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  ﹤﹞︡﹆﹞: 

﹋ـ︣د ︫ـ﹊﹏    ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︑﹊︀﹝﹏ ︗﹢ا﹝︹ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︑﹢﹜﹫︡ ا︖︀ب ﹝﹩ ا︨︀︨︀ٌ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︲︣ور︑︀﹩ ﹋﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر در دوراندر ︗﹢ا﹝︹ ا﹡︧︀﹡﹩ ︨︀ز﹝︀ن      

﹝︺﹠ـ﹢ی ︵ـ﹩    را از ﹡﹫︀ز﹨︀ی او﹜﹫﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋﹆︀ ︑ـ︀ ﹎︧ـ︐︣ه ﹡︀﹝ـ︡ود ﹡﹫︀ز﹨ـ︀ی     ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د ︨﹫︣ ︑﹊︀﹝﹙﹩ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ از ﹡︷︣ ﹝﹢︲﹢ع. ﹎︣﹁️

ای را ︋﹠ـ︀ ﹡ـ︀ده    ﹋﹠︡، و ﹡﹫︤ از ﹡︷︣ ﹁﹠﹩ ︋﹥ وا︨︴﹥ ﹇﹢ای ︫︺﹢ر﹝﹠︡ ا﹡︧︀﹡﹩ ︋︀ ︑︊︀دل ﹝﹢اد ︵︊﹫︺ـ﹩ ︨ـ︀︠︐﹞︀ن ﹝ـ︀دی ︋︧ـ﹫︀ر ︻︷ـ﹫﹛ ︑﹢︨ـ︺﹥ ︀︋﹠ـ︡ه        ﹝﹩

ی ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹋ـ﹥   ی ︾︣︤ی ︋﹆︀، ﹡︀︀ر ︋﹢د آرا︩ درو﹡﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︠﹢د را در ︑﹠︷﹫﹛ ︋︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ ︠﹢دٌ ا﹡︧︀ن در ا﹟ ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ ︵︊﹫︺️، ﹎︫︢︐﹥ از ︗﹠︊﹥. ا︨️

﹎︣﹁️ ︋﹥ ︵﹢ر دا﹞﹩ ︑︽﹫︣ د﹨︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ را﹡︡﹝︀ن ︋﹫︪︐︣ی را از ﹡﹫ـ︣وی ︗︧ـ﹞﹩ و ﹁﹊ـ︣ی ︠ـ﹢د ︋ـ︣ای       ︋﹥ ︑︡ر︕ ︗﹠︊﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹫︪︐︣ی ︋﹥ ︠﹢د ﹝﹩

︑︱︀د ﹝ـ︡او﹝﹩ ﹋ـ﹥ ﹝︭ـ﹢ل اـ﹟ ︲ـ︣ورت ا︨ـ️       .ا︖︀د ︑﹢ازن و ︑﹠︀︨︉ ︋︀ ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹢︲﹢︻﹩ و ﹁﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︡، ︀ در وا﹇︹  ︋︀ ︵︊﹫︺️ ︠︀ر︗﹩ ︡︎︡ آورد

و︗﹢د ︵︊﹆ـ︀ت ﹝︐︱ـ︀د   . ︗︀﹝︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ را، ︋﹥ ︑﹠︀︨︉ ﹝﹢﹇︺﹫️ ا﹇﹙﹫﹞﹩، وادار ︨︀︠️ ﹋﹥ از ﹁︀ز﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ در ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠﹢د ﹎︢ر ﹋﹠︡

﹝︭﹢ل ﹁︣︻﹩ ا﹟ ︑︱︀د ︵︊﹫︺﹩ ا︨️؛ و ︑︱︀د ﹝﹫︀ن ︵︊﹆︀ت ︋︀ ﹨︡ف ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︣︐︋﹟ آرا︩ ︗︀﹝︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ و در ﹡︀️ ︋︀ ﹨ـ︡ف ا︖︀د﹍ـ︀﹡﹍﹩   

︀﹡︀︧﹡︀د﹜﹥ ﹝﹫︀ن ا︺﹞ ﹟︣︐﹡︀د ︵︊﹫︺﹩ و ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹝﹢زو︱︑ ﹟ا ︣︐︊︨︀﹠︐﹞ ﹏ ️︗ ︠ـ﹢د آرام  در ﹩︺﹫︊︵ ︳﹫﹞ ︀︋ ا﹝ـ︀  . ﹎﹫ـ︣د  ﹝ـ﹩  ی ︑︺︀﹝﹏ ا﹡︧︀ن

 ︡  ا︖︀د ﹍︀﹡﹍﹩ ﹝﹫︀ن ا﹡︧︀﹡︀ ︠﹢د ﹝︪︣وط ︋﹥ ︑﹊﹢ ﹟︡ا﹇﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹋﹞﹫️ و ﹋﹫﹀﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︊﹠︀ی ﹝︀دی ا︀︋  ﹩﹍﹡︀﹍ ﹟ـ

 .︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه ︋︀︫︡

     ﹤︺﹞︀︗ ﹏﹞︀﹊︑ ︴︨ ︉︨︀﹠︑ ﹤︋ و ︕ا﹡︧︀ن ﹝﹠﹀︣د ︋﹥ ︑︡ر ،︀﹨︡﹠︣ا﹁ ﹟ـ︿    ﹝﹩ ای ﹋﹥ در آن ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ ﹝﹢ازات ا﹚︐﹞ ـ︀ی︐﹫﹛︀︺﹁ ︀ر ︋﹢د در︀﹡ ،︡﹠﹋

﹨ـ︣ ـ﹥ در︗ـ﹥ اـ﹟ ﹝ـ﹢       .﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹢ ︫ـ﹢د ای  ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗︀ی ︠﹢د را ︋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︡﹨︡ و ︠﹢د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︡︎︡ه

﹎﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋︀︫︡ دا﹝﹠﹥ ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی، ﹁﹠﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︋﹫︪︐︣ ا︨️؛ ︀ ︋︣︻﹊︦ ﹨ـ︣ ـ﹥ دا﹝﹠ـ﹥ ︑﹢︨ـ︺﹥ ا﹇︐︭ـ︀دی، ﹁﹠ـ﹩ و ا︗︐﹞ـ︀︻﹩         ︫︡

﹤︺﹞︀︗          ️ ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ری ﹋ـ﹥ ا﹝ـ︣وز در ︗﹢ا﹝ـ︹      . ای ︋﹫︪︐︣ ︋︀︫︡ در︗﹥ ﹝﹢ ︫ـ︡﹎﹩ ا﹡︧ـ︀ن ﹝﹠﹀ـ︣د و ︗ـ︤﹍︀﹠﹩ آن ︋ـ︀ ︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︐﹙ـ︿ ︋﹫︪ـ︐︣ ا︨ـ

﹤︀﹞︨︣  ︀ر و﹜﹢ ﹋﹛ ا﹨﹞﹫︐﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹡︖﹞﹠﹩ و ︑︪﹊﹙﹩ و︗﹢د داردداری ﹝︣﹋︤ی ︋︣ای﹋ ︣﹨. 

︑︣ ︫︡ن دا﹝﹠﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹥ ﹨﹛ ︻﹙️ و ﹨﹛ ﹝︺﹙﹢ل  و︨﹫︺︐︣ و ︖﹫﹛ ︑︣ ︫︡ن ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝﹢﹜︡، ︑﹢︨ـ︺﹥ دا﹞ـ﹩ آ﹎︀﹨﹫ـ︀ی ﹁﹠ـ﹩، ︻﹙﹞ـ﹩،       ا﹝︀ ا︗︐﹞︀︻﹩     

﹨︀ و ا︖ـ︀د ︻﹙ـ﹢م    ه ز﹝﹫﹟ از ﹉ ︵︣ف، و ︲︣ورت ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر در آ﹎︀﹨﹩ا﹋︐︪︀﹁︀ت ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ و ︋﹥ ﹫︴﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︪﹫︡ن ﹝﹠︀︋︹ ﹨︣ ﹥ ا﹁︤و﹡︐︣ی از ﹋︣

﹝﹠︧ـ﹢خ  از ︵ـ︣ف ︵︊﹆ـ﹥ ـ︀﹋﹛    ﹝︐﹙︿ ︑︖︣︋﹩ و ا﹡︧︀﹡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹝︀ر︑︀ی ﹁︣دی ، ﹨﹠︣ و اد︋﹫︀ت و ︾﹫︣ه ︋﹢د ︋﹥ ︑︡ر︕ ا﹝﹊︀ن ا﹡︭︀ر در آ﹎︀﹨﹩ را 

﹋﹠﹠︡،︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹡︀﹝﹠︀︨ـ︉ ︎﹫︪ـ﹫﹟، از ﹝︀︫ـ﹫﹟ ︨﹫︀︨ـ﹩       ﹞ـ﹏ ﹝ـ﹩  ی ︑﹊︀﹝﹏ ︗︀﹝︺﹥ ا﹡︧︀﹡︀ ︻ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹥ ﹢ن ﹇︀︋﹙﹥ در ︵﹩ ا﹡﹆﹑ب. ﹋︣د ﹝﹩

ر دو﹜️ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ روا︋︳ ︑﹢﹜﹫︡ و ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︢﹨︊﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹡︀د﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩ ﹝﹠︧﹢خ ︫︡ه و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی د﹍︣ی ﹋﹥ د

ای ﹋ـ﹥ ا﹡︧ـ︀﹡︀ی    ︻﹙️ و︨︺️ ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر ﹎︧︐︣ش ︀︋﹠︡ه ︑︣ و ︋﹥ ︣ات ︻﹞﹫﹅﹫﹨︣ ︋︀ر ︑︽﹫. ︫﹢﹡︡ ا﹡︡ ︗︤﹍︀﹟ ﹝﹩ ︋︴﹟ ︗︀﹝︺﹥ ﹇︊﹙﹩ ﹡︴﹀﹥ ﹎︢اری ︫︡ه

︗﹞︺﹫️ ︋﹫︪︐︣ و ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫︐ـ︀ی ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ﹝︐﹠ـ﹢︻︐︣ و ﹝﹫ـ︤ان     . ی ︫︣﹋️ ﹝︣دم در آ﹡︀ و︨﹫︺︐︣ ا︨️  ﹋﹠︡ ﹝﹠︴﹆︀ٌ دا﹝﹠﹥ ︋﹫︪︐︣ی را ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹝﹩

    ︀ دوران  ا﹇﹙﹫ـ️ ـ︀﹋﹛ در  . ︫ـ﹢د  ︵ـ︀ت ︋﹫︪ـ︐︣ ﹝ـ﹩   د︠︀﹜️ ︑﹢ده ︗﹞︺﹫️ ︋﹥ ︻﹙️ ︑﹢︨︺﹥ و︀︨﹏ ار︑︊︀︵﹩ و ︋︣وز ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑ـ︀زه ︋ـ︣ ︀︎ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟ ار︑︊

﹤︀﹞︨︣ ︭︀ری دو﹜︐﹩ داری﹡︀ن از ﹝︣دم در  ا﹝﹋︀ ﹩︡ا︗ ︡ ﹟︣︠آ ﹤︋︀︓﹞ ﹤︋    ـ︀ل﹡ ـ︀︻﹩ و ﹋︀︫ـ︐﹥ ︫ـ︡ن﹝︐︗ا ﹤︀︎ ﹩﹀﹫﹋ ️︺︨و ﹟ا ﹏︋︀﹆﹞  ︀ ی ﹨ـ

︀︎ـ﹥ اـ﹟ ︨ـ︴ از ︑﹢︨ـ︺﹥     رود ﹋ـ﹥ ﹁﹆ـ︳ ︋ـ︣     ﹡︀د﹨︀ی ﹡﹢﹟ ﹝︣د﹝﹩، ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹞️ ︫﹊﹙﹍﹫︣ی ︨︀ز﹝︀ن ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︀ر﹠﹞ ٌ︀︭︣ ︋﹥ ﹁︣دی ︎ـ﹫︩ ﹝ـ﹩  

︋﹥ ︗︤ ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣  و ︋﹫︪︐︣ و ︑︡︊﹏ ︫︡ن ︑︡ر︖﹩ ︋﹥ ا﹇﹙﹫︐﹩ ﹨︣ ـ﹥ ﹡ـ︀زل ︑ـ︣ از ﹜ـ︀ظ ︻ـ︡دی ﹡ـ︡ارد؛ ︋ـ﹥        ای  ا﹇︐︭︀دی ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢ده ا︨️، ︀ره

︋ـ︀رز︑︣  ﹢︋﹍︣ی آن ︨ـ︣﹋  ︗﹠︊﹥﹋﹥ ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥ (آن ا﹡︊︧︀ط ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹟ ا﹡﹆︊︀ض ﹝︀︫﹫﹟ دو﹜︐﹩ . ︫﹢د ﹡﹢ی ﹋﹥ ا︵﹑ق ︵︊﹆﹥ ︋﹥ آن ﹋﹛ ﹋﹛ ﹡︀ر︨︀ ﹝﹩

︣ ︨️ ﹋﹥ ︀︎︀ن  ︋﹫︀﹡﹍︣ او︗﹍﹫︣ی ︑︱︀دی) ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︨︣ا﹡︖︀﹝﹩ ︋︨︣︀﹡︡ و ﹨﹫︘ ︋︪﹩ از و︸︀︿ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫︣و﹡︡ان را ﹡﹞﹩ ︫︡ه  ︠ـ﹢دٌ  ︻﹞ـ
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︣وز ︀︎﹥ ︻﹫﹠﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا﹝ ای ︋︡ون ︵︊﹆︀ت ر﹁︹ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑﹠︀ از ︵﹡ ﹩﹠︤﹍︀︗ ﹅︣︀د﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩ و ︨︀ز﹝︀ن دادن ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹆﹢﹜﹥ دو﹜️ را ا︻﹑م ﹝﹩

 .︀︋︡ و ذ﹨﹠﹩ ︠﹢د را ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر در ︑︀ر در ︑﹢ا﹡︀﹩ ︻︷﹫﹛ ︑﹢﹜﹫︡ی ا﹡︧︀ن و ︑﹊︀﹝﹏ ︫︺﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣ا︋︣ی ︠﹢ا﹨︀﹡﹥ آن در ﹝﹩

ـ︡﹎﹩  و  آ︫﹊︀ر ︫︡ن ︋﹩ ﹁︀رو﹡︡ ︑﹊︀﹝﹏ ﹁︣د ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︋︀ رو﹡︡ ︑﹞︣﹋︤  و ﹁︣د ️﹊﹢﹝️ در ︑︺︀رض ا︨️ و ︋︀︻︒ ا﹡︤وای روزا﹁︤ون ﹇︡رت دو﹜︐﹩      

︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ی ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ در   . رود ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹠︊︹ ﹇︡رت ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹞﹩ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹇︡رت ︨︣﹝︀﹥ ﹝﹩ ︨﹢یا﹟ ﹎︣ا︩ ︋﹥ . ︫﹢د دو﹜️ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝﹩

︀︐﹞﹢﹊ ︀ل ا﹡﹆︊︀ض ︀ی در﹡︀﹞︀ل ﹎︧︐︣ش ﹝︣دم در ﹝﹆︀︋﹏ ︨︀ز . ﹟︀ی ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣ ا﹡︀﹞︡ود ︋﹥ ︨︀ز﹞ ︕︀ی ﹝︺︀رض ︨﹫︀︨﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︡ر﹡︀﹞︨︀ز

داده و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︪﹊﹙︀ی دوران ﹎︫︢︐﹥ ﹨﹛ از ﹜︀ظ ︋︤ر﹎﹩ و ﹨ـ﹛ از  ︫﹢﹡︡ ︀︗ ﹟︣︐﹝﹞﹍︀ه را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص  ﹝︐︃︔︣ از ا﹟ ︵︊﹆﹥ ﹝﹩ ﹋︀ر﹎︣ی و

︡﹠︐︧﹫﹡ ﹤︧︀﹆﹞ ﹏︋︀﹇ ︀ظ ﹇︀︵︺﹫️ ا﹨︡اف﹛ .          ﹩ـ﹉ ﹝ـ︤د﹡ ﹩︀ـ﹡ ︡ـ ﹤︀︨ـ﹩ ﹡﹫ـ︤ ︋ـ︀ ︗﹠ـ︊︩ ﹋ـ︀ر﹎︣ی ︋ـ﹫︨ ︿﹛︀﹞ ︫ـ﹢د  ﹋﹫﹀﹫️ و ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀ن .

ی  ﹝﹆︀وم در ﹝﹆︀︋ـ﹏ ︑﹢︨ـ︺﹥ ﹝﹆﹢﹜ـ﹥   ﹩ ﹨︀ ﹎﹫︣﹡︡ و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︡︎︡ه ﹆︀︻︡ه و ︾﹫︣ه ﹡﹫︣وی ︠﹢د را از ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ ︵︊﹫︺﹩ ﹡﹞﹩︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︣︑︖︺﹩ ﹢ن ا﹜

ده و ﹡﹫︣وـ﹩ ﹝﹫︣﹡ـ︡ه ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در     ﹝︢﹨︊﹩ ︋﹠﹫︀د ﹡︀︨️، ار﹋︀ن ︑︪﹊﹫﹑ت ︠﹢د را ︋︣ ︲︡آ﹎︀﹨﹩  ︵︊﹆︀︑﹩  ای ︫︡ن آ﹎︀﹨﹩ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋﹥ ︑﹢ده︨︀ز﹝︀ن 

 .︫﹢﹡︡ ︫﹊﹟ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ﹝︡وده ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د ︨︀ز﹝︀ن

﹋ـ︀ر﹎︣ی اـ︣ان دارم    ︨︀﹜︀︨️ ﹋﹥ درک ﹝﹀﹢م ﹫︮ و ا︫﹊︀ل ﹝︪︬ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹋︀ر﹎︣ی در ا︣ان ︋︣ای ︠﹢د ﹝﹟ ﹋ـ﹥ ︑︖ـ︀ر︋﹩ در ﹝︊ـ︀رزات        

︋ـ﹥ اـ﹟ ﹝﹢︲ـ﹢ع     ﹋ـ﹠﹛ ︋ـ﹥ ر︾ـ﹛ دا︫ـ︐﹟ اـ﹟ د︾︡︾ـ﹥ ﹨﹫︙﹍ـ︀ه ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ﹝︪ـ︬ و در ︨ـ︴ ︻﹞ـ﹢﹝﹩             ﹝︓﹏ ﹉ و︸﹫﹀﹥ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ا︻︐︣اف ﹝﹩

︋ـ︣ای ﹝ـ﹟   در ﹝﹫︀ن ا﹟ ﹡︷︣ات ﹡︷︣ات آ﹇︀ی ﹝︧ـ﹟ ﹊﹫﹞ـ﹩ از دو ︗ـ️    . ام ام؛ ا﹎︣﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹡︷︣ات ﹝︐﹙︿ را ︋︣ر︨﹩ و د﹡︊︀ل ﹋︣ده ︠︐﹥﹡︍︣دا

﹋﹠︡، و دوم  ﹋﹢︫︩ ﹝﹩در دا︠﹏ ﹋︪﹢ر د﹨︡ ﹋﹥ ︠﹢د ﹁︺︀﹐﹡﹥ ︋︣ای ︑﹆﹅ آن  ﹊﹩ از ﹜︀ظ ا﹟ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹡︷︣ی را ارا﹥ ﹝﹩: ︋﹫︪︐︣ی دا︫️ ا﹨﹞﹫️ 

︨️ ﹋﹥ ﹡︷︣ ︠﹢د را  ای در ︻﹫﹟ ︀ل ︋︀﹡﹥ .︨︀زد ︋︣ر︨﹩ ﹇︴︺﹩ آن را ﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩﹋﹥ ︋︣︠﹢ردار ا︨️  ﹩﹡︷︣ وی از ︠︀︮﹫️ ا﹋︧︐︣﹞︀﹜ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋﹥

︀  ︣ف را︨️ را از ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧️«(ای ﹋﹥ ا︠﹫︣ا در ا︠︊︀ر روز درج ︫︡ه ا︨️ ا︪︀ن در ﹡﹢︫︐﹥. ︋︍︣ورا﹡﹛ ﹡﹫︤ ︐﹩ ا﹐﹝﹊︀ن   -»ی ﹇ـ︡﹞﹩ ︋︪ـ﹠﹢﹛  ﹨ـ

️  ︎︦ ︑﹞︀م ﹡﹆﹏ ﹇﹢﹜︀﹩ ﹋﹥ از آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ذ﹋︣ ﹝﹩از ا﹟ [ -۹۱آ︋︀ن ۱۷  ︋ـ﹥ ︋︀﹡ـ﹥   ،)]︫﹢د، ︋﹥ ︗︤ در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹝﹠︊︹ د﹍︣ی ﹡︀م ︋︣ده ︫﹢د، از ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ا︨ـ

﹡︷︣ ︠﹢د را در ﹝﹢رد ︨︀ز﹝︀ن ﹡︀﹝︡  ︲﹞﹟ ﹝︊︀رزه ︋︀ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ ﹝﹩» ︎﹫︀م ﹁﹙︤ ﹋︀ر«در ﹡︪︣﹥  ﹁︺︀ل ︨﹠︀﹊︡﹩دو ﹋︀ر﹎︣  ﹝︀︭︊﹥︋︣︠﹢رد ︋﹥ 

و ا﹟ ﹁︣︮️ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋﹢د ︋︣ای ﹝﹟ ﹋﹥ ︲﹞﹟ ︋︣ر︨﹩ ﹡︷︣ ا︪︀ن ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹞﹊ـ﹟ ا︨ـ️    ︑︪︣ ﹋︣ده ا️︨︺﹠﹩ ︫﹢را  ﹢ب ﹝︊︀رزه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣﹝︴﹙

﹜﹠﹋ ︪︣︑ د را ﹡﹫︤ در︋︀ره ﹝﹢︲﹢ع ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر﹎︣ی﹢︠ ︣︷﹡.  

︨﹜︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨ و ︀﹊︡﹠ 
) ؟ـ︀ ﹁︺﹙ـ﹩  (﹝ ﹤︊︀︭ـ﹉ ﹁︺ـ︀ل ︨ـ︀︋﹅     در︨︺﹩ ﹋︣ده ا︨️ از ︋︣︠﹩ ︗﹞﹑ت  او ︋﹫︪︐︣ .﹡﹢︫︐﹥ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︑︀ ا﹡︡ازه ز︀دی ︗﹠︊﹥ ︑︊﹙﹫︽﹩ دارد    

︨﹠︀﹊︡﹩ ︋︣ای ﹡︪︀ن دادن ﹡︀﹋︀را﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︨﹠ ﹩︀﹊︡︐﹩ در ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹝︀︧﹏ ﹝︺﹫︪︐﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︋︣ه ︋︊︣د؛ ا﹝︀ ︋﹥ ﹇︡ری در اـ﹟ ︗﹠︊ـ﹥ ا﹁ـ︣اط    

️  ی ︑﹢ر﹉ ﹝︧︃﹜﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ی ﹡﹫ـ︤ ︑﹢︗ـ﹥ دارد    ﹨︀ از ﹉ ﹁︺︀ل ﹋︀ر﹎︣ی ﹋﹥ ︋﹥ ︗﹠︊﹥ا﹡︐︷︀ر ﹝︀ ︋︀ ︑︀ ا﹡︡ازه ز︀دی ا︨️ ﹋﹥  ︫︡ه  .﹝︽ـ︀︣ ا︨ـ

 ﹤︊︀︭﹞ ﹟︐﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ︀ن ﹐زم ﹡︊﹢د︀﹇ن آن آ﹢ ،ا︨️﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د ︲︪︀ن ︋﹥ ﹇﹢ل  وا︀ن ا﹠︨ ︫︡ه ا︨️» ا︋︤اری«ه ︀دا︨︐﹀﹝︺︣وف ﹋﹥ از . ﹤﹡﹢﹍

︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ا︮﹢﹐ً در ﹨﹞﹥  ﹋︪﹢ری ﹝︓﹏ ا︣ان ﹝﹩در و ﹋﹀︀︫﹩ از ︋︀ز﹎﹢ ﹋︣دن ︋︣︠﹩ ﹝︪﹊﹑ت ︠︀ص ﹋︀ر﹎︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و ︎︣ا﹋﹠︡ه ︠﹫︀︵﹩ 

؟ آ﹇ـ︀ی ﹊﹫﹞ـ﹩ ︋ـ﹥ ا︐﹞ـ︀ل ﹇ـ﹢ی دا︻﹫ـ﹥ اـ﹟ را         ».︨️ ﹋﹥ ا︨︀︨︀ً ﹇︀در ︋﹥ ﹝︊︀رزه ︋︣ای ︋︊﹢د ز﹡︡﹎﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ﹡﹫︧️ ︨﹠︡﹊︀ ︑︪﹊﹙﹩«︗︀ی ︗︀ن 

﹋︪﹢ر﹨︀ی ︋﹥ ا︮ـ︴﹑ح در ـ︀ل ︑﹢︨ـ︺﹥ در ا︠︐﹫ـ︀ر      ﹝︊︀رزات ︨﹠︀﹊︡﹩ ﹋﹏ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ را در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︗ ︿﹚︐︀ن، ︋﹥ و︥ه ︑︀ر︙﹥﹡︡ارد ﹋﹥ 

︔︀﹡﹫ـ︀ً  . ﹎﹫︣ی ︐﹞︀ً ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ︎︥و﹨︪﹩ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫︡ ︋︣ای ﹠﹫﹟ ﹡︐﹫︖﹥. ︋︣ر︨﹩ ا﹟ ﹝︊︀رزات ا︨️ ︀︮﹏دارد و ﹠﹫﹟ ︗﹞︺︊﹠︡ی 

﹤︀﹞︨︣ در ﹨﹞﹫﹟ دورا﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︷︀م ﹩﹝﹡ ،️︨︣ان ا︋ ︀ر︀ی      داری در ︾︣ب د﹨︀﹊︡﹠ـ﹏ ا︨ـ︍︀﹡﹫︀ و     ︑﹢ان ا﹡﹊ـ︀ر ﹋ـ︣د ﹋ـ﹥ ︨ـ︓﹞ ﹩︀﹨ـ︀ر﹎︣ی در ﹋︪ـ﹢ر﹋
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︡   ای ︗﹙ـ﹢ی   ﹢﹡︀ن ︑﹠︀ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︑ـ︀ ا﹡ـ︡ازه   ︋ـ︣ای ︎﹫︪ـ︊︣د   » ︠ـ﹢دی «︋ـ﹢رژوازی  ﹋︀ر﹎︣ی ︐﹞﹢﹊ـ︀ی  ا﹇ـ︡ا﹝︀ت د︫ـ﹞﹠︀﹡﹥ و ︲ـ

  .﹋﹠﹠︡ ︨﹫︀︨︐︀ی ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ﹝﹆︀و﹝️ ﹝﹩
 ،﹋ـ﹥ ا︮ـ﹑ٌ ﹝︺﹙ـ﹢م ﹡﹫︧ـ️ ︋ـ﹥ د﹜﹫ـ﹏ ︎︣ا﹋﹠ـ︡﹎﹩        ،︨﹠︡﹊︀ی ︠﹫︀︵︀ن ا︣انا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ ︠﹫﹙﹩ ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ در ﹐︋﹥ ﹐ی ﹝︪﹊﹑ت      

︳︫︣ا  ،﹤﹡ ︀ ️︨دا︫︐﹥ ا ︀﹊︡﹠︨ ﹏﹫﹊︪︑ و ﹝︊︐﹑﹐زم را ︋︣ای ﹚︑ ️﹫︺﹇وا ﹟︣ان را  اـ︀د       ﹐︎﹢︫︀﹡﹩ ﹝ـ﹩ ︋﹥ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︖ـ︡ ﹋ـ﹥ در ﹋︪ـ﹢ر ﹝ـ︀ ا﹠﹋

︡   ﹋︀ر﹎︣ان  »ا︣ان ︠﹢درو« ﹋︪﹢ر، ﹝︓﹑ً دردر ︋︤ر﹎︐︀﹠︮ ﹟︣︹  .﹝﹞﹠﹢ع ا︨️︻﹞﹑ً ︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ﹙︑︪﹊ .  ︀︐﹅ ا︖︀د ︫﹢رای ا︨ـ﹑﹝﹩ را ﹨ـ﹛ ﹡︡ار﹡ـ

﹋ـ﹥   ︫︡ ﹝﹩︀︋︡ ارز︀︋﹩ ︋﹢د ﹋﹥ در آن ︮﹢رت ﹁﹆︳ ︫︡ و  ︮︡﹨︀ ︨﹠︡﹊︀ی ﹨︤اران ﹡﹀︣ی ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹡︊﹢د ﹠﹫﹟ ﹝﹞﹠﹢︻﹫︐﹩دا﹡︡ ﹋﹥ ا﹎︣  ﹨︣ ﹋︧﹩ ﹝﹩

︋ـ︣ای ﹡︪ـ︀ن دادن   آ﹁︣﹆ـ︀ی ︗﹠ـ﹢︋﹩   ﹡﹞﹢﹡ـ﹥  از  ﹝﹀ـ︣ط  ︨ـ﹏ ا﹡﹍ـ︀ری  ︀ او ︋ـ . آ︡﹠︨ ︀﹊︀ ﹇︀در ︋﹥ د﹁︀ع از ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝︺﹫︪︐﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ا︣ان ا︨️ ︀ ﹡ـ﹥ 

﹝﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ ا︪ـ︀ن ︑﹞︀ـ﹏ دا︫ـ︐﹥     .د﹨︡ ی ﹝︊︀رز را ︋﹥ د︨️ ﹝﹩︨﹠︀﹊︡﹉ ︋︣د؛ ﹋︪﹢ری ﹋﹥ ︋︣︻﹊︦ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︠﹢︋﹩ ︋︣ای  ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ︨﹠︡﹊︀﹨︀ ﹡︀م ﹝﹩

 :در آ﹡︖︀ دو ︨﹠︡﹊︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ﹁︺︀ل ا︨️. ﹡︀ن ﹡︧︊️ د﹨︡ی آ︎﹙﹫︦ ︋﹥ ︲︺︿ ︨﹠︡﹊︀آ︑︪﹫﹟ را در ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ︨﹑ح ﹝︺︡﹡︙﹩ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︋︀︫︡ 

ا﹝ـ︀ ︎ـ︦ از ︋﹆ـ︡رت ر︨ـ﹫︡ن      .︋﹞﹠︷﹢ر ﹝︊︀رزه ︻﹙﹫﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︀ر دوران آ︎︀ر︑︀︡ آ︾︀ز ︋﹊ـ︀ر ﹋ـ︣د   NUM(0T 0T( "ا︑︀د﹥ ﹝﹙﹩ ﹝︺︡﹡︙﹫︀ن" ۱۹۸۲در ︨︀ل 

︀﹆︣﹁ا﹨︊︣ان ر ار︑﹆︀ و ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ آ ﹤︀د︑ر﹢︋︤﹞  ﹤︋︴︨  ︋ـ﹫︩ ا ﹩﹊و ﹡︤د ︀︐﹋︫︣ ﹩︐︣︡﹞   ،️ـ︡ ︋ـ﹥ دو﹜ـ ـ﹥    ز︀د︑ـ﹟ اا   ︕از ︗﹠ـ︊︩  ︋ـ﹥ ︑ـ︡ر

و ︤ب ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ️ دو﹜︐ـ﹩   ﹝﹙﹩ ا︻︱︀ی ﹋﹠﹍︣ه  NUM ا﹋︓︣ ر﹨︊︣ان ا︑︀د﹥﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن  .﹋︀ر﹎︣ی ﹁︀︮﹙﹥ ﹎︣﹁︐﹥ و ︋﹥ ︑︪﹊﹙﹩ دو﹜︐﹩ ︑︡︊﹏ ︫︡ه ا︨️

︡﹠︐︧﹨. 

︡   ︋﹥ ) AMCU( "ا﹡︖﹞﹟ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︺︡ن و ا︑︀د﹥ ︨︀︠️ و ︨︀ز" ۱۹۹۸در وا﹋﹠︩ ︋﹥ ا﹟ ︫︣ا︳ در ︨︀ل   .ر﹨︊︣ی ︗﹢زف ﹝ـ︀︑﹫﹠﹢ا ︑︪ـ﹊﹫﹏ ︫ـ

﹤︀د︑ا ﹩﹚﹞ وی ﹇︊﹑ً از ﹁︺︀﹐نNUM  ﹩﹞ ︀﹀︺︐︨︣ان رده ︋︀﹐ی آن ا︡﹞ در وا﹋﹠︩ ︋﹥ ا︨︐︺﹀︀ی . د﹨︡ ︋﹢د ﹋﹥ ︲﹞﹟ ا︻︐︣اض ︋﹥ ︋︣︠﹩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت

﹡﹫︡ن وی ︫︡ه و﹜﹩ ︨ـ︺﹩ ﹋︣د﹡ـ︡   ﹝︧﹣﹜﹫﹟ ا︑︀د﹥ ﹝︤︋﹢ر ﹡︀︀ر ︋﹥ ︋︀ز﹎︣دا. ای ︋︣︎︀ ﹋︣د﹡︡  ا︻︐︭︀︋﹩ دو ﹨﹀︐﹥ ،وی ︨﹥ ﹨︤ار ﹋︀ر﹎︣ ﹝﹙﹩ ﹝︺︡ن ذ︾︀ل

︨ـ︀زی، او ︋ـ﹥ ︱ـ﹢ر د︋﹫︣﹋ـ﹏      در ﹝︣﹙﹥ ︨ـ﹢م ︎︣و﹡ـ︡ه  . ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در ﹡︀️ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ا︔︊︀ت ︗︣﹝﹩ ﹡︪︡﹡︡ از ︵︣﹅ ︋︀زر︨﹩ دا︠﹙﹩ او را ﹝︖︣م ا︻﹑م

️ در ︗﹙︧︀ت ︨︣ ︋︀ز زد و ︋﹥ ا︑︀د﹥، ﹋﹥ ا︮﹢﹐ً د﹜﹫﹏ ا︮﹙﹩ ا︨︐︺﹀︀ی وی ﹝︀﹜﹀️ ︋︀ او ︋﹢ده ا︨️، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︎︣و﹡︡ه ا︻︐︣اض ﹋︣ده و از ︫︣﹋

︗﹢زف ﹝︀︑﹫﹠﹢ا ︋﹥ ﹋﹞ـ﹉ ـ﹉ ﹝︺﹙ـ﹛،    . ا︨︐︺﹀︀ داد﹡︡ NUM︎︦ از ا︠︣اج وی ︨﹥ ﹨︤ار ﹡﹀︣ از ا︑︀د﹥ . ا︋ ﹟︀﹡﹥ ر︨﹞︀ً از ا︑︀د﹥ ﹝︤︋﹢ر ا︠︣اج ︫︡

  ﹤︀د︑اAMCU  ️︊︔ ﹤︋ ر︨︀﹡︡ را . ﹏︀﹝︑ ف﹑︠ ︣︋︀︐﹋︫︣  وNUM  ︭ـ︀ب ︻︱ـ﹡︡ ﹟﹫﹫︺︑ ا﹡﹫﹠﹩ در︋︀ره﹢﹇ ︉﹢︭︑ ︀︋ ﹤﹋ ،  در راه  ﹎︧ـ︐︣ش ،️﹢

﹌﹠︨ ﹤︀د︑ا ﹟ا︨️ ا﹡︡ازی ﹝﹩ ا ︩︡اد ا︻︱︀ی آن رو ︋﹥ ا﹁︤ا︺︑ ︡﹠﹠﹋ .AMCU     ﹟﹫﹝﹡﹢ـ﹢س و ﹜ـس ،آ﹋﹢ار﹑︍﹞از ا︻︐︭︀︋︀ت ﹝︺︀دن ا ﹏︊﹇ ︀︑ ﹤﹋

️   ︡ود ︎﹠︖︀ه ﹨︤ار ︻︱﹢ دا︫️ از آن ︎︦ ︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د  ﹨︊ـ︣ی  ︋ـ︀ ر ﹋ـ﹥  اـ﹟ ا︻︐︭ـ︋︀︀   در ﹨ـ︣ ︨ـ﹥   . ا︻︱︀ی ︠﹫﹙﹩ ︋﹫︪︐︣ی را ︗ـ︢ب ﹋ـ︣ده ا︨ـ

 ﹤︀د︑︀ر﹎︣ان ﹋︪︐﹥ ︫︡﹡︡از ︮﹢رت ﹎︣﹁️ ︑︺︡ادی ﹝︤︋﹢ر ا﹋. 

و︗﹢د ا︀︮ ﹤﹋ ﹟︊︀ن ا﹟ ﹝︺︡ن  ︋︀ .︫︡ رو︫﹟︗﹢﹩ ا﹟ ا︑︀د﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ا︑︀د﹥ دو﹜︐﹩ ︋﹢︋﹩  ﹝︊︀رزهدر ︗︣︀ن ا︻︐︭︀ب ﹝︺︡ن ا﹝︍﹑︑︦، 

﹤︀د︑︫︡ن ا ﹤︐︠︀﹠︫ ️﹫﹝︨︡ا﹇﹏ ︎﹠︖︀ه در︮︡ ﹋︀ر﹋﹠︀ن را ︋︣ای ︋﹥ ر ️﹢︱︻ ︭︀ری ﹨︀ ︑ ︫︣ط﹡ا ️﹫︺﹇﹢﹞ ︀︑ ︡﹡︣ده ︋﹢د﹋ ﹟﹫﹫︺NUM   ـ︀ن﹋︀﹝﹋

﹀︶ ︫﹢د، ︋﹥ ︻﹙️ ا﹠﹊﹥ ا︑︀د﹥ ا︠﹫︣ ︠﹢ا﹨︀ن ﹨﹫︖︡ه در︮︡ ا︲︀﹁﹥ ﹆﹢ق ﹁﹆︳ ︋︣ای ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹆﹥ ︨﹀﹫︡ ︫︡ه ︋﹢د،در﹏ ﹋︀ران ا︻︐︭︀︋﹩ را آ︾ـ︀ز  

 ﹤︀د︑︣د﹡︡ و ا﹋AMCU ﹡ا︻︐︭︀ب را ر﹨︊︣ی ﹋︣د︋﹥ ︮﹢رت ︾﹫︣ ر︨﹞﹩ ︋﹥ د﹁︀ع از آ﹡︀ن ︎︣دا︠︐﹥ و ︲﹞﹟ ︻︱﹢﹎﹫︣ی از ﹝﹫︀ن آ ﹤︐﹀﹨ ︩︫ ︀ .  ︦︎ـ

از ︑﹞﹫﹏ دو︧️ و ︎﹠︖︀ه ﹝﹙﹫﹢ن د﹐ر ︧︠︀رت ︋﹥ ︀︮︊︀ن ﹝︺︡ن و ﹋︪︐﹥ ︫︡ن ︨﹥ ﹡﹀︣ از ﹋︀ر﹎︣ان ︨︣ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︫﹊︧️ را ︢︎︣﹁︐﹥ و ﹝︖︊ـ﹢ر  

 .د︋︀ و︗﹢د ا﹟ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ر︨﹞﹫️ ﹡︡ارد در ا﹟ ﹝︺︡ن ︡ود ︎︀﹡︤ده ﹨︤ار ︻︱﹢ دار AMCU . ︋﹥ ﹇︊﹢ل ا﹁︤ا ︩﹆﹢ق ︫︡
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︡  ﹝︴︀﹜︊ـ﹥ ﹠ـ︡ ︋︣ا︋ـ︣ ﹋ـ︣دن ﹆ـ﹢ق       و AMCU ﹋﹥ ︋︀ ر﹨﹫ـ︣ی ﹝︺︡ن ﹜﹢﹡﹞﹫﹟ در ﹝﹠︴﹆﹥ ﹝︀ر﹊︀﹡︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ا︻︐︭︀ب  آ︎︀ر︑︀ـ︡  ﹊﹢﹝ـ️  .آ︾ـ︀ز ︫ـ

د︨️ زد و ︨﹩ و ︀ر ﹡﹀︣ از ﹋︀ر﹎︣ان را ︵﹩ ﹁﹆︳ ﹠ـ︡  ︠﹢﹡﹫﹟ ︋﹥ وا﹋﹠︪﹩  ،﹋﹥ در ︗︣︀ن ︋︣ان ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ﹜︊﹥ ︑﹫︼ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ،︵︊﹆︀︑﹩

﹋﹥ ︫︡ ا︻︐︭︀︋︀ت ︋﹥ ﹋﹏ ︮﹠︀︹ و راد﹊︀﹜︐︣ ︫︡ن ﹝︊︀رزات ﹋︀ر﹎︣ا﹡﹩  ﹝︣ک ︑﹢︨︺﹥ در ︻﹫﹟ ︀ل ا﹟ ﹋︪︐︀ر. ︣ب ﹎﹙﹢﹜﹥ ︎﹙﹫︦ ﹨﹙︀ک ﹋︣دد﹇﹫﹆﹥ ︋﹥ ︲

️ ﹠ـ و ︋︺︡︑︣ ︋︀ ︨﹑ح آ︑︪﹫﹟ ︋ـ﹥ ﹝﹆︀︋﹙ـ﹥ ︋ـ︀ ﹊﹢﹝ـ️ ︠﹢ا﹨    ﹁︺﹑ ︋︀ ﹇﹞﹥ و ﹡﹫︤ه  اـ﹟ ﹡﹞﹢﹡ـ﹥ ︠ـ﹢︋﹩ از ﹝︊ـ︀رزه ︨ـ﹠︀﹊︡﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ان ︻﹙﹫ـ﹥        آـ︀   .︡ ︎︣دا︠ـ

 ﹜︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨︧️؟︋﹢ر﹫﹡ ﹩2ژواTP0F

∗ 

  !︮﹠︿ و ا﹝︀    

ا﹡︣اف ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ را در ﹨︣ ︡︎︡ه ﹡ـ︀﹝︣︑︊︴﹩ د﹡︊ـ︀ل ﹋﹠ـ︡، ︋ـ﹥ ︨ـ﹠︀ن او      آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ﹋﹥ ︻﹑﹇﹥ ︠︀︮﹩ ︋﹥ ︋︒ ﹋﹑﹝﹩ دارد ا︮︣ار دارد ﹋﹥      

 :﹎﹢ش ﹋﹠﹫﹛ 

 »️︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨ ورد ز︋︀ن ﹟ا ︿﹫﹚﹊︑ ︡و ︑︪﹊﹏ ︮﹠﹀﹩ و ﹝︊︀رزه ︮﹠﹀﹩ را در ︗﹠︊︩﹨︀ ︋﹍︢ار ︿﹠︮ ﹩﹠︺ ، ﹜﹫﹠﹋ ﹟︫︣ان رو︀ر﹎︣ی ا﹋... ︿﹠︮

را︋︴ـ﹥  ی  ︋﹙﹊ـ﹥ ︋ـ︣ ︀︎ـ﹥   )︣︠ـ︡ و ﹁ـ︣وش ﹡﹫ـ︣وی ﹋ـ︀ر    (﹋﹥ ﹡﹥ ︋︣ ا︨ـ︀س را︋︴ـ﹥ ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ︨ـ︣﹝︀﹥      -ا︻﹛ از ︮﹠︺︐﹍︣ ︀ ﹋︀︨︉ -﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹁︣ادی ا︨️

︡  ︫︀﹎︣دی ﹁︺︀﹜﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︀ ︑﹢ز ﹩︺︀ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝﹩ –ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨︐︀د  ️  و ﹇ـ︣ون   داری ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹝︀﹇︊ـ﹏  ای  ︮ـ﹠︿ ﹝﹆﹢﹜ـ﹥  ...﹋﹠﹠ـ  ....و︨ـ︴︀﹩ ︨ـ

︀  ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ا﹡︖﹞ـ﹟     ﹀﹞trade )﹤﹁︣ ( ﹤﹊﹚︋guild﹢م ﹝︺︀دل ︮﹠︿ ﹡﹫︤ در ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ ﹡﹥  ︡  ی ا︮ـ﹠︀ف ﹇ـ︣ون و︨ـ︴︀ ﹎﹀︐ـ﹥ ﹝ـ﹩     ﹨ـ در ز︋ـ︀ن  . ︫ـ

رود و ﹡﹥ ︋ـ﹥ ﹝︺﹠ـ︀ی ︑︪ـ﹊﹏ ا︮ـ﹠︀ف ﹇ـ︣ون و︨ـ︴︀ ︺﹠ـ﹩ ا﹡︖﹞ـ﹟ ـ︀           ﹝﹩ ا ﹟︀ آن ︣﹁﹥ ︮﹠︺︐﹩ ︋﹥ ﹋︀ری  ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ا︑︀دtrade union ﹤ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ 

︫︀﹎︣دی را ز﹡︡ه ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ا︠﹫︣اً ︵︣ـ﹩ را ︑ـ️ ︻﹠ـ﹢ان     -﹋﹢︫︡ را︋︴﹥ ا︨︐︀د ﹝﹩ ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ...︑︀د﹥ ︮﹠﹀﹩ا

﹨﹞︧﹢ ︋︀ ﹡﹫︣و﹨︀ی ︀﹁︶ ﹁︣﹨﹠﹌ ︨﹠︐﹩ واژه ﹇︣ون و︨︴︀﹩ ︮﹠︿ را ﹝︓﹏ ﹡﹆﹏ و ﹡︊︀ت  ﹨︀ ︨﹠﹢︭︑....️︧﹫﹛︀﹊︡︉ ﹋︣د» ︫︀﹎︣دی -آ﹝﹢زش ا︨︐︀د«

ی ︋ـ︤رگ  ﹨︀ ی ﹋﹢﹉ از ﹋︀ر﹎︣ان ﹋︀ر︠︀﹡﹥﹨︀ ز︣ا ︑︊﹙﹫︼ و ︑︣و︕ ︮﹠︿ و ﹁︣﹨﹠﹌ ︮﹠﹀﹩ و ︮﹠︿ ︋︀زی ︋︀ دور ﹋︣دن ﹋︀ر﹎︣ان ︑﹢﹜﹫︡ی...︡︋︣﹡ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩

 ».﹋﹠︡ و ا﹟ ﹨﹞︀ن ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ ا︨️ ﹝﹩ و︑︡︊﹏ آ﹡︀ن ︋﹥ ا︋﹢اب ︗﹞︺﹩ ︨︣﹝︀﹥ داران ﹋﹢﹉ ︋﹥ ر﹁︣﹝﹫︧﹛ در ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ︠︡﹝️

اژه ︮﹠︿ در ا︣ان ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹨﹞ـ﹥ ﹎︣و﹨ـ︀ی ـ︌ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢ر︑﹩ ﹝︺﹞ـ﹢ل و در ︑︣︗﹞ـ﹥ آ︔ـ︀ر ﹝︀ر﹋︧﹫︧ـ︐︀ی ︋︣︗︧ـ︐﹥ ︑﹢︨ـ︳            ﹋﹥ ودا﹡﹠︡ ﹨﹞﹍︀ن ﹝﹩   

و﹜﹩ ا︖ـ︀د اـ﹟ ﹎﹞ـ︀ن ﹋ـ﹥     . ︑︣ی ︋﹥ ︗︀ی آن ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د رود، ︻﹫︊﹩ ﹨﹛ ﹡︡ارد ﹋﹥ ا︮﹑ح ︫﹢د و از ﹜︽️ ︋︐︣ و ا﹝︣وزی ﹝︐︣︗﹞︀ن ا︣ا﹡﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩

️︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨ ص﹢︭﹞ واژه ﹟ز﹝﹥︨️ ﹨︀ ا﹐ ︀︐︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨ ﹜﹫﹠﹋ ️︋︀︔ ﹤﹋ ️︨ا ﹟اش ا ︣︲︀ ︀ل ارو︎ـ︀ ︋ـ﹥ ︗ـ︀ی    یtrade union   ︀ی﹚﹊︪ـ︑

 .﹠︡﹡︀﹝ ﹝﹩ guildرا ︠﹢د 

️  »︵︊﹆﹥«در ﹝﹆︀︋﹏   ، و﹇︣ار دادهرا ﹨﹛  »ا︑︀د﹥ ﹋︀ر﹎︣ی«،  guildدر ﹝﹆︀︋﹏ ﹜︽︐﹠︀﹝﹥ آر︀﹡︍﹢ر  ﹋ـ﹥ در اد︋﹫ـ︀ت    را ﹨ـ﹛ آورده  estateا﹡﹍﹙﹫︧ـ﹩   ﹜︽ـ

︵︊﹆﹥ را ﹨ـ﹛   ﹜︽️  »︮﹠︿«︀ ﹜︽︐﹠︀﹝﹥ د﹨︡ا در ﹝﹆︀︋﹏ . ﹝︓﹑ً رو︀﹡﹫﹢ن در ﹇︣ون و︨︴︀ ﹉ ز﹝︣ه ︋﹢ده ا﹡︡ ،︫﹢د ز﹝︣ه ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹩ ︨﹫︀︨﹩ ﹝︺﹞﹢﹐ً ︋﹥

 :ز︣ را ﹡﹫︤ درج ﹋︣ده ا︨️ ﹝︺﹠﹩ guildآورده و و︋︧︐︣ در ﹝﹆︀︋﹏ 

an organization of persons with related interests, goals, etc 
 ︀﹊︡﹠︨ ︤ب و ﹏﹞︀︫ ﹤﹋ ﹩﹠﹝︖﹡︣ی و ﹨︣ ا﹍د﹩﹞ ﹜﹨ د﹢︫. ︓︋ ر﹢︗ ﹟︀ی ﹝﹑﹡﹆︴﹩ا︮﹢﹐ً ا  ️﹇﹢︙﹫﹨   ﹩ر︨ـ︡، ﹨﹞ـ︀ن    ︋﹥ ﹡︐﹫︖ـ﹥ ﹝﹀﹫ـ︡ی ﹡﹞ـ

 .︪︠ ﹤︋ ﹤︐﹞ ﹤﹋ ︣︐︋︀ش ﹎︢ا︫︐﹥ ﹡︪﹢د و ︋﹥ ﹝︺︀﹡﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ︫﹢د

﹇ـ︀ی ﹝ـ︣ان ﹎ـ﹢﹨︣    ︨ـ️ و ︋︺ـ︡ آ   ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ﹝︡ا﹁︹ ا﹫ـ︃ ﹁︣﹨﹠ـ﹌ ﹇ـ︣ون و︨ـ︴︀﹩     آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ در ︗﹞﹙﹥ ︋︀﹐ اول ﹁︱︀︨︀زی ﹝﹩     

﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞︧﹢ ︋︀ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ︋ـ︀ ﹋︪ـ︀﹡﹫︡ن    ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ ا︣ان ﹝︐︀﹝﹡ «﹩﹞ ﹜﹠︡ه«را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ) ︫︬ دو﹝﹩ ﹋﹥ در ﹝ ﹤︊︀︭︱﹢ر دا︫︐﹥(

﹤︀﹞︨︣ ذ﹢﹀﹡ ︣ز ﹤︋ ﹉﹢﹋ ︀ی﹨︀﹎را ︋﹥ ︵︣ف ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︫︊﹫﹥ ﹎﹫﹙︡ ﹝﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ﹋︀ر ︀﹡آ ﹉﹢﹋ داران ︡﹡︀︪﹋ . 

️ . ا︨﹑﹝﹩ را از ا﹟ ا︑︀م ﹡︖︀ت د﹨﹫﹛ و ︋︺︡ آ﹇︀ی ﹝︣ان ﹎ـ︣ را  ﹋﹠﹫﹛ ︗﹞﹢ری اول ︨︺﹩ ﹝﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩ ︠ـ﹢دش را ︋ـ︀ ︋ـ︋︡︐﹩ و ﹁︣ـ︉       ﹊﹢﹝ـ

﹤︀﹞︨︣ ری ︋︀ ︨︀︠︐︀ر﹢︪﹋ ︨︣︣ ︣︋ از ﹇︣ون و︨︴︀ ﹡︖︀ت داده و ️︧﹫﹛︀︣︍﹞︣ی و ︋﹥ ﹋﹞﹉ ︋﹢رژوازی ا︫ داری ﹡︪︧ـ︐﹥   ﹋︀ر﹎︣ان و ︠﹢رده ︋﹢رژوازی
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د﹨﹠︡ و ︋︀ ﹨︣ ︑﹑︫﹩  ︨︣د﹝︡اران آن از ︮﹠︺️ ﹡︀﹡﹢ و ︨﹙﹢﹜︀ی ︋﹠﹫︀دی داد ︨﹟ ﹝﹩. ران ﹁﹑﹋️ ︠﹢د را ﹡︡اردای ︋﹥ ︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ آن دو و ﹨﹫︕ ︻﹑﹇﹥

﹡﹥ ︗﹞﹢ری ا︨ـ﹑﹝﹩ و ﹡ـ﹥ ﹨ـ﹫︘ ﹋ـ︦     . آ﹡︀ ︻︀﹇﹏ ︑︣ از ا﹟ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ د﹡︊︀ل ﹋︀ر﹨︀ی ︻︊︒ ︋︣و﹡︡. ا﹡︡ ای ︎﹫﹍﹫︣ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︨﹑ح ﹨︧︐﹥

 .را ز﹡︡ه ﹋﹠︡ )16 ︑11︀﹇︣ون (ی ︋﹥ ﹝﹀﹢م ﹎﹫﹙︡ ︀ ا﹡︭︀رات ︮﹠﹀﹩ ﹇︣ون و︨︴︀﹩︑﹢ا﹡︡ را︋︴﹥ ا︨︐︀د ︫︀﹎︣د د﹍︣ی ﹡﹞﹩

را︋︴﹥ ا︨︐︀د ︎﹫︪﹥ ور ︋︀ ︫︀﹎︣دی ﹋﹥ ︠﹢دش ﹇︣ار ︋﹢د روزی ا︨︐︀دی ︫﹢د ﹡﹥ از ︑︭ـ﹢︉ اـ﹟ ـ︀ آن ﹇ـ︀﹡﹢ن     و  ﹢ن ا︮﹠︀ف ﹇︣ون و︨︴︀﹩ ا︨︀︨︀ً 

 ﹤︀︎ ﹏﹫﹛د ﹤︋ ﹤﹊﹚︋ ﹩︐﹞﹢﹊ ﹌﹠︑﹤︪﹫︎ ﹩﹠﹁ ︀︲︀﹆︑ و ﹩︀︴︨دوری ﹇︣ون و﹢︋ ﹉﹢﹋ ر﹇︀︋︐﹩ را ﹡︡ا︫️ ی ︋︧﹫︀ر ︘﹫﹨ ﹏﹝︑ د︨ـ︐﹩   .﹋﹥ ︑﹢ان ︡﹫﹛﹢︑

و ﹜︢ا ﹨︤﹠﹥ آ﹝﹢زش آن ﹝︀رت ﹋﹥ ﹝﹠︭︣اٌ ﹡ـ︤د   ︋﹢د﹋︀ر︋︣دن آن ﹐زم ︋﹥ ︫︡ ﹋﹥ ﹝︀رت ︋︧﹫︀ری ز︀دی ︋︣ای  و ︋﹥ ﹋﹞﹉ ا︋︤ار د︨️ ︨︀زی ا﹡︖︀م ﹝﹩

 ︡︀︋ ️︫︮ـ﹢رت ﹋ـ︀ر ﹝︖ـ︀﹡﹩ ︎︣دا︠ـ️ ﹝ـ﹩     ︋ـ﹥  ) ﹞﹩ ﹝︖︀ز ︋﹢د﹋﹥ ﹁﹆︳ ︋﹥ ︑︺︡اد ︠﹫﹙﹩ ﹋(﹢︨︳ آن ︫︀﹎︣د ︑آن ا︨︐︀د ﹝︺﹫﹟ و︗﹢د دا  ︡ ︋ـ﹥ ﹡ـ﹢︻﹩   . ︫ـ

️   ︑﹢ان ﹎﹀️ ا ︀︐ ﹟﹉ را︋︴﹥ ﹋︀﹐﹩ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ﹝︊︀د﹜﹥ ︋︣ا︋︣﹨︀ ا﹡︖ـ︀م ﹝ـ﹩   ﹝﹩ ︀  اـ﹟ ا︮ـ﹠︀ف در ﹋﹠ـ︀ر ︑ـ﹢ده     .︫ـ︡ه ا︨ـ ی د﹨﹆ـ︀﹡﹩ ﹝﹠﹀ـ︣د،   ﹨ـ

در ︨ـ︀︠︐﹠︡ و   ﹇︐︭︀دی، اداری و ﹝︺﹠﹢ی ﹇︣ون و︨︴︀ را ﹝﹩ز﹝﹫﹠︡اران ا︻﹫︀ن، ︑︖︀ر ا﹡︭︀ر﹎︣ ︀︮︉ ا﹝︐﹫︀ز و رو︀﹡﹫﹢ن ﹁﹢دال ﹋﹙﹫︧︀، ار﹎︀﹡︀ی ا

︋ـ﹢دن  ︫︣ا︴﹩ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︾﹙︊﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹁︣دی و ا﹇︐︭︀د ︠﹢د ﹝︺﹫︪︐﹩ ︑﹢ده د﹨﹆︀﹡︀ن و آزاد ﹡︪︡ن ﹡﹫︣وی ﹋︀ر و ﹡﹫︤ ا﹡︊︀︫️ ﹡︀﹋︀﹁﹩ ︨ـ︣﹝︀﹥ و ﹡︀﹋ـ︀﹁﹩   

︠﹢ا﹨ـ︡ و ﹡ـ﹥    ︋﹠︀︋︣ا﹝︗ ﹟﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ﹡ـ﹥ ﹝ـ﹩  . ﹋︣د﹡︡ ﹩︮﹠︺️ و ︑︖︀رت را ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝︋﹢د ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀د ︎﹢﹜﹩ ﹨﹠﹢ز ︋︀زار دا︠﹙﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ﹡︪︡ه 

︑ـ︣﹟ ﹋︀ر﹎︀﹨ـ︀ی ︫ـ︣ی از     در ︫︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ ا︣ان ﹋ـ﹢︣︐﹊﹟ و ︻﹆ـ︉ ا﹁︐ـ︀ده    .را دو︋︀ره ز﹡︡ه ﹋﹠︡ ا﹇︐︭︀دی و ﹁﹠﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹠﹫﹟ ﹝︊﹠︀ی ﹝︡ود ﹝﹩

و ︾﹫ـ︣ه  ︋︣﹇﹩ س، ︑︣اش، ﹁︣ز و ا︋︤ار د︨︐﹩ ﹝︓﹏ د﹜︣ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ﹝︓﹏ ︎︣ و ﹝︀︫﹫﹟) ا﹡﹆﹑ب ︮﹠︺︐﹩ ︋︀ ﹡﹫︣وی ︋︀رو ( ﹋﹠﹠︡ ︋︣ق ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹡﹫︣وی

در ﹝︡وده ︑﹢ز︹ و ﹋︀ر︋︣د ﹝︭﹢﹐ت ︮ـ﹠︺︐﹩ و ا︨ـ︐﹀︀ده از   ﹋︀ر﹨︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ و ︑︖︀ری ﹨﹛  و .﹋﹠﹠︡ ﹋﹠﹠︡ و ︻﹞﹢﹝︀ ︋︣ای ︋︀زار ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩

 .ا﹡︡ ا︋︤ار ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و در را︋︴﹥ ︋︀ ﹝︀︫﹫﹠︀ و ا︋︤ار ﹡﹢﹟ ﹁︺︀ل

﹋﹠︡ ﹋﹥ ︪﹞ ﹩︨︀︎︬ ︋﹥ ﹝︪﹊﹏ ︋﹫﹊︀ری در ﹋︪﹢ر ا︨️ ︋﹥ ︠︣ج و ﹋﹫︧ـ﹥   دو ﹨︡ف را د﹡︊︀ل ﹝﹩» ︫︀﹎︣دی ﹡﹢﹟ -﹝﹢زش ︋﹥ روش ا︨︐︀دآ«︵︣ح      

︵︣ح ﹁︺﹑ً ︋︣ای . ا﹡︡ را ︋﹥ ﹡︀م ︵︣ح ا﹁︤وده» ﹡﹢﹟«︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋﹢رژوای ︵︣ح ︋︣ای ر﹁︹ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︑︀م و ︊︫﹥ ︎︧﹢﹡︡ .︗﹢ا﹡︀ن ︋﹫﹊︀ر

︑﹢ا﹡︧ـ️ ـ︡ا﹇﹏ ︋ـ︣ای دو︨ـ︀ل      ︋︀ ا︗︣ای ا﹟ ︵︣ح و ﹎︧︐︣ش ﹡︀﹝︐﹞﹏ آن ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ﹝ـ﹩ . در ︐︀︎️ ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ا︨️ده ﹨︤ار ﹡﹀︣ 

از ورود ︋︪﹩ از ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ︋﹥ ︋︀زار و ︑︪︡︡ ﹡︣خ ︋﹫﹊︀ری از ﹡︷︣ ︮﹢ری ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡ و ︠﹢دٌ ︫︀﹎︣د ﹡﹫︤ ︠﹢د را ﹁︣دی در ـ︀ل  ) ︨﹆︿ ز﹝︀ن دوره(

︣ف د﹍︣ ﹋︀ر﹎︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ ︋﹥ ︫︡ت در ﹝︺︣ض ︑︺︴﹫﹙﹩ ﹇︣ار دار﹡︡، در ﹨﹞﹫﹟ دو︨ـ︀﹜﹥ ـ︡ود دو ﹨ـ︤ار ﹋︀ر﹎ـ︀ه از ـ︡ود      از ︵.  آ﹝﹢زش ︑︭﹢ر ﹋﹠︡

﹩﹞ ︨︣ ﹤︋ ﹏﹫︴︺︑ ﹤﹝﹫﹡ ️﹛︀ ︫︡ه و ︋﹆﹫﹥ ﹡﹫︤ در ﹏﹫︴︺︑ ﹉﹢﹋ ﹩﹠﹁ ـ︀﹡﹩، ︸ـ︀﹨︣اً ︋ـ﹥ ﹨ـ︣ ︑︺ـ︡اد، ﹋ـ﹥ ﹡ـ﹥        . ︋︣﹡︡ ︎︀﹡︤ده ﹨︤ار ﹋︀ر﹎︀ه︖﹞ ︣﹎︀ر﹋ ﹤︲︣︻ ︀︋

︡   ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر و ﹡﹥ ︑︃﹝﹫﹟ ︡  .︨️ ︋﹥ ︠︣ج ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹫﹊︀ر ︑︡اوم ﹋︀ر ﹋︀ر﹎︀ه ﹋﹢﹉ را و ا︫︐︽︀ل ﹋︀ر﹎︣ان ︫︀︾﹏ آ﹡︀ن را ︑︧ـ﹫﹏ ﹋﹠ـ   ︋﹠ـ

︡  ︋﹥ و︲﹢ح ا﹟ ا﹨ـ︡اف را ﹡︪ـ︀ن ﹝ـ﹩   ﹝﹆︣رات ︵︣ح  9-5و  5-5 ︗﹞ـ﹢ری ا︨ـ﹑﹝﹩ ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ﹊﹢﹝ـ️ ﹝︪ـ﹊﹑ت ـ︀ل ︀︲ـ︣ ـ﹉ ︗︀﹝︺ـ﹥           . د﹨ـ

﹤︀﹞︨︣  داری»﹟﹢﹡ «را دارد. 

