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)»ا:یرمآ یجراخ تسایس و لیئارسا یبال« :بات' زا لقن(

مسیناکم ای یبال
اسراپ .خ

 درو=====م رد ثح=====ب ترو=====ص ه=====ب زور=====ما ه' ه=====چنآ و یل' رو=====ط ه=====ب ناه=====ج رد نایدوهی ینون' هاگیا=====ج و شق=====ن
 زا ت=====سا حرط=====م - ا:یر=====مآ رد لیئار=====سا یبال ر=====تصخش=====م ات=====ح و - لیئار=====سا ا=====ب ا:یر=====مآ هژیو ه=====ب و بر=====غ ط=====باور
 نفت=سا و رمیا=شریم نا=ج یهت=شو=ن .ت=سا ل=مأ=ت ل=با=ق یظا=حل ه=ب کیر=ه و هد=ش یسرر=ب فلتخ=م کیژو=لو=ئدیا یایاوز
 ود نیا .د=====شا=====ب دیفم رایسب د=====ناو=====تیم ت=====سا لد=====ج ل=====با=====قریغً ا=====تدم=====ع ه' یبلاط=====م یه=====ئارا رد ت=====قد ظا=====حل زا ت=====لاو
 عف===ن ه===ب ا:یر===مآ رد لیئار===سا یبال ذوف===ن ه' دن===هد ناش===ن دان===سا یه===ئارا ا===ب د===ناهدیشو' ییا:یر===مآ ربتع===مِ رگش===هوژ===پ
 ه=ئارا ییهب=نا=ج هم=ه یه=عوم=جم هنیمز نیا رد ا=هنآ .تسین )لیئار=سا مدر=م عف=ن ه=ب طایتحا دیق ا=ب و( ا:یر=مآ مدر=م
 یلیالد تا==طاب==ترا تع==سو و ییآرا' ،ینادرا' .در' دانت==سا دو==خ یا==ج رد ناو==تیم ا==هنآ زا یخر==ب ه==ب ه' د==نا هدر'
.دزاسیم ن:مم ار لیئارسا یبال ذوفن اهنآ نامگ هب ه' تسا

 و هلم=====ح نیا ل=====باق=====م رد یبر=====ع یا=====هروش' یهم=====ه زیمآعیجشت تو:س ،نانب=====ل هیلع لیئار=====سا ریخا گن=====ج
 هژیوه=ب دیاش=گیم ر=تشیب ار هلم=ج نیا زا ییا=هثح=ب با=ب عبط=لا=ب لیئار=سا زا یبر=غ یا=هروش' یهب=نا=جهم=ه تیام=ح
 ریز=====گا=====ن مال=====سا هیلع بر=====غ گن=====ج دن=====نا=====م نیشیپ یا=====هز=====ت و هد=====شن هت=====خان=====ش گن=====ج نیا ر=====صان=====ع یهم=====ه زون=====ه ه'نآ
 و تو:س ا====ت ت====سا هد====ش ث====عا====ب ار یعیش ای لا:یدار مال====سا ای و ،مال====سا زا صا====خ یعو====ن دن====نا====م ییا====ههیقاص====لا
 نیا رد یلما' حیضو====ت مین' روص====ت ر====گا ت====سا یرادن====پهدا====س همهنیا ا====ب .دن' هیجو====ت ار یبر====ع یا====هروش' یلدم====ه
 د====نا====مب دود====حم ب====هاذ====م ای ا====هند====مت گن====ج ه====ب هت====ساو====خا====ن ای هت====ساو====خ ا====هحیضو====ت ه' ینا====مز ا====ت .دراد دو====جو هنیمز
.دریگیم رارق تلفغ دروم یئانبریز و یساسا یهلأسم

