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دم �ا� ����              ه�
 	�� 	��رز�     	 ���	 �
ا��ت و ���هات 	�اوم         ��
 	!"!د، ا�#�و
دا)+*!(�ن ز)�ن و "!ا)�ن ، &!رش ه� و $��م                 
ه�� 	دم �1 "�ن 0	�� در &/ه�� 	.�-,                      
ا(ان و 2ا)*�م &!رش و $��م "!ا)�ن و 	دم             

 ٦&*�ع �/ان در روز (1�3+4 

8ان )+�ن داد 17              
	!49 1� د�، (��4ر د(:
ا)1 رژ(; در                 :�!7���م "�3(�ت و ا$�ا	�ت 2
@? ا(< دور� �ا� دره; 7!���ن "�3= 0زاد�             
A!اه�)1 � �!د� ه�� 	دم �� &�4
 رو�و                  


 .&�� ا2

 د�، ا���4ر    �&#�ره�� راد(�4ل 	دم در روز        
                ��3���D "!ا)�ن و �!د� 	دم در ا(*�د 32:
ف ����Aن ه�، ا$�ا	�ت                      F� و ?(����A ه��
اG7 و                    	 1 �1(���? و (!رش ه�� &*�#�
ف              F� و H��� وه��ار��8 ه�� I�-J و )�$
1 )�وه�� 27!ب و              �-L( D)�20ن، �0= زدن و
از ا(< 	/; � O2 P-Aح �3M �< از )�وه��                   
� در0وردن 8-1 ه�(? از          Q�R	 1� رژ(; و S-�	
	Gدوران 2�� �J	�R-? 17 در �ا� ا	!اج                   
 و             �L9 ار و!A دم، ����ر	 ��3U!� و&�ن وA
ز�!ن &�� �!د)�، �ا� ه��+1 �1 رژ(; و                            
ا��ت و              ��دارود�A 1�2	13 ا� )+�ن داد 17 ا
��هات �!د� ه�� 	د	? V-L� 1(�/� 1� 17 در           �
            ��	 ?U:& 
�2 1M �� ،�& ز�W0 ا)�.���ت

 و ��4	D را @? 7د� ا2
، روز �1                  U+�J
      1�Uر =�J �" و �� 0ن 
روز راد(�4ل � &��  ا2
ا2
 D7 XLU 1( 17 رژ(; "�/!ر� اO2	? را                
ز( 2!ال �د� ا2
، �-14 ا37!ن ��J در را�                 


 .�#��< �4-�, )/�)? �� 0ن Y8 G�(ا&�1 ا2

دم و "�3+? 17               	 � >�(!A و 27!ب ��+�
                  Z2�J ،
�9ود ه�
 	�� از �W0ز 0ن Y8&�1 ا2

       
A��( 0ورد�ا(< (]  .  )�اد و اه�اف رژ(; را �
   
ف $\�1 ا2@  .        
ف د(: $\�1 0ن ا2@


 اO2	? اهD ا	���ز دادن �1 	دم                  	!17 49
       
��3ا(< رو&< ا2
 17        .  )�!د� ا2
 و )���


 اO2	?، ا(< 	د	? را 17 �#� از ا(<              	!49
ه�1 27!ب و 7+��ر ��ز ه; �����A 1ن 0	�� و                

/,.* ا� از ا-,+�* ه�� 
 ��ز��ن 


�ن ���ر ���ر� ��� ورود 


�،  ���� د���� ���� ��� ��
 �
�� ��!�ب رژ�" از ز

 

� ���� ه��ه� د��� ه��دوه��، �دق           ��روز 
              ��!+* ا)'"ت و ر��% #$� #"# ،*,.ر�-
8�9$ر7 ا63/*، در�5 ا#�ام 1�23 و0* /'�/�، 
0#2 ذوا)'�ر  را �0 ��3                        ���/ ،*�;< *=

                 ��>?20 ���ب .  /�ور @$د در #$� #"C�,ا
ورت ر!�% #$� #"!�� را، �/ �D�ذوا)'�ر، در 
                      7ل �;* د�2F از >E'� هHI�0 /�<)� ا ��0
ب و و>�� در 3���D ز,-��2             Jد ار����I ا�-
م ا���3اد7 >�L 20 ا�2ان                 M, 72F0$L23 7ا

 .ارز�2L *0د

0#2 ذوا)'�ر، �L ا�L$ن �0 ��3 /�ور                  ���/
+* ا)'"ت 8�9$ر7 اH�/ */63$ب ���،         #
�3اران               � �N3 ر�8ر �3O ن,�ه/2P �E�9 از
ا�L �3 در دو)� #�E* ا>��Q, 7اد ,�<، از                        
�$ر /���7، وز�2 3�L R0$ر،         *�SH/ 2ف=
ون ا/���*           U/ ر و$�L و,� وزارتU/ ��3 �0

/* ا�V وزارت @,� /�H$ب ?2د��� 0$د -M�,ا. 

 ��% &'( �
�
� 

و�,ت و *��د در اردو(�� 
 ا)�ز�.
�ن ��رژوا�-

 

� ,�2 از                ��در �* ا,��ر 0�,�� ه��ه� /7$3$، 
���3اران و ا��!$)$گ ه7 )��2ال و ا�6ح            �3
            *L2��/ ��,=�P2= ZِEار 8�9$ر7 ا0 */63�
,�� @$ا�3 ه7 >�ا#]                �0 Vر داد� و در ا�ا,��
                \;��3 7@$د را �0 ,م ��9\ ا,'I *06$د� ه

,�� P$ق از ,2M             .  ا�2ان 0�ن 2Lد,�     �0 �O 2?ا
ن _ن >و7 ,'ط /��2[ و �0 #$ل           ? ����Lدر�
              7 �ن /* 0��، ا/اL *-�? 2�L` @$ا�3 ه
د و "I 2ش�D? ِن�, >�O 2\ از ه�در وا#1 و 0
ا@�6ف ,2M در اردو?� ا�$ز�D�$ن 0$رژوا�*،         
در �* ?2�Dش ��9\ و 0.رcS3 V�P @$ا�3             

        ��#�U� d* از 3$�*            .  ه7 _ن /* 0�I Vا�
                       2Fو از 3$7 د� *E#6ش 20ا7 و>�ت >�اI
             2�ُ 7 ��,?2�Dش ا@�6ف در ا�V ?2و� را در 0�
8ر ,2Mه�U0 7 از _ن              f�2 و در ا�, ��� g#�I
ن 0�,�� I */ *0$@ �0$ان                  ?���Lدر� h3$I

ه�� 2Lد�/ . 

 ا��ب ا������ و 

 )٢(��ب ا��ب ا������ 

 ��دم #6&5�) �4'��� ا���12�3 ا��ا�0 و

 ه�� +�'� و ا�,��  ر�4'� ��8*

 

ن �iه� �'S�/ V2دم ا�/ ��U+و ،�>j 2دم/ ��EJ [�!2 ا23اF(kرژ�� ا� �,5 3ل �% از l�9 و>���
0mJ و@/� 0���2 �2ا�h ز,�?* /2دم ز>��;\ j<� ��� ا6J ،�3و� 20                        .  0ر ا�3   ا3` �L �i,_

ور /�,� ا�3 /��h3$I �>j �2 ا23ا!�]، ر#�0  و ��L;\ #�رت@ �'S�/ */6302* و اJ 7 .  ه

              \;��L �0 0ره V�SDEP 2 ��� ا�3              ,<اع 20 23 23,$�� /2دم-�/ �,. هS�/ 7'� ا7 در @ور/�

 ا�  ����� و ��و'�  ه�� (;: ��د9 '����*

 �ّ,ل '��ان �>�اه;� '�د

 

8/�*                      I \��9$د� � �$را ?/* o? $E9 �0ارد و 0J ت روزU�-I د� از2 0 ا��3Fر د�ا7 /2دم ا�2ان 0
2 ,�ن داد �L د�2F ا0�* از @�$,� رژ�� 8�9$ر7 ا63/* ,�ارد                   0*�M,  .         �L �3ا �0�\ از ه�� /

  ��3?$ن ا��3د� /*    /2دم از /�,$? 7ر+��* @$د را از و+1 /$9$د �0 ا,�ء ?$,?$ن در             ه, I ���L
ز ,��� و 0 _ن ه�<اد ا�3j_ \�� ��2د ���L، ا/ U�3�� 8�9$ر7 ا63/* از ه�� /P 7 ا�2ان9 79 .

V�0در دور ���2 از ه�Iر$J و �C( 72F��<و Vرا ا�$�J در روز 8��/ V�EI 3* و;J 7ه7 ه�2ا�  ه


د ����� ه� �� ر��� 

 از ��ن � ر��



 

 

٢ 

 ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

١از ����   

�A 1!د "ات 	? ده�3، &#�ر ه�(? 	�)�3 	گ            
                   
گ � اDQ و^(	 ،?	O2ر� ا!/�" �
گ � �A	13 ا� و ا	_�ل 0ن را 2 ده�3             	 ،1�LU
و رژ(; "�/!ر� اO2	? و 2ان 0ن را �1                       

           �337 D�R� �3اه!A ?�( ،�(1 ا�A/-14 ا)�ا	ا(< .  
ا)�   "  17	��� U? ا^رض   "،  "  	�Rرب"ه� ه�1،    

��(� 	b��c 	#��ره�� 49!	
 اO2	? 	*�زات         
�(!&  .           1-Q�UO� 17 
��3ا(<، ����ر ��(/? 2�

IJ از $��م 	دم �/ان، ���م 2ان در"1 اول               
                      �� 1�U8 ?	����م، از 	�Lم ه�� ا	��3? و )(
                   د�2:�� $\�(? و ا	�	�ن "��Q [) ،1#ا �
دم ����7 )�!د� و �-�3 از                         	 27!ب ��+�
دم              	 � 1(��9 و ��� P�2ورت 7+��ر و�

9ف ه�1 0ن ه�، �1 رW; 7-��ت              .  2.< 8���3  
          G�M [) \�!ن	د� &�، در 	���و�? 17 ��4ر �

              :  �!د�+�� �G)ن ر!A ;و ��ز ه �G)ن ر!A !
0)�ن 8���3 و ����7 7د)� 17 �ا� )*�ت                                
         ،
+7 ��+�� ?�9
، ��(� �� &�ت و ��	!49

 و �Jر 7د و �4-�, ه�1 ا(<                    f دم را	 �)��
�? ����A 1� 17ن  0	�� ا)�             "!ا)�ن و 	دم 	#�

  
A�2 �2ان د�2:�� ه��      !  را، (�4 اGUون �
49!	�? و ا	�	�ن "�1#، �A? از 8ا(+�ت و            
��)�ه�� درون (� ��ون از 49!	
 وا���1 �1               

ا""�3ح  :f!Qا  "         �)�A 17 G!د ه�!ار� در ز	
وه�� 49!	�? �!د� ا)� و در                   �( >)و�Uدار�
                   >��f�.	 و 7+��ر D�$ وره�، 0دم 7+? ه� و�
رژ(; "�/!ر� اO2	? )�G2 1� =L( ،Gا(?                    
دا&�1 ا)�، ا(< ه� )�G را� )*�ت "�/!ر�                           
، 7+��ره��            � >�(!A 7!ب ه��اO2	? را 2

          �337 ?	 1�Q!� را �� P�2و و ا(< .  �Gرگ �
           ،?	O217 "�/!ر� ا 
8ا(= � ا(< ��ور ا2
ا� 0ن 17 (��4ر �ا� ه��+1، �4-�, ا(<                      �
��م و ��9م            D�$ [) �)�� ،�2زد �"�3= را (�4
 �J �37 و از 7+��ر                   � 
F& 1+��1 ده	ن !A
                    ،�3M د� هGار )� و �Q �3M ��9 �) هGار (�

ا�2/(  .                 
 �J(1 ه��< �D�-R �!د 49 17!	�
��هات ��1�2 ا� )/; د� 	�� را را�             � ،?	O2ا
                     P�$ و P-$ 7!ب و
، �� از 0ن �ا� 2Aا)�ا

ا(143 .  	دم و 	.�f��A >!د ا�2��د� )��(�                      
"�/!ر� اO2	 ?	A ?!اه� و (� �.!اه� 17 ��9          
                 D�$ ا)��ن و 1 $��
 7+��ر  �3M د� هGار  )��
��م 	دم، A!د را از 	/-14 )*�ت ده�، (]                   
              >�3M از ?(!37 X)اG�M ا2
، ا	� ا(143 در &

             ! ا	�4ن و 	!$#��? �A!ردار ��&�، G�M د(:
���	? &!اه� 	!"!د و از "�-1 در�8� ه� و                
            17 
ا�UO�Aت درون 49!	�?، 7�9? از 0ن ا2
3? �ا� ار��4ب "�3(�ت             -��D رW; �/�(�ه�� 

�� 	�Lو	
 ه� و     "  را� )*�ت "�Gرگ �، ا	� ا(<       
                       X-�	 از درون ��9 "�3ح G�( ?)ه� 
�f�.	
                    G�( �3< �2��2? راM و &�� و49!	�? رو�


1 �< ��
 7+�)�� ا2� O��. 

�8� روز)�	1           P�در ا(< 	!رد 	? �!ان �1 	!
 	�g!ل          )�	 17 ?	O2ا� "�/!ر� ااQ!ل 8
0ن )�G از @ف &.�A h	13 ا� 	F3!ب 	?             

ا(< روز)�	1 در 2 	1f�L           .  &!د، ا&�ر� )�!د     
�3!ان     
R� د!A"  
��< ا&�ر� �1   "  را� ��ز ا2

رو)� رو�G� 1ا(� اO�Aف و ��$1 در 	��ن اQ!ل 
�7ت و �/�(�ات 8و� ه�� 	#�3? از        R� ،ا(�ن8
ا� )��م                 � ��" cA [) ،ا(�ن رااQ!ل 8

A?          .  	? دا)� � ا(< روز)�	1، اد���ت "�ر� �
	? "  اد���ت A!ن "ز��ن ه�، $-; ه� و �-8�3!ه� را         

(] از )��زه�� "��Q ،1#ور                    R� ا)� و!A
�U!ا� $�D و �4�� و ا	_�ل 0ن را �1 ��د ا)��Lد 	? 

�8د  .                ،?	O21 "�/!ر� ا	(�ن "روز)�"
 @�i3" D 	?           "را V9�Q"      17 ا$��ار  � XLU

7!�� و ه ا$�ا	? �ا� 0&�? را 	4R!م و @د            
، &�(�ا 	!رد 1-�9 $ار داد� و در                  "  	? �37  

از ا���4رات ا(< "(�ن ا(<     "	!رد 0ن 	? )!(��     
ا2
 17 ه�1 را �1 "�ن ه��(: ا)�ا1�A و                          
O�9ت را 	�!"1 ا�2س )��م 1�A�2 و A!د را               
دور از ��رس &#�ره� و O�9ت ):�� دا&�1 و             
                   D8 از ا(< 0ب �� 

 ا2QU �ه�!ار� 	�3

روز)�	f0  !" 1!د، 	�ه? 	FL!د را �:�د                     
ا@? ""�/!ر� اO2	?، ا(<     Uن ا�)را (]  "  "

"cA  "                   ف ه��9 1M "�� 	? )�	� و ا8
د(: A!(= را در 	!رد ا(< "(�ن �1 �#�                       
                 cA [) 3!ان�	!7!ل 	? �37، ا	� از 0ن �1 

�� ا(< ه�1، روز)�	1     .  "�� و اQ-? (�د 	? �37       
"�/!ر� اO2	? ه; ز	�ن �� ا(< �D�-R، ه+�ار          

ا(< �2-? 17 را� ا��Uد� ا2
، ا8                   "	? ده�       
	�!$, )+!د، ه�G�M 1 را �� A!د 	? �د و                      

�37 ?�( D�� ?+3)G8. 

 ��ه3، )�(V ر I�k	I-* (4? از 2ان اQ!ل          
8ا(�ن )�G در �3.2ن A!د در "-�1 "�	1#                      

دو��2ن "	/�2�3<، از ا�UO�Aت &�(� در ��<                 
د� �دا&
        "  ا)OLبJ  .         !ن	ا�J ��ه3

       
��� ا� 	?    :  "رو�)اده�� IJ از ا�(.���ت 8�
          ?�QU >)د و ا!� ?/fت ا���A را از!&�� �3)!8
� را �i3 �37 و                      Q�R	 17 
ا� )��م ا2�
��7)? 17 �1 ه� l	 ?��2�L	�L�# )����3 را                        

27!ب )��(�     .                 ��� ا� د(: D��L	 در ?fو
	#��L)�، �9ل 17 	دم �ا� 	��L-1 �� ا(< "(�ن           
وارد 13RQ &�� ا)�، روز ا)��Lم ا2
 و ��(�                      
���cM ;�3!ر 	? �!ا)�; �� ه I7 17 ز	�)?                     
	+D4 دا&�1 ا(;، ��!(1 ��9ب �37; و 	#��Lم                  

ا@? 8� ه� 81�U &!د                  Uا(< ا �!-" �)�� !"
	� ا(< �D�-R 17 0$��            "��ه3، �� 8��< ا(143            

�9ود "  ه�&�? ��(� 	1�7�R &!د را $�!ل )�ار(;          
                    G�( ن را�)اا�UO�Aت 	!"!د 	��ن اQ!ل 8

او ه��3m< 	? 8!(�            .  رو&< � 	? �2زد           
"              4U 143)ا �	ا ،
4-�, 2ان 13�U رو&< ا2�

�37; ��(� ا	وز هGار )� k�A< را ��Jا �37; و                  
                 ;�37 P�" ان��	1�7 �37; و در (] �R	 �#�) و

 	? ر�2 را�       )  0ن ه� را �1 ر��8ر ���3(;        �( 1�
"! D9 در�2? �ا� 	+D4 37!)? 7+!ر )��&�              

    G�( I-*	 ا�1QOA 0ن 17 ا(< "�3ب اQ!ل 8
           ?�( DQ�9 17 از 0ن، )��*1 ا� ،?kااط 8Uا ��
      ,f�.	 ،? 0ورد	4!2? ���ر #	 H)��( ��9 د و!&


 !ا2

 I-*	 I�kر(*�)? ر^ ��8 P�!	 )�!)1 د(:
         17 
2&�3س د(: اQ!ل 8ا(�ن ا2 F3�و 
                       D��$ �7تR� ،�Aن رو(�اده�� ا�)در "
�!"/? از A!د )+�ن داد� و در )L= 0رام ��337               

         
ه�1 �8ن &�ه�     .  او��ع وارد 	��ان &�� ا2
 	!2!�  �١٧!د)� IJ 17 از �Qور ���)1 &��ر�         

                 13	�A 1� ?k��و �1 د)��ل 0ن )�	1 28+�د� ر
ا	!ن ا(< ���)�1، ر��1M �� ?k &�ت و                  �J ا�
��9? از @ف �A? از 8ا(= ه�� درون                   

        
Uر��k? .  اQ!ل 8ا(�ن 	!رد 1-�9 $ار 8
در )�	A 1!د، A!ا��2ر 0ن &�� �!د �A 17	13 ا�            
          ?fا� و�9ت و ه��� ،�!2!	 1�(��� 1� 1"!� ��

8�A 1M	13 ا� �1 ا(< )�	1 ا����J  .         ?k�3	? ��ه� 
اط 8ا(�ن  ")4د، ا	� ^ر(*�)? "-!�            Uو "  ا


 و 0ن را 	/�ر              UO�9ت 0)�ن �1 ر��k? را 8
^ر(*�)? در ا(< 	*�د1f، �1 د�Uع $�@P از           .  7د

2
، در �ا�  اQ!ل 8ا(�ن                 �A� ?k��" ر
ا@?Uا  "        
R-F	 h�.+� P�*	 ا(���د و د��

��ت 0)�ن ��ون 7+��                       � ��م را از ز(( .
^ر(*�)? در ادا	1 ه��< 2��2
 ا2
 17 �3.2ن         
اط 8اk? و                    Uاز ا Gه�J !ن	ا�J 13 ا�	�A

را، در &ا(X ��9س 37!)?،        "  ا$�ام �? رو(1   "
 >)�/�"D�� .	? دا)�" راه���3 

��Q DQ�9 ،V, ���3 ه� و �!ازن $!ا          � >)�� 
2 7!ب و                 � ?�	!49 X-�	 در درون "�3ح
          P$وا s!	 13�	د(� در ز، و ��+�� �G)ن ر!A

&�ن 0ن از (] 2!، و )�G �!ازن $!ا� 	!"!د                
د	? ����A 1� 17ن 0	�� ا)�و          	 �� ;1 7�9L�@ ن��	
2? از 27!ب ه�� رژ(; �1 دل را� )�?                     �
           ،ده�3 و 2 0&�? �� رژ(; )�ار)�، از 2!� د(:
اط 8اk? و 8ا(=           U? &!د 17 ا	0(�3ش ا(< �
ا@? درون 49!	
، 	!"!د(�= را �? 	3#?        Uا

�3M< ا2
 17   .  و A!د را ا(Gو1f ا��9س 	? �37       
          17 ?@�	 1$O��+b و  ;Wر ?-�ا(< )�وه�، 

 �1 اO2م و �ا� )��!د� د&��3ن                 	�A ا��

 �1 رژ(; 7�9; دار)�، �1                   	�A ا�اO2م و �

 و 8!&1 �8� رو� 	? 0ور)� و �.+� از           fG�

2!ا� ا�2#�� و �37ر� �8�     .  رژ(; ��37 	? &!)�   
                ��7ر�37ن و 	��f!g< 2��رت ه� و �37!ل 8
ه�� "�/!ر� اO2	? در �Aرج از 7+!ر، از              
)�!)1 ا�2#�� و �37ر� �8� �37!ل "�/!ر�                 
                  �G)و رU �9ل اO2	? در )وژ، 17 در ه
                            tR� �	? ه�، ا	وه�� رژ(; را )+�ن �(
	*Gاk? را 	? @-��، (4? از )�!)1 ه��                            

"��1 ا� 17 	��< ا(Gو1f &�ن )�وه��                     � "
ا@?    Uا"               ?�O�4+� وه��و �.+� رG)ش �(

رژ(; ا2
، ا�2#�� روح اu ��3��9ن از )��(8�3?        
  
