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۶۰ ءههد راتشك نامداي مسارم زا ىشرازگ
اداناك لآرتنوم ،۲۰۰۸ ربماتپس ۲۱ ات ۱۹ ،ناريا ىسايس ناينادنز راتشك لاس نيمتسيب

ىميدق مارهب
 ى--ساي--س ناي--ناد--نز رات--شك لا--س نيمت--سيب تب--سان--م ه--ب ه--ك ىم--سار--م رد ا--ت دو--ب هد--ش تو--عد م--ه ن--م زا

 ىاوتح-م ه-ك مناد-ب ا-ت مدي-سر-پ ا-ياض-ق نو-چ و دن-چ زا ه-ك ت-س ىعيب-ط .ميوگ-ب نخ-س ،د-ش ى-م راز-گر-ب نار-يا رد
 و مت--خان--ش ى--م ك--يدز--ن زا ار اق--فر زا ى--خر--ب .د--نراد ت--كر--ش نآ ى--هد--نا--مزا--س رد ى--ناس--ك ه--چ و ت--سيچ ه--ما--نر--ب
 ه--ك مد--ناو--خ ىب--لاط--م ا--ه ت--يا--س ى--خر--ب رد ،دع--ب ىدن--چ .ميت--شاذ--گ راد--م و رار--ق و مت--فر--يذ--پ .ه--ن ار رگ--يد ى--خر--ب
 نفل-ت ؟د-ندر-ك ى-م راز-گر-ب ىا ه-ما-نر-ب نين-چ دنت-شاد ى-مال-سا ىروهم-ج ل-ماو-عً اع-قاو ا-يآ .د-ش ى-م ى-نارگ-ن ث-عا-ب
.دشن ضوع نم ميمصت ىلو دش زاغآ اهوج و سرپ و اه

 .دو--ب هد--ش زا--غآ ه--ما--نر--ب ،م--سر--ب هسل--ج ل--حم ه--ب ها--گدور--ف زا ا--ت .مد--ش مزا--ع رب--ماتپ--س ۱۹ هعم--ج زور
.رتآت رخاوا ،مديسر همانرب لوا تمسق رخاوا

۲۰۰۸ ربماتپس ۱۹ هعمج
.:دوب رارق نيا زا همانرب لوا تمسق 
 ك--نزو--ل .لآرت--نو--م ن--كا--س ىار--س ه--نار--ت و هدن--ناو--خ ،زا--س همسج--م ،شاق--ن :Lousnak ك--نزو--ل منا--خ -

..دنا هتخيرگ نانبل گنج زا شا هداوناخ هك هتشاد لاس كي و هدمآ ايندب توريب رد
 ملي----ف ن----يا عو----ضو----م .ىد----شرا دازر----هش و ى----ما----غر----ض ني----ما ءهت----خا----س خر----س ىا----ه ما----ن« ها----تو----ك ملي----ف -

 ،ى--عامت--جا ،ى--ساي--س ىا--ه تي--لاع--ف ر--طا--خ ه--ب ۱۹۹۹ و ۱۹۷۹ ىا--ه لا--س ني--ب ه--ك ت--س ى--نز ناراز--ه ت--شذ--گر--س
 .دنداد ناج دوخ ىبهذم ىاهروابو

دنمرنه و قباس ىسايس ىنادنز :دبرهم نيريش زاوآ -
 رد ه--ك هور--گ ن--يا را--كِ ى--نادر--گرا--ك و ى--فار--گورو--ك .لآرت--نو--م ،ى--نار--يا ص--قر هور--گ :مو--نا--خ دي--شرو--خ -

.تسا تايب مارآ مناخ ءهدهع هب ،هدش سيسأت ۱۹۸۸ لاس
 ى--ساي--س ناي--ناد--نز راع--شا سا--سا ر--ب ار ى--ئا--ه ه--نار--ت ،دو--ب هد--مآ نا--ملآ زا ه--ك هور--گ ن--يا .ى--لو--ل هور--گ -

.داد هئارا
 اني--م زا ى--نوت--م سا--سا ر--ب ه--ك ى--شيا--من را--ك ن--يا عو--ضو--م .ىحص--فا ني--سح زا ش--يا--من ،»...ا--يرد« -

.»نارواخ« ناتسروگ ناتساد و دوب ۱۳۶۷ لاس ماع لتق ناگدنامزاب دوب هدش هيهت ولماش دمحا و ىدسا
.ىبدا داقن و ،ارس هنارت ،رعاش ،فسوي ديعس ىناوخ رعش -