 دو=ش ییهقطن=م ترد=ق دیشو'یم یل=حم ترد=ق ر=ه .د=شیم ر=ها=ظ تا=حوت=ف ترو=ص ه=ب یریگناه=ج ینا=مز
 د=ند=شیم داجیا ترو=ص نیمه ه=ب ا=هیرو=تارپ=ما خیرا=ت لو=ط رد .دن' حت=ف ار رگید یا=همیلقا ییا=ناو=ت ترو=ص رد و
 یا=هتل=م - ت=لود لی:شت زا شیپ و( ه=نایم یا=ه هد=س رد .د=ندیشا=پیم ور=ف رگید یا=هترد=ق ا=ب فاص=م ردً اتیاه=ن و
 لو===ط رد گن===ج هرود ت===شه یط تیحیسم یاو===ل ت===حت یبیلص یا===هگن===ج ترو===ص ه===ب ا===پورا رد ت'ر===ح نیا )نرد===م
 دو=ب ینارود نام=ه ا=ب نراق=م نیا و دات=سر=ف مال=سا گن=ج ه=ب ار تیحیسم سد=ق یزا=سدازآ ناون=ع ه=ب لا=س تسیود
 دن=====نا=====م ُمر یاسیل' زا جرا=====خ نایحیسم و نایدوهی هیلع ار تاقییضت نیر=====تد=====ب ا=====پورا رد »و=====جحل=====ص« تیحیسم ه'
 ریز ،تایئز=ج رد و=لو ،ءاح=نا زا یوح=ن ه=ب ار اسیل' نیا یداقت=عا یهدو=لا=ش ه' س' نآ ر=ه و س'ود=ترا نایحیسم
 تافیصو====ت نیا زا را====شر====س خیرا====ت و ،د====ش ما====جنا ه====نایم یا====ههد====س رد ه' یتایان====ج .در'یم لام====عا در====بیم لاؤ====س
 ،ا======هیلو' ،نایدوهی ،نار:فنشور .ت======سا هدروآ ناغ======مرا ه======ب نآ یار======ب ار ینامل======ظ و هایس یهراز======ه تف======ص ،ت======سا
 ا=هنیا .د=ندو=ب تر=جاه=م و دل=ب یفن ،راتش' ،ما=ع لت=ق ه=ب مو:حم دوب=ن ُمر یاسیل' ع=با=ت ه' یتیلقا ر=ه و »نار=گودا=ج«
 طاق====ن زا یرایسب رد ه' در' یقلت )ا====هند====مت( داژ====ن ای نید یاو====ل ت====حت نه' ل:ش ه====ب یریگناه====ج ناو====تیم زین ار
 رد م=ه ،ییا=پرید و یگهدرت=سگ و ت=نوش=خ ظا=حل ه=ب یحیسم ند=مت یه=ما=نرا' نایم نیا رد یلو ت=سا هت=شاد دو=جو
 یگهدیسو====پ .در' لام====عا ار دو====خ ترد====ق ا====ما خیرا====ت .ت====سا ریظنم' ،یل====خاد بو'ر====س رد م====ه و یجرا====خ تام====جاه====ت
 نامیاز و شیادیپ ،ُمر یاسیل' داس====ف ،ُمر یاسیل' ترد====ق هیلع ا====هلادوئ====ف ینیسپاو یا====هشرو====ش ،یلادوئ====ف ط====باور
 فش' ،یجرا=خ ترا=جت( دید=ج یدیلو=ت تاب=سان=م زا=غآ و ،یل=حم ناراد=ما=مز تیام=حا=ب ینات=ستور=پ ب=هاذ=م ینالو=ط
 لاج==م ند==ش ادیپ ما==جنار==س و )تسین ا==هنآ ه==ب نت==خادر==پ لاج==م اجنیا رد ه' یرگید ل==ماو==ع و ال==ط نویلو==ب ،ا:یر==مآ
 ت=خا=س را=چد یت=شو=نر=س ه=ب ،داه=ن ترو=ص ه=ب ار ُمر یاسیل' °نادنمش=ناد و نار:فنشور دو=جو زار=با و د=شر یار=ب
 .ت==شاد دو==جو لل==م ریا==س ا==ب ینمشد رد ه' دو==ب یزیت==سر==گد تن==س دو==ب یقا==ب زون==ه ه==چنآ ا==ما .دیسر==تیم نآ زا ه'
 یقا=ب ند=مت کی یگهژیو ناون=ع ه=ب »یزیت=سیما=س« ترو=ص ه=ب دنت=سه یما=س ودر=ه ه' نایدوهی و بار=عا ا=ب ینمشد
.دنام