روح اu ��3��9ن (4? از (�ران            .  	*-I ا2

)Gد(] و ه����2ن 2#�� ا	�	? 2
 17 در                       
�2ز	�)�ه? و ا"ا� $�D ه�� 2��2? 	!2!م �1          
                      =L( ؛=�J 1ده [) ا� در �$�D ه�� ز)*�

  
1 �ا�    .  ����ر 	/�? دا&��fا ?	O2ر� ا!/�"
ا�            "�	 ?-Qه�� ا �/M دا)�ن و)*�ت �7ر8
$�D ه�� 2��2? 	*�!ر &� (4? از 	/� ه��                
           
د2
 دوم A!د را 17 ه��ن 2#�� ا	�	? و دو2

            �37 ?(��G(  .    17 �G�Mد(] ��3��9ن ��&� $
                            !R( 1� و �ا	وز ه; ا1��f در ا�#�د د(:
د(:� دارد در 	!رد ��#2 	�\!� ا���ق 	?          

��Uن از                   .  ا�	ه��< 0$�� ��3��9ن 17 در 0ن ز
             
ا9Q 1� ،��9ن �!دOU ان)Gد(�4ن و ه��4
          
از2#��ا	�	? د�Uع 	? 7د، �ا(= 	ا2; ه�


 واورا      Uض .  A!ا)�"&/�� 	�-!م   "  	? 8َ$َ
� ��ا(<             F3�ازا(< ا&�ر� ا(< �!د17 8��1 &!د
ص          $�JوJ اران�U17،1L��2 ه�!ار� (4? از@
27!ب و7+��ر	دم و	.�f��ن رژ(; �!د�         �)�+�
                     17 
ا2
، ا37!ن �7رش �k�" 1? ر���2 ا2

(Rً� از   Q"رد8?"و    "  (�س!A2  "    ?	 >.2

 و 8!&1              fG� ا�2#��و�A �8!(� و را� د(:

�8� در �ا� A!د )�? ���3. 

                 IJ درا!A ���#�2ع 17 ��3��9ن ا!�ا(< 	!

  ٨در���� 

 ��#�ور�"� ���وه�� ����
 در (� ') '&� ����� رژ�$



 

 

 ٣ ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

١از ����   

  �در���� 

                        �N3 7.,�هن رد� 0/2P �E�9 ذوا)'�ر از
/* @$د، ��3          M, �/ر,L در �L �3اران 0$د��
                ��,/2P ،�3اران� �N3 م'/ �!ون و #U/ 7ه
           l�9 در دوران �N3 �M�/, 7#2ار?� l�9 ه
J* ه�� 3)� ا�2ان و 2Jاق و �% از _ن             -Iار
,�<، ه�� 3ل، ر!�% �3د /��2[ و ه��                  
              �3اران را 0� �N3 [L ��,/2P V��,3ل ه� 9

��L */ ]�� د$@. 

               �/ 2�I *�$-�,م دا ,�<، از     ٧٨در �29ن #�
                         2Fه���3* د� 0 �L را,* 0$د;���9 �E�9
ت          -, ،72M, [��# �3اران، از� �N3 ن,�ه/2P
ر                           ��L ب و$L23 72 درs$/ \',  7�', و

 . دا,�-$�ن ا�� 2Lد� ا�3

�0 را�O *�3 �2ا�h و��Q ا7 20ا7 8�9$ر7                  
م         M, رانLد�3 ا,�ر �L ،�3ا ��/_ \��ا63/* 

 را ا��F$,� 23ا3��� 2Lد� ا�3؟

                \�$L ،در =* �3 ده� �L */638�9$ر7 ا
�0 9/�U و I$د� ه7 /2دم 0'�$.,�                 I 2د�L */
� d�2J و =$�] 0*              F�3و د *!"# ��D�3 �L
ن و #$� ��28# /*           �/M, از ['�D/ ،\�داد?� ه
                  �L �3ا ��P2و رP *02دا? �O ن در$�Lا ،��0
                V��O � را، 0N3 2F0$L23 ن,�ه/2P از *;�
/* و 72F0$L23، در )�س /�ور               M, ������
              V�F��@ 7�0 ,��\ I$د� ه ��!ر!�% #$� #"

 oF0ارد؟

                   ��L< �v�م، 20ا7 هM, *�� 2�0ان 2Pو�_
م             M, ن.$vD/ �L �3ن 7�9 ��� ا�i,_ ،ا�2ان
                     0 را L23 h@ V�2@_ �0$ب ر3,�� ا�3؟ �
�UI�R 0�����92\ ا,'06* /2دم ا�2ان، 0ز ه�               
              Vب، �0 ا�Jب و ار$L23 72 ازF7 د�>E'� ه
ر و _دم �L* رژ�� ا+�P @$اه�                 ��L �2�-,ز

 ��؟

از /-�$�J و+U�� 2�0ا,* >�L 20 8�9$ر7          
ا63/* ا��2M, �0 �,$F /* رvD/ �L �3$.ن                  
                  *!8, [��;I ان @$د در ��د$I ه�� رژ��، 0
0 2�0ان            �E0ز,-��2 ه7 و>��72F @$د در /'

ا�V و+U��   .  ا,'06* 0$9$د _/�� در 9/�U ا,�          
           ��2J ن، در_ `E�C/ 7م و ,8د هM, ��EL در

?$ن @$د را �0 ,��\ ?oا��� ا�3,$? 7 . ه

@�<ش ا,'I *06$د� ه��I 7 ��3 ا�2ان، �L از             
0ت oLا!*     C�,2دا7 اP٢٢     *,$�E�/ [;� ،2داد@ 

             7 �E<2/ را وارد$�J در روز ،�P2? �0 @$د
>�L2 .  ,$��* از /�رز�  EJ�� رژ�� ?2د��                   

              ��D# در ،�ا2�Jا+* /2دم در روز ��� د��
         *,0�@ 7��02F�3 �0 6�J ،28انI 28� از *�ه
                   2F0$L23 7و ,�2د7 رو در رو EJ�� ,�2وه

 .رژ�� /��ل ?��

                 V�F��@ 7ا�V ا#�ام ا,'06* 9$ا,ن و I$د� ه
/2دم، ه2اس 23ان 8�9$ر7 ا63/* را دو                    

م        .  ��Oان 2Lد� ا�3   �I ،مM, *��2Iس از 2Pو
       I 2,�� رژ�� را 20 _ن دا����? ���HI 7ار?ن ه
ر و                          ��L [�= 20 72Fن د�0�\ از ه2 ز/

 .72F0$L23 @$د 0;��0$

�2F، و        ��jا ،�D�/ ،ربواژ� ه�* ه�i$ن /�
   2�M, *I6�9"      7را، ��ا V�+2�U/ ه�� ��0;�

، ا�V روزه در ر3,� هDL"            7* در ,�* _��      

7 ,�ز                     دو)�*، ,8د ه��S@ ،*�/$;< 7 ه
�U�9 و ��ا و 3��7 رژ��، ه�,�� ,'] و ,�ت              

 .�0 ?$ش /* ر�3

�* در �* >��ر /�EH* وز�2                    7>�� هH/
س                  �J ،[L نت، /�VD اژ� ا7 داد�3J6=ا
72�U9 دو)� _0د7 داد�3ن 28Iان و �دق                   
               +* ا)'"ت 8�9$ر7 ا0 */63# *,.ر�-
ر3,� ه7 دا@E* و /�رب @$ا,�ن                                      
                  [HP ،را V�,$@ ����;� ن روز?��2�F�3د
L23 �3$ب در 9/�U را 20 �3 ����I 7���9 از

 . /2L 6د� ا�3

ر� 2Lدن            �ت و >�-�2 k�E�I ��8از ا�� %�ز�، I
هvD/ 7$.ن رژ��، /��* 20 /�رب @$ا,�ن                
�$را، ,$�0 �0 @$د                     J ن روز?�� 2�F�3د
�0 )�ظ  �J2*، د�3 _دم                      I ��3ا7 ر ��/@
ن 8�9$ر7 ا63/* را در L23$ب، �;�-�،       �L

0زoF0 2Iارد V\ از ا��ر /2دم، 0��L وز و-I  . 

                         �0 �L �# اد7 از /2دم�UI 1�9 ا7 در ��/@
ه2ات                          MI �0 دد��ارش ر��P 0$د,�، 0 ا��3
�$را 20?<ار ��،     J از �U0 �3 روز �L *�/$;<
            V�0$H�/ 2 رژ�� وF0$L23 7ب �0 ,8دهS@

/vD$.ن #$ا7 �3 ?,� د��,� �E/ �L          :  @$د ?�� 
�` @$د را در             fو ��0 V20 ا��O /* @$اه�، �0

   [0 �0 @$0* ا,-م        ���ان و ا
	�����ان     /'
 .ده��

ه2ا او+ع 20ا7 @/�� ا7 و 2F0$L23ان                f
8�9$ر7 ا63/*، د�$ار2I از _ن ا�L �3 @$د           

�* و                 .  /* ���ار,�    �,2Fا,* از 2�0ان 2Pو
 �0ان >�                  I 2دم/ *,0?2�Dش ا2�Jا+ت @�
ران 8�9$ر7 ا63/*، ا����8              ;���9 �L �3ا

P* ,�* دا,�        L را *,$�L I ب$L23 ر و��L  . ،اo(
 ��!/* در #$� #"M, ن,�ه/2P *�EJ �0 >"$ر

 .رو7 _ورد� ا,�

� و ,�2وه7 ا/���* �0  N3 ن ار��,�ه/2P ورود
�2د� _@�L ،2 �;* از           �, �ED/ ��!درون #$� #"
[ E< V�2I'� ه7 ز,-�L23 ����I �2$ب         ,2S@

ر در 9/�U ا�3��L و . 

                *,$�E�/ 7,� 9$ا,ن و I$د� ه,>"$ر 28#/
                   */L0,* و ,/2دم در ا2�Jا+ت و3�1 @�
              ،8�9$ر7 ا63/* در /J2$ب 3@�I V$د� ه
ه2                       f 7م �2د� ه�I I رژ�� را 20 _ن دا���

                   *D�E� �28O ،ر0 Vر 0<,� و ا��L ��2* راP– 
                        7م ,8ده و ار?ن ه�I * @$د را در��ا/�
         I ��P2? ع-Iار %E-/ 2ش، از دو)� وF0$L23
                6/20 V;�/ [;� V�2Iر;�_ �0 ،���"# �$#

3زد . 

ب ذوا)'�ر، �0 ��3 /�ور ر!�% #$�                    H�,ا
ر ه2اس                            ;�_ 7!�� �;* از ,�$,� ه"#
8�9$ر7 ا63/* در �Jم 2��Lل ا2�Jا+ت                  

0,* 9$ا,ن و I$د� ه7 و3�1 /2دم ا�3�@ . 

�، ,�2وه7 ا/���* و        N3 ر 23داران$"< �U��=
0ز�$9ن رژ�� در ار?ن ه�HI 7�� ?�72، از          

          �D�, ز� ا7 ,�$د� وI 2/ا ،��!. �E�9 در #$� #"
�3 8�9$ر7           �3 Vا� *�EJ 6مJ�8 ا�3 ا/ �i,_

 .ا63/* در �2ا��L h$,* ا�3

                            ���Lم دوران >�I در �L �D�, ����$�
ت و              J6=ا ،�N3 78�9$ر7 ا63/*، ,�2وه
ن                   ?�,2�? ���HI 6�J ،* رژ����2ا/���J
                  ���وا#L23 *U$ب در 9/�U و ?2دا,��?ن 
���� ��ور ا>;م ا�Jام، L23 �89$ب /2دم         

� و       .  و ,�2وه7 ا,'06* 0$د� ا,�         N3 رز0 \',
                 �0 ،0ز�$9ن در L23$ب و ?2�Dش ا�Jام ه

               �DC, 7و��Q ا�Jام ه7 0* >� و /2ز 3ل ه
         �D�, ����$� *DL 20 ،�H� ده�  .    Vدر ا� ا/

ن، 8�9$ر7 ا63/* ه�$ار� 6Iش /* 2Lد              �/
� داردF, 2د�� ���8 را در ,_ \', �L. 

ا?2 در =$ل �3 ده�، @���* و د�2F 23ان                       
           I �,2دL */ \�$L 7ر;��2P دروغ و رژ��، 0
ه2        f 2د�� %��28O ا/���* و �E�D* رژ�� را در 
                    �����2P* ا�3'6ل #$ا7 /'���، /-��2 و #"
            ،V;�/ [;� V�2Iر8ن 3ز,�، ا���0 5 _�;��
ر زد� و ه�} ا0�* ه� از _�;ر                   �L را �2د� ه

ن ,�ار,�          � �(3 *3 Z�2P دروغ و Vن ا���  . �,
8 ا0�* از _�;ر ��ن ا�V دروغ 0<رگ                         �I
,� را� ,-ت @$د و                F� ،ن$�Lه� ا �;E0 ،�,ار�,
                 \�ن از 2�0ان /$9$د را، در ,�� �/$;<
� در                    N3 ر�8ر �3O 23داران *�EJ ر$"<

��� /* دا,��"# �$#  ./-E%، دو)� و >�

                ،�N3 \L ن _دم,�ه/2P ن، >"$ر$�L I 2?ا
�* 8�9$ر7          �($C�(0ز�$9ن و �;�-� ?2ان /
د7             J 72/ع ا-Iار %E-/ ا63/* در دو)� و
                        ��EH/ 70$د، .ا#]، 23ان رژ��، از رو
 �EvD/ V2د,� ا�L */ *U3 ،0$د ��� �L ا,���* ه�
                   %�در /$رد #$� #"!�� �C/ [;� �0* و در 
                *!�0,�، ا�L$ن و+U�� رژ�� 9 �0 *#�2د� 0
ب               H�,ب /2دم، اJار�H# �0،�L �3ا ���ر3

��L *�, ن8��ن در#$� #"!�� راه� �/M, . 

ت ��,� روز7 8�9$ر7 ا63/*، =2ح دو       k�E�I
       %E-/ دو)� در */< 7P$ر��* هرV�2I ,�2وه
ن                         ?��2�F�3ام د�J1�2 اDI �89 ع-Iار
8م /�ر�0، ,�ن /* ده�         I�0 ا *,0ه2ات @�MI
ر7 @$د را،          ?�,8 را� /�I */638�9$ر7 ا �L
ن در F0 ����I�2 و �0 ��0، ز,�ان، �;�-�،          �iه�
                        �O2ه ����I ام و�Jم اوز، ��ور ا>;-I

ر /2دم /* دا,�       ��L ب و$L232���0  .  Vا� �-��,
ر� 2Lدن ه2F0$L23 7ان                           �ه�� >�-�2 
��L >�ا#]               �/ ،�M�( Vا� I */638�9$ر7 ا
8م           Iرا، �0 ا$�J ن روز?��2�F�32 از د�, ���
 رژ�� از ��\ >;� ا�Jام             �ED/ �L �3ر�0 ا�/

ن را �در 2Lد� ا�3�. 

وا+c ا�L �3 ا����8 و>�� 8�9$ر7 ا63/*،       
ر��� در /�رزات �EJ* 9$ا,ن، ز,ن،                              
ر?2ان و I$د� ه/ 7�E�$,* ا�2ان           L ،ندا,�-$�
ن در             � �,,0 >"$ر ا2�Jا+* 28#/ �L دارد
/�� ا7 و د�2F0$L23 2Fان رژ��             @ ،0ن ه�@

 .را در و>�� F,23$,* رژ�� 2Pو 20د� ا�3

               �Q2وع و �0 و�� ���o? 7و>��* �L از /� ه
               7��0 2F�3 ن و,� 9$ا,,�U0 از >"$ر 28#/
�$را، �0                    J 7 /2دم در روز0,* I$د� ه�@

8�� @$د ر3��� ا�3, . 

                    7م هM, 7 ه�� ��,8�9$ر7 ا�0 ،*/63 /
ر7                   ?�,8 را� 0'ء و /�I ،2F0$L23 و ���D/
ر    ��L ب و$L23 2���0 �O22د ه����@$د را در 

 وا�D�V         .  /2دم در 9/�U /* دا,�          I �U��= و
ت ,�F�V @$د، )��M ا7 از L23$ب       �< 7روزه

 .I$د� ه دC, 20 �3$اه� دا��

               Z'J �,$? 223ان رژ�� 8�9$ر7 ا63/*، ه
                         mJ�L�;* در /'I [0$د� ه را، 0I *���,
0,* I$د� ه و در ,��-�            ?2�Dش ا2�Jا+ت @�

      ���L */ *0درJ�F,23 1�2DI  . V$,* رژ�� ارز�
ل، در و+U�� /$9$د 9/�U و ���2و7                     <
6 �ه� 2Pو ر�2I V�Cس                  �J ،رزات /2دم�/
ب رژ�� و ,�2وه2F0$L23 7ش         Jاز ار I$د� ه

 ورود �@����ن ?��ر ���ر9 

'* ��C4 9�4�A6�  ،** د���1 
 از ز�E��9 ����ب رژ�$ 



 

 

� 

 ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

١از ����   

 رژ�� 

�
ر� ا����� 

�  را ���! �� �
 �
� ا��#�ب �

 ����� 

 و

%&�'(�  *��م 
  �,ا&!ا+�

    7٦٠                         \', �L ���L 2ار;I 2Fر د� را �;�
829ا,* در �29ن دور L23 ���9$ب ه در               /

ن 3ل        �D/از ز �L ام      ٦٦ز,�ان�J2وع و �0 ا� 
ن       �D0I 7 /���O ،�� *8 0$د� ا�3؟                 ٦٧ه

829ا,* در 0زد��اش از ز,�ان او�V و در�3           /
ز دور L23 ���9$ب �O ?<ار�*                    j_ از [�#

م 3ل              J [�# *Eن ا�?�,2�? ���HI 720٦٧ا 
8I�� 2Lد� 0$د؟ ا?2 و7 از 0�ن ا�V /$+$ع                     
           0 �L 7ن و9< و و>�� زد� ا�3 ��� دو�3J
,�� را ا/" 2Lد� ا,� �0$ا,�� و7 را                     �0 Vه� ا�
               \', ��9$I �0 2د� وL رج�L* از �2/��?* @
                   Vن در ا�� ZE= ن ا�6حو7 و 3�2 دو�3

ر�2N0 *Cداز,�؟     I ��را,*   !  �9;��20ا�9 *�3
829ا,* �O ,'�* 20ا7 @$د #�] ه���D و / ��,/

 ه�ف او از ا,��ر 0�,�� ه7 ا��O V��O *��D؟

                   ��3 0 ��<H/ و7 ه�ف و ,'\ @$د را در
      */ c�+$I �,$? Vره�2ان ��9\  :  "ده�29س ا�

            *HC�/ وراتo�/ ت وM<6/ �3< در ا�2ان
دا             .  دار,��/ �L ���9 را دا��$I Vا� از ا�V رو /

��E ا7             P ن �0,� ��9\ �3< و ره�72 _ندر /�
 و 0�,��             .  ا�-د �$د / ��,و�L *I در /�ن 0��I

ه��ه� /��8س /$3$7 /�8$د ا�3 20ا7                          
��E ا7 ا�3P V��O 2دنL2� ." 7 ���fر7 او و_

ن 6Iش ��L /2دم 20                          �O ه� I �,د /* دا$@
        ��,�0 *#ن 0�E= ت @$د در /$رد ا�6ح. I$ه�

او /* @$اه� ا,;ر �L ��L /$3$7 وا#U* ه�ن            
ا�L �3 در 0�,�� ه7 اش _/�� 2Oا �L @$ا�3              

ر 2I Z'J از ��9\ ا�3            �D0 7$3$/ 7او .  ه
             ��L 2�ت @$د ُ�EU9 ��E را 0P Vاه� ا�$@ */ .