:دوب هنوگ نيا همانرب ،مود تمسق رد
ىلول هورگ -



۲

۳

 .داد ى-م اب-يز ى-ئادر-ف د-يو-ن ،سك-ع و رو-ن ،ص-قر زا كيلبم-س و اب-يز ىا هلسل-س ا-ب :مو-نا-خ دي-شو-خ -
 ىا---ه تي---لاع---ف رد روش---ك زا جرا---خ ناي---نار---يا مو---س و مود ل---سن ت---كر---ش روآ ماي---پ هور---گ ن---يا رد نا---ناو---ج ت---كر---ش
.دوب ىگنهرف و ىسايس

.هسنارف نابز هب )لآرتنوم( هنوا ليناد مناخ ىناوخ رعش -
 .تشاد هاگن قلطم ىتوكس رد ار نلاس ،فسوي ديعس ددجم ىناوخرعش -
.درك نيمضت ار بش نيا ىابيز ناياپ دبرهم نيريش -

۲۰۰۸ ربماتپس ۲۰ هبنش
:حبص
.دش زاغآ ريخات ىمك اب همانرب
 ش-يا-من ا-ب هارم-ه ،ت-سا نآ ناراذگ-ناين-ب زا ىك-ي و وت-نرو-ت رد ناروا-خ نو-نا-ك وض-ع ه-ك ،ا-يو-پ نس-ح -

:دوب رارق نيا زا وا ثحب بلاج تاكن .تفگ نخس نارواخ ناتسروگ دروم رد ديالسا
 ن----يا زا ىك----ي اهن----ت ى----لو ،ت----سا نار----يا رد ىعم----ج هت----سد نات----سرو----گ ن----يرت----فورع----م ه----چر----گا ناروا----خ -۱

.تساه ناتسروگ
 و ناد----نزر----ف ،ناردا----م درد ه----ك هد----ش ث----عا----ب نا----گد----ش ماد----عا ىا----ه هداو----نا----خ ىا----ه تي----لاع----ف دن----يآر----ف -۲

 ى--م عور--ش ا--ج نآ زا دن--يآر--ف ن--يا .دو--ش لد--ب ىعم--ج و ى--عامت--جا ر--ما ك--ي ه--ب ى--صوص--خ ر--ما ك--ي زا ا--ه هداو--نا--خ
 ا-ج نآ ه-ب و دز ى-م م-خش ار ني-مز ت-شاد ت-سد رد ه-چر-ه ا-ب ،دو-خ د-نزر-ف رو-گ ىوجت-سج رد س-ك ر-ه ه-ك دو-ش
 ران-ك رد ار ناش-ناز-يز-ع ىا-ه سك-ع و ،دنن-ك ى-م نارابل-گ ار ناروا-خ ر-سار-س ،ا-ه هداو-نا-خ ه-ك د-با-ي ى-م ه-متا-خ
 نيت--ناژرآ رد ار ر--ما نيم--ه ني--ع .دنت--سه ا--ه هداو--نا--خ ءهم--ه ناز--يز--ع ،دار--فا ن--يا ءهم--ه ىنع--ي :دن--هد ى--م رار--ق م--ه
 ى---م هار نادي---م رود و دنن---ك ى---م ناز---يوآ ندر---گ ه---ب ار دو---خ ناد---نزر---ف سك---ع ه---م نادي---م ناردا---م ىت---قو ،ميد---ها---ش
 د--نزر--ف سك--ع نآ ىا--ج ه--ب و دن--ك ى--من لم--ح ار دو--خ د--نزر--ف سك--ع س--ك چي--ه رگ--يد ه--ك د--سر ى--م ا--ج نآ ه--ب ،د--نور
 م--ه ران--ك رد ار ا--ه سك--ع ءهيل--كو د--نور ى--م هار سك--ع نود--ب هم--ه ر--خآ ت--سد و دراد هارم--ه ه--ب ار ىرگ--يد س--ك
.ىعمج و ويتكلك دنيارف كي هب تس ىدرف ىرما ندش ليدبت ،دروم ود ره رد لمع نيا )۱(.دنراذگ ىم

 ،ا------ه هداو------نا------خ طق------ف لوا ىا------ه لا------س رد ر------گا .ت------سا ا------ه ل------سن رييغ------ت رگ------يد مه------م راي------سب ءهتك------ن -۳
 روض----ح د----ها----ش ا----م ري----خا ىا----ه لا----س رد ،د----نور ى----م ناروا----خ ه----ب نا----گد----ش ماد----عا نارد----پ و ناردا----م صوصخ----ب
 ر---ما ن---يا .د---ندو---ب هد---ماي---ن اي---ند ه---ب زون---ه ىعم---ج هت---سد ىا---ه ماد---عا نارود رد ىت---ح ى---خر---ب ه---ك ميت---سه ى---نا---ناو---ج
 دو-ش ى-م لد-ب ىل-سن ءهزراب-م م-چر-پ ه-ب ت-لاد-ع ت-ساو-خ و تازاج-م زا تي-فاع-م هيل-ع هزراب-م ه-ك ت-سا ن-يا ىا-يو-گ
 ري---ثأ---ت ت---حت ىت---سيا---ب ى---مً ار---ها---ظ و ،د---نا هدر---ب ر---سب ميژر ى---تاغيلب---ت ناراب---مب ر---يز ار دو---خ رم---ع لو---ط ما---مت ه---ك
 ل-يدب-ت ى-ساي-س تي-لاع-ف ك-ي ه-ب ىصخ-ش و ى-گداو-نا-خ ىوجت-سج زا ا-ه ماد-عا ر-ما هوال-ع ه-ب .دن-شا-ب نا-نآ تاغيلب-ت
.تشاد هاگن هدنز دياب ار ناش هرطاخ هك دوش ىم لدب ىسايس لبمس هب ناگدش مادعا و دوش ىم

