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:ىراد هيامرس اب دربن ىناهج ءهصرع زا نوگانوگ ىياهزادنا مشچ و رابخا

»!ام ءهزرابم هب اه هدوت نتسويپ هن و تساه هدوت ءهزرابم هب نتسويپ ام ءهفيظو«

 زا ا8ت ؛ميرادر8ب ت8سد ندو8ب ناس8نا زا ا8ت ؛دو8ب ا8م ندر8ك ناوي8ح ]هجنك8ش زا[ فد8ه «
 مي8ناوت8ن هدن8يآ رد ه8ك دنن8ك نا8م جل8ف ا8ت ؛ميو8ش نامي8شپ و مدا8ن ميدر8ك هزراب8م ه8ك ن8يا
»...ميريذپب ار دندوب هديد هيهت ناميارب هك ىتشونرس ات و ؛مينك هزرابم

        

 اب هبحاصم
 سانرآ ايرولگ و اوليس وبوكاخ

 ERPI ۱رگشروش قلخ ىبالقنا شترا ناراذگناينب زا
۲۰۰۹ ربتكا ات ۱۹۹۹ ربتكا زا ىسايس ىنادنز لاس هد و

وكيزكم رهش ، ۲۰۰۹ ربماون ۲ ،ىميدق مارهب

 زا د888شا888ب ىرب888خ ميراد راظت888نا ،د888سر ى888م ىا ه888ما888ن ها888گر888ه .ميا هدر888ك تدا888ع د888ب راب888خا ه888ب ه888ك ت888سا888ه تد888م
 دن8چ .نا8نآ لت8ق ىت8ح ا8ي و هجنك8ش ،ى8عامت8جا و ى8ساي8س ن8يزراب8م ند8ش ريگت8سد ،شكتم8حز مدر8م و ،نار8گرا8ك بو8كر8س
 تفگ8ش رب8خ نآ زا دع8ب زور و .د8ش دازآ سا8نرآ ا8يرول8گ :دي8سر ا8م ه8ب ىٔىانثت8سا رب8خ ك8ي ۲۰۰۹ ربت8كا ۲۸ رد ،شي8پ زور
...دش دازآ نادنز زا زين اوليس وبوكاخ :درك ريگلفاغ ار ام مود زيگنا

 زا س88پ( ك88يزك88م رد مه88م حل88سم نا88مزا88س ني88مود ناراذگ88ناين88ب زا ،)وي88نوت88نآ هد88نا88مر88ف(س88لا88گو88ن اولي88س و88بو88كا88خ
 ىٔىات88سور سراد88م ملع88م و88بو88كا88خ .ت88سا ERPI -رگ88شرو88ش قل88خ ى88بالق88نا ش88ترا ،)ىل88م شخب88يدازآ ىت88سيتا88پاز ش88ترا
 و ،دنن888ك ى888م ليص888حت نآ رد ه888ك ىدار888فا ى888گد888نز ا888ب نتخي888مآرد ر888طا888خ ه888ب ،سراد888م عو888ن ن888يا رد را888ك ،ك888يزك888م رد .دو888ب
 .دنن8ك ناي8ب ار دو8خ دن8ناو8ت ى8م لاك8يدار ىا8ه شبن8ج نآ رد ه8ك ت8سا هدو8ب ىٔىاض8ف هشيم8ه ،ى8ناق8هد ءهع8ما8ج رد نت8سيز
 و ر8عا8ش و8بو8كا8خ .د8ش ريگت8سد ى8تاليكش8ت رار8ق ر8س سيل8پ صوصخ8م ىا8هوري8ن ءهلم8ح رد ۱۹۹۹ ربت8كا ۱۹ زور رد وا
 ه888ب ادا888نا888ك رد و س888يو888س ،ش888ير888تا ،ك888يزك888م رد هاگش888يا888من و هزو888م دن888چ رد هلم888ج زا شرا888ثآ ه888ك هت888سجر888ب ت888س ى888شاق888ن
 دازآ ،ك8يزك8م لام8ش رد  ۲ت8يرا8يا8ن ت8لا8يا رد ،كيپ8ِت ناد8نز زا ۲۰۰۹ ربت8كا ۲۹ زور رد ىو .ت8سا هد8ش هت8شاذ8گ ش8يا8من
 وك88يزك88م ر88هش لام88ش سو88بو88تا لاني88مر88ت ه88ب ربت88كا ى88س هعم88ج زور حب88ص رد .ت88شگ ك88يزك88م ر88هش ى88هار هل88صا88فال88ب و د88ش
 ك8ي مزا8ع وا ا8ج نام8ه زا .د8ندر8ك لابقت8سا ىو زا قو8ش دا8ير8ف و راع8ش ا8ب ،د8ندو8ب هت8فر شزاوشي8پ ه8ب ه8ك ىعم8ج .دي8سر
 تي8فاع8م و هجنك8ش ا8ب هزراب8م نم8جنا« ط8سو8ت سا8نرآ ا8يرول8گ ىدازآ ر8طا8خ ه8ب لب8ق زور زا ه8ك د8ش ى8تا8عوبط8م س8نارفن8ك
.دوب هدش هدناوخارف CCTI۳ - »تازاجم زا
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 رد ىا هدو888ت شبن888ج ني888لاع888ف وز888ج ،ERPI ناراذگ888ناين888ب زا رگ888يد ىك888ي ،)ارورؤىآ لنل888ك( سي888گآ سا888نرآ ا888يرول888گ
 نا8گدن8هد ه8مادا ا8ب ،وررر8گ ت8لا8يا رد ىك8ير8چ شبن8ج ا8ب ت8لا8يا ن8يا سيل8پ گن8چ زا ز8ير8گ زا س8پ ىو .دو8ب زور8كار8ب ت8لا8يا
 هور88گ و نا88مزا88س دن88چ نت88سوي88پ م88ه ه88ب زا ٥»ى88بالق88نا ىقل88خ ش88ترا« ۱۹۹۶ لا88س رد .دنكي88م رار88قر88ب د88نوي88پ ٤»ارق88ف بز88ح«
 باعش88نا زا س88پ .ددر88گ ى88م باعش88نا را88چد را88ك كب88س رد فالت88خا زا تل88ع ه88ب دو88خ ،ا88هدع88ب ه88ك دو88ش ى88م ليكش88ت حل88سم
 ERPI رد ه88ك رو88ط نآ ،ارورؤىا لنل88ك .دو88ش ى88م هارم88ه رگ88شرو88ش قل88خ ى88بالق88نا ش88ترا ا88ب ،»ى88بالق88نا ىقل88خ ش88ترا« رد
 ى8سو8تو8پ زئىو8ل ن8س رد ىمي8ت ءه8نا8خ ك8ي رد ،هد8ش ريگت8سد )و8بو8كا8خ( شر8سمه ه8ك نآ زا س8پ زور ود ،د8ش ى8م هدي8ما8ن
 ناد88نز زا ىلب88ق رب88خ نود88ب ،ب88ش ر88س ،ربت88كا ۲۸ هبن88ش جن88پ زور رد ا88يرول88گ .دو88ش ى88م ريگت88سد ك88يزك88م ى88بر88غ لام88ش رد
.دش دازآ ٦كيزكم تلايا رد ، التؤىاكانيچ

 ق888يا888قد ني888لوا نام888ه زا نا888نآ .د888نر888يذ888پ ى888م ار ت888لود هيل888ع شرو888ش ماه888تا ،ناد888نز لوا ءهظ888حل نام888ه زا ،ود ر888ه
 ىلك8ش ر8ه د8ندقتع8م و دن8ناد ى8م مزال ار ى8تازراب8م لاك8شا ما8مت ه8ك د8ندر8ك دي8كأ8ت فلتخ8م ىا8ه هب8حاص8م رد نا8ش ىدازآ
.دباي ىم تيمها طيارش هب هتسب هزرابم زا

 هشيم8ه وررر8گ رد .ت8سا ك8يزك8م بون8ج رد وررر8گ ت8لا8يا رگ8شرو8ش قل8خ ى8بالق8نا ش8ترا تي8لاع8ف ىل8صا ز8كر8م
 ري888خا نارود نوي888بالق888نا ن888يرت888فورع888م زا ن888ت ود .ت888سا هت888شاد دو888جو ىا هدو888ت تازراب888م م888ه و هدو888ب م888كا888ح بو888كر888س م888ه
 ت8سد و .د8نا هت8شاد تي8لاع8ف ت8لا8يا ن8يا رد )ىٔىات8سور سراد8م ملع8م ود ر8ه( ۷زِك8سا8ب وران8خ و ساي8نا8با8ك وي8سو8ل ،ك8يزك8م
 بو88كر88س ا88ب اهن88ت ه88ك د88ندو88ب ت88لا88يا ن88يا نا88ناق88هد حل88سم ىوزا88ب ود ،۸»ى88بالق88نا ىل88م ى88ند88م نم88جنا« و »ارق88ف بز88ح« ر88خآ
 .دندش هتشادرب نايم زا دوب سيلپ ىمسر ىاهورين و نايماظن هبش ،شترا ءهتخيسگ نانع

 رد .دن88هد ى88م رار88ق هلم88ح درو88م ار و88كرا88چ لِا ىات88سور ك88يزك88م ش88ترا ىا88هوري88ن ۱۹۹۸ نٔىوژ ۷ ب88ش همي88ن رد
 ريگت8سد ۹ارو8ما8س اك8يرا ]منا8خ[ و ز8ِترو8ك نِر8فِا هلم8ج زا ،رف8ن ۲۲ و ىم8خز رف8ن ۵ ،دن8سر ى8م لت8ق ه8ب رف8ن ۱۱ هلم8ح ن8يا
 رد هد8ش ر8شتنم راب8خا قب8ط .د8ندر8گ ى8م موكح8م سب8ح لا8س جن8پ ه8ب ها8گدادي8ب رد هجنك8ش لم8حت زا س8پ ه8ك ،د8نو8ش ى8م
 ىار8888ب فار8888طا ىا8888هات8888سور مدر8888م و ERPI نا8888گدن8888مزر ني8888ب دو8888ب ىت8888سشن ات8888سور ن8888يا ءه8888سرد8888م رد ،ك8888يزك8888م تا8888عوبط8888م
 ا888هات888سور نين888كا888س ق888فاو888ت و ىلب888ق ءهزا888جا ا888ب ت888سشن ن888يا .مدر888م ىا888هزاي888ن لو888ح ثح888ب و ىك888ير888چ ىوري888ن ن888يا ى888فرع888م
 ات8888سور رد ار ب8888ش ه8888ك نآ ر8888طا8888خ ه8888ب دو8888خ نا8888گدن8888مرز زا ىا هي8888عال8888طا رد ERPI ،نآ زا دع8888ب زور .دو8888ب هد8888ش راز8888گر8888ب
 ازارد ه8ب ت8سشن ه8ك ا8ج نآ زا ى8لو دن8نا8مب ات8سور رد ش8نا8گدن8مزر هدوب8ن رار8ق ه8ك د8هد ى8م ر8كذ8ت ،هدر8ك داقت8نا د8ند8نا8م
 .دنناسرب حبص هب ار بش اتسور ءهسردم رد نانآ هك هدش نآ رب ميمصت ،هديشك

 ىا888ه هي888عال888طا رد نا888ير888ج ن888يا ا888ه دع888ب .د888ش ىنل888ع رگ888شرو888ش قل888خ ى888بالق888نا ش888ترا ه888ك دو888ب را888ب نيت888سخن ن888يا
 ه8ب و د8نا هدر8ك باعش8نا EPR »قل8خ ى8بالق8نا ش8ترا« ما8ن ه8ب رگ8يد ىك8ير8چ نا8ير8ج ك8ي زا نا8نآ ه8ك ت8شاد ناي8ب نو8گا8نو8گ
 .دندقتعم ىراتخم دوخ و ىا هدوت ىورين لاجنج نودب و مارآ ىياپرب

 نا8گدن8مزر و د8نا8م ى8قا8ب هدروخ8ن ت8سد ERPI رات8خا8س ،سا8نرآ ا8يرول8گ و اولي8س و8بو8كا8خ ىريگت8سد دو8جو ا8ب
.دنداد دشر ،هدرك ظفح ار ناشتاليكشت روشك رگيد طاقن ىخرب و ورررگ تلايا رد نآ

 ى8يا8پر8ب و د8ش ك8يدز8ن ىت8سيتا8پاز شبن8ج تاي8بدا ه8ب رت8شيب ه8چر8ه ERPI تاي8بدا ج8يرد8ت ه8ب ىرا8ج ىا8ه لا8س رد
.تفرگ رارق راكروتسد رد اهاتسور ىراتخم دوخ

 ىت88888سيتا88888پاز ش88888ترا ،وك88888يزك88888م ر88888هش ه88888ب سا88888پاي88888چ زا ا88888ه ت88888سيتا88888پاز ميظ88888ع ىٔىامي88888پ هار ى88888ط ۲۰۰۱ لا88888س رد
 .دن88ك روب88ع نا88ش ق88طان88م زا ه88ك د88هاو88خ ى88م هزا88جا ERPI زا هلم88ج زا ،روش88ك ن88يا حل88سم تا88نا88ير88ج زا ىل88م شخب88يدازآ

ERPI رف8ن راز8ه ى8س ه8ب ب8ير8ق ،ورر8گ ت8لا8يا رد الآوگ8يا ر8هش رد هكل8ب ،در8ك ت8يام8ح ا8ه ت8سيتا8پاز ماد8قا ن8يا زا اهن8ت ه8ن 
 ،۲۰۰۱ سرا8م ها8م رد .د8ندو8ب ERPI ى8نا8مزا8س ىا8ه هدو8ت نا8نآ زا ىراي8سب ه8ك د8ندر8ك  لابقت8سا ىت8سيتا8پاز تٔىي8ه زا
 سا8نرآ ا8يرول8گ ،د8نري8گ ى8م دو8خ رايت8خا رد ار ك8يزك8م ]هرگن8ك[ ىل8م سل8جم نوب8ير8ت ت8سيتا8پاز نا8هد8نا8مر8ف ه8ك ى8لا8ح رد
.دنك ىم ىرازگساپس ناشتازرابم رطاخ هب اه تسيتاپاز زا زيمآ تبحم ىا همان رد )ارورؤىآ لنلك(