            �, �L �,دا */  و ��/ ��,ا/ او �0 @$0* و �0 /
�L$ن در          I �L �3ن ا8 /�L 7$3$ و7 ,�< ه��I
9 ه�                     V�ه� I ز�I 7 /$3$7 _/�� و,�� ه�0
ن =�P2ار 8�9$ر7 ا63/*              �E= 20ا7 ا�6ح

 .ز�د7 0$د� ا�3

        72�U�37 ور�� ��9\ ا,'06*، ��V�3$ ?2و� ه
              *;� ،از 9/�U �0 _ن و ,�< ?2�Dش @$ا�3 ه
               V�0 2ش 23در?�* در�D? 2ات /�8 اش�sI از
9 و �0 =$ر                              Vا�3 و در ا� �L< 7 �'�=
�9ح                     V�0 د"I 2ش�D? $3 5� از gC�/
               2Fن 0$رژوا�* و از 3$7 د�$�Dز�$��L و ا<

ن ه2 #�ر . در درون ه�L 2ام از ا�V ه�/ Vدر ا�
د ه �0 ه�2ا� ,I$ا,* و            "I Vا� ،��L ��9\ ر��
�9ح                 �Qو �0 و� �L23در?�* در /�ن =�'� >

����I ،�L  @$اه� ��<. 

 

/* �L از                     Fد را �0 ,��8* /* ز,�� ه�$@ 8,_
ن @�$,� /* �$,�         ��3$�* @$ا�3ر /oا�2L و 
              ���L */ ��;I *�و از 3$7 د�2F 20 @$ا�3 ه
                7ر7 از _,8 از �E�9 _زاد7 ه�D0 7ا29ا �L
           �2�j ن ور?72، ز,L 6ت;�I 73*، _زاد�3
و ,�< _زاد7 0�ن و ا,���� /* I$ا,� رژ��                            
ا63/* را 20ا7 ه���� از ���� روز?ر /�$           

ا)��� �;* ,��L �D و#�* #2ار ا�3                    .  3زد
                8,_ ��,,* و /$3$7 و /-�DPن ر$O 72ادPا
,� زدن 20 23                    O >9 7>�O ���0 2? �2Lاo/
ت ?$,?$ن 0$رژواز7 از               ,�83 @$اه* �29
#�رت /$+$ع د�2S/ 72Fح ,C$اه� �� و                    
ت ه�ن رI 1P$#�` از          J$�S/ 7ر از _زاد$M�/
               7روز,/� ه7 0$رژواز7 و _زاد�I 7;] ه
ر?, 72�M�/ >$ر ه�ن �$راه7 زرد ا63/* L
ر?72 و ,�                  L ['�D/ 6ت;�I �, اه� 0$د و$@

     �'�= Vت و ا><اب ا�J$�S/  .    مk��8 در وا1# ,_
�L��     HC�/  .* 20ا7 >�L�� دار,�      < �0 8,_

 د�2 ,��� #�رت را �0 / وا?oار                I �L ���$? */
VL  .            ر7 از /L 2Fد� �L ار _ن #�ر د�2 �$دoF,

   ���, ��@3 >�,  .          �L ���$? */ 7ا ��/@ �0 8,_
ر درس                        ��C0 و �2�80 ا�3 از 23,$�� �

0ران              .  F0�2د / �L �,ن ا�2ار دار�O ه� 8,_
                 ��2�F0 ���, 2د� I ] را�7 3$E9 ��اه$@ */ .

0ر� /* ?$��             Vب   :"    23وش در ا�$L23 Vا�
ا�6>ت 0$د 8f Z9$/ �L$ر ��9\ �3< ��              
               2I�0 �0 8�I �/$;< Z,و@�$,� 0���2 از 9

 ."��ن او+ع /�-2 /* �$د

#d ا2O �3ا �L از �$3*                           �I رOد ��,�0
                       ��. @$ا�3ر >�� 8�9$ر7 ا0 */ */63

 2Fاز 3$7 د� @$ا�3ر �2ه�< از ا,'6ب ا�3 ا/
�0 د)�] ر�� @$ا�3 ه در /�ن I$د� ه @$ا�3           
ه�* را /2Sح /* �L ��L ,� در ا,�از� و #� و                    
ت                      ,�29 2��L�� ا�3 و ,� 3< Vار� ا�$#

��� .0$رژوا�* در ا�2ان #در R'�I �0 _ن /* 0

                 72F9< ا,'6ب را� د� �_ �L �3ا Vو 3$ال ا�
ن و ا,����،              �3*، 0�3 720اZDL 7 _زاد7 ه
20ا�J 7ا)� و �U3$I 7 ا��9J* و9$د دارد؟              
2 ��3;�ن                      Fر?2 �0 ه�2ا� د�L 7 �'�= �_
9/�U راه* 9< ا,'6ب 20ا7 ر3��ن �0 �5                   

 ز,�?* �2ا����Pا,� دار,�؟

                   �0 >�, ��,ن 0�? ����Lدر� V�0 د در"I ا/
7 _,8 �U0 از ��ور _ن                     >�� هH/ در �Qو�

در >)* �L ?�-* از L` @$ا�3 ه          .  ه$��ا�3
                       ��'P *(را 20 رو7 و ��F,2د�، اL ����
?oا���، و7 را /,1 ا��I *E$ل در ا�2ان /*               
د @$د �0 8�9$ر7 3;$.ر و                       '�Jدا,�، از ا
ن /* _ورد؛                      �/ �0 VC3 �(از دو V�9ا�* د�
              829ا,* ا6Jم /* دارد L �0 �L` @$ا�3 ه/
              Zهo/ \', 20 7 @$د�����د7 ,�ا���، 20 '�Jا
               *0 7$F�C3 / �L 6م /* داردJ2د� و اL ��LI
م اش                 , �L V< از ا��در _@2 , ،���D�, /oهZ ه
,�� ذ2L ���، ا6Jم                      �0 Vر ?�-* در ا��L در

   ��L */ *?��/2�  .         6ش @$د راI و7 �0 و+$ح
ر و              �@20ا7 >�� 8�9$ر7 ا63/* 0 ه�ن 3

       ��L */ 6مJا *I2ا��kI 0 8�I  .     م�I در �L *�',
3* 3ل /829ا,* ��8J �0 دا��� ا�3                     Vا� .

20ا, �0 *�3��D ا�V 3$ال ز,�ا,�ن 3�3* ده�            

                  Vا� �����0 ��20ا7 20ر3* 0�,�� P 7$ق ا��0ا 0
در ��     � *S2ا�� �O در ��,ا�V او)�V 3$ال   .  0�

FC3$�* 20ا2O 7ا�* ��ور 0�,�� P$ق          �20ا7 
�% از 0�,��        .  ا�3 �2�, ��� 7 ��,�0١٧  7$3$/ 

در                � V�,$@ 7 ���� 5� 7و �% از ر@�اده
             � �0 7��، ��U* در�3 در �2ا�I �L *S$د� ه
                       *�U� د$@ *E��3 �0 و+$ح @$ا�3 ا�@
F,23$,* 8�9$ر7 ا63/* را /2Sح 2Lد� و               
cS3 20@$رده و /'و/� /2دم در ا�V روز �0           

 .>�7 0$د �L /�-2 �0 و>�� رژ�� ?2د��

م �0                   ? 2 �5F,�, 8�I �, V�,$@ 7 ���� 5�
��\ ��9\ 0$د E0;� �0 د)�] �;ف ه�* �L در              
             �O و �L�29ن > �O 70$رژواز �ن اردو?�/
 �Qو� ��ن _ن 0$9$د _ورد از اه�$�Dز�$��29ن ا

 .ا7 20@$ردار ا�3

                      7 �,�, �2�, ��� 7 ��,�0 20 �Lت >"#�I
ه��V 23در?�* در /�ن ا�$ز�D�$ن 0$رژوا�*          
در ا�L2< 2s رو E9 �0$7 ��9\ ا,'06* /*                  

��,�� و در ه�ن ا��0ا 2Iس                   .  0�0 Vدر ا� 8,_
         ���L */ ن�0 V��O Vد را از ا,'6ب ا�$@  "  : ���L

 `E�C/ ح$S3 در ���o? لو ,��L *I2 در 3 *3
ر �J�R و ر��� دار                    �D0 ،��� ���9/�U ا,�

ر+��* ژرف I$ان MJ *��2CI��*       .  ا�3, Vا�
دارد �L در �$رت P$ران، /$ج ?2�Dد� ا7 از             
          V/ا�2ان دا �U/9 `E�C/ ح$S3 را در �,$�@

ا�V 6�9ت ه� �O�V ا2�Jاف     _,8 در   ".  @$اه� زد 
3* 3ل >�L�� 8�9$ر7 ا63/*             �L ���L */
8 ,�2ت و L��� را در /�ن I$د� ه �0 د,�ل                     �I

��3 از               .  دا��� ا�3  @20 ���L 2ت و�, Vا� ا/
O��D؟ _� j�2 از ا�V ا�L �3 از ه�ن ا��0ا7                

در�H/              20 ��3و �Ef ،V�U-I2/ h3$I ا,'6ب 
 *Eا� �EJ �L *��3 و �Ef ؟�PI$د� ه P<و,* �

  0$د؟٥٧ا,'6ب �;�D @$رد� 7 

�2ه�< از @�$,� دار,�                7+'I �,9<اJ 8,_
      ��D�$, */ �L -,_"  :          7 ���fو h2ا�� Vدر ا�

                ،*3�3 7ر و ,�2وهLا�P ن/2دم _?�، 9$ا,
                732I�� D/�2 _���� ��9\ و �Iو�V @$ا�3 ه
)�� را                      D/ ارا و�/ I �33* ا�3 gC�/
9���I �,$�@ V�>F�] ��� از 7$3                                  

��L  2انF0$L23." 

           �,/ */ �3� *0 ��,ا/ FO$,�؟ 3$ا)* �L در 0�
�3 /* ده�             �و7   .و ا�V 23وش ا�L �3 �0 _ن 

,��$ر         / %��3 V��D�2L �/0 روز, ��<H/ در
  ��$? */  "  :              >�3 \��9 ره�P و9$د ه�� 0

920�3 و >;$/� 2�80 ا�3          �ن 0)��� و �iه�
�0 90 �,$�@ 7���2�oN0 2د �L راه* 9<                        

�2 0 ا�V ��9\ ,�اردLاo/". 

,* �0 د,�ل                    -�DPر �L لن ا�V ا>���0 و0 7
ز /oا2Lات _��* /E* ا�3 ادا/� /* ده�           j_ "  :

د�        /_ 7 7�9دو =2ف 0�� @$د را 20اF��? 7$ه
���L". 

7 0��؟                   >�O �O 23 20 ��0 @Z ا�F��? V$ه
                   �L *�L */ 2;P �3�3 �(J ت دره* او#?
�23ن را �0 ز�2 20ف 2Lد� و                 �$? U0"* ه

8 را ,�* 0���        ,_ *DL ���L */ 2;P  !!   V�0 ا� *�L
   ���L 2;P و 20            !  /$+$ع *DL �O ?�� و ?$ 0

O 23*؟ ?$� ا�V ا2Pاد ه�$ز ,��8��� ا,� >;$/� 
ر /* ز,�؟                ��L ب و$L23 �0 �3د �O 720ا !

 9�F� :;) *����' 

 و��ت و �CGد در اردو��9 ا(�ز�&��ن '�رژوا��



 

 

� 

 ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

١از ����   

,دم �)�3�4 *,��&� ا0�12/,� ا�,ا.�- و 

%�5� ه�� �,�� و ا���  ر*��� 

رهM�/ �0 2H/  7$ر �0 زا,$ در _وردن و              �P
                       �3س در j<� ,�< در @�/� 3��< ��EDI

م ��� ا�3           �I V�SDEP ن /2دم. ا23ا!�] و �0 ز�
در ر#�0 دو 02J �8�9* و ا63/*، ?2و�                        

?2ا7 >�س �L /��� رژ�� 8�9$ر7                       ا63م
�3، در ,$[ >�02J �8�9 �E* #2ار                   ا63/*

از د��?� /2H در �$رت از 0���P2?  .           V ا�3 
س _,8 /* I$ا,�� د�3 8�9$ر7                        �< V�Pر
� ���L و�0 را>�*                     I$L V�SDEP ا63/* را از
�3 ه7 @$د را در /$رد 23,$�� /2دم                 �3

  ���L ل�Jا V�SDEP  .      ��2�I ����I ر وH< دا�-
,* در                 D,7 اه و E9$?�72 از ورود 5�L ه

Z9$/ �L *�3      .  را�3�O 7�V ه�P* ا�3        �3
0 _ن             V�SDEP ا�3 و روزا,� /2دم *,D,1 ا�-P

   ���L */ *?�,ز    .        �>j �'S�/ �2�0 ادا/� /�
روز20وز 20 ��ر ���L د?ن SDEP��* اP<ود�            

8�9$ر7 ا, */63��L > ه�ف اش در        .  ��� ا�3 
?2ا!* از =R�2 ?2و� هSDEP         7�I V'$�� ا63م   

J* و /oه�* >�س و 89د ا63/*       -I�3 20    ار
 ./�;6ت /2دم SDEP�V اP<ود� ا�3

�L$ن در #�ل             I *02j 7دار ��/23 7دو)� ه
ت رژ�� �8�,$��D* ا23ا!�] 3;$ت 2Lد�          ��9

 . ا,�

                   V�/ ادا/� ا�V و+1 و 3��3 ه7 دو)� �0�
ه$ در ?2�Dش �28[ ه7 �8$د�, 7�V در        �,�,
             `#$�/ Z9$/ م)*، 23ا,-k7 ا�23ز/�V ه

ت _/�2; و     .  ��ن رو,� �cE ��� ا�3         L2�I
س            �J ] و /��$د�وز�2 ا23ا! �DC, ت از$Jد
�L$ن           I ���3 خL 6ت @$د?2دان در�;�I %�!ر
,��-� ا7 20ا7 از ?23�o/ 72ا2Lات �0 ه�2ا�               

/$+1 دو)� د�3 را�3* ا2Pا=*       .  ,�ا��� ا�3 
               I$��� ه�< �L �3ا ���ر3 *�ا23ا!�]  9 �0

9�* �L    .  و ا2�Jا+ت _/�2; را ,�* �2�oد         I
                       �0 ;�2/_ �Qد� و��32P [i�/ 2ا 9$رج�ا@
           *��SDEP ا23ا!�] 20ا7 از ?23�o/ 72ا2Lات 0
                       1S# �0 ���8I ] را�ا23ا! *,�C3 *= در ه

ره ,�$د� ا�3        �P ����I و *(/ 7و5�L  . 7 ه
2 >��� @$د را از ;�I��L [$ر                           Fر د�0

     7O$ب /2زهO در V�SDEP6م دا���   ١٩٦٧Jا 
           V��, 77 �8$دو @$اهن I$#` ا�-د �28[ ه

)* ��� ا�3k7 ا� . در 23ز/�V ه

ن ا/��7 �0 از ?23�o/ 72ا2Lات           ���SDEP 2Fد�
�2    .  0 دو)� ا23ا!�] ,�ار,�     Lاo/ ت'�2J Z!�

                   �0 cE� 2اتLاo/ در ����L ار�� SDEP��* ه
 ,�*  :  "  @�2?<ار7 _��$3���2س ?��� ا�3      ��

               �L *(I$ا,�� در0ر� /2زه /oا�L �2L�� ، در >
              ن را 20 _ن �0Iر$�L ��اه$@ */ �L *��/23ز

 ��L  .  ]28��h3$I ، �28[ ه UE0��� /* �$د       I
3ز7 /�$#` ,�$د، /oا2Lات ادا/�  ,C$اه�                   

�P�  .                   ، *��SDEP اع>, �EvD/ [< ا,�از ��O
ا23ا!�E* و د�3 �0* /2دم SDEP�V 0�\ از ه2             

ا�L 7    دو �8�9 .  ز/ن ز/ن د�I 2F��2 ��� ا�3       
ع از >'$ق /2دم SDEP�V را               P7 دJه2 �5 اد
ر7 9< و@/� 0���2 او+ع �0 ز�ن            L ،�,دار

 . /2دم ��I ��3 ,;2د� و ,C$اه�� 2Lد

 

در /�S'� رcP د�3 �0      "  �6ح ا)��V   "  درواز�  
ه2ات زد,� �L در ,��-� دو ,�2 از /2دم                       MI

�E�% ز@�* و            h3$I V�SDEP١٠       �0 2F2 د��, 
ر@�F* ��� و �0            Oز _�5 _ور د? 5�E� �EJ

�,�� ['��/ �'S�/ در *,ر�3��0 . 

            �>j ار$, ��EJ �2�ل /��Jا رژ�� ا23ا!�] 0
/o? 6ر?� ه7 ا�S�/ V'� را ��D0 ا�3   L  . �(دو

/2H ,�< از 0ز?��* دا!� ?oر?� ر�J �0 cP$ان 
��L */ 7ن @$دار���SDEP *=�Iار �8 ?oر?�I . 

ا�V و+1 0mJ ��� ا�L �3 /2دم ز>��;\                  
0ر7 را /���]                �U9P h2ا�� �>j در V�SDEP

�2ا�j l�9 �0  6�J �L *S<� در د7                .  �$,�
3ل ?���o 20/* ?2دد      �/  .    l�9 Vن ا�در �29

 L$د[ و    ���L �0 2-�/ �L١٤١٧ ��ن 0�\ از            
وز از            -�/ ، �� *��SDEP 2  ٥٥٠٠زن و /2د�, 

ر د د.ر �0                           �E�/ �3 \ از�ز@�* ��,� و 0
رت وارد ��        D@ *�ره7 ز��02�@ه�</ن .3

         ، �>j ] �0 ,$ار�ا23ا! *�D�,$�8� رژ�� �E�< 0
8 را�                  �I ان$�J �0 را cPر �دو)� /o? 2Hر?

