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��پ ����» Sovros«روز����    �� ��*د) �(��� ا) �'�&� $�د% $� ٨/٧/٢٠٠٨در 
�ر

 :'; :��9+ دوم، 56 از در 4ن 	� ارا�3 	�ه�ن و د2�1 �0) �&�ن �+ ده. ��-(� ,�	+ در
�= ��دم �4>�ن �+ �>
�6��ن :';، 	.ون و0-� 	� 
�@1 	� ه>� و@�13 �>� از :>?� 	� 
$�0�A F-�� .�.�A+ را �D�E از �4>�ن و در �� �?C	B.) از ارو0�A (�6+ 	��ون $''. و 

�M% رو@�� �Aرو) را �L.دا 	� C?(� �<�. وIJ دوران 1H0 از :'; را 	� ارو �6	� �Gدا�'.
 J �M�'P. ا�(*	+ در دا1O 	� ه.ف �Q�G D�.O �	 �	 رج و�O ر از�&Q �	 در 4ور�. و

.'��H+ در 4ن ز��ن، 	��T% در 
�	���ن . 
�@�O ���H?S �Bد ��4 13�E
 P>?��ت � ١٩٥٢ه>� ا
)ا�� 	� DA]G ز��ن و 	� 
\��� در 
�$��= P>?��ت .  %�� �@ (.��� [�)P	B. از ��گ ا@����

  .  @�ل 	 .B	�O D@.د ره�Hان و�A D0رو) :��� �A�6 1<P.٣٨,�ب 
 را 	� :��3aت ��رد 	�ر@+ �0ار داد% و ��٥٥��'.% �(���، �Cد`� �L� �6ا) ���	1 H0 ل�@ 

D@�0ار داد% ا �: D)�)C ن�G.'ا��O ا��.. در د@��س�E	 ���)� �
�:>� ا:  
  


+ در �4>�ن . 	� �Sح وا D�B0	� �G �?�C 1<Pا�� د@D �>+ ز��]��ه� 	&�1 	+ @�	(� :'�
.�.�و��ا�+ �9Aه�، . :'; :��9+ دوم ��
�A f.�. و ��<>�L� 1زات @'�e'+ ه] �Gد


<(��a��4، ز�.G+ 	� �<�و��D از C(�ق ا����+ و ��>� e'@�G+، ا�<�ق  h?M i��Aا
.�.A ا��
(��] $&�ر 	� ��9ر �'j(� اA\��+ را 6[ ،+e': Dو ��?��رده� ,�ا� +Jارا .

 24ت و و@��Q 1'+ را از �4>�ن و��ان A.% 	��ون $&�. و 	�د، ا�3*�A�� (�?ه�� .J ف
M.ه� هaار ا@�� �4>�ن 	�ا) . $&�+ ه� و ����6ن ه� را از 	'.ر�G% ه�) �4>�ن 	��ون 4ورد�.

.�.A ��Q�G $�ر �	ا�+ ه�) :'; در $&�ره�) ارو�6 ��  .4	�د $�دن و
G.دا�.ن ز��G �	 (ا�	�9 '���j	 + . F	� ���� �Pد) ���و) ز��د) 	��ر ��A]G.A ��Q�G از ا

�6��e% ه�) ) ا�-�ا ا@��و$��ر(��4���3+ ه� و ا�e?�5 ه� 	�ا) ز�� @�DO » 	����� ��ر�Aل«
.'�Oر ا�.ا��	 D-e'1 ه��O�A ه�) D$�A ه�) �'. ��?��+ را . ���k+ و ��.ان ه�) �&F و@�

 $�. در l�O �4>�ن :� 	� :� $�د�.�ره� را 	�S�E رA. ا�n�0د) و 	�زار �Qوش �9�4 ه>� ا
  . $�2ه�) �Oد ا��Lم ��.اد�.

 ,[ا) ��o
�4>�ن 0�A+ $� ��ن » $�د$�ن«و » ��داران«	� O*ف �9�4، ��دم �Aرو) 	�ا) 
	�ا) . 4وران �Oد را در ا@����'�eاد و در 0-(�ز از د@D داد% 	�د ��اد ,[ا�Q +� +3@��د�.