 رد ،ا88چور88گال ىت88سيتا88پاز ىات88سور رد ۱۰»رگ88يد ىرازرا88ك« سي88سأ88ت ش88يام88ه رد ،۲۰۰۵ رب88ماتپ88س ۱۶ زور رد
 و بو8888كر8888س و ،مي8888سانش8888ب م8888سا ه8888ب ار نا8888مناي8888ناد8888نز ىاق8888فر د8888يا8888ب« :تف8888گ سو8888كرا8888م هد8888نا8888مر8888ف نواع8888م ،سا8888پاي8888چ ت8888لا8888يا
 هيل8888ع ارا8888خالاداو8888گ ر8888هش رد بو8888كر8888س زا ى8888تا8888مدق8888م ىا8888ه ت8888سشن زا ىك8888ي رد .ميرب8888ب ما8888ن ت8888حار8888ص ه8888ب ار رگ8888بو8888كر8888س
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 ى8من ر8طا8خ ه8ب ار ناي8ناد8نز ما8ن دنتف8گ ى8م نخ8س ه8ك ا8ه نآ ؛د8مآ ناي8م ه8ب نخ8س ،د8نا رگ8يد ى8ناه8ج نا8هاو8خ ه8ك ى8نا8ناو8ج
 لم8ع رو8ط ن8يا مي8ناو8ت ى8من »رگ8يد ىرازرا8ك« نازراب8م ناون8ع ه8ب ا8م .دزاد8نا ى8م ا8م ماد8نا ر8ب هزر8ل عو8ضو8م ن8يا .د8ندروآ
 ا8ج ن8يا مي8هاو8خ ى8م .مينك8ن شو8مار8ف ار سكچي8ه و ميراذگ8ن اهن8ت ار سكچي8ه و ،مي8شا8ب رادا8فو نا8مياق8فر ه8ب د8يا8ب .مين8ك
 ىاض8888عا ىا8888ه فر8888ح ر8888گا - و د8888نا ى8888ناد8888نز ه8888ك ،نز ك8888ي و در8888م ك8888ي ،قي8888فر ود زا ،مرب8888ب ما8888ن هت8888سجر8888ب ى ه8888نو8888من ود زا
 نيمش88ش روظن88م[ ۱۱»هي88ناي88ب نيمش88ش« ه88ب - مي88هد رار88ق كال88م د88ندو88ب هد88مآ ى88تا88مدق88م تاسل88ج زا ىك88ي ه88ب ه88ك ار ناشلي88ما88ف
 ا88يرول88گ قي88فر و س8ِ8لا88گو88ن اولي88س و88بو88كا88خ قي88فر زا مراد .د88نا هت88سوي88پ ].م .ت88سا88نودن88كال لگن88ج زا ا88ه ت88سيتا88پاز هي88ناي88ب
».رگشروش قلخ ىبالقنا شترا ناينادنز ،منز ىم فرح سيگآ سانرآ

 عا8فد و ندر8ب ما8ن تيم8ها ءهرا8ب رد م8ه زا8ب س8ِلا8گو8ن اولي8س و8بو8كا8خ زا ىٔىاب8يز رع8ش ءهمل8كد ا8ب سپ8س سو8كرا8م
 ر8ت مه8م ىزي8چر8ه زا سو8كرا8م ماي8پ ع8قاو رد ا8ما .د8نار نخ8س نا8گداد نا8ج و نا8گد8ش ر8ثالادوقف8م ،ى8ساي8س ناي8ناد8نز زا
 ه88ب رگ88يد ىو88س زا و ،د88هد ى88م ناش88ن ك88يزك88م ىك88ير88چ ىا88هور88گ ن88يرتمه88م زا ىك88ي ه88ب ار دو88خ ىك88يدز88ن ىٔىو88س زا وا .دو88ب
 .دنتسين اهنت اهتسيتاپاز هك دنك ىم ىروآداي )كيزكم ىسايس ىسيلپ( ۱۲نِسيس

 ال88تؤىا88نوكي88چ ناد88نز ل88باق88م رد ىريث88ك تيعم88ج ا88ب هارم88ه سو88كرا88م هد88نا88مر88ف ،۲۰۰۶ ل88يروآ ۲۵ زور رد ا88هدع88ب
 ىو ه8چر8گا .د8شك ى8م راظت8نا ار سا8نرآ ا8يرول8گ تا8قال8م و ناد8نز ه8ب دورو ءهزا8جا ت8عا8س جن8پ دود8ح و د8با8ي ى8م روض8ح
 ن88يزراب88م ه88ب ار شا ىرادا88فو ،دو88خ ىنل88ع روض88ح رط88خ لوب88ق ا88ب وا لا88ح ن88يا ا88ب ،دو88ش ى88من ناي88ناد88نز راد88يد ه88ب ق88فو88م
.دهد ىم ناشن رگيد

 عو88ضو88م ه88ك ىدر88گزي88م رد ،»ه88نادنمت88فار88ش مش88خ ى88ناه88ج لاويت88سف نيت88سخن« رد ،۲۰۰۸ رب88ما88سد ۲۸ زور رد
 شدو88خ ىاد88ص ا88ب ه88ك ه88لاق88م ن88يا( د88ش هٔىارا سا88نرآ ا88يرول88گ زا دنم88شزرا و ب88لا88ج راي88سب ىا ه88لاق88م  ،دو88ب بو88كر88س نآ
.)دوب هدش طبض نادنز نورد رد لبق زا دش شخپ

 ه8ك س8ِلا8گو8ن اولي8س و8بو8كا8خ ى8شاق8ن را8ثآ هاگش8يا8من زا ىتٔىي8ه ا8ب هارم8ه سو8كرا8م هد8نا8مر8ف نواع8م دع8ب ىدن8چ
.درك راديد ،دش ىم رازگرب )ىكيزكم هتسجرب شاقن( ۱۳سوريكيس ءهزوم رد

 و سا888نرآ ا888يرول888گ و اولي888س و888بو888كا888خ ريگي888پ و ع888طا888ق ءهزراب888م رگ888يد ىو888س زا و ا888ه د888ش و د888مآ ن888يا و888س ك888ي زا
 رگ8يد ىرازرا8ك ني8لاع8ف ءهزراب8م م8چر8پ ه8ب نا8نآ ءهيض8ق ه8ك د8ش ث8عا8ب هلم8ج زا ،نا8نآ ب8نا8ج زا ت8سرد ىا8ه كيت8كا8ت ذاخ8تا
.ددرگ لدب ىسايس ناينادنز زا عافد رد

 تو888عد ه888ب ه888ك ى888تا888عوبط888م س888نارفن888ك ى888ط ،وك888يزك888م ر888هش ناراگ888ن ه888ما888نزور پول888ك رد ۲۰۰۹ ربت888كا ۳۰ زور رد
 ار دو8خ ع8ضو8م رگ8يد را8ب ك8ي س8ِلا8گو8ن اولي8س و8بو8كا8خ ،د8ش راز8گر8ب »تازاج8م زا تي8فاع8م و هجنك8ش ا8ب هزراب8م نم8جنا«
 ىت88سيتا88پاز ش88ترا ا88ب ،ت88سا ERPI ا88ب ن88م بل88ق .ت88سا88ه ك88ير88چ ا88ب ن88م بل88ق« :در88ك ناي88ب ىن88شور ه88ب شبن88ج ا88ب هط88بار رد
 زا ىرگ88يد عو88ن رد ميروبج88م ا88م الا88ح ا88ما .ت88سين هد88ش هت88خان88ش ناش88ما88ن ه88ك رگ88يد ىا88ه ىلي88خ ا88ب و ...ىل88م شخب88يدازآ
 لك88شا ما88مت نانچم88ه لي88لد نيم88ه ه88ب .من88ك ى88م راتت88سا ار مدو88خ ام88ش رد ن88م و د88يا طول88ب ت88خرد ام88ش و :مي88شا88ب لگن88ج
 ا88ب نانچم88ه ى88لو ...مي88شا88ب هت88شاد ت88كر88ش ىا هدو88ت ءهزراب88م رد ه88ك ت88سا88م ءهفي88ظو الا88ح .من88ك ى88م ر88يدق88ت ار ى88تازراب88م
».متسه مياقفر

 هب8حاص8م هد8ش ا8هر دن8ب زا هزا8ت ى8ناد8نز ود ن8يا ا8ب مي8ناوت8ب ها8تو8ك ى8نا8مز رد ه8ك د8مآ ت8سد ه8ب ىت8صر8ف ،ىرا8ب
 و ا8يو8گ نا8بز ،ا8م ىار8ب هب8حاص8م ن8يا ى8ط ب8لا8ج راي8سب تاك8ن زا ىك8ي .دين8ك ى8م هظ8حال8م ر8يز رد ه8ك مي8شا8ب هت8شاد ىا
.تس ىمدرم شبنج هب نانآ ىكيدزن رگنايب هك دوب نازرابم نيا ءهداس

 هت88فر88يذ88پ ما88جنا سا88نرآ ا88يرول88گ ىدازآ زا س88پ زور ه88س و اولي88س و88بو88كا88خ ىدازآ زا س88پ زور ود هب88حاص88م ن88يا
 زا ىراي888سب ميت888سناو888ت ى888من ،ت888قو ت888يدود888حم تل888ع ه888ب و د888نر888ب ى888م ر888سب ار ناد888نز ىاو888ه و لا888ح رد زون888ه نا888نآ .ت888سا
 ا8ب رت8شيب ه8چر8ه ار ى8نار8يا نازراب8م مي8ناوت8ب هدن8يآ رد ميراودي8ما .مين8ك حرط8م نا8نآ ا8ب ،دنت8سه زي8ن مه8م ه8ك ار ى8تالاؤ8س
.ميزاس انشآ نانآ ىاهراك و اه هبرجت

۲۰۰۹ ربماون ۳
وكيزكم رهش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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 ىط???يار???ش ه???چ ؛د???يدو???ب هد???ش ريگت???سد رگ???شرو???ش قل???خ ى???بالق???نا ش???ترا نا???گدن???مزر ناون???ع ه???ب ام???ش :لاؤ???س
 ث?عا?ب ى?تاك?ن ه?چ و ؟دن?ماد?ك ش?فاد?ها ؟ت?فر?گ لك?ش ه?نوگ?چ ERPI ؟دين?يز?گر?ب ار ه?ناحل?سم ءهزراب?م ه?ك د?ش ث?عا?ب
؟دش ىبالقنا ىقلخ شترا زا نآ باعشنا
 ،دراد ار شدو888888خ ىصخ888888ش خ888888يرا888888ت س888888ك ر888888ه :اولي888888س و888888بو888888كا888888خ          
 .د8ناش8ك ى8م ه8ناحل8سم ءهزراب8م ه8ب ًالث8م ار صخ8ش ه8ك هژ8يو و ه8ناگ8ي ىلك8ش
 بو88كر88س زا ى88ها88گآ صوصخ88ب و ،ى88فر88ط زا رق88ف ا88ب ى88گد88نز ،ن88م درو88م رد
 د88ش ث88عا88ب اهن88يا .دو88ب هدنن88ك نييع88ت ،هدات88فا قاف88تا روش88ك ن88يا رد ه88ك ىٔىا88ه
 و ى8888888عامت8888888جا عا8888888ضوا رييغ8888888ت ىار8888888ب هزراب8888888م ىوزرآ زي8888888چر8888888ه زا لب8888888ق ه8888888ك
 هار م88ه رييغ88ت ن88يا ىار88ب هكن88يا ه88ب ه88جو88ت ا88ب ،د88شا88ب هت88شاد دو88جو ى88ساي88س
 ءهزراب8888م ق8888ير8888ط زا ىنع8888ي زي8888مآر8888هق م8888ه و دو8888ش ى8888م حرط8888م زي8888مآ ت8888ملاس8888م
 ن888يا د888ش حرط888م ل888يد888ب ناون888ع ه888ب ه888ناحل888سم ءهزراب888م هك888نآ تل888ع .ه888ناحل888سم
 دو88ب اجن88يا .دو88ب هد88نا88م هجيت88ن ى88ب هت88شذ88گ زي88مآ ت88ملاس88م تازراب88م ه88ك ت88سا
 .مدو8ب حل8سم نا8مزا8س ك8ي ىوجت8سج رد ،ه8لا8س ۱۶ -۱۵ ناو8ج ك8ي ،ن8م ه8ك
 رار8قر8ب سا8مت نآ ا8ب دوش8ب ه8ك دوب8ن ىا ه8ناحل8سم شبن8ج .د8ش عور8ش ميدر8ك ى8م ى8گد8نز تخت8يا8پ رد ه8ك ى8نا8مز وجت8سج
 ا8ي و ه8ير8شن نآ رد دو8ب نك8مم ه8ك ىٔىا8ه ىٔىامي8پ هار رد الث8م ،ه8نا8حو8ل هدا8س لاك8شا ا8ب .د8ش ان8شآ نآ ا8ب نا8سآ ا8ي و در8ك
 وا ا8ب دن8ك ى8م شخ8پ هي8عال8طا ه8ك مد8يد ار ى8سك ر8گا ا8ت مدر8ك ى8م ت8كر8ش ،دو8ش شخ8پ حل8سم ىا8ه هور8گ زا ىا هي8مال8عا
...درك رارقرب طابترا اهنآ اب دش ىمن هك روط نيا اما .مدنويپب امش هب مهاوخ ىم هك ميوگب و منزب فرح