          �D0 رج89ن @ 0 *=�I2 در      .  ارH/ ا#�ام
وا#U�� ا/2 وا��L* 0$د در #�ل 8�9$ر7                        
,�ن             �L �D;� �0 720ا Vاز ا� \�� �L */63ا
/oا2Lات �2H/ �L *�E ا�0;ر _ن را در د�3          
?��P2 0$د، ?2و� ا63م ?2ا7 >�س را وادا��           
                 */M, 2فHI �,�L د�3 �0 ا#�ام /29ا�$9

 �,>0 �>j  .              از �L ] 0$د�ا23ا! 8�I ن�/ Vدر ا�
 .ا���L V;\ �0 ,�1 @$د �280 20دار2L 7د

ه$,�DC وز�2                   �,�, ���0L ر _/�نL 7رو 0
                 h;$د، �2ا��] از ><ب د�3 را�3* )�ا23ا!
              2F(kرژ�� ا� �L ر7 را0 �U9P و *,D,2 ا�j
 ����I ،�32د� اL [���I V�SDEP �E/ 20 [�!ا23ا

ن �ه$ 0 رو,� �SDEP cE�V و ا23ا!�] و          .  ���,
)�� ورز��� ا�3   C/ *��SDEP ['�D/ �(د دوا�-
                          *(k7 ا�28[ 3ز7 در 23ز/�V ه� ،
           7در� @,� هH/ ،�3داد� ا �U3$I را V�SDEP
ن در 0�� ا)�'�س را 2L ����Iد� ا�3 ،            ���SDEP
               �E�< 02* رود اردنj �,2اL �0 [�!ا23ا \Iار
          %E0 در ,<د�;* ,,= 72Lد� و ا@�2ا در رو�3

٤٠                   ]2I �0 را 0<ور وادار *��SDEP اد�$,@ 
             7,� ه@ %N3 2د� وL ن��ا�9ر7 از @,� ه

ن را 2L Z�2CIد� ا,�       � *,$;D/  .  �D�, 7روز
                           0 �>j 2ز7 ,$ار/ �'S�/ ر?72 درL �L

روز, 7��L �D در ا2s            .  ا23ا!�] ���L ,�$د     
>�6ت ا23ا!�] �0 /�=D/ R;$,*، /2دم                        

�,$�, ���L V�SDEP \;��<ز  . 

               �E�9 2 ازH/ ر /2ز7 ا23ا!�] 0H< 2وژ��
ل                �Jا �>j �'S�/ 20 /2دم �L �3ا *�ره�P

 ./* �$د

              *0ر /-3 �0 >8���D ه7 /�رن رد�H< Vا� 
ر =* دو 3ل              H< Vاه� 0$د و #2ار ا�3 ا�$@

 /�E�$ن د.ر    ٢٧٠ا>�اث �$د و ه<��� _ن >�ود         
��0 */ . 

ه� .  0ره �8�9 ه�I *02J 7;�] ��� ا�3                 
ن                    �D02J 72 /��;] ازF< �8�9 د��ن ,$�Lا

ا�U3  .    �8�9 V$د7 ، اردن و /2H دا!2ا�3               
          �0 V�SDEP از دو)� @$د?2دان ���< 0 ،*02J
ع از >'$ق /2دم    Pم دس، �0 ,�J ره�72 /��$د
����2د 3��3 ه7 @$د /�k$ل /*          �0 ،V�SDEP

��0  .   �8�9 V0] ا�، �8�9 د�72F ه� و9$د       در /'
رژ�� 8�9$ر7 ا63/* ,�< 20ا7 ����2د           .  دارد

�3ا7 /��;] از 8�9$ر7  ه7 @$د، 3 �8�9 �0�
ا63/*، 3$ر�� ، ><ب ا� و >�س �;] داد�              

�� از /2دم                      .  ا�3�< *J�/ >�, �8�9 Vا�
      �3 وا#U�� ا/ ا�V اSDEP  .      �3�V و >'$ق _,8

�i,_ �L در ا��- /2Sح ,�R< ،�D /2دم                            
_,SDEP  .   �L �i�UI �0 V��V 23,$�� @$د ا�3          

/2Sح ا�3، ,<اع و ��L;\ 20 23 اه�اف و               
   �'S�/ 1P�/           V�0 �8�9               ا7 و ��$'I ،*EE�(ا 

             �L �3ا *�D�/63ن ا� )�02J �D* و �,$�3,
1 .  0��    8�9$ر7 ا63/* ��O2 دار _ن /*               �,

          V�SDEP �EvD/ �L �3ا V8�9$ر7 ا63/* در ا�
                        �3 از _ن =R�2 �0$ا,� 3�I ،�,�0 [���.
ن ا/63��D* @$د را ��\ 20د و            � �,�E= �U3$I
�* از _ن 20ا7                       , 7� از 2�0ان _��2P* ه?

ه7 دا@E* @$د �280          23�$ش ,8دن 20 2�0ان      
�3                   .  20د�3 �L �3ا V0] در ا�'/ �8�9 1�,

,� 8�9$ر7 ا63/* را د�3 _و�<7           �E= �U3$I
    �3ه7 @$د #2ار ده� و ا�V              20ا7 ����2د 3�

6Iش 8�9$ر7 ا63/* را >� از =R�2 دادن                
                �L *ز�ا/��زات /��Uد �0 ا23ا!�] و ا�-د 3

��� #�رت     I رد$/               ��@ ،�Dه >�, *,89 7ه
3زد    .           *U0I V�SDEP 2 >'$ق /2دمM�/ Vاز ا�

)oا .  /* �$د از ,�P2= �L *U�V ,<اع دار,�                    
2 0 >'$ق /2دم SDEP�V  و              /*���0 � 2��L �,ا$I

)2F ا23ا!�] و             kن �0 رژ�� ا��;] 20 @$رد�
�3�3          �� ,�ا��� 0� ��ق دا��� 0�S,7 _ن ا. ه

,<اع ا�V دو �8�9  ا/ در �J]، و#�* �L  20ا7                
    �33ز3 7� ���L،    ه2F��;� 7 ا#�ام /*          @��

        *�, V�SDEP 2دم/ ��J ن��L و O     �0�<7 9< ز�
م /*          �I  [�!د  ,�1 رژ�� رژ�� ا23ا$�  . ��U+و

ن               0ر I$د�     ا3`�, �>j در V�SDEP 7 /2دمه
_,�L �i ا@�2ا در /2ز      .ده��� ه��V وا#U�� ا�3    

72Fد� �,$�, ،�/_ \�� �>j 0 2H/ �3 . 

         2���0 �>j را 20 ,$ار ره�P 2H/ 72ز/ %�E�
                 �9�* �L در اواh3 د7 / I �32د� اL  )١٧ 

روان 5�L   )  د7  L 7"J�0 ا     �,ه7 2�0 دو�3
�2�٣ن >�ت   "/$3$م �0         "       �L �� ور �E�< ،

�0 /�,�U ,�2وه72H/ 7  از ورود 20@* از            
روان �0 ,$ار 2�U/ �>jض               L V7 ا�/�$ن هL

روان ز@�*           0٥٠�\ از     .  0$د,�L 2ادP2 از ا�, 
   �,�� 2�F�3اد7 د�UI2         .  و�j [�J V0] ا�در /'

             V�SDEP 2 از/2دم�, �E�2H/ %، ��ه *,D,ا
از /�j �'S<� در ا2�Jاض ?$E9 �0�2H/ 72 از 
ن دو�3,� در ,<د�5                      D,7 اورود 5�L ه


�د ���������  �� ز



 

 

� 

 ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

١از ����   

٣از ����   

���Dه  .               ��U#رزات /2دم و وا�/ 2�D0 20 ،اo(
ه7 /$9$د، _,�ED/ �i ا�3، رژ�� د�;�I$ر7            
�L 20 ا�2ان 0 L23$ب و F0�2 و ���0، #در �0             <

 .>] 2�0ان /$9$د ,C$اه� 0$د

                   0 �ED/ ،*/638�9$ر7 ا *��2�0ان 2Pو
8 2PوC, \L$اه�              �I �, ،L23 ����I$ب I$د� ه
2Lد، E0;� در و+U�� �L$,* و ا76�J ا,'06*             
0$9$د _/�� در 9/�U، @$د ز/��� ه7 ورود                  
           79$ا,ن و I$د� هL23 7$ب ��� ��2J �0 ه
ت              �(S/ 2 ��ن =2حI ل���9 /�رز� و راد�;

 �L$ن     .  _,ن را �0 د,�ل @$اه� دا��          I �;,�O
                 Vا� ���o? �/ ��O 2 >$ادث�ه� 0$د� ا��، 3�

ت ر3,�� ا�3�sا/2 را �0 ا . 

رو,� >�L2 ا2�Jا+* I$د� ه، راد�;ل ��2Iن        
                          \�ت _,ن، از 2Pدا7 ,��(S/ و رهU�

   *I0C�,٢٢ا               \��ن �i,_ ،�0 ا/2وز I 2داد@ 
                 *J-Iم ارM, ��EL ،ن$�Lه� ا �L رو,�� 0$د�
�* و                             ��L 20 ا�2ان را در I�2رس 2Pو<

و ا�V ه�ن O�F,23    .       7>$,* #2ار داد� ا�3      
ا�L �3 23ان رژ�� را �0 و>�� ا,�ا@�� و _,ن            
 23ا3��� 2L *�EJ ��3 �0دن                     I را وا دا���
م              �I 72 8�9$ر7 ا63/* در? */M, �3�3

�3* .  ,8ده و ار?ن ه7 رژ�� ?م 20دار,�          �3
                  7�L 9$ا,ن و I$د� ه7 /2دم، در =* /� ه
0ن ه و            0 �Iاوم ا2�Jا+ت @$د در @� ،���o?
             �D;�  ،2ان رژ��F0$L23 �E0 رو در رو 0'/
و 0* >�E* _ن را در /'0] د��� ?ن و>��                  
ر رژ�� 8�9$ر7 ا63/* �0                   L ��I زد� 23ان

�\ ?oا��� ا,�     �,  .              I ،%� Vاز ا� �L *��<و
�M�( ،�3 ا7 _دم              P و ���D/ مM, Vا� *,$F,23

ن رژ�� را _3$د� @=C, 2$اه� ?oا���L . 

            

                                              


�ن ���ر ���ر� ��� . . . ورود 

8ر ?$��     O و در h�+     �� \C�/2دم .  7 89ن 
                               7ا�2ان و 89ن د��,� FO �L$,� ,�2وه
ن را �0       ?���L2هMI */632 8�9$ر7 اF0$L23

 */ �($E?       */ ن�0I2� 7��E0 ر از$SO ،�,��0  ���L
@�* �0 زن و /2د، ��2 و 9$ان                        �D? �O و 0

*/ V�ه$I ����,. 

     ����L2s��/ 7�% از رو��اده      ،V�,$@ ����;� 7
               �L ��,,�DC /$3$7 و 2L %N3و0* در دو 0�

د� دار,� را� >]      / ���ه7 @$د را 20ا7      ه�L 2ام 
0�� ?��       .  >] 2�0ان ارا!� داد,�    >�O 2از ه \��

                        *��ر+, ��U#ا?2 ��9\ /2د/* و وا �L
 �L *02وL د /$3$7 و$�, �U/9 7"J��2 ا�Lا

ن   هE�C/ 7` از �>Z     ه�L 2ام در دور�   �H�/
)* 8�9$ر7 ا63/* 0$د�     J        ا,� �0 و9$د 2�0ان

7 @$د را       _,ن ,� ?2L  .    ���oد,�  ا2�Jاف ,�*  
دات @$د                2Pا/$ش 2Lد�  '�Jا,� و ,� د�3 از ا

7 /$3$7 در �;* از 0�,��        .  ا,�  20دا���#_   7ه
           V2ف _@2ش ا�< �L �0 �2ا>� ?��� 0$د V����

8�9$ر7 ا�L ��EL 5� �, */63، ,� �5           :  ا�3
2Lو0* در ��0 3$م 0�,�� ا@�2 @$د             .  ��EL ز�د  

 /�U'� �0 ا�] و.�� P'�� و                       :  ?$��  /*/
   ���Dد�      .  8�9$ر7 ا63/* ه$�, ����$� ��;, Vا�

ا�L �3 ه2 دو7 _,ن در �* >] 2�0ان از را�                 
      ���Dم /$9$د هM, ب$OرO و در *,$,#  .  �_ ا/

      [< *,$,�3؟    ��,*   2�0ان �J��L R$,* از را� #
       ��,�0 70 @$ا,�ن ��0ه     */ �3 را        ه�I$ان 

 .در�2L �Pد

I$ان �J23 �0         از ��0 اول 0�,�� 2Lو0* /*            
           Vو��I *ب د��$OرO او _ن را در �L 2اO ��o?
2Lد� ا�L �3 رS0* �0 وا#U�� ,� ا/2وز �L ه�}    

او .  و#� 8�9$ر7 ا63/* و 9/�L �U$,* ,�ارد        
     */ Z(j ح. @$اه� ���L �0$I �L       از /vD$.ن �9

ر ه��V ه�� /�، ه��           ��L ؟ از�O از ���L �0$I
م L23$ب      �I از � \�� �7 3* 3ل ?���o؟       /ه

 �($'/ �0$I    *ارد        ا7 د���, �U/9 �0 *S0ر �L �3 .
,* /vD$.ن و ,�2وه2F0$L23 7 ر�< و               s در

I$ا,�� ه2 روز I$�0       در�� 8�9$ر7 ا63/* /*   
              ��EJ رزار @$د راL �����0 و ه2 و#� .زم ���L

 ���I 2ا           /2دمO ،�,2�F0 23 ا)� از�J 7 _زاد7 و
    �($'/ Vا� ن 0,_ �L         �-��, و در ���(C/ �L �3ه

,�     EJ�� /2د/* �L 20ا��ن /�رز� /*      U�3 ،���L
 .���L   20@$رد /*

/$3$7 در ��0 اول 0�,�� @$د �L در وا1#                           
�'�D/ 72�o��     ($vD/��V�2I" ��0 _ن ا�3 از          /�8

                    ��!" دو)� در /'�E/ [0 و /-E% و #$� #"
  */ VC3   ��$?  .             �Pدر ا�V ��0، /$3$7 در )�
ن /* Jاذ          *��% ?V�P2 _راء  "�L ��L د�2F در  "

�2�oد، /��8     ,Qاد و دو)�\ را /*        ,��D و ا>��7  
�2�oد �L در /'�E/ [0 و /-E%           _ن دو)�* را /*   

      ��0 $FC3� ��!/$3$7 در ا�V ��0      .  و #$� #"
�0 را 20 ا����o? V اJ$, �0 �L �3* دو)�                        

م E-/ �L% و               ا>��7M, نL2 ارFاد را از د�Q,
0 ا�V ا/��           ��L ا>-/ ،���Dن ه!�� 9<و�"# �$#

,Qاد و دو)�\ روز7 ا�3�"ح        gC� �L ا>��7  
ر �$,�    �L20 ا>��7      .  و �L ن_ �DC,      8�I ادQ,

                �D�, 72د وP h'P �EvD/ و �D�,  .   23 ���
,Qاد ,� h'P ,�2وهcED/ 7 و C0\                      ا>��7

7    0<ر?* از رو>,�� �L ه��E-/ V% و #$�               
ن و)*   /2P �0 ش$? *Fه� �L �,2ار دار# ��!"#
'P���U� ،* رVL ا�E* و ا33* 8�9$ر7                         
ا63/* ه���D، ه�ن ر�L *�L ه� /$3$7 و ه�            

���Dش ه����� .2Lو0*، �0 ا2�Jاف @$د، ه�$ز 

/6ً ه��$ا                      L �S', 5� 2و0* درL 3$7 و$/
���Dن ر[ و را�3 /*            .  ه?$��� �L از          _,

>�� "راد�;)�<� ��ن ��9\ در ه2ا��3 و 20ا7          
مM,  " */ 6شI   ���L  .    ��,�0 V�اش    /$3$7 در ه�
*/            7رهU� 72 از�?$E9 720ا �L ��$?" 2اطPا

�," /2د� @$ا,�ن "�0 /��ان _/�� ا�3 و 0        "  ?2ا�
        */ ��L�I *3�3 7�L ��L @$د       20@* از ,�2وه

م و د)D$ز _ن /*M, از *�C0 دا,�   را. 

8رم و ��-� و 2Lو0* در ��0                  O ��0 3$7 در$/
 ��,7 @$د @$ا�3ر ا29ا7         ه7 �9ا?,�    دوم 0�

,$ن ا33* /$9$د 8�9$ر7 ا63/* در /$رد         #
      ���Dت هJ$�S/ 7زاد_ ت و �U�-I  .  نFه� ا/

*/                 V��O �L ,$ن ا33* ه9 2# V�ه� �L ��,دا
               *,�/ �0 [C/ رًا �2ط$P را در20دارد *���0ه

                �(3 *3 �02-I م را ه� دارد وM, 7    ا63م  و
8�9$ر7 ا63/* ,�ن داد� ا�L �3 _زاد7                      
رO$ب 8�9$ر7                 O ت درU�-I ت �J$�S/

        �>-U/ 2?ا ا7 رخ ده� و /�6ً               ا63/* >�
ر ?2دد و _#7 /$3$7 20 رأس           ا>��7�L20 ادQ,

�$#               \�0 *(7 ا29ا!�� #2ار F0�2د، @$اب و @�
�D�,  .                  5� 2و0* ه�L ن /$3$7 و�ا)��� _#

ا,� و 0�� از ا�V ��0ه7                روز� د/;2ات ,���    
��,ا�ن �O�V 20دا�� �$د �L ه�ف _,ن                    0�

ت 20ا7 �9ح @$د�ن         U�-I ت وJ$�S/ 7زاد_
ن 20@*                         ,_ �L 2اO ،2 از _نI2اP �, و �Dه

 /$9$د را                   ًU#وا 3* ا/�7 3" /2د�",�2وه
*/ `��$I   ���L. 

,$ن  "/$3$7 در ��0 دوم 0�,�� @$د از             # Vو��I
   >�F,د20ا��Jف و ا0ت "  ��C�,20ا7 ا     VC3 ه

?$�� و P$رًا /-)% او)�� 8�9$ر7 ا63/*              /*
9 ه�    .  P2U/   ��L* /*" ا)F$"را �J �0$ان   Vدر ا�

ن /*           J2 اذFر د��L ��L @$اهن         /0 7$3$
م _ن                 �I ح @$دش و�9 �L2� ن_زاد7 و ا/;

  *3�3 7�L �3 8�9$ر7 ا63/* را             ,�2وه
2Oا �L ه�ن /-)%     .  ���L   درEL�� @$د ,�* ,�*    

              �Q3* و �0 و��3 7ر7 از ,�2وه�D0 ه� ��او)
�D�,$�L                    ب ��ن /�2ومC�,ا R< را از ه

 .2Lد,�

8رم 0�,�� @$د @$اهن                  O ��0 2و0* درL 7#_
0* و �EJ >$ادث روزه7 ا@�2          ر���"�  " ���

�$�* از    او 0ر د���J 2Fًا @$اهن ��O         .  ا�3
 ���o? لت 8�9$ر7 ا63/* در 3 *3�م �9�I

ده�   �$د و h'P _ن دورا,* را /� ,2M #2ار /*  /*
�9ح                     Z"j رد @�� و$/ \<�L @$د و �9

  ��P2? 2ار# Z(j  �,ا  .      V��O 0ره و 0ره *,s در
ه�* /2Sح ��,� و ه�} ?� �0                        در@$ا�3

        [�# �E�9 ,�، از��م ,32ا7   ه7 ز,-��2    23ا,-
�f* و د�        L زه2ا [�# � *�Iه   ه و د�    دوران @

 2Fد         .  /$رد د�$@ ��,2Lو0* در ��-��V ��0 از 0�
د?*/_          0 �2fا7 از    ه2 ,����� "اش را 20ا7 /�

ر�� ا��L  .      �3  ا6Jم /* "  >;$/�I >�= ه� Vا�
رش �0                     L ،%E-/ R0�L ا�L$ن �5 ر��% 3

       ��? ��0 �L �3ا ���ر3 *�ن      و    9?����, 0 $?
م               M, [L �0$ان �;E0 I ��L *را ?�ا� Z(j ح�9

 !را ,-ت داد

   ��,�0 `E�C/ 7ه7 /$3$7 و 2Lو0* در           ��0ه
���L2��/ �S', 5 و _ن ه� 6Iش                                              

Vو��I             ن 20ا7 >] 2�0ان از را��,?���L    7ه
*,$,,$,* �0 د.�]           ا/ ا�V را�    .  �3   ## 7ه

ده7 /$9$د در               "I و ���Dود ه�D/ ن$?,$?
ن               �O \�E�C/ نLم 8�9$ر7 ا63/* و ارM,

اC0 7$اه* وارد      ا,� �L از ه2 روز,�       ��i���   دره�
    */ ��E023 72Fد د�"I 7$�   ��L  .  23 7ده"I

  ����L 5EP �0          ر$�LP 5� 7 8�9$ر7 ا0 */63
��i��� ���      ا�E* د�2F و از ه�� /�8      >�, 2I     ا,� و

_ن ه� د@)� /�D'�� /2دم و 3�] @2و�ن _,ن              
 �ه7 /2دم ا�2ان      I$د�.  ه7 ا@�2 0$د� ا�3      در /

ه2ات  MI 0                 7رهU� هE�C/ 7` @$د و 0
���0$L        حم �9�I ن و�,ه7 8�9$ر7     ا�ن 89 �0

)Z و Ek/ �O$ب، ,�ن داد�       j �O ،*/63ا     �L �,ا
م را 20,�*               M, V2 ا�Fن           د���0 و @$اهI
    ���D2>* ,$ ه= V�@درا,�ا  .     ً'ES/ �L $, *<2=

,$,* ,�*     از را� # 7ه�* از     ?oرد و )oا 0�,��       ه
 ��,�0 [��#            2Fد� ه7 /$3$7 و 2Lو0* و ��ه

ر_/� /*L .��L   از ا�V ,$ع را ,

 ا�  ����� و ��و'�  ه�� (;: ��د9 '����*

 �ّ,ل '��ان �>�اه;� '�د
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 ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

  ٨در���� 

ر��        I ن دررج �L$ر 3ز/@ ����L٢٣   � د7 /
د رP�R    "   ا=J6�� ا�J ��I 7$ان                 ١٣٨٨�

  *�J0 >"$ر ��ه VI از �را,\              /UD$د =
در,�$د "  ?2ا/* دا��� ��  � ،  .   ��J6=ا Vدر ا�

 رP�R   ٨٨ د7 /�       ٢٠روز �;����     :  _/�� ا�3  
     V3 در *�JرUD/��     7$د =��2 0sدر ا *F(3 

��o?ن در ا�2ان  در$D��Lر� . 