�:  ���و 	����Oر ا�.ا��	ار٢٠٠. aن ه��?�  ه���Q �	 ،4ب ��A ز $�دن�	 �	ا���ن را $�  
را ��Lت داد�. و » درزدن«
�	?�ه�) �-�5 �>��&�e% . ز�.% 	�eر A.% 	�د�. 	��ون $&�.�.

.��A د�	ز@�ز) $�د�.. ا:�ز% �.اد�. ���	ه�9، �.ارس را �e&ر@��ن ه�، دا��<�	 . �����@
DAار) ه� ه.ف @�دده+ �.ا]G .�O 2�C ب وa, درا) در ��ا�'.% �Oد ���ن دو ر��Qر @���

   .و @�@�����] در �Aق �p0وت $'.
 ا��Pاض �4>�ن ه� P?�� ���وه�) ا�e��\A در @�ل ���E�١٩٤٧ 5�?eا� +��\Aا �)j'� در 

 $&�ر رخ داد�  . $�ر�Gان �4>�ن �G@'� 	�د�.. در ا
�� ��4ن LP?� �>+ $�د�.]\
	�ا) �L� �9�4ت . �د �+ 	�د�.ه� �� ��:�د 	. ا�e?�5 ه� 	�ا) 

 از  �)HS	�O (.'رج A.، ١٩٩٠	� �H'�) ا@'�د) $� در @�ل . ا�n�0د �Oد �Jور) 	�د
�3�6 	�د $� از ار
�Q tار �+ $�د�. (.C �	 5�?eزان ا��	�@ ��C. رو �	از �9�4  +O�	



 

.'�Qر +� (رو�A +��\Aا �)j'� . ان �4>��+ در ��رس�Gا« در ��١٩٤٧ 4را�+ $�ر�	�3ن 
�
�kه� $''.�Gن 	� @�	�زان و ا��Qان ار
�S %��  . tل $&�.4٣,�ز �Gد�. و در@�A « Dا

,[ا را 	� ���O . ا�C 5�?e>?� �+ $�د�.، ��ه�ر�Oر) و ا��Hره�) �9�4 را ,�رت �+ $�د�.

� ا�.از% 
\��� $�د. ه�) �Oد �+ 	�د�. IJن ه� �4.�.، و�	��O �	 ه� =��
  .ز���+ $� 


H?�\�ت �&�ن ��4���3+ ه� �
+ �Q�G'. و $��A.�. 	� ا�\�?H
، �'�A �)jق را 	� 	�د C>*ت 
D@د��$�ا@+ و 4زاد) ��:�د ا ،%�Q. ده'. $� در ,�ب �4>�ن ر �	ه'�ز  4ن ز��ن 	���


H?�\�ت ز�.G+ �6 ر�; و ��Bب، ���	(� . د��ار 
(��] �&.% 	�د �G�A�<
 +0�A اه��+ �4>�ن
�'���ا,��+ $�ز ،+3�H�	+ رC] . ا�����3+ ه� 	� ��9رت �4>�ن ه� را 	�ز) ��.اد�.. ه� 	�د�.ز


H?�\�ت �9�4 را 
&��1 ��.اد +?Mدن روس ه� ه��� ا�	 . ��Q �
+ ,�ب ا�\�?H
د@��e% ه�) 
 �+ $�د�. $� $�Q+ ا@aC Dب واC. @�@������+ ه�ادار �Aرو) را ��	�د $�د، �)?
را 


(��] A.% �4>�ن را ��<. �> +Jدارا�A �Q��A �4>�ن �
  .�د 
.A +� a$�<�� =�
، 0.رت ���وه�) ��4���3+ در ��زه�) �4>�ن د��$�ا���A]G . �9�4 از ا

 �+ $�د�. $� �)?

-�� را  �����ره�) ���Gد% ���k+ را 	� 
>�G +� �A[ا�A'. و ا
�f را 
B?�] . د��$�ا@+ ,�	+ �0در ا@D از ا�.% 4ل �Oد د�Qع $'.�E
. �+ داد�.�G �9�4وه�) 

. در �4>�ن 0�A+ هaاران 1��P �-�ذ) دا�A'.. ه�) @�	a�� F 	�د�." اس. اس"در ���ن �9�4 
از :>?� �Gو% ��Hرز% P?�� . در 	��� ,�	+ 	� LP?� @�ز��ن ه�) ,�� دو��+ 
&��1 داد�.