.دش ىلمع طابترا ىدوخ هب دوخ ىا هويش هب اه دعب

 رد زي8888مآ ت8888ملاس8888م ىا هدو8888ت شبن8888ج ك8888ي ه8888ب ن8888م :سا8888نرآ ا8888يرول8888گ          
 ناي8888ناد8888نز ىدازآ ىار8888ب ه8888ك مت8888شاد قلع8888ت ،زور8888كار8888ب ت8888لا8888يا رد ا8888باس8888يروا
 دن88چ ىدازآ ت88سناو88ت شبن88ج ن88يا .در88ك ى88م تي88لاع88ف ت88لا88يا نام88ه ى88ساي88س
 رد ،ه8888لا8888س ۱۸ ،مدو8888ب ناو8888ج ن8888م .درواي8888ب ت8888سد ه8888ب ار ناي8888ناد8888نز زا رف8888ن
 ار88888م .د88888ش زا88888غآ بو88888كر88888س .اكي88888لوب88888نو88888س ىا88888ه نات88888سهو88888ك رد ى88888نا88888مزا88888س
 ىاق88فر .د88نداد88ن ى88سك ه88ب ىرب88خ ن88م زا زور راه88چ ا88ت و د88ندر88ك ت88شادزا88ب
 د8ندي8شو8ك .د8ش ريگت8سد را8ب ود مر8هاو8خ .دنت8فر8گ رار8ق بيقع8ت ت8حت رگ8يد
 ت88888حت تد88888ش ه88888ب و .دن88888نا88888سر88888ب لت88888ق ه88888ب ار نا88888مزا88888س ىاق88888فر زا رف88888ن دن88888چ
 ى88م نك88مم ري88غ ا88ج نآ رد ار ى88گد88نز ه88ك ىرو88ط ه88ب ،ميت88فر88گ رار88ق تب88قار88م
 ى8ساي8س تي8لاع8ف و مور8ب ا8ج نآ زا ا8ي ه8ك دو8ب ن8يا لاؤ8س ن8يا ر8ب ان8ب .در8ك
 ه88ب ًاميقت88سم بو88كر88س جو88م ن88يا نو88چ( مدر88ك كر88ت ار ]زور88كار88ب[ ت88لا88يا ن88م .مريگ88ب شي88پ ىفخ88م ى88گد88نز ا88ي ،من88ك ا88هر ار
 ه88ب ن88م مش88چ ى88لو ،دوب88ن مارآ ناون88ع چي88ه ه88ب ه88ك ىت88لا88يا .مت88فر وررر88گ ت88لا88يا ه88ب و )ت88فر88گ ى88م ما88جنا راد88نا88مر88ف روت88سد
 طاب8ترا رد ىدا8يز ىا8ه شبن8ج نآ رد هشيم8ه ه8ك ت8سا ىت8لا8يا وررر8گ( د8ش زا8غآ طاب8ترا ىار8ب وجت8سج س8پ .دو8ب هدن8يآ
 ه8888ب ىتين8888ما ظا8888حل ه8888ب رگ8888يد را8888ب ك8888ي ه8888ك د8888ش ى8888من ،م8888شا8888ب ىنل8888ع مت8888سناو8888ت ى8888من رگ8888يد ن8888م .)هت8888شاد دو8888جو ا8888ه ك8888ير8888چ ا8888ب
.مدروآ تسدب ار ميقتسم طابترا لاس دنچ زا سپ ،مزوسب حالطصا

.درك اديپ ارم ،شبوخ سناش زا و :اوليس وبوكاخ
]دندنخ ىم ود ره[

؟ديدوب نامزاس كي وضع نامز نآ رد امش سپ :لاؤس
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 نو8چ ما ى8ضار ت8با8ب ن8يا زا راي8سب .دو8ب ارق8ف بز8ح ،مت8سوي8پ نآ ه8ب ن8م ه8ك ى8نا8مزا8س ني8لوا :اولي8س و8بو8كا8خ
 .ت88شاد رابت88عا ىلي88خ و ،دي88مزر ى88م ك88يزك88م ش88ترا هيل88ع ى88نات88سهو88ك ءهقطن88م ك88ي رد ى88ماظ88ن ىلك88ش ه88ب ه88ك دو88ب ى88نا88مزا88س
 ا8ب لوا .ت8شاذ8گ ر8س ت8شپ ار ىددعت8م ىا8ه فالتٔىا و دا8حتا و هل8حر8م دن8چ هور8گ ن8يا .دو8ب ساي8نا8با8ك وي8سو8ل نآ رب8هر
 ه8888ب د8888ش ل8888يدب8888ت هور8888گ ن8888يا دع8888ب و داد ليكش8888ت ار PROCUP-PDLP و در8888ك تد8888حو PROCUP ما8888ن ه8888ب هور8888گ ك8888ي

EPR. نات8سهو8ك رد نا8ناق8هد ى8هد8نا8مزا8س ءه8بر8جت سا8سا ر8ب و تي8لاع8ف ى8تد8م زا س8پ .مد8نا8م لاع8ف نآ رد نانچم8ه ن8م 
 ه8ك ى8ها8گد8يد .در8ك رييغ8ت ت8شاد دو8جو EPR رد سپ8س و PROCUP-PDLP  نارود زا ه8ك ى8ها8گد8يد ،وررر8گ ىا8ه
 وا ى8پ رد ا8ه هدو8ت و ت8سه ىرا8ك ر8ه ه8ب ردا8ق و د8ناد ى8م ار زي8چ هم8ه ه8ك ىا ه8فر8ح ردا8ك و ،زات8شيپ شق8ن زا كرد ىور
 ناي8مو8ب نينچم8ه و ناق8هد ىا8ه هدو8ت زا ه8ك ىت8خان8ش سا8سا ر8ب ها8گد8يد ن8يا .در8ك ى8م دي8كأ8ت راي8سب ،دات8فا دن8هاو8خ هار
 ا88ب ا88ي ىنيع88م ىا88ه تي88حال88ص ا88ب طق88ف ناو88ت ى88من ه88ك د88نامه88ف نازراب88م ه88ب مدر88م ا88ب ى88گد88نز ن88يا .در88ك رييغ88ت دروآ ت88سد ه88ب
 ى888م ه888بر888جت سا888سا !ه888ن ،ه888ن .در888ك م888هاو888خ ىرب888هر ار ام888ش ن888م ،ديتفي888ب هار م888لاب888ند تف888گ مدر888م ه888ب و د888مآ ىب888سن شزو888مآ
 هارم88ه ه88ك ت88سا ن88يا ا88م ءهفي88ظو هكل88ب ت88سين ىرب88هر ا88م شق88ن و ت88سا قل88خ دو88خ ،دن88ك ى88م بالق88نا ه88ك ى88سك ه88ك د88نامه88ف
 ا88ج ن88يا زا ه88بر88جت ن88يا .ا88م ءهزراب88م ه88ب ا88ه هدو88ت نت88سوي88پ ه88ن و ت88سا88ه هدو88ت ءهزراب88م ه88ب نت88سوي88پ ا88م ءهفي88ظو .مي88شا88ب اه88نآ
 فد88ه ا88ب نوي88بالق88نا ه88ك ىٔىا88ج ،دو88ب راوت88سا ل88ما88ك ىرا88ك ىفخ88م ر88ب ه88ك هت88شذ88گ ى88نا88مزا88س لك88ش ا88ب ه88ك دري88گ ى88م تٔىشن
 ار ا88ه نآ مدر88م رگ88يد ه88ك دنت88فر ى88م شي88پ ردق88نآ را88ك ن88يا رد و ،د88ندر88ك ى88م ىوزن88م ا88ه هدو88ت زا ار دو88خ ،تين88ما نت88شاد
 نا8ش هم8ه رف8ن ى8س ن8يا زا هزا8ت .ميدر8ك بذ8ج ار رف8ن ى8س دود8ح ا8م ا8ت دي8شك لو8ط لا8س ت8شه ًاب8يرق8ت .دنت8خان8ش ى8من
 هد8يا ن8يا نا8مزا8س رد تاد8هاش8م ن8يا سا8سا ر8ب .د8ندر8ك ى8م ى8يا8ه ىراكم8ه طق8ف هكل8ب ،د8ندوب8ن ا8م ه8ب نت8سوي8پ ه8ب ر8ضا8ح
 ا88ه هدو88ت ا88ب ؛در88ك ر88ت ميال88م ار ىفخ88م ى88گد88نز ؛در88ك كس88ير رت88شيب د88يا88ب ؛داد رييغ88ت ار زي88چ هم88ه د88يا88ب ه88ك دري88گ ى88م لك88ش
 نا88نآ ىا هدو88ت ترو88ص ه88ب د88يا88ب هكل88ب ،مين88ك بذ88ج ىدر88ف ترو88ص ه88ب ار دار88فا د88ياب88ن رگ88يد و ؛ت88شاد ىر88ت ميقت88سم طاب88ترا
 ات888سور نآ رد ه888ك ىط888يار888ش ،د888نا حرط888م ل888ما888ك ىا888هات888سور هكل888ب ت888سين دار888فا ر888س ر888ب عو888ضو888م رگ888يد .در888ك بذ888ج ار
 رد ه88ك ىرگ88يد ءه88بر88جت ا88ب دو88ب قبطن88م ه88بر88جت ن88يا .مي88ناد88ب ا88م ه88ك نآ نود88ب .د88شا88ب شبن88ج زا ى88شخب دري88گ ى88م ميمص88ت
 ا8ب ،نآ ني8لؤىسم ا8ب ل8ما8ك ىا8هات8سور نت8سوي8پ .دو8ب ىل8م شخب8يدازآ ىت8سيتا8پاز ش8ترا ءه8بر8جت ه8ك ،ت8شاد دو8جو روش8ك
 علط8م ىك8ير8چ شبن8ج زا اهن8ت ه8ن هم8ه ه8ك .ش8نا8كدو8ك و ،نادر8م ،نا8نز ،ش8يا8ه گرز8ب ردا8م و گرز8ب رد8پ ا8ب ،نآ سراد8م
.تساه نآ تسد رد دنهدب ماجنا دياب اه كيرچ هك ىٔىاهزيچ زا ىرايسب هكلب ،دنا

 ما8گ ك8ي ىفخ8م نا8مزا8س ك8ي ه8ب دورو ،ت8سا مولع8م متف8گ ه8ك ىرصتخ8م نام8ه زا ه8ك رو8ط نام8ه :سا8نرآ ا8يرول8گ
 ك88ي ا88ب ار ما هط88بار م88هاو88خ ى88م ىت88قو .ىفخ88م نا88مزا88س ك88ي زا ه88ن و مد88مآ ى88م ىا هدو88ت شبن88ج ك88ي زا ن88م .دو88ب ىتين88ما
 ،م8هد ه8مادا ىنل8ع شبن8ج ك8ي رد ار مت8كر8ش ىفخ8م ى8گد8نز ا8ب مناوت8ب ه8ك ت8سا ن8يا ىار8ب ،من8ك ى8م رار8قر8ب حل8سم نا8مزا8س
 .منك روصت ىٔىاج چيه رد ،مدوخ ىارب ار ىنلع تيلاعف ءهمادا ىرگيد لكش هب متسناوت ىمن نم نوچ

 رار88قر88ب م88طاب88ترا نا88مز نآ رد ه88ك ى88نا88مزا88س ر88ه ا88ب من88ك ى88م نام88گ و ،مت88شاد لا88س ۲۵ دود88ح ن88م نا88مز نآ رد
 بز8ح« نا8مزا8س نآ ه8ك مدر8ك ى8م نام8گ ن8م .دو8ب ن8م زاي8ن ن8يا نا8مز نآ .مدر8ك ى8م تي8لاع8ف نا8مزا8س نام8ه ا8ب ،د8ش ى8م
 .د88ندو88ب هد88ش ل88يدب88ت PROCUP-PDLPو ،هدر88ك تد88حو ىرگ88يد تا88نا88ير88ج ا88ب نا88نآ ه88ك مت88سناد ى88من ى88لو ت88سا »ارق88ف
.متشاد ىدايز ىتاپمس ارقف بزح هب نم

 .مت8شاد8ن نآ ا8ب ى8طاب8ترا چي8ه رگ8يد ،مد8ش جرا8خ ما هقطن8م زا ىت8قو .مد8ش نا8ير8ج ن8يا دراو ىدر8ف ىلك8ش ه8ب
 ضو8ع ار مم8سا د8يا8ب :مدر8ك ى8م عور8ش رف8ص زا د8يا8ب .ت8شاد ىرگ8يد ءهوح8ن مرا8ك الا8ح ،ىنل8ع تي8لاع8ف هم8ه نآ زا س8پ
...؛منك تبقارم مدوخ زا ؛دورن ول ىزيچ مشاب بظاوم ؛منك

 ى888م ،ميو888گ ى888من نا888مزا888س ن888يا ه888ب صتخ888م داقت888نا ناون888ع ه888ب ار ن888يا ،...نا888نز ا888م ه888ب صوصخ888م عو888ضو888م ك888ي
 ىا88ه ه88نا88خ ه88ب نداد ىتين88ما ش88شو88پ .د88ش ى88م لوح88م نا88نز ا88م ه88ب ل8ِ8گ را88ك ر88خآ ت88سد ى88لو ،ميمهف88ب ار نآ الا88ح مي88ناو88ت
 ت88سناو88ت ى88م »هان88گ ى88ب ءهچ88ب« ك88ي ن88يا ر88ب ان88ب .ه88لا88س راه88چ ءهچ88ب رت88خد ك88ي ا88ب مدو88ب اهن88ت نز ك88ي ن88م .دو88ب ا88م را88ك ىمي88ت
 زا88غآ ى88تاليكش88ت كر88حت دع88ب ى88لو .دو88ب ىا ه88بر88جت لا88ح ني88ع رد و ،مدو88ب ت88كا88س و مارآ ى88تد88م ن88م .د88شا88ب ى88بو88خ لم88حم
 .د8ش حرط8م تاليكش8ت شرت8سگ و ا8هات8سور و ا8ه شبن8ج ه8ب نا8م ند8ش ك8يدز8ن و را8ك ءهوي8ش رييغ8ت ىت8قو صوصخ8ب ،د8ش
.مدرك ىم تيلاعف ىرگيد لاكشا هب نم و دش ضوع مه نم تيلاعف لكش نامز نيا رد
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؟دش ليكشت ىنامز هچ ERPI :لاؤس
 ه8ب دع8ب ه8ك ميت8شاد قلع8ت PROCUP-PDLP ه8ب ا8م ه8ك ميتف8گ .دوب8ن ى8ناه8گا8ن ERPI ش8يادي8پ :سا8نرآ ا8يرول8گ