          *E/ ��I ن/UD$د =�L *�J در 9$ا,* از 0ز�;�
ل 0$د، در دوران #�] از ا,'6ب 3ل              ��;D0�٧ 

  5�2O نه�P 7ا�* @RE ا�2ان 0$د        ه$ادار 3ز/
و �U0 از ا,'6ب در ��$ف 3ز/ن �0 /�رز�                

@$اه,� و 3$3�)��D*      20اR'�I 7 اه�اف _زاد7    
 .@$د ادا/� داد

ب درو,* 3ز/ن، رP�UD/ R$د �0         U�,از ا %� 
0 ?2ا�\ ا,'06* ا#E�� ادا/� داد         ��(UP  .  �L 7و

در C0\ /�6ت �9$ب و 2jب 28Iان 3ز/ن             
5�2O                 ا�2ان RE@ *ا��P 7)�� )  ا#E��(هUP

3ل           /* �/ V�80 2د، درL�٠       I 2 �� و�F�3د 
ر        در ز,�ان  �٧اوا@2 3ل   H< ل># ،V7 او�ه

رو>�� 0. و /'وم        .  و ?$ه2د�� ز,�ا,* 0$د       
                          ��D920 [!H@ 6و�J �0 در ز,�ان R�Pر
          ��@,$�L��D*، از او �28O /��$0* در ز,�ان 3

 .0$د

3ل ��\ �0 �;* از V�2I�0 ا,$اع                           �و7     
                   �0 \(رL��D$ن /��6 �� و روز �0 روز  >�

)-� و در/ن 0* ,��-�         3ل.  و@/� ?2ا!�� U/ ه
�, د7 /�، ��O از      23٢٠ا,-م روز �;����     .  /

89ن 2Pو�D0 و در #�US ورز�;ران در                      
 .��80 زه2ا �0 @[ 2N3د� ��

���� 20?<ار ��،     در /2ا�3 �د0$د�L 7 روز �3       
ن و �را,\                0�٠٠�\ از      F�D0 ،از ا#$ام VI 

 .>"$ر ���P و �د و7 را ?2ا/* دا����

رج �L$ر3ز/ن �Pا!�ن               @ ����L)��E#ا  ( 0
?2ا/��ا�� �د ا�V رP�R ار���9، �0 ه�2D و دو           
               ��EDI �,ن و7 ����F�D0 اد� و$,2Pز,�، @

ه 20د0ر7 و 63/�  و                ?$�� و 20ا7 _ن          /*
 .��L 280وز7 _رزو /*


د ����� ه� �� ر��� 

 از ��ن � ر��

 

١-                  ��Pر . رP�UD/ R$د =�J* ,���< از /���ن /�
، در روز   ٦٠/UD$د =�J*، ز,�ا,* 3�3* ده�      

  ����١٩   �3ل /�'�و/�� در      ٨٨ د�� ����% از  ،
 V3ن، در$D��Lر�20ا20 0��ر7 /2/$ز ام اس و 

��        ����L 2�در =�*    .    3)F* از 1�9 �ران @$د 
ن در و�9$دش           �i,_ ،د$UD/ 7ر��0 ،3ل ه Vا�
ر����� دوا,���� ��0$د ���L در وا���D���V ه��������� ه�� و                    
روزه7 ز,�?�\، د�J 2F"6ت UD/ ��/$�I$د،     

 .از ه�2اه* و �ر7 0 او،  0ز /,�� 0$د,�

ر7 از                ���D0 ����,3ل ه، /V ,�< ه��� Vا� %�در 
7 /��2[ و ه� ����0 �0 /�U�D$د، ��L ا���L$ن                     'Pر
�3ل                    �����روز?ر U�I�� را ���L */ 72N3���، از 
��\ ��D9 و ?��C�2، از ا�U�D/ 76�0$د ��0 ��5               

� ��م?_ ��@��ر7 ,��0 . 

�3 3ل ���\، در ا��E�8�;���3 �3$!��، در /�2ا��3                       
ن      �D0I ر��L نF�@3٦٧)2Fد 9ن 0    *�;� 0 ،

                   77 �3ل ه�U�I 7��7 و از ه� 7����0 ه�'Pاز ر
ر، د��ار7 دو0ر� دا���      H< و>�� ز,�ان #<ل .

 ._,�8 د��ار7 از �% ?0 ��o��D و دو 3ل

          �2S# د، و _ب ��ن$UD/ 7ر او، 0 ا�ر� 0 �0��
#J �2S"6ت #/� ��E0ش، =2ح v3$ا)* را                 

��\ رو�� ?oا��     .         �0 ��D, �,'�Pر *D< او، 0
�* UD/ ��$,23 �0 �L$د                'P2 رFد و د�$UD/
ر _���،                �P2? در _���� �0ان D0 �O ر ?��� وOد
ه�2ا� 0 @��* 2Pو @��� ,��D �0 �;�-� ?2ان           

�* 8�9$ر7 ا63/* ?��         �($C�(/UD$د و    :  /
           7/UD$ده7 د��L ،2F در ز�2 _,��8 �;�-� ه
           *0 ،�,�,0ز�$9ن _دم L\ 23ا2Pاز و ا�3$ار /
                          �D9 ن و9 /� @� ���L، ا�L$ن، _�# �;,_
         �-�;� �وان /'و/� و ��I] ر,I ،ن� \L23
             7327 دوران 0ز9$�* و 3ل هP �#= 7ه

 ا�3'/� ز,�ان را �% ,�* ده��؟ 

� در /�ن /ن                   I$L *I$;3 ،\32� V2ح ا�=
��;Pادا/� داد. ا �,$Fو7، ����\ را ا�� �F,_ و :

�* �L د�3* در               'P2 رFو د� $I ،�3ب ا$@ �O
P* ا�2N0 �8/ Vداز��;� ��(L �0 ،دار�� V��$,. 

، ا9ز� ,�ار�� �ه�ان    :   او در ادا/� �د_ور ��     /
/$ش _ب ��ن #/� �I$/�� _ن د��3 از �ران             @
وان                       I ،ن� �D9 ن و9 1�� �L ،���ن 0/
           2F,��8 درد و�2ا,_ [��I و �/ر7، ا�3'?�,/
           V�@$3 در �,$F6ق و �;�-� را ه� ا��5، ا���

 .و #�2S# �2S _ب ?��V و9$د�ن، �% /* ده��

               ��o? R�Pر Vو ا� V/ ل از د��ار3 5�  . 5�
               0 \��3ل �U0 از _ن ���� ه، ��U* دو 3ل 
@�2 ��م UD/ �L$د 20ا7 /�اوا7 0��ر�\، �0               

0 و9$د ا��;� #2ار 0$د،       .  �L$ر _)�ن _/�� ا�3    
            V���O ،��20ا��O 7 روز7 ه� �L �0$ر 0 �!$3�
0ن /UD$د در _)�ن              >�/ �L *'�Pر، �0 /�<ل ر0
��\ از _/�ن /UD$د �0                              I 2دمL V�EI ،0$د
        h@ 7$D,_ د را، از$UD/ 7ا#] ��ا�< ،�E8;�3ا

/UD$د 0�2ون 0$د و /V �$ر�C0* _ن . V�EI ��0$م
)��M ه را، �0 ����2* د��ار /UD$د در $3!�،              

/UD$د در _@V�2         .  �0 @$د >$ا)� /* دادم                
/� داد و از _/�ن �0                    ,2 20��kI ،2�3 7روزه

 ., �!$3�2H�/ >ف ?2د��

             *�C0 ر$� 0 �L ،2�3 از _ن %�و ا��5 دو 3ل 
3ل  �/UD/ ،�� V�2# ،V$د 0 32P *�I$د� از ر,

ر7، �0 72�3 0* 0ز ?�� 2N3 VIد و             ��7 0ه
�Pر 0ورا,� از /�ن / ,. 

ر            -٢ H< د، �0 ز,�ان #<ل$UD/ از V/ روا��
�0 دوران U�I��م در ��0 �5 وا>�          .  0ز /* ?2دد   

         7ر، �0 3ل هH< دوران .    ٦٢  -5�٦٤ #<ل
ج داود ر>�,* 20 ز,�ان         "  @�ا ?$,�  "ا#��ار   <

رH< ل>#. 

0ر، از ��� /��E هUD/ ،��0 7$د              V�(و#�* او  
ه�، 20 #/� UD/ ��E0$د           F, �U3م و�I ،را د��م

 �,/ �2�@  .       �F,_ ،��? ان��O ه� دوF, *? �2�@
��L ��I >�, رخ ��د را از زاو�� ,$UD/ ��D,ا$I. 

8ر           O *,$�3 ��,/� ��E0 و UD/ ��/$�I$د، ه�# 
           ،*�D�, */ \���I �0 �L 2اش، از ه2 =2فI
8ر ?$ش و @$ش 2Iا�* _ن #/� �I$/�� را �0         O

�32*      .  ,��\ /* ?oا��  ��U0 �L *,$�3 ه، در 
       ��D,او را دا �/��E0ا7 #/� /UD$د،    .  ��E0ا7 #

 دو /�2 و �5 3,�* /�2 0$د

ه����E0 Vا7 #/�\ 0$د، �L او را در ز,�ان، از              
                 �0 ،*�J#� و دو�3*، از /UD$د =P2 رM�/

�28 3@�" /UD$د =$.,*"�  . 

                     �L مFان /* ��، _ن ه���O دو \�/��E0ا7 #
رش /*               �L 5 ا,�ام ��0، درO$L 7 0<رگ'Pر

�E8$7 او #�م /* زد,�                �0 $E8� د,�، ��Dم .  ا��#
زدن /UD$د در ه�2اه* 0 ��U3 ،l,2�� 2Jب          

     ،*��D< ا��ن      (و /F��L V�2I R�J از *;�
ن /2?�ر    �D0I ن_(         \��, R�#2 د��UI ،"   و [�P

ن-�P "0$د. 

                      *E/ ��I ن���L ش و$� *E/ ،*�J/UD$د =
ل ا�2ان در رژ�� ?���o 0$د      ��;D0  .  *;� ،د$UD/

�% از  .  از وا)��)��D ه7 @$ب ز,�ان ه� 0$د           
                  7ق هIز ��ن درب ار7 >ج داود و 0�L20
               7ت وا)��ل ��0، 0 >"$ر �28O ه'0D/ ،��0
           ،*�J@g وا)��)��D ��0، از #��] /UD$د =�
                        2Fدو�3 و د� V8�/ [�Jر�ن، ا�3L �3ا
وا)��)��D ه7 ارز,�� ��0، در /�ن _,��8                         
ه7 ز,�ان و ��0، د,�!* از �$ر و �د7 و            �F�I

 . �$ق را �0 ه�2ا� دا��

          73ز/ن 5�2O ه *I6�;�I V�(UP د از$UD/
 ٦٠او در 3ل        .  0$د)  ا#E���P)ا!* @RE ا�2ان        

32!* را 20      .  دF�3�2 ?2د�� P �#= 7�;�-� ه
                  Vدر ا� ،�,2L [��I �-�;� �CIد، ا�3$ار /
             ���L �# ،\��ا�3$ار7، #/� ��E0 او، 2I��E0 از 

 .و 23 20ا2Pا��

م ه<اران ز,�ا,* 3�3* در                     J [�# د$UD/  
ن  �D0I2د   ٦٧L �02-I ،ه�ان و     .   رااو �;* از �

ن          �D0I ر 0<رگ��L ن 0$د،  9٦٧ن �0ر 20د?
             [��I ل�L 23 ا,-م �% از =* 0�\ از ه�� 3

ن 3ل            ��، از ز,�ان _زاد      ٦٧ز,�ان و ��0، در 
 .?2د��

                   

  �� ���� ���� روز ���، �� �
	�د �����

 

ر7 >ج داود ر>�,* از                      -  ٣�L20 از %�
ر، در            H< ا?$,� اش 20 ز,�ان #<ل�@ ���L<

    >�!�< 0ز �� و        ٦٣روزه7 اول �7 ��0 ,، دره
      �P2? �0 @$د */$�J [;� ،��0  .   \�� I ورزش

 /��$ع 0$د      'ES/ ،ن      .  از _ن$,# Vاز ا� *i��23
8ت و>���L* را �0 ه�2ا� دا�����I ،*!اoL . 

�U0 از 0ز ��ن ��0، ورزش و ,2/\ �0 �$رت            

/,.* ا� از ا-,+�* ه�� 
 ��ز��ن



 

 

٢از ����   

 ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

٧از ����   

٨ 

,U�9 \/2* ه�، از         .  2Pد7 /��$ع ا6Jم ��        
=2ف /vD$.ن ���9 ز,�ان، �0 �2�oش �5                     
I$اب، �J �0$ان /vD$ل و ��\ #2اول ,2/\                   

��0 �0 �$رت �L 5] �0 ه�                .  /�2وط ?2د��  
ز�    -��$��3، از �2�oش ا�V @$ا��3 /���        I %�!ر

23 0ز زد -ز,�ان. 

��\ از 3�J 0��ار0ش           ،ز/ن ,c�� ،\/2 ه
ر�O ��0، از U/ . ��0�V ��� 0$دN;�0٥٠٠ ا/��ع  

 د� ,��L 2 @$د ,�2                    I 2�Lا�< ،c�� 2�2، ه�,
�2�oش                          ه* را 0F�� \/2, ،�,اب 0$د$I

ز 2Lد,�j_ اب$I 5� ��($vD/. 

و/� ��0 در ا2�Jاض �0 �2�oش �I 5$اب �0            '/
                    ���L ل$= �. �J$ان /vD$ل ورزش، �\ /

و/�                           '/ ��EDI ��/vD$.ن ز,�ان، در ,8
 از          I ���3ن ��0 @$ار�O ��0 ��,� و از ز,�ا,�N;�
ن @$د، �5 ,�2 را �J �0$ان /vD$ل ورزش،           �/

���L بC�,ا . 

          ��0 g@رP�UD/ R$د =�L ،*�J از ز,�ا,�ن �
��� ه�� 0$د، از =2ف 1�9 ز,�ا,�ن،              I و /$رد

ب ��C�,ل ورزش ا$vD/ ان$�J �0 . 

                              V��DC, ب، در �;* ازC�,ا Vل ا��0 د,�
      �/ V2ورد�P 7، او)�V روز ورزش،      ٦٤روزه

ز ?2د�� j_  .          *#$� روز #�]،  �$ر و �F/از �
           �P2? 2اP ��0 را [L ،V�D�I ن .  در @$رز,�ا,�

��0، 0 >"$ر در ,c�� \/2 روز �U0، @$د را           
                ،��0 *3��2وز3 7� V��DC, در �L2� 720ا

د� /* 2Lد,�/_. 

2jور و �د7، در       .  c�� �O �;$ه���7 0$د      
ز,�ا,�ن، در دو    .  1�9 ز,�ا,�ن ��0 /$ج /* زد         

           ���P2? ر ه� #2ار�L د .  �` /$از7، در$UD/
/� ��E0 و �I$/��ش، در ��\ #2اول           # 0 ،*�J=

        �P2? ن #2ارم دو��ن، در      .  �` دو,�?Fه�
ه$ا@$ر7 0<رگ ��0، اول و ا,�87 دو �`                  

8، د��ن #/� ��E0     .  /$از7 �0 ه� ر3��� 0$د,�      �I
                        �M, �0 ،ن/UD$د، از /�ن /-�$�J دو,�?

 .ورزش #$ام /* داد

 ,�L \/2 �2وع ��، �;$� /��7 _ن روز                       
2P23از، 0�\ از ��\، �;$� @$د را  _�;ر                  

ط 0<رگ ��0، �0 �;�ر�، �5 0غ                   .    2Lد�<
,*، �L         .  23و�3ن �� D,7 ا�2 از 23وه *j0

در ه�2اه* 0 ,D�� �L2< هUD/ *�/2, 7$د،          
ز��j_ وز��ن . 

    


	�د ����� !��، از ���ن �� ر�� � 

 

/UD$د =��E0 ،*�J 23و 0غ 23و�3ن ��0               -٤
          �Pر ر، از /�ن /H< در .  �5 وا>� �5 #<ل

=* �3 ده� از >�L�� 8�9$ر7 ا63/*، _,'�ر         
رP�R و �ر، در _ن د�ر Z�2j از د�3 داد� ا��               

�L  . $I د�V�D�2? ،2F ,�< از / در�� ��� ا�3            

?$�*، زا�\ و ا2��3ار ا�V ,$زاد >2ا/*، ,� در  
��\ از _,;�                     �L ،ر7 اش?�,3* 3ل / *=
زاد� �$د، در �0 @$ن NI��ن روز ��ر �ران                  

ن ,��D0 ��S 0$د         / �/�O در _ن 3ل      .  23و #
ه7 /2 گ و�9$ن، 3ل ه7 ا�5 و _I\ و                    
@$ن، �L ?2و� ?2و�، د��3 د��3، �را,�ن را در 

3ل هU�I 7��،            .  ?$ر 2Lد,�  Vن، در ا�$�Lا �O
ه* و /2گ ،              �I 77 0ز/,�� از _ن 3ل ه'Pر
0ورا,�                   م و ,F5 �0 �5، در /2?* زود ه��

 .ز,�?* را �0رود /* ?$���

در _ن 3ل ه، در _ن روز?ر �$ر�C0* و                         
                     �L ،\P7 ز,�ان و داغ و درو>��، 3ل ه
7 0زار                      .L V�2I R,2 رو�ر و /2گ، ��L
                     \L23 ZE# �;,_ از \��ر� @���* 0$د، ;/
ن 8�9$ر7 ا63/*             �L 23ب داغ _دم  0 *'�Pر
                  ��O2ه* ه? �در P$ران @$ن 2j#� ?2دد، ?
 _@V�2 +2ب           I ،��? */ ر� / 0 �C0 ،]�,ا
ران /ن را، ��\ از _,;� �0             � ZE# 7ار��� ],
ر?�ر ��D0 �$,�، 20 3��� ه7 )2زان @$د                       
��0ر��؛ � از ��� روزن در��i ا7، ?] �3$0             
ه7 ا�5 و 0* #2ار7 را  �0 3$7 راه�ن                       
                     7"P در ا�Jام و O$�0 دار، �2واز ده��، �
ز,-�72 3;$ت E3$ل، ,��k @$ان 0* ��ا7               
ن رژ��،            �L 7 _دم I;2ار RI RI ر?�ر ?E$)� ه

���ر 23خ 0 2�3D@� 20. 