 ناي-ناد-نز رات-شك ءهرا-ب رد ،لل-ملا ني-ب وف-ع نا-مزا-س ى-ئادا-نا-ك شخ-ب سي-ئر ،نار-گاو س-ير-تآ ه-ب منا-خ -
.تفگ نخس نآ تاناكما و للملا نيب وفع نامزاس تيامح ىگنوگچ و ناريا رد ىسايس



۲

۳

٤

:دنتفگ نخس ىعمج هتسد ىاهراتشك ناگدنامزاب نآ رد هك دوب ىدرگزيم همانرب ىدعب شخب
 ىا-هرا-ك و تف-گ نخ-س ناد-نز زا ش-تار-طا-خ زا ،ناي-ناد-نز ى-ساي-س ت-يو-ه ر-ب دي-كأ-ت ا-ب اي-ك ءهر-هش -۱

.داد ناشن رثؤم و  ابيز ،هاتوك ىوئديو كي رد نادنز زا ار شا ىتسد
 ش--لا--چ ه--ب زا اوي--ش ى--مال--ك ا--ب وا .دو--ب ى--ساب--ع ءهرات--س منا--خ ى--نارنخ--س عو--ضو--م »ه--نا--خ ك--يرا--ت« -۲

 ى--لول--س م--ه زا ىك--ي ق--فو--ما--ن ى--شكدو--خ كا--ندرد ءهر--طا--خ ه--ب ار ش--نانخ--س و در--ك زا--غآ ناد--نز رد گر--م نت--فر--گ
 با-ت ى-سك ىار-ب رگ-يد .ر-طا-خ ر-ثأ-ت و ىدردم-ه ،دو-ب ك-شا ه-چرا-پ ك-ي ن-لا-س .داد ه-مادا زاو-ها ناد-نز رد ش-يا-ه
 عط---ق نا---هاو---خ ىت---سرد ه---ب عو---ضو---م ن---يا ه---ب هرا---شا ا---ب ،در---گزي---م ىر---جم ه---ك ىا ه---نو---گ ه---ب .د---نا---من ه---ما---نر---ب ءه---مادا
.دش ىروخاوه و همانرب

 ه--نادوا--ج ار تاظ--حل ىر--ها--م ساك--ع دن--نا--م ،ناد--نز رد دو--خ ىا--ه ى--شاق--ن ا--ب ه--ك ناودرا ءه--بادو--س -۳
.تفگ نخس دوب هدرك ريوصت ار اه نآ هك ىتاظحل طيارش و شياهراك دروم رد ،تسا هدرك

 روصن--م ،شا هد--ش ماد--عا ر--سمه زا و دز فر--ح ناد--نز زا زي--ن ق--با--س ى--ساي--س ى--ناد--نز ،ه--بوبح--م -۴
 زا وا .ت--سا هدروآ اي--ند--ب ىد--نزر--ف ناد--نز رد ،دو--ب هل--ما--ح ه--ها--م تف--ه ش--ند--ش ريگت--سد ماگن--ه رد ه--ك وا .ى--تا--جن
 ه----ب ىو ل----يو----حت ىگ----نوگ----چ و ناد----نز ور----هار رد و دن----ب رد كدو----ك ىا----ه ىزا----ب ،ناد----نز رد د----نزر----ف نت----شاد ساس----حا
.تفگ نخس شردام

:رهظ زا دعب
 و ناك--ما و ىلل--ملا ني--ب ىا--ه ها--گداد درو--م رد لي--ج ك--م هاگش--ناد دات--سا و ع--فاد--م لي--كو ،ناو--خا ماي--پ -

 هلم---ج زا ،دو---ب طل---سم راي---سب دو---خ ى---نارنخ---س عو---ضو---م درو---م رد ه---ك وا .تف---گ نخ---س نآ زا هدافت---سا ىا---ه هار
 ىروهم-ج ناراكت-يان-ج بيقع-ت ىار-ب ار ا-ه نآ سل-جم نا-گدن-يا-من ه-ب ه-ما-ن نت-شو-ن ا-ب ا-ت د-ناو-خار-ف ار نا-گد-نون-ش
.دنهد رارق راشف تحت ،دنور ىم اداناك هب هك ىمالسا

