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��م k�eا� xد ا������ $+د+} xا� |�� و �!�رز   
 

 �58���/[� ز!�� ����� %�8; را در �T$ر  ���� ��a «ه��ی�8 و
�� �$د* ا' .,�A ��د* و در » دادن/�-�� اه�3? �	�رزات .$د ا

 2�����	�رز» درx ارزش« ;�8R ��@گ و ی� ��و�$	�ا�� را �� %$��ا
 ��@	? ده��، �� 67 �� 4!ا%�� ��ر�� در oJ %�8; روا دا7

7$�� ه�ی� اش، %�8; . ای� �%!��Aف �5 از ��W9 از �/� ه�' 
در ه�3 �]�رش �� ه�3ن 7$ق و 7$ر و �AاJ? روزا %$��ا�	$رگ و ی� 

��، ا4�[�ب و ��5ه�ات �$د*/�- ا' ��و�@�� از ا��Zر .$د ا
!8� ���� �$د �� �� د٣E  . 2�%ا���	�ل @�8�%��ای; �$رو��ا�� ا�

�� �$د* ه�، %�8�8�م را /�-�	�رزات .$د ا �� ��� ا4��3د' روز ا>�و
 �8R; 4!م ا4��3د' ��a رو ی�� از وی��w ه�' ه� –��cیU ��د 

  .�$رو��ا�� ا' ا�?
  

Iو o�Iد m��9; ��ری� �� ?�� ��$ع ا�,ب %$��ا�	$رگ ���ً, در�? 
 '��7$�� ه�' »از ���«��و%��8�3 ا�? و در ه�_ ی6 از � �� ا

�3:� ا' �3 �$ان ی�>? ?�9Iای; وا �� ?�%�/�%�8; . %�8; ه� در 
9��! �$د �� ا��Zر ه�' �$د* ا' �8��د، �� �ه� ��5 %$��ا�	$گ 
�� �$ان �� ا��س I$ا4!  ���3; ا�?، را ��!ون �ن ه� ا�,ب 

��ن«و � ���58 ��د �< ?c� «ب در �ورد,��� از ا>@�ان ا$< . ;�8%
ه� R$ن %$��ا�	$رگ �� زراد.�� I!ر�83! ���$ان ، را* ی�ب و .,ق �� 
 ،!88� ��در��ی�ن �	�رزات وا9Iً� و��X �$د* ا' ��!ان 234 ��!ا 

  .ا4���د دا7?
  

�!ی; ����H ���و�? ���ن �5ی� %�8�8 ��ز��ن ده� و �� �5ی� �� 
,TAا�-�/�- �� �� ��دی! و �\�2 �@��ر �� �$ان �ن را �� - ح .$د ا

$	�در �� ��a دادن �� ا����ر �$د* ه� �@?، �:��  -گ @	? دادر%$��ا
�c!ودی? ه�' �ن ا�? xوت در در��ر 234 . �����$د* ه� �� ا�

ه�ی��ن ��I �a8در �� ا�Zم ��ره�' ��3a ه@�8!، و%��; �� .$د' 
�� �$ا8! د ��X و ���:� ��ا' .$د �� ���ر ��ی�ن �	�رز* �8Rن ��

 !�@�&2 ا-�? �-Kار ��:� �� �� !
�ح ری� ��ا�,ب �$���%�@
�� �-Kری�(@�%���$� �9���، و � �Iدر �� �ن در�� )از ��ز��ز' ی6 

!���3� دو%�� ا�� I!رت �@��ر $-�� ?a� �Rا �� -از �q ���3زم 

www.hks-iran.com



�� �$د* ��� ��م                                    /�- ا�,�� و �	�رز* .$د ا
     ا'

 
٣٩

��$ب �ن از ی6 7	�� ار�	�
�ت �2 د��-�* دو%�� و ا��اره�' �
!!8� *�a� �9ودی? . دا.:� �@��ر و��!c��� 4	�رت دی-� ری�� 

�� ا�? �� ���وز' �a ?�9Iد* ا' در ای; وا$� �-�/�-ه�' .$د ا
 x!اه� و �!ون �!ار	ا% �< ��ی6 ا�,ب �$���%�@�� �� ه�_ و

?@� ;�3� �:	I . 'د* ا$� �-�/�- ه�R �3� را ��» �ب«.$د ا
 .ا����رات >$ر' ��ه� �� ده!