 زا جرا=====خ ییا=====هنا:م .د=====ش عور=====ش ا=====هگرو=====ب رد ینعی ا=====هر=====هش زا جرا=====خ رد ا=====پورا رد یراد هیا=====مر=====س
 - نارادهیا=مر=س ناینیشیپ - تور=ث ناب=حا=ص تیلاع=ف طاق=ن نیا رد .یلادوئ=ف فان=صا میقت=سم تیم'ا=ح و تاب=سان=م
 داض==ت .دو==ب یدوهی تیلقا یدد==ع ب==سان==ت زا شیب رایسب ا==پو==ن یرادهیا==مر==س نا:یپ کو==ن ترو==ص ه==ب نایدوهی ینعی



۲

۳

 نیا نال===ما===ح یرا'م===ه ا===ب نا===مزم===هِ داض===ت دید===شت رد هلم===ج زا نه' یلادوئ===ف و ا===پو===ن یرادهیا===مر===س تاب===سان===م نایم
 ه' یلا====ح رد .ت====شگ ه====فا====ضا نه' یداژ====ن و ینید یا====هداض====ت ه====ب ه' د====ش یدید====ج ل====ما====ع و دو====منیم خر تاب====سان====م
 نارادهیا===مر===س و مسیلادوئ===ف یایاق===ب ا===ب یرا'م===ه رد دید===ج یسایس و یداصت===قا تیعقو===م زا یدوهی نارادهیا===مر===س
 و دنت==فر==گیم رار==ق اسیل' و مدر==م یا==ههدو==ت مش==خ جا==مآ ،شیپزاشیب یدوهی یا==ههدو==ت د==ندر==بیم هر==هب رگید یا==پو==ن
.تفاییم دیدشت اهترجاهم و اهجارخا ،اهبو'رس

 دو=====خ زات=====مم و هت=====فای هزا=====ت تیعقو=====م زا یدوهی نارادهیا=====مر=====س ه' متسیب نر=====ق لیاوا و م=====هدزو=====ن نر=====ق رد
 .ت=فر=گ ل:ش ا=هنآ نار:فنشور و مت=سِ ت=حت نایدوهی نایمرد داضت=م لا:یدار شیار=گ عو=ن ود د=ندر'یم هدافت=سا
 ذوف=ن ت=حت جیرد=ت ه=ب لوا شیار=گ نال=ما=ح زا یگرز=ب یا=هشخ=ب .یتسیلایسو=س شیار=گ و یب=هذ=م لا:یدار شیار=گ
 تاب=====سان=====م رد دو=====خ هاگیا=====ج رد ار یب=====هذ=====م بو'ر=====س دید=====شت شخ=====ب نیا .ت=====فر=====گ رار=====ق یتسینویهص یا=====ههشید=====نا
 ه===ب و ت===شادن===پیم دو===عو===م نیمزر===س ه===ب تر===جه و نآ زا رار===ف رد ار نآ زا ییا===هر و ت===خان===شیمن دید===ج یعامت===جا
.تفرگ ه' دریگ رارق هدافتسا ءوس دروم تلوهس هب تسناوتیم لیلد نیمه

 .ت===سجیم دید===ج یتاقب===ط تاب===سان===م زا هع===ما===ج ل' ییا===هر رد ار تا===جن هار ا===ما یتسیلایسو===س شیار===گ
 دو=خ یهزراب=م نار:فنشور ریا=س ا=ب هارم=ه د=ندیشو'یم ه:لب د=ندیشید=نایمن رار=ف ه=ب تسیلایسو=س نایدوهی ب=لا=غ
 ه==ب .دنت==سجیم یتاقب==ط یا==هداض==ت زا هع==ما==ج ییا==هر رد ار دو==خ ییا==هر ا==هنآ .دنن' ز'رمت==م یرادهیا==مر==س هیلع ار
 نر=====ق لیاوا و م=====هدزو=====ن نر=====ق رد ناه=====ج یتسینوم' و یتسیلایسو=====س یا=====هشبن=====ج نارب=====هر زا یرایسب ت=====هج نیمه
.دندوب هتساخرب شیارگ نیمه زا متسیب

