ار &ّ ( 0,H%
ﺕ< .)-( 0 C8در وﺽ ( 0ّUﺡ 0ی 4رژی, Qرژوا
د%pاﺕ) 4ﺡ) 0ﺕ%ی Wﺵ Cpن( در > Uو>,د
)اﺵ ﺵ) ) )-وﺽ 0,-( ّUای%ان(I ،م ه و
Jن ه %د ،0رﺽی 0ﺕ,د :ه را اpUس داد:
و ز -را %ا (< 3ﺕ%Nﮥ  0?dدر   $رژیQ
د.)-( 0 :

Q٠

&زن ه و ﺡgب ه رHر ر 0<%Vدر C$
ﺡ (%ه <( C$ر,  %Bرت Q$<%f
ای<د .)--(0 0Bزی%ا ه)ف ن ه »اhح« tم
,>,د ا& و  %ا)از ن )ر>,ع ﺵ,د  ,اﺽ`
 %ﺡ< xS ,&, Wازا6ت  ٢٢ﺥ%داد  ١٣٨٨و
( tV &Sراﮥ او  &,(%ب ه و (Aر >,ان(.
اhح 1Jن ﺥ,د ﺕ  RSاز ای WوIی` اﺥ %ﺡ (%ه
< C$دا,NAی 0و (ر %Bرا  ,-dان "ﺵ,رش ه
%ﺕ  Y1دول %( 0 0V%ّ U "0%fد) .ﺕ 8-در دورۀ
اﺥ %ره%1ان اhﺡت ( ﺥ,د  ه? Wاﺕ8ت
د& %Hو (? ﺵ))  ،ایَ Wا?dل  %fا<0
ا%dاض (%د) .در  RSه? Wروش ه &,(%ب
%Bای <(  1ر%Bان ،دا,NAین &&,ﻝ<،
زن 1رز?ّU ،ن و ّ ه ﺕ &, ،Qرد ﺕی)
اhح 1Jن %Iار داﺵ .ن ه از (< 3ﺕ%Nﮥ
(ر%Bان و دا,NAین ه%ا&, -د ،:زی%ا ای WﺕNرب
%دم ای%ان را  0ﺕ,ا) %ا %ا)از د& :زد.
$1Jﮥ (ر %Bای%ان %ا ﺕ)ار & 0,H%رژی Qو $
 ا%اف ه ر ،0<%Vﺡgب && 0ﺥ,د را ی)
ﺕ CpAده) .ﺡgب هی,J  ( 0ر   QّIﺥ,د را
»ره$1J «%1ﮥ (ر%( 0V%ّ U %Bد :و )ون (%p*,یW
ارﺕ(  0J1ر%Bان %ASو ،از ه?Hن د,dت  W&,S
 ﺡgب ﺵن I ً ?< ،)--( 0در ,6اه, )-د (
1رز  :رg%Vم و ﺕ)ار اh$ب ﺕ 0را &زن
ده.)-
1رز% :ا ﺕ $د%pا&&,& 0ﻝ<d) 0ﻝ 0ﺕ%یW
ﺵ Cpد%pا& 0در ﺕری %Aیّ(C( 0,H%&  ،
رژی%& Qی دار ﺡ() Qه?ﮥ >-ح ه ن( و 1رز:
 $dی) ر 0<%Vدر درون >( R1-ر:%ِB ، %B
ﺥ,رد :ا& .ای Wا) g %ون ﺕ CpAی» 4ﺡgب
ASر ا CpA «0h$از (ر%Bان %ASو0?d ،
,6اه) ,د.
١٣٨٨ %8 ٣
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$ﻥ
پ?& ?  5دو  . .7ا 
رﺕ,ش هی%اSن

از ای ( WوqB Iاﺵ و $ﻝﮥ ر Vراز را ﺥ,ا) :ای)
و  Q8ﺕ %از ن ،ا$دات ﺥ,د را ه Qدر ,رد ن %Kح
(%د :ای)< ،ر &aس gBارم .ا>ز :ده) )ون ،ّ)$
 ,ﺵﮥ ﺵ? %aدازم:
ﺵ? در  0?<Iاز ا$دات ﺥ,د ،ای R&%S Wرا %Kح
(%د :ای) ( "ﺡل *%ا در ی 4ای%ان زاد و %ا,$ %ل
ﺵ? &&,ل د%pات ،اﺡج  ﺕ( @* %pر%B
ا&؟" %داﺵ ,-d  ،Wان ی 4ﺥ,ا ،:)-ای( <-
ﺵ? دو ,$ﻝﮥ &&,ل د%(,ا& 0و زاد را Uدل و
%ا %ی 4دی%V %Hض (%د :ای) و در ﺽ?,8 ،Wم
"*@ (ر " %Bدر ای R&%S Wﺵ? *)-ان روﺵ< W؛
ا>ز :ده) ( در ایً%{6 ،> Wا  ه?ن ,رد اوّل
%aدازم:
&&,ل د%(,ا& )-* 0J 0دهﮥ qBﺵ ،ی)?d 0-Uﺕ ً از
?ﮥ دوّم %Iن ,زده  Qای  ،,& Wﻝظ 0,8
د&,6ش ﺕ%ات <ر ,د :ا& ،اّ ا%وز >%ین
fﻝ&,& 3ل د%(,ا& 0و اﺡgاب &&,ل د%(,ات
 ,Jر (ّ 0دو ﺥ :)?d ّYرا د1ل  :)--( 0ی0 0p
ﺽ%ورت اh$ب ا>? 0dو ﺕ%ات رادیpل از SیW
> Uا& و دی ، %Hﺡ *ر*,ب &%ی دار )از
%Jی ه? Cr 0دوﻝ ر :Vو ا{Iد  (١Y6و
& 0Uدر (< 3ی %& 4ﺡ,$ق د%(,اﺕ  4و&ﮥ
ر%Vم هی 0از ^ و در داﺥ Cای.Q<& W
%ا % 0Sدن  ا%اف &&,ل د%(,ا& 0و راه0
( د1ل  <V( ،)-( 0ﺕ 8-ه?, Wرد دوّم )ی0-U
ﺡ *ر*,ب &%ی دار  ،و   C( 0ن( را
(? 0ز (Q-؛ در ای ،> Wی 0pاز  Q8ﺕ%یj& Wال هی0
( %Kح  0ﺵ,د ای Wا& ( ی &%ی دار ِ ا%وز
ن 
 ١ا در اﯾ  
)( & ،ۀ دو ر $و اد
و +ﯾ +1از /ر  ,ر  .ب در اﯾ
 2 , 3 45ان " ر 7و ):
"! " )A  (١٩?٩ن  Aﯾ!;
:; BC