     ﹞ ر ﹝﹩ا﹝︀ آ﹇︀ی﹢︴ ︣﹎ ـ︣وس        ︣ان︀ی ︋︤رگ ︋ـ﹥ ر﹁︣﹝﹫︧ـ﹛ ﹋﹞ـ﹉ ﹋﹠ـ︡؟ ر﹁︣﹝﹫︧ـ﹛ و﹨︀﹎از ﹋︀ر ﹉﹢﹋ ︀ی﹨︀﹎ا﹡︡ ︋︀ دور ﹋︣دن ﹋︀ر﹎︣ان ﹋︀ر﹢︑

﹉﹢﹋ ﹤﹡ ️︨︀ی ︋︤رگ ا﹨︀﹎︣ف ﹋︣دن ﹝︊︀رزه ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︐︪﹊﹏. ﹋︀ر﹠﹞ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ︋ـ﹥ ﹝︊ـ︀رزه ︋ـ︀     ︋﹢رژوازی ︀︐︧﹫﹡﹢﹝﹋ ﹤﹋ دارد؛ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹤﹇﹑︻ ︣︑

︀﹨︀﹎دار﹡︡︋﹢رژوازی در ﹋︀ر ﹏︀﹝︑ ـ﹩   . ی ︋︤رگ﹞ ـ﹥   ر﹁︣﹝﹫︧﹛ ︋︀ ﹝︀︫﹫﹠﹫︧﹛ و ︮﹠︺️ ︋︤رگ ︲ـ︣ورت ︎﹫ـ︡ا﹚︣﹞ ،︡ای ﹋ـ﹥ ا﹝﹊ـ︀ن ︻﹫﹠ـ﹩ آ﹎ـ︀﹨﹩      ﹋﹠ـ

 . ﹋﹠﹠︡ ﹋︀ر﹎︣ان ︎︣ا﹋﹠︡ه در ﹋︀ر﹎︀﹨︀ی ︠﹫﹙﹩ ﹋﹢﹉ ﹋﹞︐︣ ︋﹥ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹁﹊︣ ﹝﹩. ﹋﹠︡  ︋︣ای ﹋︀ر﹎︣ان ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩را ︵︊﹆︀︑﹩ 

دا﹡ـ︡   ﹎﹢︡، او ︀ ﹡﹞﹩ دار و ︨︣﹝︀﹥ ︔︀︋️ و ﹝︐︽﹫﹫︣ و ︾﹫︣ه ︨﹟ ﹝﹩ ا﹁︐︡، از ︨︣﹝︀﹥ ﹢ن ︑﹢﹝﹟ راه ﹝﹩﹙﹫﹫﹝ ﹊﹫﹞﹩ ︋︀ ︫︖︀︻️ در ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ ﹋﹥ ︋︀دو     

﹩﹝﹡ ︀ و ️︧﹫ ﹤︀﹞︨︣ ︡ر ا︨️﹫﹝ دا﹡︡ ﹋﹥ دو﹆ ﹟﹞﹢︑ ن﹢﹫﹚ .﹩﹞ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹩︀︗ ﹤︋ ︳﹆﹁ ︀﹝︫ دو ﹟د ︋︀ در︮︡ی از ا﹢︫ ﹞﹫   ن ︑ـ﹢﹝﹟ ا︗ـ︀ره﹢﹫﹚

ی ︠ـ﹢رد و ︠ـ﹢راک و ﹋︣اـ﹥ ︠︀﹡ـ﹥ و     ﹨︀ و ﹨︤﹠﹥) ︋﹥ ﹁︣ض ا﹟ ﹋﹥ ︋︪﹢د ﹡﹆︡ ﹁︣و︠️(︗﹀️ ﹋﹀︩ در ﹨﹀︐﹥  ۴۰﹝︀﹡︡ه ︋︪﹢د ﹝︭︀﹜  و ︑︀زه ︋︀ ︋︀﹇﹩! ﹋︣د

︑﹫﹙﹩ ﹋﹥ ﹇︡رت ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹊﹢﹝️ ︋ـ﹢رژوازی را از  . ﹡︷︣ا﹡﹥ ا︨️ داری ﹁﹆︳ ﹝︭﹢ل ︑︀﹞︨︣ ﹟﹫﹠ ﹌﹠︑ ﹩﹚﹫﹥. ︾﹫︣ه دو ︠︀﹡﹢اده را ﹨﹛ ︑﹫﹥ ﹋︣د
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داری ︗︀ن ︨ـ﹢﹝﹩ ﹇ـ︀در ︋ـ﹥ ︗ـ︢ب ﹡﹫ـ︣وی       ︀﹞︨︣ ﹜︐︧﹫︨ ﹤﹋ ︡﹡︀﹊﹥ ︋﹥ ︗︀ن ا﹁︣اد ︑﹠﹍︨︡︐﹩ ﹝﹩ ︠﹢د ︨﹙︉ ﹋︣ده و ز﹨︣ د︫﹞﹠﹩ ︋﹫﹑﹡﹥ ︠﹢د را 

 . ز﹡﹠︡ آ﹡︀ن در ︮﹠︀︹ ︋︤رگ ﹡﹫︧️ و در ﹝﹫︀ن ﹝︣گ و ز﹡︡﹎﹩ د︨️ و ︎︀ ﹝﹩

﹝﹠︖ـ︣ ︋ـ﹥   ️ ﹋ـ﹥  ︨ـ  ﹠﹫﹟ ا﹡︣ا﹁﹩ ﹝︐﹊﹩ ︋﹥ ︀︎﹥ ﹝︀دی ﹝︺﹫﹠ـ﹩  .︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ ︗︊︣اً ︋︀ در︗﹥ ﹝︺﹫﹠﹩ از ︑﹢︨︺﹥ ︑︪﹊﹫﹑ت ︨﹠︀﹊︡﹩ ﹝﹑زم ا︨️     

︠ـ︀رج ︋︀︫ـ︡؛ ﹋﹞ـ︀    ︋﹢رژوازی ︻︡ه از ︀﹠︊﹞ ﹟﹫﹠﹩ ︑︡ارک ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹋︪﹢ری ﹝︓﹏ ا︣ان ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹇︪︣ی از ا︫︣ا﹁﹫️ ﹋︀ر﹎︣ی ︫︡ه ︋︀︫︡، 

︀ و ︑︓︊﹫ـ️ آ﹡ـ  ︑︪﹊﹙︀ی ︨ـ﹠︀﹊︡﹩  ︑﹢︨︺﹥ . ﹢︗﹢د ﹡﹫︀﹝︡︋︮﹠﹞ ︹︀﹛  ︻﹠﹢ان  ︪︣﹇ ﹉︐︀ درا﹠﹊﹥ در دوران ︫︀ه ﹡﹫︤ ﹠﹫﹟ ا︫︣ا﹁﹫️ ﹋︀ر﹎︣ی ︋﹥ 

︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ی   ︠ـ﹢دٌ از ︎ـ︀﹫﹟  ﹋﹫﹀﹫️ از ︑﹢︨ـ︺﹥  در ا﹟  .در ︾︣ب ︋﹢ده ا︨️︑︀ر﹩ ︋﹠﹫︀د ︠﹢د ︗︤﹩ از ﹉ ︑﹢︨︺﹥ د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉  ﹢ن ﹡︀د﹨︀ی ﹝︣دم

︊  ︑﹢︨︺﹥ از ︀﹡ ﹟﹫︀︎︀ر ︐﹫﹁︣︸ ﹤︋ ︡︀︋︀ی ا﹡︴︊︀ق ︋︀ ︋︣ای  در ز﹝﹫﹠﹥ ا︗︣ا ،﹩﹥در ز﹝﹫﹠﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اری و   ،﹤﹊﹢﹝︐﹩ و ار﹎︀﹡︀ی دو﹜︐﹩ ﹩ ﹝︐﹠︀︨ـ

︡   ︻︀︗︤  ﹟﹫﹠﹊﹢﹝︐︀﹩ ﹋﹥ ︨️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن را ﹇︀﹡︹ ﹋﹠︡  ﹁﹆︳ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ﹋︀﹁﹩. ﹁︐﹠︡︀ ﹝﹩د︨️   .از ﹠﹫﹟ ا﹡︊︧ـ︀ط ︨ـ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹨︧ـ︐﹠

 ﹟︀︋︣ا﹠︋️﹞﹢﹊ رده از ﹟︀ر ا︀﹡  ﹤︋،﹩﹨︡﹡︀﹞︡ا﹇﹏ ﹝﹫︤ان ︨︀ز ️﹢﹆︑ ﹩﹠︺  ︩︫﹢﹋ ا︻﹞ـ︀ل   ︋︀﹋﹠︡  ﹝﹩︨︀ز﹝︀ن ا﹝﹠﹫︐﹩ و ︎﹙﹫︧﹩ ︠﹢د ︎︣دا︠︐﹥ و

و︗ـ﹢د  . ﹝︀﹡︹ از ا﹡﹊︪︀ف ︸︣﹁﹫︐︀ی ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︗︀﹝︺ـ﹥ ︫ـ﹢د  ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣دم ︋﹠﹫︀دی و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا﹡︖﹞﹟ و  ︨﹠︡﹊︀﹨︀ا︤اب و ︑︪﹊﹫﹏ ︋︣ای  ﹝﹞﹠﹢︻﹫️

 .ا﹟ ﹝︱﹞﹢ن ا︨️ ﹩ ︋︣ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹁︺︀ل ︨﹠︀﹊︡﹩ در ز﹡︡ا﹡︀ ﹎﹢ا﹨

      ﹟︀︋︣ا﹠︋﹤﹠︣﹇ ︣ب ︋︡ون در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟  ︨︀زی︾ ︳︣ان ︋︀ ︫︣اا ︳︫︣ا ﹟ـ﹩ ﹡︐﹫︖ـ﹥ ﹇  ا﹎︥د  ﹡﹞ـ﹩ ︀︋ـ﹏ ﹇︊ـ﹢﹜﹩ ︋ـ﹥ د︨ـ️     و ︡ ︫ـ﹢د   ﹍﹢﹡ـ﹥ ﹝ـ﹩   .﹨ـ

روز ︋︺︡ ︋︣ای ﹜﹆﹞﹥ ﹡ـ︀﹡﹩ آـ︀ر    ︊︮﹉ ︨︀︻️ ︠﹫︤د و ︑︀  ︊︮ از ︠﹢اب ︋︣﹝﹩ ︀ر︋﹙﹠︡ ﹋︣د ﹋﹥ ︨︀︻️  ﹁︺︀﹜﹩ ︫﹞︪﹫︣ ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ را ︻﹙﹫﹥ ﹋︀ر﹎︣

️  ای ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗﹢ا︋﹫﹥ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹡ در ﹡﹢︫︐﹥ در ﹝﹢رد ︠﹢دش ﹝︀ز︀ر ﹎﹫﹑﹡﹩ ﹡︥اد﹎﹀︐﹥ آ﹇︀ی ( ز﹡︡ ﹝﹩ و او را  )﹢︫︐﹥ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ﹝﹠︐︪︣ ﹋ـ︣ده ا︨ـ

﹝﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︀ ا︮︣ار دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ا﹟ ﹜﹆︉ را ︋︡ون ︧︀︨﹫️ و ﹢ن ﹁ ﹉︩ . ︋︀ رؤ︨︀ی ︡﹠︨ ﹉﹊︀ی ︋﹢رژوا﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ︾︣ب ﹝﹆︀︧﹥ ﹋︣د

﹜︣﹫﹍︋ ︀ر﹊︋ ﹩︨︀﹫︨ . 

﹥ ا﹝﹊︀ن ر︫︡ و ︑﹢︨ـ︺﹥ ﹡﹢ا﹨ـ︡ دا︫ـ️ در اـ︣ان ﹡﹫ـ︤ ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان        ︫﹢د ا﹡﹊︀ر ﹋︣د ﹋﹥ ا﹡︣اف ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧︐﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹎︣ا︪﹩ ︲︺﹫︿ ﹋ ا﹜︊︐﹥ ﹡﹞﹩     

ی ︗︣︀ن ا︮﹑ح ︵﹙︊﹩ ﹊﹢﹝︐﹩ و ︐﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹎︣ا︢︽︑ ︣﹊﹁ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︪﹥ ︫︡ن از ︵︣ف ﹡︀د﹨ـ︀ی ︋ـ﹥ ا︮ـ︴﹑ح ︋ـ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ در ︫ـ︣ا︳        د﹡︊︀﹜︙﹥

و ︀ در ︠︀رج از ﹋︪﹢ر ز﹡ـ︡﹎﹩ ﹋ـ﹛ ﹁︣و︾ـ﹩ را ادا﹝ـ﹥      ︑﹢ا﹡︡ در ︀︫﹫﹥ ︗︀﹝︺﹥ ا﹟ ﹎︣ا︩ ﹋﹥ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ در ﹡︀️  ﹝﹩. ︠︀ص ﹋︪﹢ر ا︨️ و︗﹢د دارد

 :︑﹞︀﹏ ︋﹥ ﹡﹀﹢ذ را از ز︋︀ن ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن ︋︪﹠﹢﹛. در ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︨️» ا︮﹑ح ︵﹙︉«د﹨︡، ﹡﹞︀︀﹡﹍︣ ﹡﹀﹢ذ ︗︣︀ن ﹝︽﹙﹢ب ︋﹢رژوازی 

 »﹤︀د︑در ﹋︪﹢ر ر︫︡ ﹡︡ا︫︐﹥ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ا ﹩︀﹞︣﹁ا﹝︀ ا﹎︣ ﹋︪﹢ر ﹝﹩...﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ی و ﹋︀ر ︨ ﹅︣︵ ا﹜︤ا﹝︀ت آن ︠﹢ا﹨︡ از ︡︀︋ ︡﹠﹋ ﹏ ت ︠﹢د را﹑﹊︪﹞ ﹩︣ا﹎ ﹤︊﹡︀︗ ﹤

︡  ی ﹋︀ر﹎︣ی و ﹋︀ر﹁︣﹝︀﹞︨︣ ﹩︀﹥ ﹎︢اری ﹝ـ﹩ ﹨︀ ︀︋︡ از ︨﹩ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ روی ︫﹊﹙﹍﹫︣ی ا︑︀د﹥. را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡ ﹎﹀︐﹍ـ﹢ ︋ـ︀    -در ︧ـ︣ت ︨ـ﹠︡﹊︀ی ﹝︧ـ︐﹆﹏   » ....︫ـ

 ۴۵ا﹝︣وز ︫﹞︀ره ︫︣و﹡︡  -﹝﹞︡ ︨︐︀ری ﹁︣ ﹝︺︀ون ︠︀︑﹞﹩ و ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن ︑︃﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ و﹇️

 »...️﹁︀ ︡﹠﹨ا﹇︐︭︀د آزاد ︑︊﹙﹢ر ︠﹢ا ﹉ ︀د﹨︀ی ﹝︡﹡﹩ ﹁﹆︳ در﹡ ︀د ﹝︡﹡﹩ ا︨️  و﹡ ﹉ ً︀︨︀︨ا ︀﹊︡﹠︨....    ︋ـ︀ ﹡︷ـ︀م ا﹇︐︭ـ︀د ﹤﹋ ﹩﹡︀︧﹋ ﹜﹫﹠﹋ ️︊︮ ﹤﹡︀﹇ا﹎︣ ︮︀د

 ﹝︀︠︢ ﹇︊﹙﹩  -﹝﹢︨﹩ ︾﹠﹩ ﹡︥اد» ...ر﹇︀︋︐﹩ ﹝︡﹠︨ ︀︋ ︡﹠︐︧﹨ ︿﹛︀﹊︀ی وا﹇︺﹩ ﹝︀﹜﹀️ دار﹡︡

ی د﹍︣ی از ﹝﹢ا︲︹ ر﹨︊︣ان ﹋︀ر﹎︣ی ا︮﹑ح ︵﹙︉ ︋﹥ ︗︤ آ﹡︙﹥ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ در ﹁﹢ای ﹋﹑م آ﹇︀ی ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ ﹡︪︀ن داده ا︨️ ﹡﹫︤ ﹨︀ ︑﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹩     

﹨﹞︀﹡﹆︡ر ﹋﹥ ا︑﹢︎﹫︀ی ﹜﹫︊︣ا﹜︀ی دا︠﹙﹩ ︺﹠﹩ ﹡︷︀م ا﹇︐︭︀د ر﹇︀︋︐﹩ در ا︣ان ا﹝﹊︀ن ﹡︡ارد ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ وا﹇︺ـ﹩  . ذ﹋︣ ﹋︣د و﹜﹩ ﹠︡ان ︲︣ور︑﹩ ﹡︡ارد

️︧﹫﹡ ﹟﹊﹝﹞ ︤﹫﹡. 
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︡﹠︨﹩︋﹑﹆﹡و ﹝︊︀رزه ا ︀﹊ 

  ️︺﹫︊︵ ﹤﹚︣﹞  ︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ای﹞ 
︣  ﹨ـ﹛ ﹝﹢﹋ـ﹢ل ︋ـ﹥   را ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︵︊﹆﹥، ︨︴﹢ح در﹎﹫︣ی ︠﹢د ︋︀ ︋ـ﹢رژوازی        ﹝︊ـ︀رزه را ︑﹢︨ـ︺﹥   ﹨ـ︀   ده و ︋ـ﹥ ︑﹠︀︨ـ︉ او︲ـ︀ع در ﹨﹞ـ﹥ ︗﹠︊ـ﹥     ﹡﹊ـ

﹋﹠︡، ︑﹢ر︤ه ﹋︣دن ا﹞ ﹟︡ود️ و ار︑﹆︃ آن ︋﹥ ﹉  ﹝﹩ ا﹎︣ ︫︣ا︳ ﹝︺﹫﹟ ︻﹫﹠﹩ و ذ﹨﹠﹩ ا︗︣ای ︨︴ ︠︀︮﹩ از ﹝︊︀رزه را ﹝﹢﹇︐︀ً ﹝︡ود. د﹨﹠︡ ﹝﹩

  :﹝︺︐﹆︡ ا︨️﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ی  ︑︀ر ا︑︀د﹥ از ﹎﹫︣ی ︋︀ ﹡︐﹫︖﹥ آ﹇︀ی ﹝ ﹟︧﹊﹫﹞﹩. ﹋﹠︡ ﹝﹩ ︑︤ ا﹡︣ا﹁﹩ ﹝︣﹙﹥ ︋﹠︡ی ﹝︊︀رزه را ︑﹢︗﹫﹥ ،ا︮﹏

﹝︊ـ︀رزه ︋ـ︀ ﹡﹀ـ︦     ﹋︀ر ︠﹢د ﹁︣ا︑ـ︣ ︋︣و﹡ـ︡ و ︋ـ﹥ ︑︪ـ﹊﹏     داری و ︀﹡﹥ ز﹡﹩ ︮︣ف ︋︣ای ﹁︣وش ﹡﹫︣وی ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹠︡ از ︀ر﹢ب ︨︣﹝︡﹠︨ ︀﹨ ﹤︀﹊︀︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋﹥ 

 ]﹊﹫︡ه ﹡︷︣[ .د ﹤﹡ ︣﹍︀ر ︫︀︵︣ ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹙﹊﹥  ︋︀ر ︠︀︵︣ آ﹡︡︊︑ ︡﹠︀﹏ ︫﹢﹡︡ -ی ﹋︀ر﹎︣ان﹨︀ ︻﹙️ ا﹜︺﹙﹏ ︑﹞︀م ﹝︪﹊﹑ت و ︣︠- ﹩︐︋︡︋︡ و ﹁︣وش ﹡﹫︣وی ﹋︀ر

 :د﹨︡ و ادا﹝﹥ ﹝﹩ 

از ﹝﹠︀﹁︹ ﹋︀ر﹎︣ان د﹁ـ︀ع   داری ︨︣﹝﹤︀﹩ ︋﹥ و︗﹢د آ﹠︡ ﹋﹥ در ︀ر﹢ب ﹡︷︀م ﹨︀ ︋﹢د ﹋﹥ ︨﹠︡﹊︀﹨︀ از ﹡︷︣ ︑︀ر﹩ در آ︾︀ز ﹨﹞︙﹢ن ︑︪﹊﹏ ︵︊﹫︺﹩« 

︣ ﹨︀ ا﹝︀ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︋︀ ﹨︖﹢م. ﹋﹠﹠︡ ﹝﹩ ر﹁︐﹠ـ︡ و ︋ـ︣ای    ︑ـ︣ ﹝ـ﹩  ار و ︋﹩ ا﹝︀ن ︨︣﹝︴︨ ﹤︋ ﹤︀ ﹝︺﹫︪️ ﹋︀ر﹎︣ان رو ︋﹥ رو ︫︡﹡︡ ︀︋︡ از ا ﹟ـ︀ر﹢ب ﹁

ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨﹫︘ ﹝︺﹠︀﹩ ︗︤ ︎︧ـ︣﹁️  ی  ن ︨︣﹝︀﹥ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ن در ︀ر﹢ب ا﹟ را︋︴﹥ا﹝︀ ﹋︣د﹡︡، ز︣ا در ︫︣ا︳ ﹨︖﹢م ︋﹩ ا﹜︽︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹝︊︀رزه ﹝﹩

  .».﹝︡اوم در ﹝﹆︀︋﹏ آن و در ﹡︀️ ︑﹟ دادن ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ﹢غ آن ﹡︡ا︫️

︑ـ︀ر ﹝︊ـ︀رزه ︨ـ﹠︀﹊︡﹩ ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ر ﹝︪ـ︋ ︬ـ︩ دا﹞ـ﹩ از ︑ـ︀ر           .ز﹡﹫﹛ ﹡︀︀ر﹞ ﹜︡ود︐︀ی آن را ﹡﹫︤ ︣︢︍︋﹛ و﹇︐﹩ از ︑︀ر ︣ف ﹝﹩     

﹞﹤︀﹞︨︣ رو︫﹟ ا︨️ ﹋﹥ . ﹎﹫︣د از ﹇︣ن ﹡﹢زده و ︨︣ا︨︣ ﹇︣ن ︋﹫︧︐﹛ و ︑︀﹋﹠﹢ن را در ︋︣ ﹝﹩ ﹇︧﹞︐﹩ا︨️ ﹋﹥  ︾︣بداری  ︊︀رزه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی

 ﹤︀﹞︨︣ـ ﹤︺︨﹢︑ ﹩︻︀﹝︐︗ل ا﹢︭﹞ ︣ش ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ﹋︀ر﹎︣ان ︠﹢د︐︧﹎       ️ در اـ﹟  ا﹝ـ︀  . داری و روا︋ـ︳ ︨﹫︀︨ـ﹩ و ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ﹝︐﹠ـ︀︸︣ ︋ـ︀ آن ا︨ـ

︤﹝﹨ ︀﹡︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ دورا﹞ ︣﹎︀ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹞ ︀︐    ️ـ︿ ادا﹝ـ﹥ داده ا︨ـ﹚︐﹞ ︋︣ای ﹋︧︉ ﹇︡رت را ﹡﹫︤ ︋﹥ ا︫﹊︀ل .  ﹤︀﹞︣زاد﹎ـ︀ه داری در  ﹨﹫︙﹍ـ︀ه ︨ـ 

ای  ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︐︀ ︗﹙ـ﹢︑︣ از ﹎︧ـ︐︣ش ﹝︊ـ︀رزه ا﹇︐︭ـ︀دی و ا︑︀دـ﹥     . ︠﹢د ﹁︀رغ از ︫︣﹋️ ﹁︺︀ل ﹋︀ر﹎︣ان در ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ﹡︊﹢ده ا︨️

︡  ﹋﹥ از ︎ـ︦ ﹊ـ︸ ︣﹍︡ـ﹢ر ﹝ـ﹩    ︋︣ا﹟ ︋﹥ ر︾﹛ د︡﹎︀ه آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹝︊︀رزه ︠﹢د را ︋﹥ دو ﹝︣﹙﹥ ︑︀ر﹩ ︋﹠︀. آ﹡︀ آ︾︀ز ︫︡ ︑﹆︧ـ﹫﹛   ﹋﹠﹠ـ

 . ﹡﹊︣ده ا︨️

︫﹢د؛ ︑︀ ︗︀﹩ ﹋﹥ ︻﹠︀︮︣ آ﹎︀﹨﹩ ︻﹙﹞ـ﹩ از ︲ـ︣ورت ا﹡ـ﹑ل ﹡︷ـ︀م      ︫︀﹝﹏ دو ﹋﹫﹀﹫️ ︠﹢دا﹡﹍﹫︐﹥ و آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹝﹩﹡﹫︤ ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا﹝︀      

︀﹞︨︣﹤ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︺﹞︀︗ داری ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ﹁︀﹇︡ ︵︊﹆︀ت ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹫︀﹝ـ︡ه و ﹡﹀ـ﹢ذ ﹝ـ﹣︔︣ی در ︵︊﹆ـ﹥      داری و ﹡﹆︩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ در ﹎︢ار ا﹡︧︀ن از

﹤︀﹞︨︣ ﹤﹆︊︵ ﹩︨︀﹫︨ ا﹇︐︭︀دی و ﹜﹫﹊︑ ︀ظ  ﹋︀ر﹎︣ ﹡︡ا︫️، ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹝﹆︀رن ︋︀ ︑﹢︨︺﹥ و﹛ دار ︋﹢د، از﹩در ︋︺︡ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ا﹝﹊︀ن ﹝︊︀رزه  ︑︀ر ﹩︑︀﹆︊︵

» ︗﹞﹢ری ا︗︐﹞︀︻﹩ «﹋︣د و ︋︣ ︀︎﹥ ﹡﹢︻﹩  ا﹝︀ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ در ﹨﹞﹥ ﹝﹠︀ز︻︀ت ︨﹫︀︨﹩ ︗︀﹝︺﹥ ﹁︺︀﹐﹡﹥ ︫︣﹋️ ﹝﹩. ︨﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ و︗﹢د ﹡︡ا︫️︨﹫︀

را ی ا︮﹑︀ت ︨﹫︀︨﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ︠﹢د و ︐︀ ﹋︧︉ ﹇︡رت  و ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧﹛ ︑﹫﹙﹩، ︋︀ ︻︣︲﹥ ﹋︣دن ر﹨︊︣ان ﹝︪︬ در ︑﹢ری و در ︻﹞﹏ ︨﹫︀︨﹩ دا︻﹫﹥

﹇ـ︣ن ﹡ـ﹢زد﹨﹛ ﹋ـ﹥ از  د﹡︊︀﹜ـ﹥ روی از اـ︤اب ﹜﹫︊ـ︣ال ︑ـ︀ ︗﹠ـ︊︩ ﹝︧ـ︐﹆﹏          اول رزات ﹋︀ر﹎︣ی در ا﹡﹍﹙︧︐︀ن و ﹁︣ا﹡︧﹥ از اوا︠︣ ﹡﹫﹞ـ﹥  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︊︀ -دا︫️

️  را در ︋ـ︣ ﹝ـ﹩  ) ﹋﹞﹢ن ︎︀ر︦ (و ﹋︧︉ ﹇︡رت ︨﹫︀︨﹩  )1848︀ر︑﹫︧﹛ و ا︤اب ﹋︀ر﹎︣ی ﹁︣ا﹡︧﹥ ( د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉ ︑ـ︀ ا﹠︖ـ︀ی ﹝︊ـ︀ررزه ︨﹫︀︨ـ﹩     . ﹎︣﹁ـ

︀  ﹝﹢ازات ﹁︺︀﹜﹫️﹥ ︋﹋﹥ در ︑︺︀﹝﹏ و ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣  ︗﹞ـ︹ ︋﹠ـ︡ی ﹝︊ـ︀﹡﹩     وو ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧ـ﹛    داری ︨ـ︣﹝︀﹥ ی ︻﹙﹞ـ﹩ ︋ـ︣ای ︫ـ﹠︀︠️ ︑︱ـ︀د﹨︀ی ︗︀﹝︺ـ﹥      ﹨ـ

︣      (داری و ︫﹊﹏ ﹝︺﹫﹟ ︨﹫︀︨ـ﹩ اـ﹟ ﹎ـ︢ار    ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋︣ای ﹎︢ار از ︗︀﹝︺﹥ ︨︣﹝︀﹥ای  ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎ـ﹫︩  ، )︫ـ﹠︀︠️ ﹋ـ︀را﹋︐︣ ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ︠ـ﹢د ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎

︐︀ ﹋﹞﹢ن ︎︀ر︦ ︋﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹫﹟ دو﹜️ ﹝︧︐﹆﹫﹞︀ٌ ﹋︀ر﹎︣ی ︑︀ر︑ ،ـ️  . ﹥ ︋﹢رژوا﹩، ﹁︣ا︑︣ رود︑﹢ا﹡︧️ از ︀ر﹢ب ﹉ ︗︀﹝︺ ا﹜︤ا﹝︀ً ﹡﹞﹩،ر﹁️ ﹝﹩

︑﹢ا﹡︧️ در ﹝﹠︐ ﹤﹫﹚︻ ︀﹉ ︗︀﹝︺﹥ ا︡آ﹜﹫︤ه ︫︡ه ︋﹢رژوا﹩ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د، و   ︀ـ﹢ن   ﹝﹩در  ﹟︣︐︋︀﹜️ ده ︋﹢رژوا﹩ ︣﹨︀ی ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧﹛ ︠ ﹡﹀﹢ذ ا︡ه
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︵︊﹆ـ﹥  (﹝︀︎ ﹤﹚︣︀﹡﹩ ︑﹢︨︺﹥ ︗﹠﹫﹠﹩ و ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی ﹝︊︀رزه ﹋︀ر﹎︣ان. ﹝︡ه ﹇︀در ︋﹥ ادا﹝﹥ ﹫︀ت ﹡︊︀︫︡﹡﹢زادی ﹡︀﹇︬ ا﹜﹙﹆﹥ ﹋﹥ زود ﹨﹠﹍︀م ︋﹥ د﹡﹫︀ آ

از ﹜︀ظ ︑ـ︀ر︗ ﹩ـ︀﹡﹩ در    )︵︊﹆﹥ ︋︣ای ︠﹢د(آ﹎︀﹨︀﹡﹥ و ﹝︐﹊﹩ ︋﹥ ︑﹢ری ︫﹠︀︠️ ︗﹠︊︩ ︵︊﹆︀︑﹩ آ︾︀ز آ﹡︐﹩ ︑︤ آن ︺﹠﹩ در ︻﹫﹟ ︀ل  و) در ︠﹢د

رزه آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹋︀ر﹎︣ان در ﹝﹫︳ ︠︣ده ︋﹢رژوا﹩ ارو︎︀ی ﹇︣ن ﹡﹢زد﹨﹛ ﹡︀︀ر ︋﹢د در ﹝︊︀رزه ︑﹢رـ﹉  ﹝︊︀. ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹫﹞﹥ دوم ﹇︣ن ﹡﹢زد﹨﹛ ︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨﹫︡

︡﹠﹋ ﹜﹫﹊︑ د را﹢︠ ﹩︠︣ده ︋﹢رژوا ﹜︧﹫﹛︀﹫︨﹢︨ ـ﹩     .︋︀ ا﹡﹢اع﹝﹚︻ ـ﹢ری︑ و︸﹫﹀ـ﹥ را در آن دوران ︋﹠﹫︀﹡﹍ـ︢اران ﹟ـ︀ر﹋︦ و ا﹡﹍﹙ـ︦ در     ا﹞ ﹜︧ـ﹫﹡﹢﹝﹋

 .﹎︣﹁︐﹠︡ا﹜﹞﹙﹏ اول و ︋︺︡ ︑︀ ︀︎︀ن ︻﹞︣ ︠﹢د ︋﹥ ︻︡ه  ︋﹫﹟

     ﹤︀﹞︨︣ ﹤︺﹞︀︗ ️﹫︊︓︑ ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ و ︑︓︊﹫️  ︑﹊︀﹝﹏ و ﹟﹫︻ در ﹩︀ظ ︑︣︑﹫︉ ︑︀ر﹛ ای ︋︣ای ︠﹢د ﹡﹫︤ ︋﹢ده ﹋﹥  ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︵︊﹆﹥داری از

️  ︻﹞﹙﹩،  –︋﹥ ︮﹢رت ﹝︊︀رزه ا︔︊︀︑﹩ در ︨﹥ ︻︣︮﹥ ا﹇︐︭︀دی  ︋ـ︀   ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ﹁﹊ـ︣ ︋︣ا︋ـ︣ی ا︗︐﹞ـ︀︻﹩     ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧ـ﹛  . ︨﹫︀︨﹩ و ︑﹢ر﹉ ︋ـ︣وز داده ا︨ـ

︠﹢د را ︋ـ︣ای ︑﹊︀﹝ـ﹏ از ︑﹫ـ﹏ ︋ـ﹥ ︻﹙ـ﹛  ︋ـ﹥ د︨ـ️ داد و         ) ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨﹩(︱﹢ر و︨﹫︹ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی در ︻︣︮﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹝︊︀﹡﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ 

        ︡ ﹎︀ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ︠﹢د را در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢ری از ﹝﹫︀ن ا﹡︧︀﹡ ﹩︀︀﹁️ ﹋﹥ در ︠ـ﹑ل ﹝︊ـ︀رزه ︋ـ︀ دـ︡﹎︀﹨︀ی ا﹡︐︤ا︻ـ﹩ و  ︾﹫ـ︣ ︵︊﹆ـ︀︑﹩ ﹡﹞︀﹠ـ

﹤﹆︊︵  ﹤︋  ﹜﹋︀ ـ﹏     ا︨︐︺︡اد درک︀﹡ ﹩︐︀د﹨︀ی ︵︊﹆︀︑﹩ و ر﹨︊︣ی ︗︀﹝︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹁ـ︀رغ از ︵︊﹆ـ︀ت ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ︱︑ ﹏ ︀ر﹎︣ در﹋ ﹤﹆︊︵ ﹩︀ر︑

︨︐﹞﹊︩ ا︮﹙﹩ ︗︀﹝︺ـ﹥ ︋ـ﹥   ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹡︷︣ی ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ﹡︖︀ت ︵︊﹆﹥  -ا﹇︐︭︀دی  Uا﹝﹊︀نU︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر در ︑︀ر ︋﹢د ﹋﹥ ای  ﹝︣﹙﹥آ︾︀ز  ا﹟ .آ﹝︡﹡︡

ا﹜︊︐﹥ ﹨﹞﹫﹟ او﹜﹫﹟ ︋︀ر ﹡﹫︤ در ︻﹫﹟ ︀ل ا﹟ ︑﹠︀﹇︰ را در ︠﹢د دارد ﹋﹥ ﹡︖︀ت ا﹟ ︵︊﹆﹥ ︠ـ﹢د را در ﹨﹫ـ︃ت ﹡︖ـ︀ت ﹋ـ﹏     . ︫︡ ﹝﹫︀ ﹝﹩ ︠﹢د وید︨️ 

︀ ﹎︢ار ﹝﹠︀﹁︹ ا﹡︧︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ︻︀م از ︋︴ـ﹟  ا ︹﹁︀﹠﹞ ﹅︋︀︴︑ ﹟﹉ ︵︊﹆﹥ ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ا﹡︧︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ︻︀م، . ﹡﹞︀︀﹡︡ ای ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹏ ﹝﹩ ︗︀﹝︺﹥ و ﹡﹀﹩ ﹨︣ ︵︊﹆﹥

﹉ ︹﹁︀﹠﹞  ﹤﹆︊︵       ﹏ـ﹥ ا︫ـ﹊︀ل ︎﹫︪ـ﹫﹟ ︑﹊︀﹝ـ﹝﹨ ﹤و ︑︽﹫﹫︣ی ︋︤رگ ﹡︧ـ︊️ ︋ـ ﹜﹋︀ ﹤﹆︊︵ م ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹢﹀﹞ ︀ل و ﹎︢رای﹫︨ ﹤︊﹠︗ ﹩﹠︺﹞ ﹤︋

﹩﹞ ﹏﹢︑ ﹛ ︋﹥ ︗︀ی ا﹇﹙﹫️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︀︫﹫﹟ دو﹜︐﹩ را﹋︀ ﹩︐﹫﹚﹇ـ︀ن ︑﹊︀﹝ـ﹏      . ﹎︣﹁️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ا︀︎ ـ︀ل ﹟﹫ل ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ در ︻ـ﹢︑ از ️﹫﹀﹫﹋ ﹟ا

︵︊﹆︀︑﹩ و ︑︱︀د ﹝﹫︀ن ﹡﹫︣و﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی ︗︀﹝︺﹥ ︋︀ رو︋﹠︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︗︀﹝︺﹥ و در ︀︎ ️﹆﹫﹆︀ن رو︋﹠︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︋﹥ ︵ـ﹢ر ﹋︀﹝ـ﹏    ︗︀﹝︺﹥ از ︵︣﹅ ﹝︊︀رزه

️    ﹝﹠︭︣اً︎︦ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧﹛ . ا︨️ ︋﹠ـ︀︋︣ا﹟ ر﹨︊ـ︣ان   . ︋︀ز﹎﹢﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹁︹ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ در ︻﹫﹟ ︀ل ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹁︹ ﹡ـ﹢ع ا﹡︧ـ︀ن ا︨ـ

︎︦ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧﹛ . ﹋﹠﹠︡ ا﹡︧︀﹡︀ی ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ را ︠﹢ا﹨﹠︡ د︡ ﹋﹥ از ︵︊﹆﹥ او ﹡﹫︧︐﹠︡ و﹜﹩ آ﹠︡ه ا﹡︧︀ن را ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ آ﹎︀ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ در ﹋﹠︀ر ︠﹢د

︨️ ﹋﹥ ︗﹠︊︩ آ﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣ی و ︗﹠ـ︊︩ ا﹡︧ـ︀﹡﹩ را ︑﹢ا﹝ـ︀ً ﹝︐︊ـ︀در و در ︻﹞ـ﹏ ︗﹠ـ︊︩ ﹝︐︡ا﹡ـ﹥ ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ و رو︫ـ﹠﹀﹊︣ان            در ︑﹢ری ﹝﹀﹢م ﹝︣﹋︊﹩

﹩﹞ ﹫︲﹢︑ د﹨︡ ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ را. 

︋ـ﹢رژوازی ﹡ـ︀﹎︤︣ ︋ـ︀ ﹨﹞ـ﹥ و︨ـ︀﹏       .﹨︀ی ︠﹢د را دا︫︐﹥ ا︨️ ﹁︣از و ﹡︪﹫︉︻︣︮﹥ ا﹇︐︭︀دی ﹨︀ از ︗﹞﹙﹥ در  ﹨﹞﹥ ︻︣︮﹥︀ر﹎︣ان در ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋﹝︊︀رزه      

﹥ در ︑﹢ری، ـ﹥ در ︨﹫︀︨ـ️ و ـ﹥ در ︑︪ـ﹊﹫﹑ت ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت        . ﹡﹀︹ ︠﹢د ﹝﹠︣ف ﹋﹠︡در ﹨︣ ﹢زه ︋﹥ را ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی  ︠﹢د ﹋﹢︫︩ ﹝﹩

︧﹫﹡﹢︥در ا︻﹞︀ل ﹡﹀﹢ذ ︠﹢د ﹝﹩رو ﹩︺︨  ﹜︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨ و ﹜︧﹫﹡﹢︑ا︎﹢ر ،﹜  ︡ از آ﹡︖ـ︀ ﹋ـ﹥ ﹁︣﹨﹠ـ﹌ ︋ـ﹢رژوا﹩ ﹁︣﹨﹠ـ﹌ د︣﹠ـ﹥ و ﹝︧ـ﹙︳ ︗︀﹝︺ـ﹥ و          و ﹋﹠ـ

ر︨ـ﹢ب  ...﹝﹫︣اث ︋︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︭︠﹢︮﹩ ﹋﹟ ا︨️ و در اذ﹨︀ن ﹨﹞﹥ ︵︊﹆︀ت از ︵︣﹅ ﹝︡ر︨﹥ و ﹝︧︖︡ و ﹋﹙﹫︧︀ و ︠︀﹡﹢اده و اد︋﹫ـ︀ت و ﹨﹠ـ︣ و  

︑﹢ا﹡ـ︡   ﹝ـ﹩  ﹩ ︋︡ون د︠︀﹜️ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︠﹢د ︋﹢رژوازی ︀﹋﹛  ﹡﹫︤ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی در اذ﹨︀ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ و ر﹨︊ـ︣ان آن ا﹟ ا﹁﹊︀ر ︐  ،﹋︣ده ا︨️

 آ﹎︀﹨︀﹡ـ﹥ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ از ︠ـ﹑ل ا﹡︐﹆ـ︀د از ︠ـ﹢د و ﹝︊ـ︀رزه ︋ـ︀ ﹡﹞︀﹠ـ︡﹎︀ن ﹁﹊ـ︣ی ︋ـ﹢رژوازی           ای  ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︑﹞︀﹝︀ً ﹝︊ـ︀رزه . ﹡﹀﹢ذ ﹋﹠︡

︀  ️ ︋ـ﹥ ︗﹠︊ـ﹥  ﹝︊︀رزه ا︨️ ﹋﹥ ﹡︧︊﹨﹞﹫﹟ ︻︣︮﹥ از . ﹎︢رد ﹝﹩ ️   ی د﹍ـ︣ از ا﹨﹞﹫ـ️ ﹫ـ︀︑﹩   ﹨ـ از اـ﹟ رو ︑ـ︀ ︋ـ﹢رژوازی در ﹝﹞︐ـ︣﹟      .︋︣︠ـ﹢ردار ا︨ـ

 ﹉ر﹢︑ را در د︨️ دارد، ﹝︊︀رزه ﹌﹠﹨︣﹁ ﹏︀︨︀ن ︋︣ ︨︣ ﹋︀ر ا︨️ و و︗ ر﹨︀ی﹢︪﹋ ︩ ︀   در ﹝﹆︀م ︋ ﹟︣︐﹝﹞ـ ︐ـ﹩ ﹝︊ـ︀رزه ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ﹞ ﹩﹇︀︋  ︡ . ﹝︀﹡ـ

︫ـ﹢د؛ ـ﹢ن ︗︣ـ︀ن آ﹎ـ︀﹨﹩ ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان        ︋﹫︪︐︣ ﹝ـ﹩  ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣︻﹞﹙﹩ ﹝︊︀رزه  ﹝︊︀رزه ︑﹢ر﹉ ︋︀ ﹡︤د﹊﹩ ا﹝﹊︀ن﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹥ ︋﹍︢رد 

 .︫﹢﹡︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ در ا﹟ ︻︣︮﹥ ︋﹫︪︐︣ و ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و  ︫︣﹋️ ای ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︨︣︻️ در ﹝﹫︀ن ﹡︧﹙︀ی ︗﹢ا﹡︐︣ ︵︊﹆﹥ ر︨﹢خ ﹝﹩ ︡︎︡ه
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﹉ آ﹜︐︣﹡︀︑﹫﹢ ︻﹞﹙﹩ در ﹝﹆︀︋﹏ ︋﹢رژوازی ﹎︀﹝︀ی ︗︀﹡﹩ ﹝﹞ـ﹩ ︋ـ﹥ ︎ـ︦ ︋︣دا︫ـ︐﹥ ا︨ـ️، ا﹝ـ︀ از ﹡︷ـ︣        ا﹎︣﹥ در ︫︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان      

ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︐﹀ـ︀و︑﹩، در ﹨ـ︣ ﹎ـ︀م ︻﹞﹙ـ﹩      –داری و در ﹨︣ ﹝﹢﹇︺﹫️ ا﹇︐︭︀دی  ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ، در ﹨︣ ︗︀ی ︗︀ن ︨︣﹝︀﹥ ،︻﹠﹢ان ﹉ ا︮﹏︑︀ر﹩ و ︋﹥ 

داری را ـ﹢ن ︫ـ︀︬︠    ﹫﹊﹩ و ﹥ در ﹨﹞﹥ ا︫ـ﹊︀ل ︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︀︋ـ︡ ﹡﹀ـ﹩ ﹡︷ـ︀م ︨ـ︣﹝︀﹥      ︠﹢د، ﹥ در ︑︊﹙﹫︽︀ت ︨﹫︀︨﹩، ﹥ در ︑﹠︷﹫﹛ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︑︀﹋︐

دا﹡︡ در ︗︣﹎﹥ ﹝︊︀رزه ︋ـ︀   ﹝﹩ ﹝︊︀رزه ﹋︀ر﹎︣ان را ︐﹩ ︋︣ای ﹉ دوره ︵︊﹫︺﹩︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی ︑﹀﹊︣ی ﹋﹥ ︗﹠︊﹥ و ﹝︊︀رزه ︋︀  .را﹨﹠﹞︀ در ﹡︷︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡

 .  ︫﹢د ا︎﹢ر︑﹢﹡﹫︧﹛ ﹝︧﹢ب ﹝﹩

﹨︣ ︋︀ر  ﹝︧︃﹜﹥ ﹏ ︫︡ه از ﹜︀ظ ︑ـ︀ر︀︋ ﹩ـ︡ در و︲ـ︺﹫️ ﹝︪ـ︬ ︋︀ز︑﹢﹜﹫ـ︡ ︫ـ﹢د و ﹆︀﹡﹫ـ️ ا︮ـ﹢﹜﹩ ︠ـ﹢د را          . ︨️ ا﹝︀ ︑︀ر ﹁︣ا﹠︡ی ︻﹞﹙﹩     

︡  ︨️ ﹋﹥ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ از ︵︣ـ﹅ آن ︑﹆ـ﹅ ﹝ـ﹩    ا︔︊︀ت ﹝﹊︣ر ِا﹝︣ ا︔︊︀ت ︫︡ه، ﹨﹞︀ن رو︫﹩. ︋︀زا︔︊︀ت ﹋﹠︡  –︑︊﹙﹫ـ︼ و ︑ـ︣و︕ و ﹝︊ـ︀رزه ︻﹞﹙ـ﹩     . ︀︋ـ

﹤︀﹞︨︣ ﹩﹀﹡ ︡ه ﹝﹩داری ︋︣ای ︵︊ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︋︣ای︻ ﹤︋  ︳︫︣ا ︉︧ ︣︋ ﹤﹋ ︣ی﹍︀ر﹎︣ آ﹎︀ه، در ﹋﹠︀ر ﹨︣ و︸﹫﹀﹥ د﹋ ﹤﹆ ﹩﹝︣د، و︸﹫﹀﹥ دا﹫﹎  ️ ︋ـ︀ز  . ︨ـ

︀  آ︡، ︋︀ز ا﹡ـ﹢اع اـ︡ه   ︗﹠︊︩ ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹥ ا︫﹊︀ل ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︐﹙︿ ︋﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋ـ﹢رژوا﹩ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢ر ﹡ـ﹢﹟ ︫ـ﹊﹏       ی ︋ـ﹢رژوا﹩ و ︠ـ︣ده  ﹨ـ

دار  و︗ـ﹢د   ، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︎﹙﹫︧﹩ ︵︊﹆﹥ ︀﹋﹞ـ︀ن ︨ـ︣﹝︀﹥   ی ا﹟ ا﹡﹢اع ﹡﹀﹢ذ ︨﹫︀︨﹩ ح ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︋︀ ﹨﹞﹥﹎﹫︣د، و ︋︀ز ︲︣ورت ﹝︊︀رزه ا︮﹢﹜﹩ و در ︨︴﹢ ﹝﹩

﹩﹞ ︪︡︡︑ ـ﹥ ا︫ـ﹊︀ل ﹝︊ـ︀رزه             ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹡﹞﹩. ︫﹢د دارد و ـ﹥ ︫ـ﹊﹏ ︨ـ︀ز﹝︀﹡﹩ و ـ️ ﹋﹠ـ︡؛﹫︊︓︑ ﹩ا﹡︡ ︠﹢د را در ﹨﹫︘ ︫ـ﹊﹏ ﹝︺ـ﹫﹟ ︑ـ︀ر﹢︑

  .﹎﹫︣د ︋︀ز ︡﹆ ︡﹠﹠﹋ ﹩︋︀︀ل ﹎︢ر ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ز ︠﹢د را در ︫﹞︀﹙﹩ ﹋﹥ از ا﹋﹠﹢ن ﹡﹫︣و ﹝﹩﹨﹞﹥ ا︫﹊︀ل ︑︀ر︀︋ ﹩︡ از در︙﹥ ﹡. ︨﹫︀︨﹩ و ︐︀ ﹡︷︣ی 

     ﹤︀د︑ا ︀ی ﹝︊︀رزه ︋︣ای ︨︀﹇︳ ﹋︣دن ﹡︷︀م  ﹨︀ در ︾︣ب ﹡︪︀ن ﹝﹩ ︑︀ر﹡︀﹞︨︀ز ︀﹡د﹨︡ ﹋﹥ آ ﹤︀﹞︣ـ﹫﹟ ﹨ـ︡﹁﹩ ﹡﹫ـ︤      ﹡﹫︧ـ︐﹠︡؛   داری ︨ـ﹠ ً﹐﹢و ا︮ـ

﹤︀د︑︪︡ه ا︨️ ︋︣ای ﹨﹫︘ ا﹡ ︿︣︺︑ ای.  ﹩﹝﹫﹊ ـ﹥ آ﹇︀ی︀د︑ن ا﹢ ﹤﹋ ️︨ا ︡﹆︐︺﹞ ر︨︀﹜️ ︑﹢ا﹁﹅ ﹡︡ارد و ﹟︀ی      ︋︀ ا﹡︀﹞ـ︀ ﹡︐﹢ا﹡︧ـ︐﹠︡ ︋ـ﹥ ︨ـ︀ز﹨

︡﹡︫︡ ﹤︀﹞︨︣ غ﹢ ﹤︋ ﹏﹞︀﹋ ︀ر ︋﹥ ︑﹟ دادن︀﹡ ︡﹡﹢︫ ﹏︡︊︑ و ﹁︣وش ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ︡︣︠ ︦﹀﹡ ︀︋ را︋︴ـ﹥ . ﹝︊︀رزه ﹟﹫﹠      ﹩ـ﹝﹫﹊ ای ﹋ـ﹥ در ذ﹨ـ﹟ آ﹇ـ︀ی

︠ـ﹢د ︺﹠ـ﹩ در ـ︀ر﹢ب    » ︵︊﹫︺ـ﹩ «﹨︀ در ﹨﹞︀ن ︀ر﹢ب ︋﹥ ﹇ـ﹢ل آ﹇ـ︀ی ﹊﹫﹞ـ﹩     ا︑︀د﹥. و︗﹢د دارد ﹨﹫︙﹍︀ه ﹜︊︀س ︑︀ر﹩ ︋﹥ ︑﹟ ﹡﹊︣ده ا︨️

﹤︀﹞︨︣ و . داری ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡﹡︡ ﹡︷︀م ﹩︀ر از ﹡︷︣ ︑︀ر﹋ ︳ب ﹝︊︀رزه ︋︣ ︨︣ ﹝︤د و ︫︣ا﹢︀ر در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ن ﹝︊︀رزه ﹋︀ر﹎︣ان درU  ︤هـ﹢ر︑

︫﹢د ︲︣ورت ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭ـ︀دی   ︨️، و﹜﹩ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹡﹥ ﹝﹩ ︋﹢رژوا﹩آن ︋﹥ ︫﹊﹏ ︨﹠ ﹜︧﹫﹛︀﹊︡﹉ ا︡ه و ︗︣︀ن ︋︤رگ ︻﹞﹙﹩ ︲︡ ﹋︀ر﹎︣ی  U﹋︣دن

﹤︀د︑︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ﹋︀ر﹎︣ان ︋︀ ﹝︊ـ︀رزه ︋ـ︣ای ﹡﹀ـ﹩ ﹋ـ︀ر ﹝ـ︤دی ︋﹫ـ︀﹝﹫︤د و       . ای ﹝︊︀رزه ︋︣ای آن را ﹋︀ر﹎︣ان را ا﹡﹊︀ر ﹋︣د و ﹡﹥ ︫﹊﹏ ا﹞ ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ﹟ا

 .︫﹢د ︲﹢︻﹩ ︨️ ﹋﹥ در ︗︀ی ︠﹢د ﹝︴︣ح ﹝﹩︋︀︫︡ ﹝﹢ داری ︨︣﹝︤︗﹤︀﹩ ︋﹥ ﹨﹛ ︎﹫﹢︨︐﹥ از ﹁︣ا﹠︡ وا︡ ︨︀﹇︳ ﹋︣دن 

     ﹩﹝﹡ ﹩︀﹡ ﹩︋︀ارز ﹉ ان ﹎﹀️ ﹋﹥  در﹢︑︀﹨︀﹊︡﹠︨ ر﹨︀ی ی﹢︪﹋ ﹩︋︣︾   ️ . و ︫﹊﹏ ︨﹠︀﹊︡﹩ ﹝︊︀رزه ﹋︀ر﹎︣ان ︋︣ای ﹨﹞﹫︪﹥ ︫﹊︧ـ️ ︠ـ﹢رده ا︨ـ

م ︑︴﹞﹫︹ ا︫︣ا﹁﹫️ ﹋︀ر﹎︣ی دادن ﹠﹫﹟ ا︻︐︊︀ری ︋﹥ ︋﹢رژوازی ﹝﹆︣ون ︋﹥ ︮︣﹁﹥ ﹡﹫︧️، ︋﹥ ︭︠﹢ص در ︫︣ا︋ ︳︣ان ︗︀﹡﹩ ﹁︺﹙﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︡ر︕ ︑︡او

﹨︀ی ︻︣︰ و ︵﹢﹏ د︨︐﹍︀﹨︀ی اداری ︠﹢د︨︀︠︐﹥ ﹡﹫︤ ر﹨︀ ﹋﹠︡؛ ︋ـ﹥ د﹜﹫ـ﹏    ﹋﹠︡ ︠﹢د را از ︫︣ ﹨︤﹠﹥ ︋﹢رژوازی ︐﹩ ︨︺﹩ ﹝﹩. ︫﹢د ︾﹫︣﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩

︡  و ﹋﹞︫︣ـ﹊﹟ ﹝ـ﹩  ی ︑︪﹊﹫﹑ت ا︑︀د﹥ را ︾﹫︣ ﹐زم  ﹨︀ او ﹨︤﹠﹥ .﹋︀﹝︣ون ﹡︧️ وز︣ ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ︋︣ای ︠︣وج از ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫︡ ا︠﹫ِ︣  .دا﹡ـ

 ﹟︀︋︣ا﹠︋ ﹤︐ا︑﹢ر ﹤︴﹫ ︀ی ﹝﹢︗﹢د از﹨︀﹊︡﹠︨ ﹤﹋ ︋︣ای ︑︭︣ف ﹝﹢ا︲︹ و ا︫︣ا﹁﹫️ ﹋︀ر﹎︣ی ︋﹫︣ون ﹋︪﹫︡ه ︫﹢د ا﹝﹊︀ن دارد ︀﹨︀﹊︡﹠︨ ﹟︊︀رزه در ا﹞

﹤︀﹞︨︣ ا︨️ و ﹇︴︹ ﹡﹀﹢ذ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︠︣اج ﹝︤دوران ︣︐﹚︨ ️︧﹫﹡﹢﹝﹋ ︣ی ︋︣ای ﹋︀ر﹎︣ان﹍︣وز ︋﹫︩ از ﹨︣ روز د﹞داری ا . 

     ﹡﹩﹝﹡ ﹩﹝﹫﹊ آ﹇︀ی ﹤﹋ ️︨︀︖﹠ا ﹜﹞ ﹤︐﹊ ︀ر﹎︣ان﹋ ﹤︐﹫﹍﹡︊︀رزه ︠﹢دا﹞ ️﹫﹨︀﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ روش ︠﹢د را ︹︵︀﹇ ﹢﹡ ﹤︋ ︡﹡ا﹢︑  ︡ روش او . ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠ـ

 :﹋﹠︡ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا﹡︣اف ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛  آن را ︋︍﹢︫︀﹡︡ ︀وی ︑︱︀دی ﹏ ﹡︀︫︡﹡﹩ ︨️ ﹋﹥ او ︨︺﹩ ﹝﹩

 :د﹨︡ او ادا﹝﹥ ﹝﹩
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»ُ﹎ ︣︋ ﹤︀﹞︨︪︣︀ر﹁ ،﹤﹝﹨ ﹟︤یِ ︮︣﹁︀ً  ی ﹋︀ر﹎︣ان ︋︣ای ﹋︧︉ ︣ده︋︀ ا﹫︐︨ ﹤︀﹞︨︣ ﹤﹋ از آن ︋﹢د ︣︑ ﹤︐﹫︧﹎ا﹝︀ن ︑︣ و ا﹁︧︀ر ﹩︋ ﹩︧︋ ︣︐︪﹫︋ ﹤︣﹨ ٌد﹢︨

﹤︐﹫﹍﹡ا﹡︡ در﹝﹆︀︋﹏ اش ﹝﹆︀و﹝️ ﹋﹠︡ ︠﹢دا﹢︐︋ ︀﹨︀﹊︡﹠︨ ی .   ︉  ا﹟ ﹁︪︀ر ﹝︡ام ﹋︀ر﹎︣ان را ︋﹥ ︨﹢ی ︋﹩ ﹆﹢﹇﹩ ﹝︴﹙﹅ و در وا﹇︹ ︋︣د﹎ـ﹩ِ ﹝ـ︰ ︻﹆ـ

 ︣︠ـ︡ و ی  ︨﹫︀︨ـ﹩ِ ︠﹢دآ﹎︀﹨︀﹡ـ﹥ ︋ـ︀ ﹡﹀ـ︦ را︋︴ـ﹥     ی  ︫︡﹡︡ ︋﹥ ︗︀ی ﹝︊ـ︀رزه  ﹝﹩ از ﹁︣و︾﹙︐﹫︡ن ︋﹥ ا︀﹡ ️﹫︺﹇﹢﹞ ﹟︀ررا﹡︡ و ︨﹠︡﹊︀﹨︀︋︣ای ︎︣﹨﹫︤  ﹝﹩

︑ـ︉ را︲ـ﹩ ︫ـ﹢﹡︡، و     ﹎︣﹁️ ︑︀ ﹋︀ر﹎︣ان ︋ـ﹥  ﹝﹩ ︋﹥ ︨﹟ ︨︀ده ︑︣، ︨︣﹝︀﹥ ︋﹥ ﹝︣گ. ی ا﹇︐︭︀دی ﹝︊︀رزه ﹋﹠﹠︡﹨︀ ﹁︣وش ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ︮︣﹁︀ً ︋︣ای ︡ا﹇﹏

︋︣ای ﹁︣ار﹁︐﹟ از ا ﹤﹋ ︤﹫﹡ ︀﹨︀﹊︡﹠︨﹤﹞︀﹡︣︋ و ︡﹫﹝︑ ︘﹫﹨ ﹤︀﹞︨︣ ِ﹩︑ـ﹩  ︋ـ﹥ ︑ـ︉ را︲ـ﹩    ﹡︡ا︫︐﹠︡ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝ـ︣گ ای  ﹟ ﹝﹊︀﹡﹫︧﹛ ذا﹞  ︡ ﹨﹞ـ﹫﹟  . ︫ـ︡﹡

د︨︐﹞︤د و ز﹝︀ن ﹋︀ر ︺﹠ـ﹩ ﹝︀﹡ـ︡ن در ـ︀ر﹢ب     آ﹡︀ را ر︨﹞︀ً ︋﹥ ︑﹑ش ︮︣ف ︋︣ای ︑︓︊﹫️ ی ا﹨︡اف آ﹎︀﹨︀﹡﹥را︲﹩ ︫︡نِ ︨﹠︡﹊︀﹨︀ ︋﹥ ︑︉ ︋﹢د ﹋﹥ 

 ».﹁︣و﹋︀︨️︨︣﹝︀﹥ داری 

 

 »﹁︣و﹋︀︨︐﹟ ا﹨ـ︡اف آ﹎︀﹨︀﹡ـ﹥  «دا﹡︡، ︋︀  ﹨︀ در آ︾︀ز ︵︊﹫︺﹩ ﹝﹩را در ﹇︀﹜︉ ︨﹠︡﹊︀︠﹢دا﹡﹍﹫︐﹥ و ﹡︀︠﹢دآ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹋︀ر﹎︣ان ︗﹠︊︩  ای ﹋﹥  ﹁︣ض او﹜﹫﹥

 ︀﹨︀﹊︡﹠︨ ︀ن در ︑︱︀د ا︨️ در︀︎. ﹤﹫﹛د را در ﹡﹢︻﹩  .ا﹡︡ ﹁︣و﹋︀︨︐﹥ ︫﹢﹡︡ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ای ︑︺﹫﹟ ﹡︪︡ه ا︨️ ︎︦ ﹡﹞﹩ ا﹎︣ ا﹨︡اف او﹢︠ ﹏ ︀د راه︱︑ ﹟ا

﹤﹚︣﹞ ﹩﹞ ︡ی﹠︋ ﹢︗︡ . ﹩︺﹫︊︵ ﹤﹡︀﹨︀﹎و ﹡︀آ ﹤︐﹫﹍﹡︊︀رزه ︠﹢دا﹞ ﹤﹚︣﹞ ﹉ ︊︀رزه آ﹎︀﹨︀﹡﹥ و ︋︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل آن ﹝﹩در آ︾︀ز﹞ ﹤﹚︣﹞ ﹉ و ︡آ .