EPR نورد رد .دو88ب نا88مزا88س نام88ه نا88مزا88س ًالم88ع د88نور ن88يا رد .در88ك رييغ88ت EPR درو88م رد رظ88ن فالت88خا ه88ك ت88سا 
 ىعيب88ط .دي88شك لو88ط لا88س ود دود88ح ه88ك م88ك ت88عر88س ا88ب دو88ب ىدن88يار88ف ن88يا .د88ش عور88ش ىژ88تارت88سا و را88ك ءهوي88ش و حر88ط
 ىفلتخ8م تا8عو8ضو8م نا8مز ن8يا رد .ت8شاد دو8جو لب8ق زا نآ دن8يار8ف ى8لو ،د8شا8ب ى8ناه8گا8ن ىت8سيا8ب ى8م باعش8نا ه8ك ت8س
 تالا88يا حط88س رد تاليكش88ت را88ك زا ا88م ار88يز( ...مي88شا88ب ه88جوت88م نا88مدو88خ ه88ك نآ نود88ب ا88م ه88ك دو88ب ن88يا ىك88ي :دو88ب حرط88م
 رد را8888ك زا و8888بو8888كا8888خ ه8888ك ىٔىا8888هزي8888چ لث8888م ــ ميت8888شاد رب8888خوررر8888گ رد را8888ك زا طق8888ف هكل8888ب ،ميدوب8888ن رب8888خ ا8888ب ىروش8888ك رگ8888يد
 زا ،ى8عامت8جا شبن8ج ا8ب طاب8ترا ...د8ند8ش ى8م ما8غدا شبن8ج رد ل8ما8ك ىا8هات8سور ه8ك ن8يا زا و ــ در8ك ف8يرع8ت ا8هات8سور
 زي88ن  و دات88فا هار وررر88گ ت88لا88يا رد ۱۹۸۸ لا88س رد ىروهم88ج ت88سا88ير تا88باخت88نا  رد بلق88ت زا س88پ ه88ك ى88شبنج رد هلم88ج
 ه8888ك ت8888سا ل8888حم دو8888خ رد ار8888يز ،دو8888ب سوسح8888م رت8888شيب ندو8888ب ىل8888حم ر8888طا8888خ ه8888ب ه8888ك ۱۹۹۱ لا8888س رد ا8888ه ىراد8888شخب رد
 ا8جنآ زا .د8ندر8ك ى8م لاغ8شا ار ىراد8شخب و ىرادر8هش نامت8خا8س مدر8م نا8مز نآ .د8نو8ش ى8م باخت8نا ىل8حم ني8لؤىسم
 ىا هدو8ت شبن8ج .د8ش ى8من ك8يدز8ن مدر8م تازراب8م ن8يا ه8ب نا8مزا8س ،دو8ب هت8فر8گ ار ا8ج هم8ه ى8تا8باخت8نا باز8حا ىاض8ف ه8ك
 ى8شور ؛ميدر8ب را8ك ه8ب ىرگ8يد شور ،مي8شا8ب ه8جوت8م ه8ك نآ نود8ب ،ن8يا ر8ب ان8ب ،دروآ م8هار8ف نا8مزا8س د8شر ىار8ب ار هني8مز
 ا88ه نآ ه88ب ؛ميت88خو88مآ ى88م مدر88م زا شور ن88يا رد .دن88يآ ى88م باس88ح ه88ب ه88ك د88نا قام88عا مدر88م ،ىرب88هر ىا88ج ه88ب نآ رد ه88ك
 ى8م ميمص8ت ى8سك ىار8ب ه8ك ميت8سين ا8م رگ8يد هكن8يا ه8صال8خ .ميت8فر8گ دا8ي ار ىراتخ8م دو8خ نآ زا و ؛ميدرپ8س ى8م شو8گ
.ديايب دوجوب نئىاپ زا تردق دياب .ميهد ىم نامرف ىسك هب هك ميتسين ام و ميريگ

 ى888م »ترد888ق نت888فر888گ ت888سد888ب« ار ش888يو888خ فد888ه ميد888مآ ى888م نآ زا ا888م ه888ك ى888نا888مزا888س ه888ك دو888ب ن888يا رگ888يد عو888ضو888م
 رو888ط ه888ب و ،د888مآ د888هاو888خ دو888جو888ب رييغ888ت ،ىزا888س ى888م ار مسي888لاي888سو888س دع888ب ،د888ش هت888فر888گ ت888سد ه888ب ترد888ق ىت888قو« .ت888سناد
 نا888مز نآ ه888ك ىزي888چ .ميدو888ب دقتع888م ر888ما ن888يا ه888ب ا888م و »...و ،دو888ش ى888م ت888سرد م888ه نا888نآ قوق888ح و نا888نز ع888ضو كي888تا888مو888تا
 ار ىد88يد88ج زي88چ ،شبن88ج ا88ب و ا88ه هدو88ت ا88ب و قام88عا زا د88يا88ب .دو88ش ى88من ىرو88ط ن88يا ه88ك دو88ب ن88يا ميزو88ماي88ب ميدر88ك عور88ش
 زي88چ ،ىن88ك دو88با88ن ار ىزي88چ ت88سا رار88ق ر88گا .دن88ك شتيبث88ت ،هدر88ك عا88فد نآ زا د88ناوت88ب شبن88ج ه88ك ىد88يد88ج زي88چ .ت88خا88س
 ت88سد ،ى88شا88ب هت88شاد88ن نآ ىا88ج ه88ب ىرگ88يد زي88چ و ىن88ك دو88با88ن ار ىزي88چ ر88گا ار88يز .ىراذگ88ب نآ ىا88ج ه88ك ت88سه ىرگ88يد
 نآ ه8ب د8يا8ب ه8ك ميدقتع8م ا8م ى8لو ت8سا ر8ت هديچي8پ و ر8ت ف8ير8ظ راي8سب ىرا8ك ن8يا .ىن8ك ى8م ىزا8سزا8ب ار ى8لوا نام8ه ر8خآ
.درك لمع

 نين88888چ نا88888مزا88888س ك88888ي نورد رد شخ88888ب ك88888ي ه88888ك ىو88888ش ه88888جوت88888م ر88888گا .دو88888ب قيم88888ع رگ88888يد ا88888م فالت88888خا ن88888يا ر88888ب ان88888ب
 نا8مزا8س دو8خ ،نآ زا شي8ب و ت8فر8گ ت8سد ه8ب د8يا8ب ار ترد8ق ه8ك د8يوگ8ب نانچم8ه رگ8يد شخ8ب و د8شا8ب هت8شاد ىٔىا8ها8گد8يد
 ى88م نا88مزا88س رايت88خا رد نانچم88ه ترد88ق ا88ما ،دري88گ ى88م ت88سد ه88ب قل88خ فر88ط زا ًاعب88ط ،دريگ88ب ت88سد ه88ب ار ترد88ق د88يا88ب
.دوب ىرگيد تهج رد ام دركلمع و هاگن ،ميدوبن قفاوم ىهاگديد نينچ اب رگيد ام .دنام

 .ميدر8ك ى8م حرط8م ار نآ ى8نورد ندر8ك هزي8تارك8مد ،هلٔىسم ا8م ه8ك دو8ب نا8مزا8س ى8نورد رات8خا8س رگ8يد عو8ضو8م
 ى888888عو888888ن ا888888م .هري888888غ و مزال را888888ك مي888888سقت ا888888ب ىدوم888888ع رات888888خا888888س ك888888ي ،ت888888س ىدوم888888ع هشيم888888ه كشي888888ب ىفخ888888م نا888888مزا888888س ك888888ي
 ا8م .ى8قال8خا لو8صا هت8شر ك8ي و تاب8سان8م ندر8ك ى8ناس8نا :مه8م راي8سب ءهتك8ن ك8ي و ميدر8ك ى8م حرط8م ار نوي8سازي8تارك8مد
 رو888ط ن888يا ًانٔىمطم ،ب8ُ88خ ،رييغ888ت و ت888سا بالق888نا فد888ه .دن888ك ى888من هي888جو888ت ار هلي888سو فد888ه ه888ك ميدر888كزا888ب ار نا888م مش888چ
 ت8سا زي8چ هم8ه تاليكش8ت ه8ك ن8يا .د8شا8ب فد8ه نيم8ه هيل8ع ه8ك مي8نز ى8من ىرا8ك ه8ب ت8سد فد8ه ن8يا ر8طا8خ ه8ب ى8لو ،ت8سه
.ميدرك تفلاخم هب عورش ام .دوبن لوبق لباق ام ىارب درك ىنابرق ناوت ىم نآ ىارب اقفر ىگدنز و

 ىاق88فر ن88يا ر88ب ان88ب .EPR ،ا88م نا88مزا88س رد ىرب88هر ىاض88عا دادع88ت  شرت88سگ ا88ب د88ش نا88مزم88ه عو88ضو88م ن88يا
 ا888م .د888ندر888ك ت888كر888ش رت888گرز888ب ىا888ه هسل888ج رد ،د888ندو888ب نا888شدو888خ ك888چو888ك ىا888هرا888ك لوغش888م هت888شذ888گ رد ه888ك فلتخ888م تالا888يا
 ا8م ميد8ش ه8جوت8م ه8ك دو8ب ا8ج ن8يا .ه8نوگ8چ و ،د8ندر8ك ى8من ا8ي و ،د8ندر8ك ى8م ى8يا8هرا8ك ه8چ رگ8يد طاق8ن رد ه8ك ميد8ش ه8جوت8م
 ى888م حرط888م ىرگ888يد رو888ج ار نا888م تارظ888ن و ميراد قر888ف نارگ888يد ا888ب ىلي888خ ميدر888ك ى888م را888ك »وررر888گ« رد ه888ك ىٔىا888ه د888حاو
.ميدوبن هديقع مه نآ اب و دوبن دنيآ شوخ ناميارب رگيد هك ميديمهف نامزاس زا ار ىٔىاهزيچ مك مك .ميدرك
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 ىني88ع تا88عو88ضو88م ر88س ىت88ح و ،ىژ88تارت88سا ،قال88خا ا88ي ،هدو88ب ىژو88لودت88م ر88س ر88ب ه88چ ،ى88فالت88خا ر88ه ن88يا ر88ب ان88ب
 ميت88سناوت88ن ا88م .در88ك داج88يا دامت88عا مد88ع ،دو88ش ثح88ب ث88عا88ب ه88ك نآ ىا88ج ه88ب را88ك ن88يا .ميدر88ك حرط88م ار ا88ه نآ ،صخش88م
.دش باعشنا نيا رب انب و مينك زاب ثحب ىارب ىٔىاضف

 ا88ب شور ك88ي ءهس88ياق88م و ،را88ك ءهوي88ش درو88م رد صوصخ88ب ،ميد88ش تا88فالت88خا ه88جوت88م ا88م ىت88قو :اولي88س و88بو88كا88خ
 د8مآ نامت8سد باس8ح ،درذ8گ ى8م ه8چ رگ8يد تالا8يا رد ه8ك ميد8ش ها8گآ ىت8قو .ت8سا دا8يز فالت8خا ه8ك ميد8ش ه8جوت8م ،ىرگ8يد
 ر88سار88س رد ىقل88خ ش88ترا ه88ك ميدين88ش ى88م :ت88سا ما88خ لاي88خ ،د88ندر88ك ى88م ف88يرع88ت ا88م ىار88ب ه88ك ىٔىا88هزي88چ زا ىراي88سب ه88ك
 تالا8يا زا دار8فا .درذ8گ ى8م ه8چ ىت8لا8يا ر8ه رد ه8ك د8ش مولع8م ،د8ش هداد س8پ باس8ح هسل8ج رد ىت8قو !دراد وري8ن روش8ك
 ه88جوت88م ناه88گا88ن و ،ميراد ىدا88يز ىا88هوري88ن ه88ك دنتف88گ ى88م ا88م ه88ب .د88نراد وري88ن ردق88چ ه88ك دنتف88گ ى88م و د88ند88مآ ى88م فلتخ88م
 .مداد شراز88گ ت88لا88يا ن88يا زا و ،مدو88ب وررر88گ ت88لا88يا لؤىسم ن88م درو88م ك88ي رد .دنت88سه ىرام88ش ت88شگنا دادع88ت ه88ك ميد88ش
 ن8يا ندر8ك هزي8تامتسي8س ن8يا ر8ب ان8ب .ت8سا نين8چ ع8ضو وررر8گ رد ه8ك د8ندر8ك ى8من مروا8ب ه8ك دو8ب داضت8م ردق8نآ عا8ضوا
 ار ىدنبعم8ج ن8يا ه8ك دو8ب ن8م ءهفي8ظو .»نت8خا8س ءهوي8ش« ما8ن ه8ب دراد دو8جو ىنت8م .د8ش زا8غآ ،د8يد8ج ها8گد8يد رد را8ك دت8م
 ه88ك ى88لا88ح نام88ه رد بلط88م ن88يا .م88هد ى88م هٔىارا م88جسنم ترو88ص ه88ب ار نا88م د88شر ءهوي88ش ن88م هت88شو88ن ن88يا رد .من88ك هي88هت
 ار8يز .د8نرواي8ب رد ار8جا ه8ب ار را8ك دت8م نام8ه تالا8يا و ا8ه هتيم8ك ءهيق8ب ه8ك نآ ىار8ب دو8ب م8ه داهنشي8پ ،دو8ب شراز8گ ى8عو8ن
 .در888ك ى888م م888هار888ف ار مدر888م ت888يا888ضر رگ888يد فر888ط زا و داد ى888م د888شر ءهزا888جا فر888ط ك888ي زا .ت888شاد ى888يآرا888ك ءهوي888ش ن888يا
 فد888ه ا888ب ار نآ .دو888ب هحف888ص دن888چ و ى888س و د888ص هت888شو888ن ن888يا .ت888سا نا888نآ ا888ب ىري888گ ميمص888ت نو888چ ،د888نا ى888ضار مدر888م
 ا88ب ،دنت88سناد رابت88عا ى88ب ًاقلط88م ار نآ ،دنن88ك ثح88ب ش88يور ه88ك نآ ىا88ج ه88ب .ميداد هٔىارا نا88مزا88س ه88ب ثح88ب ىار88ب داهنشي88پ
 ىر8سار8س ىا8ه ت8سشن رد .دراد ى8يآرا8ك شور ن8يا ه8ك مي8هد ناش8ن ه8ك نآ ىار8ب ا8م ب8نا8ج زا دو8ب ى8ششو8ك لا8ح ن8يا
 ىا88هات88سور ،وررر88گ ت88لا88يا زا ى88گرز88ب شخ88ب رد .ميداد ناش88ن ار را88ك لوصح88م لم88ع رد هكل88ب ،فر88ح رد اهن88ت ه88ن ىدع88ب
 .تشاد ىگزات ًالماك هك دندرك ىم تكرش اه تكرح رد ام اب هارمه لماك