 لیهست .در'یم تیام==ح لوا شیار==گ زا یرادهیا==مر==س ه' دو==ب یعیبط نایدوهیِ شیار==گ ود نیا لاد==ج رد
 زا ار ا===هنآ اهن===ت ه===ن تر===جاه===م نیا .در'یم لاب===ند ار یاه===نا===گدن===چ فاد===ها نیط===سلف ه===ب ا===پورا زا نایدوهی تر===جاه===م
 ا===هر د===ندو===ب هد===مآر===ب دو===خ »یخیرا===ت ق===ح قاق===حا« لایخ ه===ب مسینویهص یاو===ل ت===حت را===ب نیا ه' نام===حاز===م نیا ر===ش
 نا=شرگید یهنیرید مص=خ یار=ب یم=حاز=م ل=ما=ع ،لا=ح نیع رد ه:لب د=شیم روص=ت »ییاه=ن ل=ح هار« یعو=ن و در'یم
 هاگیا=پ کی داجیا ه=ب کم' و یتسینویهص جو=م نیا ه=ب ند=نا=سر یرایا=ب ر=تمه=م نآ زا و دیر=فآ یم نا=نامل=سم ینعی
 م=ه )د=نروآرد م=ئاد فرص=ت ه=ب یبیلص یا=هگن=ج یط ار نآ د=ندو=ب هت=سناوت=ن دو=خ ه' ینیمزر=س ینعی( نیط=سلف رد
 یار====ب - لو====پورت====م - یرادهیا====مر====س ز'ر====م کی داجیا ا====ب م====ه و د====ندیسریم دو====خ ما====جنار====سا====ن ر====تشیپ ت====ساو====خ ه====ب
 ه' د=ش زا=غآ ینا=مز ت'ر=ح نیا .د=ندر'یم تیبثت هقطن=م رد ار دو=خ ذوف=ن و ترد=ق ،یبر=ع نو=ماریپ ندر' هزیلاینول'
 ییورین هزیگنا نیا ،لوا یناه=ج گن=ج رد ینامث=ع طوق=س زا س=پ .دو=ب ینامث=ع یرو=تارپ=ما دایقنا ت=حت زون=ه هقطن=م
 ت=حت و میسقت دو=خ لیم ه=ب ینامث=ع یهرطیس ت=حت ق=طان=م نیا ه' حتا=فِ بر=غ یرادهیا=مر=س نون'ا .ت=فای نادن=چود
 و دیبلطیم ار دو==خ صا==خ ذوف==ن و یرادهیا==مر==س تاب==سان==م یه==عا==شا ز'ر==مً ام==سر دو==ب هدروآرد »تیام==ح« و دایقنا
.در' ادیپ یاهداعلا قوف کیژتارتسا تیمها هقطنم نیا اذل