﹨︖ـ﹢م  « ︫﹢د ﹨﹠﹢ز ﹡︀﹝︺﹙﹢م ا︨️، ا﹐ ︋ـ﹢ا﹨﹫﹛   در ا︨ ﹟﹠︀ن آن ا﹋︧﹫︣ی ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ار︑﹆︀ ا﹟ دو ﹝︣﹙﹥ ﹝︐﹢ا﹜﹩ از ︨︴ ﹡︀آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︋﹥ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹝﹩

︋﹠︡ی را ︋﹥ ︠︀︵︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ﹢ن ︋︺ـ︡اً ﹝﹀︭ـ﹙︐︣ ︋ـ﹥     ا﹟ ﹝︣﹙﹥ .ا﹟ ار︑﹆︃ ︋︡ا﹡﹫﹛ی  را ا﹡﹍﹫︤ه آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ » ︀︋︡«و آن ︀﹞︣ « ﹜﹊﹥ ︋﹩ ا﹝︀ن ︨

 .آن ︋︀ز ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹎︪️

ز ـ﹉ و︥﹎ـ﹩   ︋︀ اـ﹟ ﹨﹞ـ﹥، ﹋ـ︀ر﹎︣ان ا   . ﹡﹫︧️ ︨︣﹝ ﹤︀﹉ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨️، ا﹝︀ ﹋︀ر﹎ِ︣ ︑﹠︀ و ︎︣ا﹋﹠︡ه ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩«

️  ︑﹢ا﹡︡ آ﹡︀ن را ︋﹥ ﹉ ﹡﹫ـ︣وی ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ︑︊ـ︡﹏ ﹋﹠ـ︡، و آن ︑︺ـ︡اد آ﹡ـ︀ن       ﹝﹩ ︋︣︠﹢ردار﹡︡ ﹋﹥ ی  ﹋ـ︀ری ﹋ـ﹥ ︨ـ﹠︡﹊︀﹨︀ ﹋︣د﹡ـ︡ ︑︊ـ︡﹏ ﹝︖﹞﹢︻ـ﹥      . ا︨ـ

﹫︐ـ﹥ و  ︠﹢دا﹡﹍ای  ﹋︣د، ﹨︣﹠︡ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥-︋﹢د ﹋﹥ ︋︀ ︨︣﹝︀﹥ ﹝︊︀رزه ﹝﹩ ︎︫︣﹞︀ری از ﹋︀ر﹎︣انِ ︑﹠︀ و ︎︣ا﹋﹠︡ه ︋﹥ ﹉ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩ِ ﹝︐︡ و ﹝︐︪﹊﹏

ی ︣︠ـ︡ و ﹁ـ︣وش    ا﹁︣ادٌ ﹁︀﹇︡ ﹇︡رت و ا︨﹫︣ د︨️ٌ ر﹇︀︋ـ️ ا︗︐﹠ـ︀ب ﹡︀︎ـِ︢︣ ﹡︀︫ـ﹩ از را︋︴ـ﹥      ا﹟ ︗﹠︊﹥ از ︨﹠︡﹊︀﹨︀، ﹋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان را از. ﹡︀︠﹢دآ﹎︀﹨︀﹡﹥

 ».در ﹝﹆︀︋﹏ ︨︣﹝︀﹥ ︋﹢د ﹨︀ ی ﹇﹢ت آن ﹋︣د ﹨﹞︀﹡︀ ﹡﹆︴﹥ ﹝﹩ ﹝︐︪﹊﹏ ︑︡︊﹏ ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ︋﹥ ﹉ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︐︡ و

 

﹡﹫ـ︤  از ﹠ـ﹫﹟ ︠︀︮ـ﹫︐﹩   ︐ـ︀  ﹋﹠︡ ︑︀ ﹡﹫️ ︠﹢د ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︨﹠︀﹊︡﹩ د﹍ـ︣   ﹡﹥ از ﹁︺﹏ ﹎︫︢︐﹥ ︨︀ده ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ آ﹎︀﹨︀

 : ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را ز︣ ذره ︋﹫﹟ ︋﹍︢ار﹛. ︋︣︠﹢ردار ﹡﹫︧️ را ︎﹠︀ن ﹡﹊︣ده ︋︀︫︡

︐﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡ در ا︾﹙︉ ﹋︪﹢ر﹨︀ ︑︺︡اد د﹨﹆︀﹡︀ن  ﹝﹩ در ﹨﹞︀ن ︑︀ر︡﹠︨ ﹤﹋ ﹩﹊︀﹨︀ در ارو︎︀ ︫﹊﹏. ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️ و︥﹎﹩، ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ︑︺︡اد ﹡﹞﹩

︡  در ﹨﹞﹫﹟ ا︣ان ﹁︺﹙﹩ از ﹡︷︣ ︗﹞︺﹫︐﹩ ︋︀ ︗﹞︺﹫️ ﹋︀ر﹎︣ان ︋︣ا︋ـ︣ی ﹝ـ﹩   ︫︀︐︣﹨︀ و رو︨︐︀﹨︀ ﹁﹆﹫︣ در ︋﹢رژوازی  ︠︣ده .از ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹫︪︐︣ ︋﹢د . ﹋﹠﹠ـ

﹨﹫︙﹍︀ه  ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹟ ﹎︣وه. ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹩ ︺﹥ ا︣ان﹝︣وزی ︗︀﹝ا ︋﹢رژوازی ︠︣دهو﹜﹩ ﹡﹥ د﹨﹆︀ن ارو︀︎﹩ ︑﹢ا﹡︧️ ︑︪﹊﹏ ﹝︧︐﹆﹙﹩ ︋﹥ و︗﹢د آورد و ﹡﹥ 

︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹡﹥ از ﹜︀ظ ︻ـ︡د ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥    . ︫﹢﹡︡ ﹝︡ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︡︊﹏ ﹡﹞﹩ای در ︑﹢﹐ت دراز ﹋﹠﹠︡ه ﹟﹫︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋﹙﹞﹥ ︋﹥ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︺﹫

﹤︀﹞︨︣ ﹤︺﹞︀︗ در ﹩︻︀﹝︐︗︀ه ا︮﹙﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹍︀︗ ︀ظ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ در﹛  ︫︡ن ﹩︻︀﹝︐︗داری و ﹡﹫︤ ا ﹤︧︀﹆﹞ ︀م﹆﹞ ه ︑﹢﹜﹫︡ ا︨️ ﹋﹥ در﹢﹫︫ ﹟︡ه ا﹠︤ا﹁

︑︖﹞ـ︹ ﹋ـ︀ر﹎︣ان در ︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︊ـ︀رزه ا﹇︐︭ـ︀دی و ︑﹞︣﹋ـ︤        .را دارد︋﹥ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹞ـ﹩  ا﹝﹊︀ن ︑︡︊﹏ ︫︡ن ﹨﹞︀︍﹥ ︋︀ ︋﹢رژوازی ﹋﹛ ︑︺︡اد 

︗︀﹝︺ـ﹥   ︑﹆︧ـ﹫﹛ ﹋ـ︀ر  آ﹡ـ︀ در   ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩︨ـ در وا﹇︹ در وا﹋ـ﹠︩ ︋ـ﹥ ﹋﹫﹀﹫ـ️    ︫﹢د،  ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︑︡︊﹏ آ﹡︀ن ︋﹥ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩︻︡دی ︀︮﹏ از آن 

﹝﹆︀︋﹙ـ﹥   ﹨︡ف ا﹟ وا﹋﹠︩ ﹇︊﹏ از ﹨︣ ﹫︤ .︫﹢د ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡︭﹫︉ آ﹡︀ ﹝﹩ ︋﹥ ︻﹙️ ا﹟︨️ ﹋﹥  ︋﹢رژوا﹩ و ︋︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ︫︡ت ا︨︐︓﹞︀ری

﹊︀ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹆︀و﹝ـ️ ﹋ـ︀ر﹎︣ان در ︋︣ا︋ـ︣    ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ا︮﹏ ︨﹠︡ .﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹡﹫︣وی ﹋︀ر و︗﹢د دارد ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︣︲﹥︀ن ︠﹢د ﹋︀ر﹎︣ان ﹫﹝ ﹋﹥ ︨️ ﹩ر﹇︀︋︐︋︀ 

︨ـ️ ا︗︐﹠ـ︀ب ﹡︀︎ـ︢︣ ︋︣︎ـ︀      داری ︲ـ︣ور︑﹩  داری ︋︣ای  ︑︪︡︡ ﹝︡اوم ا︨︐︓﹞︀ر ﹋﹥ از ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ ﹡︷︀م ︨︣﹝︀﹞︨︣ ﹤﹋ ️︨ ﹤︀﹥ ︨︀ز﹝︀ن ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋︀ری
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︎ـ︀  ︣﹋﹥ ︋ـ︀ ﹠ـ﹫﹟ ﹨ـ︡﹁﹩ ︋   ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︨️ »︵︊﹫︺﹩«︋﹠︀︋︣ا﹟  .︫﹢د ﹠﹫﹟ ﹨︡﹁﹩ در ﹡︀️ ︋︀ ﹁︣ض ﹝﹢︗﹢د️ ﹡︷︀م ﹋︀ر﹝︤دی ﹝﹆﹅ ﹝﹩. ﹋︣ده ا︨️

︡   ﹝﹩ ﹠﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ در ﹡﹠︑ ️︀︀. ︑﹢ا﹡︡ از دا︣ه ﹡︷︀م ﹋︀ر ﹝︤دی ﹁︣ا︑︣ رود ︫︡ه ا︨️ ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د  ﹡﹞﹩ . ︑﹢ا﹡︡ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︋︀ ︭︠﹙️ د﹁ـ︀︻﹩ ︋︀︫ـ

﹤︀﹞︨︣ ︊︀رزه ︋︣ای ﹡︀︋﹢دی﹞ ﹟︀︋︣ا﹠︋  ﹏﹊︫ ﹤︋ ︀﹠︑ داری»﹩︺﹫︊︵ ︣﹫︾« ﹜︐︧﹫︨ ﹩﹡︀︊﹞ ﹤︋ ﹤﹚﹝ ︀ن﹞︀د ︨︀ز︖ا ︀︋ ﹩﹠︺ ، ︳﹚︧﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹋ ︀ر﹝︤دی﹋

 . آ﹡︀ن ︋︀︫︡ ︀﹡﹥آ﹎︀﹨﹨﹞︊︧︐﹍﹩ در آن ﹡﹥ ︻︡د ﹋︀ر﹎︣ان، ︋﹙﹊﹥ 

 ︬︪﹞ ا︨️ ﹋﹥ ︨﹣ال ﹟ا ﹤﹚︣﹞ ﹟در ا﹩﹝﹡ ︀﹨︀﹊︡﹠︨ ︣انا ︬︪﹞ ︳در ︫︣ا ﹐︀ ︣ا ﹡ـ︀ن ︑︖﹞ـ︹ ︻ـ︡دی را ︋ـ﹥ و︗ـ﹢د آور﹡ـ︡؟       ﹠︑﹢ا﹝﹨ ︡

 ︣﹍در ︗︀﹨︀ی د ︀﹨︀﹊︡﹠︨ ن﹢ ﹜︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨ ︣اف﹡ا ️︑︨ ️︨︋︡ل ︫︡ه︋﹥ ا︋︤ار د ﹤︀﹞︣  ع﹢︲﹢﹞ ﹤﹊﹠ا ︀ ،︡﹡︡دی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ا︻

︑﹠︀ ︗﹢اب ﹝﹞﹊﹟ ا﹟ ؟ و ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان در ﹁︺﹏ و ا﹡﹀︺︀﹐ت ا﹝︣وزی ﹋︪﹢ر ︋﹥ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡ی ︋︡ل ︫︡ه ا︨️ ا︣ان ﹏ ︫︡ه ا︨️

﹛  ︋﹥ ︨﹠︡﹊︀﹨︀ی ︾︣ب د﹍︣ در ﹨﹞﹥ ︗︀ی ︗︀ن ︋﹩ ﹁︀ـ︡ه  ︋﹥ ︻﹙️ ︑︧﹙︳ ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧ا﹇︐︭︀دی ﹝︊︀رزه  UذاتU ﹋﹥ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︢︍︋︣د ا︮﹢﹐ًا︨️ 

︀﹊︡﹠︨ ﹏﹊︫ ﹟ا ︀ ا︨️﹋﹥  ︨️ا︨️، و ﹜︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨ ︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی .︻﹙️ ︋︣وز﹞ ️︨︨︣ ︹﹁︡ا﹞ ﹩﹝﹫﹊ رای آ﹇︀ی﹢︫ ︡د ﹜﹫﹨︡اً ︠﹢ا︺︋ ︀﹞، 

﹝︀﹡︡ ︫﹊﹏ ︨ـ﹠︡﹊︀ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ز︻ـ﹛ ا︪ـ︀ن       ︦ ﹝﹩︎. ای ﹋﹥ ︋︣ای ︨﹠︡﹊︀﹨︀ ︵︊﹫︺﹩ ︋﹢د ︺﹠﹩ ﹨﹞︀ن ﹝︣﹙﹥ ا︨️؛ آن ﹨﹛  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹙﹥ اول ﹝︊︀رزه

ا﹝︀ ﹝︐﹢ای ︋︣ا︋︣ ︫﹢رای ﹋︢ا﹩ و ︨﹠︡﹊︀ د︨️ ﹝︀ را در ﹇︊ـ﹢ل  . ﹎﹫︣د ︫﹊﹏ ︋︣ ﹝︐﹢ا ︎﹫︪﹩ ﹝﹩. ︻﹙️ ﹡﹀﹢ذ ︋﹢رژوازی و ا﹡︣اف ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ ا︨️

 . ︋﹠︡د ا︨︀︎ ﹟ ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︺﹩ ﹝﹩

 

 :﹋﹠︡ او ︑﹊︣ار ﹝﹩

ـ﹢ل ا﹜︽ـ︀ی ﹡︷ـ︀م ﹝ـ︤دی ︋︧ـ﹫︕      ی ﹋ـ︀ر﹎︣ را آ﹎︀﹨︀﹡ـ﹥    ﹝︧︐﹙︤م آن ︋﹢د ﹋﹥ ︨﹠︡﹊︀﹨︀ آ︀د ︵︊﹆ـ﹥  ︗﹞﹙﹥﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹁︪︀ر ذا︑﹩ِ ︨︣﹝︀﹥ ︋︣ ﹋︀ر﹎︣ان، از «

و ا﹁﹅ ا﹜︽ـ︀ی ﹡︷ـ︀م ﹝ـ︤دی ︋﹢د﹡ـ︡ و ﹨﹞ـ﹫﹟       ی ﹋︀ر﹎︣ را دا︫︐﹠︡، ا﹝︀ ﹁︀﹇︡ ﹨︡ف ︨﹠︡﹊︀﹨︀ ﹡﹫︣وی ا︗︐﹞︀︻﹩ِ ا﹟ ا﹝︣ ︺﹠﹩ آ︀د ﹝︐︪﹊﹏ ︵︊﹆﹥. ﹋﹠﹠︡

 ».︠︡﹝︐﹍︤ار ︨︣﹝︡︊︑ ﹤︀﹏ ﹋︣د ی ر﹁︣﹝﹫︧︐﹩ِ﹨︀ ️ ︋﹥ ︑︪﹊﹏︲︺︿ ︋﹢د ﹋﹥ ︨﹠︡﹊︀﹨︀ را در ﹡︀ی  ﹁﹆︡ان و ﹡﹆︴﹥

 

 ︠﹢دی ︋﹥ آ﹎︀﹨﹩ و ︠﹢د

︋﹫﹟ ﹝︣﹙﹥ ︑︱︀د . ︨︀زد ﹢ن ﹝﹩ژ﹎︨﹠︡﹊︀ را وا ،آ﹎︀﹨﹩﹁﹆︡ان ︮﹀️ ذا︑﹩  از ︵︣﹅﹎︢ارد ︋﹑﹁︀︮﹙﹥  ای ﹋﹥ ﹊﹫﹞﹩ ︋﹥ ︻︡ه ︨﹠︡﹊︀﹨︀ ﹝﹩ و︸﹫﹀﹥     

و ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹆﹫︭﹥ ذا︑﹩ ︨﹠︡﹊︀ را  ︡﹠از آن  ︻︊﹢ر ﹋﹠︑﹢ا﹡﹠︡  ︐﹢ا﹡︧︐﹠︡ و ﹡﹞﹩﹥ ︨﹠︡﹊︀﹨︀ ﹡︨️ ﹋ د﹢اری) آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ( و ﹝︣﹙﹥ دوم ) ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی (اول 

︡  ﹞︀﹋︀ن ا︨﹛ ︫︉ ︻︊﹢ر را از ﹝︀ ︎﹠ـ︀ن ﹝ـ﹩  در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹋ .﹋﹠︡ ︋﹥ ︑︪﹊﹙﹩ ر﹁︣﹝﹫︧︐﹩ ︑︡︊﹏ ﹋︣د و ﹝﹩ ﹝ـ︀﹡﹫﹛ ︑ـ︀ ︫ـ︀﹨︡ ﹎ـ︢ار      ، ﹝﹠︐︷ـ︣ ﹝ـ﹩  ﹋﹠ـ

 . ︫﹢رای ا︪︀ن از ا﹟ د﹢ار ︮︺︉ ا﹜︺︊﹢ر ︋︀︫﹫﹛

آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ در آ︾︀ز ︵︊﹫︺﹩ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ا﹨︡ا﹁﹩ ﹝︐︺︀﹜﹩ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫ـ︡، ︺﹠ـ﹩ ر﹁︣﹝﹫︧ـ︐﹩ ︋ـ﹢دن ا﹨ـ︡اف ︨ـ﹠︡﹊︀       ︣ض ︋﹠︀ ︋﹥ ﹁

︀ ا︮﹢﹐ً ﹠﹫﹟ : ︑﹢ان ︡س زد ﹠︡ ︻﹙️ را ﹝﹩ .﹋﹠︡ ︋﹢دن ︋︀ز﹎﹢ ﹡﹞﹩ ا︪︀ن ﹨﹫︘ ︻﹙️ ﹝︪︭﹩ را ︋︣ای ا﹟ ﹝﹢︗﹥ا﹝︀ . ︵︊﹫︺﹩ و ﹝﹢︗﹥ ︋﹢ده ا︨️

ی ﹝︺﹫﹠﹩  ﹎︀﹨﹩ در ﹡﹆︴﹥آ︗﹠︊︩ ﹡︀︑︡اوم ︨️ ﹋﹥ در ﹁︣ا﹠︡  و ︀ ا﹟ ﹋﹥ آ﹎︀﹨﹩ ︠﹢د ذا︑﹩ ،و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️︑︀ر︀ً ا﹁﹆﹩ و ﹨︡ف و ﹇︧﹛ از آ﹎︀﹨﹩ 

 :﹋﹠﹫﹛ ز﹡︡؛ ﹎﹢ش ﹝﹩ او ︋︣ای رو︫﹟ ︫︡ن ﹝︀ ﹝︓︀ل ︗︀﹜︊﹩ ﹝﹩. ︨️ ︺﹠﹩ ︑︡اوم ﹡︀آ﹎︀﹨﹩، آ﹎︀﹨﹩. ﹋﹠︡ ︋︣وز ﹝﹩

️     .﹜﹥ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ رو︫﹟ ︫︡ن ا﹟ ﹝︧︃ ﹝﹩ ﹝︓︀ل ︻﹆﹏ در ا﹡︧︀ن ﹡﹢زاد« ︋ـ﹥ ︻︊ـ︀رت د﹍ـ︣ ، ﹡ـ﹢زاد از      .﹡﹢زاد ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ر در ︠ـ﹢د دارای ︻﹆ـ﹏ ا︨ـ

︋﹥ ﹁︺﹏ درآ﹝︡ن ا﹟ ︻﹆﹏ و ︑︡︊﹏ آن از ︀﹜︐﹩ ﹋﹥ ︋︣︠ـ﹢د ﹡ـ﹢زاد   . او ︋︀﹜﹀︺﹏ ا﹡︧︀ن ا︨️، ا﹝︀ ︋︀﹜﹆﹢ه ﹝︺﹆﹢ل ا︨️. ︎︐︀﹡︧﹫﹏ ︻﹆﹑﹡﹩ ︋︣︠﹢ردار ا︨️

﹋︀ر﹎︣ ﹡﹫︤ . ﹙﹢غ و ر︫︡ ︻﹆﹑﹡﹩ ﹡﹢زاد در ︗︣︀ن ︨︀﹜︀ ز﹡︡﹎﹩ در ︗︀﹝︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ ︨️︫﹢د، ﹝︧︐﹙︤م ︋ ﹝﹩ ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ ا︨️ ︋﹥ ︀﹜︐﹩ ﹋﹥ ︋︣ای او ︫﹠︀︠︐﹥

ا﹝︀ ︑︽﹫﹫︣ ا﹟ ا﹎︀﹨﹩ در ︠﹢د ︋﹥ آ﹎︀﹨﹩ ︋︣ای ︠﹢د ﹝︧︐﹙︤م ﹁︺︀﹜﹫️ ︨︀ز﹝︀﹡﹫︀﹁︐﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ . ︋﹥ ︵﹢ر در ︠﹢د دارای ا﹎︀﹨﹩ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧︐﹩ ا︨️ 
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︣      ︋﹥. و آ﹝﹢زش ︑﹣ام ︋︀ ا﹟ ﹁︺︀﹜﹫️ ا︨️ داری ︨︣﹝︀﹥﹡︷︀م   .︫ـ﹢د  ﹝ـ﹩  ﹝﹫︤ا﹡﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹁︺︀﹜﹫️ ︋﹫︪︐︣ ︋︀︫︡، ا﹝﹊︀ن ︑︽﹫﹫ـ︣ ذ﹨﹠﹫ـ️ ﹋ـ︀ر﹎︣ ﹡﹫ـ︤ ︋﹫︪ـ︐

 ︡︲ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹟آ﹎︀﹨﹩ در ︠﹢د آ﹡︀ن ︋﹥ آ﹎︀﹨﹩ ︋︣ای ︠﹢د ﹁﹆︳ ︋︣ ︋︧︐︣ ا ﹏︡︊︑ آ﹝﹢زش ﹋︀ر﹎︣ان ︋︣ای﹤︀﹞︨︣ ﹩﹞ ا﹡︡ ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د و ︑︃︔﹫︣ ﹎︢ار  داری﹢︑

 )25/6/85 -﹋﹞﹫︐﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ از ا﹟ ︑﹠︡ ︎﹫︘ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︫︢️( ».︋︀︫︡

︑︡︊﹏ ︻﹆﹏ از ـ︀﹜︐﹩ ﹋ـ﹥ ︋ـ︣    . ︋﹥ ا︻﹢︗︀ج د︀ر ﹋︣ده ا︨️ »︋︣ای ︠﹢د«و  »در︠﹢د«﹨﹍﹙﹩ ِل ﹝︀ر﹋︦ ﹡︭︿ ︎﹫︣وان ︠﹢د را ︋︀ ا﹟ ︑︣﹝﹫﹠﹢﹜﹢ژی ر﹋︀

︋︊︣د  ﹩و︗﹢د ﹉ ﹁︀︻﹏ ︫﹠︀︨﹠︡ه ︋﹥ ︗︤ ︻﹆﹏ را در ﹡﹢زاد ﹋﹥  ﹤︋ ︡︀︋︱﹢ر ︻﹆﹏ ︎ ،︫﹢د ︠﹢د ﹡﹢زاد ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ ا︨️ ︋﹥ ︀﹜︐﹩ ﹋﹥ ︋︣ای او ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩

و ﹋︀ر﹎︣ ︻︤︤ ﹝︀ ﹨﹛ ︋ـ︡ون اـ﹟ ﹋ـ﹥     .ا﹟ ﹡﹢زاد ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ و︗﹢د ︻﹆﹏ ︠︡ادادی ︎︦ از ︨︀﹜︀ ز﹡︡﹎﹩ در ︗︀﹝︺﹥ ︎﹩ ︋︊︣د. در ︠﹢د ﹝﹀︣وض دارد

︀﹨﹩ داری ﹝︊︀رزه ﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹥ ا﹟ ︎﹊﹫︕ آ﹎ ﹋﹞﹩ ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ ﹡︷︀م ︨︣﹝︀﹥ ︨️ ︨️، ﹋︀﹁﹩ ی دارای آ﹎︀﹨﹩ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧︐﹩د︠﹢دش ︋︡ا﹡︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︡ادا

﹠ـ︡ ︨ـ︀ل ز﹡ـ︡﹎﹩ در ︗︀﹝︺ـ﹥ و      .ا﹜︊︐﹥ ﹉ ﹁︣ق و︗﹢د دارد ﹋﹥ آ﹎︀﹨﹩ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧︐﹩ ﹁﹆︳ در ﹋﹢د﹋﹩ ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ ﹋︀ر﹎︣ ︋︪﹢د و︗﹢د دارد .︋︊︣د ︎﹩

﹩ ﹠︡ی ﹝︊︀رزه ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی، ︋︡ون ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ و ︋︡ون آ﹝﹢︠︐﹟ ﹝︊︀﹡﹩ او﹜﹫﹥ ا﹡︪︡﹫︡ن، ﹝︓﹏ ر︀︲﹫︀ت و اد︋﹫︀ت و ︾﹫︣ه و ﹡﹫︤ ︋︡ون د︨︐﹫︀︋

﹥ ︫﹠︀︠️ از ︗﹠︊﹥ ︵︊﹆︀︑﹩ ز﹡︡﹎﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ و د︀﹝﹡ ﹤﹋ ﹩﹠﹢﹡ ﹤﹆︊︵ ︩﹆﹡ ︣﹫︔︃︑ ️︑ ﹤︺﹞︀︗ ﹤︺︨﹢︑ ﹉﹫︐﹊﹛︀﹠︡ه ﹝﹠︀︨︊︀ت آ﹠︡ه ا︨️، ﹡﹥ ﹨ـ﹫︘  ︋

 .﹋﹠︡ و ﹡﹥ ﹨﹫︘ ﹋︀ر﹎︣ی را ﹝︊︀رز آ﹎︀ه ﹝﹩ ﹋﹢د﹋﹩ را ︻︀﹇﹏

ه ﹋ـ︀ر﹎︣ان اـ﹟ وـ︡ت ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت در ︠ـ﹢د و       ﹨﹛ ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان و ﹨﹛ ﹁︺︀﹐ن ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ ﹨︣ دو و︡ت ︎︣ا︑﹫﹉ و ︑﹢ری ﹨︧︐﹠︡، ﹝﹠︐︀ در ︑ـ﹢د «

﹡︷︣ی ︋︣ای آ﹡︀ن ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ ا︨️ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ در ﹋﹠﹠︡ ا﹟ ﹡︷︀م ︋﹥ ﹜︀ظ  ﹝﹩ ﹝︊︀رزه داری ︨︣﹝︀﹥﹡︀︠﹢دآ﹎︀﹨︀﹡﹥ و︗﹢د دارد، ︺﹠﹩ در ︻﹫﹟ آن ﹋﹥ ︋︀ 

 )﹨﹞︀﹡︖︀(».﹁︺︀﹐ن ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ ا﹟ و︡ت ︋﹥ ︮﹢رت ︋︣ای ︠﹢د و ︠﹢د آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ا︨️

︎ـ︦ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ﹛ از ﹡︷ـ︣     !︀ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ﹛  ،و︡ت ︑﹢ری و ︎︣ا︑﹫﹉ ؟︺﹠﹩ ﹡︀آ﹎︀ه ︋﹥ ︠﹢د و آ﹎︀ه ︋﹥ ︠﹢د؛ ا﹟ ︠﹢د ﹋﹫︧️» آ﹎︀ه︠﹢د «و » ﹡︀︠﹢د آ﹎︀ه«

︋ـ︣ده ا︨ـ️ آ﹎ـ︀ه ا︨ـ️ و ﹋ـ︀ر﹎︣ ﹡︀آ﹎ـ︀ه از اـ﹟ ︗ـ️ ﹋ـ﹥           ﹢ن ︋﹥ ذات درو﹡ـ﹩ ︠ـ﹢د ︎ـ﹩   از ا﹟ رو ﹋︀ر﹎︣ آ﹎︀ه . آ﹇︀ی  ﹩﹝﹫﹊︺﹠﹩ ﹎﹢﹨︣ ذا︑﹩ ﹋︀ر﹎︣

﹩﹝﹡  ︪︡︡﹡︀﹫︋ ا﹡︡ ︋﹥ ︠﹢د﹢︑﹩﹝﹡ ︀ظ ﹡︷︣ی ﹡︷︀م را﹛ از ︨︡︀﹠︫ .﹩﹞ ﹤︖﹫︐﹡ ︀︗ ﹟از ا     ️ اـ﹟ ︑ـ︣م    .︫﹢د ﹋﹥ ︠﹢د ﹋︀ر﹎︣ ﹨﹞ـ︀ن ﹡︷︣ـ﹥ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ﹛ ا︨ـ

﹤︣︷﹡ ︠︡ا ا︵﹑ق ﹝﹩ای  ︠﹢دآ﹎︀ه ﹤︋ ﹤﹋ ️︨ ﹩﹢︴︨ا︨️ و ﹁﹆︳ ﹝﹩. ︫﹢د ار ﹤︪︡﹡ن ︠︡ا ا﹢          ︪︦ـ︡ ︎ـ︡﹡︀﹫︋ ـ﹩ ︋ـ﹥ ︠ـ﹢د﹠︺ ﹤︪ـ︡﹡ا﹡ـ︡ ︋ـ﹥ ا﹢︑

︡  ︎︦ ﹡︷︣﹥ ﹋﹞﹢﹡﹫︧﹛ در ﹡︀️ ︋ـ﹥ ︠︡ا︫﹠︀︨ـ﹩ ︻ـ︣وج ﹝ـ﹩    . دا︫︐﹫﹛  ﹨﹞﹫﹟ ا﹡︐︷︀ر را ﹨﹛ .ا﹡︪︡﹥ ا﹡︪︡﹥ ا︨️ ︠ـ﹢د را ︋︪ـ﹠︀س ︑ـ︀ ︠ـ︡ا را     . ﹋﹠ـ

  ︨️؟ آ︀ ا︣︑︀﹞ ﹟︀﹜﹫︧﹛ ﹝︀ر﹋︧﹫︧︐﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹇︀︵︹ ︑﹞ ﹟︣︀﹜︿ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︠︡ا︫﹠︀︨﹩. ︋︪﹠︀︨﹩

﹢د در روا︋ـ︳ و ﹝﹠︀︨ـ︊︀ت ︑﹢﹜﹫ـ︡ و در وا﹇ـ︹ ︋ـ﹥      ︨️ ﹋﹥ از ︠﹢د ︋﹫︣ون آ﹝︡ه و ︋﹥ ︗︀﹍ـ︀ه ︠ـ   ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ﹋︀ر﹎︣ آ﹎︀ه ﹋︧﹩ ﹝︀ ︑︀ ︀﹐ ︋﹥ ا︫︐︊︀ه ﹁﹊︣ ﹝﹩

﹤︀﹞︨︣ د ︑﹀﹊︣ ﹋︣ده و ︋︀ ︫﹠︀︠️ ا﹇︐︭︀د ︨﹫︀︨﹩ ﹡︷︀م﹢︠ ﹤﹆︊︵ ﹏ ـ﹥ ︠ـ﹢د و        داری و ︑︱︀د﹨︀ی﹆︊︵ ﹩︀ی ︑ـ︀رآن و ︋ـ︀ ︋︣ر︨ـ﹩ ﹋﹢︫︪ـ ﹩﹡︪︡﹡

︋ـ﹥ ︗︀﹝︺ـ﹥    داری ︨ـ︣﹝︀﹥ ︗︀﹝︺ـ﹥   را ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ﹋︀︑ـ︀﹜﹫︤ور ︑︊ـ︡﹏    ︠ـ﹢د  ︻﹞﹙﹩ ا﹝﹊︀﹡︀ت ︋︣ر︨﹩ ﹡︐︀︕ ﹡︷︣ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آ﹡︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢ری ︨﹫︀︨﹩ 

 .︋︣ای ︑﹆﹅ آن ﹝︊︀رزه ﹋﹠︨︡﹠︖﹫︡ه و ای ︠︀رج از ذ﹨﹟ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ او︨️  ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ﹋﹥ ︡︎︡ه

﹋﹥ ا︋︐ـ︡ا ︋ـ︡ون ︫ـ﹠︀︠️ از ︗︀﹝︺ـ﹥     ای  ︵︊﹆﹥. ﹡﹥ ︋﹥ ︑﹉ ︑﹉ ﹋︀ر﹎︣ان ﹇︀︋﹏ ا︵﹑ق ︋﹥ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︨️ ﹁﹆︳  »︋︣ای ︠﹢د«و  »در ︠﹢د«او﹐ً ا﹎︀﹨﹩  

و آ﹡﹍ـ︀ه ﹋ـ﹥ ︋ـ︀ ︋︣︠ـ﹢رداری از ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧ـ﹛      . ︫ـ﹢د  ︋︡ون ﹨︡ف ﹝︖︊﹢ر ﹝﹩ای  ی ︨﹫︧︐﹛ ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹁︪︀ر﹨︀ی آن ︋﹥ ﹝︊︀رزه︎﹫︣ا﹝﹢ن ︠﹢د و ︑︱︀د﹨︀

﹁︺︀﹜﹫ـ️  از ︵︣ـ﹅  ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︊︀رزه ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی ︨﹫︀︨﹩ و ا﹇︐︭ـ︀دی او   – ︱﹢ر ا﹇︐︭︀دی︻﹙﹞﹩ ﹋﹥ در ︠︀رج از ︗︣︀ن ﹝︊︀رزه او و﹜﹩ ﹝︐︃︔︣ از 

ای  ︫ـ﹢د ︋ـ﹥ ︵︊﹆ـ﹥    ︑︊ـ︡﹏ ﹝ـ﹩  ﹋︀ر﹎︣ان و رو︫﹠﹀﹊︣ان ﹝︊︀رز ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ︻﹆﹑﹡﹩ آ︡ و  ا﹡﹍﹙︦ ︋﹥ د︨️ ﹝﹩﹝︀ر﹋︦ و ︻﹞﹙﹩ رب ︀︑︖ ︻﹆﹑﹡﹩ و

﹤︀﹞︨︣ ︀ه ︠﹢د در ﹡︷︀م﹍︀︗ ـ﹩   داری و ︵︊﹆﹥ آ﹎︀ه از ﹝︣︑︊﹥ و﹞ ﹏︡ـ﹟ آ﹎ـ︀﹨﹩ ︋ـ︀ ︑﹢﹜ـ︡ ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ و︗ـ﹢د         .︫ـ﹢د  ای ﹋﹥ ︋︣ای ︠﹢د ﹨︡ف دارد ︑︊ـا

︫︡، از ﹜︀ظ ︻﹆﹑﹡﹩ ﹡﹫ـ︤   ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋︡ون ︨︣﹝︀﹥ از ﹜︀ظ ︗︧﹞︀﹡﹩ ﹝︐﹢﹜︡ ﹡﹞﹩. ︫﹢د ﹝﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️ و﹜﹩ ︋﹥ ︻﹙️ و︗﹢د او ︑﹊﹞﹫﹏

آ﹎︀﹨﹩ ︑﹉ ︑﹉ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︊︀رز ﹁﹆ـ︳ و ﹁﹆ـ︳ از ︵ـ︣ق ﹝︴︀﹜︺ـ﹥ ﹝︐ـ﹢ن       .ار︑﹆︃ ︀︋︡آن ︋﹥ آ﹜︐︣﹡︀︑﹫﹢ ︑﹢ا﹡︧️  ︻﹙﹛ ︋﹢رژوا﹩ ﹡﹞﹩﹊︀﹝﹏ د︀﹜﹊︐﹫﹊﹩ ︑︋︡ون 

 ﹅﹫﹝︻ ﹜﹁ ︀ر﹋︧﹫︧︐﹩، و﹞ ﹩﹝﹚︻︀︺﹛︀︴﹞ ﹟تا ﹅︣︵ ا︨️ از ﹟﹊﹝﹞ ︀﹡آ ️﹫﹛︀︺﹁ ︬︪﹞ ︳آن در ︫︣ا ︕︀︐﹡ ︊︀رزه ﹇︴︺︀ً ﹝﹩. ﹋︀ر︋︣د﹞ ﹟ا﹡ـ︡   ا﹢︑
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﹁︣ا﹠ـ︡ی ︎﹫︪ـ︣و﹡︡ه و ︑﹊︀﹝ـ﹏ ︀︋﹠ـ︡ه ا︨ـ️ ﹋ـ﹥        ﹝︀ر﹋︧﹫︧﹛ ﹝︓﹏ ﹨︣ ︑﹀﹊ـ︣ ︻﹙﹞ـ﹩ د﹍ـ︣ی   . و ︀︋︡ ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︀ر﹋︧﹫︧﹛ از ﹜︀ظ ︻﹙﹞﹩ ﹝﹠︖︣ ︫﹢د

 .︎﹫︪︣وان ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹥ ︻﹙﹢م ز﹝︀ن ︠﹢د و ︑︽﹫﹫︣ات و ︑﹢﹐ت ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ︑﹢︨︺﹥ آن ﹝﹠﹢ط ا︨️ ︋﹥ ا︫︐︽︀ل ﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ ر﹨︊︣ان و 

﹋︀ر﹎︣ان ﹡﹫︧️ ﹋﹥ روزی ︀︋︡ ︋﹥ و︗ـ﹢د آن  در ︲﹞﹫︣ ﹝︀ر﹋︧﹫︧﹛ ﹉ ︎﹊﹫︕ ︋︧︐﹥ در ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه  .﹁﹛ ﹝︀ر﹋︧﹫︧﹛ ︋︀ ﹋︀ر︋︣د و ︑﹢︨︺﹥ آن ︻︖﹫﹟ ا︨️

ازی ﹋﹥ ار﹊﹥ ﹇︡رت را ︋﹥ آ︨︀﹡﹩ ر﹨︀ ﹡﹊︣ده و ︋﹥ ︭︠﹢ص از ︵︣﹅ ︻﹙﹛ ︋︣ای در ﹨ـ﹛  ︨️ ︋︣ای ︾﹙︊﹥ ︋︣ ︋﹢رژو ︋︊︣﹡︡؛ ︋﹙﹊﹥ ︗︧︐︖﹢ی ﹝︡اوم ︻﹙﹞﹩ ︎﹩

︎ـ︦ و﹇︐ـ﹩ ﹊﹫﹞ـ﹩ از ﹝ـ︀ر﹋︦ ﹡﹆ـ﹏       .︀︋︡ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ︋﹥ ا︣︵ ﹟﹅ ︋﹥ ︗﹠︊︩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ا﹡﹊︪︀ف ﹝﹩ .﹋﹠︡ ︫﹊︧︐﹟ ﹝︀ر﹋︧﹫︧﹛ ﹋﹢︫︩ ﹝﹩

﹩﹞  ﹤﹋ ︡﹠﹋: 

︋﹠ـ︀︋︣ا﹟ آ﹎ـ︀﹨﹩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ︐﹩    «﹎﹫ـ︣د ﹋ـ﹥    و ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩» ﹎﹫︣د ﹎︣ ︨︪︣﹞﹥ ﹝﹩آ﹎︀﹨﹩ از ︲︣ورت ا﹡﹆﹑︋﹩ ︋﹠﹫︀دی، آ﹎︀﹨﹩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩، از ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر«

﹝︀ را » ︑﹢ا﹡︡ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، در ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ و در ﹝︀︑︣︀﹜﹫︧️ ا﹨﹏ ︻﹞﹏ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ﹁﹆︳ در و︗﹢د ﹉ ﹋︀ر﹎︣ ﹝﹩

و︗ـ﹢د  «و  »︨︪︣ـ﹞﹥ ﹎ـ︣﹁︐﹟  «؟ و آ︀ ﹡︡﹋︀ر﹎︣ ︋﹢د︋﹩ ﹝︀ر﹋︧﹫︧️ د﹍︣ ، ﹁︣در﹉ ا﹡﹍﹙︦ و د﹨︀ رو︫﹠﹀﹊︣ ا﹡﹆﹑﹋﹠︡؛ آ︀ ﹋︀رل ﹝︀ر﹋︦ ︋️ زده ﹝﹩

︑﹢︲﹫ ا ﹤﹋ ﹟﹍﹢﹡﹥ آ﹎︀﹨﹩ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧︐﹩ ﹝︐︃︔︣ از ﹝﹢︗﹢د️ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︨️ و ︋ـ﹥  در ︋︀﹐  در ﹇︀﹝﹢س آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩  ﹉﹫︤ ﹨︧︐﹠︡؟ »دا︫︐﹟

﹩﹞ ﹤﹝︪︨︣ ︡ه ا︨️﹎﹫︣د  ا︮︴﹑ح از آن﹞آ. 

﹞ ﹟︀دی ︋﹥ ادرون ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋︣ده ︫﹢د و ︑﹞︀م ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢د  ﹢︲﹢ع ا︫︀ره ﹋︣ده﹝︀ر﹋︦ و ا﹡﹍﹙︦ در ﹝﹢ارد ز ﹤︋ ︡︀︋ ﹩︐︧﹫﹛︀﹫︨﹢︨ ﹩﹨︀﹎ا﹡︡ ﹋﹥ آ

 .ا﹟ ا﹡︐﹆︀ل ︫︡د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ آ﹎︀﹨﹩ و آ﹡︀ن ︮︣ف 

︋ـ︡ون ︑ـ﹢ری ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ ︗﹠ـ︊︩ ا﹡﹆﹑︋ـ﹩      « :او ︋︣ای ︑︣︿ ︗﹞﹙﹥ ﹜﹠ـ﹫﹟ . ﹨︀ی ﹝︀ر﹋︦ ﹝︀رت دارد ﹎﹫︣ی ︾﹙︳ از ﹎﹀︐﹥ ﹝ ﹟︧﹊﹫﹞﹩ در ﹡︐﹫︖﹥

ای ا﹡﹆﹑︋ـ﹩   ای ︠︀ص، ﹝︧︐﹙︤م و︗﹢د ︵︊﹆﹥ ی ا﹡﹆﹑︋﹩ در دوره﹨︀ و︗﹢د ا︡ه« :︫﹢د ︋﹥ ا﹟ ﹎﹀︐﹥ ﹝︀ر﹋︦ ﹝︐﹢︨﹏ ﹝﹩ ».︑﹢ا﹡︡ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹩﹡﹞

︋ـ︡ون ︗﹠ـ︊︩ ا﹡﹆﹑︋ـ﹩، ︑ـ﹢ری     « ︺﹠ـ﹩  ا︨️ و ﹝︴︀︋﹅ ︋ـ︀ ︗﹞﹙ـ﹥ ﹝︊︀ر﹋ـ﹥ ا︪ـ︀ن،    ︻﹊︦ ︗﹞﹙﹥ ﹜﹠﹫﹟ ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹎﹫︣د ﹋﹥  ︠﹢د ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩و  .».ا︨️

 )﹨﹞︀﹡︖︀( »﹢ا﹡︡ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡︑ ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹡﹞﹩

︀  اـ︡ه » ︨︪︣ـ﹞﹥ «︵︊﹆ـ﹥  . »︗﹠︊︩«ز﹡︡ و ﹜﹠﹫﹟ از  ︣ف ﹝﹩» ︵︊﹆﹥«آ︀ ︗﹞﹑ت ﹝︀ر﹋︦ و ﹜﹠﹫﹟ ︻﹊︦ ︡﹊﹍︣﹡︡؟ ﹝︀ر﹋︦ از  ی ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ ﹨ـ︣   ﹨ـ

︣ دو ︗﹞﹙ـ﹥ ﹝﹊﹞ـ﹏   ﹝︀ر﹋︦ از ﹝︀︑︣︀﹜﹫︧﹛ و ﹜﹠﹫﹟ از د︀﹜﹊︐﹫ـ﹉؛ اـ﹟ ﹨ـ    .ی ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹨︣ دوره ﹝︣ک ︗﹠︊︩ ا﹡﹆﹑︋﹩ آن ︵︊﹆﹥﹨︀ دوره ا︨️، و ا︡ه

ا﹝︀ ︗﹞﹙﹥ ﹊﹫﹞﹩ ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹝ـ︀ر﹋︦ و ︲ـ︡ ﹜﹠ـ﹫﹟    . ︡﹊﹍︣﹡︡، ︋﹥ ︫︣ط ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹢اه و در ︠︀رج از ﹝︐﹟ از آ﹡︀ ︨﹣ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫﹛

︋ـ﹥ و︗ـ﹢د    ؛ در ︮﹢رت و︗﹢د ︗﹠︊︩ ا﹡﹆﹑︋ـ﹩، و ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹁︣﹝﹢﹜︊﹠︡ی ﹇︀︋﹏ ﹁﹛ ﹝﹠︺﹆︡ ︫﹢د در ﹋︊︣ا ︮︽︣ای ︠﹢د ﹝︐︱︀د ا︨️ ︋︀︫︡

 ︑﹢ری ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹥ ﹡﹫︀زی ا︨️؟

 ﹩﹊︤﹫﹁︀︐﹞ ﹟﹨ذ ﹩﹝﹫﹊﹤﹡︀﹫﹞ ︡ارد﹡ ﹉﹫︐﹊﹛︀ای ︋︀ د .﹩﹞ ﹩﹊ ﹩︋﹑﹆﹡ر ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ را ︋︀ ︗﹠︊︩ ا﹢︱ ︦﹀﹡ ﹩︐︨ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ او   : دا﹡︡ او ︋﹥ را﹆︊︵

در﹎﹫︣ ﹝︊︀رزه ︠﹢د ︋ـ﹥ ︠ـ﹢دی    ﹥ ﹠︡ ︨︀﹜﹩﹝︀﹡︡ ﹋ دارد، ﹝﹩» در ︠﹢د«، ︑﹢ری ا﹡﹆﹑︋﹩ را ﹨﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︋︣︠﹢ردار ا︨️︑︺︡اد ﹋︓﹫︣  »و︥﹎﹩«﹋﹥ از

﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️ ︪︣︋️ ﹝﹀﹙﹢ک ︣ا ا﹟ ﹨﹞﹥ در  ﹥ ﹝︀ر﹋︧﹩، ﹥ ﹜﹠﹫﹠﹩ و ﹥ ﹋︪﹊﹩؟︎︦ ! ︋︪﹢د ︑︀ ︋﹥ و︗﹢د ا﹟ آ﹎︀﹨﹩ در ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه ︠﹢د ︎﹩ ︋︊︣د

﹝︧ـ﹟ ﹊﹫﹞ـ﹩ ﹝︀﹡﹠ـ︡ی ︋ـ﹥     د︨ـ︐﹢ر  ا︨️، و﹇︐ـ﹩ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥     ﹋﹢︫︩ ︋﹫﹢ده  ﹋︣ده﹝︐﹞︀دی ﹨︀ و ﹇︣ون  ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︪﹀﹫︀ت و ا︠︐︣ا︻︀ت ﹝︐︺︡د ︵﹩ ﹨︤اره

 ︀︎︣و﹜︐︀ر ﹤﹚﹫﹞ ا﹜︺﹫﹠﹩ ︻﹙﹛ ا﹜︺﹙﹢م از﹥﹁︣︵ ﹟﹫﹠ و آ﹝︀ده ︣︲︀ ︣ون ﹝﹩︋﹥ ︮﹢رت﹫︋ ︡︗. ︩﹫︎ ﹩﹨︀﹎︫︣ط ︎﹫︪︣﹁️ ﹨︣  در وا﹇︹ و︗﹢د ︎﹫︪﹫﹠﹩ آ

﹥ ︑﹞︀︤ ا︮ـ﹙﹩  ︨️، ﹥ ا︗︣ای ﹉ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︨︀ده ︮﹠︺︐﹩ و  ﹅﹚︠ ﹤﹉ ا︔︣ ﹨﹠︣ی و ﹥ ︎﹫︪︊︣د ﹉ ﹝︊︀رزه ا﹡﹆﹑︋﹩؛ ا﹟ ︮﹀️ و︗ ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹡︧︀﹡﹩

︣ . ا︨️ ا﹡︧︀ن ﹋︀ر ا﹡︧︀ن آ﹎︀ه ︋︀ ر﹁︐︀ر ︾︣︤ی ︵︊﹫︺﹩ و از ︗﹞﹙﹥ ر﹁︐︀ر ︾︣︤ی ︠﹢د ﹡︐﹫︖ـ﹥ ﹁︺︀﹜﹫ـ️ ︠ـ﹢د را ا︋︐ـ︡ا در ذ﹨ـ﹟ ︠ـ﹢د       ) آ﹎ـ︀ه (ا﹡︧︀ن ﹝ـ︀﹨

﹩﹞ ﹅﹆﹞ ﹩﹞ ﹅﹆︑ و ︨︍︦ در د﹡﹫︀ی وا﹇︹ ︋﹥ آن ︡﹠﹋ ︪︡︋ .﹤﹞︀﹡︣︋ و︗﹢د ︀ت ا︗︣ا﹫︤︗ د و﹢︫ ﹅﹆﹞ ︡︀︋ ﹤﹋ ﹩﹁︡﹨ آن ﹋ـ﹥  ای ︗︀﹝︹ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹩

﹝︊︀رزه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹁﹆ـ︳  . ﹡﹫︀ز ﹇︴︺﹩ ︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ د︨︐﹥ ︗﹞︺﹩ ا﹡︧︀﹡︀ و از ︗﹞﹙﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ روز﹝︣ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︨️ ا︨️ ﹉ ︎﹫︩ ︫︀﹝﹏ آ﹝﹢زش

︺﹠ـ﹩  ︋ـ﹥ ﹝ (﹨︀ی ا︗︐﹞ـ︀︻﹩   د﹇️ ︋︀ ︋︣ر︨﹩ وا﹇︺﹫️︋﹥ ︋︀ روش ﹝︀︑︣︀﹜﹫︧︐﹩ د︀﹜﹊︐﹫﹊﹩ و ﹋﹥ ︫﹢د  ا﹡﹆﹑︋﹩ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩از ︎﹫︩ ای  ︋﹥ د﹜﹫﹏ و︗﹢د ︋︣﹡︀﹝﹥
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و ﹝︧ـ﹫︣ ﹋﹙ـ﹩ ر︨ـ﹫︡ن ︋ـ﹥ ﹨ـ︡ف را ︋ـ︀ ـ︡ا﹋︓︣ ︗︤﹫ـ︀ت ﹝﹞﹊ـ﹟          ︫ـ︡ه  ، از ︗﹞﹙﹥ ︑﹠︀︨︉ ﹡﹫︣وی ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ﹝﹫︀ن ︵︊﹆︀ت ا︮﹙﹩، ︑﹠︷ـ﹫﹛  )︗︀﹝︹ آن

را رو︫ـ﹟ ﹋ـ︣ده   ا﹡︖︀م ا﹟ ﹋︀ر و ﹡﹫︤ ا︗ـ︣ای ﹨ـ︡ف ا︮ـ﹙﹩     و ا︫﹊︀ل ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︪︬  ﹎︣و ︵︣﹆﹥ ︑︣و︕ و ︑︊﹙﹫︼ آن را در ﹝﹫︀ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر) ︑︀﹋︐﹫﹉(

ا﹎ـ︣  . ︫ـ﹢د  ︫﹢د و ︑︽﹫﹫︣ات ﹐زم ا︻﹞︀ل ﹝﹩ ︲︣ور︑︀ً ︋︀ز︨﹠︖﹫︡ه ﹝﹩ای  در ︗︣︀ن ﹝︊︀رزه ا﹡﹆﹑︋﹩ ︤︗ ️︮﹫︀ت ﹠﹫﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ا︨️ ﹋﹥ رو︫﹟  .︋︀︫︡

︡  ﹥ ﹋﹙﹫️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹫︤ ﹋﹞︀﹋︀ن در ﹝︺︣ض ﹡﹢︨︀﹡︀︑﹩ ︨️ ﹋﹥ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ﹝ـ﹛ در ︫ـ︣ا︳ ا﹇︐︭ـ︀دی و ﹐︗ـ︣م ︑﹠︀︨ـ︉ ﹡﹫︣و﹨ـ︀ ︑﹞﹫ـ﹏ ﹝ـ﹩          و︗ـ﹢د  . ﹋﹠ـ

﹨︡ف ﹝︊︀رزه ︋︀ ︠ـ﹢د ﹝︊ـ︀رزه ︑﹊︀﹝ـ﹏    . د﹨︡ ︀ل ا﹝﹊︀ن ︑︽﹫﹫︣ات آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︋︺︡ی و  ︑﹆﹢️ ︗﹠︊﹥ ا︗︣ا﹩ آن را ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ ای از ︎﹫︩ در ︻﹫﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥

︨ـ️ ﹋ـ﹥ از ︑﹙﹀﹫ـ﹅      ︑﹢ری ا﹡﹆﹑︋﹩، د﹇﹫﹅ ︑ـ︪︑ ﹟︣﹫︭ـ﹩  . ﹠﹫﹟ ︑﹊︀﹝﹙﹩ ︋︡ون و︗﹢د ﹫︤ی ﹋﹥ ︀︋︡ ︑﹊︀﹝﹏ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫️︧︀︋︡؛ و﹜﹩  ﹝﹩

︣ ] ︑︪﹊﹫﹑︑﹩[از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝︀دی، و ذ﹨﹠﹩( ا︗︐﹞︀︻﹩ –ر ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ ا﹇︐︭︀دی ی د﹨︀ روش ﹝︀ر﹋︧﹫︧︐﹩ ︋︀ وا﹇︺﹫️ در ـ﹉   )︠﹢د ︵︊﹆﹥ ﹋ـ︀ر﹎

︡︠︀ص ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ د︨️ آ ﹤︴﹆﹡.  ︣ ︡  ﹝ـ﹩  ︫﹊︀فٌ ﹝﹫︀ن ︗﹠︊︩ ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی و ︗﹠︊︩ ا﹡﹆﹑︋﹩ را ﹨﹞﹫﹟ ︑︪﹫︬ ︻﹙﹞﹩ ︎ﹳـ ︑﹙︣ا﹡︧ـ﹩ ﹋ـ﹥   . ﹋﹠ـ

︫﹢د ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹡︀﹁﹩ ︲︣ورت ︑︡و︑ ﹟﹢ری  ﹝﹩ ﹝﹢︗︉ ︑︤﹜︤ل و ︨﹫︀﹜﹫️ آنای  ﹋﹠︡ و ︑︀ ا﹡︡ازه ﹩︑︺﹫﹟ ﹝﹁︣ا﹠︡ ﹝︊︀رزه ︻﹞﹙﹩ ︋︣ای ﹋︀﹜﹫︊︣ه ﹋︣دن ︋︣﹡︀﹝﹥ 

︩ ) ︻﹞﹙﹩  –︑﹢ر﹉، ︨﹫︀︨﹩ و ا﹇︐︭︀دی (﹝︺﹫﹠﹩ از ︗︣︀ن ﹝︊︀رزه ای  ا﹡﹆﹑︋﹩ در ﹡﹆︴﹥ ﹨ـ︀ی آن ︋︀︫ـ︡؛ ـ﹢ن ︑ـ﹢ری      ﹁ـ︣ض  ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︀︋︡ از ︎ـ﹫

︡ ﹝︺︐︊︣ ︋︀︫﹠︡ ا﹡︧︀﹡︀﹩ ن ︑﹢ا﹡︡ در اذ﹨︀ ا﹡﹆﹑︋﹩ ︀︮﹏ ︗﹞︹ ︔﹢ا︋︐﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹁﹆︳ ﹝﹩ ﹨ـ︣ ﹝︊ـ︀رزه    .﹋﹥ ا︨︀︨︀ً از ︠﹢دٌ ﹁︺﹙﹫️ ﹝︊︀رزه ﹝︐︃︔︣ ﹡﹫︧ـ︐﹠

 .︫﹢د ﹋﹥ در ︗︣︀ن ︻﹞﹏ ﹝﹆﹅ ﹝﹩ ︨️ ای ︎﹫︪﹫﹠﹩ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه و ﹨︡ف ︠﹢دؤ. ای ﹨︡﹁﹞﹠︡ ︋︀︫︡ ︀︋︡ ﹝︊︀رزها﹡﹆﹑︋﹩ 

     ﹩﹝︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨  در ︾︣ب ﹤﹋﹅︣︵ از ️﹞﹢﹊ ︣ل︐﹠﹋ ︀﹊︡﹠︨ ︣︋ ︀﹨ ﹞︣﹀﹊ ︀ی ﹋︀ر﹎︣ی﹨ ﹤︀﹞︣︀ن ︨ـ﹫﹞ ﹩︊︀رزه ︑︀ر﹞ ﹉ ل﹢︭﹞ ️︨︀  داران و

     ️ آ﹇ـ︀ی ﹊﹫﹞ـ﹩ ︑︧ـ﹙︳ ﹡︧ـ︊﹩ و     . ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︫﹊︧️ ﹋︀ر﹎︣ان ︠︐﹛ ︫︡ه ا︨️ و ︑︀ ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ آ﹜︐︣﹡ـ︀︑﹫﹢ د﹍ـ︣ی ︗ـ︤﹍︀﹟ آن ﹡︪ـ︡ه ا︨ـ

﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︮︡وده ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا﹞ در ︀﹨︀﹊︡﹠︨ ︣︋ رژوازی را﹢︋ ﹩︀ن ︑︧ـ︣ی ﹝ـ﹩  ﹋﹠︡ و ︋﹥  ﹝﹩  داری ﹝︴﹙﹅ ﹝︪︣وط  و ︑︀ر︗ ﹤﹝﹨    د﹨ـ︡ و ︋ـ︡︑︣ از

﹩﹞ ︀﹊︡﹠︨ ﹏﹊︫ ﹩︑آن را ﹡︀︫﹩ از ﹋﹫﹀﹫️ ذا ﹤﹝﹨  ︡﹡︣ا﹜︺ـ︡ه   . دا﹫︓﹋ ️﹢د ︋﹥ ︻﹙️ ︻︱ـ﹢︗﹢﹞ ﹩︀﹊︡﹠︨ ︀ی﹡︀﹞︀د ︵︊﹆︀︑﹩ در ︨︀ز︱︑ ﹤﹋ ﹩﹛︀ در

︖ـ﹥ ︫﹊︧ـ️ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ︐︀ در    ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆ـ︀︑﹩ و از ـ﹉ ︵ـ︣ف ﹡︐﹫    ︨﹠︀﹨︀﹊︡﹫︣ه ︫︡ن ︋﹢رژوازی ︋︣ . ︑﹢ا﹡︡ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋︀ر﹎︣ان ﹡﹞﹩

﹨ـ︣ دوی اـ﹟ ︻﹙ـ﹏ ﹡︧ـ︊﹩، و     . ﹝︊︀رزه ︋︀ ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛  ا︨️ و از ︵︣ف د﹍︣ ﹡︐﹫︖﹥ ا﹝﹊︀ن ا﹇︐︭︀دی ︋﹢رژوازی در︣︠︡ن ﹇︪︣ ا︻﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️

   .︑﹢ا﹡︡ ︫﹊﹏ ﹝︺﹫﹠﹩ از ﹝︊︀رزه را ﹝﹠︧﹢خ ﹋﹠︡ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹊︊︀ر ︋︣ای ﹨﹞﹫︪﹥ ﹡﹞﹩. ﹝︪︣وط ︋﹥ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ﹨︧︐﹠︡

﹋﹠︡ ﹡﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫﹊﹏ ︨﹠︡﹊︀، ︋﹙﹊ـ﹥ ﹝︣︋ـ﹢ط ︋ـ﹥ ﹝︀﹨﹫ـ️ ﹝︊ـ︀رزه ︠ـ﹢د ︋ـ﹥         ﹩ ﹋﹥ ︑︧﹙︳ ︋﹢رژوازی را ︋︣ ﹝︊︀رزه ︨﹠︀﹊︡﹩ ﹝﹞﹊﹟ ﹋︣ده و ﹝﹩آن ︻︀﹝﹙

︠﹢دی ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️ ﹋﹥ ﹥ در ︨︴ ا﹇︐︭︀دی و ﹥ در ︨ـ︴ ︨﹫︀︨ـ﹩ در ﹝︺ـ︣ض ﹡﹀ـ﹢ذ ︵﹫ـ︿ ︨﹫︀︨ـ︐︀ی ︋ـ﹢رژوا﹩ ﹇ـ︣ار دارد؛ از ︨﹫︀︨ـ︐︀ی          

︐︨︀﹫︨ ︀︑ ﹩︧﹫﹚︎ ٌ︀﹝﹫﹆︐︧﹞﹉﹫︑ـ︀ر   . ︀ی ﹜﹫︊︣ال و د﹝﹢﹋︣ا﹋ ︳︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋︣ ︨︣ ﹝ـ︤د و ︫ـ︣ا﹞ ،   ﹤︀﹞︣داری ︨ـ️ ﹋ـ﹥    ذا︑ـ﹩ ﹡︷ـ︀م ︨ـ

ای ︨ـ️ ﹋ـ﹥ از    ﹝︀﹡ـ︡ ﹝︊ـ︀رزه   ︵︣﹁﹫﹟ ﹝︊︀رزه ﹡︀﹎︤︣ ︋︣ ︨︣ ﹝﹠︪︃ ا︮﹙﹩ درآ﹝︡ ︠﹢د ﹋︪﹞﹊︩ دار﹡︡، و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︑︀ ﹝︊︀رزه در ا ﹟ـ︡ ︋ـ︀﹇﹩ ﹝ـ﹩   

ی ︨﹥ ﹎︀﹡﹥ ﹝︊︀رزه ﹨︀ و ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت آ﹎︀﹨︀﹡﹥، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︻︣︮﹥) در ︫︣ا︳ ﹁﹆︡ان آ﹎︀﹨﹩ ︵︊﹆︀︑﹩ (︐﹥ ︵︣ف ﹋︀ر﹎︣ان ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹢دا﹡﹍﹫

 .﹎﹫︣د  ︵︊﹆︀︑﹩، ا﹡︖︀م ﹝﹩

درآ﹝︡ن ﹝︊︀رزه ︠﹢د︋﹥ ︠﹢دی ﹋ـ︀ر﹎︣ان در   ﹋﹠︐︣ل︨﹫︣ ︑︀ر︡︊︑ ﹩﹏ ﹝︊︀رزه ︠﹢دا﹡﹍﹫︐﹥ ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹥ ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛ ︑ ︀️ در ﹁︣﹝﹢﹜︊﹠︡ی ︋︀﹐      

و﹜﹩ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︑﹆︭﹫︣ ا﹟ ﹋︀ر را ︋﹥ ﹎︣دن ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︺﹫﹠﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان . داری ﹡﹀︐﹥ ا︨️ ﹇︀︋﹏ ︑﹞﹏ ︋︣ای ︫﹫﹢ه ︑﹢﹜﹫︡ ︨︣﹝ ﹤︀︀ر﹢ب

ـ  ، ︺﹠ـ﹩ ︨ـ﹠︡﹊︀ ﹝ـ﹩   )﹡︀﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹡︧ـ︊️ ︋ـ﹥ ـ﹩؟   (︋︣ای ا﹟ ﹝︊︀رزه ︠﹢دا﹡﹍﹫︐﹥ و ︋﹥ ﹇﹢ل آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ﹡︀آ﹎︀﹨︀﹡﹥ او ﹝︀ـ﹏ ︋ـ﹢د ﹋ـ﹥ ︗﹠ـ︊︩     . ︡ازدا﹡

داری ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹫ـ︣وی ﹝﹠ـ︡م ﹋﹠﹠ـ︡ه آن ︑︊ـ︡﹏      داری ﹡﹥ ︋﹥ ︗︤ء درو﹡﹩ روا︋︳ ︨︣﹝︀﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ︑﹢︨︺﹥ ︨︣﹝︡﹠︨ ﹩﹠︺﹤︀﹊︀، ﹎︣ان ا﹡﹍﹫︐﹥ ﹋︀ر︠﹢د

ای  داری و ﹁︣و﹋︀︨ـ︐﹟ ا﹨ـ︡اف آ﹎︀﹨︀﹡ـ﹥    ︋ـ︣ای ا︨ـ﹆︀ط ︨ـ︣﹝︀﹥   ای  ︑﹞﹫ـ︡ و ︋︣﹡︀﹝ـ﹥  ︠﹢د ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︨﹠︀﹊︡﹩ و ﹡︡ا︫ـ︐﹟  ︫﹢د و  ا︫︐︊︀ه آ﹡︀ را در 

  .دا︫︐﹠︡ ︀︋︧️ ﹝﹩ ﹡﹞﹩ ︵︊﹫︺﹩آ︾︀ز ︋﹥ ︵﹢ر  از ﹨﹞︀ندا﹡︡ ﹋﹥  ﹝﹩
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 ﹡︷︀رت ﹡︀آ﹎︀﹨﹩ ︋︣ آ﹎︀﹨﹩

      ﹩﹝﹫﹊ ︊︀ن ︠﹢د︵︀﹞ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤︋ ️︨ا﹐︑﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ︠﹢د وا﹇︿ ا﹣︨﹩﹞ را ﹝︴︣ح ﹩ ︡﹠﹋: 

»﹤︀﹞︨︣ ︀︋ ︣ح ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹋﹥ ﹝︊︀رزه︴﹞ ﹟︨ ﹟در﹡﹌ ا ﹩︋ ︀︖﹠︤ب ا︨️ داری و ا﹜︽︀ی ﹡︷︀م ﹝︤دی ﹋︀ر ︑︪﹊﹏ ﹋︀ر﹎︣ی ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ در ا ︀ر﹋ .