رد اد
 در
"!  ؛
رد +, ،ا* از
;ودﯾّ ه( اد
 +ا; از  3زﯾ

http://marx.org/archive/mattick-paul/1969/marxkeynes/index.htm
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 ّIاhح را دارد؟  &Sاﻝ 0- 1ا&<V( .
H Y$Vه 0ا>?ﻝ  0وﺽ8> 0,-( ّUن )-ازی:Q
  Kﺥ%ی Wﺕ W?6ه  08> 4در ,رد
وﺽ K %$V ّUو < 01در >8ن )&ل ،(٢٠٠
%Iی ١.  3رد  %از ا<ن ه زی %ﺥK %$V ّY
)ی 4د^ر و < و  -1 % -& -Sﺵﺥ% Tا%
٢
)Iرت ﺥ%ی)   ?Iه &ل .)% 0 %&  (٢٠٠
% %-ورده &زن ﺥ,ار و ر و (Aورز
&زن &) ,yV ،Cل , ٨ ،(٢٠٠ن  %از
٣
%دم &%ا& %د از &,ء ﺕqی ر .)% 0
 ﺕ  ّ>,ره gBارش ﺕU&,ﮥ ا<& 0زن C
)&ل  ٢. ،(٢٠٠رد  %از %دم (,Aره در
ﺡل ﺕ  U&,ا)ای 0ﺕ%ی Wﺥ)ت )8اﺵ 0د&0&%
٤
)ار).
 gBارش روزﮥ Bردی ) Wد& (٢٠٠ %1و  C$
از gBارش &زن  %١ ،Cاز %kوﺕ?)-ﺕ%ی Wا%Vاد د،
٥
%k Cوت د را در د& دار).
ﺡ)ود ّ ( % ٠
ژا% xو (ر &زن  ،Cدر gBارش &ﻝﮥ ﺥ,د
 ,-dان "> 0ّ( 8اﺵل در >8ن" اhdم (%د :ا&
( gان pر در &8> Kن ،ﺕ Sین ا<ل )ی0-U
٦
 ٢١٠ W (٢٠١٠ﺕ , ٢٣٠ن  %ﺥ,اه) ,د.
و ز هgB  Qارش ﺕU&,ﮥ ا<& 0زن C
) %I ،(٢٠٠ی ١.١  3رد  %از %دم (,Aره
٧
در ﺡل ﺕ ،U&,د&  0V( 0&%ب )ار).
در gBارش &زن ی ,p<,ه 0 Qﺥ,ا ( Qدر ﺡل
ﺡﺽ ،%ﻝ, ٧٧١ % sن  %از gر^<Bن د 0
&,اد) و  Rاز , ١٠٠ن  %از (,د(ن  )ر&
 ٢ن1A  :, F.ن ،وI " .ه , +وّBH
* ﯾ دار(,,:ﯾّ در ن  ،"٢١صK.
 ٣هMن ،ص٧.
 ٤هMن ،ص?.
 ٥هMن ،ص١٠.
 ٦هMن ،ص١K.
7
Human Development Report 2006, Beyond Scarcity:
Power, poverty and the global water crisis, p.10
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د&) 0&%ار)١؛  ای Wﺡ<ب  %١ﺵ%8و)ان >8ن
? 0ﺕ,ا, )-ن ,Iا Wرا Kﻝ,? Uد,J  ،:ر TI
از ﺡ,$ق ﺥ,د %ﺥ,ردار %B 0د) و در  % :%8از
٢
ز))  0Bودیّ ,ا> ا) %٧ .ای-ن ،زن ه<.)-
در ای % ،W Wﺥhف ﺕ{ّ,ر رای ،وﺽ,A( ّUره
V%ASﮥ &%ی دار ه  Qﺵ)ّت وﺥ Qا&:
 ,-dان ?& ،,زن ه?pر و ﺕU&,ﮥ ا{Iد
) (OECDاhdم (%د ( در &ل % ،٢٠٠٨خ pر
(,Aره اروSی& ,cd 0زن ٧.٩ ،در) ,د:
ا& ٣و <  1اداﮥ اgVای Rای% Wخ ا%از %Hا0
(%د.
ی ه? ،RS )-* Wادارۀ ر %و (ر ای^ت ):
در ﺥ%یgB Wارش ﺥ,د ) & (٢٠٠٩ %1aاhّJع داد
%
( ":در  :اوت ،ﺕ)Uاد ا%Vاد pر  ٠٠٠
اgVای  Rر, ١ .٩ QIن و %خ pر  ٩.٧
در) اgVای Rی ٤"Vاﻝ 1ای Wر< QIر ﺥ,ﺵ-1
^ %خ pر ر&?  - -0ﺕ%Uی0
ا&%* ،ا ( اً ,
( داردg -ان pر را ( Qﺕ %از )$ار ﺡ 0$$ﺕW?6
 0زد ،در ,رﺕ% ( 0خ pر  %fر&?0
),&,م  U (-(U-6ر وا - `Iﺕ% %ا
pر ا& -در & ١ .٨ Kدر) %Iار دارد ٥.در
ای,A( Wر ،در ﺡﻝ ٠٧ ( 0رد د^ر %ف ,د>ﮥ
 0 0tﺵ,د ،ه,-ز , ٠ن ) %ی 0-Uﺡ)ود ی4
ﺵ,A( ّU?> QAر( ? )IVﮥ در 0ا&) .ایW
درﺡﻝ< ( (,Aر   ،,( Crو>,د ن ( ٧
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&ل ا& زی %ﺽ%ب ﺕ%ی Qه ﺵ)ی) ا{Iد از
& ,ای^ت )% 0 %&  :د ،ﺕ,ا< ا& )8اﺵ
و درن رایHن را  %دم ﺥ,د ارا yده) و  hdو،:
در ای, Wرد  ،ﺕ)Uاد زید از (,Aره >8ن &ّ,م
ه?pر ?ی) .٦ه% ،)-*%ز )-ه   دوﻝ (,
روﺵ Wا& و ره  ا$د از ن %Sداﺥ ای ،Qاّ ایW
rل را   )?dزدم ﺕ ,Hی%& Qی دار   ،ﺕ?م
اpت ﺥ,د   0ﺥ,اه) و   ّIن را دارد (
*%J W-ح هی 0را Sد& :زد(
* (< 0ورد  ( )-( 0در (,Aر  V%AS 0U-ا
 Crژا ( WSﺕ )ّﺕ% C1I 0ا <ر )ل "ای) :ل"
رﺵ) <,ب  0ﺵ))S ،ی)ۀ "%گ  08Bدر ا%k
اﺽ( Vر"  )Iر )اول و رای ﺵ) ( %ا ن
ی 4واژ :اﺥ%اع (( :)--روﺵ ٧.0ایA Wن ده)-ۀ اوج
AVر  %fا< 0ا& (  (ر%Bان ژا WSوارد 0
ی).
 ه %ﺡل ،از ای Wد& ? ,ه دردور <ر ا&.
ه?ﮥ ای Wه را  QBﺕ  ای%& ( Q&% p Wی
دار  ،دی  %Hه و>  )-دوران ا)ای 0ﺕ,pی Wﺥ,د
( در ,V" C$داﻝ< 0Iّ% 0A$ "Qای %( 0د،
ﺥ{ ) 0I%ارد و اداﮥ ﺡت ای? Q<& Wر)
ا,اع ر%Vم ه (,ﺕّ) :ت( و ا1ﺵ ر%& 0Iی،
8ی ً   %N-ن * 0 gﺵ,د ( ا%وز در د
ﺵه)یp .Qﮥ  Qّ 8دی ( %Hاز دل ه?, Wﺽ,ع
%ون  0ی) ای ( <-و%& 0Iی دار  ،ﺡ 0در
(,Aره  V%ASو "اﻝ ",Hه0hN- W-*  Q
در :)Kfو ان ی  4ی 4ﺡ,$ق د%(,اﺕ% 4دم را
ز%B 0 xSد ،دی 0? %Hﺕ,ان اtر داﺵ (
(,Aره ,?S  ،:) 3$dدن را%& :ی دار Iدر
ﺵ )-ﺕ ﺡ  0ا)ای 0ﺕ%ی Wﺡ,$ق د%(,اﺕ 4ﺥ,د
د& ی ,?) .)-اش را  0ﺕ,ان در زی? :,1دی) ( 
ا>%ا < 6ه ,ﻝ%1اﻝ 08> 4 0و )-وق W
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اﻝ?,S 0ل  و&ﮥ دوﻝ ,  B,د ( :)Aﺵ):
ا&  ،ی وﺽ (hV ّUر %Nی ١و إﻝ 0ﺥ(%
&&,ل د%(,ا& ،0در %8ی Wﺡﻝ * QAﺥ,د را رو
وا ّUIه &%ی دار )ا{رات ،ﻝ 0ﺵ)ن
ا{Iد% ،ان ه  0Sدر p ،0Sر , ،%$V ،د
 Yزی< و)- 0 (...د و  ﺡ *ر*,ب ه (0
&%ی دار و & 0Uدر ر&)ن  ر%Vم هی 0در داﺥC
  hﺕ? ( 0<( 0در ای ،Q<& Wزی %ﻝ)H
&<ً ?d ،Q
ی 4ا ّIﻝ  0ﺵ ،),ﺥ  .)-( 0ا>ز :ده) ی0p
از ? ,ه "ﺥ,ش م" اﺡgاب &&,ل د%(,ات را
%این rل ,? A ( Qgﮥ ﺥ%وار ا& :ﺡgب
&&,ل د%(,ات & .)y,ﺡgب &&,ل د%pات &)y,
در &ل   ١٨٨٩ه?pر gدی 4اﺕدی ه (ر%B
و روﺵ%p-ه ا& Qp8ﺕ CpAﺵ) (  %Aﺥ,اهن
ﺡ,$ق  0-و د%pاﺕ, 4د .ﺡgب  ﺕhش %HS
& ٢ل را 
ﺥ,د ﺡ رأ %ا ه? %دان ^
د& ورد ،وﻝ 0ا6ت در ﺵ%8دار ه ه-* Qن در
د& %kوت )-ان  ،) 0Iا%Vاد ( %kوت %A
داﺵ )-از ﺡ رأ % %Aﺥ,ردار ,د)٢؛ در &ل
 <,?( ،١٩١٧ه از ن (-ر )-V%B :و ی 4ﺡgب
ر(<< 0ﺕ CpAداد) .ﺡgب &&,ل د%(,ات
&% ( ،)y,ا ا ّوﻝ Wر در &ل )I ١٩٣٢رت &&0
را  د&  ،V%Bﺕ ا6ت &g ،٢٠٠ %1aدی4
 & ٧٢ل ،ﺡgب ﺡ( Qدر ن (,Aر ,د .ای Wﺡgب xS
&ل ﺡh ,pاK$ع ،در &ل % ،١٩٧ا
از
ا ّوﻝ Wر ا6ت را  ا 0Vhyاز & ﺡgب tV
(ر ﺥ )U .از دو دورۀ ا6ﺕ ،0ای Wﺡgب )ّ Nدًا
در &ل )I ،١٩٨رت را  د&  V%Bو ﺕ &ل
 ،١٩٩١ﺡgب ﺡ( Qدر &, )y,د .ﺡgب &&,ل
د%(,ات & )y,از ا6ت ١٩٩ %1a& ١٨ 0,?d
ﺕ ا6ت )I ،٢٠٠ %1a& ١٧ 0,?dرت را در
د& داﺵ.
ﺡgب &&,ل د%(,ات & ،)y,از fز >08> -
ا ّول  ،ﺕ%& Q<& 8-ی دار را qSی p ، V%از ن
در %ا %ه %ﺕ)8ی) دVع %( gد :ا& .ای Wﺡgب
ه? Aاhdم (%د :ا& ن * (  ` &%ی دار
1
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2
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& )y,ا&% ،ا $1Jﮥ (ر %Bن (,Aر ه ) Qو
&,د )-ا& .اgVای Rا&?rر (ر%Bان >8ن & ّ,م ،ی0p
از  :)?dﺕ%ی,d Wا Cرﺵ) ا{Iد و اgVای Rدر) ّ0
و ایNد دوﻝ ر :Vا>? 0dدر & )y,و دی,A( %Hره
اروSی, 0د :ا& )y,& .از fز دهﮥ  ،١٩ ٠ی 0pاز
در (B)--ن )?dۀ &%ی  (,Aره >8ن & ّ,م
,د .:دوﻝ ه ﺕ ره %1ﺡgب &&,ل د%(,ات
&  ،)y,ه?ﮥ ﺕ,ان از )ور &%یﮥ & )y,
ﺥور% ،ی^ pﺕ Wو ﺵ%ق & ﺡ?ی (%د :ا).
ای Wﺡgب در دوران  )Uاز > 08> -د ّوم ^ّUV ،در
ا,اع &زن ه ﻝ 0ا%aیﻝ<)- )- ،0وق W
اﻝ?,S 0ل ﺵ%( (%د :و $1Jﮥ (ر )y,& %Bرا )d$
(%د :ا& ( *ّUV W-ﻝ هی 0در >%<B 8ش ر:V
و  >, 08رت  .)%B 0دوﻝ ه ﺕ
(%-ل ای Wﺡgب& ،ﻝن ?د از ﺵ (%در ﺕ%یQ
ا{Iد دوﻝ .اد%V &%Sی 0,-> $ﺥ,ددار
(%د) .در )-* 0J ،Nی Wده ،ﺵ (%ه Qّ 8
& «,pS,(» )- )y,و »ا «xJدر %Vی0,-> $
ﺕ &Kﮥ Sرﺕی)ّUV ،ل ,د).
ه? 0H<1ﺡgب &&,ل د%(,ات & ،)y,در 8ی
ه?%&  Aی دار & )y,و &%ی >, 08د:
ا& .در 8ر  ،١٩٨٣ز( ( 0ر%Bان ^,Vد در
ﻝ?ن  0%fد&  ا{dب زد) ،ﺵ (%ه
اﺕ& C,,ز ن (,Aر  دوﻝ &% )y,ا>%( Uد).
دوﻝ ﺕ (%-ل ﺡgب &&,ل د%(,ات و اﺕدی
ه (ر %Bوا<  ن ،ﺕ$ﺽ (ر%Bان ا0{d
در ﻝ?ن  0%fرا رد و ^,Vد ,رد ز ﺵ (%ه
اﺕ& C,,ز ﻝ?ن  0%fرا  ن (,Aر در
(%د).
 0Jدهﮥ  ،١٩٣٠ﺡgب &&,ل د%(,ات &Y$V  ،)y,
 dﺡgب (? )y,& <,و اﺕد ﺵ,رو , ،اﺽ`
ﺥ{? داﺵ p ،در &%ا& %ارو ،Sدر &,(%ب ه%
ﺕ)8ی) و ﺥ  1< %Kﺕ)ّ $س ﻝ ّpﺥ{0,
ﺵ,? (%د,-d  .ان rل ،ﺵ )y,& (%ه در
»%یHد  Wاﻝ? «0در > -داﺥ 0ا&d a
Vﺵ< 0,I%f ،Qاhdم و <N 3>,زات دا<
ﺵ)؛ در ﺡﻝ ( 0ا%Vاد داو 3Jﺵ (%در ارﺕ)h-V R
 ره %1ژ%ال »%هی d ( «Qاﺕد ﺵ,رو 0
>,-d  ،)H-ان %8Iن ّ, 0رد ﺕ,Aی %Iار 0
 .)-V%Bدر ای Wدور ،:روا )y,& W Yو ﻝ?ن ز
<ر دو& ,د ،و ?یB)-ن %وه ،)y,& 0t
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 ﺕی) دوﻝ &&,ل د%(,ات ن (,Aر ،در %ا&Q
N-Sه?& Wﻝ%Hد ﺕ,ﻝّ) ه %ﺵ%( (%د).

%Sﺕل را از %1 Wد ،ﺕ%1یpت ﺡgب &&,ل
١
د%(,ات &%& ،)y,ی :%6 ً Uﺵ).