 یدوهی نار==جاه==م ماس==قا و عاو==نا و ت==فای ه==مادا ت==سایس نیا یناه==ج گن==ج ود نایم یا==هلا==س لال==خ رد
 یدوهی یا=ههدو=ت ت=ساو=خ ر=گا .د=ندر' چو' نیمزر=س نیا ه=ب - فلتخ=م یا=ههزیگنا ا=ب و - ناه=ج فلتخ=م طاق=ن زا
 رو==طنام==ه )بر==غ یرادهیا==مر==س یا==هت==لود و یدوهی نارادهیا==مر==س( نارادهیا==مر==س ت==ساو==خ ،دو==ب بو'ر==س زا رار==ف
 ه=======ب بر=======غ یرادهیا=======مر=======س .دو=======ب هقطن=======م ندر' هزیلاینول' و یراد هیا=======مر=======س شرت=======سگ هاگیا=======پ داجیا د=======ش هتف=======گ ه'
 و ایلارت=====سا و ادا=====نا' و ا:یر=====مآ - ناه=====ج فلتخ=====م طاق=====ن رد نآ زا شیپ ار یت=====سایس نینچ سیلگنا یرادهیا=====مر=====س
 زا یرار==ف و مت==س ت==حت و ریقفً ا==تدم==عِ مدر==م یا==ههدو==ت تر==جاه==م .دو==ب هدر' ه==بر==جت - ...یبون==ج یاقیر==فا و و==ند==نالز
 ا=هتر=جاه=م نیا ب=لا=غ رد .دو=ب هد=مآرد نارادهیا=مر=س طل=ست ت=حت ،دوز ای رید ،دید=ج ق=طان=م نیا ه=ب دو=جو=م ع=ضو
 ه=نادن=مزوریپ ار دو=خ م=چر=پ »نیو=ن ط=باور« و د=ند=شیم هد=نار هیشا=ح ه=بً ال=ما' ای ما=ع لت=ق ق=طان=م نیا یمو=ب نان'ا=س
 کی یانب====م ر====ب ه' نیط====سلف مدر====م ت====مواق====م یلو دریگ ما====جنا م====ه نیط====سلفرد دو====ب رار====ق را' نیمه .ت====شار====فایمر====ب
 ا====ب نار====جاه====م رگید ا====جنیا .دریگب تیعقاو گ====نر یتحاره====ب بر====غ یایور ت====شاذگ====ن دو====ب هت====فر====گ ل:ش ینالو====ط خیرا====ت
 ه==بر==جتیب یبون==ج یاقیر==فا نایمو==ب ای ا==هنژیرو==بآ ا==ب ای یخیرا==ت یه==بر==جت نود==ب و رام==شم' و هدن'ار==پ نات==سو==پخر==س
 ار ت=مواق=م یه=بر=جت م=ه ،دنت=شاد یخیرا=ت ند=مت و گن=هر=ف م=ه ه' د=ندو=ب وره=بور یمدر=م ا=ب ه:لب دنت=شاد=ن را'ور=س
 د=ندو=ب هدید رگید ق=طان=م رد ار بر=غ طل=ست یهوح=ن مه=م هزاد=نا نیمه ه=ب و دنت=خان=شیم یبیلص یا=هگن=ج لال=خ رد
 رار==ق ه' ا==هتر==جاه==م لیهست ینعی هار نیا لا==حر==هه==ب .د==ش د==هاو==خ ما==مت ییاه==ب ه==چ ه==ب ت==مواق==م مد==ع دنت==سنادیم و
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 ا=پورا رد نایدوهی زا یگرز=ب شخ=ب زون=ه .دوب=ن ق=فو=مً ال=ما' یلو دیسر یدود=حم جیات=ن ه=ب د=شا=ب ییاه=ن ل=حهار دو=ب
 ه=مادا دو=خ تیلاع=ف ه=ب تسیلایسو=سِ یدوهی نار:فنشور و د=ندو=ب هدر:ن تر=جاه=م نایدوهی زا یگرز=ب تمس=ق .د=ندو=ب
 رد نایدوهی ما==ع لت==ق .ت==فر==گ هد==هع ه==ب ار »ییاه==ن ل==ح هار« ما==جنا یرادهیا==مر==سِ ر==تنش==خ شخ==ب را==ب نیا .د==ندادیم
 زا رگید یهدر=پ کی )مر یایسیل' یهد=ش دنت=سمً ال=ما' نون'ا و( ه=نادن=متیا=ضر تو:س ا=ب یز'ر=م یا=پورا و نا=ملآ
.دوب یخیرات یدژارت نیا