 ى88م خ88سا88پ ا88م .د88ها88ك ى88م تين88ما ءه88جرد زا را88ك شور ن88يا ه88ك دو88ب ن88يا د88ندروآ ى88م ا88م هيل88ع ه88ك ىل88يالد زا ىك88ي
 د8شر ه8ن ى8لو ،مي8شا8ب ن8ما و نين8هآ ًاقلط8م ى8نا8مزا8س مي8ناو8ت ى8م ا8م .دراد ار نآ شزرا ى8لو ت8سا ت8سرد ًاقي8قد ه8ك ميداد
 را8ك ت8لا8يا ك8ي رد لا8س ت8شه ت8سا رار8ق ر8گا .ت8شاد د8هاو8خ ىدو8جو تل8ع ى8نا8مزا8س نين8چ ه8ك ن8يا ه8ن و در8ك مي8هاو8خ
 فوف8ص رد زراب8م ناس8نا ناراز8ه ا8م ه8ك دي8شك د8هاو8خ لو8ط لا8س ا8هد8ص ،مي8شا8ب هت8شاد مدآ رف8ن هد دن8چ طق8ف و مين8ك
.ميورب شيپ لماك ىاهاتسور رد دياب ،مينك رطخ رتشيب هك دوب نيا ام داهنشيپ نيا رب انب .ميشاب هتشاد دوخ

 زا ى8گرز8ب شخ8ب رد ه8ك ميني8ب ى8م ا8م .داد خر ىل8م شخب8يدازآ ىت8سيتا8پاز ش8ترا ءه8بر8جت ه8ك دو8ب نارود نآ رد
 !درك راك دياب روط نيا .تس ىلاع نانآ ىاهدرواتسد و ،ميرظن مه نانآ اب ،راك لكش

 رث8كاد8ح ا8ت .مين8ك ى8م را8ك اج8ك ه8ك دنمهف8ب ميراذگ8ن ز8گر8ه ىنع8ي .دو8ب ىفخ8م را8ك ى8سا8سا تاك8ن زا رگ8يد ىك8ي
 راكت88با .مين88ك ى88م را88ك اج88ك ا88م دنمهف88ن ه88جو چي88ه ه88ب نا88نآ ه88ك ميراد هاگ88ن ناهن88پ ت88لود زا ىرو88ط ار را88ك مي88سقت نك88مم
 م88ه ر88ما ن88يا و ،مي88شكب را88ج ار نا88مرا88ك ه88ك دراد88ن دو88جو ىلي88لد چي88ه .د88شا88ب ا88م ت88سد رد تي88لاع88ف ناك88م و نا88مز نييع88ت
 دن8888يوگ8888ب ا8888ت مي8888شكب اه8888نآ خر ه8888ب ار نا8888مترد8888ق د8888يا8888ب دنتف8888گ ى8888م .ت8888فر8888گ ى8888م رار8888ق داض8888ت رد ا8888ه نآ را8888ك هوي8888ش ا8888ب ىلي8888خ
 ر8گا ،در8ك را8ك د8يا8ب مدر8م ا8ب .مينك8ن شخ8پ م8ه ه8مانب8ش و ،مي8هد ناش8ن د8ياب8ن ار زي8چ چي8ه ،ه8ن ميتف8گ ى8م ا8م ،ميدن8مترد8ق
 لك88ش ن88يا ا88ب ن88يا ر88ب ان88ب .ميزاد88ناي88ب ه88مانب88ش ا88ه هدو88ت ىا88پ ىول88ج ه88ك دراد ىتيم88ها ه88چ ،دراد دو88جو طاب88ترا ا88ه هدو88ت ا88ب
.ميدرك تفلاخم راك

 و د8نروآ ى8م دو8جو8ب ىد8يد8ج ط8يار8ش ا8ه نآ و ،دن8ك ى8م ماي8ق ىل8م شخب8يدازآ ىت8سيتا8پاز ش8ترا ىت8قو هوال8ع ه8ب
 ت8سا ن8يا ،دو8ش ى8م حرط8م ه8ك ىداهنشي8پ ،ت8س الا8ب نا8ش ناو8ت ه8ك د8نراد دو8جو م8ه ىرگ8يد ىا8ه ىوري8ن ه8ك ميني8ب ى8م
 ن8يا اق8فر ءهم8ه ،دوب8ن ا8م ب8نا8ج زا طق8ف داهنشي8پ ن8يا .مين8ك د8يد8شت ار را8ك د8يا8ب ط8يار8ش ا8ب نا8مدو8خ نداد ق8فو ىار8ب ه8ك
 رد ا88م و ،دن88ك ى88م هزراب88م ت88لود هيل88ع ور رد ور ىري88گرد رد دراد ى88بالق88نا ش88ترا ك88ي سا88پاي88چ رد .دنت88شاد ار داهنشي88پ
 زي888چا888ن راي888سب ىرا888ك ن888يا .مين888ك هلم888ح ىت888لود ىا888هوري888ن ه888ب و ميراذگ888ب ماد درو888م ك888ي رد ميت888سناو888ت طق888ف نآ زا ت888يام888ح
 ىل888م شخب888يدازآ ىت888سيتا888پاز ش888ترا ه888ب هيب888ش ىرا888ك ا888ت مين888ك ى888من نييع888ت ى888نا888مز فق888س ك888ي نا888مدو888خ ىار888ب ار888چ .ت888سا
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 را8ب ن8يا ى8لو ،ميرادر8ب شي8پ ه8ب ى8ما8گ م8ه ا8م ،دور ى8م شي8پ ه8ب ىت8سيتا8پاز ش8ترا ر8گا ا8ت مي8شا8ب هدا8مآ د8يا8ب ؟مي8هد ما8جنا
.اهتسيتاپاز اب ىگتسبمه ناونع هب ىتلود ىاهورين ندرك ريگلفاغ تايلمع كي اب هن و ،هظحالم لباق ىورين كي اب

 رد ا88م ىوري88ن ىب88سن ندو88ب دا88يز درو88م رد دامت88عا مد88ع ن88يا زا ىري88گول88ج ىار88ب ه88ك ميداد داهنشي88پ ن88يا ر88ب ان88ب
 ،ميراد ه88ك ى88شور ا88ب ا88ت ديت88سرف88ب ىرگ88يد تالا88يا ه88ب ار ا88م و د88يريگ88ب ت88سد ه88ب ار وررر88گ تاليكش88ت لرتن88ك ام88ش ،وررر88گ
 داهنشي88پ ،مدو88خ صخ88ش درو88م رد ،ديت88سرف88ب ت88لا88يا ك88ي ه88ب ار ا88م زا ك88ي ر88ه .مي88هد شرت88سگ تالا88يا نآ رد ار تاليكش88ت
 ى8من ،ت8سا بون8ج زا ر8تالا8ب مدر8م ى8گد8نز حط8س ه8ك نآ ر8طا8خ ه8ب دنتف8گ ى8م ه8ك ،دنت8سرف8ب روش8ك لام8ش ه8ب ار8م ه8ك مداد
 ك8ي ضر8ع رد ا8م و ،د8ندو8ب هد8ش را8ك بذ8ج ى8كد8نا دادع8ت اهن8ت را8ك لا8س دن8چ زا س8پ ه8ك ىٔىا8ج ،در8ك بذ8ج ار ى8سك ناو8ت
 ه8ب ار ا8م ا8ي ،ميو8ش ريگت8سد ت8سا نك8مم ،ميزاد8نا ى8م رط8خ ه8ب ار دو8خ دت8م ن8يا ا8ب ،ىرآ .داد مي8هاو8خ س8پ باس8ح لا8س
 .تشاد ميهاوخ درواتسد ىلو ،دنناسرب لتق

 .د88ندر88ك مهت88م ىبل88ط ىٔىاد88ج و باعش88نا ه88ب ار ا88م .د88ش رت88شيب د88يدر88ت و ك88ش و دنت88فر88يذپ88ن ار داهنشي88پ ن88يا اه88نآ
 ىور ى88سك ىبل88ط باعش88نا ا88ب .دروآ ى88م دو88جو88ب ى88كا88نرط88خ راي88سب ط88يار88ش ،ت88سا حل88سم ه88ك ى88نا88مزا88س رد ىر88ما نين88چ
 ان8ب .د8نا8شاپ8ب م8ه زا ار نا8مزا8س د8هاو8خ ى8م ه8ك دو8ش ت8شادر8ب رو8ط ن8يا ت8سا نك8مم ه8ك ار8چ ،د8هد ى8من ناش8ن شو8خ
 رگ88يد .د88نا88م ى88من ى88قا88ب طاب88ترا عط88ق ز88جب ىرگ88يد هار ىط88يار88ش نين88چ رد .دو88ش ى88م ه88فر88ط ود رگ88يد دامت88عا مد88ع ن88يا ر88ب
 نخ8س حال8س ،در8خ و نا8بز ىا8ج ه8ب ى8ها8گ ه8ناف8سأت8م .تف8گ د8هاو8خ نخ8س حال8س ،دوز ا8ي ر8يد .ت8سين ثح8ب ىار8ب ىٔىا8ج
 ERPI و .د888ند888ش ى888م راز888گر888ب )EPR  هاگ888يا888پ( ،تاليكش888ت ىز888كر888م ءهقطن888م رد و888گ و تف888گ و ثح888ب تاسل888ج .د888يو888گ ى888م
 ىا8هوري8ن د8ص رد تص8ش .ت8فر8گ ترو8ص باعش8نا و .د8ش اد8ج د8يا8ب و در8ك ثح8ب دو8ش ى8من رگ8يد ه8ك د8هد ى8م صيخش8ت

EPR ى88م ىني88شن بق88ع ا88ب هكل88ب ،ميو88ش ري88گرد ه88ك دوب88ن ن88يا ا88م رظ88ن .ميدر88ك ىني88شن بق88ع ا88م .دو88ش اد88ج ت88فر88گ ميمص88ت 
.ميداتفين ىتيعضو نينچ ماد هب ميدش قفوم و ميريگب ار ىنورد ىريگرد و ىٔىور رد ور هنوگره ىولج ميتساوخ

 د88888يا88888ش .من88888ك ه88888فا88888ضا ىزي88888چ ERPI ليكش88888ت و باعش88888ناءهظ88888حل ن88888يا ءهرا88888ب رد مراد ت88888سود :سا88888نرآ ا88888يرول88888گ
 نا8مزا8س ود الا8ح و دو8ش اد8ج هور8گ ك8ي ،نا8مزا8س ك8ي زا ه8ك ت8سين ن8يا ر8س ر8ب عو8ضو8م .مي8هد حي8ضو8ت بو8خ ميت8سناوت8ن
 ه8888ك ت8888سا هرود ن8888يا رد .دو8888ب ىا هش8888ير تا8888فالت8888خا .دنت8888سه اد8888ج م8888ه زا الا8888ح ه8888ك مي8888شا8888ب هت8888شاد م8888ه ه8888ب هيب8888ش ًاب8888يرق8888ت
 و ،مين88ك ان88ب ار »ىقل88خ ترد88ق« ا88ت د88شكب بق88ع ىم88ك حل88سم نا88مزا88س ه88ك ن88يا .دو88ش ى88م حرط88م »ىقل88خ ترد88ق« عو88ضو88م
 و ميقت8888سم ى8888سارك8888مد و ،»هب8888نا8888ج هم8888ه دو8888خ زا عا8888فد« .د8888شا8888ب ى8888نادر8888گدو8888خ روح8888م ناون8888ع ه8888ب ىراتخ8888مدو8888خ ءهيض8888ق
 ءهم888ه رد ه888ك ت888سا ىدو888خ زا عا888فد هكل888ب ،ت888سين نآ ى888ماظ888ن طق888ف موهف888م ه888ب »هب888نا888ج هم888ه دو888خ زا عا888فد« .ىت888كراش888م
.تسا هبناج همه ليلد نيا هب .تخاس دياب ىعامتجا و ىسايس ،ىداصتقا بناوج

؟ديتفر  ورررگ هب زاتشيپ ناونع هب امش ايآ :لاؤس
.دوب نام ماخ لايخ نيا :سانرآ ايرولگ

؟ديهاوخ ىم هك تسين ىزيچ نآ نيا هك ديوش ىم هجوتم دعب و :لاؤس
.تسا روط نيمه :اوليس وبوكاخ

؟دنك ىم فيرعت هنوگچ ار دوخ هزورما ERPI هك ديناد ىم ايآ :لاؤس
]دندنخ ىم ود ره[
 ى888م طق888ف ،ميت888سه ى888ناد888نز شي888پ لا888س هد زا ا888م ،مي888نز888ب فر888ح ERPI ما888ن ه888ب مي888ناو888ت ى888من ا888م :سا888نرآ ا888يرول888گ