 ه-ب د-نا هد-مآ رد شراگ-ن ه-ب ناد-نز ءهرا-ب رد ه-ك ار ىفلتخ-م بت-ك دو-خ ى-نارنخ-س رد باج-م دازر-هش -
 ى--م هت--فر--گ هد--يد--ن ىل--ك رو--ط ه--ب نار--يا ى--ساي--س گن--هر--ف ،كي--مدا--كآ ءهزو--ح رد ه--نوگ--چ ه--ك داد ناش--ن و دي--شك دق--ن
 .دوش

 رد و---گ و تف---گ و ثح---ب و ،فو---ئر دوعس---م ءهت---خا---س »دروآ ى---م ر---طا---خ ه---ب ه---ك ىت---خرد« ملي---ف ش---يا---من -
 زور ن--يا ءه--ما--نر--ب شخ--ب ن--ير--خآ ،دنت--شاد شق--ن ملي--ف ن--يا رد ه--ك ىدار--فا و ،فو--ئر دوعس--م روض--ح ا--ب نآ ءهرا--ب
 و ملي--ف ن--يا رت--شيب ه--چر--ه كرد ه--ب ىراف--غ ا--ضر و ىخ--س ءه--فوك--ش ،د--بر--هم ن--يري--ش ،فو--ئر دوعس--م روض--ح .دو--ب
 رد ه-ك ى-ئا-ه ها-گرا-ك رد ك-يزك-م هلم-ج زا ،ا-هروش-ك ى-خر-ب رد نآ زا ه-ك ملي-ف ن-يا .در-ك كم-ك نآ ري-ثأ-ت ىور ثح-ب
 ءهع--ما--ج دراد ش--شو--ك لا--ح ني--ع رد ،دري--گ ى--م رار--ق هدافت--سا درو--م ،دو--ش ى--م راز--گر--ب هجنك--ش و ناد--نز درو--م
 ه-ك ت-سا ى-ئا-ه ش-شو-ك دودع-م زا ىك-ي ملي-ف ن-يا .دريگ-ب ش-لا-چ ه-ب ار ق-با-س ى-ساي-س ناي-ناد-نز نا-بزي-م روش-ك
.دزاس ىم نكمم رگيد ىاهروشك مدرم ىارب ار اه مادعا و هجنكش ،نادنز عوضوم كرد و ىئانشآ

۲۰۰۸ ربماتپس ۲۱ هبنش كي
:حبص
 متسي-----س درو-----م رد )نيط-----سلف ا-----ب ىگت-----سبمه شبن-----ج( ىوان-----ح ىفطص-----م ها-----تو-----ك نانخ-----س ا-----ب ه-----ما-----نر-----ب



۳
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 ىرو---خ ناعن---ك اني---تو---ب ءهت---خا---س »درب---ن رد نا---نز« ىاب---يز ملي---ف ش---يا---من ا---ب و د---ش زا---غآ لي---ئار---سا رد ه---نات---سر---پداژ---ن
Buthina Canaan Khoury  ق-با-س ى-ساي-س ى-ناد-نز و زراب-م نز راه-چ فرع-م ه-ك ملي-ف ن-يا .ت-فا-ي ه-مادا 

 ت-هاب-ش م-ه ه-ب راي-سب فلتخ-م ىا-هروش-ك رد نآ فاد-ها و هزراب-م ه-ك ردق-نام-ه د-هد ى-م ناش-ن ،ت-سا ىنيط-سلف
.تسا مه هيبش شيب اي مك ،اج همه زين نيزرابم بوكرس ،دنراد

 لت-ق ه-ب ار نا-نآ ى-مال-سا ىروهم-ج ه-ك ى-ناس-ك ناد-نزر-ف ت-كر-ش ا-ب دو-ب ىدر-گزي-م ه-ما-نر-ب ىدع-ب شخ-ب
 ىتمص-ع ا-ضر د-نزر-ف( ىتمص-ع ديع-س ،)لآرت-نو-م ىم-ظا-ك ار-هز د-نزر-ف( ىم-ظا-ك نافت-سا شخ-ب ن-يا رد .هد-نا-سر
 ه---ك ى---ناس---ك ناون---ع ه---ب دو---خ تاي---بر---جت زا ]د---نا هد---ش ماد---عا وا ءهم---ع ود و ،وم---ع ،رد---پ ه---ك[ امن---كد ىرز و )نا---ملآ
 :داد ناشن درگزيم نيا .دنتفگ نخس ،دنا هداد تسد زا ار دوخ نيدلاو