                       *�C0ر �$ر ا/ در�� و درد، �L در روز?
                  */ ���D0 2�@ 5� �0 ،*ه?��O ه2 از ،��U�I

���L  .              2Fد� �L ،2و @$رد�P *"k0 در ،�F,_ و
                  8�I ،��_ *�, 20 < از _ن�ه'* , Rا7 ه�� �<
�V�2I R ز,�?ن _ن                  J 7�28O 2?2�$HI ه

     ���3ل هI_ 7\ @$ن 0  .     %�_,HI �8$�72 از 
ر ?��o ز/ن و در           �j %�3ل ه7 �9ا!*، از 

���ن 0/ �MP��D$7 .�� ه7 /� _)$د > . 

�V�2I R ز,�?ن              J ،لن _ن 3?�� ���L ،2?ا
_ن د�ر 0$د,�، �0ون �UD/ ،5$د، �;* از                       
 V�,$@ ن�D0I از _ن ��,�V�2I R ز,�?ن 0ز/J

 . 0$د

         V�2I R�J �$�,ر ا;0ن، 20 /2گ ,�D0I در _ن
    ���D�2? رن _ن د�? ���L  .    2�28/و ا��5، در ز

          ��E0 7ن، 0 2Pو2L \Lدن �;* از ��EU ه�D/ز
              *0 7�} )��M ه {�ن، در �D0I از _ن ��,0ز/

 .#2ار7 @$د، �0 ,-$ا ,���D ا��

             ،2Fد� *'�Pر�3 و ر / �0 �0$, �L ،ن _ن ز/I 
روا�� ?2 @�$ش )��M ه7 0* #2ار7 روز و            

��0 ر7 /?�,/ 7� و 3ل ه/. 

 

 ٢٧ � ا>�� /$3$7 – ٨٨ د��


 �+!د و (�            LU!ا	ا�2�2  ��د و (� �� ا(< ا�2#�:�
          
	��1f 	/; 0ن      .  )+!د، 	�U �L-c$� اه��
 ا2

2
 17 ��3��9ن در 0ن                          ?��#�ا(X و و&
ا(X، ��= از ه ز	�)?     &  "  ?:��4+fا��9س د

	? �37 و A!د را از ه��+1                "  و 2A!رد8?  
"  �4
 A!رد�  "و 	!"!د�      "  )��!ان �&  " ?	

روح اu ��3��9ن در ا#�2�� �(	A 1!د، از             .  ���3
، ���م )�وه��                  �( �3M ,-.� 1(�/� 1� 17 >)ا
ب $ار 	? �8)� و              � ���H و G9ب اu ز(
                    ?	 P$وا ?	�� و {-; داد��8 ه� )�LR� رد!	
	�)�ه�ن 	!رد اذ(
 و �!ه�<           U 17 >)از ا ،�(!&
ار           $ V�L#� 
R� G�( 1(�� و ���م �(ار 	? �8$


 ا)��Lد 	? �37       .2 ،�(و� ه��3m< از    .  	? �8
2ان اQ!ل 8ا،              ا(< 17 ر I�k	I-* و د(:
�� اOQح @-��ن 	��&�ت 	? �337 و �1 و� و                   
دو��2)= �!"1 و ا�f��@? )�ار)� و �Oش                            

 �_3A	�J  "     ?ر��f)��ر(��?"ه�(+�ن، �1 &�!�            
�37 ?	 1)O8 4!� و& 
 !&!د، 2.

                 h.& 1� ?8رد!A2 1f��	 17 
رو&< ا2
و� در ا�2#�� )�	1      .  ��3��9ن 1QOA )�? &!د     

A!دش از 2A!رد�Q ?8ه� �< M!ن A!دش              
�1 37!)?          .  (�د 	? �37   Rf _�ل ��3��9ن 17 در	ا

��م 	دم               D�$ و �+�� �G)ن ر!A اه�ن!A �(
اد وا���1 �1                   Uوه� و اا)�، در ه�c2 1!ح )�
              ?	��
 و د�2:�� ه�� ا	��3? و )fرژ(;، از دو
          h�.+� P�*	 �8ن و�A If�*	 �� 1�Uرژ(; 8
��م و &!را� ):/��ن و )�G در 	��ن              ( 
R-F	
       G�( 
)�!ذ و 8دن 7-�J ه���(!A0 ه� و uا 
)0
          ��� ��9 1�Rf در XLU و O#U �	و"!د دار)�، ا
&�ن )�? �د وا(\ً� �ا� 9�� ���م )��م                           

در .  	*�!ر)� �7? د)�ان رو� ": �:Yار)�               
ه��< را�1c ا2
 G) ،?�3" 17د� ���A? و ا	�م           
"�#1 	+/� 17 ه روز �ا� �#��< �4-�,                      
$c#? �� ر$���ن، �J !-8ر� 	? 7د)� 17 ��(�                      
��< را "!(� و �(�  و ه�1 	دم                 �#	 �!-8
            ،H��� ،uب اG9 1�2!�J را)�، وY8 ��� را از دم
        ?�	!49 
ان ر(G و در&�:� V"!ا	ر و �F(ا
             ?	 V�Wرا �1 رA >�.)!ن "!ا�(ن �+*�P و �
               ?	 �)�J�( 13RQ �!-" !$�� ا)�7? از	د)�، 7
            V�$ه�� ر uا 
&!)� و �9-1 �1 رو�9)�!ن و 0(
 0ن ه�                   ��Uو �0= زدن د V)"�3ح 7�9; و �.

8دد          ?	 ,$!�	 ��f�*� G�(  .   �2ار�J 4+f2
             G�( 13 ا�	�A ?f��رQ ;�9�O" �!د، 	+�ور 

Y9ر 	?  "  ��3رو�""!ا)�ن G9ب اf-/? را از        �
2.< 	?  "  0را	= و و�9ت و ا)�*�م    "دارد و از    

ره�� "-!� �A-?  "ه; او، �� ���ن ا(< 17 .  8!(�
از ��3رو� ه�� ز(�د از �9 17 $ار �!د در ا(<             

       �3�U )���� رو&3?    "  	�ت رخ ده� را 8)!F�
از 7+�7= ه� و ا�UO�Aت 	��ن "�3ح ه� و                          
           ?	 
2�� G�( ن را�)ا8وه���3 ه�� اQ!ل 8

 .ده�

 ا(< 17، رژ(; "�/!ر� اO2	?، از                A0 مO7
               �L���"�3= �!د� ا� و ر&� و ا��O ا(< "�3= 
                    b)�1 و9+
 ا��Uد� ا2
 و 	? A!اه� از @
�#��< �R( 1� 17 ?(��7 �� ,�-4!� از ا)�Rء �1               
ا(< " =�3	V��3 &�� ا)� و از @(A b!ن                       

دم، �� ا(<                	 ر(�G و 7+��ر و 27!ب ��+�
. "�3= �#��< �4-�, )��(� و A!د را )*�ت ده�             

                    ?�	!49 X-�	 ن�)ا(< ، A!ا2
 وا$#? "

ا	� ه��)c!ر 17 د(�(;، ا(< را� )*�ت رژ(;         .  2


 ه��              �f�.	 �� ?�	!49 X-�	 در درون "�3ح
 رو�و2
 و رژ(; )�?          ��9 1�Rf در ��)�&

�3M< ا2
 17   .  �!ا)� ا(< 2��2
 را ��-? �2زد       
2��2
 رژ(; �� �< ��
 رو�و 	? &!د و �<                
                 1� *3	 G�( ص�A رد!	 >)2��2? در ا 
��
ر(Gش ����ر� از )�وه�� رژ(; 	? &!د 17                
)�!)1 0ن را در ر(Gش )�وه�� ���*? و ا#�2��         

 .ا	_�ل ��3��9ن 	? �!ان د(�


�وه�� ������ در ��ور��� 

��� رژ��� ��� �� �! 


د ����� ه� از ��ن � ر���� ر��� 



 

 

١٢از ����   

٩ 

 ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

  ١٠در���� 

د7                         .  ?2دد    /�D$ب /*   H�#ر ا�@3 ��EL ،���9 �'�= 72وز�� 0– 
3* و 2Pه�F* د?2?$ن /*         �3 ،*Jد7      �5 �;] .  �$د  ا��9H�#7��0 ا– 

ه2 /*            f ر��I ��8� 20 *Cر�I ���9 *J?2دد و ز,�?* ا��9J* و          ا��9
نD,ا *Cر�I *(J �9�0 در  /* ه'I72 ارI �0�. 

ر�C* ��2�0                  از _ن I ل$�I م�I س�O ?��� ��، رو�V ا�L �3 ر��� و ا3
                         ��/_ ���� *I'�= �U/9 �L *�#از و د7 #2ار دارد، ا/H�#ت ا�3در /�
                               �L �3ت ال و ز,��، /�رز� =�'UP 7ا�3، �3�< و در?�72 ,�2وه

م �I$.ت را ر#� زد� ا�3               �I ��$,23  .        �U/I* درون 9'�= 7,�2ده
vP 2HJ *I$دا)��D و ��D920        20د�'�= 7ن      دار7، ,�2ده,V�2I _ن، ,�2د ده'

             *(J در �L دال$vP ��Pا�2ا �E<2/ V�2I @$د �0 ا,'06ت          و 0$رژواز0 7
��3      7ر�� دو #2ن ?�L ���o در _ن                         ١٨ و      ١٧هI �2@. ا,-/��، و 0

ر�� ��2�0، /�ن �2و)�ر� و                       0<رگI م دوران�I *I'�= 7V�2I ,�2ده
ر�� 23ا23 /�رز� =�'I* را ,�ن                   I Vم ا��I ،�30$رژواز7، رخ داد� ا

7 /��وت از                  .  ده�  /*>�O ،ر��I ت.$�I *,س ز/�'/ �L Vا� �j�0 ر ا/
                            Vر دار��، ا�L ن 23 و_ ن ه7 ز,�� 0D,ان ا$�J �0 / �L �33* ا�'/

*��U#د رو �0 رو  وا$@ *Cر�I ل$�I 2 در�@�I 5� �L �3 ا/2وز� 0 ��2�0
��          .  ��� ا�3 /23 ��($I �$�� 7 درونده"I �L Vر        ا�دار�S', �0 7 ا,�-

��      .  ر3��� ا�3 /23 ��($I �$�� �L Vا�           *(J �$�� �0 ارo? [< 2   دار7 را�I
                   ��ل ارا!� داد� ا�3 و =�'� 23/�L �0 را *Jدار، I    �0$)�� و ز,�?* ا��9

ت ���، .ا#] از ,��� دوم                   �sا *��U#ا�3، وا ��� [���I ر��I �!5 =�'� زا�
ر?2 در ه�ن ,��� اول               .  ��3 ,$زده� ا�3  L �'�= �L ��U#وا V�2 ا�@.و 0

\��9 �0 �L �P3*  ��3 ,$زده� �0 _ن در�9 از _?ه* =�'I* د�3 ��7 3ه
�0 @0$* ,�ن          *Fد �;] داد، ه�$@ ['�D/    �,2�@�I V؟  .  ده��� ا��D�O �EJ

*Cر�I �(ر?2 20ا7 ا,-م ر3L �'�= *Cر�I 2�@�I رو�3؟ �O اش از 

     �L ��;, Vدر ا�          ��م 23/M, �L �D�, *��0 V�2I     *�, >?2ا,� از    دار7 ه$I
     �=ده�* �L ا>"I لF�O   2د�L اش     ��L 2ارP �,ا  .        �, ،ده"I Vا� �L 2اO

ن        D,2 ا;P و V2دا@�� ذه�ه   ه ه���D و ,� راه* 20ا��Ej 7 20 _ن            3@�� و 
رO$ب ,�M /$9$د و9$د دارد     O در  .    ��/23 ��($I �$�� 2�>?دار7،   3'$ط ,

   *�ده"I V�ه� �-��,                     *E;� �0 ارo? 7را 20ا �EvD/ [< د را�$@ �L �3
*(J           < �0 د�3 داد��2 را ,I  �,م،             .  ا)oا ه�I 2@�72 ه� �L رخ ده�، 23ا,-

�� و 20 /$ا,�L *U �3 راه\ ���                  +2ورت را� @$د را /*        �?      ��Ej �,ا
*/  ��L  .                   72-/ ان$�J �0 اه� 0$د$C, درر?2 #L �'�= >9 2و�* ه��} ,�ه

ر�� را �E<2/ �0 ا29ا oF0ارد         I �;< ،2ورت+ Vا� �?_  .     V} �5 از ا��ه ا/
�3 ا�V �3ال ,��L �D ا��I V@�2 از �O رو�3؟ 2Oا _?ه*                          �ت، �U#وا

�2و)�ر�، در #�س 0 .ا#] �5 �� 3ل ��\ زوال ���P ا�3               *I2Oا .  =�'
          �,$�, �L *��MJ 73ل              ا�L$ن از _ن ,�2ده �H;� 2اوا,* از _ن راP 7ه

  */ \��ر?2 ا><اب 3�3* @$د را                           L �'�= 2اO ؟�D�, 72�@ ،د�� ��
 ,�ارد؟

                   7�9 *30 �5 2�0ان 3� ،���;P2 اM, �M�( V�ا�2ان در ه� �U/ا?9 �0 2
ن      �, �L ���Dرو �0 رو ه           R��J *,$?2?�0 �5 د �U/9 *��J 7ده��� ,�زه

ز، ?2و�     .  ا�3�, Vت ا�ر /'�"��P 2رز�      ز�ا�EJ 7* و     ه�* از /2دم �0 /�
          ��3@20 �L< �M, ر?UI \', �L 2��V        .  ا,�  رو در رو 0L �'�= ����L و    ا/

  �3�زه7 ا��I V$ل را دارد، ه�$ز �J �0$ان �US#                5*، 20ا7 �, �0 *�$?
در ا��D/ �'�=  .       �L ��;, V'] وارد ��9\ 3�6ًUP *3 /$9$د ,��� ا�3                 

     R��J 2�0ان Vا� �O ن�O �2@.0        *(J [<2 �$د و ��9\ �0 /2اI    'I72 ارI
ر?2 ,�< �0 ا�V ��9\ @$اه� ��2I ،�3$د��, 7��D، ه�ن ?$,�          L �'�= ،�0�

ه� _ن 0$د�              � ،��/ا/ .  ا��  �L در V�29 ا,'F,23 �0 �L *06$,* رژ�� �� ا,-
0 اه�اف و                           ['�D/ 72و�ان �5 ,$�J �0 2?رL �'�= ا?2 >"$ر ً�(-J
                               0 ��S, < در�6ً /$9$د ,UP \��9 V�ت @$د �0 درازا 0;��، ه��(S/

 ,�*                 �;�D رو20و /*    ً'ES/ 2?رL �'�= ن �0ون >"$ر$O ،ان    ?2دد$I
ر kI��72 7�9 در او+ع را دا��          M�,ا  .         V�2�80 ا�3 در V;�/ �L �i,_

ر?2 رخ ده�، h'P ا�6>ت ا,�[ و                         L �'�= ['�D/ �0ون >"$ر �(<
م 3�3* و >'$#* @$اه� 0$د و ,� O�2P 7>ا2I از _ن               M, در >�O�EJ _ن  .  ,

�D�, ����$�0  ه�} =�'� و #�72 را در 9/�U ا�2ان ,�*. ه�  �L ،�PI$ان �
   �L ��د7، ا��9J* و 3�3* رو �0 رو 0H�#ا ����Lو @2د V�F�3 7ره�P

ر?2 0 _ن رو �0 رو�3            L �'�=  .                 �'�= >9 �0 } =�'� و #�72 را ه��ه

ر?2 ,�* L     1�, �L �P0��  و ه�}         اش در د?2?$,* ر���     I$ان � �L< �M, 7ا
ر?2 ,�*          L �'�= >9 �0 2          =�'� و #�72 را��kI �(I$ان �I �L �P$ان و ر3

     ���J �0 �L �O$ان /,2L [�J 1د� اo8U/                �0 ،�3ا _ن .  او+ع را دا��� 0
زل �I;] و _?ه* ,�*            , cS3 >9 72Fد� >�O     داد ��D, ان$I  .  �'�= V�ه�

ه7 رز/��� دا��                ;���3 ،\��><ب =�'I*   .  >�ودًا ,<د�5 �0 �5 #2ن 
                    ZDL *J�/ درت ورز�� و�/ @$د را �I;�] داد� 0$د، �0 ا�3'2ار �$راه

5 �� 3ل �U0، از �I �89;] و _?ه* =�'I* در             .  #�رت 3�3* 0$د  � ا/
ر ,زل  �D0 *�S3    2 #2ار داردI  .            2Fدر د� �L �O 2 _ن�M, ،وت�I *L�,ا 0

  �Dن ه89 7ط 0 ا�2ان د,�ل /*           .  �L$ره�Iدر ار �L �EvD/ V] ا��د،   د)$�
             ،*3�2ن و 3 *#$'< *0�J 7ر$Iق 20 ا�2M, Vا,� �L د�;��I. ه�� 0ً��2'I

���J             �3ا �EvD/ V] ا��د) V�2I  .           ،*,@رو�V ا�L �3 د�;�I$ر7 ر+
       ]ه* و از ه�� ه$)�� ر?2 ا�2ان، د�;�I$ر7          /���ر+L �'�= 72 20اI

�2ن =�'� >�L در 8�9$ر7 ا63/*         J         �,0 و>�� 8�I �L �3    [;� V�2I
     ��/23 *I��D ا�3                  د�;�I$ر7 =�''/ [0# �D��P �,$�, دار7 از  . ا/

ر[ و                     �D�0 ن دورانر?�L *@20 72$ره، /�6ً در _)�L \��9 رب-I
,1 از �I;] و                   / �D,ا$�, h'P �, ،�Lرو3�� I<ار7، ,�ن داد �L ا���3اد >
ه* و �I;] ه�2ا� 0 رو>�� رز/��?*،                  ?_ Vا� �;E0 ،ر?2ان ?2ددL *ه?_

ر?2،                .  60و#�� ر�� 2Lد   L �'�= �L V7 ,�$د، 9< ا�>�O ه� R�P$I Vا� �EJ
                           ����2و و _? \C0 �L ب>< Vداد� 0$د و ا� [�;�I د را$@ *I><ب =�'

                  5��LI ذCIع، ا0 E�I�] در�3 او+ �D,ا$I ،و        =�'� 0$د c��� 7ه
3ز/,�ه* و ا��3د� از و3�] و ا0<اره�U�/ 7د،                   �;] ���i��هV�$, 7 و 

2 3زد   L23$ب و ا@��ق =�'� >�L را 0*       s2      .  اH�J ،*ذه� [/J 9 Vدر ا�
�2ن را از 23 را� 20/*         J 7ر$I,1 د�;�/ ،�I$ان ?�� در     �% ,�* .  دارد  _?