 و ،مد8يد لا8ح ه8ب ا8ت هچ8نآ ر8ب ان8ب .مئىوگ8ب هرا8ب ن8يا رد ار نا8مرظ8ن مي8ناو8ت ى8م ا8ما ،مي8نز8ب فر8ح نا8مدو8خ فر8ط زا مي8ناو8ت
 .ت88سا هداد د88شر ار نآ ما هد88ش علط88م ن88م ه88ك ا88ج نآ ا88ت و هداد ه88مادا ار شق88با88س د88نور ERPI ،هد88ش ى88ط ه88ك ىد88نور
 ه8ب و هدر8ك ت8يوق8ت ار نئىا8پ زا ترد8ق ه8ك من8ك ى8م رك8ف سك8عر8ب .دن8ك س8ح »زات8شيپ« ار شدو8خ ERPI ه8ك من8ك ى8من رك8ف
.مدقتعم هك تس ىزيچ نيا .هدرك كمك »ىقلخ تردق« راتخاس
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 ىت???سينوم???ك ىتن???س باز???حا زا ،دراذ???گ ى???م دو???جو ءه???صر???ع ه???ب ا???پ ىت???سينوم???ك ن???يو???ن شبن???ج ىت???قو :لاؤ???س
 ،دنن?ك ى?م هدافت?سا نآ ه?باش?م ىا?ه شور و ه?ناحل?سم غيلب?ت زا ه?ك ىٔىا?ه هور?گ دو?جو رد ار دو?خ و دري?گ ى?م هل?صا?ف
 هور??گ ن??يا زا ى??خر??ب .ميد??ها??ش ه??ناي??م روا??خ رد نينچم??ه هكل??ب ،ني??تال ىاك??ير??مآ رد اهن??ت ه??ن ر??ما ن??يا .د??هد ى??م ناش??ن
 ك??يدن??س لؤىار زا .د??ندات??فا شور رييغ??ت رك??ف ه??ب ،د??نرواي??ب دو??جو??ب گن??تاگن??ت ىا هط??بار مدر??م ا??ب دنت??سناوت??ن ىت??قو ،ا??ه
 ار??چ ه??ك لاؤ??س ن??يا ه??ب خ??سا??پ رد ه??ك دنن??ك ى??م لق??ن )هٔىو??گوروا رد ورا??ما??پو??ت – ىل??م شخبئىا??هر شبن??جراذگ??ناين??ب(
 تو??پا??ك ،د??يو??ش ى??م هداي??پ ،دن??ك ى??من را??ك ت??سرد ام??ش ليب??مو??تا ىت??قو « :ت??سا هتف??گ د??يدر??ك ف??قوت??م ار نا??ت تي??لاع??ف
 زا ى????نا????مز ه????چ ام????ش ».ت????ساج????ك لكش????م دنيب????ب ا????ت دن????ك ى????م هاگ????ن نآ رو????تو????م نورد ه????ب و دي????نز ى????م الا????ب ار ليب????مو????تا
؟دينك ىسررب ،ديدوب هدوميپ نامز نآ ات هك ار ىٔىاه ماگ ات ديدش هدايپ نات ليبموتا

 ى8تا8باخت8نا د8نور ر8طا8خ ه8ب نآ رد ه8ك ىا هظ8حل .دو8ب ىمه8م راي8سب ىخ8يرا8ت ءهظ8حل ۱۹۸۸ لا8س :اولي8س و8بو8كا8خ
 را8ك و دو8ش ر8جفنم هع8ما8ج ر8گا ه8ك ميدي8سر8پ ى8م نا8مدو8خ زا ا8م هظ8حل ن8يا رد .ميت8سه ا8ه هدو8ت ميظ8ع ىت8يا8ضرا8ن د8ها8ش
 ...و رداو888ه و وض888ع زا ،رف888ن هد دن888چ ا888ب ا888م ؟مي888شا888ب هت888شاد ميت888سناو888ت ى888م ى888شقن ه888چ ا888م ،د888شكب ىا هدو888ت ماي888ق ك888ي ه888ب
 هزراب8م مدر8م ن8يا ىار8ب ميدو8ب ر8ضا8ح فر8ط ك8ي زا ا8م .دو8ب زا8غآ هطق8ن ر8ما ن8يا .مين8ك ىرا8ك دو8ب مي8هاوخ8ن ردا8ق ًاقلط8م
 ،ا88م نود88ب ىنع88ي ،ىٔىاهن88ت ه88ب ،نا88شدو88خ مدر88م ن88يا ميني88ب ى88م رگ88يد فر88ط زا و مي88هد88ب هار ن88يا رد ار نا88م نا88ج و مين88ك
 ر888ضا888ح ،دنمه888ف ى888من ،د888نا هدات888فا بق888ع مدر888م ءهدو888ت« ه888ك ت888سا دقتع888م ه888ك ى888ها888گد888يد ن888يا ر888ب ان888ب .دنن888ك ى888م ماي888ق د888نراد
 ن88يا ه88ك ميد88يد ى88م رگ88يد .دو88ش ى88م هدز بق88ع رگ88يد »...ت88سا تخ88س راي88سب نا88نآ ى88هد88نا88مزا88س و دنن88ك هزراب88م دنت88سين
 دو8خ ا8ه هدو8ت عو8ضو8م ن8يا زا لب8ق .د8ندو8ب حل8سم ا8ه نآ ،د8ندر8ك ى8م لاغ8شا ار ا8ه ىرادر8هش ا8ه هدو8ت ن8يا .ت8سين رو8ط
 د8ندي8سر8پ ى8م ن8م زا ىت8ح ه8ك د8ندو8ب ى8ناس8ك .ميت8سناد ى8م ار عو8ضو8م ن8يا ا8م .د8ندر8ك ى8م هدا8مآ ند8ش حل8سم ىار8ب ار
 ار ا8ه نآ م8ه ا8م بو8خ ه8ك ميتف8گ ى8م ا8م ؟در8ك دي8هاو8خ ه8چ ام8ش .در8ك دن8هاو8خ ت8كر8ح تا8باخت8نا رد بلق8ت هيل8ع مدر8م ه8ك
؟ىٔىورين هچ اب ؟دح هچ ات ىلو ،درك ميهاوخ ىهارمه

 .د88ندر88ك ى88م لاغ88شا ار ا88ه ىرادر88هش و د88ندو88ب حل88سم مدر88م ءهدو88ت فر88ط ك88ي زا .ت88شاد88ن دو88جو ىتب88سن چي88ه
...تشادن ىيورين ىلو دنك هزرابم تساوخ ىم هك هورگ كي رگيد فرط زا و .دنداد ىم مه هتشك و دندش ىم ريگرد

 ا?يرول?گ و ،وك?يزك?م ر?هش رد ربت?كا ۱۹ رد و?بو?كا?خ :د?يد?ش ريگت?سد ۱۹۹۹ لا?س ربت?كا ها?م رد ام?ش :لاؤ?س
 ى??م ه??چ نار??گ هجنك??ش ؟د??ندر??ك هجنك??ش ار ام??ش ار??چ .د??يد??ش هجنك??ش ود ر??ه .ى??سو??تو??پ زئىو??ل ن??س رد ربت??كا ۲۲ رد
؟دوب هنوگچ نادنز طيارش و ؟دنتساوخ

 .مت8سه ى8سك ه8چ ن8م دنمهف8ب ا8ت دنن8ك ما هجنك8ش ه8ك ت8شاد8ن دو8جو ى8موز8ل چي8ه ن8م درو8م رد :اولي8س و8بو8كا8خ
 دو8ب هتف8گ سيل8پ ه8ب لب8ق زا دو8ب م8هارم8ه ه8ك ى8سك .مت8سه ى8سك ه8چ ن8م دنت8سناد ى8م ،د8ندر8ك ى8م ريگت8سد ار8م ىت8قو ار8يز
 و دو8ب نا8مزا8س ندر8ك نا8غاد ىار8ب تا8عال8طا ندروآ ت8سد8ب ن8م ءهجنك8ش ىل8صا لي8لد ن8يا ر8ب ان8ب .مت8سه وي8نوت8نآ ن8م ه8ك
.دوب نيمه هجنكش فده .اقفر زا ىرتشيب دادعت ندرك ريگتسد ىارب

 ًال88ما88ك ا88ما .دنن88ك ىزا88س هد88نور88پ ا88ت دنن88ك ى88م تا هجنك88ش ه88ك مين88ك ى88م نام88گ ى88ها88گ لم88ع رد :سا88نرآ ا88يرول88گ
 ه8نا8خ ،ار ا8ه ناك8م ،دن8ناد8ب ار دار8فا م8سا دنت8ساو8خ ى8م ن8يا ر8ب ان8ب .دو8ب نا8مزا8س درو8م رد قيق8حت فد8ه ه8ك دو8ب ن8شور
.ار ىميت ىاه

 نا?تراد?ن و راد ءهم?ه ،د?ندو?ب هدر?ك ه?لوز?يا ار ام?ش ناد?نز رد ى?لو .ت?سا لوا ىا?هزور ط?يار?ش ن?يا :لاؤ?س
 ار نا?ت مك?ح ىت?قو ه?ك ت?سا ن?يا لاؤ?س ن?يا ر?ب ان?ب .د?ش عون?مم نات?يار?ب ندر?ك ى?شاق?ن ىت?ح ،د?ندر?ك بل?س ام?ش زا ار

؟تسيچ لابند ؟دنك ىم هجنكش ار امش نانچمه تلود ارچ ،دنا هدرك رداص
 ىار888ب ىا هجنك888ش .در888ك هجنك888ش هف888قو ى888ب ار ا888م نا888م ىريگت888سد زا س888پ زور جن888پ ا888ت ت888لود :اولي888س و888بو888كا888خ

 ىزا8س هد8نور8پ ا8م هيل8ع ناد8نز رد .د8ندر8ب ناد8نز ه8ب ار ا8م هرود ن8يا نا8يا8پ زا س8پ .ىك8يزي8ف ءهجنك8ش ،ىك8يزي8ف درد داج8يا
 .دنن8ك ار8جا دوب8ن رار8ق ىت8لاد8ع ه8نو8گ چي8ه ه8ك ى8يا8ه ى8ضا8ق ا8ب ،ى8شيا8مر8ف ًال8ما8ك ى8ها8گداد ،دنت8خاد8نا هار ها8گداد و د8ندر8ك
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 .ت8س ى8ناور ًا8سا8سا هجنك8ش ن8يا .دن8ك ى8م قر8ف هجنك8ش تيفي8ك .دنن8ك ى8م هجنك8ش ىرگ8يد عو8ن ه8ب ار ا8م ناد8نز ن8يا رد
 ر8ب درد ا8ب زور جن8پ ى8ط دنت8سناوت8ن ه8ك الا8ح دنت8ساو8خ ى8م .ت8سا ناس8نا تيصخ8ش ندر8ك دو8با8ن ى8ناور ءهجنك8ش فد8ه
 ا8م ل8ما8ك ندر8ك اد8ج ق8ير8ط زا و .دن8ك نا8غاد ار نا8م تاداقت8عا تد8مزارد رد .دنن8ك نا8غاد ار ا8م ًا8قال8خا ،د8نو8ش هري8چ ا8م
 ى88طاب88ترا س88ك چي88ه ا88ب ًاقلط88م ه88ك ىٔىا88ج ،نت88شاد هگ88ن ىدارف88نا لول88س رد ى88نالو88ط ىا88ه تد88م ق88ير88ط زا ،نا88م هداو88نا88خ زا
 مناوت8ب ه8ك نآ نود8ب ؛رگ8يد شخ8ب ك8ي رد رگ8يد ها8م ك8ي نآ زا دع8ب و شخ8ب ك8ي رد ها8م ش8ش ن8م درو8م رد .ت8شاد8ن دو8جو
 كينك888ت ك888ي ا888ب .مناوخ888ب مت888سناو888ت ى888من زي888چ چي888ه ًاقلط888م .مو888ش علط888م ىرب888خ چي888ه زا ه888ك نآ نود888ب ؛منز888ب فر888ح ى888سك ا888ب
 زا ا88ت دو88ب ا88م ندر88ك ناوي88ح فد88ه .مينك88ن ىتي88لاع88ف عو88ن چي88ه رگ88يد ه88ك د88نالوبق88ب ا88م ه88ب دو88ب ن88يا ش88فد88ه ه88ك ىزا88س عيط88م
 مي8ناوت8ن هدن8يآ رد ه8ك دنن8ك نا8م جل8ف ا8ت ،ميو8ش نامي8شپ و مدا8ن ميدر8ك هزراب8م ه8ك ن8يا زا ا8ت ،ميرادر8ب ت8سد ندو8ب ناس8نا
 نا8م ىار8ب ه8ك ىمك8ح ا8ب ،ار ناد8نز ى8نالو8ط ىا8ه لا8س .مير8يذپ8ب د8ندز ى8م م8قر نا8ميار8ب ه8ك ار ىت8شو8نر8س و مين8ك هزراب8م
 ن8888يا ر8888ب ان8888ب .ىد8888نا و لا8888س ش8888ش ا8888ب رگ8888يد ىك8888ي و ،زور ۲۹ و ها8888م ۱۱ و لا8888س ۴۹ ىك8888ي :د8888نداد ناش8888ن د8888ندر8888ك ردا8888ص
 ه888ك مين888ك ى888م نام888گ و ميت888فا888ي ار ت888مواق888م فلتخ888م لاك888شا ا888م .در888ك هزراب888م نآ هيل888ع ىت888سيا888ب ى888م و دو888ب ن888يا ناش888فد888ه
 ار ىدار88فا درو88م ن88يا رد ا88م .نآ زا ر88تد88ب ط88يار88ش و ىط88يار88ش نين88چ رد ىت88ح :دراد دو88جو تواق88م ىار88ب ى88هار هشيم88ه
 ،دن888هد ما888جنا ىديف888م ىا888هرا888ك د888ندو888ب ردا888ق ى888ناه888ج مود گن888ج رد ىرلتي888ه ىا888ه ها888گودرا رد ه888ك ميداد رار888ق قش888مر888س
 هد8نز دنت8سناو8ت ه8ك د8ندو8ب ىٔىا8ه ناس8نا ،دن8هد ه8مادا هزراب8م ه8ب و د8نز8يرگ8ب ناد8نز زا ،دنن8ك ت8مواق8م دنت8سناو8ت ه8ك ى8ناس8ك
 ه88ب د88شا88ب ىكم88ك ا88ت دنن88ك هدافت88سا زيگ88نا م88غ ط88يار88ش ن88يا رد ى88گد88نز زا و دن88هد ما88جنا ىديف88م ىا88هرا88ك ا88هدع88ب و دن88نا88مب
.دنوش ىم ىطيارش نينچ راچد هك رگيد ىدارفا