 یناه=ج یرادهیا=مر=س ا=ب ار دو=خ یگناگی نآ زا س=پ و لال=خ رد ،مود گن=ج زا شیپ یدوهی نارادهیا=مر=س
 نایحیسم »یت=سود حل=ص« جا=مآ هت=شذ=گ دن=نا=م نارود نیا ما=مت رد زین یدوهی یا=ههدو=ت و د=ندو=ب هدر' ر=تم:حت=سم
 ا=هراتش' زا ار ناه=ج مدر=م ترف=ن و مش=خ ،دن=فر=ت کی ا=ب ،ه' دو=ب هد=ش م=هار=ف یتصر=ف گن=ج زا س=پ نون'ا .د=ندو=ب
 هدیشو' نآ داجیا رد بر==غِ دو==خ ه' یهاگیا==پ نت==خا==س راوت==سا یار==ب تر==جاه==م زا یدید==ج جو==م ب==لا==ق رد ا==همت==س و
 ب===لا===غ ه:لب نایدوهی یتسیلایسو===س شیار===گ اهن===ت ه===ن یناه===ج جیسب نیا رد .در' جیسب - لیئار===سا ینعی - د===ندو===ب
 هد==مآرد ترو==ص نیا ه==ب ه==لأس==م تقیقح رد .دنت==شاد شق==ن زین یتنس یتسیلایسو==س و کیتار'و==مد لایسو==س باز==حا
 یا==هیریگع==ضو==م .د==مآیمرد لیئار==سا زا عا==فد ترو==ص ه==ب - مسیشا==ف زا و - یتسیشا==ف راتش' زا ترف==ن ه' دو==ب
 تسینویهص ار ا=هنآ ناو=تیمن یتئار=ق چیه ا=ب ه' ر=ترا=س و نیاتشینا دن=نا=م ید=هعتم و یمیمص یا=هتسیلایسو=س
 نا==مز نآ رد م==ه یناریا نار:فنشور زا یرایسب ات==ح .ت==سا هدو==ب اج' ا==ت م==هو==ت یهن==ماد ه' د==هدیم ناش==ن د==ناو==خ
.دندوب هدش لیئارسا تیدوجوم عفادم

 یرایسب ربت'ا بالق==نا زا س==پ و نیح رد ،ر==تشیپ .ت==شاد هژیو تیمها م==ه یورو==ش شق==ن نارود نیا رد
 م==ه هیسور و یقر==ش یا==پورا رد )یز'ر==م و یبر==غ یا==پورا ر==ب هوال==ع( یرادهیا==مر==سد==ض یا==هشبن==ج رد نایدوهی زا
 )یتسینوم' و( یسار'و==مد لایسو==س یا==هشبن==ج نارب==هر و ا==هردا' زا نایدوهی زا یرایسب .دنت==شاد یمهم شق==ن
 ا=هتسیلایسو=س ریا=س ا=ب ه' د=ندو=ب هداد لی:شت ار )د=نو=ب( دو=خ یتسیلایسو=س صا=خ بز=ح رگید یرایسب و د=ندو=ب
 یرار====قر====ب ور====گ رد ار یعامت====جا یزیت====س یدوهی و یراز====ت بو'ر====س زا ییا====هر نو====چ د====ندر'یم یرا'م====ه کیدز====ن زا
 نایدوهی بو'ر====س یه====مادا و یدادبت====سا تاب====سان====م یجیرد====ت یهطل====س و بالق====نا زا س====پ .دنت====سنادیم مسیلایسو====س
 ا=ت د=ندر' تر=جاه=م نیط=سلف ه=ب ع=ماو=ج نآ رد دو=خ ییا=هر زا سویأ=م تسیلایسو=س ای یقرت=م نایدوهی زا یراس=ب
 .دنتف=گیم ار نیمه ا=هنویرو=گ ن=ب و ا=هریا=مادل=گ .د=نروآ دو=جوه=ب یتسیلایسو=س تاب=سان=م دو=خ نام=گ ه=ب ا=ج نآ رد
 و ا=هز=توبی' یرار=قر=ب ،بز=ح نیر=تیو=ق ترو=ص ه=ب یتسیلایسو=س هب=ش یا=هه=ما=نر=ب ا=ب لیئار=سا ر=گرا' بز=ح لی:شت
 رد ه' ار ا========پورا رد تسیلایسو========س باز========حا تیام========ح .دو========ب ات========سار نیمه رد رگید ی'ارت========شا ع========ماو========ج و ا========هنوم'
 حرط=====م نا=====مز نآ رد یس' ر=====تم' .دید ناو=====تیم ت=====ساو=====خ نیمه یه=====مادا رد د=====ش هرا=====شا نآه=====ب نیشیپ یا=====هرط=====س
 .مسیلایسو=س ز=ج دو=ب د=هاو=خ زیچ هم=ه د=مآ د=هاو=خ دو=جوه=ب لاغ=شا ت=حت یهع=ما=ج کی رد ه' یطباور ه' در'یم
 ه' تسین یندر'روا=====ب .دو=====ب هدر' مسیلایسو=====س یاو=====ل ت=====حت ار ا=====عدا نیمه ر=====تشیپ ی'د=====نا م=====ه یرلتیه مسیشا=====ف
 و تایصوص===خ نام===ه ا===ب ییهع===ما===ج راداو===ه ه===نا===قات===شم ه===نو===گ نیا یرلتیه مسیشا===ف هیلع قید===ص نازراب===م ه===نو===گه===چ
 تیدوهی ،تیحیسم یا==ج ه==ب را==ب نیا و »یداژ==ن یر==تر==ب« ،»مسیلایسو==س« !د==ندو==ب هد==ش رگید یا==ج رد ا==ها==عدا نام==ه
.تسا زیگنا تربع یتسار هب .همه هیلع