 08> -> 0Jد ّوم ،دوﻝ & ،)y,ه?pر %A
&%ی داران & )y,و ﻝ? 0را ﺕی) (%د .ﺵW
>V 0H-ﺵ<g  Qان  CIﺕ^,V  08ّ>,د, ،ا ّد ا ّوﻝﮥ
 0U-و ﺕ<ت &ﺥ & ،)y,وا< ,د .وBن
دریی ،)y,& 0ای,? Wﻝ ه را در دری ﻝ4
ﺡ?ی %( 0د و را :ه Wو %Vود :Bه & ،)y,در
> 8ا$ل &%ز و ّ?8ت  %وژ و از ن > 
>81ﮥ ﺵ d ،0I%اﺕد ﺵ,رو  (ر  0 V%Bﺵ).
ﺵ?ر زید از (? <,ه & )y,در دوران >-
در اردو :Bه  0tز)ا 0ﺵ), :د) و ﺕ,زی` و
%A R6Sیت (? 0<,از %Jی و&ی 0,?d $ Cو
,-? ،<Sع اhdم ﺵ), :د.

از ای, Wﺽ,ع qHریQ؛ در > دی %Hاز ,ﺵﮥ ﺥ,د،
اﺵر :ا داﺵ ای)  ا,&%ﻝ<) Qاز ن  ,-dان
ای),yﻝ,ژ >8ن و 0-Jم %د :ای)( و  Bای) ":ا%B
ﺵ?   )$Uای),yﻝ,ژ >8ن و 0-Jﺵ)4?( xS ،
زید  %دم ای%ان و ی)-ۀ ن ,6اه) (%د ،وﻝ 0ا%B
  )$Uای),yﻝ,ژ *@ %ا ای%ان ﺵ)  ﺥ,د ا>ز:
 0ده Qا$د  َرویﮥ ﺵ?  ."Q-pا,&%ﻝ<Q
)%Sوﻝ^ 0yg> ،( %ی 4-از ر(<< Qو اﺕ ً Iی 0pاز
 R6ه  0I%ن ا& ( * :)pو ﺥhﮥ ن در
ه?ن 1dرت (,ﺕS :ی) <,?( < 0ا%k
 %Aر( xو ا&  xHل  :) (١٨ ٨ا&:
"(ر%Bان ﺕ?,A( 0ره )ّ ،ﺵ,ی)" .ا%وز  
ی, 4ﺽ,ع واﺡ) ،ی%& Q<& 0-Uی دار >،08
رو  رو ه<Q؛ &<? ( 0ﺕّ cد "(ر و &%ی" و
,8A hد ا&
"ا&?rر"r  -ﮥ وی 0B.ه نً ( -
و "ا1ﺵ  (hVدر ی ,& 4و %kوت در & ,دی،"%H
"> ٢"-و  :%fه?% 0Hﺥ 0از ﺕU1ت ن ه<)-؛ 
ه? Wﺕ%ﺕ ،3ﺕ? ( 0<( 0ﺕ & ِ%& Qی ه<،)-
 ی 4دی %Hو> اﺵ%ا دار) .و 1 0Iاز
ا,&%ﻝ<) ،Q-( 0 Qون ن ( ,6اه Qوارد 
ه  :)Sو ﺕ,ری 4ﺵ,ی ،Qی 0-Uه?ن )Iر hBوی.
&hKن  (ر& ١٩ %Bﻝﮥ (,ر gS :ﺥ و 8ب اﺡ?)
زاد( :ر& ١ %Bﻝﮥ > % ( -0A( >,ا %kﺕNوز ی
%& Rی دار
زار >( 0<-ر %Vﺥ,د را در ﺕ ِ
%د&^ر &,زا)) % -٣ا  اه?ّ دار) (,د(ن
 ٤.:ّgfی 0-Uه?ن )Iر -SهB)-ن ا 0Vدر ای%ان %ای?ن

 xSاز Sین > ،-ﺡgب &&,ل د%(,ات &)y,
 ^ّUVدر >%& -د ﺵ%( (%د .دوﻝ ه ﺕ
(%-ل ای Wﺡgب ،در دVع از &%ی دار >،08
 ^ّUVدر ﺕ%ی Qا{Iد ﺵ,رو (  اpر ای^ت
)& :زن داد :ﺵ), :د ،ﺵ%( (%د) .در ایW
دوران ،ای Wﺡgب ،وا&Kﮥ ا$ل (? 4ه ﻝ«&» 0
 اﺕدی ه (ر&,& %Bل د%(,ات در )h-V
,د .ی 0pاز gر%Bی% Wا(%6 gاﺕ% 0ا ﺡ?ﮥ
اﺕ? 0اﺡ?ﻝ  0اﺕد ﺵ,رو در &, %$< )y,د .هQ
* ،W-ﺥرج از tرت Sرﻝ?ن و ﺕ tرت <Q$
ره %1ﺡgب &&,ل د%(,ات & ،)y,ژا% x
ا )  (0 .ایNد ﺵ), :د ( ،در ارﺕ1ط < Q$
»&«&, ،د و &زن >& 0&,ﻝ?ن ّUV 0%fﻝ
%( 0د .دو روز Hر ( و>,د ن را %ا ا ّوﻝW
ر ا%( AVد) Vh ،زداﺵ و ز)ا 0ﺵ)).
ه?pر ﺡgب &&,ل د%(,ات & ،«&»  )y,در
اوا& Yدهﮥ  ،١٩٧٠در ارﺕ1ط  اh$ب %Sﺕل ،ی 4ر
دی 0-d %Hﺵ) .ای Wﺡgب ً -d ،اh$ب %Sﺕل را 
,-dان ی 4اh$ب (?,p ،0<,م (%د و  ^ّUVدر
(-ر »ری,& ,ارز« &&,ل د%(,ات %Iار .V%B
دوﻝ & )y,و ای Wﺡgب ه 6 ,Bﻝ  0ا&%$ار
وBن دریی% 0ی pدر %ون %زه %S 0ﺕل،
از ﺥ,د Aن )اد) و ز,&» ( 0ارز«  ه?pر
»&«  V,ﺵ) ﺕ)8ی)  dﻝ pﺥ{ 0,در

 ١اد( ،اMا  .ان  ،$5ا " .cهIMا* * +eل
د ا* +و ال د ا* f*5 , (;& :+و
* ،ﯾ
 g*5خ ;GIار  ,د " f", ،"1
رو;  .
I " , ; $I ٢ه , +وّBH
دار("W ،ت ? ٧-و .١١-١٠