ر5�3 ادار% " �4 داس. "»ا
<�د�� :�ا��ن �4>�ن«، »دD���BQ»+0�A ��Q ه�) ,�� ا����+، 
 ) CĐA($a) ا�P*Sت ���  . را ره�H) �+ $�د» �6وژ% زرد«ا

P %��A>?��ت او ا$'�ن در $&�ره�) 	����=، در ���G*و)، در �G:���ن و او$�ا�3 و 
 @'�ر�� . ���.او) 	� ��9رت 	��ر �A +� ��Q�Gد�4�� رو@�� $'��+ ����ا�. در 	�ا	� ا

  �(�و�D $'.؟
"DE��Hل"و " �6="، "او��$ �
 �١٩٥٢ان aCب واC. @�@������+ �4>�ن در رهH" �6و

�B'+ . ا���Eب را% @��O>�ن @�@����aم را اP*م $�د�. 1<P و در D�E� �?ر در وه�$ �ا
�Q�M +	 (ر�$ . (��  (BAVRĐA)	�ا) دو@�.اران @�@�5 	��'� +?<E� ;ر� (�L	4 و

�'. ��Hد�A�O (ا %.'�4 .  
aC 1ب واC. @�@������+ �4>�ن A.ت  	<} در دا56١٩٥٣O از ��گ ا@���� در ��رس 

DQ��ه�) aC	+ و روA'-��ان ���Hال ��6ا��ن aC	�O +ا@��ر از 	�   ))BONZ	�O+ از . 
.�.A +@و ��6د% $�دن د��$�ا ره�Hان 	�ا) 	��Q ��9 $�دن LP?� . 	�دن 4`�ر دوران ا@����

��DQ% �١٠+  ��م 
���. ١٩٥٢B'M	�9ر . 
.ا	�� ادار) �H� .'�6 ���Pد. �>+ $�د�. t�. اaQا

<D $'��ل  RĐASراد�� .  ژو3 P.% از $�ر�Gان @��O>�ن د@D 	� ا�n�Pب زد�.١٢و ١١

CĐA fA + در	١٦ در �4>�ن ,� �	١٧  =�
 ژو3 �BAر ا�n�Pب ه>��e+ در �4>�ن د��$�ا
  . را @� داد

.'�Q�G IJ�� =�
��4��� در ��ار ��ز) �4>�ن د��$�ا =��
�?h از M.ه� �-� �. واC.ه�) 
 +Jارا �	+ 	�4>�ن ,� %T� :>�9ر) �4>�ن د��$�ا
�= �Q@��د% DDR@�ز���O (�9.��ت و

.A . %.� P(�.% ه��'. $� ,�ب 	����� P>?��ت ����G +��kد% را 
.ارl د����ن 	� ا�� ��
�ر
 �
  . را از دا��% �-�ذ �Aرو) :.ا @�ز�.DDR	�د�. 

١٧ ��ت �B'M+ $�ر �Oد را ����0  در 	��� و در �9Aه�) د��e، �~@١٩٥٣ژو3
��ن و �>� ه� 	� 
�kه� $''.�Gن . 
�kه�ات ��O	��+ $�ر�Gان 4,�ز �Gد�.. �>�د�.�L&دا�

را 	��� $�د و در ا���Oر �9�4 و @�i3 �(?�� �0ار » ��را��Jن«D���C �4>�ن ,�	+ . ��6@�'.
��4��� . داد و 	� 	��� 0�A+ اا��(��&�ن داد $ tE6 ا.M (ه� �A�� D$�C �	 �9��	��O در

  .در �4.�.