︀︋︡ ︋﹥ ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︋︧ـ︍︀ر﹡︡ ﹋ـ﹥ ︗ـ︡ا از     ﹋︀ر﹎︣ان ا﹝︣ ﹫︀︑﹩ ﹝︊︀رزه ︋︀ ︨︣﹝︀﹥ داری را ︠﹢د ﹡︀︊︡ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ و آن رای  ︎︨︣﹛ ︣ا؟ ︣ا ︑﹢ده ﹝﹩ ﹝﹟

︀  آ﹡︀ و ︋︣ ﹁︣از ︨︫︣︀ن ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️؟ ︣ا ︠﹢دٌ ︑︪﹊﹏ ﹋︀ر﹎︣ی ﹡︀︊︡ ﹇︡رت ︨﹫︀︨﹩ را ︋﹥ ط ︨ـ︣﹝︀﹥ داری  ﹠﹌ آورد و ︋﹥ ︨﹢ی ︣︋﹫︡ن ︋︧ـ

︨﹫︀︨ـ﹩ ︋ـ︣ای ر﹨ـ︀﹩ ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ـ﹉       ی  ﹋︀ر﹎︣ان ︀︋︡ ﹝︊︀رزهی  ︣ا ︑﹢ده ︎﹫︩ رود؟ ﹝﹍︣ ﹡﹞﹩ ﹎﹢﹫﹛ ر﹨︀﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ا﹝︣ ︠﹢دٌ ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️؛ ︎︦

 »︣داز﹡︡؟ ﹩﹢ن ا﹁︤ا︩ د︨︐﹞︤د و ﹡︷︀︣ آن ︋︍﹨︀ ا﹇︐︭︀دی ︋︣ای ︠﹢ا︨️ی  ︋﹥ ﹝︊︀رزه ︋︧︍︀ر﹡︡ و ︠﹢د ︮︣﹁︀ً –﹎﹫︣م از ︠﹢دٌ﹋︀ر﹎︣ان  –ا﹇﹙﹫️ 

 

︣ا؟ او از ﹋︡ام ︤ب . دا﹡︡ ﹋﹥  از ﹋︀ر﹎︣ان ︗︡ا و  ︋︣ ﹁︣از ︨︣ آ﹡︀ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️ ︤ب را ︑︪﹊﹙﹩ ︾﹫︣﹋︀ر﹎︣ی ﹝﹩، ﹨︀ی ︠﹢د در ︎﹫︪﹀︣ض وی     

︡  ا﹝︀ او ا﹟ ︋︀ر ﹠﹫﹟ ﹡﹞ـ﹩ .  ﹫﹛رو ﹨︧︐︋︣ ︨︣ ا︨﹞︀ رو ︋﹥  ︀︫︡ ︋︀ز ﹨﹛ ︋︀ ﹡︤ا︻﹩ ︑﹢ا﹡︡ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟ ز﹡︡؟ آ ︀︤ب ﹋︀ر﹎︣ی ﹡﹞﹩ ︣ف ﹝﹩ . ﹋﹠ـ

︩︨︣︎ ︀︋: » ﹩︑︀﹫ ︣﹞︣ا ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان ا...«ی ؟ ﹋﹙﹫︡ واژه ﹩﹝﹞     ﹩ـ﹏ ︋︺ـ︡ ر﹝ـ︤ ︻︊ـ﹢ری را ﹋ـ﹥ ︗︧ـ︐︖﹢           ︋ـ﹥ د︨ـ️ ﹝ـ︀ ﹝ـدر ﹝︣ا ︡︀د﹨ـ︡ ﹋ـ﹥ ︫ـ

︡   ︀﹐ ︋﹆﹫﹥ ︗﹞﹙﹥ را ︋ـ﹥ ︠ـ﹢︋﹩ ﹝ـ﹩    !︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ :ارد︢﹋︣د﹛ در ا︠︐﹫︀ر﹝︀ن ︋﹍ ﹝﹩ ︐﹠︡ ﹋ـ﹥ در ـ︤ب ﹝︐︪ـ﹊﹏    ︑ـ﹢ده ﹋ـ︀ر﹎︣ ﹋︧ـ︀﹡﹩ ﹨︧ـ    . ︑ـ﹢ان ﹁﹞﹫ـ

﹩﹝﹡   ︡  ﹇︊ـ﹏ از اـ﹟ ﹋ـ﹥ داوری ︋﹫︪ـ︐︣ی ︋﹊﹠ـ﹫﹛ ︨ـ︺﹩      . ︫﹢﹡︡ و در ز﹝︣ه ا﹇﹙﹫️ ﹡﹫︧︐﹠︡؛ ︺﹠﹩ ا﹋︓︣️ ﹋︀ر﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢﹐ً ︋﹥ ︤ب روی ﹡﹞ـ﹩ آور﹡ـ

﹫️ ا︡︎ ﹟︡ه ︋︧﹫︀ر ﹝﹞ـ﹩ را ﹋ـ﹥ از ﹡︷ـ︣ ﹊﹫﹞ـ﹩ ﹨﹞ـ﹥ ︮ـ﹑      د﹨︡  ﹝﹩ ︋︀ ︫﹠﹫︡ن  ﹤﹋ ﹩︨︀︎﹊﹫﹞﹩ ︋﹥ ︎︨︩︣ ﹝︀︵︊︀ن ﹁︣︲﹩ ︠﹢د﹋﹠﹫﹛  ﹝﹩

 :ا︖︀د ︑︪﹊﹏ ︋︣ای ︨︣﹡﹍﹢﹡﹩ ︋﹢رژوای را ﹝︺︴﹢ف ︋﹥ ︠﹢د ﹋︣ده ︋﹫︪︐︣ ︋︪﹠︀︨﹫﹛

داری ︋﹥ ︻﹠ـ﹢ان ︻﹙ـ️ ا﹜︺﹙ـ﹏ ︑﹞ـ︀م ︨ـ﹫﹥       ﹝︀﹨﹫️ ︨︣﹝︀﹥ از︫﹢د ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹆︳ ا﹇﹙﹫︐﹩ از ﹋︀ر﹎︣ان  ﹝﹩ ︨︀︎﹩ ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢﹐ً ︋﹥ ا﹟ ︎︨︩︣ داده«

︡  ی  ﹋﹥ ︑﹢ده ︋﹠︀︋︣ا﹟ ، ا﹡︐︷︀ر ﹡︀︊︡ دا︫️. ی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ آ﹎︀﹨﹩ دار﹡︡﹨︀ روزی ︎ـ︦، ا﹇﹙﹫︐ـ﹩ از    .﹋︀ر﹎︣ان آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︋︣ای ا﹜︽︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹝︊ـ︀رزه ﹋﹠﹠ـ

︣   «︀︋︡ در ︑︪﹊﹙﹩ ︨﹫︀︨ـ﹩ ︋ـ﹥ ﹡ـ︀م    ) »رو︫﹠﹀﹊︣ان ا﹡﹆﹑︋﹩«﹨﹞︣اه ︋︀ ( ﹋︀ر﹎︣ان ︨﹫︀︨﹩ ﹝︐ـ︡ ︫ـ﹢﹡︡ و ︋ـ︣ای از ﹝﹫ـ︀ن ︋︣دا︫ـ︐﹟      » ـ︤ب ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎

﹤︀﹞︨︣ در  داری ︡︀︋ ︀ر﹎︣ان﹋ ️︣︓﹋︊︀رزه ﹋﹠﹠︡ و ا﹞︀﹨︀﹊︡﹠︨ ﹊︪︐﹞  ️ ︀  ﹏ ︫﹢﹡︡ و ︋ـ︣ای ︠﹢ا︨ـ ️   ﹨ـ ︀  ی ا﹇︐︭ـ︀دی و ـ︡ا﹎︓︣ ︠﹢ا︨ـ ی ︨﹫︀︨ـ﹩  ﹨ـ

﹤︀د︑︊︀رزه ﹋﹠﹠︡ای  ا﹞.« 

     ﹩︲︣﹁ ︉︵︀﹞ ︨︀︎ ﹤︋ ︨︀︎ و ︋︀ز: 

︀        ︡ ﹎﹀️ ﹋﹥ در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︵︊﹆﹥︋︀« ا﹇﹙﹫︐ـ﹩ از آن را   ی ﹋︀ر﹎︣ از ﹡︷︣ آ﹎︀﹨﹩ ︵︊﹆︀︑﹩ ︨ـ︴﹢ح ﹝︐﹀ـ︀و︑﹩ دارد و ︎﹫︪ـ︣وان و آ﹎︀﹨ـ︀ن اـ﹟ ︵︊﹆ـ﹥ ︑﹠ـ

﹋︀ر﹎︣ را ︀︋︡ ︋ـ﹥  ی  ︲︨︡︣﹝︀﹥ داری ︵︊﹆﹥ی  ﹡︀در︨️ را ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ︎︦ ︨﹊︀ن ﹝︊︀رزهی  ، ا﹝︀ از ا︨ ﹟﹟ در︨️ ﹡︀︊︡ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥د﹨﹠︡ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩

︑﹢ا﹡﹠︡ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡ـ﹥ ﹋﹠︐ـ︣ل و ﹡︷ـ︀رت ︑︪ـ﹊﹫﹑︑﹩ ︋ـ︣ آن دا︫ـ︐﹥        ﹡﹞﹩ی ﹋︀ر﹎︣ان  ︨︍︣د، ︑︪﹊﹙﹩ ﹋﹥ ︑﹢ده» ﹋︀ر﹎︣ ی  ︤ب ︵︊﹆﹥«  ا﹇﹙﹫︐﹩ ﹝︐︪﹊﹏ ︋﹥ ﹡︀م

︣︢︎﹛ ﹋﹥ ︎﹫︪ـ︣وان و آ﹎︀﹨ـ︀ن اـ﹟ ︵︊﹆ـ﹥ ︑﹠ـ︀ ا﹇﹙﹫︐ـ﹩ از آن را ︑︪ـ﹊﹫﹏         ﹝﹩ ︲︺︿ی  ﹋︀ر﹎︣ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹡﹆︴﹥ی  ﹇︺﹫️ٌ ︵︊﹆﹥ا﹎︣ ا﹟ وا. ︋︀︫﹠︡

﹩﹞ ﹩︐ا﹇﹙﹫️ ︋﹥ را ﹟داری ︵︊﹆﹥ی  ︑﹢ا﹡︡ ﹝︊︀رزه ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ا ﹤︀﹞︨︣︡︲  ـ﹟ ﹡﹆ـ︬ ︑︪ـ﹊﹫﹑︑﹩          یـ︡ ︋ـ︣ای ا︀︋ ︦︀ر﹎︣ را ︋ـ﹥ ﹋︖ـ︣اه ︋﹊︪ـ︀﹡︡، ︎ـ﹋

︐ ︡ی ︗︧️ و آن را﹫﹝︑︡ور﹆﹝﹛︤ی ︋﹥..︋︣︵︣ف ﹋︣د  ﹩ ا﹫ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹞︀م  ︫﹊﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︑︀ ز﹡ » ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ «    ︳ـ︀ در ︫ـ︣ا︐ ️ا︨ـ ︣︢︎︀﹡ ا︗︐﹠︀ب

︣ . ︠﹢د ا﹡︐︀ب ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣دی  ︠﹢د را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡هی  ﹋︀ر﹎︣ان، ︎﹫︪︣وان و آ﹎︀﹨︀ن ︵︊﹆﹥ی  آر﹝︀﹡﹩ِ ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ﹡﹫︤ ︑﹢ده  ا﹝︀ ︋﹫﹟ دو و︲︺﹫️ زـ

︑﹢ا﹡ـ︡   ﹝ـ﹩  ﹝︐︪﹊﹏ ︫︡ه ا﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹡ـ﹥   » ︤ب «  ﹋︀ر﹎︣ در ︑︪﹊﹙﹩ ︗︡ا از ︵︊﹆﹥ ︋﹥ ﹡︀می  ︲︺﹫︐﹩ ﹋﹥ ︎﹫︪︣وان و آ﹎︀﹨︀ن ︵︊﹆﹥و: ﹁︣ق ︋︤ر﹎﹩ و︗﹢د دارد 

﹤﹆︊︵ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ︪︣وان و آ﹎︀﹨ـ︀ن   ﹋︀ر﹎︣ان ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹡︷︀رت ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︋︣ آن دار﹡︡ وی  ﹋︀ر﹎︣ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹡﹥ ︑﹢دهی  اد︻︀ی﹫︎ ﹟و︲︺﹫︐﹩ ﹋﹥ ا

﹋︀ر﹎︣ان ﹇︣ار دار﹡︡ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹨︣ ز﹝︀ن ی  ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︑﹢ده ︵︊﹆﹥ ا﹡︐︀ب ︫︡ه ا﹡︡ و ﹨﹛ ︋︀ ﹝﹊︀﹡﹫︧﹞﹩ ︫﹢را﹩ ز︣ ﹡︷︀رت ﹨﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن

 ».︋﹥ ︗︀ی ︫︀ن ︋︣﹎︤﹠﹠︡ ︑﹢ا﹡﹠︡ آ﹡︀ن را ︻︤ل و ﹋︧︀ن د﹍︣ی را ﹋︀ر﹎︣ان اراده ﹋﹠﹠︡ ﹝﹩
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︑﹢ا﹡ـ︡ ︨ـ﹊︀ن ﹝︊ـ︀رزه     رت و ﹋﹠︐︣ل ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️ ﹡﹞﹩︤ب ﹝︐︪﹊﹏ از ︎﹫︪︣وان ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋﹥ دور از د︨︐︣س ﹡︷︀     

﹤︀﹞︨︣ ︡︲ ﹩﹞ ﹩︐︣ا ︋﹥ را︀ره. ︑﹢ا﹡︡ آن را ︋﹥ ﹋︖︣اه ︋﹊︪︀﹡︡ داری را ︋﹥ د︨️ ︋﹍﹫︣د ز ︡︀︋ ︦︎     ︀ن ﹝︊︀رزه را ︋ـ﹥ د︨ـ️ ︑ـ﹢ده﹊︨ ﹤﹋ ︡﹫︪︡﹡ای ا

﹝ـ︀ده ا﹡︧ـ︀﹡﹩   او و︗﹢د ﹉ ا﹇﹙﹫️ آ﹎︀ه را در ﹝﹫︀ن ︑﹢ده ﹡︀آ﹎︀ه ﹋ـ︀ر﹎︣ان ﹋ـ﹥    .︎︦ ز﹡︡ه ︋︀د ﹡︀آ﹎︀﹨﹩. ﹡︀آ﹎︀ه ︨︍︣د ︑︀ ︑︱﹞﹫﹠﹩ ︋︣ای ︑︡اوم ﹝︊︀رزه ︋︀︫︡

﹩﹞ ︀﹫﹞ ︤ب ︨﹫︀︨﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ را ︀د︖ا ﹩﹞ ﹩︑﹑﹫﹊︪︑ ﹤︭﹫﹆﹡ ﹉ ︡﹠﹋  ︋︣ای ︡︀︋ ﹤﹋ ︡﹡دا »    ️ ︀︋ـ︡ ﹁﹊ـ︣ی    .»︋︣︵ـ︣ف ﹋ـ︣دن آن ︑﹞﹫ـ︡ی ︗︧ـ

﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ و︗﹢د دارد و ︋︀﹐︠︣ه ︋︣ای ︑﹢ده ﹡︀آ﹎︀ه ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ا︨️  ︋﹥ ﹡︀م» ﹫︤ی«ا﹝︀ او ﹝︐︃︨︿ ا︨️ ﹋﹥ . ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︋︣ای ﹝︀ر ا﹟ آ﹎︀﹨﹩ ﹋︣د

﹡︷ـ︀رت و ﹋﹠︐ـ︣ل ﹡︀آ﹎ـ︀﹨﹩ ︋ـ︣     ! ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐ـ︣ل  از ا﹟ دا︣ه ︗ ﹩﹝﹠︴﹢ر ︀︋︡ ︠︀رج ︫︡؟ . ﹋﹥ ︨﹊︀ن ﹝︊︀رزه را ︋﹥ د︨️ ﹡﹞︀﹠︡ه آ﹎︀ه ︠﹢د ︋︡﹨︡

︨ـ️ و ︠﹢ا︨ـ️ ﹊﹫﹞ـ﹩     ا﹝︀  ﹡︷︀رت از و︗﹢ه آ﹎︀﹨﹩. رود ︋﹢د﹡︩ ︋﹥ ﹋︖︣اه ﹝﹩ ︨️ ﹋﹥ ذا︑︀ً و ︋﹥ د﹜﹫﹏ آ﹎︀ه ا﹟ روش ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ا﹇﹙﹫️ ا﹎︀﹨﹩. آ﹎︀﹨﹩

﹩﹝﹡ ﹅︣︵ ﹟دارد و او از ا ﹏﹠﹐ ︤د در ︋︴﹟ ︠﹢دش ︑︱︀دی︣﹍︋ ﹩﹊﹫︐﹊﹛︀د ︡﹡﹢﹫︎ ﹟ـ﹩    . ︑﹢ا﹡︡ از ا﹞ ︀︠︀︮ـ﹫️   :ر︨ـ︀﹡︡   ا﹝︀ ︎﹫︽︀م ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ﹝ـ

﹠︗ ﹩﹠︺ ،او ︑︧﹙︳ ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ ﹡︀آ﹎︀ه ﹩د ︋﹥ ︠﹢دی ︋︣ آن ا︨️ا︮﹙﹩ ﹝﹊︀﹡﹫︤م ︫﹢را﹢︠ ︩︊. 

﹤︀﹞︨︣︡︲ ︣اف از ﹝︊︀رزه﹡ا﹇﹙﹫️ آ﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣ان را ﹝︧︐︺︡ ا ﹩﹝﹫﹊ ﹩﹞ ا﹎ـ︣ ﹡﹍ـ︀﹨﹩ ︋ـ﹥     .دا﹡︡ و ︑﹢ده ﹡︀آ﹎︀ه را ﹝﹞﹙﹢ از ﹝︺︭ـ﹢﹝﹫️ ︵︊﹆ـ︀︑﹩   داری

از ﹨︣ ﹇︪︣ د﹍ـ︣ی در ︗︀﹝︺ـ﹥    ︋﹫︩︋﹥ ︨︊︉ ﹨﹞﹫﹟ ﹡︀آ﹎︀﹨﹩ ︫﹢﹛ ﹨﹞﹫﹟ ︑﹢ده ﹡︀آ﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣ ا︨️ ﹋﹥  آ﹝︀ر ا︻︐﹫︀د در ︗︀﹝︺﹥ ︋﹫﹠︡از﹛ ﹁﹢راً ﹝︐﹢︗﹥ ﹝﹩

﹨︣ ﹥ ﹋︀ر﹎︣ در ︠﹑ل ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ︠﹢د از ︗﹠︊﹥ ︾︣︤ی ﹝︊︀رزه دور ︫︡ه و ﹝︖︤ ︋﹥ آ﹎︀﹨﹩ ︻﹙﹞﹩ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧︐﹩ . د︀ر ا﹟ ا﹡︴︀ط ︫︡ه ا︨️

ای ﹋﹥ ︑﹟ ︋﹥ ﹋﹠︐︣ل و  ا︀︋ ﹤﹋ ️︨︀︖﹠︡ ﹡﹆︬ را آ﹎︀﹨﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︗︧︐︖﹢ ﹋︣د؛ آ﹎︀﹨﹩ .︫﹢د ︋︪﹢د ︋﹫︪︐︣ از ︗﹠︊﹥ ﹝︺︭﹢﹝﹫️ ︾︣︤ی ︠﹢د دور ﹝﹩

ای ﹋︀ر﹎︣ان و ︨﹫︴︣ه ︨﹠︡﹊︀﹜﹫︧﹛  ︫︡ن ﹝︊︀رزه ا︑︀د﹥ در ا﹟ ︮﹢رت ︣ا ﹝︺︭﹢﹝﹫️ ︾︣︤ی ︑﹢ده ﹡︀آ﹎︀ه ﹝︀﹡︹ ﹝﹠︣ف .د﹨︡ ﹡︷︀رت ﹡︀آ﹎︀﹨﹩ ﹡﹞﹩

﹩﹝﹡ ﹩د ︋﹢رژوا﹢︫ .﹩﹞ ﹩﹝﹫﹊       ـ﹡ـ﹫﹟ ا﹁ـ﹅ آ﹎ـ︀﹨﹩ را د﹜﹫ـ﹏ ا﹝﹨ ︣ا ﹋﹥ ﹁﹆ـ︡ان او ﹡︀﹁﹩ ﹡﹆︩ آ﹎︀﹨﹩ ﹡﹫︧️؛ ﹤﹋ ︡﹢﹍︋ ︀﹞ ﹤︋ ︡﹡ا﹢︑  ︀﹨︀﹊︡﹠︣اف ︨ـ

 ︑﹢ا﹡ـ︡ او را ﹡︖ـ︀ت ︋︡﹨ـ︡ ـ﹢ن      ︠﹢ا﹡﹠︡ه ﹝︓ـ﹏ ﹝ـ︀ ﹝︐﹆︀︻ـ︡ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ اـ﹟ ﹁︣﹝﹢﹜︊﹠ـ︡ی ﹡﹫ـ︤ ﹡﹞ـ﹩          .︨️  او ﹁﹆︳ ︠﹢ا﹨︀ن ﹋﹠︐︣ل ا﹟ آ﹎︀﹨﹩ و دا﹡︡ ﹝﹩

 .︨️ا  او ﹨﹞︀ن ︻﹠︭︣ ﹝︺︣وف ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹠︐︣ل

︣ ﹡︢︎︀︣ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹡﹆︬ ︨︀︠︐︀ری ︀︋︡ ﹁﹊︣ی ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︋︣ای ای ا︧︐︀ و ︑︽﹫﹫ را︋︴﹥ ا﹇﹙﹫️ آ﹎︀ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋︀ ا﹋︓︣️ ﹡︀آ﹎︀ه را︋︴﹥     

ای ︎﹢︀︨️ ﹋﹥ ﹡︧︊️ آن ︑︀︋︺﹩ از ﹝﹫︤ان ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇﹙﹫️ آ﹎︀ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︣و︕ و ︑︊﹙﹫︼ آ﹎︀﹨﹩ ﹡︷︣ی و ︨﹫︀︨ـ﹩ و ︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ در    ا﹟ را︋︴﹥. آن ﹋︣د

–ا﹎︣ ﹥ ︠﹢د ا﹟ ﹡︧︊️ در ︻ـ﹫﹟ ـ︀ل ︑ـ︀︋︺﹩ از ︨ـ︴ ︑﹊︀﹝ـ﹏ ا﹇︐︭ـ︀دی      . ️︨ داری آ﹡︀﹞︨︣ ︀︋ ︀﹥ ﹝﹫︀ن ا﹋︓︣️ در ︗︣︀ن ﹝︊︀رزه ︫︀﹡﹥ ︋﹥ ︫︀﹡﹥

ـ﹢ن ا︖ـ︀د ﹋︓ـ︣ت ︻ـ︡دی در     . ﹎﹫︣د ﹝﹩ ︑︣﹟ و︸﹫﹀﹥ ﹨︣ ︨︀ز﹝︀ن ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︎﹫︣ا﹝﹢ن ا﹟ و︸﹫﹀﹥ ︫﹊﹏ ا︮﹙﹩. ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︺﹫﹟ ا︨️

﹋﹠︐︣ل و ﹡︷︀رت ︋︣ ﹝︪﹩ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ ︑ـ︀ ﹡ـ︀︋﹢دی      ﹁︺︀﹜﹫﹟ ︨﹫︀︨﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ و ︑︽﹫︣ ︑﹠︀︨︉ ︻︡دی ﹝︤︋﹢ر ︋﹥ ﹡﹀︹ ︋︩ آ﹎︀ه ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه 

﹤︀﹞︨︣  در ︗﹞﹙﹥ ︋︺︡. ︨️اداری ﹩﹝﹫﹊ ﹩︐﹇︤ب و ﹩︑﹑﹫﹊︪︑ د را از ﹡︷︀م دو﹢︠ ﹩︐︀︲︀ر﹡– ﹩﹞ ︋︣وز ︀﹊︡﹠︨ ﹤﹋ ︡﹨د: 

»﹤︀﹞︨︣ ︡︲ ﹩︨︀﹫︨ ︊︀رزه﹞ ﹩︡ا︗ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞  ︣ وی ︠ـ﹢︩ و ︨ـ︍︣دن ر﹨ـ︀﹩    داری ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ از ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی او ، و ︋﹫﹍︀﹡﹍﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︋︀ ﹡﹫ـ

﹋﹥ ﹎﹢︀ ا﹟ ︗︡ا﹩ ﹝︭﹢ل ︻﹞﹙﹊︣د ا︤اب ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ︋﹢ده ا︨️  ︑️ ︑︃︔﹫︣ ا ︣﹊﹁ ﹟﹊︴︣﹁﹥ ﹇︣ار دارد »ا︨️» ︤ب «︠﹢د ︋﹥ ﹉ ﹝﹠︖﹩ ︋﹥ ﹡︀م 

︡  . ا﹡︡ ﹋﹥ ﹏ ا﹟ ︗︡ا﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢︲﹢ع ﹨﹞﹫︪﹍﹩ ︠﹢د در ﹡︷︣ دا︫︐﹥ ︋ـ﹥ ︨ـ﹞️ ا︖ـ︀د     از ﹡︷︣ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐︀ ﹎︣ا︩ ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ ︀︋ـ

﹤︮︣︻ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ︡︀ن ︵︊﹆︀︑﹩ وا﹞︨︀ز ﹉ ︀ی ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ را ︋﹥ ︎﹫︩ ︋︊︣د﹨ .﹤︀د︑︀ی ا﹚﹊︪︑ ︣و﹠︀ن ﹝︊︀رزات ︠﹢د ︋ـ﹥   از ا︣︗ ای ﹋﹥ در

﹩ ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان ﹋﹠﹠︡، ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ﹝﹛ ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ آ﹡︀ن ار︑﹆︃ ︨︴ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨ ︫﹢﹡︡ و ︀ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐︀ در ا︖︀د آ﹡︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ︠﹢دی ﹋︀ر﹎︣ان ا︖︀د ﹝﹩

︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹢ع آ﹎ـ︀﹨﹩ ︋ـ︣ای ا︖ـ︀د ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹍︀﹡ـ﹥ در آن و︨ـ﹫︺︀ً ︑ـ︣و︕ ︫ـ﹢د و در          از ︎︣ا﹋﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ︨︀ز﹝︀ن ا︨️، در ︻﹫﹟ ︀ل ︸︣﹁﹩

︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︡ود ︋ـ﹥ ︑﹢︨ـ︺﹥ آ﹎ـ︀﹨﹩ ︵︊﹆ـ︀︑﹩ ︑ـ﹢ده          ﹁︣ا﹠︡ ا︖︀د ︨︀ز﹝︀ن وا︡ ︵︊﹆︀︑﹩، ﹁︣ا﹠︡ ﹋﹠ـ︡ی . ︲︣ورت آن ﹡︪︀ن داده ︫﹢د︗︣︀ن ︻﹞﹏ 

︨️ ︋︀ ر﹨︊︣ی ︋︩ آ﹎︀ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹋﹥ ︲︣ور︑︀ً ︀︋ ︀ـ︡ در ︨ـ︀ز﹝︀﹡﹩ ︗︡ا﹎︀﹡ـ﹥ و ـ︀ ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان د︎︀ر︑﹞ـ︀﹡﹩         ︀ر﹎︣ان در ︠﹑ل ﹝︊︀رزه ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ای﹋

را از ای  ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹋﹠︡ ︠﹢د ر﹨︊︣ی ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر﹨︀ی ︑﹞ ﹩︭︭︐﹙︿ را ا︖︀ب ﹝﹩. ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹝︐︪﹊﹏ ︫﹢د
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ای ︨️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑﹠﹢ع ﹋﹫﹀﹫︀ت ﹝︊ـ︀رزه ︵︊﹆ـ︀︑﹩ در ︻︣︮ـ﹥     ︗︡ا﹩ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹉ ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹢﹜﹩ ﹡﹫︧️، ا﹝︀ ﹝︧︃﹜﹥. ﹋﹠︡ ︊︀رزات روز﹝︣ه ︵﹙︉ ﹝﹩﹝

﹉ر﹢︑ ︨ـ︀ز﹝︀﹡﹩ ︋﹫︪ـ︐︣ ﹝ـ﹩   . ا﹇︐︭︀دی ، ︨﹫︀︨﹩ و ﹩﹍﹡︀﹍ د، ا﹝﹊︀ن﹢︫ ︹︧︣︑ ︀ر﹎︣ان﹋ ️︣︓﹋آ﹎︀﹨﹩ ︵︊﹆︀︑﹩ در ﹝﹫︀ن ا ﹤ ︣﹨  در وا﹇ـ︹  . ︫ـ﹢د

 ︑﹢ا﹡︡ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︑️ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل ︋︩ آ﹎︀ه ﹋ـ︀ر﹎︣ان  ︫﹢را﹩ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩، ︨︀ز﹝︀ن ﹍︀﹡﹥ ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︑﹠︀ ﹝﹩︻﹙﹫︣︾﹛ ︨︀ز﹝︀ن 

︡﹠﹋ ﹏︡︊︑ ﹩︐︧﹫﹡﹢﹝﹋ ︀ی﹡︀﹞︀ی ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ﹋︀ر﹎︣ان را ﹡﹫︤ ︋﹥ ︨︀ز﹡︀﹞︨︀ز ، ︀︐︧﹫﹡﹢﹝﹋ ﹩﹠︺ .        ﹤ـ﹩ ﹋ـ﹥ ︑ـ﹢ده ﹋︓﹫ـ︣ ﹋ـ︀ر﹎︣ان را ︋ـ﹠︺﹞ ﹟ـا ﹤︋

از ﹡︷︣ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹉ ︨ـ︀ز﹝︀ن ︋ـ﹢رژوا﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ی    ) ﹝︧︐﹆﹏ از ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋︀ر﹎︣ان(︨﹠︡﹊︀ی ﹝︧︐﹆﹏  .﹫︧︐︀ ﹝︐﹆︀︻︡ ﹋﹠︡﹇︊﹢ل ر﹨︊︣ی ﹋﹞﹢﹡

️︨. ﹤︀د︑︨︀ز﹝︀ن ا ︣﹨ ︀︐︧﹫﹡﹢﹝﹋ ﹟ای ﹋︀ر﹎︣ی را ︻︣︮﹥ ︋﹠︀︋︣ا ﹩﹞ ﹩﹡آ﹎ـ︀ه ﹋ـ︣دن   ای ﹝︐︪﹊﹏ از ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ا ︀﹡︪ـ︀ن   دا﹡﹠︡ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ آ︋ـ︣ای   ا

﹋﹠﹠︡ آ﹡︀ن را از ز︣ ﹡﹀﹢ذ و ﹋﹠︐︣ل  ر︨︀﹡﹠︡ و ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹨︀﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︠﹢د ︋﹥ ︑︪﹊﹏ ﹠﹫﹟ ا︑︀د﹥. ︨️ ﹥ ︗︀﹡︊﹥ ︵︊﹆︀︑﹩ورود ︋﹥ ﹝︊︀رزه ﹨﹞

ای در ︫﹢را﹩ ﹋﹥ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ داد ﹡﹫ـ︤ ︋ـ﹥ ﹎ـ︣دن ا﹇﹙﹫ـ️ در ـ︀ل ا﹁ـ︤ا︩        ا ﹟﹠﹫﹟ و︸﹫﹀﹥. و ﹡︷︀رت ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ ﹡︀آ﹎︀ه ︋︣﹨︀﹡﹠︡

 . ︡ ︋﹢د﹋︀ر﹎︣ان آ﹎︀ه ︠﹢ا﹨

﹋﹠︡ و در او ︋﹥ ︡︊︑ ﹩﹠﹫﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ از  ﹡︢︎︀︣ی ︗︢اب ﹋︣ده ا︨️ او را ر﹨︀ ﹡﹞﹩ ﹁﹊︣ ︨﹞︖﹩ ﹋﹥ ﹋﹙﹞﹥ ︑﹢ده  را ︋︣ای آ﹇︀ی ﹡ ﹤︋ ﹩﹝﹫﹊﹢ ﹝﹆︀و﹝️     

ر آن و ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹜﹍﹢ی ︗﹠︊︩ ︑︧﹫︣ وال ا︨︐︣️ و ︋﹥ ︭︠ـ﹢ص ﹝﹠︪ـ﹢   او ﹋︀ر﹎︣ان ︎﹫︪︣و را د︻﹢ت ﹝﹩. او ﹉ د︻﹢︑﹍︣ ︋︣ای ر﹡︖︊︣ان ︨︀︠︐﹥ ا︨️

د﹨﹠ـ︡ و ︋ـ﹥    و  ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩ آن را ﹡︭︉ ا﹜︺﹫﹟ ︠﹢د ﹇︣ار د﹨﹠︡، ا︪︀ن ︑﹢︲﹫ ︋﹫︪ـ︐︣ ﹡﹞ـ﹩   ی ﹝︣دم﹨︀ ︑﹢ده︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ » ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩«﹨︀ی  ا︡ه

﹋ـ﹥   ﹨﹞﹫﹠﹆ـ︡ر ︋﹍ـ﹢﹫﹛  . د﹨﹠︡ ﹝︣ا︗︺ـ﹥ ﹋﹠ـ﹫﹛   ای ﹋﹥ ا︪︀ن ﹢ا﹜️ ﹝﹩ ای ﹡︡ار︨ ﹤︋ ﹤﹋ ﹜﹠︣ا﹡﹩ ﹋﹠︡، ﹝︀ ﹡﹫︤ ا﹡﹍﹫︤ه ﹝﹩ ﹨﹞﹫﹟ ده ﹁︣﹝︀ن ︠﹢د ︋︧﹠︡ه

﹨ـ︀﹩ از آن ︋ـ﹥ رو︫ـ﹠﹩ در ﹝﹠︪ـ﹢ر ︗﹠ـ︊︩ وال       ﹋﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ ︗﹠︊ـ﹥    ﹨︀ی ﹡︀آ﹎︀﹨﹩ ا﹇︐︡ا ︤︻ ﹩﹝﹫﹊ ﹩﹞︤ ﹝︀ ﹋﹞︀﹋︀ن و ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ﹝﹠︧︖﹛ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ︑﹢ده

︋ـ﹢رژوا﹩ آن را از ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣     ︵︊﹆︀︑﹩ ﹎︢ار﹡﹫︡ه و ︻﹠︀︮︣ ︋﹢رژوا﹩ و ︠ـ︣ده  ﹝﹠︪﹢ر︗﹠︊︪﹩ ﹋﹥ ﹡︀﹎︤︣ ا︨️ ﹝﹠︪﹢ر ︠﹢د را از . ا︨︐︣️ و︗﹢د دارد

︑︡﹠﹋ ﹤︤︖.  ︣ان ︗︀ری ﹡︷︀م ﹋﹥ از ︨︀ل︋۲۰۰۸  ﹤︀﹞︨︣ ︡﹫﹛﹢︑ ︊︀ن آن را ﹎︣﹁︐﹥ و ا︨︐﹫︭︀ل ︫﹫﹢ه︣﹎    ️داری را ︋﹥ ︮﹢رت ︻﹫﹠﹩ آ︫﹊︀ر ﹋ـ︣ده ا︨ـ

داری ︑﹠ـ︀ ـ﹉    ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝︊ـ︀رزه ︋ـ︣ای ا﹜︽ـ︃ ︨ـ︣﹝︀﹥    . ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ا﹝﹊︀ن ︑﹢︨︺﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︨︣﹡﹍﹢﹡﹩ ︵﹙︉ ﹋︀ر﹎︣ان را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹊︣ده ا︨️

︑︭︭ـ﹩  ای ︑﹠︀ از ︵︣﹅ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︨﹫︀︨﹩ ﹋︀ر﹎︣ا﹡﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت      ه ︨﹫︀︨﹩ ︨︀ده ﹡﹫︧️ و ︑︖ ︤﹫﹠﹫﹟ ﹝︊︀رزه﹝︊︀رز

و ︐ـ﹩  ا ﹤﹋ ﹟﹠﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ در ﹋︖︀ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝︊ـ︀رزه ﹎︧ـ︐︣ده ا﹇︐︭ـ︀دی و ︨﹫︀︨ـ﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ان       .︋︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹠﹫﹟ د︫﹞﹠﹩ ﹝︖︤ ︫︡ه ︋︀︫︡

 .︻︀﹝﹙﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ و︗﹢د آن را ︨︀﹇︳ ﹋﹠︡ای ︋︀ آن دا︫︐﹥ ︋︀︫︡  و ﹥ ﹡﹢ع را︋︴﹥ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د﹨﹞﹥ ︑﹢ده ﹝︣دم 

      ︩︊﹠︗️︣︐︨وال ا ︣﹫︧︑ ﹤︴︋ع دارد را﹢︲﹢﹞ ﹟ا ︀︋ ﹩︀﹠﹋ ـ︡ا﹋︓︣ ︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ در   . ای    ﹩﹛︀ـ︡ا﹇﹏ ︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ در   ︵ـ︣ف ا﹜﹫﹍︀ر︫ـ﹩ ﹝ـ و

﹥ د﹍︣ دوران ﹝︊︀رزات رو︫﹟ ︵︊﹆︀︑﹩ ︋︀ز ﹡﹞ـ﹩ ﹎ـ︣دد؛ ﹨ـ︣ ـ﹥ ﹨︧ـ️      ای ︵﹠︀زا﹡﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ دارد ﹋ از ︨﹢ ﹩﹠﹫﹟ ︗﹠︊︪﹩ ا︫︀ره. ﹝︣دم︵︣ف 

︠﹫﹙﹩ رو︫﹟ ︋︀ ︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︾﹫ـ︣ ︵︊﹆ـ︀︑﹩ دارد و    ای  ︡ا﹇﹏ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ را︋︴﹥. در︮︡ی ︀﹋﹛ ا︨️ ۱در︮︡ی ︻﹙﹫﹥ ا﹇﹙﹫️  ۹۹ا︻︐︣اض ︻﹞﹢﹝﹩ 

︨️ ﹋﹥ ﹋︓ـ︣ت ︻ـ︡د    ︫︺︀ر ︑﹙﹢︀ٌ ا﹡ ️﹫﹡ ﹟﹀︐﹥ در ا﹟. آن ا︨️ آ﹎︀﹨︀﹡﹥︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︻﹙﹫﹥ ︗﹠︊﹥  ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دیدر ﹆﹫﹆️ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹝︡ا﹁︹ ︗﹠︊﹥ 

︨ـ﹢ ︗﹠︊ـ﹥    در آنـ︀ل آن ﹋ـ﹥    .رود وار ︋﹥ رو︀ی ا﹡﹆ـ﹑ب ︗ـ︀﹡﹩ ﹁ـ︣و ﹝ـ﹩     و ﹨﹞﹫﹟ ︗︀︨️ ﹋﹥ ﹊﹫﹞﹩ ︫﹫﹀︐﹥ ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢د ︀ره ︨︀ز ﹝︪﹊﹏ ا︨️

﹤﹁︣ ـ︀ن    آ︫ـ در︮︡ی را ︋﹥ ﹡﹫︣وی ﹇︀﹨︣ی ︋︡ل ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ در اوج ﹡︀︑﹢ا﹡﹩  ۱آن ا﹇﹙﹫️  ،ای ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︭︠﹢︮﹩ و︗ ﹩﹡︀ا﹡︧ـ ️︣︡︀ر در ﹝ـ﹊

︋﹥ ︗︤ ا﹠﹊﹥ ﹝︧﹫︣ در ︀ل ر︫︡ ﹝︊ـ︀رزه ︵︊﹆ـ︀︑﹩ ﹝ـ︓﹑ٌ در ﹋︪ـ﹢ری در      ؛د﹨︡ ︠﹢د راه ﹡﹞﹩در︮︡ی ︋﹥ ۹۹از ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ای  ﹨﹫︘ وا﹨﹞﹥ ︨﹫︀︨﹩

آن ︋ـ︣  ︋﹫︡ار ﹋﹠﹠ـ︡ه  ا︨️ و ︑︃︔﹫︣ ︎﹫︣ا﹝﹢ن؛ ﹢ن ﹝︭︣، و ︪﹛ ا﹡︡از ا︐﹞︀﹜﹩ ︑﹢︨︺﹥ آن در ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ︻︣︋﹩ ﹋﹥ ﹋︀﹡︡︡ای ﹡﹞︀︩ و︲︺﹫️ ا﹡﹆﹑︋﹩ 

﹋﹥ ︋﹥ ︑︡ر︀︋ ︕︡ ︋﹫︀﹝﹢زد ﹋﹥  ﹤︋ ︡︀︋︧︀ب ︠﹢د، ﹡ـ﹥ ︋ـ﹥ ︧ـ︀ب ﹋ـ︀ر﹎︣ان و د﹍ـ︣ ﹝ـ︣دم ز﹞ـ︐﹊︩ ︗ـ︀ن         » ︀﹁︐﹥ ︑﹢︨︺﹥«︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ی 

︡︀︋︣︋ ︀ن آ﹡︀ن﹝︪ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡، ︠﹢اب از . ﹜︧﹫﹡﹢﹝﹋ ︊︫︀ن︗ ﹤﹝﹨ زه. ︋﹥ ﹎︣دش ا﹁︐︀ده ا︨️ در﹢﹞︀ن ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹫︀﹁︐﹥ آ︗ و︗ـ﹢د  ﹨ ﹨﹠﹢ز در ﹩︀

 ﹩︊﹨︢﹞ ﹤︪︡﹡د ﹇︣ار د﹨︡، و در رأس آن زدون ا﹢︠ ﹟﹫︺﹛ا ︉︭﹡ ︡︀︋ ️︣︐︨دارد ﹋﹥ ا﹝︓︀ل ︗﹠︊︩ وال ا» ﹜﹨ ︀︋ ﹤﹝﹨ «   ا︨️ ﹋﹥ ︋︺︡ از ︑︖︣︋ـ﹥ ︑﹙ـ

 .در ﹝︭︣  ︋︀ ︎﹢زه ︋﹥ د﹢ار ︠﹢رده ا︨️، ا︣ان
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  ﹆️ ﹡﹀︐﹥ ﹡﹫︧️؟از ﹆﹫ای  ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹡︣اف ا﹇﹙﹫️ آ﹎︀ه ︐︀ ذرهآ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ا﹝︀ آ︀ در ﹡﹍︣ا﹡﹩   

     ﹩﹞ ﹩︀﹝﹠﹨ر ﹋﹥ او ﹝︀ را در ︗﹞﹙﹥ ︋︺︡ی ︠﹢د را﹢︴﹡︀﹝﹨ ︀ـ﹫﹟ و ﹋﹢︋ـ︀ و ﹋ـ︣ه ︫ـ﹞︀﹜﹩ و ︾﹫ـ︣ه       ﹋﹋﹠︡ ﹨﹞﹫﹟ ا﹇﹙﹫️  آ د ﹋﹥ در ︫ـ﹢روی و﹢︊﹡ ﹩︢ا

﹤︀﹞︨︣ دو﹜︐﹩ را ﹝︧︐﹆︣ ﹋︣د؟ داری  

﹋﹥ ︨﹫︣ ︎﹫︪︣﹁️ ︑﹢﹐ت ﹝﹛ ︑︀ر ا︗︐﹞︀︻︀ت ا﹡︧ـ︀﹡﹩ را   ا﹡︧︀ن ︀︋︡ ︋﹥ د﹜﹫﹙﹩ ︠﹢د را ﹝︐︺︡ ﹋︣ده ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︠﹢د را در ︨︴﹍﹡ ︀︀︱﹇ ︡ارد     

دا﹡﹫﹛ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞ـ﹩ ـ﹉ ﹝︀︑︣︀﹜﹫︧ـ️ دو آ︑︪ـ﹥ ا︨ـ️ و ا︮ـ﹢﹐ً        ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹩. ︋﹥ ا﹡︣اف و ﹋︖︣ا﹨﹥ ر﹁︐﹟ ا﹇﹙﹫︐﹩ از ﹝︊︀رزان ︨﹫︀︨﹩ ﹝﹠︐︧︉ ﹋﹠︡

︫︡︀︋ ﹏︀﹇ ️﹫﹝﹨ا در︗﹥ در ︑︀ر ﹟ا ︀︑ ︀︐﹫︭︫ ︩﹆﹡ ︋︣ای ︡︀︊﹡. ردار﹡ـ︡ ا﹎ـ︣ در    ︋﹥ ا﹡﹆﹑︋︀ت رو︨﹫﹥ و﹢︠︣︋ ﹩﹡︀︗ ﹩از ا﹨﹞﹫️ ︑︀ر ﹤﹋ ﹟﹫

﹩﹡︀︗ ️﹫﹚﹋ ﹩﹞ ︀ن︀﹝﹡ د را﹢︠ ﹩︐﹆﹫﹆ ﹜﹫﹠﹋ ︫︀ن ﹡﹍︀ه     ︡ ﹊ـ﹩ در ﹝﹆︴ـ︹ ︗﹠ـ﹌    . ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︐︣ ا︨️ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︋﹥ آن ︑﹢︗ـ﹥ ﹋ـ︀﹁﹩ ﹝︊ـ︢ول ﹋﹠ـ

﹫﹛︀︣︍﹞︧ا ︣﹨ ︬︪﹞ ر︨﹫︡﹡︡، ﹎︫︢︐﹥ از ︑︀ر ︣﹝︔ ﹤︋ دوم ﹩︐︧﹫﹛︀︣︍﹞از دو ا﹡﹆﹑ب ﹋﹥ ﹡︴﹀﹥︐﹩ اول و دو﹝﹩ در ﹝﹆︴︹ ︗﹠﹌ ا ﹉  ︀ی ︠﹢د را از﹨

︡  ، ا﹝ـ︀ ﹝︪ـ︀︋﹥ از ﹡﹆︴ـ﹥ ﹡︷ـ︣ ︑﹢︨ـ︺﹥ ︨﹫︀︨ـ﹩        داری ﹝︐﹀︀وت از ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ ︑﹢︨ـ︺﹥ ︨ـ︣﹝︀﹥  ای  اوا﹏ ﹇︣ن ︋﹫︧︐﹛ در دو ︫︣ا︳ ︑︀ ا﹡︡ازه . ﹝﹠︺﹆ـ︡ ﹋︣د﹡ـ

﹩﹞ ﹤﹆﹚ دو ﹋︪﹢ر ﹋﹥ در ز﹝︣ه ﹟︤اب ا﹡﹆﹑︋﹩ در اان ﹎﹀️ ﹋﹥ ا﹢︑ ︀﹨﹤︀﹞︨︣ ﹜︐︧﹫︨ ︿﹫︺︲ ︋︣ای ﹋︧︉ داری ︋﹢د﹡ ی ︀﹎︣﹎ ︀ن﹫﹞ ﹌﹠︗ ︳از ︫︣ا ︡

︫ـ︡ن ﹎ـ︣دش ︨ـ︣﹝︀﹥ را از ︵︣ـ﹅ زور ︨﹫︀︨ـ﹩ ﹝︐﹊ـ﹩ ︋ـ︣         ︨﹫︀︨️ در ارو︎︀ و آ﹝︣﹊︀ و ژا︎﹟ ا﹝﹊︀ن ︗︀﹡﹩ ︑﹞︣﹋︤ ا﹇︐︭︀د  و. ﹇︡رت ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د﹡︡

︣ دو ا﹡﹆﹑ب ﹁﹆︳ ـ﹉ راه ︑﹢︨ـ︺﹥   ︋︣ای ﹨ ︗︡ا از ﹡︐﹫︖﹥ ﹨︣ دو ︗﹠﹌ در آرا︩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ در ﹇﹙﹞︣و ︗︀﹡﹩،. ︑﹢﹜﹫︡ ﹎︧︐︣ده ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده ︋﹢د

﹎ـ︢اری و ﹡﹫ـ︣وی ﹋ـ︀ر ارزان  و ﹨ـ︣ ﹝﹢﹇︺﹫ـ️       ︣ ﹝﹠︊︹ ﹝﹢اد ︠︀م، ﹨︣ ﹢زه ︨︣﹝︀﹥در ︗︀﹡﹩ و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ا﹡︭︀ری ︋︣ ︨︣ ︑︭︣ف ﹇︣ی ﹨

 ،﹉︥︑د ﹝﹩و ا︨︐︣ا﹢︠ ﹚︧﹞ ️︀︾ ﹤︋ از د︨️ ر﹇︊︀ی ︀︐︮︣﹁ ﹟ر︋﹢دن ا ︀︐ ︡﹫﹍﹠︗.      دو ﹋︪ـ﹢ر ﹋ـ﹥ ︋ـ︡ون در ﹡︷ـ︣ ﹎︣﹁ـ ﹟ـ︀، ا︑در ز﹝ـ︣ه   ️ ︑﹀︀و

﹤︀﹞︨︣ ﹤︐﹁︀﹫﹡ ﹤︺︨﹢︑ ب ﹋︪﹢ر﹨︀ی﹢︧﹞ ـ︉ ︗﹞︺﹫ـ️ را ︑︪ـ﹊﹫﹏          ﹝﹩ داری﹛︀︾ ️ـ︣︓﹋ـ︡اد و د﹨﹆︀﹡ـ︀﹡﹩ ︋﹢د﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ا︺︑ ﹜﹋ ︣﹎دارای ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر ︡﹡︫︡

ـ          .داد﹡︡ ﹝﹩ ︀ ﹝︀﹨﹫ـ️  ﹨﹞﹥ ا︤اب ﹋︀ر﹎︣ی ا﹡﹆﹑︋﹩ در ا﹟ دو ﹋︪﹢ر ︋︣ ︨︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︑﹀ـ︀ق ﹡︷ـ︣ دا︫ـ︐﹠︡ ﹋ـ﹥ ا﹡﹆ـ﹑ب آ﹡ـ︀ن ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ د﹝﹢﹋︣ا︑﹫ـ﹉ ︋

﹤︀﹞︨︣ ︤اب . ︨️ داریا﹡﹆﹑︋﹩ ︋︀ز ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ و︗﹢د ا ﹩︤اب ﹜﹫︊︣ال و ︠﹢رده ︋﹢رزواـ﹉   ﹝︀ر﹋︧﹫︧︐﹩ ﹋﹥ ︗︀ی ︠﹢د را در ﹝﹫︀ن ار﹢︑ ︣ـ﹊﹁ ﹉

︑﹢︨︺﹥  ﹡﹆︩ ر﹨︊︣ی ﹋﹠﹠︡ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹋﹛ ︑︺︡اد و﹜﹩ دارای ا︤اب ﹝︐︪﹊﹏ و ﹝﹣︔︣ در ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹋﹥ ︑︀ر︀ً در ﹝︣﹙﹥:﹋︣د ﹝﹩ را ︑︪﹢﹅و︨﹢︨﹥ آ﹝﹫︤ 

﹨﹞﹥ ﹝︪︀︗︣ات و ا﹡︪︺︀︋︀ت ︋︺︡ی در ا﹟ دو ﹋︪﹢ر ﹝﹫︀ن ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐︀ ︋ـ︣ ︨ـ︣ ︑︺ـ﹫﹟ د﹇﹫ـ﹅ ︗︀﹍ـ︀ه ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ ﹋﹢ـ﹉ آ﹡ـ︀ و          . ︨︣﹝︀﹥ دارا﹡﹥ ︋﹢د

﹩ ـ﹫﹟ د﹨﹆︀﹡ـ︀ن   ﹝﹙﹫ـ﹢﹡  ۴۵۰﹝﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ از ︗﹞︺﹫ـ️   ۳۵۰︋︣ای ﹝︓︀ل (︀︋︧️ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︲︺﹫︿ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ را  ﹝﹩ زد ﹋﹥ ﹝﹩ دورای  ︑︀﹋︐﹫﹊︀ی و︥ه

را ︋ـ﹥ زـ︣ ︨ـ﹣ال ︋︊ـ︣د، ـ﹢ن ︠ـ﹢د        ︨️ ﹋﹥ ا︑︀م ﹋︖︣ا﹨﹥ ر﹁︐﹟ ا﹇﹙﹫️ آ﹎ـ︀ه  ︠﹢د ا﹟ ︑﹠︀﹇︰ ﹋︀﹁﹩ .ر﹨︊︣ی ا﹡﹆﹑ب ︑︴︊﹫﹅ د﹨︡︋︀ ﹝﹢﹇︺﹫️ ) ﹡︡︋﹢د

   ︡ ︋ـ﹥  را ) ︋ـ︣ای ﹨ـ︣ دو ﹋︪ـ﹢ر   ( ︗︀﹝︺ـ﹥ ﹡﹫﹞ـ﹥ ﹝︧ـ︐︺﹞︣ه   ﹝︴﹙ـ﹅ ︾﹫ـ︣ ﹋ـ︀ر﹎︣ی    ﹋ـ﹥ ︀︋ـ︡ ا﹋︓︣ـ️     ﹩ا﹇﹙﹫︐ـ . ﹋︀ر﹎︣ان ︋︀ ︑﹞︀م ︑︺︡اد ︠ـ﹢د در ا﹇﹙﹫ـ️ ︋﹢د﹡ـ

﹋ـ﹥ ︑︣︗﹞ـ﹥   ︋﹊︪ـ︀﹡︡  ـ︤ب ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ️ ـ﹫﹟    » د﹝﹢﹋︣ا︨ـ﹩ ﹡ـ﹢﹊﹢︪﹚︋ »  ﹟︀ و » د﹊︐︀︑﹢ری ا﹡﹆﹑︋﹩ د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉ ︎︣و﹜︐︀ر︀ و د﹨﹆︀﹡︀ن«ی  »﹋︖︣ا﹨﹥«

ای ﹋ـ﹥ ﹝︭ـ﹢ل د︀﹜﹊︐﹫ـ﹉ آ﹎ـ︀﹨﹩ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧ـ︐﹩ و ا﹇︐︭ـ︀د﹨︀﹩        ا﹎︣ ﹠﹫﹟ ﹝︺︖﹢ن ︨﹫︀︨ـ﹩  .ا️︨﹫﹠﹩ ﹨﹞︀ن د﹊︐︀︑﹢ری د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉  رو︨﹩ 

داری را ﹝︧ـ︐﹆﹫﹞︀ً ︋ـ﹥ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧ـ﹛     ︀﹥ ا﹝︣︍︀﹜﹫︧﹛ ︗︀﹡﹩ ﹡︐﹢ا﹡︡ از ﹝﹫︀﹡︊︣ی ︑︀ر ﹩ـ﹉ ا﹡﹆ـ﹑ب ︨ـ︣﹝︀﹥   ﹡﹫︀﹁︐﹥ ︋﹢د در ︑﹑︵﹛ ﹨︖﹢م ︨︣﹝ ︑﹢︨︺﹥

و ـ︀﹁︐﹟ ︗﹠ـ︡ ﹝﹆︭ـ︣ از ر﹨︊ـ︣ان ـ﹥ ﹋﹞﹊ـ﹩ ︋ـ﹥ ﹆﹫﹆ـ️          ︋︨︣︀﹡︡، ﹋﹠﹊︀ش در ﹍﹢﹡﹍﹩ ︫﹊︧️ ا﹟ ا︤اب در ﹡︀︋︣ا︋︣︑︣﹟ ︫︣ا︳ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩

︡          ︑︣ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د؟ ︋﹥ ︭︠﹢ص ا﹎︣ ﹝︴﹙︹ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ا︮﹙﹩ ا﹜︊︐ـ﹥ ـ﹉    .﹟ ر﹨︊︣ان اـ﹟ ا﹡﹆﹑︋ـ︀ت ︋ـ﹥ ︠ـ﹢︋﹩ از ا﹝﹊ـ︀ن ︫﹊︧ـ️ ︋︣﹡︀﹝ـ﹥ ︠ـ﹢د آ﹎ـ︀ه ︋﹢د﹡ـ

؛ در ا﹢︪﹠﹞ ﹟︧﹛  دا︫️ ؛ ﹝ٌ﹠︪﹢︧﹛ آ﹜︐︣﹡︀︑﹫﹢ در ︗︣︀ن ا﹟ ا﹡﹆﹑︋︀ت و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐︀ را از ︫︣﹋️ در ا﹡﹆﹑ب د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉ ︋︣ ︢ر ﹝﹩

 .ا﹡﹆﹑ب ︵︣از ﹡﹢﹠﹩ و︗﹢د ﹡︡ا︫️؛ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ا﹁︐︀ر ﹨﹫︘ای  ︠︴︣ ﹨﹫︘ ﹋︖︣ا﹨﹥

     ﹩﹞ ︀﹠︑ ای ا﹇︐︭︀دی﹢︐﹞ ︣︷﹡ از ︀︋﹑﹆﹡ا ﹟︡ا﹋︓︣ و ا﹁︣ا︵﹩ از  ا ری ︨﹫︀︨﹩ ا︨︐﹀︀ده﹢︑ ︣︷﹡ و از ﹩ب ا﹡﹆﹑︋︀ت ︋﹢رژوا﹢︀ر ا﹡︧︐﹠︡ در﹢︑

﹤﹚︮︀﹁ ﹟﹫﹠ ،︡﹡﹢︫ ﹩﹆﹚︑ ️︨︀﹫︨ ️﹫﹁︣︸ ﹤︊﹠︗ ا﹡﹆﹑ب ای ﹝﹫︀ن دو ﹉ ـ︡اری آن از  ︑﹢ا﹡︡ ﹁﹆︳ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹢﹇︐﹩ و ﹎︢را ︑﹢︗﹫ـ﹥ ︫ـ   ﹝﹩ ی︀︎︀﹡ د و﹢

︀  .﹋﹠︡ ا﹝﹫︡ ︋﹥ ا﹡﹆﹑︋︀ی ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ در ارو︎︀ ا﹟ ︗﹠︊﹥ ﹝﹢﹇︐﹩ و ﹎︢را و ا︨︐﹀︀ده ︡ا﹋︓︣ی از ︸︣﹁﹫️ ︨﹫︀︨﹩ را ︑﹢︗﹫﹥ ﹝﹩ .︎﹫︩ ﹝﹀︣وض ا︨️  ا﹝ـ
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﹩ ﹋ـ﹥ ﹋︪ـ﹢ر را ﹜ـ︀ظ    ر﹨︊︣ان ا﹡﹆﹑ب رو︨﹫﹥ ﹋﹥ از ا﹡﹆﹑︋︀ت ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ در ارو︎︀ و ︋﹥ و︥ه آ﹜﹞︀ن ﹡﹢﹝﹫ـ︡ه ︫ـ︡ه ︋﹢د﹡ـ︡، در ﹝︀︮ـ︣ه ︗ـ︀ن ︋ـ﹢رژوا      

  ︉ ﹡︪ـ﹫﹠﹩ در ﹝﹆︀︋ـ﹏ ﹎︣ا︪ـ︀ی ︋ـ﹢رژوا﹩ ﹋ـ﹥ ︸︣﹁﹫︐ـ︀ی ﹝﹞ـ﹩ را ︋ـ﹥          ا﹇︐︭︀دی ﹝︡ود ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ︸︣﹁﹫︐︀ی دا︠﹙﹩ ﹋︣ده ︋﹢د، ﹡︀︀ر ︋ـ﹥ ︻﹆ـ

﹫︡ ︠﹢د را ︋﹥ ای ا﹝ ﹨﹞﹫﹟ ︗﹞︺︊﹠︡ی ﹡﹫︤ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ در ا﹡﹆﹑ب ﹫﹟ ﹋︀ر︋︣د دارد ﹋﹥ ︑︀ ا﹡︡ازه .﹋︣د ︭︠﹢ص در ﹋︪︀ورزی در ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د دا︫️ ﹝﹩

︀︫︡ در ︮﹢رت و︗﹢د ﹉ ا︑︀د ︀︎︡ار ا︨︐︣ا︑︥﹉ ﹝﹫ـ︀ن اـ﹟ دو ا﹡﹆ـ﹑ب و ا︖ـ︀د ـ﹉ ︋﹙ـ﹢ک ـ︌ ﹋ـ﹥ ا﹝﹊ـ︀ن           .﹋﹞﹊︀ی ا︑︀د︫﹢روی ︋︧︐﹥ ︋﹢د

﹤︀﹞︨︣ ︀ن︗ ︀ی︐︡ود﹞ ︀ی ا﹇︐︭︀دی را ﹁︀رغ از︐﹫﹁︣︸ ﹤︺︨﹢︑ ﹊ ︣﹨ ︣داری ︋︣ای﹍︡ ﹩﹞ ︀﹫﹞ ـ︣ در ︎﹫﹞ـ︀ن    (﹡︡﹋︣د︲︀ ـ︀ل در ﹤﹋ ﹩︐︨︀﹫︨

︀︫﹤︀﹞︨︣ ک﹢﹚︋ ﹉ ︀ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹍﹡ ︡﹡ـ︀︑﹢ری د﹝﹢﹋︣ا︑﹫ـ﹉ رادر ﹇︀﹜ـ︉ ﹡ـ﹢︻﹩       )داری ︎﹫︩ ﹎︣﹁︐﹥ ا︐﹊ـ︀ د ﹟﹢د﹝﹢﹋︣ا︨﹩ ﹡ـ ﹤︣︷﹡ ﹅﹆︑ ا﹝﹊︀ن ،

داری را ︋︧ـ﹫︀ر   در ﹨︣ ︀ل، ا﹟ دو ا﹡﹆﹑ب در ﹡︐﹫﹁︣︸ ️︀︀ی ︗︀ن ︨ـ︣﹝︀﹥  .﹋︣د ︗︀﹝︺﹥ در ︀ل ﹎︢ار از ︗﹠︦ د﹊︐︀︑﹢ری ︎︣و﹜︐︀ر︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩

︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ ︋﹥ ︮﹢رت دو ﹋︪﹢ر در  ﹝﹩ ا﹟ دو ﹋︪﹢ر ﹁﹆︳ داری ︨︣﹝︀﹥︑﹢ا﹡︧️ ︑﹢︨︺﹥ داد﹡︡؛ ︋︀ ا﹜﹍﹢ی ︨﹠︐﹩ ︗︀ن  آ﹡︙﹥ ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹝﹩ ﹁︣ا︑︣ از

︡﹠︋︀ ︀ل ︑﹢︨︺﹥ ︑︡اوم . 

