
2017 ر   © | 1

درآی  ت ادی ق  اان
ی ران

«!  زی ٓا  انا» :ده ا  یٓا   ا ر ر .ا  ار ا  جٓف ا رهان دوا

 ی ا در    آن  ٓا    ن د ی- درر  م ٓان- و در راس ا ی اا

ا ا؛  ا  در ا  ات  ای  ز  ه ا. ا ا ان ارز ا؛ ا  ت

ق ی در آن ر ه د. ون ا  از اان ا د  ق ی د را   ، ی اان  ان

.ه ا   ر تا   اه آن ی ق  تار . دا ای  وازا  ت  داش

ت دادر  ۵۷ با  .دارد  ت زات در ر  ت و ده ا  از ا  عاو ا

د ا از رو  و ال  ر ا .  از آن وه وه ای از ر  ی   ان  روی

ر ا  ٓ را  م ر و د  ا  گ م      . از زن زی  ،ل ۶۷

. اما  ون  و ا  از  اران : رت اندر ا

  در ری   ۱۶۰ای ور  ارو ده . و  اوا   در ان   ه و  در ات

 ا رژ ا  ت از  ا  . زات  ام از ا  . رت ۸۸ تاز ا 

د ر م  را ل   ت  ا از  د ا  : م: د  ا

ا     و ا   د، ا   و  (ری ا) د  ه اب

.ا ا  ن ر ،ون و در اد دا  .ا

 نز  ق هو ار ٓان ا  نا .  ن ت در ا  ا د  ر اا 

 در اان     و  د را از م ر رو ی ر دادر در داده ی اان و اا زدا ی

دا و م د ن  و ارا  .  ت  ت   آزار و اذ و  و و ا ۱۴ ن

ا درره  دادر د و داده ی  ف  دازد. در د ن ارد  ق  ود دارد: ق دان

   ی ق ن و   از  ن .د ارزش دارد  دت  ندت ز .ن ااز ز 

.  ی ا و و ر   و   ب  ( زن ا  ) ت .ن دار

  تاف ا  ه  را  و ده ا ات  د. و  دهده ای ا ر  

.  م   و ا  ار ای

 دیو  ،  د در  ر را اد نو   ده ای ا ن دام «رضا  »  ما

  د در ا ره ود ارد (   از ام در ن  ی درره  د دزد). اوزه در اان زات اام

 از  رت  د .۲۵۰۰ زا در  ل  اام ه ا  ۷۰ در ا  ٓا اد ر م ه

ا  و ا ر  م  ی در اما ادی از ا  د   ره در ا  ت ا از  .د

او در    ه  ادا  ام راا    ،ه آا  زه ق از هی دا   ا 

.اش اد ا اد ی امی او از ا .ار   را  ی

 ی ق یر ا  ،د  لو ا  انل ۵۷ در ا از   ن ا ا   ان   

  ز  او :آور  ل را ا   و  د  ر ر و اا ر ز  ای .رض دارد

داد  ر    وت  ای او ای  هی داداز د  .د هٓان ا  ردر رگ ور ت

  ای  او  د ا د  ، او دا  ر   ون ا د؛ان از  ل   م  و
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. ت ش راز و     ان دادها  زه ورودا  رش  و   دک رت ا .د ده ر 

آن   در ا رد   ا ،وه  وت رر آ، ا وا ا  دو ا  ری از  د. (  ف

ان و  (ل ا ازه ت  او داده  و ر ن، وز ار ر  ،ف زد و ری از  د.

ا ت ار   ارد  ق  در اان را   . ا   ا  د؟

ذ   ا  رهدو دا  .د  نا   انای ا  تا در ن ارو ها و او دو

ر ر ا را در ، ا   دا  از آن   د