                 �L< *3�2ن، L23$ب و>��,� و 3 *#$'< *0�J 7ر$I �L د�;�-L 2ه
                    �D;� و [;�I ه* وز)* از _?, cS3 >9 *��$,23 2?رL �'�= ،�3ا

". ر/2P��O �D و راEJ  ���L"  .     �3] د�72F ه� �J$ان /*       .  ,C$اه� دا�� 
   �D�/2Pر ر?2             ><ب I$د�، 0L �'�= ا��oF, در �5 دور� �L 0$د *U,اش /

0 ><ب =�'I* @$د ���I] �$د           �در ه2 >ل ا�V دور�     .    �0 �5 =�'� @$د_?
��o?  .         */ ؟�D�O 2F] د��2،                :  ?$���    د)Iه� در �5 دور� /��ود �U0

,1 0$د     / *;�2O رزاتن ر3��           .  /���0 #1E و #�1      .  ا/ ا�V دور� ,�< �0 
�D�,$�L           اول ده� ���در , 3ل ��2P 0$د �L             �٠ه �D�0 2Fن د�$�Lا ،

ر?2 �0 �5 =�'� @$د_?� ���I] �$د          L �'�=  .        2ه �L �D�, ����$� *DL 20
ر?2 �0 /�رز� @$دش ادا/� L �'�= ،�3ل رخ داد� ا3 �� Vدر ا� �L *#�Iا

رز� ه�} ?� #1S ,��� ا�3          �/ Vرز� ه�$ز       .  داد� و ا��/ Vا از درون ا�o8U/
/�� ا�3          �, ����I* @$د '�= 1P�/ �0 �?_ [;��/ �'�= 5�  .   72Fد� �EJ �O

                 */ Jاد �L �32د� اL 8$رf 2ا��* ه�? .�P؟ >� ����L، ا?2 =�'�      را 0
ه* و                     ?_ Vن ا�$�Lزد و ه� ا3 �ر?2 ا�2ان ,�$ا,��D @$د را /��;] و _?L

      Z�D/ ،ز)* #2ار دارد, cS3 در [;�I     5�$�E0 و V��( اش      �L �,7 روس اه
0 ><ب ا,'06�$ن     ���fن ور?2ان را 0* 3ز/ن              �L �L ا�����, Vا7 9< ا�

���L   .�3ر در_/�� اL 1 از,/ 72Fذه�* د� [/J >�, 9 Vدر ا� %�ا/ در  . 
ه ا�V 3$ال /2Sح /*       Jاد Vل ا�ر?2       :  �$د    #�L �'�= `�E;I بD< Vا� 0

                 �L�2ن =�'� >J 7ر$I,� در =$ل ا�V دو #2ن 0 د�;��C��$@ �L %�EF,ا
           �L �D�DLر/ �;E0 ،�D����( h'P �, �s�I V�2I�2 و ,�$ذ7      رو20و ,�$د�، ه�} ?

 #2ن ,$زده� �;]       20٣٠ _ن ,�ا�� و ��9\ 3��D/ *3'] _ن در ده�                        
                        �D�/2Pو ر �D�(?2O ،�P2ا �0 �5 =�'� @$د_?� ���I] ,��؟ .���3 �0;

�,�� 1,ر?2ان _)�ن ه� �L . 0$رژوا�* /L `�E;I ،ر?�2/_ 2;L �'�= ا�"ً
!$;DI��D ر���     .  رو�V ا�3 L و �D�����,20   دار  . */ %�        �L ����0" *ه?_

ر?2ان L *Iن      "  =�'�J�/ V�0 #$ل ا� �L"   *Iاش   �29ن روز/�2 /�زر� =�'
 ���� EJ "`3�I�� L] ا�V و+U�� ا�3�(-J �3ورد� ا_ ����0ر7 را . 

            �L �3ا Vن ��� ا�3، ا�/2�F�3د m�0 Vن از ا�$�LI �L �O ل _ندر ه2 >
ر?2                        L �'�= �L �32د� اL 7ز0 *Iن ,'\ >��O /] ذه�* در ه�� 9J
,�$ا,� #�رت 3�3* را �0 د�3 _ورد و ا,'6ب ا��9J* را �E<2/ �0 ا29ا                     

��    در_ورد و �0 ر3)� 0<رگ     �, [�J ر7     .  اش$I از =R�2 د�;�� .<   7ه
�� L23$ب    j �0 و *�D��P          ذ ا��!$)$ژ7 0$رژوا�* در$�, R�2= از ?2ا,� �

ر?2   L �'�= \��9  .             7ر?2 د�3ورد7 در را�3L �'�= ا?2 در /$ارد7 ه�

 )٢(ا��ب ا������ و ��ب ا��ب ا������ 


� =>;�- :9ب �85% �7ر6, � %� >�? 



 

 

٩از ����   

 ١٠ ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

  ١١در���� 

/] ذه�* 0$د�               R'�I ه�ف 0<رگ  J ه* و?_ \', 0 h�I2/ >�, اش دا���، _ن
ر�%، و ا,'6ب 3$3�)��D* در . ا�3�3ز/ن / /��L 6ً$ن  �.ا#] از د��?

0�� �0 �;* از /-د)�         .  رو3�� �L �3ا �S', V�در     از ه� m<�/ V�2I>�F,20ا
ر?2 و                           L �'�= 720 23 ��9\ @$د �0 @$د *�D�,$�L ر?72 وL \��9

         V��UI \', ،�'�= Vا� �,����L ><ب و _?ه* =�'I* در/�رز�            ��9\ _?ه
��/23 �'�= ��EJ2?رL �'�= ��م 23/M, 2داز�� دار وN0 7دار. 

 


(�$ و )"�ه�$ '&%$ #�ر"�* 0/&- ,�دا

 

      �M�( ر?2 ازL �'�=                 رز�ت ?oا��، /��< ��2J �0 � �L 7ا      ��EJ اش
ز ?2د��    j_ 7رزات _ن، �0                    .  0$رژواز/] ا�V =�'� و /�;I رو,� ر�� و

رL% و ا,c�2�I %EF ��� ا�3           / 2sا ،�D��,ر در /H�@رز� از   .  ا�/ Vا�
   */ `E�C/ [<رد  /2اo?  .             رز� را�/ *Iر?2ان �% از _ن �L /2ا>] /'�/L

�L$ر =* /*        P$,/ ��($I د7             در دوران0 ا,'6ب ���UI �L *�Uاد ز� ،���L
��ار و /دام        � *E;� �0 2?رL         */ رL �0 ل$k�/ 2�U(ا      �E<2/ وارد ،�,$�

3ت و /�1P                .  �$,�   ,$��* از /�رز� /*       D<ر?2ان، اL 1�-I و >L2�I
ن _ن    �/ *L2��/       */ ���� ر?2ان �* /*    .  _ورد   هL       ��$,23 �L �,20    ن�

*;�     Vن وا>� ا�3     �3 و د��س /�1P /��2[، ه��F�D* و          .  �D<ا Vا�
ر?2ان اP<ا�\ /*      L ند را در /��Iرز�        _ن.  ده�  اه �0 ا�;ل /�E�C* از /�

��ار �0 @$د /*            .  _ور,�   رو7 /*  � *E;� ،ار���, 7ده�I2,�   ا�رز� .  ?�/
       Z3ر                  U�9* 20ا2P 7وش /�L تJر، اP<ا�\ د��3<د، 3L 72و�2 ,I

�L                               �0 7دH�#رزات ار و ز,�?* و در �6L 5م /�L h2، �80$د �2ا�I
    */ ه;���3 [�;�I   �/ت                .  ا,-�s 0 ��D�(0ت، �0 �;] ا�E* و 0H�Jا

    */ [���I ر?2انL رز�رز�           .  ?2دد  /��/ ،�Dه �L �O ن_ ،�E<2/ Vا� I   7ا
ه* =�'I* �9��* و                      ?_ [;� 5� 0  ��C�F,د7، ���9* @$داH�#ا ًI��J

��P ا�3�, [/;I. 

ر?2 /*L �'�= رز�رL% در /$رد ا�V دوران از >�ت و /�/ �D�$,: 

ر?2L [���I 2د              "L �0 ر را$�L 5� د� /2دم$I د7، ا��0اH�#ا h2ا��  . hEDI
��، �5 و+U�� /��2[ و /�1P /��2[ را 20ا7 ا�I V$د� ���� _ورد�               /23

�� ا�3، ا/                        .  ا�3/23 `(C/ �'�= 5� ن$�Lد� ه� ا$I Vا� R�2= V��0
           �D�, �0ان  )  ٢."(ه�$ز �5 =�'� 20ا7 @$د Vرز�          ا�دام /�/ �L �3�U/

�3ت                                    I* /��ود ا�L �3 ه�$ز از دا��2 /��(S/ R'�I �0 ر?2انL
��/23              ��/23 ��EJ ر?2انL �O 2? ،�3ا ��P2, 2I2اP 7رز�    دارداران /�

ه,� ا�3              /*?_)�� �2j<7، @$د �0 @$د7 و ,C/ 5� ًP2� Vا� ،���L  . ن_
        �,ر?2 و 23/��               �L �O و9$د دارد ,�L *ار7 د�����دار ا�3     ا7 از 0 .

ه,� VC3 ?�� و ,� ���9*                          ه�$ز ,� /*    ?_ *II$ان از �5 /�رز� =�'
���Pت /$9$د، �0 ه�2ا�        .  ه��3رز� /��ود �0 دا��2 /��/ Vا� �L */Fه� ا/

 ��S, *ه?_       �E<2/ �0 ��P�, [/;I ا7 و         */ 'Iار [/;I ا7 از ر�� و    �L ،�0�
            */ [;� *3ر?3 \��9 5� �02�L �'�=                �0 2Fه�ف @$د را د� �L ده�

�3ت /$9$د /��ود ,�*     ZDL �;E0 ،��L #�رت 3�h3$I *3 =�'�           دا��2 /�
ر?2، ه�ف 60 وا�S3، #2ار /*        L              �0 2?رL �'�= �L �39 V2د، در ا��?

                      0 *3ه* ���P و @$د را در �5 ><ب 3�?_ �'�= �0 �51P @$د �0 /��/
                       [;��/ 5(م ا><اب =�'ت دارا و /�I از ['�D/ �9ا و *UPاه�اف و /�

3@�� ا�3   .      �E�9 �/در ادا %Lر: اP<ا��  ا�L 7 ه� ا�L$ن ,'] ��، /*           )oا /
 �E<2/ ��O �0 h'P _ن ا�ر� 2Lد��، ا�I V$د� /���                              در /�رز�  "/ �L 7ا

UP* .  ده�  ?2دد و @$د را �0 �$رت �5 =�'� 20ا7 @$د 3ز/ن /*                 /*�/
ع /*    Pاز _ن د �L     */ *I'�= 1P�/ ،��L  رز� =�'�  .  �$داEJ ،7�� =�'�     ا)��� /�

2، �5 /�رز� 3�3* ا�3        Fا�3              ."  د� ��/_ �D���, _ن ?$,� �L در /� :
�2و)�ر� �0 �;] �5 =�'� و 23ا,-م �0 �$رت �5 ><ب                                " [;�I

*3�< =�'� 20ا7 @$د از =�'�                 "  .  3��I �9ان و$�J �0 9 Vدر ا� �L �O ن_
                  ��� ��L�I 20 _ن ،��C�F,ر?2 از ��9\ @$داL �'�= �,در @$د، ��9\ _?ه
ر?2 اE�I �L �3$ر رو�V _ن و9$د ><ب L �'�= ['�D/ *3ا3 \��9 ،�3�

 �3�2و)�ر� *3رL% از         .  3�/ �L �3رو V�از ه�" �D�IرO V�-,�0 "  ا
�L *I در /$ا+1       /م ا80�I �jر�� و               ر cS3 �0 �9$I اش و9$د دا��، 0

ر?2 در ,��� اول #2ن ,$زده�، �J �0$ان                        L �'�= غ$E0"   ر?2انL ب><
         %�EF,ا ��Pم /*    "  3ز/ن �,                            �D�;,60 ن20د و ا�"ً از 3ز/

�L�5             8�9$ر7I �j�0 ر �D,2اP ن 23خ دراش، 0    ?2ا,�  ه�v=$I 7   @$اه
                       0 �L *!ر?72، از _,-L \��9 *3�E<2/ �9$I ا��0ا!* ر�� و E0$غ 3�
�* ا,'6ب ا��9J* #2ار داد� 0$د،                  �ر?2ان /h�I2 0$د و ه�ف @$د را 20L

رز� /رL% و �29ن /رDL��D      .  20د  ,م /* "  ><ب �2و)�ر� "�J �0$ان �/
         V�0 V�-,در درون ا                    ،*�D�(م ?2ا��ت ���3;�I ��EJ ر?2انL *EE�(ا

�#2P                        [�J �0 ,�$7 +2ورت �L �D�ر�ه�U�/ 7د _,ر���D و ,��� _,
                    �'�= *3�2و)�ر� و در /�$ر _ن ><ب 3� ['�D/ *3�3 \��9 ،*3�3

ر?2 را ا,;ر /*       L                        از �2و)�ر� [���I در ، �EvD/ ��اه� �,2Lد,�، ,�
�2و)�ر� �0 �$رت             ا7 در @$د �0 =�'�       =�'� �,ا7 20ا7 @$د و ��9\ _?ه

                    7k(و ه�ف 0<رگ _ن ا *J�5 ><ب 3�3* 20ا7 ��2وز7 ا,'6ب ا��9
ا7 اh'P �, �L �3 در ا�2ان E0;�          ا�V در وا#1 ه�ن >E'� /�'$د�     .  =�'ت ا�3 

ر?2                        L �'�= *3در 23ا23 89ن  ,�$د _ن، �0 ا3رت ا��!$)$ژ�5 و 3�
                *J�* ا,'6ب ا��9�20 ا,-/��� و /,1 از _ن ��� ا�L �3 ا�V =�'� �0$ا,� 0

            ��L [�J د$@ �(ر?2 در ه�L 2$ر7             .  �0 وf��� و ر3L �'�= �L دام/
                   Vاز ا� \�� �L *Cر�I 2�@�I ،��L د,�$ا,� ><ب 3��D/ *3'] @$د را ا�-

                          �,)oا ا@��ق 3�3* و         .  �0 _ن ا�ر� ��، �0  97 @$د 0#* @$اه� /
72F0$L23                            72 ا�2ان 20ا�M, *�ه7 و>��,� 0$رژواز7 در �L$ره

م                   �I د و$@ *I'�= 1Pر?2ان �0 /�L ن�� �E9$?�72 از /��;] ��ن و _?
6Iش 0$رژواز7 و J$ا/] _ن 20ا7 ا��J ر/2P��D در ا�;ل /E�C` _ن،                  
                   ر?72 ,�$ا,� ><0* را �0L �'�= �L �3ا >L2��/ �89 Vه�� و ه�� در ا�
              ZDL ،*J�L ��L ه�ف @$د را F,23$,* 0$رژواز7 از =R�2 ا,'6ب ا��9
               ،72�F0ر /<دL ر و#�رت 3�3*، د�;�I$ر7 �2و)�ر�، 20ا,�ا@�V ا���3

     �U/ت و ا�3'2ار 9'�= 7k(2ار ده�      ا# *�D�,$�L 7ا  .     *DL �L �D�, *PL
       ��0ور دا��� 0 *J0ور �0 +2ورت      ,'UI �S��h'P  . V �0 ا,'6ب ا��9 ،����L

           *Jر?2 20ا7 ا�V ا,'6ب ا��9L �'�= *06',ب    .  �3  ><ب اU�,ا �L *�#و
ل اول رخ داد     ,$�3�29ن _,ر���D*       .  0<رگ درون ا,�2, �L د$�, Vا� �EvD/
ر       .  2Lد  0,$L�V ا,'6ب ا��9J* را ا,;ر /*       �L را *I6�;�I تP6�@ا?2 ا

�2و)�ر� 0$د *33* و ><ب 3��3 [�J 23 20 س ا@�6فاز . oF0ار��، ا3
��U#وا 0 �D�ر�,_ �L *�ق ,�ا��، �J �0$ان  _ن 9�S,ر?72 اL \��9 7ه

                        [;� �0 0ر د�2F @$د را در �L *@20$ره 5 �29ن از 0�V ر�P، ا/�
 $Lر0ز($I�� 2Lد –_, �D�(;���3 . V�U/ نا�, V��I >ر�-ً �J �0$ان ��29 5

ر?2 از /�ن ر�P، ا/ ا�V د��?� ه�$ار� �0 �$رت              L �'�= \��9 در درون
   ���3ل    .  ا7، @$د را 0ز($I�� 2Lد� ا�3         �5 ?2ا�\ > �L *�9 I    \�� ه

����ار ��، �O 2? �L @$د را                                   *�D�,$�L \��9 2ا��* از درون? �<
   �D�DLررL% و                                /*   // �L 2دL *�, 7 را>�O در�3 _ن /��، ا/,

 �EvD/ �D�DLر/              */ *J�* ه2 ا,'6ب ا��9�دا,�، ��U*    ا7 >�I* 20ا20 7
,�                 ا�V ه�ن ?2ا��*    .  +2ورت ><ب  �ن ��@�� ��� _ن ?����, �L �3

              �,��/I�5 0$د,� و ?2ا�\ @$د را ,$�L��D �$را�* ,/ [��0 0ور  .  L$[ و 
ر?2ان ,� h'P +2ور, 7�E0 ،�D;� ا�6ً /"2 و                      _نL *Iه، ><ب =�'

ر?2 ا�3            .  0ر ا�3   ز�نL �'�= *,ا$I, ���J [�(ب د>< ،�0 0ور _,8  . ��0
ن            _ن �L �O 20اI 7$د�           .  از �I;�] ><ب ا��9ب 2Lد           ,_ 7ه و ,�زه

[ ا�3، د#�' ه�ن _?ه* ا�L �3 در ا><اب و9$د دارد                         ,2S@  . 5�
 *,ر?2 ا�L �3        �3 ه�ف     ><ب، 3ز/L �'�= 2ل��L �0 ><ب،    .  اش ���'J

ر?�J �0 2] ا�3          L �'�= ��P2f 1,/ V�2I��/2و�ن   .  ,ر?2ان 0�� @$د�L
          ���L [�J 2,� و�F0 ���HI ،���L 2;P ،�0ون ><ب  .   [;�I R�2= از ��0   7ه

 ��ر?�، ?2و� �$را�* +� 23/L و �,ر@L د     7��0 دار7 دره7 @$د را ا�-
   �2�j و ���رL% و د��?� و7 در /$رد                  .  ,�/ �0 *S0ن را��L V د��?� ا��

 ����$��* ا,'6ب ا��9J* ,�ارد، ��2و)�72 20ا20 7 *3+2ورت ><ب 3�
�D�,  .        د� ��o? از %� �����0 3ل از =2ح ا�V د��?�، در �O [�J                ا/ ه

  �/_ \��  .                        ��P2��� از ا��L V @$د ا�V ?2ا�\ .ا#] در ���D/ .<    V�2I
 ��/23 70] ذ2L /$9$د�� ��L               ،�0$ره# [��/ ��O �< در �D,دار7 ,�$ا

3ل ?��o و �2و)�ر� در �I;]           د� �EJ _ن ه�   .  ه7 �$را�* /��;] ,��     ه
ا, 7��L �D هL 2% �0$ا,� ه2 ?� اراد� 2Lد، _ن را               �$را ����� .  رو�V ا�3 
  ��ر?2ان ���2و2I و                     �$را �����  .  ا�-د ,�L 2وه* از? �< �L �D�, 7ا

�?_ ��� از �2ا�J h��*، _ن را ا�-د ,����D/ ،] و اراد� @$د�2 �0$ا,�� �0 /I .
                   �'�= Vرز� ا�ر?2 ه�$ار� /�R�S ا�3 0 ا�;ل /�L �'�= [;�I ل. ا�;

3* �5 دوران                    �3 h< @$د /��ود و /�2وط �0 �2ا��رز� ,�/ Vل ا�ا�;
ل >�L��            U/  .�V در ��L 5$ر ا�3       �Jر?2 20ا7 اL �'�= ���2P_ را$�

رزات        I$ا,� در دور�    )oا ,�* .  3�3* ا�V =�'� ا�3    �/ �L *3ه7 رL$د 3�
         *�, 2I2اP 9$د$/ �M, �2ر?2 از دا�L �'�=    ��_ ����0* د)�] ,��L �D    .  رود، 