 

 .A م�?B� ه�.B	»ن��Jزار $�ر » ��را�	رس $�ر(را از �	 ( +	�P و ���O �&C�Q ه�) 	���
�.% 	�د�. و 	� ��O	�ن ه� $&��.% 	�د�. 	� �6ل �O . �9�4 +	�, �4>�ن %T�����k� �HAن O.��ت و

   .را راه'>��+ ����د�.
�A�$ 5�?6. :?�) �9�4 را . ��$D$�C �9A a $�د�.ا� D�B<: %�H	� D��C دد�&��� 	� �Sف 

 6?�5 در ��+ از ��O	�ن ه�) ٣. ا�� �Oد ��رد C>*ت وC&���� �0ار  .DQ�G	��eد�A�� 
 در ���	١٦.��A ا@�'. ��-�ق�O �9�4 از �G .'?	 �	 و .�.A و�	ن رو�G .''$ ه��k
 �	 .  ژو3

(�G +&Cو �	ن �G .''$ ه��k
 ?<C 5�?6 �A�� �	 .ن $�د��G1 را واژ�H��
. � $�د�.، دو ا
�'.% را 	��ون $&�.�.�G زن ��را�'.% . او را �D و �6ر $�د�.. از ا
��a9L� +��@ 1�H 	� راد

 1�A $�= زد�.��
 ���<C+ ر	 �	ن از @*ح ا@�-�د% $�د�.. را �G.''$ ��0م . (a$�� ���<$
�>�ق . 	� اA\�ل �Oد در 4ورد�.aCب واC. @�@������+ �4>�ن و @��O>�ن �D�E وز��) را 
�6�] @�خ را از درواز% 	�ا�. . داران ه��� در ���� را% t�6 �+ �4. در ه] �+ $�	�.�.

.'�Oا�.ا D�� ش�	�6) ا:��� و او ��$��@= ه�، ا
��1�H ه� و �\�ز% ه� را 	� . 	�رگ 	� ز
.�.�&$ t
4 . l�<G %ادارDDR.�.ن 4ن را @�زا��<�O�@ را ,�رت $�د�. و .  

 ��Qان، د�Gر�$ ���. د�9H: ��Q �?+ در ��O	�ن 
?>�ن و �Aرا) ��$a) ا
<�د.A �?<C 56 از
 (��9:>�ن �.ا�BQن . :>D�B دو@�+ �Aرو) و �4>�ن 	.@D ��9:>�ن ا��Qد���o� ،5�?6ر

ا
��1�H ه� و دو���O ه� 	� در �9A . را در ه] $�	�.�.) ا�'��+، $>����D ه� و $�ر�'.ان
�Gدا�'.�Gن ازد�Cم از 
�kه� $''. �Gن �+ . �>�ات �4>�ن ,�	+ 4زادا�� رDQ و �4. �+ $�د�.

 �+ G-�'. ا��Qان 	� . �Oا@�'. �Qدا �� a	� ��O	�ن ه� 	���'. و 
�kه�ات را ادا�� ده'.��Aه.
  .2زم را 	� �9�4 �+ داد�.��Hس ��4���3+ ���ن 
�kه� $''. �Gن D$�C �+ $�د�. و د@��رات 

 t
ره�Hان aCب واC. @�@������+ $'��ل او�Jع را از د@D داد% 	�د�. و 	� 
���O  از ار
 . $>= �Oا@�'.�ADDRرو) �(�] 

ا��Qان و ژ��ال ه�) �Aرو) @�ا@�>� �&.�. و 	� @�DP وIJ 	<�ا�+ در 	��� 0�A+ را 
% ����0 $�دن ه�ج و ��ج 
Bj0 [�<n+ در	�ر" 	���" ژو3 ١٧. 	� اS*ع �(���ت ر@��.�.

 از �Oد ١٩٣٨ او در @�ل . (P>?��ت و�T% را 	����G "DQ�G %.9P.ز%"ژ��ال . ا
�Eذ $�د
�Tوف"@�) ه�)  "DAدا �	�L
در ز��ن :'; 	�ا) . در �'�'�eاد :?���G) $�د% 	�د و 

ا�� در د@����G�?: . �H) از P>?��ت �Oا 	��ران �4>�ن ��ز) $�ره�) 	aرگ ا��Lم داد% 	�د
 وز�� د�Qع 4�'.% .) در 	�ا	� :��O اP.ام �0ار  "�A�Oُ "DQ�G	� ���Qن ١٩٥٣�'�ه] 

���"�Aرو) ژ��ال �G "DQ�G D@.	 را %T�ار
�A tرو) در �Pض . رهP (�H>?��ت و
 =�
�'. @�DP @�ا@� @�C.ات :>�9ر) �4>�ن د��$�ا)DDR ( د�$ D�	 را.  