 .داد ق==فاو==م یأر لیئار==سا ت==لود لی:شت ه==ب لل==م نا==مزا==س تینما یارو==ش رد یورو==ش ت==لود ه' مینادیم
 د===ناو===ت یمن هتب===لا یسایس یا===هرو===نا===م رد یو »ندرو===خ بیر===ف« ر===ب ینبم نیلات===سا ناراد===فر===ط یه===نالوج===خ تاهیجو===ت
 زا ،یورو==ش و بر==غ یرادهیا==مر==س ییو==سم==ه ر==ب ینبم داضت==مً ال==ما' تاحیضو==ت زین فر==ط نآ زا .دبیرف==ب ار یس'
 کی داجیا ا==ب تسیا==بیمنً ا==تد==عا==ق م==ه بر==غ ا==ب ت==با==قر ب==لا==ق رد ات==ح یورو==ش .ت==سا ناو==تا==ن هیضق ییار==چ حیضو==ت
 م===هو===ت - م===هو===ت ،یسایس یا===هدن===بودز ران'رد د===سریم رظ===نه===ب .د===شا===ب ق===فاو===م ه===نایمروا===خ یهقطن===م رد بر===غ هاگیا===پ
 هدو===ب هنیمز نیا رد ر===ثؤ===م ل===ماو===ع زا ی:ی زین - یدوهی یتسیلایسو===س ت===لود کی داجیا و ا===هتسیلایسو===س یرب===هر
.دندر'یم عافد ناشنطوم زاً افرص ه' یمدرم یاههزانج یور مسیلایسوس یرارقرب .دشاب

 و ت===سا هت===شادر===ب ت===سد دو===خ یهت===شذ===گ یا===ها===عدا ه===ب ر===هاظ===ت زا ات===ح یسار'و===مد لایسو===س ر===گا زور===ما
 م====ه زون====ه لیئار====سا تیها====م ند====ش ر====تن====شور ا====ب و دن'یم لم====ع یرادهیا====مر====س نورد نایر====ج کی ناون====ع ه====بً ا====فر====ص
 دنن'یم مال==عا ا==باح==میب ار لیئار==سا زا عا==فد )و==ن پ==چ ه==ن و( یتنس کیتار'و==مد لایسو==س و تسیلایسو==س باز==حا
 .ت====سناد موتح====م ادت====با زا ار لیئار====سا ر====ب یتسینویهص ینو====مژ====ه و .ت====شاگ====نا هدید====ن ار یخیرا====ت لو====حت نیا دیاب====ن



۳

٤

 ،ت====خان====ش مد====ع زا ینوجع====م زا ر====ثأت====م ه' ت====سا یناه====ج یرادهیا====مر====س یزوریپ نوید====م رد====قنام====ه ینون'ِ تیعضو
.کیتار'ومد لایسوس و یتسیلایسوس بازحا یگدشرگد و تنایخ

***
 نید=====لو=====م ینات=====سا=====ب د=====نویپ دید=====جت اهن=====ت ه=====ن لیئار=====سا و بر=====غ یرادهیا=====مر=====س ینون' د=====نویپ ها=====گدید نیا زا