﹩︋ ﹟ا﹡﹆﹑︋︀ت را  ︋﹠︀︋︣ا ﹟︣اف ا﹇﹙﹫️ آ﹎︀ه ︋﹥ رخ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹋︪﹢︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ﹁﹆︳ ا﹡︭︀﹁﹩ ﹝︴﹙﹅ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡ری ︋﹊︪︀﹡﹫﹛ ﹋﹥ در ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ا

در ا︣ان ﹝︪﹊﹏ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ﹡﹥ در آزادی ︋﹫︩ از ︡ ا﹇﹙﹫️ آ﹎ـ︀ه ﹋ـ︀ر﹎︣ی،    .﹋﹠︡ ﹝﹩﹁﹆︡ان ︻﹠︭︣ ر﹨︊︣ی ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︋﹫︡اد آن ﹝︪﹊﹏ ﹡︁آ﹎︀﹨﹩ 

﹚︋ ️ ـ   ﹩ا︮ـ﹢﹐ً ﹠ـ﹫﹟ ﹁﹆ـ︡ا﹡    .﹊﹥ در ﹁﹆︡ان ﹝﹀︣ط ﹠﹫﹟ ا﹇﹙﹫︐﹩ ﹡﹀︐﹥ ا︨ـ ﹥ ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ ﹨ـ﹛ ﹡﹫︧ـ️؛ ︋﹙﹊ـ﹥ ︐ـ︀ ︋ـ﹢رژوازی اـ︣ان و ﹡﹫ـ︤          ﹝﹠︭ـ︣ ︋

 . ﹋﹠﹠︡ رو︫﹠﹀﹊︣ان ﹋︪﹢ر ﹡﹫︤ در ﹁︱︀﹩ آ﹋﹠︡ه از ︗﹏ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩

 

︀﹊︡﹠︨ را و﹢︫ 

﹋︣د﹡ـ︡ و ︵︣﹁ـ︡اران    ﹎︣و﹨︀ی ـ︌ از ︨ـ﹠︡﹊︀ ︵︣﹁ـ︡اری ﹝ـ﹩    . ﹋﹥ ﹝︀︊︓﹥ در ﹝﹢رد ︨﹠ ︀﹊︡︀ ︫﹢را ︎︦ از ا﹡﹆﹑ب ︋﹥ ﹝﹫︀ن آورده ︫︡ دا﹡﹫﹛ ﹝﹩     

﹢﹝︗از ︫﹢را ﹩﹞﹑︨︀د ︫﹢را﹨︀ی . ری ا︖را ︋︣ای ا ︳︤ب را ︋︣ای ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ و ︑︖﹞︹ در ﹡︷︣ دا︫︐﹠︡ و ︫︣ا ﹢﹫︑︀﹡︣︐﹛آ ︌ ︀ی﹡︀﹞ن ︨︀ز﹢

ای و ﹝ـ﹏   ︑﹢ا﹡︧ـ︐﹠︡ ︨ـ﹠︡﹊︀ را ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹝︊ـ︀رزه ︣﹁ـ﹥        د︡﹡︡، ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹁﹆︳ ﹝ـ﹩  ﹝︧﹙﹩ ﹋﹥ ار﹎︀﹡︀ی ﹋︧︉ ﹇︡رت ︋︀︫﹠︡ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹩

 ️︣︓﹋︀ر﹎︣ان ﹝︴︣ح ﹋﹠﹠︡︑︖﹞︹ ا﹋. 
در . ︫ـ﹢د  ای از ︫︣ ︮﹠︺︐﹩ آ︋︀دان در ︫︣ا︳ ︎︦ از ا﹡﹆﹑ب ذ﹋︣ ﹝﹩ ︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ﹇︡ر ارز︫﹩ ا﹟ ︑﹀︀و︑︀ی ا︨﹞﹩ ︋﹫︪︐︣ وا﹇︿ ︋︀︫﹫﹛ ︑︖︣︋﹥     

︣ی ﹡﹫︤ دا︫︐﹠︡ ا︫ ﹟︣ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︫︣ا︳ ︠︀ص ︮﹠︺︐﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︫︣ا︳ ﹝﹠︀︨︉ ︨︀ل ︎﹠︖︀ه و ︫︩ ︋﹥ ︋︺︡ ︡﹠﹟ ﹎︣وه ︌ ﹋﹥ ا︻︱︀ی ﹋︀ر﹎

︳﹫﹞ ︀︋ زه. ﹋︣د﹡︡ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ ﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ و در ار︑︊︀ط﹢ ﹤﹝﹨ در ︀﹡ـ﹉        آر﹢︑ ︒ـ︀︊﹞ ︀︨ـ﹩   –﹨ـ︀ ﹁︺ـ︀ل ︋﹢د﹡ـ︡، از ︫ـ︣﹋️ در﹫︨

ر﹎︣ی ﹋︪﹢ر، ︑︊﹙﹫︽︀ت ︨﹫︀︨﹩ و ا﹇︐︭︀دی و ︀پ و ︑﹢ز︪︣﹡ ︹︀ت ﹋︀ر﹎︣ی ﹝︐﹙︿، ﹝︓﹏ ︮︡ای ﹋︀ر﹎︣ان ﹡﹀️، و ︾﹫︣ه ︑︀ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ا︻︐︭︀︋︀ت ﹋︀

ای در ﹝ـ﹢رد ﹡ـ﹢︻﹩    در ﹨﹞︀ن ﹝﹆︴ـ︹ ﹡﹢︫ـ︐﹥  . ی ︋﹫﹊︀ر و ︾﹫︣ه﹨︀ ﹨︀، ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹫﹊︀ر، ︨︍︀﹨﹫︀ن دا﹡︩، د︍﹙﹞﹥ در ﹝︴﹫︀ی ︫︣﹋️ ﹡﹀️، ︎︐︣و︫﹫﹞﹩

 ﹩﹀﹞ ﹤﹝﹫﹡ ︀ی﹊︡﹠︨–        ︀ن﹞︀ی ﹋ـ︀ر﹎︣ی ︋ـ︀ ︨ـ︀ز﹊︡﹠︀د و در ﹨ـ﹛ ︑﹠﹫ـ︡ه ︨ـ︀ر ز﹫︧︋ ﹩﹊︤د﹡ ﹤﹋ ️﹁︀ ا﹡︐︪︀ر ︀﹨از ﹨﹞﹫﹟ ﹎︣و ﹩﹊ از ﹩﹠﹚︻ ﹤﹝﹫﹡

ی ︨﹫︀︨﹩ در ا︣ان ﹋﹥ ﹁﹆︳  ﹨︀ ︑︖︣︋﹥ ﹡︀︎︀︡اری آزادی. ﹋︣د ای از ﹋︀ر ﹝﹀﹩ را ︋﹥ ︑﹠︀︨︉ ﹡﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹡︪﹞ ︀︬ ﹝﹩ ﹫︧︐﹩ و ︲︣ورت در︗﹥﹋﹞﹢﹡

︫﹢د ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀ز ﹠﹫﹟ ︑﹀﹊︣ی ︋﹢د و ︀﹊️ از ︑﹫︮ ︬﹫︪ ︲︣︋︀﹨﹠﹌ ︨﹫︀︨ـ️ در اـ︣ان ︋ـ﹢د ﹋ـ﹥ در      ﹝︡ود ︋﹥ دوران ︋︣ا﹡︀ی ︨﹫︀︨﹩ ﹝﹩

ای ︎﹫︣وی ﹋︣ده ︋︀︫﹠︡ ︑︀  در آن دوره ﹨﹞﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ﹝﹞﹩ ﹋﹥ در ︫︣ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡، ︋︡ون ا﹟ ﹋﹥ از ﹠﹫﹟ ﹡﹢︫︐﹥. ︍︡︑ ﹇﹙︉ ا︨︐︊︡اد ﹝﹩

﹨﹞︤﹝ـ︀ن ︨ـ﹠︡﹊︀ی   . ︫﹢رای ﹋︀ر﹎︣ان و ︫﹢رای ﹋︀ر﹝﹠ـ︡ان : در ︫︣﹋️ ﹡﹀️ آ︋︀دان دو ︫﹢را در︨️ ︫︡. ا﹡︡ازه ز︀دی ︋︀ ا﹟ ا﹜﹍﹢ ﹝︴︀︋﹆️ دا︫︐﹠︡

ِ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ️ ﹁︺ـ︀﹜﹫﹟ ا︮ـ﹙﹩     ﹋ـ︀ر﹎︣ان و ﹋︀ر﹝﹠ـ︡ان   در ﹨︣ ︨ـ﹥ اـ﹟ ︨ـ︀ز﹝︀﹡︀،   . ﹨︤ار ︻︱﹢ دا︫️ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️ ۱۳ای ﹋﹥ ︡ود  ﹝︺︣وف ﹋︀ر﹎︣ان ︎︣وژه

﹋ـ︣د ︋ـ﹥ و︗ـ﹢د     در ﹨﹞﹫﹟ ا︔﹠︀ ︑︪﹊﹙﹩ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︮﹢رت ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹋︀ر﹎︣ان ز︣ ︎﹢︫︪﹩ ︫︣﹋️ ﹡﹀️، ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹋︀ر﹎︣ان ︎﹫﹞︀﹡﹩ را ﹡﹞︀﹠ـ︡﹎﹩ ﹝ـ﹩  . ︋﹢د﹡︡

︋︣﹎︤ار و ︫ـ︣﹋️ ﹡﹀ـ️ را   ) ﹝﹏ او﹜﹫﹥ ا︻︐︭︀ب ﹇︊﹏ از ا﹡﹆﹑ب ﹋︀ر﹋﹠︀ن(را در ﹝﹢︵﹥ دروازه ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ ﹡﹀️ آ﹝︡ ﹋﹥ ︣︐﹝﹞﹟ ا︻︐︭︀ب ﹋︀ر﹎︣ان 
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﹨ـ︀ی   ا︀﹝﹡ ﹟﹠︡﹎︀ن ﹡﹫︤ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪︬ و ﹝︡اوم از ﹝︪︀وره ﹨﹞﹊︀ران ︌ ر︨﹞﹩ ︠﹢د ︋︣ای ︎﹫︪︊︣د ︠﹢ا︨ـ︐﹥ . ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ︻﹆︉ ﹡︪﹫﹠﹩ ﹝﹞﹩ ﹋︣د

 . ︋︣د﹡︡ ︠﹢د ︋︣ه ﹝﹩

︡  زد و ︵︣﹁︡اران ﹊﹢﹝️ ﹡﹢︎︀ ︋︀ ا︐﹫︀ط ︠﹫﹙﹩ ز︀د ﹁︀︮﹙﹥ ︠﹢د را  ﹟ ﹩﹞ ︶﹀︌ در ︨︴︫ ︣ در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم  ﹝﹢ج ﹝﹩ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫      . ﹋︣د﹡ـ

﹩﹞ ﹌﹠﹨︀﹝﹨ ︀﹡︣ف ︫﹠﹢ی دا︫︐﹠︡ و ︠﹢د را ︋︀ آ ︀﹡از آ  ﹟︡﹨︀︖﹞ ﹏︓﹞ ﹩︀﹨و﹇️ ︫︣﹋️ ﹡﹀️ در دو﹜️ ︋︀زر﹎ـ︀ن  . ﹋︣د﹡︡ ﹁︺︀﹜﹫﹟ ﹎︣و ️︨︣︎︨︣

در ﹝﹆︀︋ـ﹏  . ای ر︨﹞﹩ ︋﹥ ا︻︐︣ا︲︀ت ﹊﹩ از ﹎︣و﹨︀ی ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ﹝﹙﹩ ︗﹢اب داد و آ﹡ـ︀ را د︻ـ﹢ت ︋ـ﹥ ﹝﹠ـ︀︸︣ه ﹋ـ︣د      آ﹇︀ی ︤﹡ ﹟︧﹥ ︵﹩ ا︻﹑﹝﹫﹥

ای و ︠﹢د ﹝﹢︵﹥ دا︠﹙﹩ آن ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹞﹙﹢ از ﹋︀ر﹎︣ان و ﹁︺︀﹜﹫﹟ ︌ زن و ﹝︣د ︋﹢د و ا︣اد ︨﹠︣ا﹡﹫︀﹩ ︋︀ ﹝︱﹞﹢ن  ﹝﹢︵﹥ ا︵︣اف ︨﹠︡﹊︀ی ︎︣وژه

﹞︀﹋ ︀﹊︡﹠︨ ︪ـ﹢ر ︋ـ﹢د      . ﹑ً ︻︀دی ︋﹢دا﹡﹆﹑︋﹩ از ︨﹢ی ر﹨︊︣ان﹋ ﹏︀︧ـ﹞ ﹟︣︑ـ︀د ︣︋ـ︣ ︨ـ ﹤︓︀︊﹞ ︋︣ای ﹩﹚﹞ ︤﹫﹡ ︀﹊︡﹠︨ ا︵︣اف ﹤︵﹢﹞ .   ﹟ــ︀ر ا﹋

︨﹠︀﹊︡﹩ ︋︀ ﹡︀﹝﹩ ﹝︪︀︋﹥ ا︠︐︣اع ﹋︣د ﹋﹥ در آ﹡︖︀  ﹩︻﹢﹡ ︀︐﹆ـ﹢ق ︋﹫﹊ـ︀ری    ،︨﹠ ︀﹊︡﹠︀ن ︋︀﹐ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ﹊﹢﹝️ در ﹝﹆︀︋﹏ آن در ﹊﹩ از ﹝︧︀︗︡

︐︀ وز︣ ﹋︀ر و﹇️، ز﹡︡ه ︀د ︗︀﹡﹍﹫︣ ﹁︣و﹨︣ ︋︣ای ﹝︢ا﹋︣ه ︋︀ ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹥ ︨﹠︡﹊︀ آ﹝︡ و در ︱ـ﹢ر  . ﹜﹩ ﹡︪︫︡︡ ﹋﹥ ا︮﹑ً از آن ا︨︐﹆︊︀ ﹡﹫︤ ︎︣دا︠️ ﹝﹩

﹤︀﹞︨︣ ︀ر﹎︣ و﹋ ︕﹫﹞ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ︀ی ︎︣وژه. دار ا︗︣ا ︫︡ او﹊︡﹠︨ و︲﹢ح ﹤︋   ️ آ﹡ـ︀  . ای ﹝﹢﹇︺﹫️ ا﹡﹆﹑︋﹫︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹢را﹨︀ی ︫︣﹋️ ﹡﹀ـ️ دا︫ـ

ای را ︫︀﹝﹏ ز﹡︀ن و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹥ ︠﹫︀︋︀ن آورد﹡︡ و ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹎︀رد﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ︠﹢د،  ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥در روز ﹋︀ر﹎︣ ︨︀ل ︎﹠︖︀ه و ﹨︪️ ︗﹞︺﹫️ 

 . ︑︀︗﹛ اراذل ︤ب ا﹜﹩ را در ﹨﹛ ︫﹊︧︐﹥ و راه ︎﹫﹞︀﹩ ︠﹢د را ︋︀ ︠﹢﹡︧︣دی ا﹡︖︀م داد﹡︡

      ︳﹫﹞ و در ﹩︐︺﹠︮ ︫︣ ﹉ و ﹡︀م ︫﹢را در ︀﹊︡﹠︨ ︀م﹡ ﹟داری ﹡︊﹢د ﹋﹠﹠︡ه ﹨﹫︘ ︑﹀︀وت ﹝︺﹠﹩ ی ﹋︀ر﹎︣ی ︑︺﹫﹟﹨︀ ︋﹠︀︋︣ا . ︳از ︫︣ا ︀﹡︀﹞︨︀ز ﹟ا

﹤﹁︣ ️﹢﹨ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨ت ︨﹫︀︨﹩ ﹡﹫︤ ︫︣﹋️  آزادی ﹋﹥ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه ︋﹢د ︋︣ای د﹐﹢︑ در ︳︀وت ﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︫︣ا﹀︑ ﹟︣ه ﹎︣﹁︐﹠︡، ︋︀ ا︋ ای ︠﹢د

﹨︀ی ﹝︐﹙︿، ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫ـ︣﹋️ ﹡﹀ـ️ آ︋ـ︀دان ﹋ـ﹥ ـ︀﹐      ︎︦ از ︫︣وع ︗﹠﹌ در ︫︣. د ︘﹫﹨ ︡﹡︡﹉ ︠﹢د را ار﹎︀﹡︀ی ︑︭︣ف ﹇︡رت ﹡﹞﹩. ﹋︣د﹡︡ ﹝﹩

︗﹠﹍︤ده ︋﹢د﹡︡ و ︋﹥ ﹋︀ری ا︫︐︽︀ل ﹡︡ا︫︐﹠︡ در ﹝﹏ ︨︐︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹡﹀️ در ︀﹨︫︣﹩ ﹝︓ـ﹏ ︫ـ﹫︣از، ا︮ـ﹀︀ن و ﹝︀﹨︪ـ︣ ︑︪ـ﹊﹫﹏ داده ︋ـ﹢ده       

﹨︀ی ︠﹢د ︻﹞﹫﹆ـ︀ً ︋ـ﹥ ﹝︧ـ︀﹏     ی ︠﹢ا︨︐﹥و︗﹢د آ﹝︡ه ︋﹢د ︲﹞﹟ ︎﹫﹍﹫︣و ︋︀ ا﹡︐︀ب ﹡﹞︀﹠︡﹎︀﹡﹩ از ﹝﹫︀ن ︠﹢د ︋︀ ︫︣ا︡︗ ︳︡ی ﹋﹥ ︋﹥  ﹋︣د﹡︡ ︑︖﹞︹ ﹝﹩

در ︫﹫︣از ﹋﹥ ︑︪﹊﹏ ﹋︀ر﹎︣ان و ﹋︀ر﹝﹠︡ان و︨﹫︺︐︣ ︋﹢د ا︋︐︡ا در ︠︀﹋︪﹠︀︨﹩ و ︨︍︦ در اداره ︎︩ ︋﹥ ︑︡ر︕ . داد﹡︡ ︨﹫︀︨﹩ ﹋︪﹢ر وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن ﹝﹩

﹝︣︗︀﹟ را ︗︢ب ﹋︣ده ︋ـ﹢د   ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹨﹞﹥ ︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ و ︋︀ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ و د︻﹢ت ﹁︺︀﹜﹫﹟ ︌ ︫︣﹋️ ﹡﹀️ آ︋︀دان ︑︖﹞︹ و︨﹫︺﹩ ﹨︣ روزه ︋︣﹎︤ار ﹝﹩

﹎︣دا﹡﹠︡﹎︀ن ا﹟ ا︗︐﹞ـ︀ع  . ﹋︣د ای ﹇︊﹏ از ︗﹠﹌ ︋﹥ و︗﹢د آورده ︋﹢د ﹋﹥ ﹋﹏ ﹁︺︀﹜﹫﹟ ︌ را ︋﹥ ︠﹢د ︗︢ب ﹝﹩ و ︑﹆︡﹠︨ ﹤﹫︊︫ ﹩︴﹫﹞ ً︀︊︣﹊︀ی ︎︣وژه

︀د ﹋︣د﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ او﹜ـ﹩    دو ﹋﹞﹫︐﹥، ﹊ـ﹩ ﹝﹀ـ﹩ و ﹊ـ﹩ ︻﹙﹠ـ﹩ ا︖ـ      ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫﹟ ﹎︣و﹨︀ی ︌ آ︋︀دان و ا︻︱︀ ﹝﹙﹩ ︋︣︠﹩ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ ﹝﹙﹩ ︋﹢د﹡︡،

 ︀ ی ﹝︭﹢ل ︑﹢ا﹁﹅ ا︻︱︀ی ﹋︀ر﹎︣﹎︣و﹨︀ی ︍﹩ ︋﹢د ﹋﹥ در ︗﹞︹ ︫︣﹋️ دا︫︐﹠︡ و ︻﹞﹫﹆︀ً ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋﹢د﹡︡ و دو﹝﹩ ︋︀ ا﹡︐︀︋︀ت آزاد ︋﹥ ︗ـ

﹊︀ی ﹡﹫﹞ـ﹥  ﹁﹊ـ︣ ا︖ـ︀د اـ﹟ دو ﹋﹞﹫︐ـ﹥ از ﹨﹞ـ︀ن ﹡﹢︫ـ︐﹥ ︨ـ﹠︀﹝﹡ .       ︡﹠︡﹎︀ن ﹇︊﹙﹩ ︋︣﹎︤︡ه ︫︡ه ︋﹢د و ار︑︊︀︵﹩ ︮︡ در ︮︡ی ︋︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹀﹩ دا︫️

 ﹩﹀﹞–  ︫︡ ︪︣︐﹠﹞ دو︋︀ره ︀ر︑ ﹟د ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ د﹇﹫﹆︐︣ در ا﹢︋ ﹤︐﹁︣﹎ ﹤﹝︪︨︣ ﹩﹠﹚︻ ﹤﹝﹫﹡ . ﹤﹝﹫﹡ ︀ی﹊︡﹠︨ ﹟در روز ﹋︀ر﹎︣ ︨︀ل ︎﹠︖︀ه و ﹡﹥ ا

 ﹩﹀﹞– راه ﹤︋ ﹜﹫﹝︭︑ ﹩﹠﹚︻ ﹤﹝﹫﹡ ︀ر﹨︀ی راه︺︫ ﹩﹀﹞ ﹤︐﹫﹝﹋ و ️﹁︣﹎ ﹩︀﹝﹫︎  ︀ب ﹋︣د︐﹡ا﹡﹆﹑︋﹩ روز ا ً﹑﹞︀﹋ را از ︫︺︀ر﹨︀ی ﹩︀﹝﹫︎   ـ︤ ︠ـ﹢د︗ ﹤︋ ﹤﹋

ای ﹋﹥ ︋﹥ ︋︀﹡﹥ ︫︣﹋️ در ا﹟ ﹝︣ا︨﹛ ︋﹥ ﹁﹊︣ ︋︀ز︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ا︻︱ـ︀ی ︠ـ﹢د در ︫ـ﹫︣از ︋﹢د﹡ـ︡ و در ︗﹙︧ـ﹥        آ﹡︀ ﹝﹢رد ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹁︺︀﹜﹫﹟ ︨﹠︡﹊︀ی ︎︣وژه

︣ار دادن ︎﹫﹞︑ ︀︋ ﹩︀︀︗﹛ ﹡﹫︣وی ︨︍︀ه و ︋︧﹫︕ ︋﹥ در﹎﹫︣ی ﹋︪﹫︡ه ︫︡ و﹜﹩ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹀ـ﹩ ︋ـ︀ ﹁ـ    آن راه. ﹝﹀﹩ ﹋﹞﹫︐﹥ ︫︣﹋️ دا︫︐﹠︡ ﹡﹫︤ ﹇︣ار ﹎︣﹁️

 . ︗﹞︹ را ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹉ ︑︷︀﹨︣ات ﹝﹢︲︺﹩ ︋﹥ ﹝﹏ ﹁﹙﹊﹥ ︨︐︀د را﹨﹠﹞︀﹩ ﹋︣د ،﹋﹞﹫︐﹥ ︻﹙﹠﹩ یا︻︱︀

︑️ . د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︣ز︋﹠︡ی ﹝﹫︀ن ︨﹠︡﹊︀ و ︫﹢را و ا︫﹊︀ل د﹍︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر﹎︣ی در ا︣ان از ا﹨﹞﹫️ ز︀دی ︋︣︠﹢ردار ﹡﹫︧️ ا﹟ ︑︖︀رب ﹡︪︀ن ﹝﹩

 .﹋﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ﹝︱﹞﹢ن ﹁︺︀﹜﹫️ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د ر︑︀ی ﹡︀﹝︐︺︀رف ︋︣وز ﹝﹩︫︣ا︳ ︎﹙﹫︧﹩ دا﹞﹩ ﹡﹥ ︫﹊﹏، ﹋﹥ ﹡︀︀ر ︋﹥ ︮﹢
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 ︫﹢را و ﹝︊︀رزه ا﹡﹆﹑︋﹩

ا﹎︣ ﹡︷︀رت ︋﹥ ︑﹢ده ﹡︀آ﹎ـ︀ه ︨ـ︍︣ده ︫ـ﹢د ﹡﹆ـ︰ ︾ـ︣ض ا︨ـ️ و راه ︋ـ﹥        . ︨️ ﹎﹀︐﹫﹛ ﹡︷︀رت ﹝﹑زم ︋︀ آ﹎︀﹨﹩. ﹎︣د﹛ ︋﹥ ︫﹢رای آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︋︀ز ﹝﹩     

﹋︖︣ا﹨﹩ ︮﹀︐﹩ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ︗﹠︊︩ ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی و ︑﹢ده ﹡︀آ﹎︀ه ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د ﹊﹫﹞﹩ ︋﹥ ︫︡ت در . ︋﹠︡د ای ﹡﹞﹩ ا﹨﹥︗︀﹩ ﹡︊︣ده و راه ︋︣ ﹨﹫︘ ﹋︖︣

 .﹝﹍︣ ا ﹤﹋ ﹟﹊﹫﹞﹩ ︎︀ی ︾︣︤ه ︵︊﹆︀︑﹩ را ︋﹥ ﹝﹫︀ن ﹋︪﹫︡ه و ﹡︀آ﹎︀﹨﹩ را ︋﹥ در︗﹥ ﹁︱﹫﹙️ ار︑﹆︃ د﹨︡. ﹁︭﹏ ︨﹠︡﹊︀ ︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️

︡  رت ا︻﹞︀ل ر﹨︊︣ی ︠ـ﹢د ︋ـ﹥ ︠ـ﹢دی ︋ـ﹥ ︗︣ـ︀ن آ﹎ـ︀﹨﹩ ︎ـ︀ ︋ـ﹥ ︻︣︮ـ﹥ و︗ـ﹢د ﹝ـ﹩           او﹜﹫﹟ ︮﹀️ ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه ︋︣ای ︫﹢را ︋﹥ ︮﹢      ـ﹢ن ﹡︷ـ︀رت   . ﹡ـ

️   ا﹝︀ در ا﹟ ﹝﹊︀﹡﹫︧﹛ ︫﹢را﹡ ﹩︑︤︖︺﹞ ﹤ ﹩﹀︐﹥. ︨️ ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ از ﹝﹆﹢﹐ت ر﹨︊︣ی ! ︻ـ︤ل : ︨️ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ دو︨️ ﹎︣ا﹝﹩ ﹝︀ را ﹝︴﹞﹟ ﹋ـ︣ده ا︨ـ

﹩︊︐﹠﹞ ︀ن﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤﹫﹚︻ ︣﹎︫︀ه ︋﹫️ اراده ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر ﹟ا  ﹤︋ ﹤﹋ ️︨        ﹟︣︐﹋︀﹀︣ان ﹇ـ︣ار ا︨ـ️ ︗ـ︀ن در ﹋ـ︿ ︋ـ﹥ ︗﹠ـ﹌ ︨ـا ﹏︓﹞ ص در ﹋︪﹢ری﹢︭︠

﹤︀﹞︨︣ ﹝︐﹢︨︳ ︋︣ای ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹋﹞﹢ن را ︑︱ـ﹞﹫﹠﹩ ︋ـ︣ای ︗﹙ـ﹢﹎﹫︣ی از ورود ︻﹠︀︮ـ︣ ﹡︀︋ـ︀ب ︋ـ﹥ ﹋﹞ـ﹢ن         ﹡︷︀م ﹩﹇﹢﹆ ﹟﹫︺︑ ︦داری ︋︣و﹡︡؟ ﹋﹞﹢ن ︎︀ر

﹋﹠ـ︡ ︀︋ـ︡ ︋ـ﹥     داری ﹁ـ︡ا ﹝ـ﹩   ︊︀رزه ︋︀ ﹊﹢﹝️ ︨﹀︀ک ︨ـ︣﹝ ﹤︀︀﹐ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ﹋﹥ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︫︽﹏ و ﹝︀ل و ︗︀ن ︠﹢د را در راه ﹝.دا﹡︧️ ﹝﹩

﹋﹥ ︋﹍﹢﹛ ا﹟ دو︨️ ﹝︀ ︨ـ﹢راخ د︻ـ︀ را ﹎ـ﹛ ﹋ـ︣ده ا︨ـ️ و ﹡︀︠﹢ا︨ـ︐﹥ در ـ﹅         ﹝︐︃︨﹀﹛. و︨﹫﹙﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹡︀آ﹎︀هٌ آ﹇︀ی ﹝ ﹟︧﹊﹫﹞﹩ ︨﹠﹌ ﹇﹑ب ︫﹢د

 .دارد ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ د︫﹞﹠﹩ روا ﹝﹩

﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹀﹢م  ﹎﹞︀رد در ︋︴﹟ ︠﹢د ﹆﹫﹆︐﹩ را ﹞﹏ ﹝﹩ از ﹝﹫︀ن ر﹁﹆︀ی آ﹎︀ه ︠﹢︪︐﹟ ﹝﹩﹨﹞﹫﹟ ︲︣ور︑﹩ ﹋﹥ ا﹋︓︣️ ﹡︀آ﹎︀ه را ︋﹥ ا﹡︐︀ب ﹡﹞︀﹠︡ه      

﹩﹞ ﹅﹆﹞ ︣︐﹫﹛او ﹩﹆︣︵ ﹤︋ د را ︋︣ای ر﹨︊︣ی  ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ر﹁﹫﹆﹩ ﹋﹥ در ﹋﹠︀ر ︑﹢ ﹝︊︀رزه ﹝﹩. ﹋﹠︡ ﹡︷︀رت را﹢︠ ﹩︀﹡︀ن ︻﹞﹏ ا︨︐︺︡اد و ︑﹢ا︣︗ و در ︡﹠﹋

 ا﹡︐ـ︀ب  ﹋ـ︀ر﹎︣ان ﹝︊︀رزه  ﹋﹢ران﹋﹥ در  ﹩﹝﹠︐︣︐﹫﹛︀︻ ️︨ ︡﹠﹋ .︊﹟ ﹡﹢ع ﹡︷︀رت را ︋︣آورده ﹝﹩ی ﹝︐﹙︿ ︋︣وز داده ا﹨︀ ﹝︊︀رزه در ﹝﹆︀︵︹ و در ︻︣︮﹥

️ . ︫﹢د، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹁︡ا﹋︀ری ︨️ و در در︗﹥ اول ﹝︺︐﹞︡ آ﹡︀ن ا︨️ ﹝﹩ . ا︻︐﹞︀د و ︨︍︦ ﹋﹠︐︣ل ؛ ا﹟ روش ﹫︮ را︋︴﹥ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹠︡ه و ﹝﹠︐︉ ا︨ـ

﹎﹫ـ︣ی   ی ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر و ﹎︤ارش د﹨﹩ را در ︑︪﹊﹫﹑ت ﹝︊ـ︀رزه آ﹎︀﹨︀﹡ـ﹥ ︎ـ﹩   ﹨︀ ﹝﹠︀︨︊︐︣﹟ روش︑﹢ده ﹡︀آ﹎︀ه و﹜﹩ ﹝︊︀رز، از ﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹢د ا﹡︐︷︀ر دارد ﹋﹥ 

︑﹢ا﹡ـ︡ ︑ـ︀    ﹝ـ﹩  ی ﹝︡﹡﹩ ﹋ـ︀ر اـ﹟ ﹡︷ـ︀رت   ﹨︀ ︋︧︐﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ︨﹫︀︨﹩ ︗︀﹝︺﹥ از ﹡︷︣ آزادی. ﹋﹠︡ و ﹋︀ر ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل  را ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از او د﹡︊︀ل ﹋﹠︡

 . م ︀︋︡︑︡اوای  ی ︑﹢ده﹨︀ ︻﹙﹠﹩ ︑︣﹟ و د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉ ︑︣﹟ ︫﹫﹢ه

 

ای ︋ـ︣   ︫ـ﹢د از ︎ـ︦ ـ﹥ ︗ـ﹢ر ﹝︊ـ︀رزه      ︫﹢رای ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹊﹫﹞﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان ﹡︀آ﹎︀ه ر﹨︊︣ی ﹝﹩    

 آ︡؟  ﹝﹩
 

 :︎︨︣︡ ﹝﹩ ﹊﹫﹞﹩ ︠﹢د

»﹩﹞ ︩﹫︎ ︀︖﹠ت دو﹎︀﹡﹥ ︎︨︪︣﹩ ﹋﹥ در ا﹑﹫﹊︪︑ ﹏︡︋ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹢را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹟ا ︡︤ب ی  آ- ﹤﹡﹢﹎ ﹤ ︀﹊︡﹠︨ ﹩﹞ ︀ی ﹡ ︑﹢ا﹡︡ در﹀ا ﹟﹫︻ ︩﹆

ی آ﹠︡ه را ︋ـ︣ای ︣︋﹫ـ︡ن    و ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ ﹋︀ر﹎︣ان ﹇︡رت ︨﹫︀︨﹩ را ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹠﹌ آوردی  ی روز﹝︣ه﹨︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︪﹊﹏ ﹋︀ر﹎︣ی و ﹝︊︀رزه ︋︣ای ︠﹢ا︨️

﹤︀﹞︨︣ داری اداره ﹋﹠︡؟ ︋︧︀ط« 

 

︧﹫︀ر ﹡﹊︀ت ﹡﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا︪︀ن از در ا﹟ ︨﹥ ﹝︓︀ل ︋. ﹎﹫︣﹡︡ ز﹡﹠︡ و ︋﹥ ﹇﹢ل ︠﹢د︫︀ن ︑︀ر را ︋﹥ ︫︀دت ﹝﹩ ا︪︀ن ︋﹥ ︗︀ی ا︨︐︡﹐ل ︨﹥ ﹝︓︀ل ﹝﹩

️﹚﹀︾ ︀﹡︡ا﹋︓︣ ︔︀︋️ ﹝﹩ ﹝﹩ آ ︀﹛︀︓﹞ ﹟ا︻︐﹑ی ا﹡﹆﹑︋﹩ ︠﹢ا︨︐﹥ ﹋﹠﹠︡ و ﹝︀ را ﹋︀ری ︋﹥ آ﹡︀ن ﹡﹫︧️؛ ا﹝︀ ا  ︳︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋︀ر﹎︣ان  ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در ︫︣ا﹨

ا︪ـ︀ن ا﹝ـ︀ در ︻ـ﹫﹟ ـ︀ل دو﹝ـ﹫﹟       آ ﹟﹫﹠ ︀︋ ﹤﹋ ️︧﹨ ﹩︧﹋ ︀﹫︤ی ﹝︀﹜﹀︐﹩ دا︫ـ︐﹥ ︋︀︫ـ︡؟  ! ︫﹢د ﹝﹩ ﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︋﹥ ︨︣︻️ ︑︡︊﹏ ︋﹥ ︠﹢ا︨︐﹥

﹩﹞ ︬︪﹞ ︀﹞ رای ا︋︡ا︻﹩ ︠﹢د را ﹡﹫︤ ︋︣ای﹢︫ ﹩﹎︥اول ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی و ︋︺︡ ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ :﹋﹠︡ و .﹤﹚︣﹞ ﹩﹠︺    ﹩︑︀︡ی ﹋︣دن ﹝︊ـ︀رزه ︵︊﹆ـ﹠︋
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︀︀ر︐﹛ـ﹩ . ︎︣و﹝﹡ ﹤︗︪︀ن را ︋﹥ ﹨﹫︘ ورا و︗﹢د دارد و ا﹢︫ ﹟︀ن ︭︠﹙️ اول و ︭︠﹙️ دوم ا﹫﹞ ﹜﹊︐︧﹞ ︋ـ﹥ ︎︣ا﹋﹠ـ︡ه   ︑ـ﹢ان  ا﹝︀ ︎﹫﹢﹡︡ی    ﹜︐ـ﹞ ﹩﹢ـ﹎

︫﹢را﹩ ﹋﹥ ر﹨︊︣ان آن ︑﹢ده ﹡︀آ﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣ان ︋︀︫﹠︡، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡ه ︾︣︤ه ﹝︺︭﹢م ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹥ ︗︤ و︸﹫﹀﹥ ا︮﹙﹩ و او﹜ـ﹩ ︠ـ﹢د، ︺﹠ـ﹩    . ﹋︣د

ا﹡﹆﹑︋ـ﹩   ی﹋ـ﹥ ︗︀﹝︺ـ﹥ وارد ا︻ـ︐﹑   ا﹝︀ ﹨﹞﹫﹟ ︫﹢را در ﹝ـ﹢﹇︺﹫︐﹩  . ︑﹢ا﹡︡ ︋﹊﹠︡ ﹝︀ر ﹋︀ر﹎︣ان آ﹎︀ه ﹋︀ر د﹍︣ی ︋﹥ ︗︤ ﹝︊︀رزه ︋︣ ︨︣ ﹝︤د و ︫︣ا︳ ﹋︀ر ﹡﹞﹩

︡  ﹋﹠︡، ـ︀﹐ ـ﹥ ︨﹫︀︨ـ︐﹩ ︠ـ︡ا ﹝ـ﹩      ﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ﹝﹩ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی را ︑︡︊﹏ ︋﹥ ︠﹢ا︨︐﹥ ︫﹢د ا﹜︊︐﹥ ︠﹢ا︨︐﹥ ﹝﹩ ︨﹫︀︨ـ︐﹩ ﹋ـ﹥ ﹨ـ﹫︘ ︑︖︣︋ـ﹥ و     . دا﹡ـ

︠﹢ا﹨﹠ـ︡ از   ︪﹫︡ ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹩  ای ︋︣ای آن ︑︡ارک د︡ه ﹡︪︡ه ا︨️؛ آ︠︣ آ︨﹫︀ب ︋﹥ ﹡﹢︋️؛ آ︠︣ ︀︋︡ ﹝﹞﹫︤ ا﹟ ﹋︀ر﹎︣ان آ﹎︀ه را ﹋ ︑︪﹊﹫﹑ت از ︎﹫︩ آ﹝︀ده

﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ را ︋︀ ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی روز﹝︣ه ﹋︀ر﹎︣ان ︎﹫﹢﹡︡ ︋︤﹡﹠︡ و ︋︣ای ا﹟ ﹋︀ر ︤ب ﹝︺﹫﹠﹩ ︋︧︀ز﹡︡ ﹋﹥ ) آری از ﹨﹞︀ن اول(﹨﹞︀ن اول

ای  ︗﹢د آورد، ︑︪ـ﹊﹫﹑ت وـ︥ه  ︀︋︡ ︋︣ای ا﹟ ﹋︀ر ﹝︺﹫﹟ ﹋︀در ︑︣︋﹫️ ﹋﹠︡ و آ﹝︀د﹎﹩ ﹐زم را ︋︣ای ﹝︊︀رزه ︋︀ ︎﹙﹫︦ ︨﹫︀︨﹩ ﹋﹥ ﹝︡ام در ﹋﹞﹫﹟ ا︨️ ︋﹥ و

داران و ﹊﹢﹝️ ﹝︧︐︊︡  ︕ ﹋︀ر﹎︣ان ︻﹙﹫﹥ ︨︣﹝︀﹥﹫︋︣ای ︑︊﹙﹫︼ و ︑﹫: از ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐︀ ︋︧︀ز﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋︣ای ا﹝﹢ر ز︣ آ﹝︀د﹎﹩ ﹐زم را ︋﹥ د︨️ آورد

﹋﹞ـ﹉ ︋ـ﹥ ا︖ـ︀د ︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ی       ،ی ﹋︀ر﹎︣ان در ﹋﹏ ﹋︪﹢ر﹨︀ ︀﹝﹩ آ﹡︀ن، ︋︣ای ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ا︻︐︭︀︋︀ت ﹝﹢﹁﹅ ﹋︀ر﹎︣ی، ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︑︖︀﹡︦ ﹝﹫︀ن ︠﹢ا︨︐﹥

﹤︀د︑ا ﹤︀د︑︀د ا︫﹊︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ ر﹨︊︣ان ا︖ا ︀︋ ً﹑︓﹞ ،︫︡︀︋ ﹟﹊﹝﹞ ︀﹡︡اوم آ︑ ︳ی ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا﹢﹡ ﹤︋  ︀م﹡ ︣﹨ ️︑ ای  ︦﹫﹚︎ ︡را از د ︀﹨

ن ︨﹫︀︨﹩ ﹡﹢ا﹞ ﹩︐﹙︿ و ︋︣ای ا︖ـ︀د  دادن ﹝︊︀رزه ︋︣ای ﹋︀ر در ﹝﹫︀ن ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧﹙ و ︋︣ای ا︖︀د ار︑︊︀︵︀ت ﹝﹫︀ن ﹝︊︀رزا﹝﹍﹡ ﹩﹀︡ارد، ︎﹫﹢﹡︡

ی ﹐زم ︋︀ ا︤اب ︨﹫︀︨﹩ د﹍︣ی ﹋﹥ ﹨︣﹉ ︋﹥ د﹐﹞ ﹏︐﹙︿ ︋︀ رژ ﹜︀﹋﹛ ﹝︀﹜﹀️ دار﹡︡ و ︋﹥ د︨️ ﹎︣﹁︐﹟ ر﹨︊ـ︣ی ﹝︊ـ︀رزات آ﹡ـ︀ن و    ﹨︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩

 ︋﹊﹠ـ︡ و ا︨ـ︐︣ا︑︥ی   ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ﹋︪ـ﹢ر را از ﹡﹆︴ـ﹥ ﹡︷ـ︣ ﹝︀ر﹋︧﹫︧ـ﹛ ︑︪ـ︣       –︾﹫︣ه، ︋︣ای ا︖︀د ﹡︪︣︀ت ﹝︑ ︿﹚︐﹢ر﹉ ﹋﹥ ﹋﹏ ︨﹫︧︐﹛ ا﹇︐︭ـ︀دی  

ای ︵︊﹆ــ﹥ ﹋ــ︀ر﹎︣ را در ﹝﹆︀︋ــ﹏ ا︨ــ︐︣ا︑︥ی ﹊﹢﹝ــ️، ﹜﹫︊︣ا﹜ــ︀ی دا︠﹙ــ﹩، آ﹜︐︣﹡︀︑﹫﹢﹨ــ︀ی ︋ــ﹢رژوازی ﹝︽﹙ــ﹢ب ﹊﹢﹝ــ️ ﹎︫︢ــ︐﹥ و ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی    ︋︣﹡︀﹝ــ﹥

   ️ را  ا﹝︣︍︀﹜﹫︧︐﹩ در ﹝﹫︀ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︑﹢︲﹫ د﹨︡؛ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از و︀︨﹏ ار︑︊︀︵﹩ روز ﹝﹢﹇︺﹫️ ︨﹫︀︨﹩ و ︋︣ا﹡︀ی دا︠﹙﹩ و ︋ـ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ ﹊﹢﹝ـ

 .︫﹢د ا﹁︪︀ ﹋﹠︡ و ا﹡﹢اع و︸︀﹀﹩ ﹋﹥ ﹁﹆︳ ︋︀ ﹋︀ر ﹝︡اوم ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︋︣︎︀ ﹋︣دن ︑﹫﹞︀ی ︎︥و﹨︪﹩ از ﹝﹫︀ن رو︫﹠﹀﹊︣ان ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ و ﹋︀ر﹎︣ان، ﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩

︀رزه ﹎﹫︣د ﹋﹥ ︋ـ︣ای ﹝︊ـ   را ︫︀﹨︡ ﹝﹩ ۵۷دا﹡︡ و ︫﹢را﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ︨︀ل  دا﹡︡ ︑︣︿ ︑︀ر ﹝﹩ ﹊﹫﹞﹩ ا﹟ ﹁﹊︣ ﹋﹥ ︫﹢را﹨︀ را ار﹎︀ن دوران ا﹡﹆﹑ب ﹝﹩

  .ا﹇︐︭︀دی آ︾︀ز ﹋︣د﹡︡ و ︋︺︡ وارد ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ︫︡﹡︡

 

»﹤﹋ ﹩︀ر︑ ︿︣︑ ﹟را ﹁﹆︳ در او︲︀ع ︨﹫︀︨﹩ِ ا﹡﹆﹑︋﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ︋︣︠﹑ف ا﹢︫ ︀﹢﹎ ﹩﹞     در ﹋ـ﹢ران   57︫﹢د، ︫﹢را﹨︀ی ﹋ـ︀ر﹎︣یِ ︎ـ﹫︩ از ا﹡﹆ـ﹑ب

ی  ︵︊﹆ـ﹥  ی ︨﹩ ︫ـ︡﹡︡، زـ︣ا ︋ـ﹫﹟ اـ﹟ دو ︫ـ﹊﹏ از ﹝︊ـ︀رزه      ︨﹫︀ی  ︵︊﹫︺﹩ وارد ﹝︊︀رزهای  ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡﹡︡ و ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ی  ﹝︊︀رزه

﹩﹝﹡ ﹟﹫ ار﹢︀ر﹎︣ د﹋ ︡﹡︡﹫︪﹋.« 

 

︫﹢را﹨︀ی ﹋︧︉ ﹇︡رت آن ︫﹢را﹩ ﹋﹥ ار﹎︀﹡︀ی دوران ا﹡﹆﹑ب ﹨︧︐﹠︡، . ︫﹢را دار﹛ ︑︀ ︫﹢را. ﹋﹠︡ او ︋︀ز ﹨﹛ ︠﹢د را در ﹇﹫︡ و ︋﹠︡ ا︨﹞︀ ا︨﹫︣ ﹝﹩

﹢﹡﹫﹟ ︫﹢را﹨︀﹩ ﹋ـ﹥ در دوران ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ ︠ـ   . ای از ﹝﹫︀ن آ﹡︀ ر︠️ ︋︣ ︋︧︐﹥ ا︨️ ︣﹁﹥︫﹢را﹨︀ی ︵︊﹆︀︑﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑﹀︀وت . ﹨︧︐﹠︡ ︨﹫︀︨﹩

︡   ︫︀ن ﹝︧﹙ ︋﹢دن ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹊﹩ از ︮﹀︀ت ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ اـ﹟ ︫ـ﹢را﹨︀   . ︫﹢د ︋﹥ ا﹇︐︡ار ﹨﹫︘ ار﹎︀ن ︨﹫︀︨﹩ ︾﹫︣ از ︠﹢د ا︻︐﹠ـ︀﹩ ﹡﹊﹠﹠ـ

︡  ﹡︐︀ب ﹝﹩︀︮﹏ ︑︖﹞︹ ︎﹫︪︣وان و آ﹎︀﹨︀ن ﹝︣دم ا︨️ ﹋﹥ در ﹁︱︀ی آزاد ا﹡﹆﹑︋﹩ ا ️  ران ا﹡﹆ـ﹑ب  و﹝ـ︀ در د . ︫ـ﹢﹡ ﹠ـ﹫﹟ ︫ـ﹢را﹨︀﹩    ︎﹠︖ـ︀ه و ﹨﹀ـ

 .﹡︡ا︫︐﹫﹛ و ︨﹑ح در ﹋︿ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹋︀ر﹎︣ان ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁️ 

اـ﹟ ︫ـ﹢را﹨︀ ︎ـ︦ از ا﹡﹆ـ﹑ب و ︋ـ︡ون دا︫ـ︐﹟ ﹨ـ﹫︘ ار︑︊ـ︀ط رو︫ـ﹠﹩ ︋ـ︀           . ﹎﹫︣﹛  ︋︣ای ﹝︓︀ل ︫﹢را﹨︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫︣﹋️ ﹡﹀️ در آ︋︀دان را در ﹡︷︣ ﹝﹩ 

ا﹟ ︫ـ﹢را﹨︀ ا︨︀︨ـ︀ً ︋ـ︀ اداره    . دو ︫﹢رای ﹋︀ر﹝﹠︡ی و ﹋︀ر﹎︣ی ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡. ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡﹡︡ ا﹡﹆﹑ب از ﹝﹫︀ن اداره ﹁︺︀﹜﹫﹟ ا︻︐︭︀ب ﹇︊﹏ ار

    ︡ ︋ـ﹥ ر︾ـ﹛   (﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︻︐︭︀ب ﹇︊﹏ از ا﹡﹆﹑ب ﹋﹥ در دروازه ﹝︣﹋︤ی و ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︫﹞︀ره دو ا︗︐﹞︀ع ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ و ا︨︀︨︀ً از ﹨﹞ـ︀ن آ︾ـ︀ز ︨﹫︀︨ـ﹩ ︋﹢د﹡ـ

. ︋﹥ ﹋﹙﹩ دو ﹫︤ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋﹢د﹡︡.) ﹋︣د آن را ا︻︐︭︀︋﹩ ا﹇︐︭︀دی ︗﹙﹢ه د﹨︡ ﹋︣دن ﹨﹀︐︭︡ و  ︎﹠︖︀ه ︑﹢﹝︀ن ︋﹥ ﹇﹢﹆︀ ︨︺﹩ ﹝﹩ ︑︭﹢ر رژ﹛ ﹋﹥ ︋︀ ا︲︀﹁﹥
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﹩، ︻﹠︀︮︣ ﹁︺︀ل ا﹟ ا︻︐︭︀ب ︋︺︡ از ا﹡﹆﹑ب ︋︺︱︀ً ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡ه در ︫﹢را﹨︀ ︋﹢د﹡︡، و﹜﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د را در ﹎︣و﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ﹝﹙ـ﹩ و ︾﹫ـ︣ ﹝﹙ـ   

ر﹎︀﹨︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︻︱﹢﹎﹫︣ی از ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان، ا﹁︪︀﹎︣ی ︨﹫︀︨︐︀ی ﹊﹢﹝️ و ︐︀ ︠﹢د ا﹟ ︫ـ﹢را﹨︀ و ﹡︪ـ︣ ︗ـ︤وات ﹋ـ︀ر﹎︣ی     در ︨︴ ادارات و ﹋︀

︑ـ︣ ︋﹢د﹡ـ︡، ـ︣ا ﹋ـ﹥ ا︨︀︨ـ︀ً ︫ـ︣﹋️ در آن ا︻︐︭ـ︀ب ︋ـ︀ ︠︴ـ︣           ا︻︐︭︀︋﹫﹢ن ﹇︊﹏ از ا﹡﹆﹑ب ︠﹫﹙﹩ از ︫﹢را﹨︀ی ︋︺︡ از ا﹡﹆ـ﹑ب ︨﹫︀︨ـ﹩  . داد﹡︡ ادا﹝﹥ ﹝﹩

﹝︓﹑ً ر﹨︊︣ان ا︻︐︭︀ب ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹡︀م ﹝︺﹫﹠﹩ ︋︣ای ︗﹞︹ ︠﹢د ا﹡︐︀ب ﹡﹊ـ︣ده ︋﹢د﹡ـ︡ و ︻﹞﹢﹝ـ︀ً از    . ط ﹝︧︐﹆﹫﹛ دا︫️د︨︐﹍﹫︣ی و ︐︀ ﹋︪︐﹥ ︫︡ن ار︑︊︀

﹁︺︀﹜﹫﹟ ﹎︣و﹨︀ی ︌ ︋﹢د﹡︡ در روز ︨﹫︤ده آ︋︀ن ︋︺︡ از ︫﹠﹫︡ن ︠︊︣ ︨︣﹋﹢ب دا﹡︪︖﹢︀ن ︗﹞︹ ا︻︐︭︀︋﹫﹢ن را ﹋﹥ از آ﹝︀د﹎﹩ ︨﹫︀︨﹩ ﹋︀﹝﹏ ︋︣︠﹢ردار 

︡   ر ︵﹢ل ︫︉ ﹋︣د﹡︡ و ︗﹞︹ ︻﹞﹢﹝︀ً از ر﹁︐﹟ ︋﹥ ︠︀﹡﹥︋﹢د﹡︡ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︀﹡︡ن در ﹝﹏ ا︻︐︭︀ب د در ︻ـ﹢ض دو︨ـ︐︀ن و ﹁︀﹝﹫ـ﹏ آ﹡ـ︀ ︋ـ﹥      . ﹝﹠︭︣ف ︫ـ︡﹡

︩ . ﹝︀﹡︡﹡︡ ﹝﹏ ا︻︐︭︀ب ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋︣ده و در ا︵︣اف ︭︀ر ﹝﹢︵﹥ ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︻︐︭︀︋﹫﹢ن ︋︀﹇﹩ ﹋ـ﹥ از ︻﹠︀︮ـ︣ ︫ـ︣︋︀﹡﹩ ︋ـ︀ ﹜︊ـ︀س      (ا﹟ ︻﹞﹏ ورود ار︑ـ

︎︦ از ﹠︡ ︠︴︀︋﹥ ︗︀﹡︀﹡﹥ ا︻︐︭︀︋﹫﹢ن از ﹝﹫ـ︀ن ز﹡ـ︀ن و ﹝ـ︣دان در    . دا﹡︧︐﹠︡ و ر﹨︊︣ان ا﹟ را ﹝﹩﹋︣د  را ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ﹝﹩) ار︑︩ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︋﹢د

ر﹁ـ️ ﹋ـ﹥ ﹡︷︀﹝﹫ـ︀ن     ﹝﹆︀︋﹏ ︻﹠︀︮︣ ︵︣﹁︡ار ︠﹞﹫﹠﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︫﹊︧︐﹟ ا︻︐︭︀ب از ︵︣ف ﹊﹢﹝ـ️ ﹡︷ـ︀﹝﹩ ︋ـ﹥ ﹝ـ﹏ آورده ︫ـ︡ه ︋﹢د﹡ـ︡،︋﹫﹛ اـ﹟ ﹝ـ﹩        

ا︻︐︭︀ب از ﹁︣دای آن روز در . ای ︫︡ ی ︎﹑︨︐﹫﹊﹩ داد ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ز︠﹞﹩ ︫︡ن ︻︡ه﹨︀ ︑﹫︣ا﹡︡ازی ﹡﹊﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣﹝︀﹡︡ه آ﹡︀ن د︨︐﹢ر ︫﹙﹫﹉ ﹎︀ز و ﹎﹙﹢﹜﹥

️﹁︀ ﹤﹞︀ر︨︐︀ن ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ادا﹝﹫︋ ﹏﹞ .﹩﹞ رش﹢ ︫︡ه و ︫︊︀﹡﹥ ﹡﹫︣وی ︎﹙﹫︦ ︋︣ای د︨︐﹍﹫︣ی آ﹡︀ن ﹩︀︨︀﹠︫ ︹﹝︗ ـ﹟    ر﹨︊︣ان︋︣د و﹜﹩ ا︾﹙ـ︉ ا

﹩﹞ ︨︣ ﹤︋ ︣﹍را در ︗︀﹨︀ی د ︀︊︫ از ﹜. ︋︣د﹡︡ ر﹨︊︣ان ︡︀︫ ︀ظ ︻︡دی ︋﹫︩ از ده در︮︡ ﹋︀ر﹋﹠︀ن را ︫︀﹝﹏ ﹡﹞﹩ا︻︐︭︀︋﹫﹢ن    ـ︡﹨︀ی﹠︫ـ︡﹡︡ و و ﹁︣ا

️     ﹋︀ر ︋︀ ا︨︐﹆︣ار ﹡﹫︣وی ﹊﹢﹝️ ﹡︷︀﹝﹩ ا﹎︣ ﹥ ︑︀ ا﹡︡ازه ﹋︀ر﹋﹠ـ︀ن ︎︐︣و︫ـ﹫﹞﹩ آ︋ـ︀دان ﹡﹫ـ︤ از ﹨﹞ـ︀ن آ︾ـ︀ز ︋ـ﹥        . ای ﹝︐﹏ ︫︡ه ︋ـ﹢د و﹜ـ﹩ ادا﹝ـ﹥ دا︫ـ

︣ ﹨︀ی ﹝ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ﹝﹙﹅ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡ و از آ﹝﹢زش و ︎︣ورش و ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︡  ﹝ـ﹩  ﹛  ︋︣ای ا︻﹑م ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀﹡﹩ در ︑︖﹞︹ ︀︲ـ . ︫ـ︡﹡

در ︮﹢رت . در ︠﹢د ﹝﹏ ︑︖﹞︹ ︋﹫﹟ ا︻︐︭︀︋﹫﹢ن ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︡اوم ا﹡﹆﹑ب ︋︒ ا︮﹙﹩ ︋﹢د. ﹋︣د﹡︡ ﹝︣دم ︫︣ در رو ︋﹥ روی ﹝﹏ ︑︖﹞︹ ︑︷︀﹨︣ات ﹝﹩

﹩﹞ ً︀︺︴﹇ ﹩︺﹝︗ ﹟﹫﹠ د ︠﹀﹥ ﹡︪︡ن ا﹡﹆﹑ب﹢︫ ﹏︡︊︑ ا﹡︧️ ︋﹥ ︫﹢رای ار﹎︀ن ﹇︡رت﹢︑. 