 روش??ك ن??يا رد ىلي??كو ا??يآ ؟ار??چ .ديت??فر??گ نا??تدو??خ ءهد??هع ه??ب ار نا??ت ى??قوق??ح عا??فد ام??ش ،و??بو??كا??خ :لاؤ??س
؟دنك تيامح امش زا هك دوبن

 هد88مآ ا88م ه88ب كم88ك ىار88ب ه88ك ميدرپ88س ىٔىال88كو ه88ب ار ى88قوق88ح عا88فد را88ك ود ر88ه ا88م را88ك لٔىاوا رد :اولي88س و88بو88كا88خ
 زا و د88ندر88ك كم88ك ا88م ه88ب راي88سب ىبل88ق شو88خ ا88ب ا88ه نآ .دنت88سه ىت88لود ري88غ ىا88ه نا88مزا88س ه88ب هت88سباو ه88ك ىٔىال88كو ،د88ندو88ب
 و ،د8نداد ى8تد8م ى8نالو8ط ماك8حا ا8م ه8ب ن8يا دو8جو ا8ب ى8لو .ميت8شاد8ن لا8ح ر8ه ه8ب ه8ك ،دنت8فرگ8ن ا8م زا ى8لو8پ چي8ه رتمه8م هم8ه
 نو8چ دروخ8ن ىدرد چي8ه ه8ب ى8قوق8ح را8ك ن8م درو8م رد .ميدرك8ن ىت8لا8خد ى8قوق8ح را8ك رد ا8م و د8ش ىرپ8س لا8س تف8ه ًالم8ع
 ر8ه ه8ب .دننك8ب ىكم8ك ن8م ه8ب دنت8سناو8ت ى8من ناه8ج ىال8كو ن8يرت8هب .دنن8ك موكح8م ار ا8م ىلك8ش ر8ه ه8ب ه8ك دو8ب ىت8لود روت8سد
.دنداد ىم سبح لاس هاجنپ مكح ام هب تروص

 رد .دن88ياي88ب را88ك ه88ب دنت88سناو88ت ى88م ى88تازراب88م رگ88يد لاك88شا ،د88ماي88ن ىرا88ك ه88ب ى88قوق88ح عا88فد ىت88قو رگ88يد فر88ط زا
 ن8يا )نا8مرد( ى8پار8ت ناون8ع ه8ب رگ8يد ناي8ناد8نز نو8چ ؟ى8شاق8ن ار8چ .د8ش ىا هلي8سو نين8چ نت8شو8ن ا8ي و ى8شاق8ن ن8م درو8م
 ن8يا ه8ب نت8شو8ن .دنن8ك ى8شاق8ن ن8غور گ8نرا8ب د8ندروآ ى8م ت8سد8ب ار ناك8ما
 ى88م را88ك لٔىاوا رد ا88ما .دراد زاي88ن داد88م و ذ88غا88ك ه88ب طق88ف ناس88نا ه88ك تل88ع
 زا دع8ب نو8چ ت8شاد8ن ىر8ثا ن8م درو8م رد ر8ما ن8يا ى8لو .در8ك ت8ياك8ش د8ش
 ًادد8جم ار8م و دنت8فر8گ ن8م زا ار ما هداو8نا8خ ا8ب طاب8ترا هزا8جا ،را8ب ني8لوا
 ه8ن ،مت8شاد ار ى8سك ا8ب ندز فر8ح ق8ح ه8ن ،دنت8خاد8نا ىدارف8نا لول8س رد
 ر888ت ىلم888ع ل888ح هار ن888يا ر888ب ان888ب .ار نت888شو888ن ق888ح ه888ن ًاب888يرق888ت و ى888شاق888ن ق888ح
 زا ىلك88ش د88ناو88ت ى88م ه88ك د88مآ ى88م مرظ88ن ه88ب .دو88ب ندر88ك ى88شاق88ن ن88م ىار88ب
 د88ناو88ت ى88م لا88ح ني88ع رد و دو88ش ع88قاو تبث88م د88ناو88ت ى88م ه88ك د88شا88ب هزراب88م
 زا ىلك888ش ناون888ع ه888ب ًا888سا888سا .ناد888نز نارذ888گ ىار888ب د888شا888ب نا888مرد ى888عو888ن
 رد ى8888ساي8888س ى8888ناد8888نز ك8888ي ه8888چ نآ ناي8888ب ىار8888ب دو8888ب ىلك8888ش ار8888يز ،هزراب8888م
 ن8م ى8شاق8ن ن8يا ر8ب ان8ب .دني8ب ى8م مش8چ ه8ب ا8ي دن8ك ى8م س8ح ناد8نز نورد
 ،در888ك ى888م قر888ف رگ888يد ناي888ناد888نز را888ك ا888ب راي888سب .ت888شاد ىا هژ888يو ت888يو888ه
 دو8ب لي8لد ن8يا ه8ب .مد8ش ق8فو8م من8ك ى8م رك8ف .ت8شاد قر8ف ًال8ك نآ ىاوتح8م
.مدرك ىشاقن هك
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 ا8ه با8ق ما8مت .ددر8گ ى8م عون8مم ىل8ك رو8ط ه8ب ندر8ك ى8شاق8ن و ،دو8ش ى8م ضو8ع ناد8نز ط8يار8ش ه8ك ت8س ا8هدع8ب
 ىرا8ك چي8ه د8ش ى8من ى8تد8م .دن8هد ى8من ىرا8ك چي8ه هزا8جا ا8م ه8ب و ا8ه و8م مل8ق و ا8هول8با8ت رو8ط نيم8ه ،د8نري8گ ى8م ا8م زا ار
 ناك88ما ىت88قو ه88ك دو88ب ن88يا لاؤ88س الا88ح .دو88ب نت88شو88ن ناك88ما ذ88غا88ك و مل88ق و داد88م ه88ب ى88سرت88سد ا88ب دع88ب ى88لو ،م88هد ما88جنا
 فور8ح ا8ب .نت8شو8ن ه8ب مدر8ك عور8ش .مس8يون8ب ى8بات8ك مت8فر8گ ميمص8ت .تاي8بدا ،ب8ُخ .مس8يون8ب مناو8ت ى8م ه8چ ،مراد نت8شو8ن
 .مهدن رده ذغاك ات متشون ىم كچوك رايسب

 ،دو88ب ميقت88سم هي88عا88فد ،د88نا88م ى88م ى88قا88ب ه88ك ى88ناك88ما اهن88ت و ميدو88ب هت88شاذ88گ ر88س ت88شپ ار ها88گداد ود نا88مز نآ ا88ت
 دراد دو8جو ك8يزك8م ى8سا8سا نو8نا8ق رد عو8ضو8م ن8يا[  دراد دو8جو روش8ك رد ه8ك ت8سا ىا هل8حر8م ن8ير8خآ و ني8مو8س ه8ك
 ه8ب ى8گدي8سر ىار8ب هد8نور8پ ،ن8يا ر8ب ان8ب و ت8شو8ن د8يد8ج ىا هي8عا8فد و ضارت8عا نآ مك8ح هيل8ع ناو8ت ى8م ها8گداد زا س8پ ه8ك
 هي8عا8فد ى8نا8مز ه8چ دي8سر8پ ى8م ن8م زا ا8يرول8گ ،د8ش حرط8م هي8عا8فد ن8يا موز8ل ىت8قو .]م .دو8ش ى8م راذ8گاو رگ8يد ع8جر8م ك8ي
 زا هيض88ق .شا88ب هت88شاد رب88ص ،م88هد ى88م ما88جنا ار را88ك ن88يا ن88م متف88گ ى88م .ًادع88ب مداد ى88م خ88سا88پ .در88ك مي88هاو88خ هٔىارا ار
 مي888هاو888خ نآ ه888ب ًادع888ب س888پ ،ت888شاد د888هاوخ888ن ىدا888يز تيم888ها ى888قوق888ح ءهزراب888م ه888ك مدر888ك ى888م رك888ف ن888م ه888ك دو888ب رار888ق ن888يا
 د88هاو88خ هد88هع ه88ب ار عا88فد ن88يا وا ه88ك در88ك داهنشي88پ ىلي88كو ه88ك ى88نا88مز ا88ت در88ك ىراش88فا88پ ردق88نآ نآ ىور وا و .ت88خادر88پ
 ه88ك مدو88ب هتف88گ رگ88يد ىو88س زا ى88لو ،در88ك د88هاو88خ ار را88ك ن88يا ى88سك هر88خالا88ب ،بو88خ ه88ك متف88گ ى88م دو88خ ه88ب م88ه ن88م .ت88فر88گ
 بو88خ ىلي88خ مرظ88ن ه88ب داد د88هاو88خ ما88جنا ار نآ ىرگ88يد س88ك ه88ك م88ه داهنشي88پ ن88يا ا88ما .در88ك م88هاو88خ هي88هت ار نآ مدو88خ
 ه8قال8ع را8ك ه8ب ج8يرد8ت ه8ب لم8ع ى8ط .من8ك دراو ىك8چو8ك تاحيحص8ت نآ رد ه8ك مت8فر8گ ى8م ميمص8ت ن8يا ر8ب ان8ب .دي8سر ى8من
 رييغ8ت ا8ب هوال8ع ه8ب .داد نآ رد ى8سا8سا رييغ8ت د8يا8ب ،د8يآ ى8من را8ك ه8ب ك8چو8ك تارييغ8ت ه8ك مدي8سر هجيت8ن ن8يا ه8ب .مد8ش دن8م
 ه8ب لا8س هاجن8پ زا ار تي8موكح8م تد8م ت8سناو8ت ى8م ه8ك ىر8ما( مي8هاك8ب تي8موكح8م تد8م زا ميت8سناو8ت ى8م اهن8ت ه8ن ى8سا8سا
 باس8ح ه8ب ا8ب .مي8نا8سر8ب رف8ص ه8ب ًالم8ع ار نآ ه8ك د8مآ ى8م دو8جو8ب ناك8ما ن8يا هكل8ب ،)د8هد ليلق8ت لا8س ۱۵ د8يا8ش و ت8سيب
 ه8ب ت8سناو8ت ى8م ،مين8ك فذ8ح ماه8تا دراو8م زا ميت8سناو8ت ى8م هچ8نآ ءهوال8ع ه8ب ،ميدو8ب هد8نارذ8گ ناد8نز رد ه8ك ى8تد8م ندروآ
 ىا هزو8ح ه8ب دورو ه8ب ار8م زاي8ن .مدر8ك ر8ضا8ح ار هي8عا8فد ىط8يار8ش نين8چ ت8حت س8پ .د8شا8ب ناد8نز زا ند8ش  دازآ ىنع8م
.تشاداو قوقح لثم ،سانشان

 ه?ك د?سيو?ن ى?م ىل?م شخب?يدزآ ىت?سيتا?پاز ش?ترا ه?ب باط?خ ىا ه?ما?ن ا?يرول?گ ،۲۰۰۱ ه?م ها?م ۲۹ رد :لاؤ?س
 ظا?حل ه?ب ل?قاد?ح درو?م ن?يا رد و( ام?ش ىك?يدز?ن ءهدن?هد ناش?ن ه?ك ت?سام?ش ب?نا?ج زا ع?ضو?م مال?عا ىر?س ك?ي زا?غآ
 »رگ?يد ىرازرا?ك« زا ى?شخب ناون?ع ه?ب ار دو?خ ام?ش هوال?ع ه?ب .ت?س ىل?م شخب?يدازآ ىت?سيتا?پاز ش?ترا ه?ب )ك?يرؤىت
 ا???چورر???گال رد »رگ???يد ىرازرا???ك« را???ك زا???غآ ءهي???ناي???ب سو???كرا???م هد???نا???مر???ف نواع???م رگ???يد فر???ط زا .دين???ك ى???م ى???فرع???م
 .د?ناو?خ ى?م »وي?نوت?نآ هد?نا?مر?ف« ار ىو سو?كرا?م هد?نا?مر?ف نواع?م .دن?ك ى?م زا?غآ و?بو?كا?خ زا ىرع?ش ا?ب ار ]سا?پاي?چ[
 م?????چر?????پ ه?????ب ار ام?????ش ىدازآ ىار?????ب هزراب?????م صوصخ?????ب و ى?????ساي?????س ناي?????ناد?????نز ىدازآ ىار?????ب هزراب?????م بي?????تر?????ت ن?????يد?????ب و
.دنك ىم لدب »رگيد ىرازراك«

 ام??ش رظ??ن ه??ب ا??يآ ؟د??ياش??گ ى??م ام??ش ىار??ب ار ىد??يد??ج ى??تازراب??م ىاض??ف ك??ي ،ط??يار??ش ن??يا ام??ش رظ??ن ه??ب ا??يآ
؟دوش روشك نيا رد هناحلسم ءهزرابم نيزگياج دناوت ىم »رگيد ىرازراك«

 و د8نراد ى8شقن ماد8ك ر8ه هكل8ب .دو8ش ى8من ىرگ8يد ءهزراب8م ن8يزگ8يا8ج ،هزراب8م ك8ي ن8م ءهديق8ع ه8ب :سا8نرآ ا8يرول8گ
 ى888صا888خ نا888مز رد ىا هزراب888م د888يا888ش .در888ك تي888حال888ص بل888س قلط888م رو888ط ه888ب ناو888ت ى888من ىا هزراب888م چي888ه زا مدقتع888م ن888م
 ميمص88ت ىصخ88ش لي88م ا88ب ى88سك ه88ك ت88سين ىزي88چ ن88يا .دبل88ط ى88م ار نآ تيع88قاو ه88ك ت88س ىلك88ش نآ ار88يز ،د88شا88ب رتمه88م
 ى88م ط88يار88ش ى88لو .دراد تيم88ها راي88سب زي88مآ ت88ملاس88م ءهزراب88م ه88ك د88يوگ88ب ناس88نا ه88ك د88شا88ب ىط88يار88ش ت88سا نك88مم .دريگ88ب
 هدو8ت شبن8ج زا ى8شخب تازراب8م ن8يا ما8مت ن8م رظ8ن زا .دري8گ ى8من ار ىرگ8يد نآ ىا8ج ىك8ي ن8يا ر8ب ان8ب .دن8ك رييغ8ت د8ناو8ت
.دنتسه ىا