 یتسیلاینو=لو' یا=هش=شو' یه=ناش=ن و روآدای اهن=ت ه=ن ،رگید یا=هند=مت هیلع ییا=هند=مت د=نویپ اهن=ت ه=ن ،یرادهیا=مر=س
 .ت===سا یناه===ج یهیا===مر===س یالا===ب یا===ههدر رد یرادهیا===مر===س نا:یپِ کو===نِ رابت===عا دید===جت عو===ن کی یهدن===هدناش===ن ه:لب
 ه====ب ار نایدوهی یداصت====قا و یسایس یرب====هر - ا====هتسینویهص تف====گ ناو====تیم هزور====ما و - یدوهی نارادهیا====مر====س
 رار===ق یناه===ج یرادهیا===مر===س یالا===ب یا===ههدر رد نا===نآ .دن===هاوخ===ن ه===چ و دن===هاوخ===ب نایدوهی دا===حآ ه===چ - د===نراد ت===سد
 رو=طه=ب و ا:یر=مآ ه' »د=نا=خر=چیم ار ا:یر=مآ« لیئار=سا رد=قنام=ه زور=ما .دنت=سه نیجع .دنتسین اد=ج نآ زا .د=نراد
 نایدوهی ت===سد یهچیزا===ب ا:یر===مآ یدوهیریغ نارادهیا===مر===س ه' نیا روص===ت .ار لیئار===سا یناه===ج یرادهیا===مر===س یل'
 یمید=ق روص=ت ه' ت=سا یرادهیا=مر=س یا=همسینا:م ت=خان=ش مد=ع زا یشا=ن رد=قنآ و ت=سا زیمآم=هو=ت رد=قنآ دنت=سه
.لیئارسا رد یتسیلایسوس طباور داجیا رد مهوتم یاهتسیلایسوس

 رو=====طه=====ب ت=====لاو نفت=====سا و رمیا=====شریم نا=====ج یه=====لاق=====م رد ه' ،ا:یر=====مآ رد لیئار=====سا یبال ذوف=====ن بیتر=====ت نید=====ب
 یبال نیا ینادرا' و ییارا' تل=====ع ه=====ب تقیقح رد ،ت=====سا هد=====ش نایا=====قآ نیا یگتخور=====فار=====ب ب=====جو=====م و ه=====ئارا دنت=====سم
 ،لیئار======سا .د======شا======ب نآ یا======همسینا:م و نارادهیا======مر======س و هیا======مر======سِ در'را' ه======ب تب======سن دیا======ب یگتخور======فار======ب .تسین

 .دنت===سه یناه===ج یرادهیا===مر===س یه:ب===ش رد هدید===پ کیً ا===فر===ص میمان===ب ار ا===هنآ میهاو===خیم ه===چر===ه و ا===هتسینویهص
 ینعی ،نادو=لو=م و نید=لو=م ،هط=بار مش=خ نیا دیاب=ن یلو د=ش ر=ثأت=م مسینویهص تایان=ج و ا=هیت=سپ زا دیا=ب ه' هتب=لا
 هاگیا==ج نییعت نود==ب یلو دنت==سه دیفم لیئار==سا یبال دن==نا==م یتالاق==م .د==نا==شوپ==ب ار شیا==همسینا:م و یرادهیا==مر==س
 نارادهیا===مر===س یه===ئرب===ت ه===ب ،هت===ساو===خا===ن ای هت===ساو===خ ،یرگن===شور عو===ن نیا یراد هیا===مر===س تاب===سان===م ل' رد یبال نآ
.دماجنایم یناهج یرادهیامرس یهندب ینعی - مولظم دبال و - یدوهیریغ

 ،ی:سماچ ماون .تلاو نفتسا ،رمیاشریم ناج یهتشون »ا:یرمآ یجراخ تسایس و لیئارسا یبال« :بات' زا لقنً انیع(
)۱۳۸۶ نارهت ،راگن باتزاب رشن ،یریوب هوا' ،رجاهم هزوریف ،یوضترم نسح یهمجرت ؛اسراپ .خ ،گنیسم ل:یام