Gن * ﯾ

 ٣ر ع ; i " \!C ,وزM ،د *!Cۀ  "+ &Sاز
"رزا" )رهﯾ +زن اﯾان(:
http://iranroza.blogspot.com/2009/08/blog-post_614.html
 ٤در iۀ ﺡ!Mۀ  + kا*ا  , 4jار [)ّ $در  $ه(
 ٢٧د*   ١٨  ٢٠٠٨ژا ﯾۀ  ،٢٠٠٩ﺡ;ود   K٣١دF
 Xو   ١٨٧٢دi Fوح .;;c
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اه?ّ دار) ( -SهB)-ن %dا 0Iدر دوﻝ .اد&%S
دا?ر .١ی  0-Uه?ن ا)از 0  :ی) در C$
&,(%ب ا ّIه  0,Iو .اد ﺕ & Qدر ای%ان
ی< ( Qدر A( C$ر ,ن &%ﺥ%S &,aو از
& ,دوﻝ ای,A( Wر 0 ٢ای< .Qی 0-Uه?ن )Iر (
%Sوز (ر%Bان (رﺥﮥ < 0A,در وgو ٣hyی
اﺵل (رﺥﮥ در و & :%N-Sز "ری "4aدر
ﺵ  ,Bpو&ﮥ (ر%Bان ٤اه?ّ دارد ( 1رزات
(ر %Bو &)-یpی 0در ای%ان .در ی1d 4رت ،و0I
,B 0ی Qا,&%ﻝ< ،Qی1 0-Uرزات ﺕ,د :ه
زﺡ?%& Rpا& %د 0A6 ،از 1رزۀ  و ﺽ %
ه %ی 4از ن ،ﺽ %ا   ا& .ای,> Wه%ۀ ,8م
ا,&%ﻝ< Qا&.
و اّ <ﻝﮥ qه .3در ای$1J ( Wﮥ (ر %Bو ﺕ,د :ه
زﺡ? Rpدر ای%ان  ,Jر (ّq 0ه 01ه< ،)-ﺕ%دی)
< .اّ ای, Wﺽ,ع را 1ی) از  %tدور داﺵ (
qه ،3در ن ای WاAIر ،ری Aدر ﺵ%ای Yدﺵ,ار
ز) 0Bو  0(hVدارد ( در ن  &,I  .)% 0 %ل
 ه"CH
ر( ،xدر  0?<Iاز ّ)$ﮥ "<V % )$ﮥ ﺡ ّ
q %$V ":ه ،3ﺽ? Wن ( ن  %$Vوا 0UIا& ،در
 Wdﺡل ا%dاض  %$V dوا 0 g 0UIﺵ)q .ه،3
ق در ﺕ -H-اVد :ا&q [...] ،ه3
 :و Vن ِ ,6
ﺕ%ی %دم ا&q .هr  3ﮥ ﺥ,ﺵ 061ﺕ% 0ّ6دم
ا& و از % Wدr  Rﮥ Kﻝ1ﮥ ﺥ,ﺵ 061وا0UI
ن ه&" ٥و  ,Iل ﻝ ،W-ا%وز " ?dﺕ%ی WریA
ه qه 3در & Qا>? % 0dﺕ,د :ه زﺡ? Rpو
World Health Organization, "Gaza Strip: Initial Health
Needs Assessment" (PDF), p.2
http://militantmag1.blogfa.com/post-821.aspx
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ﺕ,ا 0ن ه در %ا% %وه ﻝ6<B QNﮥ &%ی
 8ا&" ٦از ای Wرو& ( 1رزq  :ه 3ی) در
(-ر 1رزۀ $1Jﺕ -0ی1 0-Uرز% :ا ﺕ %در &K
و (ّ ه< 0ﺕ,د :ه ا&?rر ﺵ) -:ﺵ))>  ،ا از
ن .اّ <ر  -ﺡ 0در  -@* OJای, Wﺽ,ع را
 hوارو در  )--( 0و )-S 0ار) ( )Iم <6
( ً
1رزۀ ﺥ 4Aو ﺕ,ریq  4ه 3و ﺥ%اVت ا& و )Iم
دوّم 1رز% :ا ﺡ,$ق اAIر زﺡ? .Rpﻝ  W-در&0
,B 0ی) ( ﺕ1ت ﺕ< 0ی<" 0ﺕ` و ﮥ ا0
ن ﺵ) :ی1 Y< 0-Uرزۀ $1Jﺕ 0ﺕ,د :ه ا&?rر ﺵ):
 dا&?rر%Bان" ٧و ای" ( Wی 4ر(<< ،ی)
ﺕ%یﻝ< ی 0-Uدﺵ?q Wه 3ﺵ) ،ﻝ Wpی4
ﺕ%یﻝ< دیﻝ1 ،4pرزq d :ه 3را اgا 0dو
 %ا&س ی 4ﺕ :%< s1و  ً V%ﺕ,ری ( 0pه?,ار:
ی<pن ﺵ) ،اNم ? 0ده) p ،ن را  ,Jر
S % Tّ6Aیﮥ 1رزۀ $1Jﺕ  [...] 0اNم 0
ر&)" ٨.روش 1رزۀ   qه ،3ه? ,B Wا&؛
ی 0-Uه?%ا1  :رزۀ $1Jﺕ 0و  >)ا از ن.
ﺵ? ,ﺵ ای) (  & -ﺕ,د :ای 0از > Uرا  &-
 0ز %kj R$" ( Qدر Sی)ار ای Wرژی Qز
 W-* ،W %t  ")-( 0ارزی 0ا در& ا&.
& 0& 0Jل qBﺵ ،و  ﺥ{,ص در *& )-ل اﺥ، %
ﺡ (%ه ا%dاﺽ 0و را 0ه زید ن اAIر
(ر %Bو %وم > Uو>,د داﺵ ا& ،دا-ﮥ ایW
ا%dاﺽت ،ﺕ ن ﺡ ّ) ,د :ا& ( رژی,J  g Qر
ﺽ? 0-ی   0-dن ا%dاف (%د :و  .)-( 0ه?W
* ،RS )-در &ی "اﻝ) "Oوا<  اﺡ?) ﺕ(0ّ(,
 %A- 01Kﺵ)  ,-dان ",ج ا%dاض ی 0 $ه در
  hدوﻝ ه)Aار  0ده) (
را :ا&؟" ,ی<ً ?d ،:)-
"> "g1& R1-را %Vا,ش ( )--و %ا ﺥgش "ی0 $
ه" ( )--( %pV ٩ای Wی 0pدی %Hﺵ,ﺥ% 0دار <:
" ﺕ ّ(%ت 0ه )ون ﺵ 1ّ{U 4ا& .ﺕ)-  8-
6
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 ;c,ﯾ  Mوارد ﯾ وارد  ,ر،
ا)ار ;*،ر` , IB ،ا* (nر`ان زل
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& > ( < g1ﺥ,د را  ی $ه  0 0ده).
اgHۀ ا 0ای Wﺡ (%ﺥ,د>,ش %Hا 0از 0H-&%B
ﺥ,اد :و ﺵ %ﺥ%V 4Aز) ,زاد و ا>رۀ < Wpﺥ%
 :و اداﮥ ﺕ{%V Cز) و درن ه?< %ا&" و در
Sین ه, 0 Qی<) " ی) از ﺥ<ﮥ %Sا)و g1& :ﺥرج ﺵ)
و %H %Aان ﺥ%وش 0ه ], [...د".
اﻝ W 1اpر ? 0A6 ( Q-( 0از اAIر %وم و
زﺡ? ،Rpدر ه? Wا6ت اﺥ %و در ) C$
هﺵ? ، ,&,-0در >81ﮥ اﺡ?) .اد %Iار ) )-V%B
وی  :.رﺵ :,دادن ه اﺡ?) .اد Cr ،اgVای Rﺡ,$ق
<? %و ز 0H<Aو  ( :%fان ه Qدارد ی 4ی4
ه? را %B 0 xSد( اّ ای, Wﺽ,ع ﺕ 8-در (,ﺕ:
)ّت دوام ﺥ,اه) ورد  .ا>%ا و ﺕ % C?pه
ﺕ)Uی& Cﺥر )زی,-d %ان %Jح ﺕّ,ل ا{Iد  (١و
ی,رش وﺡ  -Aا)ای 0ﺕ%ی Wﺡ,$ق ای WاAIرO ،
 hروﺵ Wﺥ,اه) و ﺥ,اه) دی) ( * ,B
 )-ه ( ً
ه? WاAIر ،در  C$رژی Qﺥ,اه )-ای<د )(? ای( W
<ر از ن در ﺕ? 0ای& Wل ه ای<د :ا) و ?0
ﺕ,ان ای Wا %را اpر (%د( ( 0V <Vاﻝ?)-( :H Cr
 pN%ران ای%ا ( ،0ه %روز  Rاز  RSزی %ر
واردات  0رویﮥ  %ﺥر> %?( ،0ﺥ )--( 0 Qو از
ه< 0 YI& 0ﺵ ٢),ی *)-ی Wهgار  %از (ر%Bان
(رﺥﮥ "رو  ورﺵ "0H<pای%ان ﺥ,درو و ...ای Wه
و <ر دی )- %Hن ،ه?ن %و ﻝ :ّ,$ا ه<)-
( %Iار ا& در  Oاوّل 1رزt  :م (%I 0,-ار
.)%B
ﺵ? در  0?<Iاز ,ﺵﮥ ﺥ,د ,? )-*  ،از اh$ت
ا>? Cr-0dاh$ب رو& W* ،و  -:%fاﺵر :ا
<ر qBارا داﺵ و &%ی  ً Uد1ل ن ی)- `?> 4
 %fوا,? `Iد :ای) .و 0Iﺵ?  &%اغ اh$ب رو& ی
* 0 Wروی)  ،دو روی)اد  Qtdﺕری &ز &%و(ر
* + . 4 c ١ز( ،زاد *ز(  Mه ،ﺡrف
;رﯾ ; , * +iه )ه; ;Mدن ﯾرا ه( ،ت ,
ارزش ا)ود $و [.$
٢
)` ,ارش اﯾ!5 , ،ﯾۀ  ر ر* X +Mر در *ل ،٨٧
ﯾ ! 3ن و  ٣٨٢ه)ار   , s,ارزش  ! ٧٩٠ن دZر
وارد  Xر  ،$;cﺡل ن  اﯾ ر در *ل ? ،٨ﯾ3
! ن و ?? ه)ار   ,د $ا*   ;M W` .در *
*ل ر( )  ٣?٨ه)ار   ,ارزش ٣١٠
" $
! ن دZر  s,وارد  Xر  $;cا* :
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=77005
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داری) ،دو روی)اد ( ه,-ز ه  Qه و AI-ت
^ ? 0ﺕ,ان  &د0B
زید ﺡ,ل ن و>,د دارد و اً ,
و در ی 4ﺥ Yاز (-ر ن ه ,1dر (%د .ﺡr 0ل
Kَ%Iن را ه%K ( Qح (%دی) 4*,(  ،و &د:
ا < و از  cIﺕ $در ,رد ن ه?)-*  A
 :)?d CpAد&  %Bی1ن ا&؛ < W<6ﻝ ای<-
( ی) ﺕ%( WUد د%I ً $IاKن * (<, 0د :ا)،
ی 0-Uی) %ز )-ن را  دی%Hان ﺕ T6Aداد.
%I c8ا,<-) Kب  ﺡَ?)ان ا Wاﺵ 3ّ$ U
 0c8 (Y%Iا& هً%ا ,%ط  &) :ه &ّ,م ﺕ
 QN-Sه ، %Nی 0-Uد& ( Qدوی< &ل >%ین داﺵ
ا&) .ﺡ)ودًا از Iم ﺡ 3اﻝ&  َgل h ٨٧٧د
ﺕ & 0,H%دوﻝ اﺡ<ء در h ١٠٧٧د ( در وا`I
ه?ﮥ ﺡ (%ه و Iم هی ( 0از %Iن &ّ,م ه)U  %N
در ای%ان W ،اﻝ%8-ی ،Wﺵم و ﺵ?ل %Vی $رو داد ،:
 0-Uا%I ،Qdا Kﻝ V%B 3$ا& .در ﺡ،0K%I ،$$
,8م ی >%ین و ی ﻝ 3$ه?I 0Hم ه و > R1-هی0
ا& ( در ,Bﺵ و (-ر hد ا& d 0hﺥVh
 0&ّ1dرو داد :ا& .اّ   0-Uاﺥ%I ،Tا،K
 c8ا 0h$ا 0-> )U&,ا& (  dﺥVh
,A 0&1dری) و ﺡ 0(%را در >,-ب ای%ان ره%1
?,د ٣.در %ی,-d  ،Wان ی 0pاز %ا( gا)I 0رت
)Iرت K%Iن ،ای R1-> Wاز ﺕ%$یh ٨٩٩ ً 1د 
و&ﮥ ا )U&,اﻝ<%8 W Wام اﻝ 0-َNو  درد&
 R6 WV%Bو& 0Uاز %ی Wو  OKَIﺵV%B Cp
)اﻝ-0ّ-Nی ه?ن -Bو  ( -اﻝ ً از اهﻝّ-> 0ﮥ Vرس
,د ،از &)1d ,ان در ( V,ﺕ QUدی) :و )Uه از &,
ﺡ?)ان  Y%Iدر &ل  ٨٩م%  ،ی&%V Wد :ﺵ):
,د( ،از ﺡ)ودًا &ل  ٩٧٨م  ی 4ﺡ 0 ,pﺕّg-ل
)Sا (%د و در &ل %B C?c C(  ١٠٧٧دی) ٤.
hdوK%I R1-> ،:ن در ای%ان )( اﻝ 1ز ی) ﺕ()
(%د اhJق اhKح K%Iن  %دا ( 0dد,dت
ﺥ,د را در &%ز Wای%ان %(0 %B0Sد) - ،
ﺕ() ا& (  % `-نه دار) و  0? %Bﺕ,ان
ایWه را  %ز  0UJIاز &ی %ا&?dن >)ا (%د(،
٣

روﺡuG" .t ;ّ* ،+
ا;ﯾ ،Xش ،٢K .ص٨٩.

ا& +,Yا G ،"Cن
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 ر V ،رس ،ﺵ?ل ای%ان و ذریNن،ﺥ%ا&ن،
١
وراء اﻝ %8-و &<ن )ود  0ﺵ) :ا&.
^
<ﻝﮥ دی %Hه ( Qی) در  ،V%B %tای ( <-ا ّو ً
>%I R1-اKن %ا {,ن )ن از زار د&:H
ﺡf  0A1-> ،0,pی & ّ, %د :و ,* ،ًkن ایW
% c8ﺥhف اه)اف ﺡ ,pه و Iﺡ0 (%
(%د :ا&%- ،ای, Wرّﺥن و ,ی< ( 0B)-از دی):B
هت ﺡ(  Qن ه %H 0ی<B ،)-ه 0دررۀ ن
&  0-6دور از ﺡ $$و cIوت هی% 0ﺽ
٢
%Kح %( 0د).
در ,رد 1&-ت ا{Iد دوﻝ ه ,<-ب 
K%Iن ه Qﺡ%ف <ر ا& )ای Wرا ه Qی) اﺽV
( ( 0y<  )-در ^  ن اﺵر%( :دم( اّ ن *
( <ّ 0 %t  Qر&) ای ( <-ای1&- Wت ه* %
,د%I ،:ا,V  0داﻝ<) Qاﺵ ا&,-d  .ان rل،
%ﺥ<%و 1Iدی ( 0در &ل .: ٣قّ)  ،ت ٩
 :در ﻝ< )اﺡ<( -ی 0pاز %ا( gا 0ﺡ,p
%Iا% 0 %&  -Kد :ا& ،در &%ﮥ ﺥ,د دررۀ
ای Wﺵ, 0 W-* %8ی<):
»] [...در ﺵ R %8از < هgار %د &aه 0ﺵ) و
K& )-Bن ن %د ﺵ%ی, Oد ] [...م او ا)U&,
,د :ا& و *,ن از اه Cن ﺵq * ( )-&%S %8ه3
دار ,Bی) (   )U&,ای? . Qز  )--pو روز:
)ار) و ﻝ 0 0K{ )? % Wpا  dو & Qو
 %1Sاو  . )%$ا [...] )U&,وّ (%د :ا&
%Vز)ان ﺥ,د را ( )ام ﺵ Rﺕ Wاز %Vز)ان  WایW
Sدﺵه :H 0دار) و  )--( tVر dرا  )dل و
داد و 6ﻝ ی)pی )--p %Hﺕ  Wز ی .Qا(,-ن ایAن را
 Qtd %{Iا& ( داراﻝ? 4ایAن ا& و ﺕ( 06
ﺵ Rوزی %دار)  xSای Wﺵ % 4 Rی 4ﺕ)--A- 6
و ﺵ Rوزی % %ﺕ 06دی %Hو ه(%ر ( ﺵ)  (p-ج
ی)pی& 0 %Hز) و ایAن را در ن و 0& Iهgار :)-
درم ﺥ%ی) :ز 0Hو ﺡ, 0A1د و (Aورز و 01f
%( 0د) و از ر,6 g* %Aُd dا& )-و ا0<( %B
دروی Rﺵ) ی ﺡ%I 3ض ،او را ﺕ%( )ّ8Uد) ﺕ
(رش  ,pﺵ) و ا %Bزر (< 0را  %دی, %Hد
١

ژ; ،ﯾ &BبC " .ن در اﯾان"  ! ،رﯾ gا*Yم،
*ل * ّمG, ،ر  ،٨١ص?٨.
٢
ر  gc :, F.ر(;ّM ،ا ".م ا X ،"Cﯾۀ
دا;1Xۀ اد,ت و  !2م ا  +ﯾ) ،ص١K٧.