 تيم88سر ه88ب ار شدو88خ پ88چ ه88ك ى88نارود رد ت88س ى88ششو88ك ار88يز دراد ىدا88يز راي88سب تيم88ها »رگ88يد ىرازرا88ك«
 دي88سر ى88م رظ88ن ه88ب ه88ك د88ندر88ك ى88م هل88باق88م م88ه ا88ب ىا ه88نو88گ ه88ب ا88ه نا88مزا88س ى88خر88ب ىت88ح ،هد88ش هزي88متا پ88چ .ت88خان88ش ى88من
 نين88چ رد .ت88سا رگ88يد نا88مزا88س نآ شنم88شد ،د88شا88ب ه88يا88مر88س متسي88س ،دن88ك دو88با88ن د88هاو88خ ى88م ه88ك ىنم88شد ه88ك نآ ىاج88ب
 نا8م ماد8ك ر8ه .ميراپ8سب شو8گ :مين8ك ضو8ع ار نا8م ت8يدو8جو8م ى8ساي8س لك8ش ه8ك د8سر ى8م داهنشي8پ ه8ك ت8س ىط8يار8ش
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۱- .Entrevista con Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio) y Gloria Arenas Agis 
(Coronel Aurora), ex presos politicos por pertenecer al “Ejército Revolucionario del 

Pueblo Insurgente” (E.R.P.I.(
۷۰ و ۶۹ یاه هرامش یئادف مایپ هیرشن رد هدش رشتنم وگایتنس هدنامرف اب ءهبحاصم   :هب ک ن هلمج زا یپرا زا رتشیب عالطا یارب

http://www.siahkal.com/payam/Payam-Fadaee-69.pdf
http://www.siahkal.com/payam/Payam-Fadaee-70.pdf

۲- Tepic , Nayarit
۳-   Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad- CCTI
 هرا8ب رد نم8جنا نیا هینایب ه8ب دینÂ هاگ8ن هلم8ج زا تازاج8م زا تیفاع8م و هجنÁش ا8ب هزراب8م نم8جنا یا8ه تیلاع8ف و ا8ه ها8گدید زا عال8طا یار8ب
ناریا رد یمدرم شزیخ

http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/CCTI-Iran-Farsi.html
هيورت ساتيسيليف زا وÁنتآ رداولاس نس - کيزÁم :هنومن :یعمج تمواقم و یسنج ی هجنÁش  :و

http://www.peykarandeesh.org/article/sexueltorture.html
:هب نينچمه و
تمواقم و بوكرس ،هجنكش

http://www.peykarandeesh.org/article/Felicitas-Treue-Montreal.html
٤-  Partido de los Pobres - PdlP ویسو88ل ط88سو88ت وررر88گ ت88لایا رد Âه88ب بز88ح نیا .د88ش یراذ88گ ناینب ۱۹۶۷ لا88س رد ساینا88با 
 Lucio ساینا88باÂ ویسو88ل نآ زادگ88ناینب .د88ش لد88ب یÁیر88چ نا88مزا88س کی ه88ب جیرد88ت ه88ب و درÂ زا88غآ ار دو88خ راÂ یسایس ینا88مزا88س کی ناون88ع

Cabañas دو888ب یئات888سور سراد888م ملع888م کی Âم ت888لود هیلع هدروآ در888گ ار حل888سم نا888ناق888هد زا یگرز888ب یورین هÁو گرز888ب نارادنیمز ،کیز 
 ت888لایا رد صوصخ888ب و کیزÁم نیزراب888م نایم رد Genaro Vasquez زÁسا888ب وران888خ و ساینا888باÂ ویسو888ل ما888ن .درÂ هزراب888م نایچندع888م
  د88نرذگ88ب نا88شزیچ هم88ه زا رامثت88سا و مت88س زا یئا88هر و یدازآ یار88ب د88نا ممص88م هÂ ت88س یشÁتم88حز مدر88م شخبیئا88هر تازراب88م دا88من ورر88گ
 وررر88گ رد رگید حل88سم هور88گ کی رب88هر وا .دو88ب یئات88سور ناملع88م یاÁیدن88س نارب88هر زا یÁی و یئات88سور سراد88م ملع88م زین زÁسا88ب وران88خ[
 و ناراداو8888ه زا یرایسب و دنÂ یم ذوف8888ن وررر8888گ ت8888لایا ه8888ب کیزÁم ش8888ترا ۱۹۷۴ لا8888س رد . ]دیسر تداه8888ش ه8888ب ۱۹۷۲ هیرو8888ف مود رد و دو8888ب

 و قام8عا زا .مي8سانش8ب ميت8سه هع8ما8ج قام8عا زا و پ8چ زا ه8ك ى8ناس8ك ناون8ع ه8ب ار دو8خ و ميراپ8سب شو8گ ىرگ8يد نآ ه8ب
 هم8ه ه8ك ،دن8ك ى8م لم8ح دو8خ رد ار نو8گا8نو8گ ىا8ه ىژو8لؤىد8يا ه8ك د8ياي8ب دو8جو8ب ىٔىاض8ف د8هد ى8م هزا8جا ر8ما ن8يا !پ8چ زا
 لي88لد نيم88ه ه88ب و ت88سا هيض88ق تيم88ها ن88يا .ا88ه ىٔىالا88ب پ88چ ه88ن و دنن88ك ى88م را88ك رييغ88ت ك88ي ىار88ب نئىا88پ زا و پ88چ ت88هج رد
.تس ىا هدوت شبنج هب ام دهعت لاح نيع رد و نآ هب ام دهعت

 م8ه و دراد ىگت8سب تيع8قو8م ه8ب م8ه و .دراد ار شدو8خ نا8مز هزراب8م زا ىلك8ش ر8ه ه8ك مدقتع8م :اولي8س و8بو8كا8خ
 د8شا8ب هزراب8م زا ىلك8ش ت8سناو8ت ى8م »رگ8يد ىرازرا8ك رد ت8كر8ش« ناد8نز نورد زا ا8م ىار8ب .دار8فا ىصخ8ش ط8يار8ش ه8ب
 ه8ك ت8س ى8ناك8ما ا8ما ،ت8سا دود8حم راي8سب ا8م ماد8قا ر8ثا ناد8نز ط8يار8ش ر8طا8خ ه8ب دن8چر8ه .ميد8نويپ8ب نآ ه8ب مي8ناو8ت ى8م ه8ك
.ميتسويپ نآ هب نام بلق مامت اب ليلد نيمه هب .ميراد

؟تسيچ ىدعب مدق الاح و :لاؤس
 ى88م هزراب88م نو88نا88ق بو88چرا88چ رد و دراد دو88جو ه88ك ت88س ىا هدو88ت شبن88ج رد ت88كر88ش دع88ب مد88ق :اولي88س و88بو88كا88خ

 ن88يا رد تي88لاع88ف ءه88مادا ،ميدروآ ت88سد ه88ب ار نا88م ىدازآ ه88ك الا88ح ؛ت88س ىدع88ب ى88ما88گ ن88يا ،در88ف ناون88ع ه88ب ا88م ىار88ب .دن88ك
 ه8چ نآ ،هزراب8م دو8خ نورد زا ه8ك ى8نو8نا8ق ىا هزراب8م .د8شا8ب رييغ8ت ن8يا ت8مد8خ رد ه8ك ى8نو8نا8ق ءهزراب8م ك8ي .ت8سا ت8كر8ح
 ،مولع8ما8ن ىا هدن8يآ ه8ب دن8ك راذ8گاو ،دن8ك ان8ب د8هاو8خ ى8م ه8ك ار ه8چ ر8ه ه8ك نآ ه8ن ؛د8هد ناش8ن ،دن8ك ان8ب د8هاو8خ ى8م ه8ك ار
 مي88هاوخ88ب نآ زا دع88ب ه88ك ميت88سين ترد88ق نت88فر88گ ت88سد88ب نا88هاو88خ ا88م .د88هد ناش88ن ت88سه ه88ك ار ه88چ نآ الا88ح نيم88ه زا هكل88ب
 زا شبن88ج ك88ي د88يا88ب .مي88شا88ب هت88شاد ب88سانت88م ا88ن لام88عا رد88ق نآ ري88سم ن88يا ى88ط و ،مي88هد ناش88ن ار بالق88نا ىا88ه ت88ساو88خ
.دنك انب دهاوخ ىم ار ىزيچ هچ هك دهدب ناشن و دراذگب مارتحا  مدرم هب الاح نيمه

.مرازگساپس رايسب امش زا
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 لت8ق ه8ب ار ساینابÂ ویسو8ل ش8ترا یا8هورین ۱۹۷۴ رب8ما8سد ۲ زور رد .دنÂ یم دید8پا8ن دنت8شد8ن ارق8ف بز8ح ه8ب یطبر چیه هÂ ار یناسÂ یتح
.دنناسر یم
 Partido  یقل88888888888خ هیدا88888888888حتا ،نار88888888888گراÂ یفخم یبالق88888888888نا بز88888888888ح« ا88888888888ب ارق88888888888ف بز88888888888ح نا88888888888گد88888888888نا88888888888مزا88888888888ب ،ساینا88888888888باÂ ویسو88888888888ل گر88888888888م زا س88888888888پ

Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo - PROCUP یم تد8888حو Âیفخم یبالق8888نا بز8888ح«و دن 
Âارق8ف بز8ح - یقل8خ هیدا8حتا ،نار8گرا  PROCUP-PdlP یم ما8ن رییغت »یبالق8نا یقل8خ ش8ترا« ه8ب ا8هدع8ب بز8ح نیا .دروآ یم دو8جو8ب ار 
.دهد
٥-  Ejército Popular Revolucionario - EPR نال888ب ساو888گا رد نا888ناق888هد ما888ع لت888ق رگ888لا888س نیلوا ردÁسا )Âن888ئوژ  ۲۸رد ه 

 طاق88ن یخر88ب و اÂا88خآوا ت88لایا رد نان88چ م88ه یپرا باعش88نا زا س88پ نایر88ج نیا ،دو88ش یم ینلع را88ب نیت88سخن یار88ب )دو88ب هدات88فا قاف88تا ۱۹۹۵
.دراد تیلاعف روشÂ رگید
٦-  Chiconautla, Estado de Mexico
۷-  Lucio Cabañas , Genaro Vasquez Rojas
۸-  Asociación Cívica Nacional Revolucionaria - ACNR
۹- El Charco, Efren Cortez , Erica Samora
)یتسيتاپاز یمومع سالجا کي زا یشرازگ( »رگيد یرازراÂ« :هب ک ن   -۱۰

http://www.peykarandeesh.org/ezlnFarsi/GozaresheBahram.html
:انودنÂال لگنج زا هینایب نیمشش هب ک ن -۱۱

http://www.peykarandeesh.org/ezlnFarsi/6-Declaracion-1.html
http://www.peykarandeesh.org/ezlnFarsi/6-Declaracion-2.html
http://www.peykarandeesh.org/ezlnFarsi/6-Declaracion-3.html

Centro de investigación y Seguridad Nacional -  CISEN یلم تینما و قیقحت زÂرم -۱۲
کیزÁم هتسجرب تسیلاروم و شاقن David Alfaro Siqueiros   سوریÁیس ورافلآ دیواد -۱۳

 ۶۴۲۸۱ ت88حاس88م ا88ب مارآ سو88ناي88قا ل88حا88س رد ك88يزك88م ى88بون88ج ت88لا88يا :)Guerrero( ورر??گ ت??لا??يا ءهرا??برد م??ه ها??تو??ك حي??ضو??ت ك??ي )*(
 زا ،ىرت88مولي88ك ۵۰۰ ل88حا88س ا88ب مارآ سو88ناي88قا ه88ب بون88ج زا .ت88سا وگني88س ناپلي88چ  نآ تخت88يا88پ .تيعم88ج نويلي88م ۳ ه88ب ك88يدز88ن و ع88بر88م رت88مولي88ك
 ب88سح ر88ب ى88نات88سهو88ك ت88لا88يا ن88يا .ت88سا دود88حم ا88كا88خاوا ه88ب قر88ش زا و البٔىو88پ و سو88لرو88م ،وك88يزك88م ه88ب لام88ش زا ،نا88كآوچي88م ت88لا88يا ه88ب بر88غ
 عبن8م .د8يآ ى8م لم8ع ه8ب نآ رد لدتع8م زي8ن و ى8ياوت8سا ق8طان8م ىزرواش8ك تالوصح8م و دراد نو8گا8نو8گ ىاو8ه و بآ ا8يرد حط8س زا عاف8ترا عون8ت
 ىا8ه ت8كر8ش .ت8سا ت8لا8يا ن8يا رد ت8نوش8خ دو8جو ل8يالد ن8ير8ت مه8م زا ىك8ي نداع8م ن8يا جارخت8سا .ت8سا هوي8ج ،ال8ط ،هرق8ن ،بر8س نآ ى8ندع8م
 ت8كر8ش ري8خا ىا8ه لا8س رد .دنن8ك ى8م راداو ندي8چو8ك ه8ب زي8ن ار ل8حم نين8كا8س ع8قاو8م زا ىراي8سب رد ىعيب8ط ع8بان8م زا هدافت8سا ىار8ب ندع8م
 ا888ه ت888كر888ش نيم888ه هقطن888م ند888ش ى888ماظ888ن و ا888ه ىري888گرد ىل888صا ل888ما888ع دراو888م زا ىراي888سب رد و .د888نا هد888ش رت888لاع888ف ك888يزك888م رد ىٔىادا888نا888ك ىا888ه
 .تسا وكلوپاكآ رهش ،دراد ىناهج ترهش هك وررگ ىتسيروت لحاوس فورعم ردانب زا ىكي .دنتسه
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