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 ق   ر ٔ :انه اداد
ّ د

اب ل 1979 ا اان  از آن د " ّ  ً ر" را  1.  ی ی ا را

د. ا رت   ر دیرو ،از و  1980 د  ،ر دّ ه2 از و. رزه  ّ 

  از ا  وی اّ  ً  ٓم   ا د،  ا    .ٓا ً  ده

رای ال    (ّا ) را    و زوری ر ا و دود د، 3ن زانی

،   ّٔ د م دادها  ٓای ا ٓا   نااز ز ٓا .د نازی زز و  د ان درا
 از ا ٓا   ا  ٓد ار  ّٔ. در ن ا ا ش ای ّ ی ن آن د.4

. هایرا  ر ّ د ان زدر ا  " د"  در   ،ار  

ارد  ق   در ّ ا دوره در اان رخ داد ً در ن ا ر و ن  ات ر ه  ه

،  ز  ،رت د  . ردار دیّ  ان" ازه اداد"  از راا   ا  ،ا

 اشدن ر ن  ّ ان " راز" ا  .ده ا ه، ز ن و   ر  ر 

آوارن را  وهی  اه  ده و   ای ول    و،   زی   راه

 در  .  ه ه ت  ر ا  ف سا  انه ا5 داد.ا  ،آورده  تو

 دو  آن  ،د ارا ا  ر ظ از ا و  این دو ، د ع در دم، داد 

ٔتی ر را در آن  . در اای آن ( ی 2012 و 2013) رج از ز   در آن رخ داده د،

  ای ریٓد اد   اری  و ر   .د ل ری ،"ا ا" بر ب و در

. رت ،د هد  هداد ر در ا  از

"د " از ظ ر وات و ارم ر  و ن  ا .وهی ن  ن  در ده ا د

را   و ا  ی  و .اد د   در ا دوران اام  (ز) د  .آوردی

داده اان اد را ود  ار    و  ا  ٓور ده ا را آوری دها و ای را   اش

 یرهای از ر   یاز وا  ن از داّ  ض ان درا ری ا .اا ر

و ا ار  .ری از اام ن در ری د  از  رن ر وران در  ان  ک ده

:د ن ر هداد  وت در    ۀ .

ن ّی  ون  در زدا  دا ؛ زان در ت ای   ر ّ دو د ل
 و در ّ آن ن  و رد ب و   و  ار   ا ّ   ؛
  از ن  د  و ا از  ، ا؛ ّلی زان  از  زا دا؛ از ی
ا  یاما  را ٓ؛ ا ر ی د ی ت در د ر ن راا؛ زد وم 
ّ نا امای ا   ی دا  را ٓ؛ ا  در  رین ر یاده  ؛
و ا  ر را  ؛آورد م ٓا   ار اری  د  ؛ ود د وادار ه

6. ن  را د

ّرات اای "   وان     "ر  ذ ا  ای رف ل  7.ای  و
8. د "ت ا و  ..."  "  د  در..."         آر ا

ااج ت  رج  ًوع  .ا ا  ٓت ان  ا د  آوار و  از آن ا ی

 در دا اان اد ؛    و    اات ری ا  آورد،  آن  ت ده
9.د داو  ق   ّ و  رژ  
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    ا ازرود. ا ا د ه اا  دهقا نآوار   ٓت ااز ا ا انه اداد

  ًق را در ّ د  1980 د  .ش آن، ّت و وی ق ، از ور م اان،  ِی

،ن  ور  و  ن  و ری از  س از آن  د. آرنی داده ر دو د.