︣︋﹫︡ ﹝︓﹑ً ︋︣ای ﹋︀ر﹝﹠︡ان و ﹋︀ر﹎︣ان ︫﹢را﹨︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︨︀︠︐﹥ ︫︡  ای ︫﹢را﹨︀ی ︎︦ از ا﹡﹆﹑ب در آ︋︀دان ︋﹥ ︗﹠︊﹥ ︵︊﹆︀︑﹩ آن ﹝﹩ ︊﹥ ︣﹁﹥ا﹝︀ ︗﹠ 

 . ﹨︀ از ︵︣﹅ ا﹡︐︀︋︀ت در ﹨︣ اداره ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ و ︋﹥ ︗︀ی ا﹡︐︀ب ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن از ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹥ ﹋︀ر﹎︣ان و ﹋︀ر﹝﹠︡ان، ﹡﹞︀﹠︡ه

 :︫﹢را﹨︀ ﹎﹢︡ او ﹝﹩. ︀ ا﹁﹊︀ر ︠﹢د را دارد﹊﹫﹞﹩ اد︋﹫︀ت ﹝﹠︀︨︉ ︋

 ».﹋︀ر﹎︣ د﹢ار ﹫﹟ ﹡﹞﹩ ﹋︪﹫︡﹡︡ی  ︵︊﹆﹥ ی ︨﹫︀︨﹩ ︫︡﹡︡، ز︣ا ︋﹫﹟ ا﹟ دو ︫﹊﹏ از ﹝︊︀رزهی  وارد ﹝︊︀رزه ︵︊﹫︺﹩ای  ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ « 

︐︭︀دی ︠﹢د را ︋ـ﹥ ﹝︊ـ︀رزه ︨﹫︀︨ـ﹩ ار︑﹆ـ︀     ﹝︊︀رزه ا﹇)  ا ️︽﹛ ﹟﹆︡ر آ︫﹠︀︨️(» ︵︊﹫︺﹩«ای  ای از ︎﹫︩ و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ︺﹠﹩ ︫﹢را﹨︀ ︋︡ون ﹨﹫︘ آ﹝︀د﹎﹩

 :︫︡ ﹝﹩ ﹋︣د ﹋︀ر ﹝︀ ﹋﹞﹩ ﹝︪﹊﹏ ا﹎︣ ︠﹢د او ︋﹑﹁︀︮﹙﹥ از ا﹟ ار︑﹆︃ ︨︀ده و ︵︊﹫︺﹩ ﹡﹞﹩ ﹡︀﹜﹫︡ و ﹎﹙﹥ ﹡﹞﹩. داد﹡︡

»﹩﹝﹡ ︀︖﹠در ا ﹟﹞      ﹤︪ـ﹩ از ︵︊﹆ـ︋ ـ︀ از﹡رویِ ﹁︀︗︺ـ﹥ ︋ـ︀ر آ ﹤﹛︀︊﹡︥ه درا﹨︀ ︋﹥ و﹢︫ ﹟︀ط ︲︺︿ ا﹆﹡ ﹤︋ ﹜﹨ی ︠﹢ا  ﹤︀﹞︨︣ـ   ـ︩ د︋ ﹤ـ︣ آن  دار ︻﹙﹫ـ﹍

 ».︋︍︣دازم

 

︠﹢ا﹨﹫︡ ︋﹥ د﹡︊︀﹜﹥ روی ا﹟ ︫﹢را﹨︀ از ︋﹢رژوازی ︋︍︣داز︡؟ آ︀ ﹝﹍︣ ا︮﹏ د︻﹢ا ﹨﹞﹫﹟ ︗︀ ﹡﹫︧️؟ آ︀ اـ﹟ د﹡︊︀﹜ـ﹥ روی    ︣ا ﹡﹞﹩دو︨️ ﹎︣ا﹝﹩ آ︠︣ 

آ﹇︀ی ﹊﹫﹞ـ﹩  ︨️ ﹋﹥ ر﹨︊︣ ︫﹢را﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋︢ا﹩ ︫﹞︀ا﹡︡؟  ︋﹢دن ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ ﹡︀آ﹎︀﹨﹩ ﹁﹆︳ ﹡﹆︴﹥ ︲︺︿ ا︨️، ︀ ﹡︀︫﹩ از ﹨﹞︀ن ︨︀ده و ︵︊﹫︺﹩

ای از  ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ︋ـ﹥ ︨﹫︀︨ـ️ ︋ـ﹢رژوا︡﹠︨ ﹩﹊︀﹜﹫︧ـ﹛ وارد ﹡︪ـ︡؟ ︎ـ︦ ـ﹥ ﹎﹙ـ﹥         ︨﹠︡﹊︀﹨︀» ︵︊﹫︺﹩«﹝﹍︣ ﹝︊︀رزه . ﹨︣ ﹫︤ ︵︊﹫︺﹩ ﹋﹥ ︠﹢ب ﹡﹫︧️

﹋ـ︀ر﹎︣ ︋﹢د﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ︋ـ︡ون ر﹨︊ـ︣ی آ﹎ـ︀ه و ︋ـ﹥         ︑ـ﹢ده ی ︋﹢رژوا﹩ دار︡، آ﹡︀ ﹨﹛ ﹋﹥ ﹝︓﹏ ︫﹞︀ ︫﹫﹀︐﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟ ر﹁︐ـ︀ر ︨ـ︀ده و ︵︊﹫︺ـ﹩     ︨﹠︡﹊︀﹨︀ر﹨︊︣ان 

︡   روی از ︋﹢رژوازی ﹡﹞﹩ ︋﹥ ︗︤ د﹡︊︀﹜﹥ ی﹋︀ر د﹍︣ ،ا﹡﹆﹑︋﹩ از ︎﹫︩ -︫︡ن در ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ︋︡ون آ﹝﹢︠︐﹥ ︭︠﹢ص ا︮ـ﹑ً اـ﹟ د﹡︊︀﹜ـ﹥    . ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ ︋﹊﹠﹠ـ

آ﹡︀ ﹨﹞︀ن ﹡︀︭ ︨﹠︖﹫︡ه ︫﹞︀ را ︋﹥ ﹋︀ر ︋︧︐﹥ ︋﹢د﹡︡، ︠ـ﹢د را از ︫ـ︣ ا﹇﹙﹫ـ️ آ﹎ـ︀ه ︋ـ︀ ﹝﹊︀﹡﹫︧ـ﹛ ︫ـ﹢را﹩ ︻ـ︤ل         . روی از ︋﹢رژوازی ︑﹆︭﹫︣ ︫﹞︀ ا︨️

از ﹨﹞︀ن اول ا︤اب ︨﹫︀︨﹩ ︠﹢د را  ﹨︀و﹜﹩ ︠﹢ب ﹥ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋﹢رژوا︣د﹡︡ و در روز رو︫﹟ از اول ﹝︊︀رزه ︵︊﹫︺﹩ ا﹇︐︭︀دی را آ︾︀ز ﹋︣د﹡︡ ، ︠﹑ص ﹋
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﹤﹁︣ و     ﹫ای ︑︪﹊﹫﹏ داده ︋﹢د﹡︡ و ا﹁︣اد ﹝︧︐︺︡ ︵︊﹆﹥ ︠ـ﹢د را ︋ـ︣ای ︑︺﹫ـ    ︑﹢︨︳ ︨﹫︀︨︐﹞︡اران ︀﹨︀﹍ـ︀ی ﹝﹠︀︨ـ︉ در دا﹡︪ـ﹊﹫︐﹋︀︑ و ︀︥︑ا︨ـ︐︣ا ﹟

︐﹥ ا﹟ ︋﹢رژوازی ﹝︓﹏ ﹨﹞﹫︪ـ﹥  ︊ا﹜ .﹩ ︗﹞︹ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ ︑︀ ︗﹙﹢ی ورود ︵︊﹫︺﹩ و ︨︀ده ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ را ︋﹥ ︨﹫︀︨️ و ﹋︧︉ ﹇︡رت ︋﹍﹫︣﹡︡﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪

﹡︀﹝﹠︡  ︋﹫﹠︡، ﹡﹫︀زی ︋﹥ ا﹟ ﹨﹞﹥ ︑︡ارک ﹡︊﹢د ︑︀ و﹇︐﹩ ﹋﹥ دو︨︐︀﹡﹩ در ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان، ا﹇﹙﹫️ آ﹎︀ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ را ﹝﹠︣ف ﹝﹩ ﹝﹩ ﹁﹆︳ ﹡﹢ک د﹝︀غ ︠﹢د را

 .  ﹋﹢︋﹠︡ ا﹡﹆﹑︋﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︭﹢ل ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ ︵︀ق ﹡︧﹫︀ن ﹝﹩و ﹝︊︀رزه 

دا﹡﹫︡ ﹝﹫︀ن ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی ﹋︀ر﹎︣ان و ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ﹉ دـ﹢ار ـ﹫﹟    ا︫︐︊︀ه ﹝﹙﹉ ︫﹞︀ در ﹨﹞﹫﹟ ︗︀︨️ ﹋﹥ ﹡﹞﹩     

 –︠﹢دی آن، ︺﹠﹩ ︋︀ ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨ـ﹩   ︳ و ﹁﹆︳ ︋︀ ﹝︊︀رزه ︻﹙﹫﹥ ︗﹠︊﹥ ︠﹢د︋﹥را ﹁﹆ ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی ﹋︀ر﹎︣ان .ر﹁﹫︹ ﹋︪﹫︡ه ︫︡ه ا︨️

﹩﹞ ﹜︧﹫﹛︀﹊︡﹠︨ ا﹡﹢اع ︀︋ ﹉ر﹢︑ ︨ـ︀ده و ︵︊﹫︺ـ﹩ ﹡﹫︧ـ️؛ ︗﹠︊︪ـ﹩    . ︑﹢ان ار︑﹆︃ داد ︩︊﹠︗ ﹉ ︣﹎︨ـ️ ︻﹙﹫ـ﹥    ︗﹠︊︩ ︨﹫︀︨﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر ️  ︵︊﹫︺ـ

﹤︀﹞︨︣ ن︠﹢دی ︨﹫︀︨﹩ و ا﹇︐︭︀دی ﹋ـ︀ر﹎︣ا  ︋﹢دن ﹝︊︀رزه ︠﹢د︋﹥ ︨︀دهو ︻﹙﹫﹥  داری .         ︴ـ﹫﹟ ︗﹠︊︪ـ﹩ از دل ار︑﹆ـ︀ ر﹨︊ـ︣ان ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ ︋ـ﹥ ︨ـ﹠

﹩﹝﹚︻ ﹜︧﹫﹛︀﹫︨﹢︨ ﹤︋ ﹚︧﹞ ﹩﹡رو︫﹟ ا﹡﹆﹑ب  ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹩ ﹝︐﹢﹜︡ ر﹨︊︣ا ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤︋ ︤︖﹞︋︣ر︨﹩ ﹝︀ر﹋︧﹫︧︐﹩  و ﹏︮︀︭︀ت︐﹞ و ︳︫︣ا   ︬︪ـ﹞

 . ︨️ ﹡︀﹏ آ﹝︡ن ︋﹥ ﹠﹫﹟ ︫﹠︀︠︐﹩ و ︎︣ورا﹡︡ن ﹠﹫﹟ ر﹨︊︣ا﹡﹩ ﹡﹥ ︨︀ده و ﹡﹥ ︵︊﹫︺﹩. ﹋︪﹢ر ︋︀︫︡

︠ـ﹢دی و   ﹋﹠ـ︡ و ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ر ︠﹢د︋ـ﹥     ︀دی آ︾ـ︀ز ﹝ـ﹩  ﹢رای آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ﹝︐︣م ︋︀ ر﹨︊︣ی ︋︩ ﹡︀آ﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣ان، از ﹝︣﹙﹥ ︵︊﹫︺ـ﹩ ﹝︊ـ︀رزه ا﹇︐︭ـ   ︎︦ ︫

 . ︫﹢د روی از ︋﹢رژوازی ﹋︪﹫︡ه ﹝﹩ ︵︊﹫︺﹩ ︋﹥ د﹡︊︀﹜﹥

﹡﹢︫ـ︐﹥ ﹝ـ﹢رد ︋︣ر︨ـ﹩ آ﹇ـ︀ی      ا﹛ ︋﹥ ر︾﹛ ︑﹞︀﹏ ︠﹢د ︋ـ﹥ ﹝ـ︡ود ﹋ـ︣دن ﹝︀︊︓ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟       ︀︭︠ ︣︋ ﹤﹋ ﹐︀﹏ ︫﹢رای آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︑﹞︣﹋︤ ﹋︣ده

﹩︋ ﹩﹝﹫﹊ ﹤﹆︊︵ را و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹫﹙﹩ رو︫﹟ و ﹏︀︭︠ ﹟︡ی ︫︡ه ا︋︣از ﹝︧﹞︀ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹠︋ ﹩﹞  ﹜﹫ای  در ﹡﹢︫ـ︐﹥ . ︫﹢د ﹝﹢رد ﹝︡ا﹇﹥ ﹇︣ار د﹨ـ

﹀﹊﹫ـ﹉ ﹋ـ︣ده و ﹎ـ︣ا︩    را  ︑» ای ﹁︣﹇ـ﹥ «و »︗﹠︊︪﹩ « ا︪︀ن دو ﹡﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ » ﹋︪︀﹋︩ دو رو﹊︣د در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و راه ︋︣ون ر﹁️ از آن«︋﹥ ﹡︀م 

﹩﹞ ︤︀﹝︐﹞ ﹤︭﹫︭︠ ︀ر ︀︋ ️︨︀ر ﹁︺︀ل ︗﹠︊︪﹩ ا﹋ ﹤﹢﹛︨︣ ﹤﹋ را ﹩︪︊﹠︗ ︩︣ا﹎ ﹩﹠︺ ، د﹢︠ ︡﹠﹋: 

️    ا︮﹏ ا︨︀︨﹩ ا﹇︡ام ︋︣ای ا︖︀د ︑︪﹊﹏ ﹋︀ر﹎︣ی ︢︎︣ش ︑﹆︡م ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︋︣ ︨︀ز﹝︀ن« -۱ ︎ـ︢︣ش اـ﹟ ا︮ـ﹏ و    «...» .ـ︀︋﹩ آ﹡ـ︀ن ا︨ـ

ده ﹋︀ر﹎︣ان ︫﹢د ﹟ را ﹝﹠︐﹀﹩ ﹝﹩ا﹇︡ام ︋︣ای ︻﹞﹙﹩ ﹋︣دن آن ا﹝﹊︀ن ا﹢︑ ﹏﹊︪︑ ﹟︤﹍︀︗ ن ﹋︀ر﹎︣ی﹐︀︺﹁ ︹﹝︗ ﹤﹋ ︡﹠﹋. « 

ای ﹋﹥ ︲︣ورت ︨︀ز﹝︀ن را در ﹝﹫︀ن ︗﹠︊︩ ︠ـ﹢د   ︨️ ︋︣ای ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹨︣ ﹁﹊︣ از ︎﹫︩ آ﹝︀ده ︠﹢ا﹡﹠︡ه ︑﹢︗﹥ دارد ﹋﹥ ا﹟ ا︮﹏ را﹨﹠﹞︀ی ﹁︺︀ل ︗﹠︊︪﹩

︨️ ︋︣ای ﹋﹠︐︣ل ا﹇﹙﹫️ آ﹎︀ه ﹋ـ﹥ در   دا﹡︡ و ﹝﹢︗︊﹩ ︠﹢دی ﹋︀ر﹎︣ان ﹝﹩ ﹝︊︀رزه ︠﹢د︋﹥﹋﹠︡ و ا﹋﹫︡اً ︨︀ز﹝︀ن را ﹡︐﹫︖﹥  ︋﹥ ︠﹢دی از ﹨﹞︀ن آ︾︀ز ︑︊﹙﹫︼ ﹝﹩

 .︫﹢د ا﹠︖︀ ︋﹥ ﹡︀م ︗﹞︹ ﹁︺︀﹐ن ﹋︀ر﹎︣ی ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹩

︡  ﹋ـ︀ر﹎︣ان ︻︤﹞ـ️ ﹝ـ﹩   ) ا﹡︪︡﹥ –︻﹞﹏ (﹁︺︀ل ︗﹠︊︪﹩ ︋﹥ ︗︀ی ︻︤﹞️ از ﹡︷︣﹥ و ︻﹆﹫︡ه  از ︻﹞﹏ ︀ د﹇﹫﹆︐︣ ︋﹍﹢﹛ ︎︣ا﹋︧﹫︦ -۲«  او دوری و . ﹋﹠ـ

 ».﹋﹠︡ ا﹡︪︡﹥ آ﹡︀ن ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹩–﹨︀ و ︻﹆︀︡ آ﹡︀ن ︋﹙﹊﹥ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︻﹞﹏  ﹋︀ر﹎︣ان را ﹡﹥ ︋︣ ا︨︀س ﹡︷︣﹥ ﹡︤د﹊﹩ ︠﹢د ︋﹥

در ︑︧︣︹ ا﹡︐﹆︀ل آ﹎︀﹨﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹡︀آ﹎︀ه و ︑﹢︮﹫﹥ ︋﹥ ︎﹫︣وی ︻﹠︭︣ آ﹎ـ︀ه  ) ︻﹙﹛ و ︑︖︣︋﹥ او(︠﹢ا﹡﹠︡ه در ا﹠︖︀ ﹡﹫︤  ﹨﹞︀ن ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹟ ﹡﹆︩ ︻﹠︭︣ آ﹎︀ه 

︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︐ـ︀ آ﹎ـ︀﹨﹩      ا﹁︣اط در ︭︠﹢﹝️ ︋︀ ︻﹠︭︣ آ﹎︀ه ︑ـ︀ ︗ـ︀﹩  . ︋﹫﹠︡ ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان ﹡︀آ﹎︀ه را ﹝﹩)  ︀﹨﹩ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧︐﹩﹡﹥ آ﹎(از ﹁︣ا﹠︡ ︑︖︣︋﹥ ا﹡︡وزی 

︑ـ﹢ده ﹋ـ︀ر﹎︣ ﹡︀آ﹎ـ︀ه    ) ﹡ـ﹥ آ﹎ـ︀﹨﹩ ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧ـ︐﹩   (﹎︣اـ﹩   را وادار ︋﹥ ︑︊︺﹫ـ️ از ﹁︣ا﹠ـ︡ ︑︖︣︋ـ﹥   ) ︀ ︋﹥ ﹇﹢ل ا︪︀ن ︎︣ا﹋︧﹫︦(﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︻﹞﹏ ︻﹠︭︣ آ﹎︀ه 

ا﹡︡، ا﹝︀ در ︮﹠﹥ ﹝︊︀رزات روز﹝︣ه ︠﹢د ︋︧﹫︀ر ﹁︺︀﹐﹡﹥ ︻﹞ـ﹏   ﹋﹠︡ ︋︧﹫︀ر﹡︡ ﹋︀ر﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝︢﹨︊﹩ ︋﹙﹊﹥ ︠︣ا﹁︀︑﹩  ﹩﹝﹫﹊ ﹩﹞︐︀ ا︻﹑م. ﹋﹠︡ ﹝﹩

﹋ـ︀ر﹎︣ ︋ـ︣ای د︨ـ︐﹞︤د     ۴۰۰︋ـ︀  ای  ︋︣ای ﹝︓︀ل در ﹉ ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ﹋ـ﹥ ﹡﹍︀ر﹡ـ︡ه در ﹋︀ر︠︀﹡ـ﹥   . ﹠﹫﹟ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︢﹨︊﹩ ﹝︊︀رزی و︗﹢د دار﹡︡ ا﹜︊︐﹥ .﹋﹠︡ ﹝﹩

در﹎﹫︣ آن ︋﹢دم، ﹡︤د︣︐﹊﹟ ﹨﹞﹊︀ر ﹝﹟ در ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان ﹊﹩ از دو ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ا︨﹑﹝﹩ ︋﹢د ﹋﹥ در ﹉ را︋︴ـ﹥ ﹝﹀ـ﹩ ︋ـ︀    ︋﹫︪︐︣ و ︋︊﹢د ︫︣ا︳ ﹋︀ر 

﹋ـ︀ر﹎︣ ︠︣ا﹁ـ︀︑﹩ ﹞ـ︀ق ︋ـ﹥ د︨ـ︐︀ن ︫ـ﹢رای        ۵۰ا﹝︀ در ﹨﹞︀ن ﹋︀ر︠︀﹡ـ﹥ ︋ـ﹫︩ از   . ﹡﹍︀ر﹡︡ه آن ﹁︺︀﹜﹫️ ︵﹩ دو ︨︀ل ︋﹥ ︋︊﹢د ︫︣ا︳ ﹋︀ر﹎︣ان ا﹡︖︀﹝﹫︡

در ︀﹜﹩ . ﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر﹎︣ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ا︨﹑﹝﹩ در ︻﹫﹟ ︀ل ︨︣︎︨︣️ ﹁﹠﹩ ︑︋ ﹟︩︣ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︋﹢د. ︋︣ ﹝﹫︳ ︋﹢د﹡︡ا︨﹑﹝﹩ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ و ا﹨︣م ﹁︪︀ری 

﹩﹞ ﹩﹡︀︊﹍﹡ ︫︣ ︋︣ای ︨︍︀ه در ︀︊︫ ﹩﹞﹑︨ا﹡︖﹞﹟ ا ︣﹍د︨️ ﹡﹥ ︋︧﹫︀ر ﹋ـ﹥ ا﹡﹍︪ـ️ ︫ـ﹞︀ر﹡︡؛ آ﹎ـ︀﹨﹩ ︗﹠︊ـ﹥     .داد ﹋﹥ ︻︱﹢ د ﹟︀ر﹎︣ا﹡﹩ از ا﹋  ︀ ی ﹨ـ
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آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹨︡ف ︠﹢د ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ا︾︣اق ﹡︀﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ .  ︀ر﹎︣ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ︱﹢ر ﹡︡ا︫️در ا﹟ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹝︺﹫﹟ ﹨﹫︘ ﹋. ﹝︐﹙﹀﹩ دارد

 .︫︡ه ا︨️

ا﹟ ﹋︀ر را ﹋﹥ ︠﹢د ﹋︀ر﹎︣ان ︋︡ون ﹋﹞﹉ ا﹟ آ﹇︀ ︀ ︠︀﹡﹛ ﹁︺︀ل ︗﹠︊︪ـ﹩  [»﹋﹠︡ ﹁︺︀ل ︗﹠︊︪﹩ در ﹝﹆︀م ︻﹞﹏ از ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ﹋︀ر﹎︣ان ︫︣وع ﹝﹩« -۳

﹜﹫️ ︋︣ای ا︖︀د ︑︪﹊﹏ ︋﹥ ﹡﹫︣وی ︠﹢د ﹋︀ر﹎︣ان و  ﹋﹞﹉ ︋﹥ ر︋︳ ︑︪﹊﹙︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︋﹥ ﹊ـ︡﹍︣ ︋ـ︣ای ا︖ـ︀د    ︨️ ﹋﹥ ﹁︺︀ ︡︋﹩....«]د﹨﹠︡ ا﹡︖︀م ﹝﹩

 ︡︲ ﹏﹊︪︑﹤︀﹞︨︣ ︨︀ن ︨﹫︀︨﹩ ار︑﹆︀ ﹝﹩ داری ﹟︡︋ ︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ و﹞ ︴︨ ﹤︋ ︊︀رزات ا﹇︐︭︀دی را﹞ ﹟د﹨︡ و ︨︣ا︨︣ی ﹋︀ر﹎︣ان ا.«. 

 .︫﹢د رو ︋﹥ رو ﹝﹩» ︵︊﹫︺﹩ «﹞︀ن ار︑﹆︀ ︠﹢ا﹡﹠︡ه در ا﹠︖︀ دو︋︀ره ︋︀ ﹨﹞︀ن ︑︤ ﹝︣ا﹏ ﹝︺︣وف و ﹨

و ︻﹙﹠ـ﹩  ای  ︑﹢ان ﹝﹀﹩ ︋﹢د و﹜ـ﹩ ︋ـ︣ای ا︖ـ︀د ︑︪ـ﹊﹏ ︑ـ﹢ده      ﹡﹞﹩... ﹋﹠︡ ﹁︺︀ل ︗﹠︊︪﹩ ︋︀ رو﹊︣دی ا︨︀︨︀ً ︻﹙﹠﹩ در ﹝︊︀رزه ﹋︀ر﹎︣ان ︫︣﹋️ ﹝﹩«  -۴

 ».ا ادا﹝﹥ د﹨﹠︡﹡﹞﹩ ︑﹢ان در ﹝︊︀رزه ذا︑︀ً ︻﹙﹠﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︱﹢ر ︻﹙﹠﹩ ﹡︡ا︫️ ا﹝︀ ︋﹥ آ﹡︀ن ﹎﹀️ ﹝︊︀رزه ا︫︀ن ر. ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︣د

        ️ ﹝︊ـ︀رزه ذا︑ـ︀ً ︻﹙﹠ـ﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ان ﹁﹆ـ︳      . آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︻︤︤ راز ︨︣ ︋﹥ ﹝︣ی را ﹋﹥ در ﹡﹢︫︐﹥ ا︠﹫︣ ︠﹢د ﹝﹊︐﹢م ﹡﹍︡ا︫︐﹥ ︋﹢د ا﹠︖︀ ︋ـ︣﹝﹑ ﹋ـ︣ده ا︨ـ

﹤︀د︑︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی و ا﹞ ﹤︋ ︭︣﹠﹞ ﹩﹞ ا︻︐︣اف ﹩﹝﹫﹊ او و       ای ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️ و ا﹇︀ی ﹩︠ـ﹢د او ، ﹨﹞ـ﹥   ﹋﹠︡ ﹋ـ﹥ ﹁︺ـ︀ل ︗﹠︊︪ـ﹩ او، ︫ـ﹢رای ﹋ـ︢ا

️ ﹝︊︀رزه اش ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︊︀رزه ذا︑︀ً ︻﹙﹠﹩ ︺﹠﹩ ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ﹋︀ر﹎︣ان آ﹡﹛ از ﹡﹢ع ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢دی آن و د﹡︊︀﹜﹥ روی از ︑ـ﹢ده ﹋ـ︀ر﹎︣ ا   و . ︨ـ

︗︣ـ︀ن ︠ـ﹢د ︋ـ﹥     ﹨﹞ـ﹥ ︗ـ︀ د﹡︊︀﹜ـ﹥ روی از   . ︫ـ﹢د  ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ و ︾﹫︣ه ﹨﹛ ︋﹥ ﹐﹝︀ل و ﹨﹞︀ن د﹡︊︀﹜﹥ روی ﹋︢ا﹩ وا﹎︢ار ﹝ـ﹩ ﹨︀ ا﹁︧︀﹡﹥

 .︠﹢دی، ﹥ در ︻︣︮﹥ ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی و ﹥ در ︻︀﹜﹛ ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ 

﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︺︀ل ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ ︺﹠﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ و رو︫ـ﹠﹀﹊︣    د﹨︡ و ︲︣ورت ︫︣﹋️ ︻﹙﹠﹩ در ﹝︊︀رزات روز﹝︣ه ، وا﹡﹞﹢د ﹝﹩ آ﹡︖︀ ﹨﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︀ درس ﹝︊︀رزه ﹝﹩     

﹩﹞ ﹩﹀﹞ زه. ﹋﹠︡ آ﹎︀ه، ﹡﹥ از ︎﹙﹫︦ ︨﹫︀︨﹩ ︋﹙﹊﹥ ︠﹢د را از ﹋︀ر﹎︣ان﹢ ﹏﹋ در ︀︐ در ﹝︊︀رزه روز﹝︣ه ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨﹩ و ︀︐︧﹫﹡﹢﹝﹋ ︀﹨ ،︊︀رزه﹞ ی

﹋﹠﹠︡ و در ﹨﹞﹊︀ری ︫︀﹡﹥ ︋﹥ ︫︀﹡﹥ ︋︀ ︣︐︋﹟ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︨ ﹤︋ ﹤﹋ ︳﹫﹛ ︠﹢د، ﹡﹥ ︠ـ﹢د، ﹋ـ﹥ ︻﹞ـ︡ه ار︑︊︀︵ـ︀ت ا︫ـ︀ن را در       ︠﹢د را از ︎﹙﹫︦ ︎﹠︀ن ﹝﹩

︀  ان ﹝︊︀رز ︠﹢د︫︀ن ︣︐︋﹟ ︫﹫﹢ه︣﹝﹫︳ در ︫︣ا︳ ا︠︐﹠︀ق ﹨﹞﹥ ﹋︀ر﹎ ︋︣ای ر﹨︊︣ی. دار﹡︡ ﹝﹫︳ از ا︾﹙︉ ︪﹞﹠︎ ︀︀ن ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ی ︎﹠︀﹡﹊ـ︀ری  ﹨ـ

 .ا﹡︡ را ︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده

︫ـ﹢د ﹋ـ﹥  ﹠ـ﹫﹟ ︎﹠︀﹡﹊ـ︀ری را       ا﹜︊︐﹥ دو︨️ ﹝︀ ︋︀ ︀︎﹫﹟ ﹋︪﹫︡ن ﹁︐﹫﹙﹥ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ در ︡ ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ا︮﹢﹐ً ً ﹝︀﹡︹ ا︖ـ︀د ︫ـ︣ا︴﹩ ﹝ـ﹩   

 :︨︀زد ︲︣وری ﹝﹩

 داری ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹋﹥ ا︮﹑ٌ ﹝︊︀رزه ︲︡ [از ︻︣︮﹥ ︨﹫︀︨️ و ﹝︊︀رزه ︮︣﹁︀ً ︲︡ رژ﹞﹩] ا︨︴﹥ ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ︋﹩ ︨︣و ︮︡ا︋︡ون و[︻︤﹞️ ︋﹑وا︨︴﹥«

 داری ︨︣﹝︀﹥ا︨️ ﹋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان را ︋﹥ زا︡ه و ︨﹫︀﹨﹩ ﹜︪﹊︣ ا ﹟︀ آن ︗﹠︀ح از ] و︗﹢د دارد؟ای  آ︀ ا︮﹢﹐ً ﹠﹫﹟ ﹝︊︀رزه[﹁︣ا︵︊﹆︀︑﹩ای  ﹝︊︀رزه!] ﹡﹫︧️

﹏︡︊︑ ﹩﹞ ً︀﹆﹫﹇د ،︡﹠﹋ ا ﹤︋﹟ ️︧﹫﹡ ﹤︀﹞︨︣ ︀︋ ︀ر﹎︣ان﹋ ️︡︲ و ︑︡اوم ︶﹀ ا︨️ ﹋﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ️﹚︻.« 

     ﹩﹞ ︡︀︋ ︡ر﹆  را در ﹋︪﹢ری ا︨︐︊︡اد زده ﹩︐︨︡﹊ ا﹋﹢﹡﹢﹝﹫︧﹛ ︠︀﹜︬ و ﹟﹫﹠ ﹤﹋ ﹜﹫︐︪﹎ ﹜﹫︋︀﹫︋  ای ︋ـ﹥ او   ﹋﹥ ︨﹫︀︨️ ︠︀رج از اراده ﹨ـ︣ ︋︀︫ـ﹠︡ه

﹩﹞ ﹏﹫﹝︑ ︋︣ای راه ر ︀︐ ︣اندر ا ️﹞﹢﹊ ︀︋ ـ︀﹡﹩ ︠ـ︀﹡﹢اد﹎﹩ و   ︫﹢د و در﹎﹫︣ی﹝﹞ ﹩︀︎︣︋ ،﹢﹞ ︩در ︠﹫︀︋︀ن و ︎﹢︫﹫︡ن ﹜︊︀س و آرا ﹩﹛﹢﹝︺﹞ ﹟︐﹁

︀﹐ ﹋︧﹩ از ﹋︣ات آ︨﹞︀﹡﹩ ﹡︤ول ﹋︣ده و د︨︐﹢ر ﹝﹠︹ . ︨️ ﹁︺﹏ روز﹝︣ه ﹨︣ ا︣ا﹡﹩ ︋﹥ ︭︠﹢ص ︗﹢ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹨﹢اره و ا﹠︐︣﹡️ ﹋︣دن ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ه

︡  ︗﹞︺﹫️ ا﹟ ﹋︪﹢ر ا︨︐︊︡اد زده را ︑︪ـ﹊﹫﹏ ﹝ـ﹩   د﹨︡ ﹋﹥ ︋﹫︩ از ﹡﹫﹞﹩ از د︠︀﹜️ در ︨﹫︀︨️ را ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣ا﹡﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨ـ︡ ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣     ﹝ـ﹩  او. د﹨﹠ـ

﹋﹠ـ﹫﹛ و ﹁﹢دا﹜ـ︀    آری ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹊﹢﹝️ ﹋︀ر ︋﹢رژوا﹨︀︨️، ﹡﹥ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︀ در ﹇︣ن ︫︀﹡︤د﹨﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹝ـ﹩ . ا︣ان را ︋︀ ︠﹢د ︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹋︣ات آ︨﹞︀﹡﹩ ︋︊︣د

︡﹠︐︧﹨ ️﹞﹢﹊ ︨︣︣ ی د﹝﹢﹋︣ا︑﹫ـ﹉ ︗︀﹝︺ـ﹥ د︠ـ︀﹜︐﹩ ︋﹊﹠﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ ︠ـ︡ای ﹡ـ︀﹋︣ده دا﹝ـ﹟ ﹝﹆ـ︡س ﹋ـ﹑ه           ﹨︀ ﹝︊︀دا ﹋︀ر﹎︣ان در ﹝︊︀رزه ︋︣ای آزادی! در

﹋﹠﹠︡، ︋︀ز  ︋﹥ ︨﹫︀︨️ آ﹜﹢ده ︋︪﹢د و از ﹝︊︀رزه ﹝﹆︡س ﹁﹆︳ ا﹇︐︭︀دی ︋︀ ︨︣﹝︀﹥، ﹋﹥ ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️ ︋︡ون ﹊﹢﹝️ در ا︣ان ﹍﹢﹡﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹨︀ ﹡﹞︡ی

︡﹠︐︧︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی را ︋︀ ﹝︊︀رزه ︋︣ای د﹝﹢﹋ ﹡﹥ ا︮﹑ً ﹡﹞﹩. ا﹞ ﹟ـ﹢ر        ︫﹢د ا︴ ️ـ︀ن ﹋﹠ـ﹫﹛ آ﹡﹢﹇ـ﹠ ︣ط ﹋ـ︣د، آ︠ـ︣ ا﹎ـ﹢﹚﹞ ﹩︨︀﹫︨ ︣ا︨﹩ و ﹝︊︀رزه

︨️؟ ﹝︊︀رزه ﹨﹞︤﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨ـ﹩ ︋ـ︀ ︋ـ﹢رژوازی     ای و︗﹢د︫︀ن ︲︣وری ﹋︀ر﹎︣ان آ﹎︀ه و ︎﹫︪︣و را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋︣ای ر﹨︊︣ی ﹠﹫﹟ ﹝︊︀رزه
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﹩︐﹞﹢﹊ ︣ان︋ ︀را﹡︡ از ﹡︷︣ دو︨️ ا﹋﹢﹡﹢﹝﹫︧️ ﹝ـ︀ ﹁︣ا︵︊﹆ـ︀︑﹩    ︗︀ن ﹨﹛ ا﹁︐︀دهی آن ︋︣ ︨︣ ﹋︧︉ ︋﹫︪︐︣ ﹇︡رت ︻﹙﹠︀ً ︋﹥ ﹨︀ ︨️ و ︗﹠︀ح ﹋﹥ ︠﹢د د

در اـ﹟ ار﹎︀﹡ـ︀ی ﹊ـ﹢﹝︐﹩ ﹝﹢︗ـ﹢دا︑﹩     . ︨️ ﹡﹥ در دو﹜️ و ﹝︖﹙ـ︦ و ︨ـ︍︀ه و ار︑ـ︩ و ︾﹫ـ︣ه    ﹨︀ ︫﹢د، آ︠︣ ︋﹢رژوازی ﹁﹆︳ در ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹝︧﹢ب ﹝﹩

️  »﹝﹠ـ︣ف «︎ـ﹫︩  ︑﹢ده ﹋ـ︀ر﹎︣ از ︠﹢د ا﹟  ا﹝︀. ﹋﹠︡ ﹝﹠︣ف ﹝﹩﹋︀ر﹎︣ان را ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︊︀رزه ︋︀ آ﹡︀ن ﹝︊︀رزه وا﹇︺︀ً ︵︊﹆︀︑﹩  ﹁︣ا︵︊﹆︀︑﹩ ﹝﹠︤ل ﹎︤︡ه و  ا︨ـ

﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ در روز  ﹨﹞﹫﹟آ﹡︀ ︋︀ ︑︊﹙﹫︼ ار︑﹆︃  ﹐زم ﹡﹫︧️ ﹝﹢︗﹢دا︑﹩ ﹁︣از﹝﹫﹠﹩ ︋︣ای ﹝﹠︣ف ﹋︣دن آ﹡︀ ︋﹥ ز﹝﹫﹟ ﹡︤ول ﹋﹠﹠︡؛

 .ا﹡︡  ︊︀﹜︙﹥ ︋﹢رژوازی ︑︡︊﹏ ︫︡ه︫︀ن از ﹨﹞﹫﹟ ا﹐ن ︋﹥ د﹡ ︀ر﹎︣ان آ﹎︀ه در ︨︀ز﹝︀ن ︫﹢را﹩﹋﹝﹢︻﹢د و ︋︀ ︨﹠﹌ ﹇﹑ب ﹋︣دن 

 

 ﹤︧︀﹆﹞را﹢︫﹩﹝﹫﹊ و ی ︀﹊︡﹠︨﹩︋﹑﹆﹡ی ا 

 ﹩﹝﹫﹊ رد ﹡︷︣ آ﹇︀ی﹢﹞ ا︨️︫﹢رای ︣دارای ︭︠﹢︮﹫︀ت ز: 

 )︋﹥ ︻﹙️ ︑﹀︀وت ︫︣ا︳ ﹋︀ر﹎︣ان در ﹨︣ ︮﹠︺️ و ︐﹩ ﹨︣ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ و ︫︣﹋️ (ای  ︨️ ︋︣ای ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی و ﹐︗︣م ︣﹁﹥ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ -۱

︋﹠ـ︀︋︣ا﹟ ﹝︱ـ﹞﹢ن و ر﹨︊ـ︣ی ︫ـ﹢را     . ﹝︱﹞﹢ن ﹝︊︀رزه ︫﹢را ﹡﹫︤ ︋︀ ﹠ـ﹫﹟ ر﹨︊ـ︣ی ︑﹠︀︨ـ︉ دارد   . ﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان ﹡︀آ﹎︀ه ا︨️ر﹨︊︣ی ︫﹢را ︋﹥ د︨️ ︑ -۲

 .︑︋ ﹟︩︣ ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹠︀ ﹡︀ده ︫﹢د ﹨︀ی ︻﹆︉ ﹝︀﹡︡ه ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︣﹋︤ ︔﹆﹏ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ آن ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︠﹢ا︨︐﹥ ا︖︀ب ﹝﹩

︫﹊﹏ ︻﹙﹠﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡︀﹎︤︣ در ︫︣ا︳ ا︨︐︊︡ادی ا︣ان ︲ـ︣ورت ︎ـ︀﹫﹟     .︨️ ﹙﹠﹩︑︪﹊﹫﹑ت ︫﹢را ︑﹞︀﹝︀ً ︐﹩ در ﹝﹢رد ︑﹉ ︑﹉ ﹎︣دا﹡﹠︡﹎︀ن آن ︻ -۳

﹠﹫﹟ ︫﹢را﹩ ︋︣ای ادا﹝ـ﹥ ﹋ـ︀ری ︠ـ﹢د    . ﹋﹠︡ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋︀ر﹎︣ان در ︡ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ︋︣ای ﹊﹢﹝️ ا︨﹑﹝﹩ را ا︖︀ب ﹝﹩ ﹋︪﹫︡ن ﹁︐﹫﹙﹥ ︠﹢ا︨︐﹥

 .︑﹢ا﹡︡ ︨︴ ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ︋﹫︩ از ︫﹢را﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹢︗﹢د ︎﹫︩ ︋﹍﹫︣د ﹡﹞﹩

﹋︣دن ﹨﹞ـ︀ن ﹝︊ـ︀رزه ا﹇︐︭ـ︀دی     ︨︣ا︨︣ی﹟ ︫﹢را ︋︀ ا︗︐﹠︀ب از ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩، ︀ ︑﹆﹙﹫﹏ دادن ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ︋︣ای آزاد︀ی د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉ ︋﹥ ا -۴ 

ای  در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ـ﹉ ︵︊﹆ـ﹥ ﹝﹙ـ﹩ در ذات ︠ـ﹢د ﹝︊ـ︀رزه       . ﹎︣﹁︐︀ر ︑﹀﹊︣ی ︫﹊﹙﹩ از ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ا︨️

دو﹡﹊﹫︪﹢︑﹫︧ـ﹛ ︋ـ﹥   ﹡ـ﹢︻﹩  ﹢د، و﹜﹩ ﹝︡ود ﹋︣دن ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ ︋︣ای ︨︣﹡﹍﹢﹡﹩ ﹊﹢﹝️ ︋﹢رژوازی ︋﹥ ا︴︨ ﹟ از ﹝︊ـ︀رزه  ︫ ︨﹫︀︨﹩ ﹝︧﹢ب ﹝﹩

 .آ ︧︡︀ب ﹝﹩

 

︀﹊︡﹠︨﹩︋﹑﹆﹡ی ا: 

و ︨️ ﹋﹥ ﹝︀﹡︹ ا﹡︐﹆︀ل ︻﹠︭ـ︣ ر﹇︀︋ـ️ ︋ـ︀زاری ︋ـ﹥ ︑ـ﹢ده ﹋ـ︀ر﹎︣ان ︎︣ا﹋﹠ـ︡ه ︫ـ︡ه          ︨︀ز﹝︀ن ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ و ﹐︗︣م ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︣﹁﹥ ای -۱

︑︪﹊﹏ ﹐زم را ︋︣ای ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹆︀و﹝️ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹁︪︀ر ︨︣﹝︀﹥ داران و  ️﹞﹢﹊︀﹝﹩ آ﹡︀ن ︋︣ای ︑︪︡︡ ا︨︐︓﹞︀ر و در ︡ ا﹝﹊︀ن ︻﹆︉ را﹡ـ︡ن   ︡ا﹇﹏

 . آ﹡︀ن از ﹝﹢ا︲︹ ا︫︀ن از ︵︑ ﹅︣﹞﹫﹏ ︋︺︱﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ا︨️

۲- ﹩﹝﹡ ﹟︀ر﹎︣ان ا︨️ ︋﹠︀︋︣ا﹋ ️︣︓﹋︀ن ا﹞︨︀ز ︀﹊︡﹠︨  ا︨︀س ︠﹢ا︨︐﹥︑﹢ا﹡︡ ﹝︣﹋︤ ︔﹆﹏ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د را ︣︋ ︀﹨︡﹡ ︀﹠︋ ا﹝ـ︀ از آ﹡︖ـ︀   . ی ﹋︀ر﹎︣ان ︎﹫︪︣و

︀﹊︡﹠︨ ﹤﹋﹩︋﹑﹆﹡︨︀ز﹝︀﹡﹩  ی ا ︡︀︋ ︀ن﹞︤﹝﹨ ︀︋︩︋︣ای ︎︣ورش︵︊﹆︀︑﹩ ︋︀︫︡ و  ﹎︣ا ﹩﹡︀﹊﹞   ـ︀ر﹎︣ان﹋   ﹟︣︑︡︺︐︪ـ︣و از ﹝﹫ـ︀ن ﹝︧ـ﹫︎  ︀ ﹝︣﹋ـ︤ ︔﹆ـ﹏   ، ﹨ـ

︡  ︋﹙﹊ـ﹥  ︑︋ ﹟︣ـ︩ ﹋ـ︀ر﹎︣ان   ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑﹞︀﹑ت ︻﹆︉ ﹝︀﹡︡ه ﹡﹥︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ آن  ﹎︣ا︪ـ︀ت ﹋ـ︀ر﹎︣ان ﹝︐﹢︨ـ︴﹩ ︋﹠ـ︀ ﹡ـ︀ده ︫ـ﹢د ﹋ـ﹥ ︋ـ︀          ︋ـ︣ ﹝︊﹠ـ︀ی   ︀︋ـ

﹨︀ی ﹉ ﹋︀ر﹝﹠︡ ﹝︐﹢︨︳ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩  د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉ ﹋︪﹢ر ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀︫︡؛  ﹩﹠︺︡ا﹇﹏ در ︨︴ ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ︠﹢ا︨︐﹥﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︡ا﹇﹏ 

  .︫︡و آ﹝﹢ز︫﹩ ︠﹢د و ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ و ﹡﹫︤ آزاد︀ی ﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︡ا﹇﹏ ︎﹩ ︋︣ده و ﹁︀رغ از ︠︣ا﹁︀ت ﹝︢﹨︊﹩ ︋︀

️  در ︫︣ا︳ ا︨︐︊︡ادی ا︣ان ︨﹠︡﹊︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ﹝︓﹏ ﹨︣ ︨︀ز﹝︀ن ︾﹫︣ ﹊ـ﹢﹝︐﹩ د﹍ـ︣ی ﹡ـ︀﹎︤︣ ︋ـ﹥ ﹇︊ـ﹢ل ﹝﹫ـ︤ان ﹝︺﹫﹠ـ﹩ ︎﹠︀﹡﹊ـ︀ری         -۳ اـ﹟  . ︨ـ

︎﹠︀﹡﹊︀ری ﹝﹠︭︣ ︋﹥ رو ﹡﹊︣دن ﹨﹞﹥ ا︨︐︺︡اد ﹁︺︀﹜﹫﹟ ﹝﹫︳ ا︨️ ﹋﹥ ︗﹞︹ ﹝︪︭﹩ را ︋︣ای ارز︐﹫︺﹇﹢﹞ ﹩︋︀︀ در ︋﹫ـ︣ون از ﹝ـ﹫︳ ﹋ـ︀ر ︑︪ـ﹊﹫﹏     

︀ ︋︪﹩ از آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ﹨﹫︀ت ﹝ـ︡︣ه   ﹁﹆︳﹋﹠﹠︡ و﹜﹩  ︋︣ای ︑︪﹊﹫﹏ ︨﹠︡﹊︀ ︑︊﹙﹫︼ ﹝﹩ در ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان︑﹞︀﹝︀ً ﹟ ︗﹞︹ ا. ا﹡︡ داده  ﹡﹞︀﹠ـ︡ه  ـ
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﹋﹞︀﹋︀ن ︋﹥ ︮﹢رت ︀﹝﹫︀ن ︨﹠︡﹊︀ در ﹝﹫︀ن ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹥ ﹡﹀︹ ا﹇︡ا﹝︀ت آن ︋ـ︀﹇﹩  ︎︦ از ︑︪﹊﹫﹏ ︨﹠︡﹊︀  ﹋﹏ ︗﹞︹. ﹋﹠﹠︡ در ا﹡︐︀︋︀ت ︫︣﹋️ ﹝﹩

﹋﹠﹠︡ و در ︻﹫﹟ ︀ل از ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان ﹋︧︀﹡﹩ را ﹋﹥ آ﹝︀ده ︑︣ ﹨︧︐﹠︡ ︋︣ای ا︻︱︀ی ﹨﹫︀ت  ﹞︀د ﹋︀ر﹎︣ان را ︋﹥ ا﹇︡ا﹝︀ن ︨﹠﹢﹆︑ ︀﹊︡️ ﹝﹩﹝︀﹡﹠︡ و ا︻︐ ﹝﹩

﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋﹢دن و ︀ ﹡︊﹢دن ا︡﹠︨ ﹟﹊︀ ز︀د ﹝﹙﹩ از ا︻︣اب ﹡ـ︡ارد، ﹝ـ﹛ اـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ اـ﹟       . ﹋﹠﹠︡ ﹝︡︣ه ︋︺︡ی و ︪︋︀ی د︡﹠︨ ︣﹍﹊︀ آ﹝︀ده ﹝﹩

﹡︡ ︋︀ ارز﹫︮ ﹩︋︀ از ︫︣ا︳ ︲﹞﹟ ︎﹫︩ ︋︣دن ﹝︊︀رزات ا﹇︐︭︀دی ﹋︀ر﹎︣ان، ﹋︀ر﹎︣ان ﹨︣﹥ ︋﹫︪︐︣ی را ︋﹥ ︨︴ ﹁︺︀﹜﹫﹟ او﹜﹫﹥ ﹝ـ﹫︳  ︨﹠︡﹊︀ ︋︐﹢ا

دا﹡﹠︡ ﹋﹥  ﹍﹢﹡﹥ ﹋︀ر﹎︣ان روا︋ـ︳ درو﹡ـ﹩ ︠ـ﹢د و ︐ـ﹩ ا︠︐﹑﹁ـ︀ت       ا﹡︡ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ﹝﹩ ﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ا︣ان ﹋︀ر ﹋︣ده ﹨﹞﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ در ﹝﹫︳. ار︑﹆︀ د﹨︡

 .دار﹡︡ ﹋﹥ از ︋﹫︣ون ﹇︀︋﹏ رؤ️ ﹡︊︀︫︡ ︎﹢︫﹫︡ه ﹡﹍︀ه ﹝﹩د ︣﹍︪﹛ ﹝︡︣ان و ︪﹞︀ن ﹡︀﹝︣م  ﹝﹫︀ن ︠﹢د را از

﹋﹞﹉ و ﹝︪︀ور ︑﹢ا﹡︡ و ︋︐︣ ا︨️ از ﹋︀ر﹎︣ان و رو︫﹠﹀﹊︣ان ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ ︠︀رج از ﹝﹏ ﹋︀ر ﹡﹫︤ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢  در ︫︣ا︳ ﹝︪︬ ا︣ان ︗﹞︹ او﹜﹫﹥ ﹝﹩

 .︋﹍﹫︣د

۴-  ،﹩︀﹊︡﹠︨ ﹟﹫﹠ ﹤﹋ ️︨︀م رو︫﹟ ا﹝︑ ︡︀︊﹡د ︫︣ا﹢︊︋ ﹤︋ ف﹢︴︺﹞ د را﹢︠ ︩︫﹢﹋︡﹠﹊︋ ︫ـ︡ه ︠ـ﹢د  ︋﹙﹊﹥ . ︳ ﹋︀ر ﹤︐﹁︣︢︎ ️﹫︺﹇﹢﹞ ﹉﹝﹋ ﹤︋  در

را ︑︣و︕ و ︢︎︣ی ﹋︀ر﹎︣ان ︎﹫︪︣و ، ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ورز︫﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠︀رج از ﹝﹫︳ ﹋︀ر  و ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︧﹣﹜﹫️، ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان

︣ا︳ ﹝︐﹑︵﹛ ﹋︪﹢ر ︀︋︡ ︠﹢د را ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان در ز﹝﹫﹠﹥ ﹏ ﹝︪﹊﹑ت ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ و ﹡﹫︤ در ︻﹫﹟ ︀ل ︨﹠︡﹊︀ در ا﹟ ︫. ﹋﹠︡ ﹝﹩ راه ا﹡︡ازی

ا︖ـ︀د آ﹝ـ︀د﹎﹩ در   . ﹝︪﹊﹑ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ﹝︣ا︗︹ ﹊﹢﹝︐﹩ و ︾﹫︣ه آ﹝︀ده ﹋﹠︡ ︑︀ ﹝︀﹡︹ ا︑﹞﹫︤ه ︫︡ن ا︻︱︀ی ︠ـ﹢د در ︻︣︮ـ﹥ ا︗︐﹞ـ︀ع ︋︪ـ﹢د    

︀  ︻﹩ ﹋︀ر﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ در﹎﹫︣ ا﹡︖︀م اـ﹟ ا﹝ـ﹢ر و ︎﹫﹍﹫ـ︣ی   ﹞︀️ ا︗︐﹞︀︻﹩ از ا︻︱︀ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︎︣ورش ﹝︀ر︑︀ی ا︗︐﹞︀  .︫ـ﹢د  ی ﹝︣︋﹢︵ـ﹥ ﹨︧ـ︐﹠︡ ﹝ـ﹩   ﹨ـ

﹩︀﹊︡﹠︨ ﹟﹫﹠ ﹩﹞ ︡﹡ا﹢︑ ︪︣﹡ ﹅︣︵ ︨︀ز﹝︀ن ا︗︐﹞︀︻﹩ از ﹉ ن﹢ا﹁︣اد ︋︀ ︨﹢اد ︠︀﹡﹢اده ﹉﹝﹋ از ﹩︐ ﹤﹋ د﹢︠ ﹤ ︀﹨ ﹩﹞ ︤﹫﹡ ،︣ه ﹝﹠︡ ︫﹢د︋ ︡﹡ا﹢︑ 

 ︪︣︑ ﹤︋ ﹩︻︀﹝︐︗︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ا︐﹫﹛︀︺﹁ـ﹥   ︋︣ای ﹋︀ر﹎︣ان ︎︣دا︠︐﹥ و﹁︣ ﹏︀︧﹞ ﹤﹠﹫﹞در ز ︣﹍د ﹩︀﹊︡﹠︨ ︀ی﹚﹊︪︑ ︀︋ ︀د︑در ﹋﹠︀ر ﹋﹢︫︩ ︋︣ای ا

︋﹠︀︋︣ا ،︀﹊︡﹠︨ ﹟﹢ن ﹉ ا﹡︖﹞﹟ ا︗︐﹞ـ︀︻﹩،   .ی ︎﹫︩ ﹎﹀︐﹥ ﹡﹫︤ ︋︍︣دازد﹨︀ ﹨﹞︙﹢ن ﹉ ا﹡︖﹞﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ر︀ی ﹝︪︐︣ک در ز﹝﹫﹠﹥، ای

 . د﹨︡ از ︗﹞﹙﹥ ︨﹫︀︨﹩ روز وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن ﹝﹩و ︋︀ ﹨︡ف ار︑﹆︀ ذ﹨﹠﹫️ ا︻︱︀ی ︠﹢د، ︋︀ ︲︣︋︀﹨﹠﹌ ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ﹝︀︧﹏ ا︗︐﹞︀︻﹩ 

 

 ﹝﹆﹢﹜﹥ ︨︀ز﹝︀ن در ا︣ان ﹁︺﹙﹩

 ا︨︐︊︡اد و ︨︀ز﹝︀ن
️  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹝﹆﹢﹜﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن  ︑﹢︨︺﹥      اـ︣ان ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ـ﹉ ﹋︪ـ﹢ر      . در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹡﹫︤ ︑︀︋︺﹩ از ﹝﹫︤ان ﹎︧︐︣ش ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ا︨ـ

    ﹤︀﹞︣و ︾﹫︣ ﹇︀︋ـ﹏ ︑﹢︨ـ︺﹥ در ︨﹫︧ـ︐﹛ ︨ـ ﹩﹡︀︐︨︀︋  ︀ ︋ـ︣ دو ︀︎ـ﹥ ︫﹢و﹠﹫︧ـ﹛ ﹝﹙ـ﹩     در دوران ﹝︺︀︮ـ︣  ﹋ـ﹥  ︋ـ﹢ده ا︨ـ️   ﹡﹩ دارای اـ﹟ و︥﹎ـ﹩   داری ︗ـ

و  ︨﹙︴﹠️ ︫︀﹨﹠︪︀﹨﹩ و ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ و﹐️ ︎﹫︙﹫ـ︡ه را در ﹜﹀︀﹁﹥ د﹊︐︀︑﹢ر︀ی  داری ︨︣﹝︀﹥روا︋︳ ︑﹢﹜﹫︡  ا︨﹑م ︫﹫︺﹩ ا︣ا﹡﹩و ﹎︣ا  ︋︀︨︐︀﹡﹩

︡    ︀در ﹡︀️ در ا﹡︴︊︀ق ︋ ﹋﹥ ︋﹥ ︗︤ آ︪︋﹢ر ︑︀ر﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︠﹢د︨︀︠︐︀ر ا︨︐︊︡ادی ﹝︭﹢︮﹩ را  در . ︨︀︠︐︀ر ا﹇︐︭︀دی آن ا︨ـ️ ︨ـ︀ز﹝︀ن د﹨ـ

﹁︣﹨﹠ـ﹌ ﹝ـ﹟ درآوردی    ﹝ ﹩︊﹨︢﹞ ﹤︀﹊﹢﹝️ را ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫ـ︊﹥  ︫﹢و﹠﹫︧﹛ ︋︀︨︐︀﹡﹩،︫﹊﹏ ا︨︐︊︡ادی ﹡︀﹎︤︣ ︫︡ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋︀﹝﹏ از دوره ︎﹙﹢ی دوم 

را ︑︀ ـ︡ا﹋︓︣ ﹝﹞﹊ـ﹟   ︫﹢و﹠﹫︧﹛ ︋︀︨︐︀﹡﹩ ﹎︣ای ︨﹙︴﹠︐﹩ ﹢﹝️ وا﹋﹠︩ ︋﹥ آن ︾﹙︷️، ︫﹊﹏ ا︨﹑﹝﹩ ﹊و در  ،ای ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︾︣︋﹩ ر﹇﹫﹅ ﹋﹠︡ ﹋︀︋︀ره

ز﹡︡ ﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹁﹆︳ در ﹐ ︋﹥ ﹐ی ﹋︐︉  ︋﹥ ︻﹆︉ را﹡︡ه و در رو︋﹠︀ی ︨﹫︀︨﹩ ، ﹆﹢﹇﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︀ ︡ ︑﹢ان ︠﹢د ︋﹥ آز︀︐﹠︨ ﹤﹝﹨ ︩︀﹞﹩ د︨️ ﹝﹩

︠ـ﹢د را ︋ـ︀   ﹁ـ︀رغ از اـ﹟ ﹜﹀ـ︀︿    ︫ـ﹊﹏ ﹊ـ﹢﹝︐﹩ ︋ـ﹢د    ﹋﹥ ︋﹟ ﹝︀﹥ ﹝︪︐︣ک ﹨ـ︣ دو  در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا︨︐︊︡اد ﹁︣دی، . ﹁﹆︀ی ︑﹩ ﹝︽︤ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️

در ﹨ـ︣  و ︋﹥ ︭︠ـ﹢ص ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ﹛   ﹋﹥ ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ﹝︊︀﹡﹩ آن ︨︣﹋﹢ب راد﹊︀﹜﹫︧﹛ ︨﹫︀︨﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ا﹝︣︍︀﹜﹫︧﹛ آ﹝︣﹊︀ در ﹋︪﹢ر و ﹝﹠︴﹆﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ 

︡     . داد ﹝﹩﹡﹆︴﹥ ︗︀ن ا︨️ ا﹡︴︊︀ق  ﹜﹫ـ﹥ ﹝ـ︣دم از اـ﹟ ﹊﹢﹝ـ️ و     ﹞︀ـ️ ︨ـ︀﹜︀ی او   .︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ﹝︃﹝﹢رـ️ ︨ـ︣﹋﹢ب ا﹡﹆ـ﹑ب ﹝︐﹢﹜ـ︡ ︫ـ

︨ـ️ ﹋ـ﹥ در ︻﹞ـ﹅     ای ای ﹝︀﹨﹫️ ︲︡ا﹡﹆﹑︋﹩ آن را ︑︽﹫﹫︣ ﹡︡اده و ﹁﹆︳ آ︫﹊︀ر ﹋﹠﹠︡ه ︭︠﹫︭﹥ ﹁︣﹨﹠﹍ـ﹩ ﹝︀﹁︷ـ﹥ ﹋︀را﹡ـ﹥    آن، ذره ای ﹝︪︣و︻﹫️ ︑﹢ده
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︋ـ﹥ ا︮ـ︴﹑ح   را﹡︡ه ︫︡ه  ﹝︣︑︖︹︑﹢ده ﹝︣دم و ︐﹩ ا﹇︪︀ر ︑︭﹫﹙﹊︣ده را ︋﹥ د﹡︊︀﹜﹥ روی از ︗﹠︀ح ︋﹥ ︑﹠︀وب ︑︀ ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣ ︗︀﹝︺﹥ ا︣ان ︠︀﹡﹥ ﹋︣ده و 

 . ﹝︺︐︊︣︑︣ای  ︋﹥ ﹁﹆︡ان ︑︪﹊﹏ ر﹨︊︣ی ﹋﹠﹠︡ه ︨️ ا﹟ ︭︠﹫︭﹥ در ︻﹫﹟ ︀ل وا﹋﹠︪﹩ .روا﹡﹥ ﹋︣ده ا︨️ح ︵﹙︉ ﹑ا︮

︡  ﹝ـ﹩  را ︋︪ـ﹩ از آن ﹋ـ﹥  ﹡﹆﹏ ﹇﹢﹜﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ از ﹝︀︭︊﹥ آ﹇ـ︀ی ﹁︣ا﹨ـ︀﹡﹩   ︋︺︡ از ذ﹋︣  او. آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ︋︀ ا︮︀﹜️ ﹠﹫﹟ ﹁﹊︣ی ﹝︀﹜︿ ا︨️       ︠﹢ا﹡﹫ـ

︠ ️﹀﹛︀﹞ ﹏﹫﹛د را ا︋︣از ﹝﹩د﹢ ︡﹠﹋ : 

 

»️﹞﹢﹊ ر﹢︗ ﹟︀ت ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣دم اداره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︋︀ ︗﹢ا﹝︺﹩ ﹋﹥ دو﹜️ از ﹨︀ ﹁︣ق ﹝﹩-ا﹫﹛︀﹞ ﹅︣︵ دو﹜︐﹩ ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹩ و ا﹝﹢را︑︩ ︋ـ︀ ﹝︀﹜﹫ـ︀ت    .︫﹢د

︀ی ﹋ـ︀ر﹎︣ی  ︨ـ︀ز﹝︀﹡ دا﹡︡ ﹋﹥ ︋︀  ﹋﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ﹝﹩ ︋﹥ ︑︪﹊﹙﹩ ︑︖︀وز ﹡﹞﹩ .﹋﹠︡ ﹁﹞︡،در ﹡︐﹫︖﹥، ︋﹩ ︣﹝︐﹩ ﹡﹞﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا︨️، ︋︀زد﹨﹩ ارزش ﹋︀ر را ﹝﹩

 ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀﹜﹫︀ت در﹡︐﹫︖﹥، ︗︀﹝︺﹥ ︋︀زده ﹡︡ارد، ︑﹢﹜﹫︡ش ︋︀زده ﹡︡ارد و ا﹟ ﹡﹞﹩ .﹋﹠︡ ︫﹢د و﹋︀ر﹎︣ در︨️ ﹋︀ر ﹡﹞﹩ ا︫﹊︀ل ا︖︀د ﹝﹩  ︡︀︋︣ف ︋︤﹡︡ و ا﹐

  »ـ︫﹢د ︋﹍﹫︣د و ﹡︀️ ا﹟ ﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ور︫﹊︧︐﹥ ﹝﹩

︀  ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞ـ﹩ ﹡︪ـ︀ن داده ا  ︋﹥ ا︵﹑ع آ﹇︀ی ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ ︋︨︣︡  ﹨ـ﹛ ﹋ـ︀ر﹎︣ان ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ﹝﹢﹇ـ︹ اش       ی ﹝︀﹜﹫ـ︀ت ﹝ـ﹢ر  ︨ـ️ آن ︐﹞﹢﹊ـ

︀   ︨️ ﹋﹥  ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ا︫︀ره ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︲︣وری. ﹋﹠﹠︡ ︨︣﹋﹢ب ﹝﹩ ︀ر﹎︣ان ﹋ـ ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ﹋ـ︀ر     ی﹊﹢﹝︐︀ی ﹝︐﹞︡ن ﹨﹛ ︀﹐ ︨﹥ د﹨﹥ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا︑﹊ـ

︮﹏ از ﹋ـ︀ر ارزان ﹋ـ︀ر﹎︣ ﹫﹠ـ﹩ و ﹨﹠ـ︡ی و ︾﹫ـ︣ه را ︋ـ﹥       و ︨﹀︐﹥ ︋︀زی ارزش ا︲︀﹁﹩ financialization «︀«︠﹢دی ︋︣دا︫︐﹥ و از ︵︣﹅ ︋﹥ ا︮︴﹑ح 

︀ر دا︫️ ﹋﹥ ـ︣ا ︫ـ﹞︀ ﹋︀ر︠︀﹡ـ﹥ ا︑﹢﹝︊﹫ـ﹏ آ︋ـ︀ و ا︗ـ︡ادی       ︸︐︀ در ﹝﹠︀︸︣ه دوم  ﹝︊︀رزه ا﹡︐︀︋︀︑﹩ ا︀﹐ت ﹝︐︡ه، او︋︀﹝︀ ︋﹥ را﹝﹠﹩ ا. ز﹡﹠︡ ︗﹫︉ ﹝﹩

﹢ای ﹇﹢ل آ﹇︀ی ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ ﹡﹀︐﹥ ا︨️ آ︫﹊︀ر︑︣ از آن ا︨️ ا﹝︀ ﹆﹫﹆︐﹩ ﹋﹥ در ﹁. ای ︠﹢د را در د︐︣و️ ︑︺︴﹫﹏ ﹋︣ده و ︨︣﹝︀﹥ ︠﹢د را ︋﹥ ﹫﹟ ︋︣ده

 .ا﹟ ︠︀︮﹫︐﹩ ﹋﹥ آ﹇︀ی ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ ︋︣ آن ا﹡﹍︪️ ﹎︢ا︫︐﹥ ︀︮﹏ و︗﹢د ا﹡︭︀ر ا︨️. ﹋︣دآن را ﹡﹀﹩ ︋︪﹢د ﹋﹥ 

﹝︺﹠﹩ . ن ا︨️︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ︋︣︑︣ی ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹋︀ر﹎︣ان ﹋︪﹢ر﹨︀ی د﹍︣ ︑﹞︀﹝︀ً ︀︮﹏ ﹝︊︀رزات آ﹡︀ ﹡﹞﹩. ﹋﹠︡ ا﹝︀ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ا︮﹏ ﹝︀︗︣ا را ا﹡﹊︀ر ﹝﹩

︡    ︲﹞﹠﹩ ا﹟ ا︨︐︡﹐ل ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان ا︣ان ﹢ن ﹝︊︀رزه ﹡﹞﹩ ︋︪ـ﹩ از ︻﹙ـ️ ﹡ـ︀︑﹢ا﹡﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ان     . ﹋﹠﹠︡ د︀ر ا ﹩︋ ﹟﹆ـ﹢﹇﹩ ︫ـ﹍︣ف ﹨︧ـ︐﹠