  
 �-�/�- را ��a8 در دا���ن ه�' �/�:� در ��ر* »�ب« اqً$A .$د ا

�8	� ��ر��' �� �$ان ��اغ ��>? و � در ��ریm را���; ای; 
�	8���[$د �� از .  ���-� �$د* ا'«ا%	/�-�ن �8	�  » .$د ا

 *!�
�ح ری�'  '����. ا!ه�&� ا�? �� از I	F�$� 2 ی6 ار��ن 
�-� �$د* ه�«%��; /�-�8	� ه�_ ��* 	�ی!را » .$د ا �89� �� 

�� ��J? در �� » �\]�� ����� از .�رج«ه�&� �� �!ون �$6R ��ی; 
�� �� رe ی6 �8	� �� ��ه� . �ی8!، �9	�� ��د�$�»��/�-را » .$د ا

 و ی� ی6 84[�. ا!�� �/�ا�7! �� >$رًا رe ��خ �8! زی� �ن ��ه� 7$د
��«را .$اه�! دی! �� ا4�[��� » ��� ��م«��و*  ی6 ی�/�-�� » .$د ا

را » ا�cا>� gR«را* ا!ا.? ا�?، و ی� یo��� $W4 6 ��ز��ن 
 ���� x�� ت ه� ��� �ن را!����ه!* �� ��8! �� �� و�$د �ن �� 

�$زش و' در �ن ��ز��ن �� �ن ا!از* ��>� �$د �� در � ��او�Qع و �$د ا
� �� ا��fی? �$د* ه� ه8$ز در �J%?  ا��Zر'، ی�89اJ$ال�� در ز

!، و' �� ��4? ��ق وارد 234 7$د�� �� .67 و ��دی! �� �� 
  

��«234 ی6 در �$رد' در ��ی�ن /�-�� �$ان ]�3* ��ل ه� » .$د ا
»��/�ی6 ا�$زی@�$ن �8!ی��&� و ی� د.�%? و رد ��' » >�%�9? 

�$رد دی-� �� . ا�W4' ��د* ی6 ا��cدی� را دی!��J[2 ��3س !�$ا 
 ����ن ��ر��ان �a7ه� ی� ��ر.� �� !7�� ��<$��ه�' �!ی! ��ه�ًا 

 ���Iار 7!* – �� ا���gR �ًI ��ای�ن در �ن ه� I$' �$د! –ه�' ��Zور 

$ر . ا�? �� �� ��3J2 ��ران ر�	I از '��R ����	
�	�رز*  '��در د

»��/�-  .از ���3ن �	�رد، و�$د !ارد» .$د ا
   

�	�رزات �!ی;  �� �R ن� ،H����»��/�-��� را از �!ا.,ت » .$د ا
��3ی� �� ��زد ای; �@? �� در �$رد /@? �:�� ��7? ��م� 

�$رد  �� �%�J در !�88!��ن در �	�رز* از J!اI:� از ���ه� ��.$ردار
��3ی� �� ��7!» ��� ��م«دوم �� %�cظ ���ه� �ه� �8R; . از �$د* 

�4�2 ��3ی� ای; دو 2�7  ��/�-�	�رز* ای; �@? �� در �	�رزات .$د ا
��� �� ��و%��ری� ارا&� �3 7$د، ��a رو،  ».�رج« ه�_ را* J:� از

���2 �� �7$* ا' ��م� »���T%	�ت او%�� �$د* ��.$رد »/	� ��ای� �� 
�� �8! و »����� «!8� �� 2�3c� د را �� �ن ه�$.. www.hks-iran.com
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�� ا' �!ون �$� ا/�-��� ' ا�34ل �$ذ �A�84  ه�_ �	�رز* .$د ا

��«���وت ��; �	�رزات .  و�$د !ا7�� ا�?��م/�-و » .$د ا
�!ا.:� �� �8!��� ��م«�	�رزا�� �� در �ن ه�  ��,�ا���ً� در »  ا