Q٧

 Rازیﮥ او %p 3Jد)  ،و ه%f %ی) ( 3ان ﺵ%8
ا )Vو  0U-دا) *)-ان ( (ف او ﺵ) ی )اد)
ﺕ او ا&1ب و ﻝ ( 0در  U-او  (ر ی) %6ی) و
 %اد ﺥ,د زر ایAن ( ه?ن )Iر ( &), :د ز
داد و ا 0<( %Bاز ﺥ)او)ان  4و ا&1ب را 0p
ﺥ%اب ﺵ) و ,ّ Iت دان (%دن )اﺵ 0ایAن hfن
ﺥ,د را gد (%د) (  ))Aو ن  4و ا&1ب
دان (%د) و از ﺡ 4 3ه ,6ا& ، )-و
&ه ﺵ) در ﻝ< (  4ﺵ)  & ,رf d
رد ( ( )--ه < )-و ?dرت & و gد &ن از
ل &Kن ده ،)-و ن & WJhرا &دات  )-B 0و
وزرا ایAن را ﺵ [...] :%yو در ن ﺵ %8ﺥ%ی) و
%Vوﺥ و داد و &)  &%ب %( 0د) و &%ب در
ز C1ه ,د در ه %ز 01ﺵ Rهgار درم &,* . -ن
%( Uد) ز C1ﺵ?%د) و ه?-ن  )-V%B%و
ن  0<( )$از ن %ون %1د و ن >  J,Vه ,p
 )-Vو  { )% :%و  دیh %Hد  ،ا? 0<( %Bز ()-
او را ز )ار) و ﻝ Wpﺥ,د  .)--pو *,ن &Kن
 )-A%ه  ( %و &,B W6ی) او را >,اب ﺥ,ش ده)
٣
و ﺕ,اﺽ` («[...])-
)ی Wﺕ%ﺕB  ،3ﮥ 1Iدی ،0در اﺡ<% ،دم Uف
از ﻝت ,د :ا) ،دوﻝ & 0هgار %دۀ زر ﺥ%ی) از
زHن و ﺡA1ن در اﺥر داﺵ ( ن ه را %ا
ا,ر زرا 0dو )fار  رایHن در اﺥر
(Aورزان %Iار  0داد :ا&َ ،رَ )ر( >ی,1 :gد،:
ی& 4ب دوﻝ g 0و>,د داﺵ (  رایHن %ا
ن
%دم )-Bم رد %( 0د :ا& ،ه%ی 4از (Aورزا ِ
جI ،در ,د :ا& از دوﻝ (? 4دری )-( Vو
.:%f
%ﺥ 0از ,رّﺥ ،%U Wﺡ 0d,  0ﻝّp
اﺵ%ا( 0در %I Wا Kه Qاﺵر :داﺵ ا) .اﻝ W 1در
ای% ){I > Wر&  0و & Q$ای Wا 8رات را
)ارم 0 Y$V ،ﺥ,اه,H Qی ( Qه? Wیr 4ل  ه%
&د ،:ﺕ * ا)از :)S :ا& و >  ه 06
را ز qH .)-( 0ری.Q
در ا, 8ﺵﮥ ﺥ,د  Bای) ( ا(,-ن " ز<
<ر ,Kب %ا %Bو :ه &&6 0ﻝ ( Oد&
٣

* Wۀ  .