 :ا﹝︀ ا︨︐︡﹐ل آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩. ی ︮﹠︺︐﹩ ا︨️﹨︀ ا︣ان در ︑﹢︨︺﹥ ﹝︊︀رزات ︠﹢د ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹛ ﹡﹫︀زی ﹊﹢﹝️ ︋﹥ ﹝︀﹜﹫︀ت ︀︮﹏ از ﹁︺︀﹜﹫️

از ﹋︀﹐﹨ـ︀ی  ای  ی ︑﹢﹜﹫︡ ︨︣﹝︀﹥ داری ︀﹋﹛ ا︨ـ️ ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ﹝︖﹞﹢︻ـ﹥      ︑﹞︀م ︗﹢ا﹝︺﹩ ﹋﹥ در آ﹡︀ ︫﹫﹢ه –︑︣ ︋﹍﹢﹛، ارزش  د﹇﹫﹅ –ت ︔︣و «

︣  ی ︨︀ده ︋︣ای ﹡︪︀ن دادن ا︀﹀﹋ ️﹆﹫﹆ ﹟️ ﹝﹩ ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹊︐﹥ .د﹨︡ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹡︪︀ن ﹝﹩ ︑ـ︣﹟ ﹝﹠ـ︀︋︹ ﹡﹀︐ـ﹩ د﹡﹫ـ︀ را      ︾﹠ـ﹩  ﹋﹠︡ ﹋﹥  ﹤︺﹞︀︗ ﹉︐︀ ا﹎ـ

︋︣ای آن ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹠ـ︀︋︹ ︋ـ﹥    .︔︣و︑﹞﹠︡ ︋﹥ ︧︀ب آورد ︑﹢ا﹡︡ از ﹝﹏ ا﹟ ﹝﹠︀︋︹ ︠﹢د را ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹠︀︋︹ را ︋﹥ ﹋︀﹐ ︑︡︊﹏ ﹡﹊﹠︡، ﹡﹞﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀

﹡﹀ـ️ ﹨ـ﹛ ﹋︧ـ﹩ ︗ـ︤ ﹋ـ︀ر﹎︣ ﹝ـ︤دیِ       ی  و ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ـ︡ه  .︑﹢﹜﹫ـ︡ ︫ـ﹢د   ﹋︀﹐ ︑︡︊﹏ ︫﹢د ︀︋︡ از زِ︣ ز﹝﹫﹟ ︋﹫ـ︣ون ﹋︪ـ﹫︡ه ︫ـ﹢د، ︺﹠ـ﹩ ︋ـ﹥ ﹇︭ـ︡ ﹁ـ︣وش       

 ».رزش ا︲︀﹁﹩ ﹡﹫︧️ای  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه

 

داری ︋ـ﹥ ︨ـ︀د﹎﹩ ﹇ـ﹢ا﹡﹫﹟ ر﹇︀︋ـ️ آزاد      ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹇ـ﹢ا﹡﹫﹟ ︨ـ︣﹝﹞ ﹤︐﹊﹡ ﹩﹞   ﹤︀﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ در د﹡﹫︀﹩ ز﹡︡﹎﹩ .ا﹟ ︫﹫﹢ه ا︨︐︡﹐ل ﹡︀﹇︬ ا︨️     

︀   دار ︋︣ای ︋︀زاری ﹡︀﹝︺﹙﹢م ﹋︀﹐ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ای ︨︣﹝︀﹥ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︻︡ه ︋︐﹩ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ﹇﹫﹞ـ️    ﹋﹠﹠︡ و ﹇﹫﹞️ ﹋︀﹐ی آ﹡︀ن در ﹉ ﹝﹊︀﹡﹫︧﹛ ﹨︣ج و ﹝ـ︣ج ر﹇ـ

︡  ︑﹞︀م ︫︡ه ︋﹥ ︻﹑وه ︨﹢د ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︋︀زار، ︺﹠﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹇﹫﹞️ ︑﹢﹜﹫︡ی در ︮﹢رت ︫︣ا︳ ﹝︧︀︻︡ ︑﹆︀︲︀ ︋ـ﹥ ﹁ـ︣وش ﹝ـ﹩    ﹝ـ︀ ا﹝ـ︣وز در د﹡﹫ـ︀ی    . ر︨ـ

︡  ﹋﹠﹫﹛  و ﹇﹫﹞️ ا﹡︭︀ری ﹋︀﹐﹨︀ از ﹁︣﹝﹢ل ︨﹢د ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹝︐﹢︨︳ ﹉ ︋︀زار ︻︀م ︎﹫ـ︣وی ﹡﹞ـ﹩   ︀﹋﹞﹫️ ا﹡︭︀ر﹨︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ︀ری ﹇﹫﹞ـ️ ا﹡︭ـ  . ﹋﹠ـ

ا﹟ ﹋﹥ در ﹡︀️ ﹋﹏ ارزش ﹡﹀︐﹥ در ﹋︀﹐﹨ـ︀ ︋ـ︀ ﹇﹫﹞︐ـ︀ی ﹋ـ﹏     . ر︨︡ ︋︀﹐︑︣ و ︐︀ ︠﹫﹙﹩ ︋︀﹐︑︣ از ارزش ﹋︀ر ﹡﹀︐﹥ در ﹝︭﹢ل ︑﹢﹜﹫︡ی ︋﹥ ﹁︣وش ﹝﹩

﹩﹝﹡ ﹤﹫︱﹇ ﹟دارد. ﹋﹠︡ ︋︣ا︋︣ ا︨️ ︑﹢﹁﹫︣ی در ا ﹩﹍︐︧︋ ﹏﹞︀︻ ︭︀ر ︋﹥ دو﹡ـ︀ی ︵︊﹫︺ـ﹩      ︣︠﹩ ﹋﹞︊﹢د ︵︊﹫︺﹩ ︋: ︠﹢د ا︑ـ︀ ︔︣و ︀ی ا︨ـ︐︺﹞︀لارز︫ـ

︀ ︧︊️ ︋﹥ ﹡︣خ ︑﹆︀︲︀ی ︋︀زار ﹝︓﹏ ︋︣︠﹩ ︔︣و︑︀ی ︵︊﹫︺﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹢اد ︠︀م  در ︵︊﹫︺️ و︗﹢د دار﹡︡ و در ︗︣︀ن ︑﹢﹜﹫︡ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ـ ﹡

داری ︋ـ︣ ︻﹢ا﹝ـ﹏ ︑﹢﹜﹫ـ︡ و ︑︖ـ︀رت و ﹝︀﹜﹫ـ﹥ و       ︨︣﹝︀﹥︻︷﹫﹛ ︫︣﹋︐︀ی ا﹡︭︀ری ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا﹡︭︀ر ︫﹢د، و  ﹝︀﹜﹊﹫︐︀ی  ︫﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹋﹞﹊﹩ وارد ﹝﹩
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︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ر︾ـ﹛ ﹝﹊︀﹡﹫︧ـ﹛        ︠︀︮﹫️ و ︻﹙️ و︗﹢دی ا﹡︭︀ر ︋﹥ د︨️ آوردن ا︋︤ار و ا﹝︐﹫ـ︀زی . ︫﹢د ه  ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹋﹠︐︣ل ا﹡︭︀ری ︋﹥ ︋︀زار  ﹝﹩︾﹫︣

 .ر︤د ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︨﹢د ︗︣︀ن ︑﹢ز︹ ︔︣وت و ارزش را ︋﹥ ﹡﹀︹ ︀︮︉ آن ︋﹥ ﹨﹛ ﹝﹩

     ﹤︀﹞︨︣ ﹩︺﹇از ارزش ا︲︀﹁﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه  در ︗︀﹝︺﹥ وا ﹩﹝﹞ ︩︋ ︣ه ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥ داری︋ ︣︠ـ﹥ ︮ـ﹠︺️ ︠ـ︀رج ﹝ـ﹩     ︋﹥ ︮﹢رت ︫ـ﹢د، و ︋ـ﹥ ︗﹫ـ︉     از

 . و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡) ﹝﹢﹜︡، ︑︖︀ری و ﹝︀﹜﹩(ر︨︡ ︋︡ون ا﹟ ﹋﹥ ﹝︀ ︋﹥ ازا آن ︋﹥ ︮﹢رت ︨︣﹝︀﹥ ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹩ ﹝︀﹜﹊︀ن

داری ︋﹥ ︨﹫︧︐﹛  ن ﹝︀﹇︊﹏ ︨︣﹝︀﹥از دورا ︨️ ﹋﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹞︀ً ، ا﹝︐﹫︀زید﹍︣  ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︫﹢د و  ز﹝﹫﹟ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ آب ﹨﹛ ﹝﹩﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹡︭︀ری ︋︣      

﹤︀﹞︨︣ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹜︐︧﹫︨ از ﹩︤︗ و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹤︐﹁︀ داری ا﹡︐﹆︀ل ︡﹠﹋ .﹤︀﹞︨︣ ︀︋ داری ﹁﹆︳ در ﹝︀﹜﹊﹫️ ︭︠﹢︮﹩ ا︨️ و﹎︣﹡﹥  در وا﹇︹ و︗﹥ ︎﹫﹢﹡︡ آن

ـ   .ای ︋︣ ︎︀ی آن ا︨️ از ﹡︷︣ ا﹇︐︭︀دی در ︑︱︀د ︋︀ ︫﹫﹢ه ︑﹢﹜﹫︡ آن و وز﹡﹥ ︣ ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹡﹫ـ︤ در ﹨﹞ـ﹫﹟ ︗ـ️     ا﹎︣﹥ وا︲ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹡︭ـ︀ری ︋

 .د﹨︡ ︻﹞﹏ ﹋︣ده و ︑﹢ز︹ ارزش ا︲︀﹁﹩ ﹋﹏ را ︋﹥ ﹡﹀︹ ︨︣﹝︀﹥ ا﹡︭︀ری ︑︽﹫︣ ﹝﹩

﹝︡ود ︋﹢دن ﹝﹠︀︋︹ ﹡﹀️ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹆︀︲︀ی ︗ـ︀﹡﹩ و ﹇ـ︡رت ا﹡︭ـ︀ری    ﹡﹫︤ ﹇︱﹫﹥ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹇︣ار ا︨️؛ ا︣ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ او︎﹉ در ﹝﹢رد ﹡﹀️      

︋︀ ﹋﹠︐︣ل ︻︣︲ـ﹥ ﹇﹫﹞ـ️ ﹡﹀ـ️ در ﹙﹆ـ﹥ ﹋ـ﹢﹊︐︣ ا﹡︭ـ︀رات، ﹡ـ﹥ در        او︎﹉ ن را ︋﹥ و︗﹢د آورده ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝﹊︀﹋︀ر︑﹏ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن او︎﹉ ﹡︧︊﹩ 

︑﹢ا﹡﹠ـ︡ در   ﹝ـ﹩  ا﹜︊︐﹥ ︣︠ ︀︐︡اران ﹡﹀️ ﹡﹫ـ︤ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ا﹡︭ـ︀ری     .از ︨﹢د ا﹡︭︀ری ︋︣︠﹢ردار ︫﹢د ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟︋﹥ ︗︀ی ︨﹢د  ،︗︣︀ن ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀زار 

ا﹝︀ ﹨︣ ﹥ ﹨︧️ ﹝︡ود ︋﹥ ﹋︪﹞﹊︩ ﹝﹫︀ن ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن و ︋︤ر﹎︐ـ︣︠ ﹟︣ـ︡اران    ﹝﹆︀︋﹏ ا﹟ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹡﹀️ ﹝﹆︀و﹝︐﹩ را ︨︀ز﹝︀ن د﹨﹠︡،

︋﹠ـ︀︋︣ا﹟ ﹇ـ︡رت ا﹡︭ـ︀ری دو﹜ـ️     . ︫ـ﹢د  ﹇﹫﹞︐︀ی ا﹡︭︀ری ︋﹥ ﹇﹫﹞︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی ﹡︤د﹉ ﹝﹩در ︮﹢رت ︢ف ︫︡ ︩﹨︀﹋ ︀︡ ︑﹆︀︲︀ ا﹜︊︐﹥ . ا︨️

﹡﹀︐ـ﹥ در ﹡﹀ـ️ ا︨ـ︐︣ا︗﹩ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ و︨ـ﹫﹙﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ ا︣ا﹡ـ﹩ ا︨︐︭ـ︀ل           )︫︀﹝﹏ ارزش ا︲︀﹁﹥(﹡﹀️ ﹁︣و︫﹩ ﹝︓﹏ ا︣ان، ﹡﹥ در ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋︣ ﹝﹫︤ان ارزش 

از ارزش ا︲︀﹁﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ︫ـ︡ه ︋ـ﹥   ) در ﹝﹆﹫︀س ا﹇︐︭︀د ا︣ان(︫﹢د، ︋﹙﹊﹥ در ﹇﹫﹞️ ا﹡︭︀ری ﹡﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن د ︨️ درازی ︋﹥ ﹝﹆︡ار ︻︷﹫﹞﹩  ﹝﹩

 ︣﹍︀ر ﹐زم  ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︾﹫︣ ︎︣و﹜︐︣ د﹋ ︀︐ ︀ و ﹩﹡︀︗ ︣﹎︤ان  .آورد ﹩︋﹥ و︗﹢د ﹝و︨﹫﹙﹥ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹫﹞ ﹟ا ﹟﹫﹝︑ ︀︮ـ﹏ از   ︋︣ای ـ︀ ارزش ﹤﹁︀︲ارزش ا

 .﹡﹀️ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د︗︀﹡﹩ و ﹇﹫﹞️ در ا︣ان ﹋﹥ ا︨︐︣اج  ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه︋﹥ ︑﹀︀وت  ا﹡︭︀ر،

و﹙﹫ـ︀م   ︣ارداد﹇ـ ︨﹛ دو﹜️ ا︣ان، ︋︡ون ا﹟ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹡﹀︐﹩ ﹨﹠﹢ز ا﹋︐︪︀ف ︫︡ه ︋︀︫︡ و ︎︀ی ﹋︀ر﹎︣ ا︣ا﹡﹩ در ﹝﹫ـ︀ن ︋︀︫ـ︡، در   ︋︡ ﹡﹫︧️ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥      

 :︋﹫﹠︡از﹛ ︑︀ ﹝﹢︲﹢ع وا︲︐︣ ︫﹢د ﹨︤ار و ﹡︭︡ و ﹉در دوران ﹝︱﹀︣ا﹜︡﹟ ︫︀ه در  ﹡︀﹋︦ دار︨﹩

در ︻ـ﹫﹟ ـ︀ل    .در︮︡ از ︨﹢د ︠︀﹜︬ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ در ︮﹢رت ﹋︪︿ ﹡﹀️ ︫︀﹡︤ده︎︀و﹡︡ ︨︀م ︋︣ای ا﹋︐︪︀ف و ︋﹫︧️ ﹨︤ار ︎︀و﹡︡ ﹡﹆︡ و  ︋﹫︧️ ﹨︤ار

 .در︮︡ از ︨﹢د ︋﹥ ︠﹢ا﹡﹫﹟ ا﹏ ︑︺﹙ـ﹅ ︋﹍﹫ـ︣د   ︨﹥︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ ﹋﹥ در ارا︲﹩ ا︋ ﹏︐﹫︀ری ا﹋︐︪︀ف ﹋﹠︡ و  ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇︣ارداد ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ︋︐﹫︀ری ﹡﹫︤

 )﹝﹠︊︹ ﹎﹠︕ ︀︫﹍︀ن(

  :﹋﹠︡ ا﹝︀ ﹊﹫﹞﹩ ﹋﹥ ﹡﹫﹞﹩ از ﹆﹫﹆️ را ا﹁︪︀ ﹝﹩. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ذ ﹩︐﹀﹡ ︣︀︠︐︀ در ز︣ ز﹝﹫﹟ ﹡﹫︤ ﹇︀︋﹏ ﹝︺︀و︲﹥ ︋︀ ارزش ا︲︀﹁﹥ و درآ﹝︡ زا︨️     

 » ا﹟ دو﹜️ ﹡︀︫﹩ از ارزش ا︲︀﹁﹩ِ ︑﹢﹜﹫︫︡︡ه ︑﹢︨︳ ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️ درآ﹝︡ ﹡﹀︐﹩ در ﹨︣ ︀ل«

️  ︑﹢︗﹥ ﹡︡ارد ﹋﹥ ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︒ آ﹇︀ی ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ﹡﹫﹞ـ﹥ د﹍ـ︣ ﹆﹫﹆ـ️ را ︎﹠ـ︀ن       آن ︋ـ︩ از ارزش ا︲ـ︀﹁﹥ ﹋ـ﹥ در ﹇︊ـ︀ل     . ﹋ـ︣ده ا︨ـ

﹩﹞ ️﹞﹢﹊ ︉﹫︭﹡ ︭︀ری﹡﹛﹋﹥ (︫﹢د  ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︨ ︣ا﹡﹩﹝︣︋﹢ط ︋)  .د﹨︡ ﹝﹩︑︪﹊﹫﹏  آن را ︻﹞︡هاز ﹋︀ر ﹋︀ر﹎︣ان ︾﹫︣ ا ﹏︮︀ ﹤﹁︀︲ارزش ا ﹤  ️︨. 

 :︎︣دازد  ︨️ ︋﹥ ﹡﹆︩ ﹝︀﹜﹫︀ت در ا︣ان ﹝﹩ آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣ ︵︣﹅ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹡﹀﹩ ︨﹟ آ﹇︀ی ﹁︣ا﹨︀﹡﹩     

︀د ﹨﹞ـ﹫﹟ ﹠ـ︡ روز   ﹡﹆︩ آن در ا﹇︐︭︀د ا︣ان ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹋﹛ ﹡﹫︧️ و ︵︊﹅ آ﹝︀ری ﹋﹥ وز︣ ا﹇︐︭ـ  ا﹝︀ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨﹛، ﹋﹥ ︋︣︠﹑ف درک آ﹇︀ی ﹁︣ا﹨︀﹡﹩«

️    دو﹜️ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ در︮︡ درآ﹝︡ ﹏ و ︨﹥︎﹫︩ ا︻﹑م ﹋︣د   .︫ـ﹢د  ﹝ـ﹩  د﹨︡، ︻﹞︡︑︀ً از ﹝﹏ ارزش ا︲︀﹁﹩ِ ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ︑﹢︨ـ︳ ﹋ـ︀ر﹎︣ان ︎︣دا︠ـ

﹤﹋ ﹟درآ﹝︡ از ﹎﹢︫️ و ︠﹢ن ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹫︣ون ﹋︪ـ﹫︡ه  ︎︦، ﹝︧︐﹆﹏ از ا ﹟︀ل ا︣﹨ از ﹝︀﹜﹫︀ت، در ︀ ️︨︫ـ︡ه   درآ﹝︡ دو﹜️ ︻﹞︡︑︀ً از ﹁︣وش ﹡﹀️ ا

 ».ا︨️



  

30 
 

      ﹟و ︨﹥ ا ﹏️︨︀ت ا﹋︣﹝﹎ از ﹏︮︀ ︡﹞درآ ﹤︊︨︀﹞ ︀︋ ︡︮︡ود . در ً﹐﹢﹝︺﹞︤ده﹡︀︎ ﹩﹝﹡ ︡ا﹫︎ ﹅﹆︑ ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩﹠﹫︋ ︩﹫︎ در︮︡ از ︡﹠﹋ .  ﹜︨ـ

و دو ︋﹫︧ـ️ و ـ︀ر   در ︮︡ ﹋﹏ ﹝︀﹜﹫︀︑︀ی ︾﹫︣ ﹝︧ـ︐﹆﹫﹛ و در ︨ـ︀ل ﹡ـ﹢د     ︫︭️ و ︎﹠︕در ︡ود ) ﹆﹢ق ﹎﹞︣﹋﹩ و ︨﹢د ︋︀زر﹎︀﹡﹩(﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ واردات 

ا﹟ درآ﹝ـ︡ ﹋ـ﹑ً   . در︮︡ ﹋﹏ درآ﹝︡ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︨️ ︋﹫︧️ و ︎﹠︕ و ︫︩ د﹨﹛ در︮︡ ﹋﹏ درآ﹝︡ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹢ده و ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︨︀ل ﹡﹢د و  ﹉︡ود د﹨﹛ 

در︮︡ از ﹝︀﹜﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︋︩ از آن ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋ـ﹥ ﹝︀﹜﹫ـ︀ت ︋ـ︣ درآ﹝ـ︡ ︀︮ـ﹏ از      ︫︭️ . وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︮︀درات ﹡﹀️ ا︨️

﹐ت، ﹇︴︺ـ︀ت و  آ︋﹥ ︻﹙️ وا︋︧︐﹍﹩ ︋ـ﹥ واردات ﹝︀︫ـ﹫﹟   ︨️ ﹋﹥ ︮﹠︀︹ و ︫︣﹋︐︀﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︩ ﹝﹞﹩ از ﹝︀﹜﹫︀ت . ی ﹡﹀︐﹩ ا︨️﹨︀ آورده﹁︣وش ﹁︣

 .در︮︡ ︋︨︣︡ ︋﹫︧️︋﹠︀︋︣ا﹟ درآ﹝︡ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︀︫︡ ︋﹥ ﹋﹞︐︣ از . ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︮︀درات ﹡﹀️ ا︨️

 . ︨️ ﹋﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹞︀ً وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹡﹀️ ا︨️ ی ︎︐︣و︫﹫﹞﹩﹨︀ ﹢ط ︋﹥ ﹝﹫︺︀﹡︀ت ﹎︀زی و ﹁︣آوردهدر︮︡ ارزش ︮︀درات ︾﹫︣ ﹡﹀︐﹩ ﹨﹛ ﹝︣︋ ︎﹠︖︀ه︋﹫︩ از       

 :﹋﹠︡ دی ا﹞︡ی ﹡︥اد ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢︲﹢ع را ︑︤﹎ ︡﹠26 ﹩﹞ ︡﹫︃︡ه از ︨﹠︀ن   

﹏ وا︋︧ـ︐﹥ ︋ـ﹥ ارز   ﹋﹠︡ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫ ︋︩ و︨﹫︺﹪ از ︮﹠︺️ ﹋︪﹢ر ﹝︐﹊﹪ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︋﹢﹝﹪ ﹡︊﹢ده و ︀ در ︡ ︸︣﹁﹫️ از ﹝﹠︀︋︹ ︋﹢﹝﹪ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹪«

 »﹡﹀︐﹪ ا︨️

»︗﹪در د︨️ ا﹁︣اد ︠︀ص، ﹝︺︡ود و ︠︀رج ︫︡ن آن از د︨️ ︑﹢ده ﹞︹ ︫︡ن دارا ︀﹨  ️ ﹨ـ︀ي ﹝︀﹡ـ︡﹎︀ر ا﹇︐︭ـ︀دي     ﹨︀ي ﹝︣دم ﹝﹢︗︉ ﹋︀﹨︩ ﹁︺︀﹜﹫ـ

 »︫︡ه ا︨️ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹙️، ︫︀﹨︡ ر︫︡ وا︋︧︐﹍﹪ ︑﹢﹜﹫︡ ︋﹥ ارز ﹡﹀︐﹪ ﹨︧︐﹫﹛

 ».ا︲︀﹁﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︻︀﹝﹏ ا︮﹙﹪ ︑﹢رم ا︨️ اي دو﹜️ ︋﹥ ﹡﹀️ ﹨︀ي ﹨︤﹠﹥ ︋︴﹢ر ﹝︐﹢︨︳ وا︋︧︐﹍﹪ ︋﹢د︗﹥«

 

در ز﹝ـ︀ن ︑︭ـ︡ی ︾﹑﹝︣︲ـ︀ آ﹇ـ︀زاده ︋ـ︣      ﹋ـ﹥  ︾﹑﹝ ﹟﹫︧︧﹠︐︀ش، ﹋︀ر︫﹠︀س ﹢زه ا﹇︐︭ـ︀د ا﹡ـ︣ژی   روز﹡︀﹝﹥ آر﹝︀ن ︋︀ از ﹉ ︎︨︩︣ و ︨︀︎ ︋﹥  و     

در  ﹪ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ﹪ ︻︱﹢ ﹨﹫︀ت ︻﹙﹞ و در ︀ل ︀︲︣. ، ﹝︪︀ور وز︣ ﹡﹀️ در ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی ︋﹢د۷۴︑︀  ۶۹ی ﹨︀ وزارت ﹡﹀️ ︵﹩ ︨︀ل

 :︀ر︫﹠︊﹥ ︀زده ︋﹞﹟ ﹡﹢د و ︀︭﹞︡﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ﹉︊﹥ روز 

︋﹥ ﹡︷ـ︣ ︫ـ﹞︀ ﹆ـ︡ر ﹋ـ︀﹨︩     . دو﹜️ در ﹡︷︣ دارد ︋︣ای ﹐﹥ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل آ﹠︡ه، درآ﹝︡﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ را ︗︤﹍︀﹟ درآ﹝︡﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ﹋﹠︡«: آر﹝︀ن

 و︮﹢ل درآ﹝︡﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ در ا﹟ ﹝︧︀﹜﹥ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋﹢ده ا︨️؟

︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ ﹋﹥ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ا﹇︐︭︀د ا︣ان ︋﹥ ︫︡ت وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹡﹀️ ا︨️ و ا﹟ وا︋︧︐﹍﹩ در ﹨︪️ ︨︀ل ا︠﹫︣ ︑︪︡︡ ︫ـ︡ه   «: ﹠︐︀ش︧︀ی آ﹇

︫﹢د ﹋﹥ ︋︀ ﹋︀﹨︩ درآ﹝︡﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ر﹋﹢د در ا﹇︐︭︀د ︑︪︡︡ ︫﹢د و در ا﹟ ︮﹢رت ﹝︀﹜﹫︀ت ﹎﹫︣ی ﹨﹛ ︋︧﹫︀ر ︨️ ︑︣  ﹝﹩ ا︨️، ا﹟ وا︋︧︐﹍﹩ ﹝﹢︗︉

﹋﹥ ︋﹥  ﹨︀ ﹩ ﹋﹥ د︀ر ﹋︧︣ی و ﹝︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ﹨︧︐﹠︡ ﹇︀در ︋﹥ ︎︣دا︠️ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹡﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د، ︲﹞﹟ ا︋ ﹤﹊﹠︪﹩ از ﹝︀﹜﹫︀ت︀﹨ ︋﹠﹍︀ه. ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

 ».د﹨︡ در ا︣ان درآ﹝︡ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︑︀︋︺﹩ از درآ﹝︡﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ا︨️ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹨﹛ ﹡︪︀ن ﹝﹩. ︫﹢د ﹡﹫︤ ﹋︀﹨︩ ︠﹢ا﹨︡ ︀﹁️ ﹝﹩ ﹡﹢︻﹩ ︋﹥ واردات ﹝︣︋﹢ط

ای ︨ـ︀ز﹝︀ن د﹨ـ︡ ﹋ـ﹥ ا﹝﹊ـ︀ن      د﹨ـ︡ ﹝︀︫ـ﹫﹟ دو﹜︐ـ﹩ ︠ـ﹢د را ︋﹍﹢﹡ـ﹥      ︋﹥ او ا﹝﹊︀ن ﹝﹩درآ﹝︡ ا﹡︭︀ری ﹡﹀️ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ن ﹝︐﹊﹩ ﹎︣وه ︀﹋﹞﹥ در ا︣ا     

﹨﹀︐︀د (دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︫﹢﹡︡ ا︨︐﹀︀ده از ا﹝︐﹫︀زات ﹊﹢﹝︐﹩ را ︋︣ای ︋﹥ ︗﹫︉ زدن ︋︩ ﹝﹞﹩ از ا﹟ درآ﹝︡ از ︵︣﹅ وا﹝︀ی ﹋﹑﹡﹩ ﹋﹥ ︎︦ داده ﹡﹞﹩

️          ﹋ـ﹥  ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝ـ︀ن و ︀ر ﹨︤ار  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎ـ︢ار︀ی ︻﹞︣ا﹡ـ﹩ و    ﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟  )﹝︊﹠ـ︀ی ﹝︀︨ـ︊﹥ ︋ـ︩ ارزی اـ﹟ وا﹝ـ︀ ﹇﹫﹞ـ️ ︋ـ︀زار آزاد ﹨ـ﹛ ﹡﹫︧ـ

﹌﹠ ︣ا﹨﹛ آورد﹁ ︀﹡︭︀ری و ︾﹫︣ه ︋︣ای آ﹡︀ی ا︀ی ︑﹢︨︺﹥، ︠︡﹝︀ت دو﹜︐﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر︣︵ ︋︤رگ و ︹︀﹠︮ ﹜﹞ ت﹐﹢︭﹞ ﹤︋ ا﹡︡ازی .

 ﹟﹫﹠︙﹝﹨﹞ ︣﹍ـ︦ ︋ـ﹥ ︠ـ﹢دی         ، ﹝︓ـ﹏  ﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩ ︔︣وت ﹋︪ـ﹢ر را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹨﹞﹫﹟ ﹝︀︫﹫﹟ دو﹜︐﹩ د︋ ﹟︀ی دو﹜︐ـ﹩ ︋ـ﹥ ︔﹞ـ︐﹋︣ـ︣وش ︫ـ﹁  ︀ ، ﹨ـ

︡  ...︑︣︐︋ ︉︀︭﹟ ارا︲﹩ ︫︣ی و  داری ︾﹫ـ︣ دو﹜︐ـ﹩    ︨ـ︣﹝︀﹥ در اـ﹟ ﹝﹫ـ︀ن   . ا﹡﹢اع ︨﹀︐﹥ ︋︀زی ︋︀ ارز و ︨﹊﹥ و ︨︀م ︋﹫﹟ ︨︣ان ︠﹢د ︑﹆︧ـ﹫﹛ ﹋﹠ـ

 ﹡﹢د︫︣﹋️ ︋︣︑︣ ﹋︪﹢ر در ︨︀ل  ︀ر︮︡︋﹥ ﹜﹫︧️ ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی (.﹏ ا︻︐﹠︀ ﹡﹫︧️﹇︀︋ اش  از ﹜︀ظ ارزش ︨︣﹝︀﹥ و ﹝﹫︡ان ﹁︺︀﹜﹫️︋﹥ ﹝︺﹠﹩ وا﹇︺﹩ ﹋︪﹢ر 

﹩﹞ ﹤ارا ﹩︐︺﹠︮ ️︣︡﹞ ︀ه ﹋﹠﹫︫︡﹢د  ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︨︀ز﹝︀ن﹍﹡ (. 
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︎︣ا﹋﹠︡ه ا︨️ در ﹠﹫﹟ ﹡︷︀﹝﹩ ︋﹥ و ︠﹫﹙﹩ ﹋﹢﹉ ﹡﹫︣وی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان ﹋﹥ ︻﹞︡︑︀ در ︮﹠︀︹ ﹝︐﹢︨︳ و ﹋﹢﹉  آ﹇︀ی ﹊﹫﹞﹩ ﹡︀︊︡ ا﹡﹊︀ر ﹋﹠︡     

︡  ︋﹫︩ از ﹡﹢د و ︎﹠︕ در︮︡ ﹋﹏ ﹋︀ر﹎︀ه(︫﹢د و ا︑﹑ف ﹝﹩ رود ﹨︡ر ﹝﹩ ︀  اـ﹟ آ﹝ـ︀ر ﹋︀ر﹎ـ︀ه    .﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر ز︣ ده ﹡﹀︣ ﹨︧ـ︐﹠ در ︋ـ︣   را ی ︠ـ︀﹡﹍﹩ ﹨ـ

﹋﹫﹀﹫️ ︀︎﹫﹟ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀﹨︀ و ﹝︣︡️ آ﹝ـ﹢زش ﹡︡ـ︡ه و    .ا︨️︫﹫﹢ع ا︻︐﹫︀د در ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹫︩ از ﹨﹞﹥ ︵︊﹆︀ت د﹍︣  .)﹎﹫︣د ﹡﹞﹩

 وو ︢ف ︨﹢︋︧﹫︡﹨︀ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑︪︡︡ ︨︣ا︨﹫﹞﹥ ︑︺︴﹫﹙﹩ آ﹡ ︀﹫﹠﹩  ﹡︀﹝﹞﹊﹟ ︋﹢دن ر﹇︀︋️ ︋︀ ﹝︭﹢ل︋﹢دن آ﹝﹢زش ︠﹢د ﹋︀ر﹎︣ان،  ﹋﹫﹀﹫️ ﹡﹫︤ ︋﹩

︎﹠︀ه ︑ـ ﹩﹡︀﹝﹡︀︠ .﹩︋   ﹟︣︀ره د﹍︣ی ﹡︡ار﹡︡ ﹋﹥ ︗︤ ︋﹩︫︡ه ا︨️ ﹇︧﹞️ ﹝﹞﹩ از ﹋︀ر﹎︣ان ا︣ان و ︀︮ ︀︐︊︀ن ﹋︀ر﹎︀﹨︀ی ز︣ ده ﹡﹀︣  ︋﹫﹊︀ر ︫︡ن

در وا﹇ـ︹ درآ﹝ـ︡ ﹡﹀ـ️     .ا﹡︡ ﹡﹫︤ در ﹝﹆︀︋﹏ د︨︐﹞︤د ﹋﹛ و ︨﹆﹢ط ارزش ر︀ل ﹋﹛ آورده︩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان، ︺﹠﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ا﹁︽︀﹡﹩ ︣︑︋﹟  و ︎︣ ︵︀﹇️

اـ﹟  . داری دو﹜︐ـ﹩ ﹡﹀ـ️ ﹁ـ︣وش ﹡ـ︡ارد     آ﹡︀ن را ︋︣ای ﹊﹢﹝️ ︋ـ﹩ ﹜﹫︀﹇ـ️ ︨ـ︣﹝︀﹥    »درد︨︣﹨︀ی«ر﹇﹫︉ ﹝﹛ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹉ از 

 ︀︋ ﹩︊︨︀﹠︑ ︘﹫﹨ ️﹞﹢﹊︊︐︻د﹜﹫﹏ ﹋︀﹁﹩ ︀را ﹉ ﹟﹫﹝﹨ ︣ان ﹡︡ارد وآن  ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا ﹩﹡﹢﹍﹡︨︣ ﹤﹋ ️︨ ﹟︣︐﹝﹞ ︡︀︋  ︡ ار︑﹆ـ︃  . ﹨︡ف ا﹟ ︵︊﹆ـ﹥ ︋︀︫ـ

﹝︊︀رزه ︋︣ای ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧﹛، ﹡︊︣دی ﹝︖︣د و از ﹁ـ︣از آ︨ـ﹞︀﹡︀    .آ︡ ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ ﹨︡ف︎﹫︣وزی در ا﹟ راه ︋︣ای ︠﹢د، از ای  ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان ︋﹥ ︵︊﹆﹥

﹝ـ︀﹡︹ ︻﹞ـ︡ه ︋ـ︣ ︨ـ︣ راه     اـ﹟  ای از ︗︀﹝︺﹥ ︀︋ـ︡ ︋ـ︣ای ︣︋﹫ـ︡ن     ︨️ و ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︩ ︻﹞︡ه ︗ ﹟︀﹡﹩﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹡︊︣دی ﹝︪︬ و ا

در ︻﹫﹟ ـ︀ل   ﹟﹫﹠﹊﹢﹝︐﹩  .﹝︊︀رزه ﹋﹠︫︡﹀︀﹁﹫️ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀ت ﹋﹥ در ﹠︊︣ه ا︨︐︊︡اد د﹠﹩ و ︑︱︀د﹨︀ی ﹁︣︻﹩ د︨️ و ︎︀﹎﹫︣ ﹎︣﹁︐︀ر آ﹝︡ه ا︨️ 

︠﹢ا﹨ـ︀ن ︋︣︠ـ﹩ ا︮ـ﹑︀ت ︗︤ـ﹩ از ︋︀ر﹎ـ︀ه ﹡﹞︀﹠ـ︡ه اـ︤د         ︋︀ ﹝︷﹙ـ﹢م ﹡﹞ـ︀﹩  ︋﹥ ︵﹢ر ا︻﹛ ﹁︣ا﹨﹛ آورده ︑︀  ﹁︱︀ی ﹝﹊︡ر ﹝︴﹙﹢︋﹩ را ﹡﹫︤ ︋︣ای ︋﹢رژوازی

﹝︐︺︀ل و ︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ دوران ︵﹑﹩ ﹋︪︐︀ر ا﹡﹆﹑︋﹫﹢ن ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ و ﹝︊︀رز﹟ د﹍︣ در د﹨﹥ ︫︭ـ️ ︫ـ︡ه و ︑ـ﹛ ︑ـ﹢﹨﹛ را در ﹝﹫ـ︀ن ﹋ـ︀ر﹎︣ان ︎︀︫ـ﹫︡ه و        

از ﹨︣ ︵︊﹆﹥ و ﹎ـ︣وه  ا﹨︡اف ︋﹙﹠︡ ﹝︡ت ︠﹢د ︋﹫︩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︧﹫︣ ︋︣ای ر ﹆﹫﹆️ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ د .︗﹞︺﹫️ ︠︣ده ︋﹢رژوازی را ︋︀ ︠﹢د ﹨﹞︣اه ﹋﹠﹠︡

ای ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︀  ﹊﹢﹝️ ا︨︐︊︡ادی را︋︴﹥﹨︣ ︡اوم ︑﹢ری ا︨︐︊︡ادی ا︨﹑﹝﹩ ﹡﹀︹ ︠﹢ا﹨︡ ︋︣د و ︣︋﹫︡ن ︋︧︀ط ︗﹞﹝︊︀رزه ︋︣ای  ازا︗︐﹞︀︻﹩ د﹍︣ی 

ـ︀ ﹨ـ︣ ﹡﹫ـ︣وی ار︑︖ـ︀︻﹩     ﹊﹢﹝️ ﹝﹢︗﹢د ︋︀ ﹡﹫︣وی ا﹝︣︍︀﹜﹫︧﹛ ︨︀﹇︳ ︫︡ن ا︐﹞︀﹜﹩ ︑﹫︉ ︡︋﹟ ︑︫︣︣﹋️ ﹡﹊︣دن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ در ا﹟ ﹝︊︀رزه دارد؛ 

 .د﹍︣ی، ︋︡ون ︱﹢ر ا﹡﹆﹑︋﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︮﹢رت ﹝︧︃﹜﹥ را ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹢ا﹨︡ داد

     ﹟ـ︀ن درآ﹝ـ︡ی ﹝ـ﹩       ︋﹠︀︋︣ا︣︗ و︸﹫﹀ـ﹥ ︠ـ﹢د را ﹝︣ا﹇︊ـ️ از ︀﹠︑ ا﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ︻﹞ـ︡︑︀    د ﹝︀︫﹫﹟ دو﹜︐﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ی ﹋﹥ ︋︣ ا﹇︐︭︀د ﹝︐﹞︣﹋︤ دو﹜︐﹩ ا︑﹊︀ دارد

︮︀درات ﹡﹀️ در ﹋﹏ ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر و ﹡﹫︤ درآ﹝︡﹨︀ی دا︠﹙﹩ ︀︮﹏ از ︑﹞﹙﹉ ا﹡︭︀ری ﹝﹠︀︋︹ د﹍︣ ︔︣وت ︵︊﹫︺﹩ ﹎︣دش درآ﹝︡ ︀︮﹏ از ︀︮﹏ از 

﹝ـ︡ ﹝︀﹜﹫ـ︀︑﹩   آ︋︪ـ﹩ ازدر ، ـ﹥ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ﹝︧ـ︐﹆﹫﹛ و ـ﹥ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت        ﹝︡ ︀︮﹏ از ا︨︐︓﹞︀ر ﹝﹙﹫﹢﹡︀ ﹋︀ر﹎︣ آ﹝︓﹏ ﹝︺︀دن و ︗﹠﹍﹙︀ و ︾﹫︣ه  و ﹡﹫︤ در

﹩﹞ ︫︡︀︋. ﹤﹡︀︑وزار ﹅︣︵ ︀ن درآ﹝︡ از︣︗ ﹟︀د ﹨︀ ا︗،️﹀﹡ ︀ی ︠︀ص ﹝︓﹏ وزارت﹡︀﹞و ﹝︺ـ︀دن ،   و ﹋︪︀ورزی،  و ︨︀ز ︹︀﹠ـ﹩ و   ︮ـا﹇︐︭ـ︀د ودارا

 ︻ ︹︀﹠و ︮ـ ︀︍︀︨ ،︣ان ︠﹢درو﹛ ︎︐︣و︫ـ﹫﹞﹩ و ︾﹫ـ︣ه ︋ـ﹥ ﹎ـ︣دش     ︷ـ ︨︀ز﹝︀ن ︑︃﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︮︡﹨︀ ︫︣﹋️ ︻︷﹫﹛ دو﹜︐﹩ و ︫︊﹥ دو﹜︐﹩ از ﹇︊﹫﹏ ا﹫

︻︣︮﹥ ا︮﹙﹩ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︨﹫︀︨﹩ در ﹋︪﹢ر ︋﹥ ︗︤ ﹨︧︐﹥ ا︮﹙﹩ ﹊﹢﹝️ در دو﹜️ ، ﹝︖﹙︦، ︋﹫️ ر﹨︊︣ی و ︾﹫︣ه ﹝︡ود . ︫﹢د ︭︣ف ﹝﹩ا﹁︐︡ و ︑ ﹝﹩

︀ ا︨️ ﹋﹥ در ﹩︐﹞﹢﹊ ︤اب و ︋︀﹡︡﹨︀ی︀ی ︠﹢دیر︋﹥ ا﹁﹑︐︤اب و اب ︑﹠﹌ ﹇︀﹡﹢ن ا﹢ ﹩﹞ ︀﹨ ︡︖﹠﹎ .  ﹩﹨︡﹡︀﹞︡ود از ︨ـ︀ز﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ﹟︡اوم ا︑

از ﹝︀﹁︷﹥ ﹋︀را﹡﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︡﹡﹩ ︋﹢رژوا﹩  ﹝﹫﹏ ︋﹥ ﹎︧︐︣شی ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ از ︀︎﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹐︗︣م ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹨︀ ا﹡﹍﹫︤ه از U️︺﹡︀﹝﹞Uدر ︋︀﹐ ﹝︪︣وط ︋﹥ 

 ﹢︧﹊ ︣ی  –ی د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉ ﹨︀ ︠﹢ا︨︐﹥و︫ ︀ر﹎︣ و ︠︣ده ︋﹢رژوازی﹋ ︀﹡﹢﹫﹚﹞ ﹩︋﹑﹆﹡︤اب ﹜﹫︊︣ال، د﹝﹢﹋︣ات و ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ️  . ا︨️اا ﹏﹫﹊︪︑ ﹟︀︋︣ا﹠︋

﹢ن در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت ︋﹥ ︨︣︻️ ﹝﹢از﹡﹥ ﹇﹢ای ︨﹫︀︨﹩ و ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ︋ـ︀   . ︫﹢د ی ﹋︀ر﹎︣ی ا﹋﹫︡اً ︾︡︾﹟ ﹝﹩﹨︀ ا︑︀د﹥و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹊﹩ ﹢ن 

﹁︣د ︋﹥ ﹨︧︐﹥ ︑︪﹊﹫﹑︑﹩، ﹋﹞﹫︐﹥ و ︾﹫︣ه ا︨️، ︋﹥ ﹡﹀︹ ︀︎﹫﹟ ︋﹥ ﹨ـ﹛   ا︨︐﹀︀ده از ︻﹠︭︣ ︨︀ز﹝︀ن، ﹋﹥ ا﹋︧﹫︣ ﹡﹀﹩ ا﹡﹀︣اد و ار︑﹆︃ وا﹞ ︡︀︨︊﹥ ︗︀﹝︺﹥ از

︣﹨﹛ ︋﹠︡ی ︫︡ه ﹡︀د﹨︀ و ا︤اب ﹊﹢﹝︐﹩ ︋︣ای ﹝﹠︀ز︻﹥ ︋︀ ︡﹊﹍︣، در ﹝﹆︀︋﹏ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ر﹁﹫ـ︹ ︵︊﹆ـ︀︑﹩ و و︨ـ﹫︹    ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹡︀زل و ︨. ︠﹢رد ﹝﹩

︋﹠ـ︀︋︣ا﹟  . آن ﹁﹆︳ ︨︣﹋﹢ب از ︵﹡ ﹅︣︀د﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و ا﹝﹠﹫︐﹩ ا︨️ آ﹁︣﹠︡ ﹋﹥ ا︋︤ار ﹝︀ر ﹝︣دم ︋︣ای ﹝﹠︀ز︻﹥ ︋︀ ﹋﹏ ﹊﹢﹝️ ﹡︴﹀﹥ ︑︱︀دی را ﹝﹩

و ار﹎︀﹡ـ︀﹩ در  ، ︎﹙ـ﹫︦  ︠﹢د را در ﹇︀﹜︉ ﹡︀د﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و ا︗︣ا﹩ ︨ـ︍︀ه ︎︀︨ـ︡اران ِ ﹊﹢﹝ـ️    ︑︀ ﹋﹠﹢ن ﹢ر ︑﹠﹀﹞ ︀﹢م وا﹇︺﹩ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ در ﹋︪

 . د﹨︡ ︋︣وز ﹝﹩ ا﹟ رده



  

32 
 

﹟﹫︀︎ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ از 

︋ـ﹥ ︵ـ﹢ر    ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞﹢م و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︺︀رض ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹏ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ی  ﹡︀د ﹝︣دم ︀ی︫﹊﹙﹍﹫︣ی ︨︀ز﹝︀﹡ ︲︣ورت︋︀ ا﹟ ﹝﹆︡﹝︀ت     

 ︫︡︡ ︀ن ﹇︡م اول ︋︀ ﹝︪﹊﹙﹩ ︋﹥ ﹡︀م ︨︣﹋﹢ب ﹝︴﹙﹅ رو ︋﹥ رو ﹝﹩ا︬︠ و﹝﹨ ـ︡ه   . ︫﹢د در︡︎ ︀ـ﹠︑ ︧ـ️ و ︋ـ﹥     ای  ا﹜︊︐﹥ ا︨ـ︐︊︡اد﹫﹡ ﹩︐﹞﹢ـ﹊ از ︋ـ︀﹐ و

د﹁ـ︀︻﹩  ﹝﹀ـ﹩ ︋ـ﹢دن ︭︠﹫︭ـ﹥    در ا﹟ ﹁︱ـ︀  . ﹨﹠﹢ز ﹡︪﹫﹞﹠﹍︀ه ﹝︐﹠︀︨︉ ︠﹢د را دارد︗︀﹝︺﹥ ا︣ان ︠︀ص ︑︀ر﹩ در ︋︧︐︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ای  ﹝︓︀︋﹥ ︡︎︡ه

︀﹡ ﹏﹫﹝︑ ︀رض︺﹞ ︣ی ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀ن︤﹎   ﹩ـ﹞  ﹏︡︡اری ﹝︊ـ︀رزه ︑︊ـ︀︎ ︋︣ای ﹜﹞ ️﹫︮︀︠ از دو ﹩﹊ ﹤︋ ︫ـ﹢د  و در ﹋﹠︀ر ﹝︱﹞﹢ن ﹝︊︀رزه. 

ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹊︣ر ﹡︀︀ر ا︨️ ر﹁︐︀ر ︠﹢د را از د︡ ﹝︣دم ﹝﹍﹡ ﹩﹀︡ارد  ﹩د﹨︡ و﹜﹩ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹊﹢﹝︐ ﹝︊︀رزه در ا︠︐﹀︀ دا﹝﹠﹥ ﹝︊︀رزه را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩

ای  ﹊﹢﹝ـ️ ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ر ︑︪ـ︡︡ ︫ـ︡ه      ︎﹠ـ︀ن ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹝︓﹑ً ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹫︣وی ا﹡﹆﹑︋﹩ در ا﹁︪︀ی ︻﹞﹙﹫ـ︀ت  . ︫﹢د ﹝﹩ ︗︊︣انای  دا﹝﹠﹥ ︑︀ ا﹡︡ازه﹋︀﹨︩ 

︡      ︑﹢ا﹡︡  ﹝﹩ از ︵︣﹁﹩ ﹝︴﹙﹅ ︋﹢دن ︨︣﹋﹢ب در ︻﹞﹏ ﹁﹆︳. ا﹡︡ازد ار﹋︀ن ﹊﹢﹝️ را ︋﹥ ﹜︣زه ﹝﹩ ︐ـ﹩ ︋ـ︣ای ـ﹉    . ︋ـ﹥ ︫ـ﹊﹏ ﹎︣ا︪ـ﹩ ﹇ـ﹢ی ︑﹆ـ﹅ ︀︋ـ

︊︐︧﹞ ً︀﹆﹚︴﹞ ️﹞﹢﹊﹩﹞ ـ︣ان ﹨﹀︐ـ︀د و ︎ـ﹠︕ ﹝﹙﹫ـ﹢﹡﹩       ای  ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ﹝ـ︓﹑ٌ ︻﹞ـ︀ن ︻︪ـ﹫︣ه    ︡ ﹨﹛ ﹁︣قـ︀ در ا ︡︣ا﹡ـ﹩ ﹋﹠ـ﹝﹊     ای ﹋ـ﹥ ︋ـ﹫︩ از ﹡﹫﹞ـ﹩ از

و ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ︋︣ای ﹉ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ︐﹩    .و ︗﹞︺﹫️ ﹋︀ر﹎︣ان ︮﹠︺︐﹩ آن ﹠︡ ︋︣ا︋︣ ︗﹞︺﹫️ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن ا︨️ دا﹡︪︖﹢︀ن آن د︠︐︣ ﹨︧︐﹠︡

﹝︓﹏ ︫︭﹫️  ،﹆﹑︋﹩ ﹝︪﹊﹏ ا︨️ ﹋﹥ روا︋︳ درو﹡﹩ ︠﹢د را در ﹋︪﹢ری ﹝︓﹏ ا︣ان از ︑︃︔﹫︣ ︀︭︠﹏ ا︨︐︊︡ادیی د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉ ا﹡﹨︀ ︋︀ ︻﹞﹫﹆︐︣﹟ ا︡ه

 . ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ﹝︭﹢ن ﹡﹍︡ارد ︑︀ در ﹋︪﹢ری ﹝︓﹏ ﹁︣ا﹡︧﹥، ...︎︨︣︐﹩ و 

 ﹊﹏ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ را ︑︺﹫ـ﹫﹟ ︫﹢د ︑﹠︀ ︠︀ر︗﹩ ︑︣﹟ ﹇︧﹞️ٌ ︫ ﹝﹩ ا﹝︀ ﹝﹀﹩ ︋﹢دن ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︻︀﹝﹏ ︠︀ر︗﹩ ︨︣﹋﹢ب ︋﹥ ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀ن ا﹡﹆﹑︋﹩ ا︲︀﹁﹥     

︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹨﹞﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝﹀﹩ . ︫﹢د ﹋﹠︡، ا︨︀س ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀ن و روا︋︳ درو﹡﹩ آن در ا﹡︴︊︀ق ︋︀ ﹝︱﹞﹢ن ﹁︺︀﹜﹫️ و ︋︣ای ︑﹆﹅ آن ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹝﹩

﹫︧ـ︐﹠︡ و در ︑ـ﹢ری   ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹉ در︗﹥ ﹝﹀﹩ ﹡﹨﹞﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹡﹆﹑︋﹩ ︐︀ و  )︋︀﹡︡﹨︀ی او︋︀ش-﹝︀﹁﹫︀–︨︀ز﹝︀﹡︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ (﹜︤و﹝︀ً ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡

 .﹝﹞﹊﹟ دا﹡︧️ ︑ ﹟︣︤ب ﹋︀ر﹎︣ی را ا﹡﹆﹑︋﹩︑﹢ان  ﹝﹩

﹋﹥ در » ﹡︱️ آزادی«در ا︣ان ﹝︺︀︮︣ ︐﹩ ︨︀ز﹝︀﹡︀﹩ ﹋﹥ دارای ﹝︱﹞﹢ن ا︮﹑ح ︵﹙︊︀﹡﹥ ﹨︧︐﹠︡ ﹇︀در ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︻﹙﹠﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡، ﹝︓︀ل      

︠﹢د، ︋﹥ ی ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ در ﹨﹞﹥ ز﹝﹫﹠﹥︋﹥ ︵︣﹅ او﹜﹩ ︀︋︡ ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝︊︀رزا. ﹨︣ دو رژ﹛ ︫︀ه و ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ︾﹫︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨️

︋﹥ ︻﹠﹢ان ـ﹉ ︫ـ︣ط   ︨︀ز﹝︀ن ﹝︊︀رز ﹋︀ر﹎︣ی ︻﹙﹠﹩ در ا︣ان ﹨︣ ﹋﹫﹀﹫️ از . ی ﹝﹞﹩ از ﹋︀ر را در ︫︣ا﹠︎ ︳︀﹡﹊︀ری ︋﹥ ︎﹫︩ ︋︊︣﹡︡﹨︀ ︑﹠︀︨︉،﹇︧﹞️

 .︑﹠︀﹇︱﹩ در ﹝﹀﹢م ا︨️︠︀ص،

و ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹝︊︀رزات ا﹡﹆﹑︋﹩ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی د﹊︐︀︑﹢ری ︨︣﹋﹢ب ︫︡︡ و ︡ی  ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹡︀ن در وا﹋﹠︩ ︋﹥ ﹝︊︀رز﹟ د﹨﹥ ﹏ و ︎﹠︖︀ه ︠﹢ر︫﹫     

﹝︱﹞﹢ن ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹡︀ن ﹋﹥ ﹝︡ود ︋ـ﹥  ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹫︀﹁︐﹥ و ︋﹥ ︭︠﹢ص ا﹡﹆﹑ب ﹋﹢︋︀ ︋︣ا﹡﹍﹫︐﹥ ︫︡ه ︋﹢د ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ روی آورد﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ 

﹠︡ ︑︣ور و ﹋﹢︪︫︀ی ﹡︀﹝﹢﹁﹅ در ا︖︀د ︀﹨︀﹍︀︎﹩ در ︫︣ و رو︨︐︀ ︫︡ ﹝﹠ ﹤︋ ︭︣﹠︡ ︑﹫﹛ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ︣﹊﹩ ﹝︓﹏ ﹝︭︀دره ﹠︡ ︋︀﹡﹉ و 

︑︀ آ﹡︖ـ︀ ﹋ـ﹥   ا﹟ ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀ن . ﹋︣د ︫︡ ﹋﹥ ﹝﹀﹩ ︫︡ن ︣﹉ از ﹋﹏ روا︋︳ ︎﹫︪﹫﹠﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ﹉ ︲︣ورت ︑︡︊﹏ ﹝﹩ و ﹊﹩ دو ︑﹫﹛ ︑︡ار﹋︀︑﹩ ﹝﹩

ا﹝ـ︀  . ﹋︣د ﹉ آز﹝︀︩ ﹝﹀﹫︡ ︋﹢د د ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︣ان ︋︣ای ادا﹝﹥ ﹋︀ری ﹨︣ ︨︀ز﹝︀ن ا﹡﹆﹑︋﹩ ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹩︋﹥ ︲︣ورت د﹁︀ع ﹝︧﹙︀﹡﹥ از ︠﹢د در ︫︣ا︳ ا︨︐︊︡ا

 .﹋︣د داد ا﹝﹊︀ن ادا﹝﹥ ﹋︀ری ︠﹢د را زا﹏ ﹝﹩ ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹇﹢ای ︠﹢د را ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹡﹫︣وی ︗︀﹡︊︀زی ﹠︡ ︑﹫﹛ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ از رو︫﹠﹀﹊︣ان ﹇︣ار ﹝﹩

د﹨︡ ﹝︱﹞﹢ن ﹝︊︀رزه و ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ﹝︊︀رزات ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا﹡﹆﹑︋﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︐ـ﹩   ﹩ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩آ﹡︙﹥ در ﹆﹫﹆️ ا︨︀س ادا﹝﹥ ﹋︀ری ﹨︣ ﹝︊︀رزه ا﹡﹆﹑︋

در ﹝﹫︀ن ︋﹠﹫︀﹡﹍︢اران ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹁ـ︡ا﹫︀ن ︠﹙ـ﹅    . ﹡︷︣﹥ ︨︀ز﹝︀ن ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹝︭﹢ل ︎︣ا︑﹫﹉ ︵︊﹆︀︑﹩ ا︨️. ﹋﹠︡ ﹝﹩ ︫﹊﹏ د﹁︀ع ﹝︧﹙︀﹡﹥ را ﹡﹫︤ د﹎︣﹎﹢ن

از ﹝︊ـ︀رزه  ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ﹝︪ـ︬ ﹋︪ـ﹢ر در آن دوران ﹨ـ﹛ ﹡︷︣ـ﹥ د﹁ـ︀ع        –︨﹫︀︨ـ﹩   ﹋ـ︣د ︋ـ︀ ︗﹞︺︊﹠ـ︡ی از ︫ـ︣ا︳     ﹝﹩ ︋﹫︥ن ︗︤﹡﹩ ﹋︧﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹑ش
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 ﹤﹡︀﹚︧﹞ ︡ی ﹋﹠︡ و ﹨﹛ ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ﹝︊︀رزه ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︋︣ای﹠︊﹛﹢﹞︣﹁ ﹚︧﹞ ﹌﹠﹨︀︪﹫︎ در ﹋﹠﹥ ﹡︷︣ات او  . ﹎︣وه ︣﹍︊︀رزان د﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡﹊ر﹢︑ ﹤︊﹠︗ ﹩

 .︫︡ ﹝﹩ و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹎︀ه ︋︀ ︑︤﹜︤﹐︑﹩ ﹨﹞︣اه ﹩﹝︪︭ ﹝︧︐﹆﹏ و

داد  ﹝ـ﹩  ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ در ︻﹞﹏ ﹨﹞︀ن ر﹁︐︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩ را دا︫️ و ︐﹩ ︑︱︀د ︠﹙﹅ ︋︀ ا﹝︣︍︀﹜﹫︧﹛ را ︨︣﹜﹢﹥ ﹋︀ر ︠ـ﹢د ﹇ـ︣ار   ﹝︖︀﹨︡﹟ ︠﹙﹅ ︋︀ ا︡ه 

 ﹝︊ـ︀﹡﹩ ︋﹥ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ در ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ رژ︋ ﹜︩ ︻﹞︡ه ا﹟ ﹎︣وه ﹋﹥ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︠﹢د را . ﹋﹥ ﹝︓﹏ ا︾﹙︉ ﹁︡ا﹫︀ن ︀︮﹏ در﹋﹩ ﹝︊﹛ از ا﹝︣︍︀﹜﹫︧﹛ ︋﹢د

︀ را در  ﹨︀ ﹡︀﹋︀﹝﹩ر︪﹥ ادا﹝﹥  درو﹜﹩ . ﹋︣د ︋︀ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︋﹥ ﹝︀ر﹋︧﹫︧﹛ ﹎︣و︡ ﹝﹠︐︧︉ ﹝﹩ ﹩ ︠﹢د﹡︷︣ی ا︨﹑﹝ ︀﹁ـ️ و آن را  رزه ︣﹊ـ﹩  ﹝︱﹞﹢ن ﹝︊ـ

﹨︡ف ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ر ﹝︪ـ︬ ﹝︊ـ︀رزه ︋ـ︣ای ︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩        ︨︍︦ در آ︨︐︀﹡﹥ ا﹡﹆﹑ب ارز︀︋﹩ ﹋︣د و ︗﹠︊︩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ︋︀ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩  ﹝︐﹠︀﹇︰

  .︨︀ز﹝︀ن ︎﹫﹊︀ر در راه آزادی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹝︭﹢ل ︻﹞︡ه ا︑ ﹟﹢﹐ت ︋﹢د. ا︻﹑م ﹋︣د︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ 

﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︫︀دت و ا︨︀رت ︻ـ︡ه ﹇︀︋ـ﹏    ۵۵︎︦ از ︲︣︋︀ت وارده ︋︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹊︣︀ی ﹁︡ا﹩ ︠﹙﹅ و ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀ و ︀︨︣ ﹡﹫︣و﹨︀ی ا﹡﹆﹑︋﹩ در ︨︀ل «

ا︋ ﹟︣ان ﹨︣ ﹠︡ در را︋︴﹥ ︋︀ ︑ـ︀︗﹛ ︋︣﹡︀﹝ـ﹥   . ن ﹡︧︊︐︀ ︫︡︡ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀ را ﹁︣ا﹎︣﹁️ ︋︣ا) از ﹡﹫﹞﹥ ا﹟ ︨︀ل ︋﹥ ︋︺︡ (︑﹢︗﹩ از ا﹡﹆﹑︋﹫﹢ن ︫︡ ، 

ر︤ی ︫︡ه و ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ د︫﹞﹟ و ﹡︐︀︕ آن ︋︣وز ﹋︣د، و﹜﹩ ا︨︀︨︀ ﹡︀︫﹩ از ︋﹥ ︋﹟ ︋︧️ ر︨﹫︡ن ﹝︪﹩ ︣﹊﹩ و ︑︪︡︡ ︑﹠︀﹇︱ـ︀ت ︑﹢رـ﹉ و ︻﹞﹙ـ﹩    

ا︵﹑︻﹫﹥ ﹝︖︀﹨﹞–  ﹟︡︣ ︎﹠︖︀ه و ﹨﹀️ (» .﹥ ر﹨︊︣ی ︀﹋﹛ ︋︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀ ︋﹢دآن و ﹨﹛ ﹠﹫﹟ ︋﹥ ︋﹟ ︋︧️ ر︨﹫︡ن ︨﹫︀︨️ ︌ روا﹡﹥ و ︨﹙︴﹥ ︵﹙︊︀﹡

 )ل.︠﹙﹅ م

︨️ و ︲︣ور︑︀ً ﹝﹆︀︋﹙ـ﹥ ︋ـ︀   اا︨︐︊︡اد ︵︊﹆︀︑﹩ ︋﹢رژوازی ا﹡︭︀ری دو﹜︐﹩   ،ا﹜︐﹆︀ط ︋︀ ا︨︐︊︡اد ﹁︣دی ا︨︐︊︡اد در ا︣ان در دوران ﹝︺︀︮︣ ︋﹥ ر︾﹛      

︵︊﹆﹥ و ﹇︪︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ︑﹠︀︨︉ ︲︣ور︀ت ︋﹆︀ و ︎﹫︪︣﹁️ ︠﹢د ﹝︱﹞﹢ن و ︫﹊﹏ ﹝︐﹀︀و︑﹩  ﹨︣. آن ﹡﹫︤ از ︵︣ف ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︗﹠︊﹥ ︵︊﹆︀︑﹩ دارد

︋ـ﹥ ر︾ـ﹛  ︑︭ـ﹢رات     داری ︨ـ︣﹝︀﹥ ای در دوران  ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝︊ـ︀رزه . ﹋﹠︡ ﹝﹩ از ﹝︊︀رزه ︋︀ ︋﹢رژوازی ︀﹋﹛ و  از ︗﹞﹙﹥ ﹝︀﹨﹫️ ا︨︐︊︡ادی آن را ︀︎﹥ ﹎︢اری