��«ای; ا�? �� در �	�رزات /�-�!ا.:� �A�84 » .$د ا ?:]. ���
�� ا�? �� ��م��� !I�< و �����2، >� ا%	!اه�، �ه� �@����  ��

H@J ا���ق در >,ن ��ر.��، در >,ن �c:� و ی� در >,ن �a7 رخ 
�� ده! . e8ه�3ه ��در �J%� �� و�$د ی6 ��ز��ن ا�,��، ا

�� ری�'، �� ��J? در �وردن �$زون و ���ه�� �/� ه�' ���ز'، ��
 �A�84 �:.ا!��:U، ��ز��ن ده� �!اوم، و /� در �	�رزات ��� ��م

��«�$د* ا' /�-�� ��زد» .$د ا ;�3����ی	ً� �:�� 4$ا�:� �� . را 
 ،%�8�8 را �Qور' �� ��ز!» >$ق ���3� ��ا&�«ای; �� اTA,ح 

! . ری�� در ای; وا�9I? دار
  

���(>�F یI 6!ر��ا' اA,ح ��Kی� ����� �$ا! ) ی6 4:�? ��ا' 
7! �� ��3�� ا��Zرات �$د* ا' ا�	�رًا در ه�3ن �� !��9� ���� ای; ا

�� ��ی@? رخ �� داد!، �ن ه� روزه� !��8�9 �� ا���ق ا>��د '
!و . �A>ً� �� ای; .�
� �� در 234 در �ن روزه�' ��/� ا���ق ا>��د

����aً� د%�2 ��3م �ن �$ارد' �� ا��Zرات رخ  oT8��� ا��س ه�3; 
� و�$د !ا7?���
�ز ��.$رد . !اد! �A>ً� �ن �$د �� ا ;�8R 6ی

 ���(I!ر��ای� ���H >��' ��&$�@��و�� �]/- �&�� ( XIدر وا
�� �� و�� . ��ری���$ر' از �5ی� %�8�8 ��ز��ن ده� ا�?�ای; 

��/[� �@��ر' از �/�%��ن %�8�8�م �	!ی2 7!* �� 
$ر' �� ای�8ن 
در �J%� �� �� �ن �8Rن ورا�� ه�&� در �/�%�? �� %�8; و در���ی� 

�-� �$د* ا'«از /�-� در �J ;�4ل در ی6 �� ��داز!، ا�» .$د ا
!88� ���Kل ه� ��$ط 	� �������3 . 4:�? ��ا&�  xای�8ن در

ارز837!' .$د ا��/�-� «��8R �� !88; ��.$رد' �� �R ا!از* �� 
�� ��7!» �$د* ا' �I�8� �7�5ن در !�.  

  
��8ب ��Kی�' �از �$' دی-� ا�� ��T �7وع ��c �� ا2A ا

�� �$د* ا' اد/�- �!ی; ��89 �� ای; –وار' ��7! ا��Zره�' .$د ا
�[�د' �� I�4�3 و ا��� رخ �� ده�W� �� !8ده� ا��ا��Zرات ز

��ی� دار' �� !�%$� ����8ب در�� ا' ر��!* ��87! �� و�� ا$� ��
��Kی�' ��,��H ��وز �c� ;�8Rان ه�' ���� ا$�
$ر ادوار'  �� 

 !87�� *!7–�I�5 دc% ;��9� �� ل ��د$	I !ع ای;  �ن ��* ��ی$Iو o
�@?، �Rا �� ه�اران ر.!اد >��4، �[�دف ه�'  ;�3�ا��Zره� 
��a ��ز' �88! ��� !8��&� و و�IیX ا����I در ���9; �ن �� �$ا .

www.hks-iran.com ا�,�� �� �Iدر ��7! در %�5cت ��� ��ماز ای; رو، د.�%? ی6 
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$7? ��ز ��و' .$د را �� رو' ��»��:J ;ی�� U�9Q « ���3��
@� �� د.�%? و 34:��ت ��N$ش و �� J@�ب و ���ب  در ���ی-��زد 

ا	$ه� ��ر�� ����و �� �Iدر �� ���3� ��وه�ی��ن 	�R �� ،!87$ و 
  .�Rا �� ��ا�H ��ر��� .$اه! �$د