و?١-?٠.v ،
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در د& ه Qو   QN<-ره%1یّ   ،ای%ان را
%ا %ا)از ای Wرژی Qه)ای و ﺡ?ی (.")--
ﺡ R$$را ,6اه) )ّﺕ 0ا& ( * W-ﺵUر 0-1 ،
%ا اﺕد ﺕ? 0اﺡgاب && 0ا,Sزی<,ن,t-  ،ر
"& 0,H%رژی "Qﺕ%pار  0ﺵ,د W-* .دی)Bه 0
ﺵ)ّت &د :اHرا ا& و دو * gرا ا)ًا در 0? %t
%Bد :ی$1J `V-" 0pﺕ "0اﺡgاب && 0ا& ١و
دی" %Hه)ف از & 0,H%رژی "Qو "ﻝ%ﺕ ( " ,از
&& ,زن ه 8-AS O6د %B 0دد .ﺕ?م
&& ه و %p?dد ه اﺡgاب &&% ،O6 0
$1J `V- -1ﺕ 0ن ه ﺵ%B 0 Cpد .ا %BایW
,ﺽ,ع را qaی%ی,V ،Qرًا ای%K Q8 R&%S Wح 0
ﺵ,د ( *  0 ,Bﺕ,ان اtر داﺵ ی 4ﺡgب
,ﻝ%1ال 0V ( -اﻝ?) Crی Cﺥ,د را در دوﻝ ﺕ (%ی
دوﻝ ه &%ی دار (,Aره اروSی0 ,N<> 0
( -)-و ی hVن &ز ( 0ه,-ز در gdا از د&
ر "-K&" WVﺕ V%B Qا& و ی ?8ن >%ی( 0
%ا & 0,H%رژی  Qد& و ,A( Sر  0ا )Vﺕ
" pﺡ?ﮥ  "0tﺕ%ﺕ 3داد :ﺵ,د و %ا ا&%$ار
د%(,ا&)" 0ل %dاق" را 8-ASد  0ده)  %وهی0
( ه)ف ﺥ,د را 1رز  :ا%aیﻝ<- ،Qد%Bای 0دی،0-
> -و ا&?rر در هI %ﻝ 01و دVع از ﺡ,$ق
د%(,اﺕ%I 4ار داد :ا) ،اﺕد  و>,د ی)؟ <ر
از اﺡgاب ا,Sزی<,ن ( ،ﺵUر & 0,H%رژی Qرا هQ
& 0 %ده ،)-از ای ( %t- Wﺥ,اهن اداﮥ روا Yو
 hﺡ وﺽ` ,>,د
1&-ت tم &%ی دار و ً ?d
وﻝ  ,ﺕ" %م" رژی Qه<< ( 0I%  ،)-ر
ارﺕ 0 0dNﺵ,I ) .)-ل < [...]" ,yﻝﮥ ا0
ای $1J * ( <-ا )Iرت && 0را در د& دارد؛
ای< Wﻝﮥ ا&& 0ا&  ،م(٢".
  , ١ل  " دا   +دم ا ;Iدر  75ه ﯾ3
از 2رات ،اGtرت و و $;2و و ;2ه(
اr ،+Y.ه +**،+و ا + &S w +2Mرا
  ،; iدر ** ه MارGW* +, $ۀ ﯾ\
و  .د ﯾ , +د $و  .اه;  ,د w *) .و * )ء
ر  (
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x
01.htm
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0 yزاد :ﺡ$ﮥ اﻥ3Lب
&&,ﻝ<( Qر: %B
$ﻝﮥ <ر ﺥ, 0,د .اّ دو  Q-( 0 %pV -١ :pی) W
دو  R6از %ASوان (ر %Bﺕ?ی CyI gﺵ) .ی 0pه?ن
(ر%Bان روﺵ ( %p-ذ(%( %دی) و دی %Hره%1ان 0?d
(ر( )- ( %Bر%Bان روﺵ %p-ن ﺕ%Nﮥ ﺕ,ری 4ی
دا Rﺕ,ری 4اﺥ Tرا )ار) ،وﻝ 0ره%1ان 1رزات
روز :ّ%و ( 0?dر%Bا .)-ای R6 Wاﺕ ًIو&` ﺕ%یR6 W
از %ASوان (ر %Bرا ﺕ 0 CpAده )-و ی 0pاز <Cy
%Bه % 1f 0ﺵpف ای Wدو  R6از %ASوان (ر%B
ا&  B - ٢.ﺵ) ( ی" 4دوﻝ ﺥ%د, :رژوا رادیpل"
ه % 0U-ا (ر%Bان )ارد و ا%I %Bار ﺵ)  xSاز
& W-* 0,H%دوﻝ> 0یgHی Wﺵ,د  %8ا& *W-
%ا)از ,رت %Hد .ای W-* p-ا 0$Vی" 0-Uدوﻝ ﺥ%د:
,رژوا رادیpل" %ا %وه (? <,ی)  )$ﺵ,د،
 hدر& ا& ،اّ * W-ا& 0J1-در& و 0pp
( ً
ا& .ر( xو ا xHه?,ار%t W-* d :اﺕ" ( 0
د%(,ا& 0رادیpل و ا "0h$را از ن >)-B 0 ( 8
&&,ﻝ<V 0 xS < Qی) :ا& 1رز%( :د :ا),U .م
ا& ( ی " 4د%(,ا& 0رادیpل و ا ،"0h$ی4
"د%(,ا& 0ﺥ "0$ی ی,8?>" 4ر ﺕ,د :ا " از ی 4دوﻝ
ﺕ,ﺕﻝ %ی Vﺵ< 0ی دوﻝ ﺡ%S 0ور ی د&,aﺕ< Qی دوﻝ
وا< و (?%aادور )ه ر  %8ا& و %ا $1Jﮥ (ر%B
%V `V-اوان و  T6Aدارد .روی%pد && 0ﺵ? j gیّ)
ه?< Wﻝ ا& و1 %Bی) از *وز ی دوﻝ ه ﺥ0$
%ی^ pﺕ Wﺡ?ی %Aوط و ا$د (.)-
اﻝ 1ای Wدر& ا& ( "دوﻝ ﺥ%د, :رژوا رادیpل"
ی 4دوﻝ  I,ا& و ? 0ﺕ,ا)  ه? Wﺵ )? 0I Cpو
ی ی) )Iرت را  ,رژواز واqBار ( ،)-ه?p )-راy,B
) ی اﻝ 1در , %Aارد )Iرت از د& Rﺕ, Y&,رژواز
 زور  V%Bﺵ,د  Crﻝ :)-در ﺵ (0ی ن (  دوﻝ
(رqB %Bر ( )-و ای  0H< Wای Wدارد ( ,ازﮥ ,Iا در
دورۀ ن دوﻝ * RS ,Hرود و ( $1Jر %Bو ﺡgب ن
*  %ا را %ا (<)I 3رت %Jاﺡ .)-( 0ایqB Wار
اﻝ 1ه,  Qرت  Wp? g%8Iا& ,رت %Bد و هQ
 ,رت <ﻝ? g
)در ,رﺕ ( 0ن دوﻝ ﺥ%د, :رژوا رادیpل ی 4دوﻝ
ا R6 W 0Vhyرادیpل ﺥ%د, :رژواز و $1Jﮥ (ر%B
ﺵ) و $1Jﮥ (ر, %Bا) ه 0,.را در دوﻝ (< )-( 3و
ن را  &? دوﻝ (ر%1 %Bد(  .ای Wﺡل ی" 4دوﻝ
ﺥ%د, :رژوا رادیpل" )ی 08ا& ( ﺵ%ای% %8 Yا
ّUVﻝ $1Jﮥ (ر 8> %Bﺕ, %ازﮥ ,Iا را %Vاه.)-( 0 Q
%ﺥhف ن * ( ذ(%( %دی) ( "اh$ب دو %ﺡ ا "
%tی ا ا&ﻝ 0<-ا& < W-* ،و ﻝ W-در "دو
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ﺕ(&,& 4ل د%(,ا& 0در اh$ب د%(,اﺕ "4
وﺽ,ح  ن اﺵر )-( 0 :و ه?,J Wر ر( xو اxH
در ,رد اh$ب ه  ٩-١٨ ٨ارو .Sن * (
ا&ﻝ 0<-ا& "اh$ب دو %ﺡ ا "  %t -Uی ا
dم و رد " اh$ب )اوم" در ( Cا& و  " اh$ب دو
%ﺡ ا "  ,-dان %tی ا %ا ﺵ%ای 0Kﺥص .ﺽ?W
ن (  Wﺕ W1ر( xو ا xHاز "اh$ب )اوم" در
"ﺥ  Kاﺕدی (? <,ه" و " %1ده $1Jﺕ 0در
%Vا<"  0dر% Qfﺥ 0ﺵ1ه ه  دی) :Bﺕ%وﺕ<0p
ﺕوت ه  g 0?8ه< و ه ,t- :Bرﺵن از "اh$ب
)اوم" اh$ب ی1pر,1 :د :ا& و اh$ب )وام ی از ﺥ
اh$ب %د :ی ﺵ <pﺥ,رد, ،:رژوای, 0د :ا& ی
اﺕ{ل  C{Vhاh$ب د%(,اﺕ $K -K& ( 0pو
اAIر %& ASی دار و  ...را >رو (%د%  :ﺡﮥ
&&,ﻝ< 0اh$ب) ی$1J 0-Uﮥ (ر  %Bه?%ا/:اﻝ  1
د1ل /ﺥ%د, :رژواز رادیpل اh$ب د%(,اﺕ)-( 0 4
و  )Uن را  %ﺡ‘ &&,ﻝ<qB 0ر  0ده)  0و(I
زیر راز :
 &aس از ( -ر&,& Vﻝ<( Qر) %Bو دﺥﻝ 1r
ایAن در ای( W
در ای% -( Wا %1ASد  0 ًV% ،ﺥ,ا& Q
ﺕ%t Cpیت (رل ر() xو & xaﻝ (W-در ,رد ﺕg
»اh$ب )اوم« اﺵر .Q-( :زی%ا  ( ( 0-رV
&&,ﻝ<( Qر %Bدر ^ ذ(,? %د % 0-1 :ای,B p-ی
اh$ب "دو%ﺡ" ﺕ 8-ی%t 4ی ا&ﻝ < 0<-و در
%tیت (رل ر( xو ﺡ 0ﻝ W-در >gو" :دو ﺕ(4
&&,ل د%(,ا& 0در اh$ب د%(,اﺕ > g "4دارد،
 hﺕ,ا) Vارمp *%B .ﺕ ( 0ر&,& Vﻝ<( Qر%B
( َ
اﺵر%( :د)  َ A6در& ا& ،اّ  RSز -و ﺕCp
%tیت ای Wدو ا 0h$را )ون ﺕ,ﺽ qB 0Iاﺵ و ایW
(ر <? ً  ا&>-ت در& از %tیت ر( xو ﻝW-
 0ا .)Nا)وارم ﺕ,ﺽت زی 0p?( %ﺵ) %ا
ﺵ-ﺥ (%t %یت ر( xو ﻝ W-در ,رد %tی
اh$ب "دو %ﺡ ا «.
 -١در ,رد %tیت (رل ر(x
(رل ر( % 0p xﺕNرب  WASﺕcده و (ُ R-ه
$1Jﺕ 0در ارو Sو )dم داﺵ Wﺕ 0V( %Nاز »,رژواز
در )Iرت« % ،ای Wور ,د ( %وه ا ،0h$از Nی0
ﺵ%ای Yد %ا  )Iرت ر&)ن %Sوﻝری ,>,د <،
ی< 0در B W<6م ،ا&)1اد  $Kرا  (?, 4رژواز
 () S,در ن زن ،درIس  ا&)1اد  R$ $Kو %
ﺕ 0I%ﺥ,اه داﺵ( (-ر qBاﺵ و &  xaد :ﺵ)ن
وﺽ 0-d Uو ﺕ %ﺕ,I 3&-ا  ` %Sوﻝری،
»,رژواز در {)ر )Iرت« را ه?%ا%S  :وﻝری
)Iرﺕ?,H%& )-ن (%د :و tم &&,ﻝ<%I% 0ار ( .)--
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& W6دی %Hاو اh$ب ﺕ 0را  دو %ﺡ ﺕ%( Q<$د )ﺕ ایN-
 ر&,& Vﻝ<( Qر %Bدر& ا&(.
ا ،ر(A  xه) :اh$ب ه  ١٨ ٨– ١٨ ٩در %Vا<
و ﻝ?ن ,اﺽ`  WASﺥ,د را ﺕ Cpداد .در ای& Wل ه
%ا  W<6ر )و  ( ًI,دوﻝ ه ,رژوا د%pاﺕ4
در رأس )Iرت %Iار  .)-V%Bر(A  xه) 0 :ﻝ 0Iه
ای Wدو دوﻝ%t ،ی »اh$ب )اوم« را ارا yداد )ﺕ,ر
ه ر( xدر ر :اh$ب )> ،اول ،هل در ،%Sص ص
 (٢٨٣-٢٨٧زی%ا ر( ،xﺕ,ر را *0 «C?d» :)p
)-Sاﺵ .ر( xدر  C?dدری, ( Vرژواز ِ در )Iرت
) I (١٨ ٨ا>%ا ﺕpﻝ," Oرژوا د%pاﺕ" 4و 
وی :.ا?dل د%pا& 0را )ارد .او  ای N Wر&) (
د%pا& 0و &&,ﻝgم  ی)pی ),S %Hﺥ,رد :ا) .در N
اh$ب را ی 4اh$ب )اوم )?Iاد (%د )ﺕ)اوم در ﺡ CﺕpﻝO
,رژوا د%pاﺕ  4ﺡ Cﺕpﻝ&,& Oﻝ< 0ﺕ Y&,ره%1
%Sوﻝری(,I C$  .ل هی 0از ر( xاﺵر:Q-( 0 :
»%ا&س دی)A- ، :Bء ﺕ?م ﺕ{دت در ﺕری در ﺕcد
ن %وه ,ﻝ) :و اﺵpل %اود1&-) :ت ﺕ,ﻝ) ( 8
ا& .در ﺽ?% ،Wا ن ( ای Wﺕcد در ی,A( 4ر 
ﺕ{دت  ،)N-اﻝgاً 1ی)  ﺡ)ود » 0y8رﺵ)« ﺥ,د
ر&) :ﺵ) .ر,A(  Iره   ،V%AS 0U-دﻝC
%اود W :اﻝ?% ،0ا ﺕ,ﻝ) ﺕcد  08Aدر (,Aره
 3$dاVد :ﺕ %از ﻝظ ) «.<V( 0U-ای)و,yﻝ,ژ
ﻝ? ، )> ،0ت .(-٧
)ای  Wرا ر( xدر ,رد ﻝ?ن %Kح (%د :ا& .در
 Nاو S %ی ر  Iای N Wر&), :د ،ا ا%وز
< ادfم tم &%ی دار (,Aره  3$dاVد%J :ح
ا& و ای  Wه %A * %دق ا&(.
 & W6دی ،%Hر( % xای Wا$dد ,د ( %ا ایp-
»ﺕcد« >  Uاh$ب %B %N-دد ،اﻝgاً ا{Iد ﺡ(Q
1ی)  رﺵ)  0y8ر&) :ﺵ) ،ارﺕ1ط  Wاﻝ?,A( 0ره
ﺵ%ای 0-d Yرا در ﺕ?م (,Aره د.)-( 0 :
ر( xدر  <V )$  )$ه) CHج  ،٣ص ص -١٧٩
 :(٨٧در ,رد ﺕpﻝ 3(% Oاh$ب , 0ی<):
»%دم در ﻝ?ن در ﺡل fز * gه< ( )-در %Vا< و
ا<Hن  Sین  0ر&)«
»ﻝ?ن روز ﺥ,د را در & KاKط ارو 0ySﺥ,اه)
ی C1I ،Vاز  pﺡ K& 0رهی 0ارو 0ySرا ,6د دی):
ﺵ)«.
 1dرت دی ،%Hﻝ?ن  C1Iاز ن ( اh$ب د%pاﺕ 4ﺥ,د
را اNم داد :ﺵ) ،ﺥ,د را در & اKط &%ی دار و
در  Nاh$ب &&,ﻝ< 0ﺥ,اه) ی.V
»رژی Qﻝ?, ،0ا)? TIن د && 0را ( ازات
ن را دارا <,  -ا TIوﺡ Aرژی ( –W8( Qﺕ ﺡ)
اhdء در اﺥر دارد– ﺕ%( 3(%د :ا&«
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و ی د Iﺕ:%
»در %Vا< ره) 0yg> 0yره 0yﺕ pﺕ)I ،pم  )Iم(
ا&س ره (C() 0,?d 0yا& .در ﻝ?ن ره0,?d 0y
ﺵ%ط  CI%fا>-ب ره 0yg> 0yا& .در %Vا< ایW
)ره (0yg> 0yی 4وا UIا& .در ﻝ?ن  ،دﻝC
, Wp?%fدن ره% 0yﺡ  %ﺡ ا& ( )اh$ب(
( %N- Cﺵ,د«
 0ی)  ی 4زاد
»%ا ﻝ?ن ،ای Wاh$ب ری Aا  ،ی 0-Uره0,?d 0y
%Aی ( < ،ﺕ 06واه 0ا& p ،ره«.0yg> 0y
ی 0-Uا %Bدر %Vا<  ﺕ)ری رژی Qﺡ( %A Qو %A
د%pاﺕ 4ﺵ) :و ﺵ%ای% Yا اh$ب &&,ﻝ<%V 0اهQ
ﺵ) ،:در ﻝ?ن )ون * W-ا 0h$اpن رهg 0yg> 0y
,6اه) ,د )ای%t Wیت ری  Aاh$ب )اوم ا& (
&ل ه  )Uﺕ Y&,ﺕ%وﺕ< 0pدر ,رد اh$ب رو& ,%Vﻝ
ﺵ)(.
ر( xادا  0ده)» :در ﻝ?ن ،ره 0yاز %Iون و&0K
 Y$Vه Wp? 0H-ا& ( از %Sوز ه > % 0ygایW
%Iون  gره ﺵ,ی .Qدر ﻝ?ن ه  )Iﺵ,6 <pاه) ﺵ)،
 %Hن ( ه? ,ع  )Iو  )-ﺵ <pﺵ,د«
ای Wه? ز%J 0ح %B 0دد ( ر( xا$dد داﺵ» :در
ﻝ?ن %Sوﻝری ا(,-ن در ﺡل ﺵ WV%B Cpا&«
ه?, Wاﺽ` در ﺥ Kر( xدر اﺕدی (? <,ه g
ی 0 Vﺵ,د .ا ،ﺕ,?( %Nن Sری ًUKI ١٨٧١ xر(x
را   Nدره Qﺵ C( W<pدوﻝ &%ی دار ) ﺕ?م
>-ح  )-ه دور 0ن( ر&) .از ن  0 xSﺕ,ان  >%أت
ن داﺵ ( %tی  Rاز دو ده ( RSرل ر( xدر
رۀ "اh$ب دو %ﺡ ا " دی 0 0- %Hﺕ,ا) )?Iاد ﺵ,د.
 -٢در ,رد %tیت ﻝW-
ﻝ W-در &ل  ١٩٠در >gوۀ %Uوف ﺥ,د ﺵUر
"دیpﺕ,ر د%pاﺕ%S 4وﻝری و ده$ن "را %Jح (%د
)ﺕ ای  > Wر&,& Vﻝ<( Qر %Bدر& ا&(.
 ای WﺵUر ﻝ W-اhdم (%د ( :در ی% 4ﺡﮥ T6A
ﺕری (١٩٠) 06و در Nﮥ  d,?Nﺵ%ای$1J 0-d Yت
(ر %Bو ده$ن% ،ا ﺡ Cy< Cاh$ب د%pاﺕgB 4ی%
)  0ﺵ -),ی ده$ن Iدر ﺥ,اه, )-د ( ﺡgب ﺥ,د را
,>,د ور)؟ و ی در اNم ای( Wر  V,ﺥ,اه )-ﺵ)؟ ی
* W-ﺡ 0gدر ﺡ ,pدیpﺕ,ر در ا(%rی ﺥ,اه) ,د ی
در اI؟ و وز و ا1dر ?یB)-ن %Sوﻝری در ﺡ,p
ا ,H* 0h$ﺥ,اه) ,د؟ ه ی 4از &^ت را ? 0ﺕ,ان
از  &S RSداد" .ﺕA %Nن ﺥ,اه) داد" .ﻝ, )$U W-د
( * W-ﺵ 0pاز ﺡ,>, ,pد  0ی) و & xaﺕ%N
اh$ت &&,ﻝ< 0در ارو( $1J  Sر %Bو HASن
ن ﺥ,اه) ,ﺥ ( اh$ب در رو& * ,Hﺵ),%V .ل
ﻝ W-در ,رد ﺡ ًV% ,pی,%V 4ل > ) 0I %1و
 hوﺕ 0را در یqB 0I :)-اﺵ .
> ﺕ%1Uات &&ً ( 0
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ای%t Wی ه ارﺕ 0J1ﺡ 0در ن زن  ﺕ" gاh$ب دو
%ﺡ ا " ا&ﻝ s1 ( Wاhyف $1Jﺕ, 0د؛ )اﺵ.
اّ در &ل ه  )Uای%t Wی را ﺥ,د ﺕ %داد .در &ل
 xS Vh ١٩٠٩از (%-ا xﺡgب%-( ،ا<,%V ( 0ل
"دیpﺕ,ر %Sوﻝری   0pده$ن" را  > ,%Vل
& اﺕ6ذ (%د, :د ،در ,A-  &Sی 4ه ( از ﺕ%
,ﺽ` ﺵ)ی) او & 0 W6را)) ,%V ...":Bﻝ 0را (
,Aی 4ه در ای% > Wا ﺥ,د ا6ب (%د :ا) * W-ا&:
%Sوﻝری ( ده$ن را  د1ل ﺥ,د ره ...)-( 0 %1ی
 hدر
)ی,%V ( < 08ل %Sوﻝری   0pده$ن ( ً
)ود :دیpﺕ,ر %Sوﻝری و ده$ن ) 0 0I؟"
)(ت& ،ل  ?<I ،١١ )N ١٩٠٩اول،٢١٩  ،
 .(٢٢ﻝ W-در ای,%V > Wل "> " %1را *-ن ﺕ0 %1U
(%t ( )-ی ایNد ی 4ﺡgب < C$ده 0$و  Q8ﺕ %از
ن R$ ،ای Wﺡgب را در ﺡ ,pا& 0 0- 0h$زد.
 1Jﺕ< %او%S ،وﻝری ده$ن را ره،)-( 0 %1
%Sوﻝری  ده$ن اﺕ )-( 0 pو در )I Nرت ا 0h$در
د& ﺡgب %Sوﻝری ? 0 g(%ﺵ,د& )-* .ل  )Uدر $ﻝ
دی, 0 %Hی<) `JI && Y$V ":و <%S C$وﻝری 0
ﺕ,ا) ﺕ,د%S %f :وﻝری 0yرو& را %ا ﺽ Y1ا,ال
ﻝ  Wpد1ل ﺥ,د  )pAو & -Kرا واژ,Bن &زد "
)(ت ،١٣ )> ،ص .(٢١
%-ای %t Wﻝ% %& % W-ﮥ %ﺡﮥ  )Uاh$ب و
%وه $1Jﺕ(% 0ﮥ ن ,1د< p ،:ﻝ ,%ط 
1&-ت && 0ای% Wوه <  1ی)pی %Hو ﺥ{
&& 0و ﺡ 0gدیpﺕ,ر ,د .از وری ،١٩١٧ Cﻝ W-
6ﻝ Wﺥ,د ( ،او را   Q8اﺕ6ذ ,ﺽ` وت  ن *
در  ١٩٠داﺵ%( 0 ،د) ،ﺕ,ﺽ  0داد ( دیpﺕ,ر
%Sوﻝری و ده$ن در دوران )Iرت دو Bﺕ ا)از :ا
ﺕ $ی, Vد)U .ه او ﺕ,ﺽ داد ( در دوران اوﻝ
)Iرت ﺵ,راه ،از ,ا ١٩١٧ %1ﺕ ژویﮥ  ،١٩١٨ز( 0
ده$ن ه?%ا(  :ر%Bان ،اh$ب ارﺽ 0را  اNم
ر&)) ،دیpﺕ,ر %Sوﻝری و ده$ن "%<Bش" ی.V
وﻝ 0در ,رد ﺡ< Cﻝ ارﺽ 0ن دیpﺕ,ر %Sوﻝری0y
,د (  R$ﺕ :)--( WUرا ای (%د .ن *  ,%Vل %t
دیpﺕ,ر %Sوﻝری و ده$ن در ه Qﺕ 3(%ﺵ), :د در
^ ,%Vل
>%ین ز)$1J :ﺕ 0از ه .<<B Qدر  Nاو ً
"> " %1ﻝ W-در ,رد ﺵUر ن زن  ﺵUر ا%وز %ﺥ0
ا&ﻝ <-ه ( ری Aاh$ب دو %ﺡ را در ﻝg--م 0
)-Sار) ،ﺕوت Vﺡ 0Aدارد؛ و ,%V ًkل   ١٩٠ﺕ)ری
ﺕ &ل  ١٩١٧ﺕ Cpی-* Vن ( ﺥ,د ﻝ W-در دوران )U
از اh$ب ,Vری ,B 0ی) ( ن ( ﺵUر "دیpﺕ,ر
د%pاﺕ "4را ه,-ز %Kح  ")--( 0از واUIت ز) 0B
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$1Jﺕ%S 0وﻝری