ا﹡ـ︡،   آ﹞ ︡﹠︭ـ﹢﹐ت ﹁︣︻ـ﹩ اـ﹟ ﹝︊ـ︀رزه     ﹝﹩ و ا︫﹊︀ل ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ در دوران ﹝︊︀رزه ︡︎︡﹎︢رد  ﹝﹩ ︵﹙︊︀﹡﹥ از ﹝︖︣ای ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹝﹢﹨﹢م  ا︮﹑ح

︡  ﹎︪ـ︐﹥ ا﹡﹆﹑︋﹫ـ﹢﹡﹩ ︗︀﹡︊ـ︀ز ا︨ـ︐﹢ار    ︡ ﹋ـ﹥ ︋ـ︣ اراده ﹝︧ـ︐﹆﹏    ﹠︋︀ ا﹟ ︑﹢﹨﹛ آ︾︪︐﹥ ︫ـ︡ه ︋︀︫ـ   ︐﹩ ا﹎︣ ﹨ـ︣ ︫ـ﹊﹏ ︨ـ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹨﹞︤﹝ـ︀ن ـ︀︤ ︗﹠︊ـ﹥        .ا﹡ـ

﹩آن را ر﹇﹛ ﹝﹩ ︑︀ر ︀﹫︡ی ﹋﹥ ︵. ز﹡︡ ︨️ ﹋﹥ زوال و ا﹠︫︡ه ا︨ـ️ ︨ـ︀ز﹝︀ن ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ ﹁﹆ـ︳     در ﹁︣ا ﹏︡︊︑ ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹤﹆︊︵ ﹟︣︐﹝﹞ ﹤︋ ︣﹎︀ر﹋ ﹤﹆︊

آن ﹝︱﹞﹢ن و ︫﹊﹏ ﹝︊︀رزه ﹋﹥ ︋︀ ︗︀﹡︊︀زی ا﹡﹆﹑︋﹫﹢﹡﹩ ا﹡﹍︪️ ︫﹞︀ر . ︑﹢ا﹡︡ ︑︪﹊﹙﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︀ ا﹨︡اف دراز﹝︡ت ا﹟ ︵︊﹆﹥ ︋﹠﹫︀د ﹡︀ده ︫︡ه ︋︀︫︡ ﹝﹩

در ︀ر﹢ب ا﹜﹍﹢ی ︑﹢︨ـ︺﹥ ︗ـ︀﹡﹩ از    داری ︨︣﹝︀﹥︀﹝︺﹥ ا︣ان ︋︣ای ا︨︐﹆︣ار ﹎︣﹁️ ﹝︭﹢ل دوران ا﹡︐﹆︀﹜﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︗ ﹝﹩ ︻﹙﹫﹥ د︨︐﹍︀ه ︋﹢رژوازی ︎︀

ر︨︀﹜️ ﹝︊︀رزه ︋︀ ︋﹢رژوازی ا︻ ﹤︋ ﹉﹠︡ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ و رو︫﹠﹀﹊︣ان ﹝︐︺﹙ـ﹅ ︋ـ﹥ آن ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ دوران ︵﹀﹢﹜﹫ـ️ ︠ـ﹢د را ﹎︢را﹡﹫ـ︡ه و        . ﹎︢را﹡﹫︡ ﹝﹩ ︨︣

﹡︧︊️ ︋﹥ ︨ـ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹋ـ﹥   رو︫﹠﹀﹊︣ان د﹨﹥ ﹏ و ︎﹠︖︀ه ﹝︀ن ﹝︊︀رزه ﹝︧﹙︀﹡﹥ ︨︀ز. آ﹡︀ن ا︨️﹝︊︀رزه ︲︣ور︀ت ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗︤﹩ از ﹝︊︀رزه ︋︀ ا︨︐︊︡اد 

  .دور ا︨️ای  ︠︀︵︣هدر ︡ ︋︣ای ا﹟ ﹝︊︀رزه ﹐زم ا︨️ 

ا︑﹊︀ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︨﹠︐﹩ ︠ـ﹢د در ﹝﹫ـ︀ن   ︋︀ ﹝︀﹜︿ ︫︀ه از رو︀﹡﹫️  ︠﹞﹫﹠﹩ و ︋︪﹩﹡﹀﹢ذ ︠﹫﹙﹩ ﹎︧︐︣ده ︎﹠︖︀ه و ﹨﹀️، ﹋﹫﹀﹫️ ︎︦ از ا﹡﹆﹑ب      

ی ︍﹩ ﹋﹥ ︋︀ ا﹡﹆﹑ب ︋﹥ دا︠ـ﹏ آ﹝ـ︡ه ︋﹢د﹡ـ︡ و ﹡﹫ـ︤ ﹎︣و﹨ـ︀ی ﹋ـ﹥ در دوران       ﹨︀ ﹡﹆︪﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ︋︀ز﹝︀﹡︡ه از ﹝︊︀رزه ﹝︧﹙︀﹡﹥ و ﹎︣وه ︋﹩در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝︣دم 

️   ﹝﹩ ︑︱︀دی را ﹡﹞︀︀ن ا﹡﹆﹑ب ︨︀︠︐﹥ ︫︡﹡︡ ︫ـ︣ا︳ ﹝︧ـ︀︻︡ آ︨ـ︐︀﹡﹥ ا﹡﹆ـ﹑ب و      .﹋︣د ﹋﹥ ﹁﹊︣ ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ را ﹝︓﹏ ︠﹢ره ︋﹥ ︗︀ن آ﹡ـ︀ ا﹡ـ︡ا︠

ز﹝﹫﹠ـ﹥ ﹝︧ـ︀︻︡ی ︋ـ︣ای    ︫ـ︡   ﹝ـ﹩  ︦ از ا﹡﹆﹑ب و ا︨︐﹆︊︀ل ︗﹢ا﹡︀ن و از ︗﹞﹙﹥ ︗﹢ا﹡︀ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ از ︑﹀﹊︣ات ـ︌ ﹋ـ﹥ آزادا﹡ـ﹥ ︑︊﹙﹫ـ︼    ︨︀﹜︀ی او﹜﹫﹥ ︎

﹋﹥ ﹇﹢︀ً ﹝︪︣وط ︋ـ﹥ ︎﹫﹢﹡ـ︡ ︻﹞﹙ـ﹩ ︋ـ︀     ︤ب ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ا︖︀د . ﹨︀ی ︋︀ ︨︀︋﹆﹥ ﹝︊︀رزه ﹝︧﹙︀﹡﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣د ︋︣ای ﹎︣وه︭︠﹢ص را ︋﹥ ﹎︧︐︣ش ︨︀ز﹝︀﹡﹩ 

﹁︱ـ︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩ ︠ـ︀﹜﹩ از ا﹇︐ـ︡ار     . ﹋﹥ ﹨﹫︙﹫﹉ ︎﹫﹢﹡︡ ﹝﹣︔︣ی ︋︀ ﹋︀ر﹎︣ان ﹡︡ا︫︐﹠︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝﹢ری ﹎︣و﹨︀ی ︡︊︑ ︌﹏ ︫︡︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ︋︀︫︡ ︋﹥ 

﹋﹢︫ـ︩ ︠ـ﹢د را ﹝︺︴ـ﹢ف ︋ـ﹥ ﹋ـ︀ر در      ︋︪ـ﹩ از  ﹋ـ﹥  ای ﹋︀ر﹎︣ان ︎﹫︪ـ︣و را ︋ـ﹥ ︨ـ﹢ی اـ﹟ ︨ـ︀ز﹝︀﹡︀       ︑︀ ا﹡︡ازه ︎﹠︖︀ه و ﹨﹀️ ︑︀ ︫︭️︨︀﹜︀ی ﹝﹢﹇︐﹩ 

︑︭﹢ری ﹋﹥ از ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی و︗﹢د دا︫️ ﹨﹠﹢ز ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥ ︋﹢د ︋﹥ ا︫ـ﹊︀ل ﹝︪ـ︬ ار︑︊ـ︀ط    . د﹋︣ ︗︢ب ﹝﹩﹝︴﹫︀ی ﹋︀ر﹎︣ی ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ 
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ا﹝︀ ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ذا︑﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ﹨﹞ـ﹥ اـ﹟ ︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ را از ا︻ـ﹑م     . ﹝﹠︖︣ ︫﹢د ﹋﹥ ا︨︐︊︡اد در ﹁︱︀ی ︗﹠﹌ ا︣ان و ︻︣اق ︾︀﹙﹥ را ︠︀︑﹞﹥ داد

︡  ای  ﹩ از آ﹡︀ن از ﹜︀ظ ﹋﹞﹩ ︋ـ﹥ و︨ـ︺️ ﹇︀︋ـ﹏ ﹝﹑︷ـ﹥    ︫︠️، ︋︀ و︗﹢د ا﹠﹊﹥ ︋︣دا ︠﹢د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︤ب ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋︣ ︢ر ﹝﹩ ﹁﹊ـ︣   .ر︨ـ﹫︡ه ︋﹢د﹡ـ

 ︀︐︧﹫﹡﹢﹝﹋ ︀ن﹫﹞ ︡تـ﹩ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت    ﹋ـ﹥  ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︠︣ده ﹋︀ری و و﹚﹝︻ در آن ﹁︱ـ︀ی :     ﹉ژ﹢﹛﹢︡ــ︀ی ا︊︴﹇ ،︡ـ︀ن وا﹞و ︑︪ـ﹊﹫﹑︑﹩،   –︨ـ︀ز

︣  ، ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹇︣ار ﹡︊﹢د ︗︀﹍︫︤︡ ︗﹙﹢ه ﹎︣ ﹝﹩ی ﹋﹢﹉ ﹨︀ و︡ت ﹎︣وه ︋ـ︀ ﹁︣و︎︀︫ـ﹩    .﹋ـ︣د  ﹝ـ﹩  ﹠﹩ ︋︣ای ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀︫︡ ︋﹙﹊﹥ ︫︣ا︳ را ︋︣ای ︎﹫﹢﹡ـ︡ ﹝﹫ـ︀︑

︡      ا︮﹏ ︎﹫﹢﹡ـ︡ ︋ـ︀ ︗﹠ـ︊︩ ﹋ـ︀ر﹎︣ی     ︋﹥ ︠︀رج از ﹋︪﹢ر  ﹨︀ ︋﹫︪︐︣ ا﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀، و ا﹡︐﹆︀ل ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︋︀ز﹝︀﹡︡ه و ︐ـ︀   ه︋ـ﹥ ﹋﹙ـ﹩ ︋ـ﹥ ﹁︣ا﹝﹢︫ـ﹩ ︨ـ︍︣ده ︫ـ

ا﹎︣ ﹥ ﹡﹀︦ و︗﹢د ﹝︪﹊﹙﹩ ︋﹥ ﹡︀م ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ . ︫﹢د ﹡︀﹝﹠︡ ا﹡﹊︀ر ﹝﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹝﹩﹋﹥ ︋︡ون ا﹟ ︎﹫﹢﹡︡ ︠﹢د را ︤ب ا﹟ ︎﹫﹢﹡︡ ﹡﹫︤ ︋︣ای ︋︣︠﹩  ︲︣ورت

د﹜﹫ـ﹏ ﹡︡ا︫ـ︐﹟ را︋︴ـ﹥ ︗ـ︡ی ︋ـ︀ ︗︀﹝︺ـ﹥       ﹨﹞﹫﹟ ا﹟ ا︤اب و ︑︪﹊﹙︀ ︋﹥ ا﹝︀ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ︋︣ای ﹉ ︨︀ز﹝︀ن ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ︑︱︀دی در ﹝﹀﹢م ا︨️،

 .و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗﹠︊︩ ︨︊︤ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ا︀﹡ ﹟﹫︤ ︋﹢دن را ﹡︪︀ن داد ا︣ان در ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ از ︀﹡ ︩﹆﹡ ﹟﹫︀︎﹫︤ی دار﹡︡؛ رو︡اد﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩

در ︫︣ا︪﹞ ︳︬ ا︣ان ای ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن  و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︊︀رزه ︣﹁﹥﹋︀ر﹎︣ی ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ︀ ︨︀ز﹝︀ن ︤ب ﹨﹫︘ ﹨﹠﹢ز ﹋﹥ ︋﹠︡ی ︀︋︡ ﹎﹀️  در ︗﹞︹     

︀  ﹨﹫︘ ـ﹉ از ﹎ـ︣وه  . ﹝﹊︀﹡︢︍︣ ﹋﹠︡ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️و ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︐﹠︀︨︊﹩ ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹡﹆﹑︋﹩ در و︲︺﹫️ ا︨︐︊︡ادی ﹝︪︬ ا︣ان را ا ی ﹨ـ

  .﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ︑︀﹋﹠﹢﹡﹩ ︋﹥ ا ️﹫﹀﹫﹋ ﹟︐﹩ ﹡︤د﹉ ﹨﹛ ﹡︪︡ه ا﹡︡

 ﹊﹫﹞﹩  ﹩︠︀︨︐﹍︀ه ﹡︷︣﹥ ︨︀ز﹝︀﹡

    ︦︎ ﹩﹚﹞︀︻ ﹟︣︐﹝﹞ ﹩︐﹫﹠﹞در ︗︀﹝︺﹥ از ︗﹞﹙﹥ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹨﹞﹥ ﹝︊︀رزات  ︫﹊﹏﹋﹥  ا︨️ا︨︐︊︡اد ︨﹫︀︨﹩ و ا  ︤ ︣ از ا︣ان ︋ـ﹥ ﹡ـ︀﹎

︑﹢ان از ︗﹠︊︩ ︨﹠︀﹊︡﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ر︨ـ﹞﹩ آن در   ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹡﹞﹩ .︫﹢د ﹋︪︀﹡︡ه ﹝﹩و ︋﹥ ︮﹢رت ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︐﹩ ا﹐﹝﹊︀ن ﹝﹀﹩  ︫﹢د  ﹝﹩﹝︐︃︔︣ آن 

﹤︋︣︖︑ ﹟︣ان ﹡︀م ︋︣د و ﹡﹥ از ︨﹠︐﹩ وا﹇︺﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ اا.   ︀ ت را ﹨︣ ﹥ ︋﹢ده ا︨️ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︀ر﹎︣ان آ﹎︀ه و ︎﹫︪︣و﹩ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹆ـ︀︵︺﹩ ا︻︐︭ـ︀︋

︡  ﹨︀ی ﹋﹢﹊﹩ ︋﹥ د︨️ آورده ﹎︀ه ︎﹫︣وزی ،ا﹡︡ و ︋︀ ︗︢ر و ﹝︡ ︫︣ا︳ ر﹨︊︣ی ﹋︣ده ︫ـ︡ت ا︨ـ︐︊︡اد در اـ︣ان ︋ـ﹥ ﹇ـ︡ری ︋ـ﹢ده ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹁︺ـ︀﹜﹫﹟           .ا﹡ـ

︀  . ︋︣ای آ﹡︀ن و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋︣د﹡︡، در ﹡︷︣﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨﹫︡﹡︡ ﹋﹥ ا︮﹢﹐ً ا﹝﹊︀ن ﹝︊︀رزه ︻﹙﹠﹩ ﹥ در ا︣ان ﹝︊︀رزه ﹝﹩︌ ﹋﹋︀ر﹎︣ی و  رز﹟ ︋ـ︣ای ﹝︊ـ

،﹩﹊︣ ﹩︪﹞ ︣ا ﹋﹥ ﹡﹞﹩ در ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان ا︎﹢ر︑﹢﹡﹫︧️ ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹩ا﹡﹆﹑︋﹩ ای  ﹝﹢ا﹁﹆﹫﹟ ﹋︀ر ︨﹫︀︨﹩ و ︑﹢ده ︡﹡︫︡    ا﹡︧︐﹠︡ در ︻﹞﹏ ︻﹆﹫ـ︡ه ︠ـ﹢د﹢︑

︋﹥  ﹝﹢︲︹ آ﹡︀ن﹞﹙﹩ در رد ا﹟ ای ︻ ﹡﹞﹢﹡﹥︋﹥ ر︾﹛ ︫﹊︧️ ﹝︪﹩ ︣﹊﹩ ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥ ا︨️ ﹡﹫︤ ︗︣︀ن ︑︀ر ﹝︺︀︮︣ ا︣ان ︑︀ ﹨﹞﹫﹟ ا﹐ن . را ا︔︊︀ت ﹋﹠﹠︡

 .د︨️ د﹨︡

﹝︊ـ︀رزه را ︋ـ﹥ ︑﹠︀︨ـ︉    ﹡︧ـ︊﹩  ︎︦ ︻︀﹝﹏ ا︨︐︊︡اد ﹋﹥ در دوران ︀︲︣ در ا︣ان ︠﹢د را ︋︀ ﹝︢﹨︉ ﹡﹫ـ︤ ﹝︖ـ︤ ﹋ـ︣ده ا︨ـ️، ︲ـ︣ورت ﹝﹀﹫︀﹡ـ﹥ ︋ـ﹢دن         

︨︀﹡︧﹢ر و ︨︣﹋﹢ب و ︎︥و﹨︩ و ︑︣و︕ و در ︑︊﹙﹫︼ ︨﹫︀︨﹩، در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر ︑﹢ری و  .﹋﹠︡ ی ﹝︐﹙︿ ︋﹥ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ︑﹞﹫﹏ ﹝﹩﹨︀ ﹝︱﹞﹢ن و ︻︣︮﹥

د︨︐﹍﹫︣ی و ︫﹊﹠︖﹥ و ا︻︡ام و در ﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی ز﹡︡ان و ︫﹊﹠︖﹥ و ا︑ـ︀م ︋ـ﹥ ﹋ـ︀ر    ، و ︎﹙﹫︦ ا﹠︐︣﹡︐﹩، در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩  ﹠︖﹥ و ا︻︡ام︫﹊

 ﹡﹫ـ︤،  ﹝︊︀رزه در ︠︀رج از ﹝︡وده ︑︧﹙︳ ︗﹞ـ﹢ری ا︨ـ﹑﹝﹩  . ﹋︣ده ا︨️ ︋︣︎︀︋︤رگ ا︨︐︊︡اد را  د﹢ار، و ا︐﹞︀ل ا︻︡ام ﹩︨﹫︀︨﹩ ا﹡﹆﹑︋﹩ و ︗︀︨﹢︨

 ﹩﹠︺دارد ﹩﹡︫︡︀﹡ ﹏ ﹩︱﹇︀﹠︑ ـ︡ ︨ـ︀ز  . در ︠︀رج از ﹋︪﹢ر، در ذات ︠﹢د︀︋ ﹤﹋ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︫﹢د و آن ︡︀︋ ﹤ آن    ︣﹍︡ـ﹊ ︀ن ︋︡﹨ـ︡ از د︨ـ︐︣س﹞

︡  دور ︫︡ه ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ︑︭ـ﹢رات ︎ـ﹢چ ︠ـ﹢د را ︋ـ︣وز ﹝ـ﹩       وا﹇︺﹫︀ت در ﹡︐﹫︖﹥ راه ﹚︀ ︋﹥ ︫︡ت از . ﹎︢ار﹡︡ و ︑︀︔﹫︣ی ︋︣ ︡﹊﹍︣ ﹡﹞﹩︋﹢ده ︠︀رج   .د﹨﹠ـ

از ﹋︪﹢ر ︋︡ون ار︑︊︀ط ا︨︀︨﹩ ︋︀ ﹝﹫︳ ا︮﹙﹩ ﹝︊︀رزه ﹡︀︀ر﹡︡ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀︨︐︀﹩ ﹋︀ر ︠﹢د را ادا﹝﹥ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹨︣ روـ︡اد ﹝﹞ـ﹩    ﹁︺︀﹜﹫﹟ در ︠︀رج

︡    در دا︠﹏ ﹋︪﹢ر ︋﹥ ︵︣ف ︑︖︤﹥ ر﹁︐﹥ و ﹡︀﹎﹝︑ ︀︋ ︡︀︋ ︣︤﹫︡ا︑﹩ ﹝︭﹠﹢︻﹩ ︑︖﹞︹ ︠﹢د را ﹋﹥ ﹨︣ روز ︋ـ﹩ ا︔ـ︣ ︑ـ︣ ﹝ـ﹩     ﹎﹫︖ـ﹩ و ︨ـ︣    .︫ـ﹢د ﹀ـ︶ ﹋﹠﹠ـ

، ا︑︀دـ﹥  ]ر﹡︖︊ـ︣ان ـ︤ب  [︨︀ز﹝︀ن ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ ـ︤ب ︑ـ﹢ده   ( ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︠︀رج از ﹋︪﹢ر در ز﹝︀ن ︫︀ه﹝﹢ش ︋︣︠﹩ از و ︐﹩ ﹝︣گ ︠︀در﹎﹞﹩ 

︀︐︧﹫﹡﹢﹝﹋ و ﹩﹞ ︤ب ﹋︀ر﹎︣ان و د﹨﹆︀﹡︀ن د را﹢︠ ﹩︐ ﹤﹋ ︣﹍︀ی د﹨ـ️ و    ...) ﹡︀﹝﹫︡﹡︡ ︋︣︠﹩ ﹎︣و﹡︣︐﹠︀ی ﹁︺﹙﹩، ﹋﹥ ︋ـ﹥ زور ا﹡︀﹞از ︨︀ز ﹩﹚﹫︠ ﹤﹋
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︡  ︑︣ ︋﹢د﹡︡، ︋︺︡ از ورود ︋﹥ ﹋︪﹢ر در دوران ا﹡﹆﹑ب ا ﹟﹆﹫﹆️ را آ︫﹊︀ر ﹝ـ﹩  ︑﹢︗﹥︫﹢﹡︡، ﹇︀︋﹏  ﹝︀﹨﹢اره د︡ه ﹝﹩ ︋﹠ـ︀︋︣ا﹟ ︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝ـ︀﹜︿     .﹋﹠ـ

️﹞﹢﹊،  از ،︌ ︀ورا را︨️ ︑︀ ﹝︀ورا﹞﹩﹞ ️﹋︣ ﹤︺﹞︀︗ ﹩﹚︮︡اد﹨︀ و رو﹡︡﹨︀ی ارو ﹤﹫︫︀ در ︡﹠﹠﹋. 

︗﹠ـ︊︩  ﹡︀د﹨ـ︀ی ︨ـ︀ز﹝︀﹡﹩   ︎ـ︀﹎︣﹁︐﹟  ︨ـ︣﹋﹢ب ا﹡﹆ـ﹑ب و ︗﹙ـ﹢﹎﹫︣ی از    در در ︑﹙﹫ـ﹏ ﹡ـ︀﹩   ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ا︨︐︊︡اد در ا︣ان ︑ـ︀﹋﹠﹢ن   ﹝﹩     

و ﹝ـ︡︻﹩ ﹝︀ر﹋︧﹫︧ـ﹛   ﹝︐︺ـ︡د  ︨ـ︀ز﹝︀﹡︀ی   ﹁﹆︡ان ︑︪﹊﹙︀ی وا﹇︺﹩ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣  در دا︠ـ﹏ ﹋︪ـ﹢ر و و︗ـ﹢د    .﹝﹢﹁﹅ ︋﹢ده ا︨️﹋︀ر﹎︣ی ا﹡﹆﹑︋﹩ 

﹝﹠︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤︋ ︭︣︀ی ︑︊﹙﹫︽ـ︀︑﹩  ﹝︡ود و ا︮﹢﹐ً ﹡︡ا︫︐﹥ و  ﹋︀ر﹎︣ ︻﹞︣ ︵﹢﹐﹡﹩ ﹋﹞︐︣﹟ ار︑︊︀ط ︻﹞﹙﹩ ︋︀ ﹝︊︀رزات ︵︊﹆﹥︤ب ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹋﹥ ︋︀ و︗﹢د 

︡  ﹝ـ﹩  را ﹁ـ︣ا﹨﹛ دو ︋︀ز︑ـ︀ب  از ﹜︀ظ ﹡︷︣ی ا﹝﹊︀ن ︋︣وز ﹋﹠︡،  ﹝﹩︲﹞﹟ ا﹟ ﹋﹥ ا︮︀﹜️ ا﹟ ︗﹞︺︊﹠︡ی را ︑︃﹫︡  ﹝︐﹞︣﹋︤ در ︠︀رج از ﹋︪﹢ر ﹨︧︐﹠︡  :﹋﹠ـ

︀   ︐﹩ ︋ـ﹥ ﹡︷︣ـ﹥ ﹁︺ـ︀﹜﹫﹟ ︗﹠ـ︊︩ ︣﹊ـ﹩     و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋ـ﹥ ︋︀ز﹎︪ـ  در ا︣ان ﹋︀ر﹎︣ی ای  ︣﹁﹥︨﹫︀︨﹩ و ︐﹩ ا﹝﹊︀ن ︑︪﹊﹫﹏ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی  اـ﹟   ︨ـ️؛ ـ

﹝﹆︀︋ـ﹏ ﹇ـ︡رت ا︨ـ︐︊︡اد و    ﹨︣ دوی ا﹟ ﹡︷︣ات ﹋ـ︣﹡︩ ︋ـ﹥ و︲ـ︹ ﹝﹢︗ـ﹢د و ︨ـ︣ ﹁ـ︣ود آوردن در       . ﹡︡ار﹡︡ ︤ب ︨﹫︀︨﹩︋﹥ ﹡﹫︀زی ﹋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان د︡﹎︀ه 

︗︀﹍︀ه و را︨️ ﹡︷︣﹎︀ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣  در ︣﹎︌﹥ ﹨︣ دوی ا﹟ ﹡︷︣ات ). ﹨︣ ﹉ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︠﹢د( ︨️ ︑︭︡﹅ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ در ر﹁︹ ا﹟ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩

در ︋ـ︀ د﹊︐ـ︀︑﹢ری   ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ︠﹢د را در ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣  و ︐﹩ در ﹝︊︀رزه ﹋﹥  رو︫﹠﹀﹊︣ا﹡﹩ ︋﹢د ﹝︊︀رزه ︗﹢ ،︡﹩﹊﹩ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹡︵︊﹆︀︑﹩ ︠﹢د را دار

﹝︣و﹝﹫️ ︠﹢د را از دا︫︐﹟ ر﹨︊ـ︣ی آ﹎ـ︀ه، ︋ـ︀     ︨️ ﹋﹥ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑﹢ده ﹋︀ر﹎︣ان ﹡︀آ﹎︀﹨﹩و د﹍︣ی ﹋︣د﹡︡ و  ﹝﹩ ︎﹠︀ن︎﹢︫︩ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان 

  .﹋﹠︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︑﹢︗﹫﹥ ﹝﹩﹠﹫﹟ ر﹨︊︣ی ﹡﹀﹩ ︲︣ورت 

﹡︪︀﹡﹍︣ دوران ︋﹙﹢غ و ︱﹢ر ︵︊﹆︀︑﹩ ﹁︺﹙ـ﹩ آن ا︨ـ️    )﹊﹫﹞﹩(او﹜﹩ ﹝︐︬ دوران ︗﹠﹫﹠﹩ و ︵﹀﹢﹜﹫️ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان، و ﹡︷︣﹎︀ه دوم ﹡︷︣﹎︀ه 

 .د﹨︡ ︗︀ ﹝﹩﹁﹆︡ان ︤ب ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹋︀ر﹎︣ی ان و ﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ از ﹝︊︀رزات ﹋︀ر﹎︣︗︡ا﹩ ﹝︤﹝﹟ ا︤اب ﹝︡︻﹩ ر﹨︊︣ی ︵︊︫﹊︀ف ︠﹢د را در ﹋﹥ 

 »﹤﹇︣﹁ ︌ ﹉﹫︑از دل ﹡﹆︡ ︎︣ا ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ﹤︐﹫﹝﹋  ︡ه ا︨️ای﹞آ ︡︡︎ .         ،ـ﹏ ا︮ـ﹙﹩ ا︨ـ︐︊︡اد و ︨ـ︣﹋﹢ب و ا︠︐﹠ـ︀ق﹞︀︻ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در ﹋﹠ـ︀ر ﹟ا ﹟﹞ ︣︷﹡

و﹜﹫﹥ ︫ـ﹊﹏ ﹎﹫ـ︣ی ﹋﹞﹫︐ـ﹥ ﹨﹞ـ︀﹨﹠﹍﹩ ا﹨﹞﹫ـ️ دادن ︋ـ﹥ ﹨﹢ـ️        ﹡︷︣ ﹝﹟ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︴﹀﹥ ا. ﹁︺︀﹐ن ︌ ︠﹢د ︋︧︐︣ ︨﹆﹢ط ︗﹠︊︩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣د﹡︡

﹝︧ـ﹟ ﹊﹫﹞ـ﹩   -﹋﹞﹫︐﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ از ا﹟ ︑﹠︡ ︎﹫︘ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︫︢️، ا﹝ـ︀ ﹡ـ﹥ ︋ـ︀ ︑︱ـ︺﹫︿ ﹨ـ︡ف آن     (» .︵︊﹆︀︑﹩ و ﹋︀ر﹎︣ی ︋﹥ ︗︀ی ﹨﹢️ ﹎︣و﹨﹩ ︋﹢د

85/6/25  ( 

 

  د︨️ ︀︋︡؟ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ و ﹍﹢﹡﹥︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ا︣ان ︋﹥ ﹥ ︨︀ز﹝︀ن و ︀ ︨︀ز﹝︀﹡︀﹩ ﹡﹫︀ز دارد؟

ی ﹝﹊﹞ـ﹩  ﹨︀ ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ در ا︣ان ر︫︐﹥ی  ︋︣ ︎﹫﹊︣ه. ﹋︣د ﹝︣ور︋︣ای ︨︀︎ ﹟︐﹁︀ ا﹟ ︨﹣ال ︀︋︡ ﹝︱﹞﹢ن ا︮﹙﹩ ﹝︊︀رزه ا︗︐﹞︀︻﹩ در ا︣ان را    

︣ ︑︭ـ︣ف  ︋ـ︣ ︨ـ  ای ︋ـ﹢رژوازی   درون ︵︊﹆ـ﹥  روزا﹁︤ون ی﹨︀ ﹡︤اع :از ︑︱︀د﹨︀ی ﹝︐︺︡دی ︎﹫︙﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ر︪﹥ در ︨﹫︴︣ه ﹊﹢﹝️ ا︨︐︊︡ادی دار﹡︡

︡ا﹇﹏ ﹆﹢ق ﹁ـ︣دی، ﹋ـ﹥    ﹥﹝︴︀﹜︊︋︣ای  ﹨﹞﹍︀﹡﹩︗﹠︊︩ ، ﹋﹥ ︀﹊️ از ﹡︀﹋︀﹁﹩ ︋﹢دن ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ار﹎︀﹡︀ی ﹊﹢﹝︐﹩ دارد دو﹜︐﹩ا﹡︭︀ری ﹇︡رت 

 ️﹞﹢﹊ و ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ را ﹢︨ ﹉ را در ︣﹍ـ﹢ق   ﹇︣ار داده ا︨️︋﹥ ︮﹢رت ﹁︺︀ل و روز﹝︣ه در ︨﹢ی د﹆ ﹏﹇ـ︡ا ، ﹩ـ﹥ ﹁︺ـ︀﹜﹫﹟ و رو︫ـ﹠﹀﹊︣ان     ︨﹫︀︨ـ﹋

اـ﹟ ︑︱ـ︀د﹨︀    ︋﹥ ︗ـ︤ در ﹝ـ﹢رد اول در ︋﹆﹫ـ﹥   ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ . و ︾﹫︣ه ︗﹠︧﹫︐﹩﹇﹢﹝﹩، ﹝︢﹨︊﹩،را ︋﹥ ﹝︭︀ف ︋︀ ﹊﹢﹝️ ﹋︪︀﹡︡ه ، ︑︊︺﹫︱︀ت ﹨﹞﹥ ︵︊﹆︀ت 

 ﹜︨دارد و ﹝︊︀رزه وا﹇︺﹩ او در ﹩﹝﹞ ﹩﹞ در ﹝︧﹫︣ی ا︑﹀︀ق ﹩﹚﹞ ︴︨   ﹩︀ز︻︀ت ﹡﹫ـ︤ ﹝ـ﹠﹞ ﹟ـ﹟ ︑︱ـ︀د﹨︀ ﹨ـ﹛ ﹝︀﹨﹫ـ️ ﹝︊ـ︀رزه      . ﹎ـ︢رد  ا﹁︐︡ ﹋﹥ از اا

︑︀ر︀ً ﹋﹥ ا︣ا﹡﹩ ا︨︐︊︡اد . ﹋﹠︡ ︫︠︡﹥ دار ﹝﹩در ︨︴ ﹋︪﹢ر آن را ︵︊﹆︀︑﹩ و︡ت ای  ﹋︪︀﹡︡ و ﹨﹛ ︑︀ ا﹡︡ازه ︀رزه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹩︨︴ ﹝︊ ﹋︀ر﹎︣ان را ︋﹥

﹎﹫︣ی و در ﹡ ️︀﹏ ا﹟  ا﹡﹊︪︀ف و ︻﹞﹅ ﹩ ︋︤رگ ︋︣ای﹝︀﹡︺ ،﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋︀ر﹎︣ان» آ︨﹫︀﹩ « ا﹟ ︑︱︀د﹨︀︨️ ︋︀ ︨︣﹋﹢ب ﹝︺﹙﹢ل ﹨﹛ ﹨﹛ ︻﹙️ و 

 .ا︨️﹝﹠︀ز︻︀ت 

︑︱ـ︀د﹨︀ی   ﹡﹀︹ ﹊﹩ از︫﹢د ﹋﹥ در ﹝﹆︀︵︹ ︠︀ص ︋﹥  ﹝﹩در ﹝﹫︀ن ︑﹢ده ﹝︣دم ای  ﹞﹫﹟ ا︨︐︊︡اد ︋︀︻︒ ︑﹙﹠︊︀ر ︫︡﹎﹩ ا﹡︣ژی ︨﹫︀︨﹩ ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹡﹫︀﹝︡ه﹨     

 ﹩︻︣﹁﹩﹞ ﹤﹫﹚︑ ︀ل ﹇﹫︀م﹊︀ر راد﹫︧︋ ﹏﹊︫ ﹤︋ ﹩︐  آن در ﹨﹞ـ﹫﹟ ︗﹠ـ︊︩ ︨ـ︊︤ ︋ـ﹢د ﹋ـ﹥ ا﹡ـ︣ژی ﹝︤︋ـ﹢ر ︠ـ︣ج ︑︱ـ︀د درون ︵︊﹆ـ﹥           . ︫ـ﹢د ﹟︣ای  آ︠ـ

︋﹥ ﹡﹀︹ ︋︪﹩ از ︋﹢رژوازی ︨﹠︐﹩ و رو︀﹡﹫﹢ن و در ﹝︪︣و︵﹫️ ︋﹥ ﹡﹀︹ ︋︪﹩ از ﹁﹢دا﹜︀ی ﹜﹫︊︣ال و ︑︖ـ︀ر ︑﹙﹫ـ﹥    ︖︀ه و ﹨﹀️︎﹠در . ︋﹢رژوازی ︫︡ 
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︋﹥ ︻﹙️ آزادی ︎︦ از ︗﹠﹌ ﹠﹫﹟ ︑﹙﹠︊︀ر︫︡﹎﹩ ︀︮﹏ ﹡︪︡ و ﹡︐﹫︖﹥ آن ︋﹥ و︗ـ﹢د آ﹝ـ︡ن ﹠ـ︡ ـ︤ب ︋ـ︀       ︎︦ از ︗﹠﹌ دوم ︗︀﹡﹩دوران در  .︫︡

د﹡︊︀﹜ـ﹥ روی ︑ـ﹢ده    ،در ﹋︪﹢ر  و ︑︡︊﹏ ︫︡ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋ـ﹥ ︋︤ر﹎︐ـ︣﹟ ︵︊﹆ـ﹥ ا︗︐﹞ـ︀︻﹩     داری ︨︣﹝︣﹆︑ ️﹫﹨︀﹞ .︀︋ ︑ ﹤︺︨﹢﹤︀︊︀ً ︵︊﹆︀︑﹩ رو︫﹟ ︫︡

 ﹏︡︊︑ ︫︡ه ا︨️﹝︣دم از ︑︱︀د﹨︀ی ﹁︣︻﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ﹝︧︃﹜﹥ ︾︀﹝︱︐︣ی. 

︡ ﹨﹞ـ︣اه ︋ـ︀ ﹝︊ـ︀رزه ︵︊﹆ـ︀︑﹩ ︠ـ﹢د      ︋ـ︣ه ︋﹍﹫ـ︣د   ︑﹢ا﹡︡ از روا︋ـ︳ ︨ـ﹠︐﹩ ︋ـ︣ای ︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︠ـ﹢د       ﹋﹥ ﹡﹞﹩﹋︀ر﹎︣  ︵︊﹆﹥      ︋ـ︣ای ﹡ـ︀︋﹢دی ﹊﹢﹝ـ️     ︀︋ـ

︑︣﹋﹫︉ ا﹟ دو و︸﹫﹀﹥  ︋﹠︀︋︣ا﹟ .﹝︊︀رزه ﹋︣ده و ︐﹩ ﹋﹢︫︩ ︠﹢د را ︋︣ای ︋﹥ د︨️ ﹎︣﹁︐﹟ ر﹨︊︣ی ا﹟ ﹝︊︀رزات ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹋﹠︡د﹊︐︀︑﹢ری ا︨︐︊︡ادی 

. ﹩ و︗ـ﹢د دارد ا﹝︀ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︖︀رب ﹎︫︢︐﹥ ﹡﹊︐﹥ ︠﹫﹙﹩ ﹝﹞ـ  .︑ ﹩﹠︫︀﹢ر﹉ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان ︋︣ای ا︣﹞ ﹟﹙﹥ از ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ا︨️

︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ در ﹝﹫︀ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت    ︑︣﹋﹫︉ ا﹟ دو و︸﹫﹀﹥ ﹇︊﹏ از ﹨︣ ﹫︤ و ﹝﹞︐︣ از ﹨︣ ﹫︤ در ︫︣ا︪﹞ ︳︬ ﹝︀ ا︑﹀︀﹇﹩

ز﹝︀﹡﹩ ﹋ـ﹥   ﹝︺﹠﹩ ﹝︪︬ ا ﹟︣ف ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀. در ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︀د ️︀︋︡ی ا﹟ ︑﹙﹀﹫﹅ و ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ آن ﹨︀ ︑︣و︕ ا︡ه︑︊﹙﹫︼ و 

﹎﹫︣د ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹡︪ـ︡ه ا︨ـ️، و ︵︊﹆ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ ︋ـ﹥ ﹡﹫ـ︣وی ︨﹫︀︨ـ﹩         ی ﹝︪︭﹩ ﹋﹥ از ︋︴﹟ ا﹟ ︑﹙﹀﹫﹅ ︫﹊﹏ ﹝﹩﹨︀ ﹡﹫︣وی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ا︡ه

︀  ︋﹢رژوازی و ︋︩ ده︣﹡﹫︣و﹨︀ و ا︤ا︋﹩ ﹋﹥ ا﹁﹊︀ر ︠ از﹝︐︪﹊﹙﹩ ︋︀ ا︡︊︑ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟﹏ ﹡︪︡ه ا︨️، ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹢︫︩ ︋︣ای ︀ر﹎﹫︣ی  ی را ﹩ از ︋ـ﹢رژواز ﹨ـ

﹩﹞ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡  ︡﹠﹠﹋ د﹢︗﹢﹞ ︀ی﹚﹊︪︑ ︡ف ا︨️﹋︀ر﹎︣ان  ﹝︡︻﹩ ﹝﹠︀﹁︹از ︵︣ف﹨ ﹟ا ︀︋ ️︡︲ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︠﹢د ﹋︀ر﹎︣ان ︋︣ای د︠︀﹜️ ﹝︐︪﹊﹏ . در

︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︫︭ـ﹫️     در ﹝︊︀رزات ︨﹫︀︨﹩ ︗︀ری ︋︀ ﹨︡ف ︨︣﹡﹍﹢﹡﹩ ﹊﹢﹝️ ﹁︺﹙﹩ و ﹁︣ا﹠︡ی ﹋﹥ در ︮﹢رت ︨︣﹡﹍﹢﹡﹩ آ︾︀ز ︠﹢ا﹨︡ ︫ـ︡، ا﹝ـ︣ ﹫ـ︀︑﹩   

️     داری ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹫︪︣﹁️ ﹝︊︀رزات ﹝︧︐﹆﹫﹞︀ً ︲ـ︡  ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹐︗︣م ︎ ﹋ـ︀ر﹎︣ان ︎︣ا﹋﹠ـ︡ه اـ︣ان ︋ـ︀ و︗ـ﹢د      . و ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧ـ︐﹩ ﹋ـ︀ر﹎︣ان در ﹎ـ︣و آن ا︨ـ

در ﹝︪ـ︀ر﹋️ ︋ـ︀    داری ︨ـ︣﹝ ﹤︀︀﹋﹞﹫️ ا︨︐︊︡اد ︎︣ا﹋﹠︡ه ︋︀﹇﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹝︀﹡︡ و ﹨﹫︕ ︫︀﹡︧﹩ ︋︣ای ︑︡︊﹏ ︫︡ن ︋﹥ آ﹜︐︣﹡︀︑﹫﹢ ر﹨ـ︀﹩ ︗︀﹝︺ـ﹥ اـ︣ان از    

︠﹢د را ︋﹥ ︗︤﹩ از ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ار︑﹆︃ د﹨﹠︡، ﹨﹫︘  ،﹋﹞﹢﹡﹫︧︐︀﹩ ﹋﹥ ﹡︐﹢ا﹡﹠︡ در ﹝︊︀رزه ︋︣ای ︨︣﹡﹍﹢﹡﹩. ︡ دا︫️﹠﹨︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹢ا

 . ︀︲︣ ︠﹢د ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫️ای  ︋︣ای ︠︀رج ︫︡ن از و︲︺﹫️ ﹁︣﹇﹥ ﹩︫︀﹡︧

️ ︻︡ه ﹎︣﹁را ︋﹥ ا﹟ و︸︀︿ ﹋﹥ در ︻﹞﹏ ﹝ ﹩︭︪︤ب ا﹡﹆﹑︋﹩ ا﹝︀ ︑︖︣︋﹥ ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ا︣ان ︑︀﹋﹠﹢ن       ︑ـ﹢ان   ﹡﹞ـ﹩ . ︐﹥ ︋︀︫︡ ︎︣ورش ﹡︡اده ا︨ـ

 ︑ـ﹢ان  در ︑︀ر ا︣ان ︋﹥ را︨ـ︐﹩ ﹡﹞ـ﹩  . ﹠﹫﹟ ﹁﹆︡ا﹡﹩ را ︑﹞︀﹝︀ً ︋﹥ ︎︀ی ﹡﹆︩ ﹝︀ر ﹋﹠﹠︡ه، ﹝︡ود ﹋﹠﹠︡ه و ︐﹩ ﹡︀︋﹢د ﹋﹠﹠︡ه ا︨︐︊︡اد ﹊﹢﹝︐﹩ ﹎︤ارد

 ﹝︭︀﹜از ا﹟ رو ︑ ︡︀︋﹞﹫﹟ زد ﹋﹥ . ︋︀︫︡ ︐﹩ ︋︣ای ﹝︡︑﹩ ﹋﹢︑︀ه در ﹡︷︣﹥ و ︻﹞﹏ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان را ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹋︣ده︋︣د ﹋﹥  م︤ب ︨﹫︀︨﹩ را ﹡︀

 ؟ا﹝︀ ﹋︡ام ﹝︭︀﹜ .﹐زم ︋︣ای  ﹟﹫﹠︤︋﹩ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️

 ﹟﹫﹠︤︋ـ﹩  ر︨︀﹜️ ︻﹞︡ه . ︋﹠︀︋︣ا ﹟︤ب ︀ ︨︀ز﹝︀ن ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ︀︋︡ از ﹋︀ر﹎︣ان آ﹎︀ه ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ︋︀︫︡. ︗﹠︊︩ آ﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣ان ا︨️ ﹋﹞﹢﹡﹫︧﹛     

︑﹢ا﹡︡ از ︵︣ف ﹋︀ر﹎︣ان و  ا ﹟︤ب ﹁﹆︳ ︋﹥ ا︣︵ ﹟﹅ ﹝﹩ .️ ﹎︣﹁︐﹟ ر﹨︊︣ی ا﹟ ﹝︊︀رزات در ︻﹞﹏ ا︨️و ︋﹥ د︨︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︻﹞﹙﹩ ﹝︊︀رزه ﹋︀ر﹎︣ان 

︫ـ﹢﹡︡   از ﹝﹫︀ن رو︫﹠﹀﹊︣ان ︾﹫︣ ﹋︀ر﹎︣ ﹋︧︀﹡﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝﹙ـ﹅ ﹝ـ﹩  ﹨﹞﹫︪﹥ ا﹝︀ . از ︵︣ف ا︤اب د﹍︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡ه ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹝︧﹢ب ︫﹢د

︎︦ و︗﹢د ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ی ﹋﹥ ︋ـ﹥ ﹇ـ︡ر ﹋ـ︀﹁﹩ از ﹡︷ـ︣ ﹋﹞ـ﹩ و ﹡﹫ـ︤ از        .ا﹆︀ن دار﹡︡  داری ︨︣﹝︀﹥︷︀م ﹢ن ︋﹥ ﹡﹆︩ ︎﹫︪︣و ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋︣ای ︋︣ا﹡︡ازی ﹡

ذ﹋︣ ا﹟ ﹁︀﹋︐﹢ر از اـ﹟ ︗ـ️ ﹐زم ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︗﹠︊ـ﹥ وا﹇︺ـ﹩ و ︻﹞﹙ـ﹩        . ﹜︀ظ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ︋︀︫︡ ︫︣ط ا︮﹙﹩ ﹉ ︗﹠︊︩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ا︨️

︐﹩ از ﹜︀ظ ﹡︷︣ی ﹡﹫︤ ︑︴ـ︀︋﹆﹩ ︋ـ︀ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ﹛ ﹡︡ا︫ـ️ ﹝ـ﹢رد ︑︣دـ︡ وا﹇ـ︹         ︎︦ از ︗﹠﹌ اول ︗︀﹡﹩ و  ﹩︐︤ب ︑﹢ده ﹋﹥ دو﹝﹩︤ب ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ 

و ︑﹢︨ـ︺﹥ ︫ـ﹫﹢ه ︑﹢﹜﹫ـ︡    ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان از ﹜︀ظ ﹋﹞﹩ و ﹝﹢︗﹢د️ وا﹇︺﹩ ︠﹢د  ︎︦ از ا︮﹑︀ت ار︲﹩ و ︫︣وع ︑︖︤﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ رو︨ـ︐︀﹨︀  . ︫﹢د

﹤︀﹞︨︣ و رو︨︐︀  داری ︫︣ در ﹉ ︣ی﹫﹎ ﹏﹊︫ ﹩﹠﹫︻ ︳﹝﹩︤ب ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ وا﹇︺﹩ را ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ی ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥ ︫︣ا ︀﹫﹞ ︤ب ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ️ ︋ـ︀   . ﹋︣د

 ﹩︐︣︓﹋ب ﹝﹩︮﹠︺︐﹩ ﹋︀ر﹎︣اناز ︾﹫︣ ا﹢︧﹞ در ︑﹙﹀﹫﹅ ︋︀ ︑︖︣︋﹥ ﹝︊ـ︀رزه ︵︊﹆ـ﹥    آ﹎︀﹨﹩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ، ا﹝︀ ︫︣ط دوم . ︫﹢د ، ︑﹠︀﹇︱﹩ در ﹨︡ف ﹤﹋ ️︨

﹋﹢﹉ ﹋ـ﹥ ︠ـ﹢د را ︋ـ︣ای ﹁︺︀﹜﹫ـ️ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ︐﹩ آ﹝ـ︀ده        ︀︫︡ ︋︣ای ﹝. ﹩︋︤ ︀ ﹏﹀︀︋︡ ﹋︀ر﹎︣ در ︨︴︑ ﹢ری ا﹡﹆﹑︋﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ار︑﹆︀ ﹝﹩

﹋﹠︡ ا︗︐﹠︀ب از ︢︎︣ش رو︫﹠﹀﹊︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ﹝︊︀رزه ︋︧﹫︀ر آ﹝︀ده ﹨︧︐﹠︡ ﹝﹆︣ون ︋﹥ ︮︣﹁﹥ ﹡︊︀︫ـ︡ و ـ︀ ا︮ـ﹑ٌ ﹝﹣︨︧ـ﹫﹟ ﹠ـ﹫﹟ ﹝﹀﹙ـ﹩ ︠ـ﹢د از         ﹝﹩

 ﹏﹀﹞ ﹟︤ب رو︫﹠﹀﹊︣ان ︋︀︫﹠︡، ا﹝︀ ﹎︧︐︣ش ا ︀      ︫ـ︣ا﹋️ روزا﹁ـ︤ون آ﹡ـ︀ن در ر﹨︊ـ︣ی      و﹁﹆︳ در ﹝﹫ـ︀ن ﹋ـ︀ر﹎︣ان و ︻︱ـ﹢﹎﹫︣ی از ﹝﹫ـ︀ن ﹋ـ︀ر﹎︣ان
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﹩﹞  ﹩︋︤ ﹤︋ ـ︀م ﹎ـ︣وه  ︋︀ و︗﹢د ︫︣ط ا︮ـ﹙﹩ او﹜ـ﹩،    .﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ار︑﹆︃ د﹨︡؛ راه ﹝﹫︀﹡︊︣ی و︗﹢د ﹡︡اردوا﹇︺︀ً ︑﹢ا﹡︡ آن را﹝︑  ︀ ی ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ︐﹩ اـ︣ان ︑ـ︀    ﹨ـ

﹝︀ر﹋︧﹫︧﹛  ︢︎︣شرو  از ا﹟ .︡﹨﹫︙﹫﹉ ﹋﹞︐︣ از ︨﹩ ︨︀ل ︨︀︋﹆﹥ ﹡︡ار﹡︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︺︀︮︣ در ︀﹜﹩ ﹋﹥  ،ا﹡︡ ︋﹢ده﹜︷﹥ ﹁︺﹙﹩ از ﹠﹫﹟ ︭︠﹙︐﹩ ︋︣ی 

ا﹋︓︣ ﹇︣︉ ︋ـ﹥ ا︑﹀ـ︀ق    .و ︑﹢ری ا﹡﹆﹑︋﹩ ا︣ان  ر﹨︊︣ی ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣︋︀ ای ︻﹞﹙﹩ در را︋︴﹥  از ︵︣ف آ﹡ ︣︐︪﹫︋ ︀﹉ آ﹜︐︣﹡︀︑﹫﹢ ذ﹨﹠﹩ ︋﹢ده ا︨️ ︑︀ ︋︣﹡︀﹝﹥

آ﹎︀﹨﹩ ﹇︀در ︋﹥ ا︨︐︣اج ︑︀﹋︐﹫﹉ ︻﹞﹙ـ﹩  ا︴︨ ﹟ از . ا﹡︡ ر﹨︊︣ان ا﹟ ا︤اب ︾﹫︣ ﹋︀ر﹎︣ ﹨︧︐﹠︡ و ︀︫︡ ︾︀﹜︊︀ً در ︗﹠︊︩ ﹋︀ر﹎︣ی ﹨﹛ ︫︣﹋️ ﹡︡ا︫︐﹥

︤ب ﹋﹞﹢﹡﹫︧︐﹩ ﹡﹥ ︋︣ای ﹋︀ر﹎︣ان .﹝︀﹡︡ ﹝﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹡﹫︧️ و ︋︡ون ︑︖︣︋﹥ ﹝︊︀رزه ︻﹞﹙﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣  در  ﹟︣︐︋︀﹜️ در ︡ ︑︀ر︑ ﹢ری ︋︀﹇﹩

  .︫﹢د ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩و از ︵︣ف ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹙﹊﹥ در ﹝﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان 

     ﹩﹝﹡  ﹩︡ا︗ ﹟︣ط ︑﹢ان ﹎﹠︀ه ا﹀﹞︊︀رزات ﹋﹛ و ︋﹫︩ ﹝︡اوم ﹋︀ر﹎︣ان را از ﹝︊︀ر﹞ ︡︀︋ رت﹢︮ ﹟︣ا در ازات ﹋︀ر﹎︣ی را ︋﹥ ﹎︣دن ا︨︐︊︡اد ﹎︢ا︫️، ز

︋ـ﹫﹟ اـ﹟   ﹝︺﹠ـ︀داری  ﹡︤د﹊ـ﹩   ︋ـ﹥ ر︾ـ﹛ ا︫ـ︐﹫︀ق ﹋﹠︖﹊︀وا﹡ـ﹥ ﹋ـ︀ر﹎︣ان ︗ـ﹢ان      ، ︐﹩ در ︨︀﹜︀ی آزادی ︎︦ از ا﹡﹆﹑ب ︎﹠︖︀ه و ﹨﹀️ ﹡﹫︤ . ﹡﹀﹩ ﹋﹠﹫﹛ 

︋﹩ ار︑︊︀︵﹩ و ︋﹆︀ی ﹝︧︐﹆﹏ ﹎﹢︀ی ا﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥ اـ﹟ اـ︤اب ﹇ـ︀﹛ ︋ـ﹥ ذات ﹨︧ـ︐﹠︡ و ﹨ـ﹫︘ وا︋︧ـ︐﹍﹩          ︨︀﹜︀ .﹎︣و﹨︀ و ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹥ و︗﹢د ﹡﹫︀﹝︡

ای ﹋﹥  ️﹚︻ ︡︀︋︀︋﹩ ︫﹢د ﹡﹥ ︗︡ا﹩ از ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹙﹊﹥ ︣ا﹩ ︎﹫﹢﹡︡ ا﹟ اـ︤اب ︋ـ︀ ︵︊﹆ـ﹥     در ا﹟ ︮﹢رت ﹝︧︃﹜﹥. ︨︀︠︐︀ری ︋﹥ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹡︡ار﹡︡

︀﹝︑ ﹟﹫﹠﹏ آ︫﹊︀ری در ︨﹫︀︨︐︀ و ا︸︀رات ︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︵︊﹆﹥ ﹋﹠﹠︡  ﹝﹩ ︠︀رج از ﹋︪﹢ر ﹁︺︀﹜﹫️﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ در ا︨️؛ ︣ا ا﹟ ا︤اب  ︣﹋︀ر﹎

در اـ︣ان و︗ـ﹢د   ای  ︣ا ︡︎ ﹟﹫﹠︡ه ﹡︀﹝﹠︡؟ ﹝﹠︪︃ ا﹟ ﹡︤د﹊﹩ در ﹋︖︀︨️؟ ︣ا ︠﹢د را ︤ب ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ︀ ︨︀ز﹝︀ن ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹝﹩ .﹋︀ر﹎︣ دار﹡︡

آ︀ ﹋﹞﹢﹡﹫︧﹛ ︾﹫︣ ﹋︀ر﹎︣ی ﹡ـ﹢︻﹩ ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ﹛      ؟ ﹋﹠︡ ﹝﹩ ︑︺︣︿ ︠﹢د را ︋︀ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣﹫︣ ﹋︀ر﹎︣ی ای ︾ ︣ا ︡︎︡ه دارد؟ ﹝︊﹠︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ آن ﹋︖︀︨️؟

 .︨︀︎ ︋﹥ ا︪︨︣︎ ﹟︀ ﹝﹢︲﹢ع ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹫︧️ ︨️؟ ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹫︀﹁︐﹍﹩

﹝︣ز︋﹠ـ︡ی ︋ـ︀ اـ﹟    و ـ︀  ︑﹢ان ﹁﹆︡ان ︨︀ز﹝︀ن ︵︊﹆︀︑﹩ وا﹇︺﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ا︣ان را ︋﹥ و︗﹢د ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ـ︌ ﹝﹢︗ـ﹢د ﹝﹠︐︧ـ︉ ﹋ـ︣د؛      ﹡﹞﹩ا﹟ رو از      

﹋︀ر﹎︣ان اـ︣ان ︋ـ﹥ ﹝﹢﹇︺﹫ـ️ ︠ـ﹢د ︵︊﹆ـ﹥       ا﹡﹆﹑︋﹩ ︨︀ز﹝︀ن﹝﹢︲﹢ع  .ا︤اب را ﹝︐︣ی ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︊︀رزه ︵︊﹆︀︑﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ا︣ان دا﹡︧️

 .ا︣ان ﹝︣︑︊︳ ا︨️ ﹎︣﹋︀ر

     ﹩﹞ ﹏︮︀ ﹤︖﹫︐﹡ ﹟︀م ︋︀﹐ ا﹊︣ان، ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹋︀ر﹎︣ان در ︑﹞︀م ︨︴﹢ح︫﹢د ﹋﹥  از اـ﹩  ﹝︊ـ︀رزه ︨﹫︀︨ـ﹩   ا﹠︺     ️ـ﹞﹢﹊ ︀︋ـ﹥ در︗ـ︀ت   ﹝︊ـ︀رزه ︋ـ

︻﹞﹙﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹥  –﹝︊︀رزه ا﹇︐︭︀دی . ︫﹢د ︑︀ ا﹡︡ازه ز︀دی ︑﹢︨︳ ﹊﹢﹝️ ︑﹞﹫﹏ ﹝﹩در ︨︴﹢ح ﹝︺﹞﹢ل ﹝︊︀رزه از ﹝︊︀رزه  ︗﹠︊﹥ا﹟  .د︠︀﹜️ دارد

﹊︐︣﹟ ﹝︴︀﹜︊ـ︀ت ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ و   ﹋ـ﹢ . ﹠﹫﹟ ︎ـ﹫︩ ﹁︣︲ـ﹩ را در ﹡︷ـ︣ دارد    ︮﹠﹀﹩﹝︊︀رزه ︨﹫︀︨﹩ در رو دارد و ﹨︣ ﹋︀ر﹎︣ ︎﹫︪︣و﹩ در آ︾︀ز ﹨︣ ﹝︊︀رزه 

︩ ︋︣ای . ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︨﹫︀︨️ ︗︤ء ﹐﹠﹀﹉ ز﹡︡﹎﹩ ﹨︣ ا︣ا﹡﹩ ︨️. ︫﹢د ﹝﹩ ︋︀ وا﹋﹠︩ ا﹝﹠﹫︐﹩ و ﹇︣ی ﹊﹢﹝️ ﹝﹢ا︗﹥در ا︣ان ﹁︣دی  ︣  ︗﹠ـ︊ ، ی﹋ـ︀ر﹎

 ﹤ ︀﹞︀﹎ ﹟﹫﹛ان ︵︊﹆﹥ و ﹝︊︀رزه از او﹢﹠︻ ﹤︋ ﹤︣و﹡︡ان در︫ ﹟︣︑ از ﹝︊ـ︀رزه ︨﹫︀︨ـ﹩ از ︨ـ    ︵﹫︿ ﹝︐﹠﹢︻﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹋︓﹫︣ا﹜︺︡ه    ︴دا﹡ـ﹩ ︑ـ︀ ︨ـ ︴

︣﹡﹍﹢﹡﹩ و ی ﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹝︊︀رزه در راه ︨﹨︀ از ﹝︊︀رزه ︋︣ای ︑︣﹝﹫﹛ ︫︣ا︳ ﹋︀ر و ﹝︀︐︀ج روز﹝︣ه ا﹇︐︭︀دی ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ آزادی .﹝︴︣ح ا︨️︻︀﹜﹩ 

️    ای  ﹝︖﹞﹢︻﹥ در ﹨﹛ ︑﹠﹫︡ه﹝︊︀رزه ︋︣ای ︨﹢︨﹫︀﹜﹫︧﹛  ﹊ـ︀ری را  از ︎﹠︀﹡ای  ﹨ـ︣ ︨ـ︴ از ﹝︊ـ︀رزه در︗ـ﹥    . ︨️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹉ ﹝﹢﹋ـ﹢ل ︋ـ﹥ د﹍ـ︣ی ﹡﹫︧ـ

از و︸︀︿ ︋﹥ ﹨ـ﹛ ︎﹫﹢︨ـ︐﹥   ای  از ﹡︷︣ ﹉ ﹋︀ر﹎︣ ﹋﹞﹢﹡﹫︧️ ﹝︖﹞﹢︻﹥ا﹟ ︵﹫︿ ﹝︊︀رزه  .﹋﹠︡ ︲︣وری و ا︨︐﹀︀ده از ا︋︤ار د﹁︀︻﹩ ﹝︐﹠︀︨︊﹩ را ︑﹢︗﹫﹥ ﹝﹩

︋︣ای او ︑︡︊﹏ ﹝︡اوم ︨︴﹢ح دا﹡﹩ ︋﹥ ︨ـ︴﹢ح ︻ـ︀﹜﹩ ﹋ـ﹥ ﹝︭ـ﹢ل را︋︴ـ﹥ ﹝︐﹆︀︋ـ﹏ وی ︋ـ︀ ﹋ـ︀ر﹎︣ان         . ︑﹢ا﹡︡ ︮﹢رت ︋﹍﹫︣د ﹝﹩ ﹢ر ﹨﹞︤﹝︀نا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵

 . ︎﹫︪︣و و ﹝︐﹢︨︳ ا︨️ ﹉ ﹋︀ر ﹨﹞﹫︪﹍﹩ ︨️ ﹋﹥ در ︗︣︀ن ︑︺︀﹝﹏ ا﹟ ︵﹫︿ ︋︀ وا﹇︺﹫︐︀ی ︻﹞﹙﹩ ز﹡︡﹎﹩ ︗︣︀ن دارد

     ️ ︑﹀﹊﹫ـ﹉ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹝︊ـ︀رزه ا﹇︐︭ـ︀دی و ﹝︊ـ︀رزه      . ا ﹤﹋ ﹟﹥ ︫﹊﹏ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︋︐﹢ا﹡︡ ا﹟ ︵﹫︿ ﹝︊︀رزه را ر﹨︊︣ی ﹋﹠︡ ︋﹫︪ـ︐︣ ـ﹉ ﹝︧ـ︃﹜﹥ ︻﹞﹙ـ﹩ ا︨ـ

 .  ﹊﹩ و ︐﹩ و︡ت ا﹟ دو ﹋﹫﹀﹫️ از ﹝︊︀رزه ﹉ ا︮﹏ ا︨️﹡︤د ︋﹙﹊﹥. ︨﹫︀︨﹩ ︵︊﹆﹥ ﹋︀ر﹎︣ ﹉ ا︮﹏ ﹡﹫︧️

                                                            
 در این باره از نگارندهای  نوشته» ابعاد سه گانه کشتار در آقریقای ماندال« ∗
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