��= ه�) . ) 
.ارl :'; در D&6 �6د% را O'�+ $�دP>?��ت IS�0 @��ن 
��= ه�) �Aرو
.�.A و�	ا روa&
@�	�زان �Aرو) . �Aرو) در 	���  +0�A	� G =�?A?��� و 	�j) ه�) 4

 @� و M.ا) A�>Q+ و �BAر ��Gش ه� را » ا��ان رد�A«ا:�ز% 
�� ا�.از) �.ا�A'. و 	'�	�ا
  . $َ� �+ $�د

ا�� ه�� $5 :��رت ���د . ?� را @� �+ داد�.
�kه� $''.�Gن @�ود @�ل ه�) �C>�ا�+ ه��
��� 	�jر ��A4ر وارد :'; �Aد�G ه�) ژ��ال =��
 �	 . �
 ،.A %.'$م ��] ��?���+ �6ا�Cازد

 	� @� ر@�.. �Qدا �Oد را 	�ا) ����90+ ��4د% $'.��Q4 ن�Lه� fA . ن�	��O ر) از���	در 
 ه'�ز از 	<�ان �DDR'��+ 6?�5 و ���وه�) ا. ه� 4
t @�ز) و 
�� ا�.از) رخ داد

�9�4 در �Pض �= . DM�Q ذ) D<�0 را f&�4 از د@D داد�.. ,� ��e?Q	� �Oد ����.% 	�د�.
 �9'
 fAد�.١٥�$ ��e�@رش را د�A �3�6 D@اد د�Qا �-� .  

	� در ��DQ د@��ر �E-+ از ,�ب �Qدا) 4ن روز 
�kه�ات و �� 4را�+ از �9Aه�) درزدن، 
����Q.% ز�.ا�+ ��ز) "  ه���"در �9A.  @� در 4وردDDR د�G�� �e.ا 	�رگ و از �9Aه�)

 در��G) در �9A . از ز�.ان 4زاد DORĐ E « .A«ه� ��
 .�.A"رگ�	 .G�� "در . رخ داد
.A وع�A ر��P م�<
 ;': D�'و وزارت ا� +������@�@ .Cب واaC ن�<�O�@ ،ز�.ان �	ا�	 .



 

 �9A ن ز�.ا���ن را 4زاد $�د" $>'��5"در��Aر�A.� . �9A ا«در�G «)GERA ( وه�ن�G
٦ار
�A tرو) 	� �<��M% ا) � ه�Lم   هaار $�ر�G ا�n�P	+ در �4. و 	� د�Aرا) از ا

.A (��G�?: . (a$�� �)j'� از ����G ن���Q �	 ا��DDR (ا�	 t
 ���و) ��
�ر�a% ار
.���ر) ر@��.ن 	� �Gوه�ن �Aرو) اaPام �Gد .  

 +0�A از �'j(� اA\��+ . % از �� 	� ��$D$�C �9A a $�د�. هaار 
�kه� $''.٨در 	���
��4��� در 	��� $�ر�Gان 	���ر، �Gوه�) ��:�ا:� 	�ا) $>= 	� 
�kه� $''. �Gن 	� 

 در . D$�C در�4.�.�a'	 ه�) �6از (�j	 �	 +3���	'�	� ا��Pاف �Aه.ان �P'+، ا��Qان ��4
  . ا�� د��e د�� 	�د. د@�M D 4را3+ $�د�.

e�
<�k� Dرت ���وه�) �Aرو) در �4.% 	�د و واC.ه�) �Aرو) 16 ه� و د (.�?$ FS�'� �
 D�'وزارت ا� ��Q���. @�ز��ن .L

�kه� .  در ��O	�ن ه� $&�= �+ داد�.DDR	� ���وه�) 

.�.A +� %ه� ��4د ���O �	 D&Gز�	ا) �	د، �	 [$ ��A]G روز �	 DH�� �9�4 اد.B
. $''. �Gن $� 
 ژو3 A>�ر ٢٠ هaار �-� 	�د، در ٥٠ه� $''.�Gن در ��O	���9  ژو3 A>�ر 
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