 نو-چ ه-ك در-ك روص-ت ناو-ت ى-من و ،دنت-سين رظنم-ه دو-خ ن-يد-لاو ا-بً ا-ماز-لا نا-گد-ش ماد-عا ناد-نزر-ف -۱
 .دشاب ىسايس لاعف دوخً امازلا ،تسا ىسايس ىنادنز اي و ىمادعا كي دنزرف ىسك

 دنت-سه دو-خ ن-يد-لاو ى-ساي-س طوط-خ ف-لاخ-م اهن-ت ه-ن ناد-نزر-ف زا ى-خر-ب ه-ك ت-شاد رظ-ن رد د-يا-ب -۲
 ه--نو--گر--ه ف--لاخ--مً الو--صا هكل--ب ،)دنن--ك لم--ع و رك--ف دن--ناد ى--م ت--سرد دو--خ ه--ك ىا هوي--ش ه--ب د--نراد ق--ح هتب--لا ه--ك(
 دار--فا ن--يا ط--سو--ت ى--نارنخ--س ىار--ب تو--عد تل--ع ه--چ نآ ه--ك ت--شاد ه--جو--ت د--يا--ب ن--يا ر--ب ان--ب .د--نا ى--ساي--س تي--لاع--ف
 ار دو---خ ىا---ه هدو---نا---خ ىدو---با---ن ا---ه نآ ه---ك ىا هوي---ش و ،دو---ش هدين---ش ا---ه نآ ءه---بر---جت ه---ك ت---سا ن---يا اهن---ت ،ت---سا
 و ا--ه نآ رات--فر ىگ--نوگ--چ كرد ىار--ب و .ددر--گ ى--فرع--م ،دو--ش ى--م لوغش--م نآ ا--ب نا--شراك--فا و ،د--نا هدر--ك ى--گد--نز
.تس ىرورض و مزال تايبرجت نيا اب ىئانشآ شبنج رد اه نآ ىلامتحا تكرش

 هدن-يآ ه-ب مش-چ ش-يام-ه ن-يا نادنن-كراز-گر-ب ه-ك ن-يا زا دو-ب ىراك-شآ ءه-ناش-ن ،ناو-ج ل-سن ه-ب ه-جو-ت -۳
.ىدعب لسن رد راك ءهمادا رب دوب ىديكأت ،دنا هتخود

)ىوسنارف نابز هب( .نوگيتنآ مليف شيامن -

:رهظ زا دعب
.ىللملا نيب تايبرجت
 نخ--س نيپيلي--ف ى--ساي--س ناي--ناد--نز درو--م رد لآرت--نو--م دنت--سم ىا--ه ملي--ف ز--كر--م زا ،ى--تو--ب ىرا--م منا--خ -

 ت-يام-ح ه-ب ار ناي-نار-يا ،نيپيلي-ف رد ى-ساي-س ناي-ناد-نز درو-م رد ى-ها-تو-ك ملي-ف ش-يا-من ا-ب وا شخ-ب ن-يا رد .تف-گ
.دناوخارف اه نآ زا

 Colectivo( تازاج-------م زا تي-------فاع-------م و هجنك-------ش ا-------ب هزراب-------م تيعم-------ج وض-------ع :ه-------يور-------ت ساتي-------سيلف -
Contra la Tortura y la Impunidad-CCTI زا س----پ و ناد----نز رد ت----مواق----م تيم----ها زا )ك----يزك----م رد 

 عو---ضو---م ،ت---س ى---ناد---نز ت---يو---ه نت---سكش ،هجنك---ش تل---ع ن---يرتمه---م داد ناش---ن ه---ك نآ زا س---پ ىو .دز فر---ح نآ
.داد ناشن كيزكم رد ىنادنز نانز زا صخشم ىاه لاثم اب ار تيوه نيا تيمها

 و ل--ح هار ىو--ج و ت--سج رد و داه--ن شي--پ ه--ب ى--ما--گ د--يا--ب ه--ك ر--ما ن--يا ر--ب دي--كأ--ت ا--ب ،ى--ميد--ق مار--هب -
 ناون--ع ت--حت ،تازاج--م زا تي--فاع--م هيل--ع هزراب--م زا ىا هوي--ش ى--فرع--م ه--ب ،دو--ب بو--كر--س ا--ب ر--ثؤ--م و لاع--ف ءهزراب--م
.تخادرپ )هچركسِا تسا فورعم نيتناژرآ رد هك روط نامه اي( »ىرد هدرپ«
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:فلتخم ىاه نومضم اب دوب ىدرگزيم همانرب شخب نيرخآ
 ى--ناد--نز ت--مواق--م و ناد--نز ا--ب هط--بار رد ار دو--خ تاقيق--حت ،ق--با--س ى--ساي--س ى--ناد--نز ،ىخ--س ه--فوك--ش -