اّول،  ّد  ا   در را  رر ری ا را  زد.  ا      ان

:د  را ا   ا نت دادّ .دا ّر ا ر ادیرو

 ر و درّ ،""  از ّ  ا  ا  "ده" .انو دۀ و ،نز و ّ م  از 

ا  "نز و ّ"  .د اا از ا ا و در      ردار ا و
 ا    زن  اام  و  دن وع اّ آن د دارد.10

 انه ات دادّ ،(د ن ا  د را از یدت ٓاز ا  )   ای ت دو از 

ا هداد در ا  ٓا ،  ا  تای ا زم ّ اءا ّ  د ی ق آراءّا
11.ا ا ،ه  ُرم 

ی در ا     ،اندم ا د  و ا   و آن را    ر د  ٓدوم، ا

روادی د 1980  ده د، و    ون   و آ در اان ر ده د  ،. ا رد

وه دا ّ  ر   و ٓرات اا  ود و ایه دوف داد از ا  ت اّدراز  دوم

،ّ  نز  ای ا های ازو ّ از  و  ،ّا .د د ادا ت  د و ر هداد

ا  ن ا دد. ا  فآن و  د و ه ی ا د زها  ا  و  

.  ها هآن – را   و  د   – ری ا ّ ر از   ر ان  ا 

 ت ق  در ن در ت ری ره  و دت ّن ر دا. ا ٓرت د از اء  و

 تّ ، آن ّ  . ا   از دو ینز و ّ  نز ،(ICC)  ا هداد 

دن از  ن د و در ض  وا . ر رن، اه ّ در ن   و  در

،  در  .د ن   ی 1995-2002 را  انرۀ اۀ درو ار ان  د ت هاّول داد 

 ،   او . مب ا  از آن  و   انا   زه دادهاو ا  ،م ا  بای ادر ا

 ی  ،د ال از او  را  ون دم ّ  در داد  ۀ ح رۀ ادر  ،هداد

 داد.  ً  دررۀ اات زن ّ ه در زن وع ا رواد ه د  ور رن  داد:

اد اراز ا ار  ،ً .ر دادر ا ا ا در ا  را ٓا .ا تّا    ًّ ...
.  ق  ًّ و ی دای دررد ٓدم. ا ان در در ّ  نز

ا دآور  ا    آوارن   ای   دا  ا   د. ر رن،

 آن   از  م  د د،  ر  اره د   ا آ رواد را  در آن

.  ّان اه اداد  از  ق  ی ،ا  ّ  . هد د ر اوج  انن در از

دا ،دی و و ی دورج از در ، ا رو ا  ،   ٓا

  د داده:

  در  ان   ان را واداردم ا  ا ل ا  ا و ، رت دو  ۀ 
م دی اّ و ر  آزادی  .  ،در وا ،ٓی اود ا  ور ا   ا  .

  دو  د و و  از ا   از آن د.12
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ّ ن را ن و ی ازّ اد ّ انه اداد ، ت های در   ع وّ دو 

 آن  ، ق   ن داری ازه . د  اندرون ا  ادۀ روز  ن  از ّ ؛

ّا . ردار   زه داد ازا ٓا  ، ّ ّ رت ا    ا  یّ ً

 وران ه و ا  ،رزار   ن ی در .ل دای را ا  ر ٔ  

 و ّد (از  وب دا ،ٓا  ییو در ان اآوار و ان  . ند ای ًّ

  .دم ش   ی و ،رزار  ر در ل اء درا  او در ر ّان) و ده ان داد

دآوری   داده اان  از ر و  را ای   در ر ا  . آی د   از ران در

 د از ف و    نا ان د .د دش دن ادر دوران ز ا ّ م ان او ،

اع را ان د. د، ان از  دن  د ان،  اً اام   ، او ل داد   ازه ا داد

ص و ، های  از ا  یی ای ا ی در ا  ان . ده گ او

  رج از   ان ه ار دا . ا  ،ّ در ار  و دا د دار  وه

وز (دش  وه د ی) ن د   وا و را های در ا اات ر ود دارد

و ص  ری ا درون   ر و  د ادا د.13 ا ی  ای ا  را

ک ه د، زا دو  اان در اای ا  و ل   ر ّل د.