دور اVد ...:و در 1 d C?dرز:
> 3ﺥ%د, :رژواز  0رو)".
&&,ﻝ<( Qر%B
 ﺕ %pAاز ر Vزیر راز  ﺕ,ﺽﺕAن
در ,رد %tیت "اh$ب دو %ﺡ ا " و " اh$ب )اوم"
و را ر( xو ا xHو ﻝ W-را>`  ن  pﺕ 0اﺵر:
^زم ا& :در ,رد ر( xو ا xHی) ذ( %ﺵ,د ( دی):B
ه ن ه در ,رد اh$ت %ا&س ﺵ%ای Yﺥص ه%
اh$ب ﺵ V%B 0 Cpو  %ا&س" > 0A1-واQt ( 0UI
,>,د را %ا)ازد") ای),yﻝ,ژ ﻝ? (0و " > 0A1-وا0UI
( > ,دی)Bن  >ر ا&")< (?% . (<,ا
rل ر( xدر  )$در  <V )$ﺡ ه ( CHاز ن ذ(%
(%دی)   dرﺵ) ,زون &%ی در ﻝ?ن و 0B) 3$d
,رژواز < ً ?$اh$ب ﻝ?ن را %Sوﻝ 0 %ﺥ,ا) و
اﻝ 1ای Wاﺕ6ذ ای Wدی) :Bن زن ﺕ ﺕ%B %kای Rه0H
*@ ر( xه, Qد ( ه,-ز  <Vرا  0 gدا< و W
( C?dر%Bان و Bه 0 <<B 8 0دی) .ای Wدی) :Bﺥ0
 ١٨و ﺥ,ادۀ
زود (-ر qBاﺵ ﺵ) و در د&,-ﺵ ه
)$س و ای),yﻝ,ژ ﻝ? 0ای :H Wرد ﺵ) :ا& ) dﺡ?ﮥ
ﺵ)ی) ر( xدر ای),yﻝ,ژ ﻝ?&,&  0ﻝ< 8ﺡ0$$
ه Qاز ه? Wرو&( و در < ( hرا>`  ﻝ?ن و
tی %ن از اh$ب دو %ﺡ ا &  W6ن  0ای) .ا%
( (ت  %tن در HASره  < )Uرد  )Aو
 Y$Vاﺵر :ﺵ) ( در ,ارد ( T6Aر%د ن ﺕ %یV
ی ,<-خ ﺵ).:
ای Wدی) :Bز  ﺵ 8pدی %Hﺕ)%B 0 Iدد و ا xHدر
" (? <,ه و (رل هیg-ن" و " ا,ل (? "Q<,ﺵpرا
از ﺕ% , CpAد CpA 0از (ر%Bان و ده$ن ﺥ%د و
ﺥ%د, :رژواز ﺵ / %8اﻝ  1اpر و ره%S %1وﻝری/
و د%(,ا& 0ا 0h$و ﺕ)وی,I Wن ا&& 0د%(,اﺕ 4و
ه?pر  د%(,اﺕ d 8ارﺕNع &,B 0 W6ی) و ﺡ 0در
ﻝ?ن از ﺡ(? %S Q$<%fوﻝری ,B 0ی) ( %ا
ﺕ)1ی Cن  ﺡ(? <%S Q$وﻝری qBار دی^ %Hزم ا&
qBار ( ? Wpا& %1 W?cد دی %Hﺵ) .و ه?W-
در "ﺥ,ا& ه ﺡgب (? <,ﻝ?ن" ی% 4ﮥ
د%(,اﺕ 4ا 0h$ارا%B 0 yدد ( <<  1
ﺡ? اش  ﻝ pﺥ{h 0,ی Qﺕ %ا&.ه? W-در
ا ٩-١٨ ٨ 8h$از ه?pر  د%(,ات ه و ﺥ%د:
,رژواز  1ه< .ی ﺡ 0ر(,  xرت ﺽ?0-
در  ا  ا xHاز > R1-د(%1ی< ه در رو&
ﺡ?ی  0 ( 0A1-> ))-( 0دا R1-> Qاﺵ%اف در رو&
,د :ا&(.
ا ر( xو ا xHدر  Wdﺡل در ﺵ%ای Yدی%t %Hاﺕ0
دی %Hرا>`  %ﺡ و ﺵ Cpاh$ب ا 8ر داﺵ ا)% .ا
rل ه?ن ﺥKﮥ (? <,ه ( در ن از اh$ب )اوم
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 0 1ﺵ,د و اﻝ 1ه? Wاh$ب )اوم  ﺵ 0pاز
%ﺡ  )-ه?%ا :ا& و %ا ه% %ﺡ ه Qﺕ( 4ه
ﺥص ن ﺕ)وی Wﺵ) :ا&.ه?,J Wر ﺡ 0در ای ( > W
%اﺡ ﻝ 1ﺕ)$ gش ﺥKب  ﺥ%د, :رژواز د%(,ات
ا&1 ،رزۀ  %Aو ه?pر %B 0? 0دد و ن *
%B 0 0دد وﺡ)ت اhل  1Jا& و  %ا&h$ل
ﺕhpAت (ر %Bو && (ر %Bﺕ()  0ﺵ,د .ی ن (
در ,رد رو& ز ر( xو ا xHدر ز % %t 0ایW
داد) ( از (?,ن ه ده 0$رو&)0او 0 (-Aﺕ,ان 
%ﺡﮥ &&,ﻝ<%( R8> 0د و  دی) :Bﺕ Cpﺥ)0K
دی)%B :Bو O6S :در ن زن( 6ﻝ ?,د) و اﺕ ًIاز
رود 4ه ﺡ?ی (%د) ی 8rیAن را>`  ا&?Uر
* Wو ﺡ?یAن از ﺵ,رﺵ 8ﺽ) ا&?Uر در *( W
اﺕ% Iوه %&ASی دار %و  (%ن ,د).
ن * ذ( %ﺵ)  در ,رد  ای%t Wی ی ن %tی
,1د   pاز ) ,د ( ر( xو ا xHو اﻝ1
gرBن ر(<< Qا %t 0h$ﻝ W-و ﻝg(,ا,1رگ و
ﺕ%وﺕ< 0pو %Bا(  0Aر % 0د) و ن ا&-ج ﺕ,ر
از وا UIو >> R1-ر ,د و  )ور ﺡ Qpاز ﺕ,ر
%ا >> R1-ر %- .ای Wه?ن ,Jر ( در ﺕ%Aی
وﺽ$1J Uﮥ (ر %Bو  @* )$ه & 3J 0,H%
,8م ﺕ 06ن و ه?,J Wر * 0H,Hﺵ %B Cpﺡgب
( $1Jر %Bو %AS R$وان (ر ( %Bای Wه ه? از $ط
 <>%و درﺥAن $ﻝ ﺕن ,د در ا&-ج اﺡpم را>` 
%ﺡ اh$ب و اﻝ ,Hن ی) %ا&س ه?%( C?d ) Wد و
 > ا&-ج ﺡ Qpاز ﺕ,ر " اh$ب )اوم" ،ا %Bه( Q
ﺕ,ر اh$ب )اوم > R1-> &Sر ا& ن را از ﺵ%ایY
>> R1-ر و ,از ,Iا اAIر و $1Jت ا&-ج (( .)-
اﻝ% * 1ا&س (ر%د %tی اh$ب دو %ﺡ ا و *
اh$ب )اوم و * %tیﺕ 0ﺕ %t 0$ه?ن 
د%(,ا& 0ا ،0h$اﻝ,Hه  8در ﺵ%ای Yﺡﺽ %وت
ﺥ,اه) ,د.
%ا rل در ﺵ%ای Yﺡﺽ% %ﺥhف ﺵ%ای Yﻝ?ن و رو&
ن زن  R$ده$ن ﺕ%$ی g* ً1ا& و  > ن R$
ﺥ%د, :رژواز )رن اه?ّ ی Vا& )ه?ن زن و
>,ان ( در >> R1-ر از ن ید(%د :ای) در وا,? `Iد
ا %Hh$ﺥ%د, :رژواز )رن ﺵ %8ا)( ی 
در %Bدر > -و <ﻝﮥ  %ﺥhف رو& ١٩١٧
%Kح < و  > ن <ی Cدی, %Hر  0ﺵ.),
ی WVای$ Wط () و ﺕ()  %ن ه& (  0ﺕ,ا)
ا&%اﺕ&,& .ﻝ< ه در >> R1-ر را ا )-( 0?cو
%ASو) . :ی  ﺵ Cpاh$ب ه< Qﻝ ا ا& ( ی)
د %A Iرو ن (%د .ی اﻝ ,Hاh$ب و ﺵ%ای Yاh$ب
ا(,-ن  %ا&س اﻝ 4&h( ,Hاh$ب ی%B A 0-U
اول )Iرت && 0و  )Uﺕ%ات ا>? 0dﺕ)I Y&,رت