 ه---چ نآ ه---ب ناو---ت ى---من و ت---فر---گ هجيت---ن هدن---يآ ىار---ب تاي---بر---جت زا د---يا---ب ه---ك د---هد ناش---ن دي---شو---ك ىو .در---ك ى---فرع---م
.دنام دودحم تسا هتشذگ

 ها-گد-يد رد هجنك-ش و ،دن-ك هجنك-ش دو-ش ى-م ع-نا-ق ناس-نا ه-نوگ-چ دن-ك تاب-ثا دي-شو-ك ى-قادص-م جر-يا -
.تشادن دوجو هجنكش هنوگ نيا ناريا رد دوبن مالسا رگا و ،تسا تبثم ىرما مالسا

 ناش--ن ،نز نا--گد--ش ماد--عا درو--م رد قيق--حت و هت--شذ--گ لا--س ۱۵۰ رد اوت--ف ى--سرر--ب ا--ب ىراف--غ ا--ضر -
 هت-سجر-ب شي-پ زا شي-ب زون-ه ى-مال-سا ىروهم-ج ميژر تا-يان-ج قم-ع ،د-نو-ش ن-شور ا-ه ماد-عا تاي-ئز-ج ىت-قو داد
.دوش ىم

 هيل-ع ىلل-ملا ني-ب لا-نوب-ير-ت ه-ب ار دو-خ ثح-ب ،هجنك-ش ناي-نا-بر-ق ى-ئادا-نا-ك ز-كر-م زا ،داژ-ن ىلص-م تز-ع -
.داد صاصتخا نارگ هجنكش

 
 را-ثآ زا ى-هاگش-يا-من ،لآرت-نو-م ر-هش ىا-ه ىر-لا-گ زا ىك-ي رد نا-گدنن-ك راز-گر-ب تاسل-ج ن-يا ا-ب نا-مزم-ه

.دندرك رازگرب »نادنز رد رنه« ،ناينادنز
 دنت-ساو-خ ى-من ه-ك رگ-يد دن-مرن-ه دن-چ و ،اي-ك ءهر-هش ،ناودرا ءه-بادو-س ؛ق-با-س ى-ساي-س ناي-ناد-نز را-ثآ

 .دمآ رد شيامن هب ربماتپس ۲۹ ات ۱۸ زور زا )دنرب ىم رسب ناريا رد نوچ( دوش هدروآ ناشمان

:هدننك تكرش كي ىدنب عمج ناونع هب
:دوبن داقتنا لباق دراوم زا ىلاخ مسارم هتبلا
 ،دو-ب هد-شن ل-مأ-ت ى-فا-ك ءهزاد-نا ه-ب صخش-م دار-فا زا تو-عد ىور دراو-م ىضع-ب رد د-سر ى-م رظ-ن ه-ب

 قدا---ص نا---ير---جم درو---م رد صوصخ---ب عو---ضو---م ن---يا .دوب---ن هد---ش ف---يرع---ت م---سار---م رد نا---نآ هفي---ظو و هاگ---يا---ج و
 دار-فا ى-ساي-س ه-چ و ى-حور ط-يار-ش ر-طا-خ ه-ب ه-چ ،نآ لرتن-ك ه-ك ىدر-گزي-م رد ه-بر-جت ا-ب ىر-جم باخت-نا .ت-سا
 ه-ئارا ا-ب نا-ير-جم ه-ك د-شا-ب ه-نو-گ ن-يا ت-سناو-ت ى-م را-ك لاور .ت-سا ىمه-م راي-سب ر-ما ،د-شا-ب تخ-س د-ناو-ت ى-م
 ىدع--ب شخ--ب ه--ب راذ--گ ،نآ زا ىدن--ب عم--ج ا--ب و دنن--كزا--ب ار ثح--ب ،ىتمس--ق ر--ه ى--ئار--چ و عو--ضو--م تيم--ها ل--يالد
.دنيامن رت ناور ار همانرب

 ا-ي و ،ى-ئادا-نا-ك ى-مو-ب رف-ن ك-ي ىت-ح روض-ح مد-ع ،ت-سا دراو ش-يام-ه ن-يا ه-ب ك-ش ى-ب ه-ك ىرگ-يد داقت-نا
 ىا هقطن-م رد ار-چ ه-ك ت-سا كرد ل-با-ق ري-غ ن-م ىار-ب .ت-سا نآ رد ادا-نا-ك ت-لود ط-سو-ت نا-گد-ش هجنك-ش رگ-يد
 ،دنت-فر-گ رار-ق ىدو-با-ن و ضرع-ت درو-م ىا هوي-ش ن-ير-ت د-يد-ش ه-ب كا-هو-م ناي-مو-ب صوصخ-ب نآ رد ه-ك ،كب-ك دن-نا-م
 دراد ا-ج .د-نا هد-شن تو-عد ش-يام-ه ن-يا ه-ب ،دو-ب فورع-م اك-ير-مآ ءهرا-ق رد ۹۰ ىا-ه لا-س رد ا-ه نآ ت-مواق-م و
 "ىل-م" دود-حم ءهت-سو-پ زا ناك-ما د-ح رد و مي-شا-ب هت-شاد رو-خرد ى-هجو-ت ناه-ج نا-گد-يدمت-س ا-ب ىگت-سبمه ه-ب ه-ك
.مييآ نوريب دوخ