0ر در �29ن ا,'6ب                    V��DC, 720ا  رو3�� h3$I      �١٩٠  –  �٧$راه
          �,�� ���2P_ ���Lل >�J، 20ا7 ا��7 رو3ا�V �$راه در اوج      .  �2و)�ر�

3* 23ا23                     �3 */$�J ت0H�Jا �L */Fه� ،�2و)�ر� *3رز� 3��/
�2و)�6L ��6@ ،72م در �5               رو3�� را 2Pا ?�P2، در دور� #�م              7ه

و#�* ه� �L ا,'6ب �D;� �0 ا,-/��، O20���          U#$/  .�� ا,'06* ����ار ��,�    
0ر د�2F از ,$ در �29ن ا,'6ب P$ر�� . ��,�  رو3�� ���� ١٩١٧ا�V �$راه



 

 

١٠از ����   

 ١١ ���  ���ر� ٨٨
	�� دوم  د� 

در _)�ن ه�  �$راه در �U#$/ 5�� ا,'06*، در �29ن ا,'6ب _)�ن              .  _/�,�
 ���P2? [;�  .               \��2P_ و ��ل @6#$H�/ �0 20 ا�V رو�V ا�L �3 �$راه

ل >�L�� ا�V =�'�، در                              �J3* و ار?2 20اZDL 7 #�رت 3�L �'�=
�2و)�ر�، در دوران ا76�J ا,'06*، دوران             *I0.V�2I /2ا>] /�رز� =�'

رL%    د?2?$,*/ ���? �0 � ،*3ه!* ه���D     ، دور�  هMJ 7�� ا��9J* و 3�
   */ �J23 ر��I �L     2د و�?»�P2�����\ از ا�V در ,�� #2ن ا,-م              �L *�ه

�% رو�V ا2O �L �3ا در          ».?�2د  ه �$رت /*    ?�P2، در =$ل ه���      /*  
           ��/23 ��P2��� 7ب �5 دوران ا,'06* در �L$ره�j      72�? [;� ،7دار

ل 0$د�/ 3 .�$راه ا3

    *(J VS0 از ���� /*         �$راه �2و)�ر� *I .  _���  V�2I ا�;ل /�رز� =�'�<
     �,ر@L ر?72 درL 2ل��L 7 و          �$راه�(ه ,�<در �L *@20$ره ,M�2 ا��

  */ h'P %�EF,2،            اI�6* /��ود�J��2 ا�76 ا,'06*، ?�Jدر دوران ا �D,ا$I
ه7 رL$د 3�3*، دوران       در دور� .  �;] F0�2,� و �0 >�ت @$د ادا/� ده��         

)�� و _را/\، ه2?< ,�*            D/ 6حS�0 ا�          ���Lل >�J7 اI$ا,� �$راه
        �,ر@L 7ر?2 و >� �$راهL �'�= *3ر?72، در /'�س         3�L 2ل��L 7ا

      ��_ ����I$ا,� O�<7 �0 ا�3          در دوران رL$د 3�3*، ا)��� /*          .  ��L 5$ر 
7 3زش                              )� _ن، �$راه< V�2�80 در �$را ه� و9$د دا��� 0��، ا/

�*، �$راه7 �28دار7        �ن در �L *@20$ره7 ارو�/2PرL ر?2ان وL   ه
ر و �$راه7 ا63/* �28 و                     L */637 ا)� _ن، �$راه< V�2I�0 و در

 .رو�3 @$اه� 0$د

`�fو �L 72?رL ['�D/ ًU#وا *��� [;�I 5� �3ا V;�/ V��iاش از  ه�
 از ,�$,� ���3;ه7 ?2ا�\                                   �< /��ود� �5 ���3;�U/ 7$)* و �

   *�, 2I2اP ،*�D�(;���3$Lر,_                 رود، ا�-د ,�$د و 20 _ن ,م �$را ,8د، ا/
        *�, 2��kI 7 را>�O ،م, 2��kI V20 _ن         .  ده�  ا� �L �3;���3 ،�Dه �L �i,_

م �$را ?oارد� ��� ا�3     ,  .        *3�3 ���Lل >�Jن ا�$راه در ا3س، ار?
*J92م ر3,�ن ا,'6ب ا��9P �0 و ا0<ار ا29ا و  .ا,� �2و)�ر�

3ز/ن                  �L �,$? ن_ 9 /�;V ا�3 ا�V �3ال ��\ _�� �L ا?2 �$راه Vدر ا�
ل      ه�E�/ *,.$= 7 _ن 0$د� ا�3، ار?ن                   3ل)  ا#E���P)ا!�ن   �J7 اه

ر?2 و _���2P @6#�� و ا�0;ر I$د�                      L �'�= *3�L�� و ا#��ار 3�<    7ه
�2و)�72 در دوران         \76 ��9�Jر?2 در اوج اL       از 0$د ���D/ ،*06',7 اه

ر?2انL *Iز7 �0 ><ب ا�3 و ,�$د ><ب =�'�, �O 2Fد� ،���D�2 .  ه@.0
/6ً . ر�3 دوران ا,'06* در ه�L 2$ر2P 7ا /*L *(ر?2 ا�;L �'�= رز��/

?�2د و از درون ا�V ا�;ل /�رز� ا,'06*، �0 و��Q                        ا,'06* �0 @$د /*      
              */ ����ر?72 L 73*، �$راه�3 */$�J ت0H�Jر?2        اL �'�= ،���_

ر�C* @$د                    #�رت 3�3* را #�"� /*        I و *I'�= `�fم و��L و �0 ا,-
�2دازد /*. 

                            �0 R�2= V��0 ه� #�رت را ًU#ر?2 واL �'�= 2?ا �< �L �3ا V�3 ا��
ر?2ان 0 �;�D رو �0 رو @$اه� ��             L *I?2 .  د�3 _ورد، �0ون ><ب =�'

ر?�L 72$ن، 3ز/ن                 L �/$;< [�;�I ن)��O      �D در �29�7 3$3ه
ر?2ان،                      L *U#وا *Iه�ن دوران >"$ر دا����، ا/ ,�$د �5 ><ب =�'

ر�% 0$د           �0 ذ2L ,�$,�   .  �;* از د.�] �;�L �D$ن         V<، ا��2 ,F7 د�ه
 Vرو� �EvD/   */ 2I                  ر?2، �$راهL �'�= *06',2ا �0ون ><ب اO �L د$�

ن رو��L V                   ا�V وا#U���D;� >9 *��$,23  .   * ,�ار,�          F�3 20 ه�
V�0 و *E@ت دا,م ا/;�I ر /* 0$رژواز7 ه�$ار�L �0 د را$@ *EE�(ا  I 2د�?

ر?2 #�رت را l�O �0  _وردL �'�= ز� ,�ه� و#�* �L در �29ن �5 . ا9�<
ر /*       �L20 *3ت         ?2دد، د�3   ا,'6ب از #�رت 3�,م ا/;�I و �D�, 20دار

ر?72، از �E�9 از                 L �/$;< *,$F,23 ز?�� �0 #�رت و@$د را 20ا0 7
م               -=R�2 ا><اب 3$3�ل   �I د� ازر/2P�l�9 �0 [3$I ،�D دا@E* و ا��3

V�0 و *E@3* دات 3�,ر /* ا/;L �0 ،د$@ *EE�(2د ا�?. 

ن �0 @0$* ,�ن ده�                دو ,�$,� /*  �/ Vا,� ,'\ ><ب را در ا�$I  .  ر��$P در
١٩١٧               ���Lل >�J7 ا�2و)�ر�7 رو3�� 0 I *,$F,23<ار��D، �$راه 

            �� [���I *U#وا *I6ً �0 #�ر�J2د وL �3* @$د را 20�3  .    V�در ه� ا/ د#�'ً
ر?2ان، =�P2ار                             L ن?����, 7ر 0<رگ �$راه�D0 ��2�Lا ،h2ا��

0 5�L ا�V            .  ه و اس اره 0$د,�        /��5�$ I 2دL 6شI �DC, 70$رژواز
ر #�رت                 –ا><اب 3$3�ل     �L 5 در�N�I *5 #�رت 0$رژوا�� �D�/2Pر

  ���2و)�72 ا�-د ,�  .            �L �P2? ا><اب #2ار V��8 ا�J20 *Eا� ���fو %N3
م #�رت را از �$راه ZE3 و �0 #�رت 0$رژوا�* 0ز?2دا,��               �I ا/ .  �Iر�-ً

                                   [0ر?2، ><ب �E0$�5 در /'L �'�= *06',5 ><ب ا� ��در رو3

�3 ا><اب 3$3�ل         �3 Vد، _ن    –0$رژواز7 و ا��Dا� �D�/2Pر     �Pرا ا ه
م              از @$ا�3 و /�I 1P$د�      .  2Lد�I لع ,�$د و @$ا�3ر ا,�'Pر?2 دL 7ه

ر?72          .  #�رت �0 �$راه ?2د��   L 7�، �$راه/ ��O �0 /�ت �I$L *I�/ در
?2دان ��,� و 23ا,-م 0 ا,'6ب ا2��L          ر/2P��D رو7   –از ا><اب 3$3�ل    

 ?2د��             �ر?20 72L �/$;< و �P2? 2ار# م #�رت در د�3 �$راه�I  . در
                 h3$I *3ر?2 20اZDL 7 #�رت 3�L �'�= *06',5 ><ب ا� \', 9 Vا�

ر?2 _�;ر ?2د��     L �'�=  .   ن�(_ �,$�, ر?2ان در 3ل         .  ا/L >�, ندر _)�
 2Lد,�                 ١٩١٨�ل >�L�� @$د را 20�J7 ادر .   در �29ن ا,'6ب �$راه

 [09 20@6ف رو3��، ه�$ز �5 ><ب ا,'06* �2و)��L 72 �0$ا,� در /' Vا�
ل J$ا/] 0$رژواز7 ,-ت ده�، و9$د          F�O را از 0$ژواز7 0���D و �$راه

[;� �E<2/ ز�I 72 ,�ا�� و�را,� اش را از 23 /* ?o? . V�0$رژواز7 از ه�
ر/2P���,20 �D����D و     –��2P ا��3د� 2Lد و از =R�2 ا><اب 3$3�ل          

0 �J23 �$راه را @�� و ,0$د 2Lد             ،�D�;DI$!L  .     *0$@ �0 رب-I Vا�
ن /*  �,                        */ �ر?2 �$راه7 @$د را 20L �'�= *�#و �< �L دارد،    ده��

    */ ����_ورد، O'�ر و9$د ><ب ا,'06* �2و)�ر� 20ا7          >;$/� �$را�* را 
�Dر?2ان، +2ور�L *3 . >�� #�رت 3�

ر?2ان را F0�2,� و ><ب                     �$راه ه2?< ,�*    L *II$ا,�� 97 ><ب =�'
I    *3$ا,� 97 �$راه را F0�2د، ?�O 2 ه2 دو، 3ز/ن              ه2?< ,�* �7 3ه

ر?2ا,� L �'�=  .          تم S3$ح _?ه* و ?2ا���I ر?0 2L �'�= [L ،در�$راه
ر?2ان ز�P . 2;72 و ,72M >"$ر دار,�L V0<ر?* از ا� \C0 �3ا V;�/

ر/2P��D و � د�2F ا><اب 0$رژوا!*            –,�$ذ ا><اب 0$رژوا�* 3$3�ل        
م                �I 2دنL روب�2و)�ر� �0$ا,� 0 در ه� �;V�D و 9 �L از _ن \��0��� و 
��، �0 ا0<ار7                 �, ����I و ��;�I 7 @$د را��V دو)� 0$رژوا�*، �$راه/

    �,$� [���I 7در د�3 0$رژواز  .       �/$;< �'�= [L *در �5 >;$/� �$را�
*/  ��L  .         �3وت ا��/ *EL �0 ر?2ان /��;] از        .  ><ب ا/L *I><ب =�'

  �ر?2ان ,$�L��D اC0 V�2I  .   �3\ =�'� ا�3     ���2وV�2I و _?L ب><  . Vا�
/E* 20 ه�ف ��9\ �2و)�72 دارد                         L hEDI ه* واش    وf���.  ><ب، _?

��2وز7 ,8�* ا�3               I *Iرز� =�'�/ �,3ز/,�ه* و ره�72 _?ه  .  Vا� 0
I$ا,� 97 �$راه را F0�2د، 2Oا �L ا,-م             I$ا,� >;$/� ��L، ,�*      ه�� ,�* 

          */ �'�= [L ��8J 20 �L *J�` ا,'6ب ا��9f} ><0*،        و���8 هJ از ،��0
 ��U�92� ر?2ان 20,�*         >�L *I�` ا,'6ب    .  _��  V�2I ><ب =�'fم وا,-

                           �'�= h3$I h'P *Jد7 و ا��9H�#3*، ام S3$ح 3��I در *Jا��9
/�� _ن /�;V ا�3       �I ر?2 درL  .            ���$, Vن در ا�_ �EJ 23 20 m�0 79

*EH�/ ر�D0 m�0 ن @$دش$O ،�D�, �3 . ���L ر�8 �0 ا�V ,;�� ا��I راo?
          ��L �/$;< ��'�D/ �,ا$��/ h'P 2?رL �'�= ،*!0$رژوا �U/�L 20 @6ف 9

د7 و ا��9J* را ا,-م ده�             H�#ا `!fم و�I ��'�D/ و  .     ًP2� 9 Vدر ا�
I$ا,� 97 �$راه را F0�2د و ,�            L�I��7 20 ا��EvD/ V 0$د �L ,� ><ب /*            

97 ><ب را       ��L، �$را و ><ب �;* ه���D و �                   .  �$راهJاد �L *DL
 */                      �$راه� ��0 ��` ><ب را ��8J 20 دا��� 0���، @$ا� _?fا,�� و$I

               */ ��E�I 72?رL \��9 �3 0$رژوا�* را در�3 5� ،���,  ��L  .  �L *DL
�2و)�ر� را ,�* /*      *3��L و �I;] /$3$م �0 �$را�* را �0 97            ><ب 3�

9 ,�< رو���L  .        ��� V  ده�، /رDL��D را ,�* /*      _ن #2ار /*   V�ه� I ن$�Lا
                         ،�D�, V��( 0 ��(C/ ًP2� ،*���( و ><ب V��( V��(C/ �EvD/ �L �3ا

رL% و ,�* ,2Mات /رL% ا�3             / 0 ��(C/ ،\2ا�? V2 ا�M, س��\ .  ا3
,�و�3,� و D,ه2ا اf 7Jاد Vا� 0 �,$FO �L د���� Vل"از ا�ر " راد�;L �L

 �,ر7 /$)� ا�3،       دار ,�< /* ه2 زن @L *�U� ،ب _ورد� �$دD< �0 رL ��0
رL%، ا20از /*                 / *P)�� @$د را 0 vI$ر7 ارزش ا+C/ 1#دا��  در وا .

رL% _ن ه��                        / �L �D< ه�ن ><0* ,)` ه�C/ �L ر ?2د��ا�L$ن _�;
                       V��_ در �,/�   20ا7 _ن /�رز� 2Lد و 0.@�2 _ن را �J �0$ان 7��0 �9ا?,

ل اول #2ار داد    ,$�39 رو�V /*     .  ا,�2, V2ا�\          از ا�? Vا� �O ن_ �L 2دد?
                      ،*06# *�.L [�< 720ا V�jدرو *�O2�8د�، 9< , �D�DLر20 _ن ,م /

�D�, �D�(;���3$Lرل د/;2ا3* و _,�3$3 �D�/2Pاز ر *,$-U/. 

 )ادا�� دارد(
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���، ������� و                     �� ،����������� ه�� راد� د���ا�� 
�را� در روزه�� 

�د �� ��� ��� ."!�� ه� ه

������ #
- �� و,$ ا�ان *�اه( ��د٨ / ٣٠ه� ه� روز از ��%$  ��� ا . 

 . :�9 روز ��( �� ��
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��� و ;�9ر

= : ه? ز��ن �� �1ا�4( از <�
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�را��www.radioshora.org  

 )4�A $B� ������ ه�� راد� را در
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�را� �� د���ا�
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ه�ار�       ��
ه�
�     ا�  �����

��ا�� ��را��   راد�� د
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را �� $�
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  	��ر� ���م ���
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١٢ 

 �&�رز� '&%��7 !�و��6ر��، 

 ا��3ل و ��ا�9 )ن

 

ر�� را /* I$د�I 9/�U  ه �L */Fز,� و از ه�3
     ،�/_ ���� *I'�="     �L2�/ 72و�, *Iرز� =�'�/

ر�� 0$د� ا�3     I �S3و  ."  60وا"  *Iرز� =�'�/
ن 0$رژواز7 و �2و)�ر� اه2م 0<رگ ا,'6ب         �/

 ١".ا��9J* /�رن

                         ،%Lر/ 2M, R�= 20 �L د���� Vاز ا� \��
نD,ا               *,D,ز 20ا7 >�� و9$د اj_ نه از ه�

    �,��($I �0 2�>? در �29ن       _ن.  @$د ,ًI2ور+ ه
0         ا�I V$)��، ه�;ر7 /*     *I�3���L، و وارد /�

  */ 2F��;�                   *ه�$,� �D/ �L'] از اراد� و _?
ن     .  ه�3  _نD,ن ا�3ت /��/ Vن      ا�ه در �29

                  [;� �U/د7 ه9 2H�#ر ا�@3 �0 �L ��($I
�3ت ا��9J*، از              /*ده��، �;] /U��* از /�

 �8/ �E�9          �U/�3ت /�ن =�'ت، 9V�2I _ن، /�
     */ ����/] @$د را ;I از *��U/ �E<2/ ور,�  در_ .

�3ت            �/ ��� 20 �L *J�3ت ا��9�/ Vاز دل ا�
  ��P2? [;� 7دH�#ه*        اا,�، ا�;ل /U��* از _?

               *3ت >'$#* و 3�D3�/ و 8ده, ،*Jا��9
 */ ����  ���_  .   [;� 5� R�2= V��0    7دH�#7��0 ا

0 ��$� ($I�� g�C/ @$د، 20                         – *Jا��9

               */ �Lر�� ��2�0 >I 2دد    دورا,* از?  . ا/
ر��، #2ار و _رام ,�ارد         I  .        `#$�/ در �9 5

اش ?� �Iر�-* ا�3 و ?�                  >�L2.  �$د   ,�*
ن     .  _3  وار و j$ل     89\D,ا �L 7��($I نه   ه�

ر _ن ه���D، در درون @$د                               L د�3 ا,�ر
ده�* را /*        "I                 */ 2ورا,� و ر���. ده�     

 ��($/ 7ا�L 7 در �29ن ه�;رI 7$)��7         ,�2وه
نD,2د�           اL ر�� �3ت I$)��7                 ه�/ ا,�، 0

د روز         "I در ،�U/د9 7H�#ر ا�@/$9$د، 3
��$� I$)��، @$د را از          .  ?�2,�   اP<ون #2ار /*    

د را در VS0                  درون ,�* /*    "I [< و را� ��L
�3ت        .  ده�   @$د �2ورش /*     د، در /�"I Vا�

د، @$د            "�/ 1P�/ ا��9J*، در �3�< =�'ت 0
د7 و          .  ده�  را ,�ن /*   / 1�, �L *I'�= � �'�=

د7H�#7            ا��($I ت�3ن در >�� /��      �L �3
ز �, Vا�3، در 20ا20 ا� ���ن ر3��دوران _ن �0 
ر��I �0 *C$ل و د?2?$,*                             I و *Jا��9

رز� =�'�    .  ���L    ا����D و /'و/� /*               /*�/
���(�3ت ,$�V ا�3، ا�;ل                  0�/ [/< �L 7ا
*(J              */ 72 �0 @$دI    2د�رز� �0        .  ?�/ Vا�

رو�� و 23ا,-م  ا7 3�3* و ,2P 72Mا/* /�رز�
     */ *Iا,-/� �L ه�$ار� _@6L V�2م              �0 ا,'06

20ا�EvD/ [< 7 0<رگ ا��9J* �5 دوران و               
         ،��� 72N3 دوران *Cر�I و *I��I ,<اع =�'@

 )٢(ا��
ب ا������ و �ب ا��
ب ا������ 