ا دادم ُرم   م ااد  و  را ف ار د و ً از ظ ز و  ود دا (زا

ر ً از ز   اان رخ داده د اا ). در   دو در ل   2002، اّوّ ّ ت داده

اان   ی ا . ور اان  اره  ا   ن ق ا ا ٔتی اا را

ل ا ، ا  ار دا  ا اات ا   ٓی د دو اان ا و   ۀ

ت ا در ّ رژ ا. اب ار وۀ زن ّ  در و ق  در اان (ا ) ّن

    تان ا ای ّا ا  ق   ای رۀ دودر  ی  ّ م ۀن د

دارد. ور اان  2012  را ا ّدۀ  در ی ا  د. ام آن  اان از  اء

ن ا ُرم و آیّ ، ت داده اان ا ح ه در وت  را ای  ا  ن

 ،ُرم ّده 7 ا  14".   ده ءرا ا ّ ق انا ٓا  از ا  ف [...] دا  م

ن م دو اان را  ای دداری از  ا  ،  ن دادر ، ل . ا ّر

 ن ه، و  تاا   د را رت  رد رژ در ا ، ران ار او ّ  و  در 

ا  ن دۀ ق ی د ادا د، رخ ا داد.

 ا ا انه اد دادو و ا 1980 ی د  ی  ی م  ل   ّ  نز

ّ  نز ّ  آن  ،د انوارد ا ّ ا  ا د و .ا  ز   رد

ش ر ای  م و تّ دن ب  انه اداد .درک ا  ًّ ٓی ا ،ه ا ب

  ای آن ه  ا ا   ن ا ق نز  د را ت ،ا  بر در 

.  ،د  ر  ا  ت

د ، ل رت  و ق  در اان ای رای ق  زن ّ ، در ارش ا 2013 د ار

دا   در د 1980  دها ن  او ا . او  ا ی اوم ای ّ ٔ   د

ََ  او، رو و (ار وه ای اان از  1986 1995) دررۀ اوع ااز ا ده و ت ا را

.اوم ا ا  ه ز وا    15 ا.د اب ،ده 
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 ی در . لَُ و ًّ  "ف" یٔت ند و آی ّ  نز  ها ا ،ّا

آی  دررۀ    ی   د  ت ران ا  ٓر  ا ااز  ه

  وز ً ،و ا ارو ن دوٓا د رۀهای را در     16 ا.ا

 ،(د ءل 2002 ا رم را در ا د ر   رد ا) ش رج ا  ر رش ر و ، 

 از  ل ان، درا  ،هّ تا ا . ح ،2003 ل اق در  د ّ ک و م ّ

 ،ا ،رخ داده ا ً "  ا"  د م و ،ا م ن ّا ، ُرم ن ا ءا

ا   ، از ارات ردار د. ا ّ ا ٓ از   را ه  اب اان   ی

 د ارش ا از ّ  نز ءری از ا دۀ   ؛ و ا  نز در دو ینز
17.ا  ق ای "ه آن را "روز ّ  نز تاا  اا د   رت  ق رۀ ودر

ا ای و د و ا د ار اما ّ ًان را را  ّ  نز ٓه، آدر ا ، د ه و   

ّد   را ا د  ای ارد ری و   ق  .  ان دن د  ان د

  و ام ا ، "... و ا  ا  ّ ا  ون زات ر د و ا  زات

 ر و ا (ر)  را د"، آی  ا ری   و ّ  در اا   ٓا ّ
18.  ،زشٔ یر  ،ا  نای ر  ّدۀ ای

  یر  رای ا ی ع ازون ار ،ان راری در ا و ر   در ا  هداد

ری ا در زۀ اء ن ا ُرم در ا  ّ ،ٓار د . اّ  ا  داده اان (و د دادهی

  یل و ا از  و ، دهای ر  ا  ا .دها درا ا اا ازی  (د ّ

ن ا. اّ ّاّ از  ظ، داده اان در آرن اا د    ورد ر ا   ،ده

ا. و ر  ور م اان (  ا ه و ر وه د)   دآوری " ن  ن ار
19".ا  ق   ن دادن ای م اّو ر 
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