 ه--ب .رو--خرد ءهي--ماتت--خا ك--ي ،دو--ب ب--سان--م »نا--يا--پ« ك--ي دو--جو مد--ع ،م--سار--م ن--يا فع--ض هطق--ن ن--يرتمه--م
 ىدود--حم حط--س رد ه--ك ىا ه--مانعط--ق .دن--با--ي ت--سد ىق--فاو--ت ه--ب دنت--سناوت--ن نا--گدنن--ك راز--گر--ب ه--ك دي--سر ى--م رظ--ن
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 ىمه-م ىا-هزار-ف ه-ب و دو-ب ىب-لا-ج راي-سب تاك-ن ىوا-ح )ت-فا-ي راشت-نا تا-ير-شن ى-خر-ب رد دع-ب و( دو-ب هد-ش شخ-پ
 راز--گر--ب دو--خ ىت--ح ه--ن و ت--فر--گ رار--ق نا--گدنن--ك ت--كر--ش رايت--خا رد ثح--ب ىار--ب ه--ن ه--ناف--سأت--م ،در--ك ى--م درو--خر--ب
 .د-شن حر-ط ىرا-ك ه-مادا ىار-ب م-ه ىداهنشي-پ .د-ندر-ك ت-ئار-ق ار ىا ه-مانعط-ق نين-چ نا-شدو-خ ىو-س زا نا-گدنن-ك
 ه-ك ا-ه نآ ه-ب درو-خر-ب ليب-ق زا ى-تا-عو-ضو-م ا-ب لاث-م ىار-ب ،رگ-يد ى-ناك-م رد رانيم-س ك-ي ىار-ب داهنشي-پً الث-م ىنع-ي
 دع-ب ه-چ و لب-ق ه-چ( ميژر ناراكم-ه ،ناد-نز جرا-خ و ناد-نز ل-خاد ني-باو-ت ،ىكيت-كا-ت ني-باو-ت ،دنت-سكش هجنك-ش ر-يز
 و دنن-ك ت-مواق-م دن-ناو-ت ى-م ى-خر-ب ار-چ ؛هجنك-ش ر-بار-ب رد ت-مواق-م ل-ماو-ع نت-فا-ي ىار-ب ش-شو-ك ،)ا-ه بو-كر-س زا
 زا جرا---خ ه---چ و نار---يا رد ه---چ( ىدع---ب ىا---ه ل---سن عو---ضو---م ؛د---نراذ---گ ري---ثأ---ت نآ رد ى---ئا---هروت---كا---ف ه---چ :ه---ن ى---خر---ب
...و ،)ناريا

.ىدنب عمج كي ءهئارا مدع ماجنارس و
.تشاذگ هطقن هسلج رخآ ىدورس اب دش ىم ىتح

؟دوب هچ نآ تبثم تاكن اما ،ميتفگ همانرب هجو كي زا اج نيا ات
 ىا هزا-ت ر-ما نا-مروش-ك ى-بالق-نا شبن-ج ىاد-هش و ى-ناد-نز ىاق-فر نا-مدا-ي م-سار-م ىراز-گر-ب ن-م ىار-ب

 ]ىوس--نار--ف ى--ها--گ و ى--سيلگنا[ ى--سرا--ف ري--غ نا--بز ك--ي ه--ب ىم--سار--م نين--چ ه--ك دو--ب را--ب ني--لوا لا--ح ن--يا ا--ب ،ت--سين
 ا-ه ثح-ب ،هد-ش ه-جو-ت زي-ن نا-بز ى-سرا-ف ري-غ راض-ح ه-ب ه-ك دو-ب نآ ر-ب ش-شو-ك ناك-ما د-ح ا-ت ا-ي( د-ش ى-م راز-گر-ب
 رد ناي-نار-يا تاي-بر-جت ه-ب ه-جو-ت ا-ب ه-ك ت-س ىعيب-ط .د-ندو-ب ناي-نار-يا ري-غ ا-ب نخ-س ىور و )دو-ش هم-جر-ت ناش-يار-ب
 ندو--ب ىا ه--فر--ح ري--غ هلم--ج زا( د--يآ شي--پ را--ك رد ىدا--يز ىا--ه ت--يدود--حم ،رگ--يد ىا--ه نا--بز ه--ب م--سار--م ىراز--گر--ب
 ن--م دراد ا--ج .د--ندو--ب هت--فر--گ هد--هع ه--ب ار مه--م ءهفي--ظو ن--يا راي--سب تم--حز ا--ب ه--ك ىنيم--جرت--م و ىن--ف ىا--ه هاگت--سد
 ،م--سار--م ن--يا ىا--هدروات--سد ن--يرتمه--م زا ىك--ي ،ن--يا دو--جو ا--ب .)من--ك ىرازگ--ساپ--س ا--ه نآ زا دو--خ ءه--بو--ن ه--ب زي--ن
.دوب نانابز ىسراف ريغ هب هجوت نيمه