$ﻥ

),ر  Jو @,
0ن & -١٣٨٨ل &ّ,م -دورۀ د ّوم

&& 0ی اﻝ%B ,Hا ( 0Aاول ﺕ<U> %6ﮥ ) 0و از
%Jی ن &< (%دن Sی ه )Iرت && 0و  Vن )یW
,رت؟ ی اﻝ%B ,Hا 0 0Aﺕ,ا) %Jی 0$ﺵ) ( $1Jﮥ
(ر %Bدر ی%S 4و& ,ا) ﺕ,ازن ,Iا را ﺕ %ده) و
& 0,H%را %ا&س ﺥ,ا& ﺥ,د ﺵ Cpده)؟ و ی ز ه Q
,-dان ی,& 4ال ا$د ی %V R$ی$1J 0-ﮥ (ر %Bدر
& 0,H%و & 0,H%ﺡ ,pا&)1اد  $Kه 0UV-
%ا (ر%Bان )ارد و  %8ا& *% W-ا)از ,رت
%Hد؟ ی &% 0B 0,H%ا %ASو $1Jﮥ (ر< %B
و ی ﺥ,د %Vی )-ا, 0h$زش ده(  :)-ر%Bان و
زاد(% :)--و رهیAA6 0ن و %Vاه% %< :)--( Qا
ﺕ CpAی 0ﺵن <؟
&ن:
ای  Wاgا 0dﺥ,اه) ,د ه,  WV%J :B%اﺽ` و
ا$dد ﺥ,ی Rرا ن  .)--pو 0Iن ﺕ%وار و gBارش
 ,Bا از %tات ( %p&hه ر(<<%J Qح  0ﺵ,د،
)ون در  %& WV%B %tﺕ%t Cpات ن ه ،در ایW
,رت ,ﺽ,ع  Y$Vارا(  yد 4و اgا< 0d
%& )S pدر 3J6 0?Bﺕ &%& Kدر, 0?Bی< :)-را
  gد1ل دارد1 .ﺡ "&&,ﻝ<( Qر " %Bی :%<pاز
ای Wد& 1ﺡ ا& .از  d W %tاW-* 0
 hاز %tات ایAن در ,رد
,اﺽ%& 0Uیgم و ا&ً r .
"اh$ب %ﺡ ا "ه 0 Qﺕ,ان  ای N Wر&) ( *W-
*,1I CI gل ا& و ه, Qان  xpdن را .V%B N
<  0Hای Wدارد ( او ا(,-ن در 0  0<( * C$
( ،)-زیر راز ی %ﺕ.Y 0c
ی 0pاز %8ی Wﺕ( 4ه %ا > %B,از ( :)Aﺵ)ن
1ﺡ  &( Kد 4و % %fﺕ%J ،Y1ح ا$dد ﺵ0{6
&,&" hﻝ<( Qر 0 " %Bی< C1I
 ( :)--ا&ً r .
از اﺵر%t  :ات ر( xو ﻝ%) W-ف  %tاز  0د0I
در %ور ﺕری ای%t Wیت( ا$dد و  %tﺵ 0{6ﺥ,د در
h
,رد اh$ب %ﺡ ا را  ,رت (%p-ت ن (ً r .)-
,Hی) "  Wاh$ب %ﺡ ا )$Uم و ,1Iل )ارم *W-
%tی ا   Uا&ﻝ Wا&" .و & xaدر > 8ا1kت
 %tﺥ,ی  Rه ( x( %ی Cا& ،ر x%Vده) .اّ ا(,-ن
,ﺽ,ع  xpd %ا& .از %tات ایAن  ,رت TI
,A >, Y$Vی ( Qر( xو ﻝ W-درای, Wرد * B
ا)) .ون ن ( ,Uم ﺵ,د ﺥ,د ایAن در ای, Wرد *
 %tدارد .اﻝ 1ای Wاز ﺥ{,ت &%یgم ا& .از
ایAن در  " ا{dب  $& W-* "0,?dا ه-* Qن
در ای Wوhگ  :) 0Iا& ( 0r1 .ا)ا   0d,دی%H
fز ﺵ) و در ا  8ا$dد ایAن در ای, Wرد ،ﺕ 8-
,-dان qSی%ش ی "" 4ﺥﺕ? )Sا (%د.
ا(,-ن %ا > %B,از ادا * W-رو)  0ی<
&jا^ﺕ 0از "&&,ﻝ<( Qر :)&%S " %Bﺵ,د (  &Sاو
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Aن ده) ی ی Cا& (  " اh$ب %ﺡ ا " در
%Nا ا 0اش %Iار %Bد ی ﺥ.%
ﻝ%t ًKات ا&ﻝ Wدر ,رد اh$ب %ﺡ ا را ﺕ,ﺽ
داد :ﺕ ﺥ,ا :)-ﺵ1ه ه ن  %tات ﺕ Cpی Vﻝ W-را
 >,ﺵ,د .و & xaﻝ ًKﺕ,ﺽ ده) ای%t Wیت ( ،از
 %tﺵ?   Uا&ﻝ < Wی ,رد qSی%ش ﺵ? 0
ﺵ) ی ﺥ%؟
 xSاز دری  &S Vایj& Wا^ت ادا  دی %Hﺕ 8-در
ﺥ{,ص ,-dان ن ,6اه) ,د p ،ای  Wﻝgوً در
دVع از ر(<< Qو  dر Q<%Vو &زش $1Jﺕ%I 0ار
ﺥ,اه)  V%Bو  ای Wﺕ%ﺕ, 3ﺽ 0 ( 0d,ر V
&د 0Bدر ﺡ ّ) ی  4اgا 0dﺕ  )-( OI,ی  4ز):
و ,رد ز ی R1-> 4ﺕ)1ی Cﺥ,اه) ﺵ).
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