   
$3� از ��ر���ی; �	�رزات ��ر��' در ��ب �� –دو  *�� ١٩jدر ٨ 

�5ی�ت ��q را ��– در ای��%�� ١٩j٩>�ا@� و ��&��  ����  در� !�&\� ,ً�
��ز 7!! و ه�_ ی6 . �88!� ��/�-ه� دو �ن ه� �� �	�رزات .$د ا

$3�@?«�$�F ا��cدی� ه� و اJ�اب ��رگ �$���ل د�$��ات و ی� � «
!ی�ن $در ه� دو �$رد ��ر��ان و ی� دا�Z. �!ارx داد* �!* �$د

���I زدن �� ���� ه�' ��روت در  �� ��,�����و و ی� ه@�� ه�' ا
$3�«; و �ن �� و ای�Zد ای ���Z� 6ی « ����ا' ��$زش 
	�� ��ر�� 

!در ه� دو �$رد ��:�$ن ه� ��ر�� وارد . ���9; �88!* ا' ��ز' ��د
 !�	�رز* 7!–��%��.  د* ��:�$ن در >�ا@� و J!ود ���د* ��:�$ن در ای

�� در دوران ��54 J ،?7ا!�$ارد' �� �ن ز��ن �����  ;�8R ��5
	�� اول��ی; �a� e8�  .�رزات 
	���� �9! از 

   
 !�� ��ا&� ا' �� ��ر��ان از .$د ��ن داد/�-در ه� دو �$رد .$د ا

���م«>��e8 ه� از $�[�د' �	�? » ا�$Iا �ً<�A 'ب ه��]�ا4
در >�ا@� ا�N7ل ��ر.�� ه� و ا����رات دی-� �� .$�� �$ی�' . ��>?

� >�F در ��5ه�ات ��54 در ای��%�� ای; ��ای� . ای; وا9�I? �$د

�ح ��T%	�ت ����� .$د را ��ن داد، �:�� �� �a$ر  �� �����.
T�� ه�' ��ای� �� �3? .$د ��ز��ن ده� در �$%�!، ی�89 �,ش 
 �� *$:� ���; ��م در را* ا����ار I!رت دو��@/در �a? ��دا7? 

�/�ب : 7!�3ی8!��ن ای�%?ا)  �	8��� �ن 
	�� ��ر��� ���از ای; 
ای��%�� از ه3��ه�' >�ا@$' .$د �:$�� �$د! �Rا �� ��ن �� �! از 

 �� *�� Xی�I١٩وj٨!�� �$د.$� . ٣j) در >�ا@� درس ه�' qزم را �
 

 ��/�-�	�رزات ��و�8! .$د ا F�< �%��; در ه�_ ی6 از ای; دو �$رد 
��ی� �� !�%$� ��-$ن ��دن دو%? �$رژوا و و�� �� o<$��$د* ه� 

�� دJ د �$د* ه��!، �:�� در ه�_ ی6 از دو روی!اد >$ق !�ار' 
 ��� ا' در �$��* �!ت $-�� ;�8R 6ه� �� �ن اه!ا>� �� ی���

!����o�c �7ن ��زد ه� �!ی! � ?@  .�$ا
   

: را �� .�
� �وری�" ��ریm ا�,ب رو���"ا���9ر* ��و�@�� در ���ب 
» �� �$��� �/�ر ��و�8! �� 4:? >�!ان ��@ ���@J �5تc% در

��ا�� �8!، در ه$ا ��ا�8!* 7!�ا%	��، در ای; ��7 . ٣٧»�$ا@? �ن را 
�a&� �/�ر ��و' ����c ا�?، ی�89 ا�ژ'  2�:c� در �� ?@�www.hks-iran.com
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�$ن@�� ��!ون ای; ا�ژ'، . �@�� �$د* ا' و �	�رز* �$د* ه�، و 
 ��J ن$��$ن �!ار* ه�' �$.�%� ��� �@?، و%� �!ون ��@@��

'$I!8�3 ر� �&��ای; .  ��ی; �/�ره� ه� �� ه!ر �� رو! و �� 
  .  ��ز��ن ده� ا�? �$ه� �5ی� �8�8% 
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www.hks-iran.com