 ري-سا ى-مال-سا ىروهم-ج ىا-ه لاچ-هاي-س رد ا-ه لا-س ه-ك ى-نا-نآ صوصخ-ب ،نادن-مرن-ه و رن-ه ه-ب ه-جو-ت
 -ري-جنز رد ى-مدر-م حور ه-ب ىراذ-گ جرا - نادن-مرن-ه ن-يا را-ك ه-ب ىراذ-گ جرا .هر-مزور ت-سين ىر-ما ،د-نا هدو-ب
.دوب شيامه نيا صخاش

 هت-سد ىا-ه ماد-عا ىروآدا-ي م-سار-م ناو-ت ى-م ه-ك دو-ب ن-يا ش-يام-ه ن-يا ءهد-نزو-مآ راي-سب تاك-ن زا ىك-ي
 .در---ك لد---ب زي---ن ل---ح هار ىوجت---سج ىار---ب ىعم---جم ه---ب ،ىخ---يرا---ت ءهظ---فا---ح نت---شاد هگ---ن هد---نز ران---ك رد ،ار ىعم---ج
 ه-ما-نر-ب ه-ب ه-جو-ت ا-ب و لا-ح ن-يا ا-ب ،د-سر-ب ىا هجيت-ن ه-ب ا-ه ش-شو-ك ن-يا ا-ت هد-نا-م هار ىلي-خ زون-ه ه-ك ت-س ىعيب-ط
.تسا تبثم ،دنوش ىم رازگرب تلع نيمه هب هك ىرگيد ىاه

 رظنم---ه نا---نآ ا---ب ا---ه خ---سا---پ رد ه---ك نآ ه---ب ه---جو---ت نود---ب ،نا---نارنخ---س عم---ج رد صصخت---م دار---فا ت---كر---ش
 دو-خ ءه-بو-ن ه-ب ه-ك دنت-سه ى-تاي-بر-جت ل-ما-ح دار-فا ن-يا زا ك-ي ر-ه .د-ش وگتف-گ و ثح-ب حط-س د-شر ث-عا-ب ،مي-شا-ب
 رد ه-ك ىرگ-يد ناي-ك دراد ا-ج و تبث-م راي-سب ت-سيا هتك-ن ر-ما ن-يا ه-ب نا-گدنن-كراز-گر-ب ه-جو-ت .ت-سا تيم-ها ز-ئا-ح
.دنشاب هتشاد ىا هژيو هجوت هتكن نيا هب ،دننك ىم رازگرب ىشيامه نينچ هدنيآ

 راي-سب تاك-ن زا رگ-يد ىك-ي ىلل-ملا ني-ب تاي-بر-جت لو-ح ثح-ب ه-ب ش-يام-ه زا شخ-ب ك-ي صاصت-خا تيم-ها
 زا رگ-يد ىا-هروش-ك« :ه-ك دو-ش ى-م ما-جناً الومع-م ه-چ نآ زا ر-تار-ف ت-س ى-ما-گ ماد-قا ن-يا .دو-ب م-سار-م ن-يا تبث-م
 لم-ع رد و ىن-شور ه-ب نارگ-يد تاي-بر-جت زا شزو-مآ تيم-ها ىور ا-ج ن-يا .»د-نو-ش علط-م هت-فر ا-م ر-ب ه-ك ى-تا-يان-ج
.دش هداد ناشن
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 و مه--م راي--سب ىر--ما ش--يام--ه ن--يا ىراز--گر--ب ه--ك ما هديق--ع ن--يا ر--ب ،د--ش هتف--گ ه--چ نآ ما--مت ه--ب ه--جو--ت ا--ب
 دن-شاب-ن هت-سخ .دو-ب دنم-جرا راي-سب هدنن-ك راز-گر-ب نات-سود را-ك .ت-سا تبث-م راي-سب ش-يام-ه ن-يا زا ن-م ى-با-يزرا
!دنشاب رادياپ و قفوم هك ديما و

۲۰۰۸ ربماتپس ۳۰ كيزكم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
راكيپ و هشيدنا تياس ،ىنيفانوب د هبا اب هبحاصم هب ك ن - )۱(
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