

 دوم ��ورد�� ��٢٠٠٩ب��� و دوم ��رس - ��١٣٨٨

 ��6ب و ش34 ب�زداش� ش,+�ن '!س2 �01/ ا����/ '� از ب�زداش� ش,+�ن (&)
 '&!�% س�ل ن!7 زاد
��ی� ��ل �� در ��ا�� ز��ان اوی� �� ��ار ����� زاد ����: ادوار���ز� ���ای� در ح��#. ه�� �� از ��زدا�� �� �ن �

� د��� &�م� �'(& ��)���2�3 و ��1� �0/ ا. زاد- دا�,+�* '��وم از �ا�� �� ��7ر- ه�ای�،ا'�� ���* دو &�5 ��را* '��4* 
��دی= ��ار ه>;�8ن در ��زدا�� ه:89�.

��ی� ��ل در ��ا�� ز��ان اوی� ��ار ص�در و ?<� ����  4ارش �D��EFر ادوار���ز �7C ا'�وز ��ض# '��9 را�A ��ا* ��زدا�� �� �ن ��
�� از ��زدا�� �� �ن زاد ����7از ��دی=، .

9� دا�,+�ی�ن زاد ��- و ���Fاد- ��ن،در �  �9� �0د* �� ��م ��هJ8 ح:�� ���>�Hی#،��'�0��H? �I' -< ا'��8 در�8� ���48�K  �&�� 
��زدا�� �� �ن �� ��ت ��ر�90ر* ��د- و ض>� ای�اد ض�ب و �29،'>���1 از �Fردن ب و KNا، ��?� ��D- دا��9 در �Mل �L،ا�0اد
� ��زدا�� دا�,+�ی�ن ��F �� 4,��� ر�90ر ��د- ا��.��9� ا��. �0د ی�د ��- در �:� �Fدر ���زدا�� ��- را �� د�8E9� ��ا* چ8�ی� ��&� �
�����* ص�رت  �90� در F(�ص ر�90ره�* #� �ای� درح��# ا�� �� ��ض# '��9 را�A در ���Fرد �� ا�0اد ��زدا�� ��- �� اذ&�ن �

���T &�ا'� ا�9��'# از دا�,+�ی�ن د�+�ی# ��د- ا��. ��������N# ص�رت  �90

ب��ن�
 ک=�4
 د��ع از دان�7ه��ن در ا;�4اض ب
 ب�زداش� دان9!��ن ب
 ه��7م س�ل '&!�%
� ��زدا�� دا�,+�ی�ن و� �E:� #�7* دا�,+�یH3,�9� د�0ع و ص���� از دا�,�Dه��ن و �<� :��E���'ا �'���EF

���Fاد- ه�* ��ن �� ه�D8م ��ل �� در '���I ز��ان اوی� ا&�9اض ��د.
� ج�7 ه>�رد* �� ���Fاد- ه� * دا�,+�ی�ن در�8� از ا�9�ا در '�ا�2 ه�� ��� در '���I ز��ان اوی�� �ه>;��8 ������� ا��3ی# د��� ای� �>�9
ح�5ر دا��، ض>� ا��از ���X از ���Fرده�* ص�رت  �90� ا&)م �>�د از �>�'# �79�0�C* '�ج�د ج�7 زاد* ��زدا�� �� �ن ا���9د-
� ���Fرده�* ��ص��Y '# ����، رای�4# و  ��F �D9اه�2��D8ای X��Z' ح�'# دا�,+�ی�ن و ��Fاه�2 �>�د و در ای� را��9 �� ��* ��و�# �

��د.
� ��ح زی� ا��:� ��9 ������ ای� �>�9'

��ی� را '# �Fا����، ���Fاد- ه�* دا�,+�ی�ن در�8� �� ه>�ا-�� * ��ل ���>�ن �8H� ��د- ��د�� و د&�* � �در ح���3� '�H ای�ان د�� رو �
�2�3 وح�ت و �>�9� د�0ع و ص���� از دا�,�Dه��ن و �,�7H3* دا�,+�ی# و &�- ا* از دا�,�Dه��ن و�ا&�5* ��را* '��4* د�90 
����ی�، ای� ����ت &4ی4 را در ��8ر ز��ان اوی� �KDرا�8� �� * ��ل ��دا�,+�ی�ن �(� دا�89� ه>�ا- �� '�H ای�ان ض>� �Fا��ن د&�* �

�:)* وج�د '�دران چ,2 ا�9��ر و ا��D� �� #'��9ا�# ج�'1� دا�,�Dه# ����.
��ی� ��ل '�� را ��\ �Fاه8� ��د و���3 &�- ا* از������9� �� وج�د ای38� از ��* ���Fاد- ه� از ه>�ن ا�9�ا ��ره� ا&)م  �دی� �� ?< از '
���وه�* ?�H< ا'��8 ��7ان �� ���Fرده�ی# ��'L��8 و دون از ��ن ه� ��7و��* ض>� ��زدا�� �8# چ8� از ���Fاد- ه�* دا�,+�ی�ن در�8�
�2�3 وح�ت را ��4 د���D9 و روا�� * ��زدا��H? -�D9< ا'��8�� * ا&�5* ��را* '��4* د�90 �H� ،د- ا���� �I��� #� �'�8ن ای� ا��� ��

��7ان �>�د��.
*�D9�  4ج�'#! ج �� 2�3�����Fرده�* ��'L��8، �8�ن ?)\ ه�* �Fدروه�* �Z(# و ��زدا�� ���Fاد- ه� و ا&�5* ��را* '��4* 
��0�C و �<�� * ���9� �3���ی� و �[< ��\ �>�دن '��“، ��ا�89�، &)و- �� �� ج�F” �7ا��ن د&�* ��ل M���' و����:' �� �'�د���

!�F�� * را ��4 از ��* ای,�ن &��ن�ق ��7و��Iد، '�4ان ر&�ی� ح�<� _Z,' �7ان را�����# ?�H< ا'��8 
9� د�0ع و ص���� از دا�,�Dه��ن و �,�7H3* دا�,+�ی# ض>� '��3م �>�دن ای� ���- * ���Fرد و ��زدا��79* ص�رت  �90�، �Fا��9ر�<�

زاد* �0ر* و �# ��� و ��ط ��زدا�� �� �ن  �دی�.
� ج�7 ه>�رد* �� ���Fاد- ه� * دا�,+�ی�ن در�8� از ا�9�ا در ای� '�ا�2 ح�5ر دا��، ض>�� �در ?�ی�ن، ������� ا��3ی# د��� ای� �>�9
ا��از ���X از ���Fرده�* ص�رت  �90� ا&)م �>�د از �>�'# �79�0�C* '�ج�د ج�7 زاد* ��زدا�� �� �ن ا���9د- �Fاه�2 �>�د و در ای�

� ���Fرده�* ��ص��Y '# ����، رای�4# و  ��F �D9اه�2 ��د.��D8ای X��Z' ح�'# دا�,+�ی�ن و �را��9 �� ��* ��و�# �

?�داد
��اس3 ?34 ا��,رB���C��� �6 در '�Aان ب�+@ار ش,

'�ا�29F 2 ز��-ی�د ”ا'��رض� '��ص��0#“ در ':+� «ا��ا���5» ��7ان �� 4ار ��.
در ای� '�ا�2 د�9�  �ه�ی# از ��* ��7ده�* ح�Iق �,�* �� چ,�F#' 2رد و �>�ی8� �ن نه� ��4 ح�5ر دا�89�. از ��ی� ”�Fداد“ ��4

�>�ی8�-ا* ای� '�ا�2 ر90� ��د �� ا40ون �� ��وی�  4ارش ن، �� ���Fاد-* داغدار '��ص��#0 �:��H  �ی�.
�Nز و در ��&� ٢:٣٠'�ا�2 در ��&�  �Iد�� eم�D8ه� �1� از �7C ?�ی�ن ی��0 و در �Mل ن ا��ر-ا* �� د���، '�3ن و چD��D# '�گ ���

'��ص��#0 �,�.
�# در وا?:�� روزه�* ��ل ��I& #ا��رض� '��ص��0#، و�)گ��ی< ج�ان و ز� �٨٧ا'�.�F�� ان اوی� ج�ن�در ز� 

'�ا�29F 2 و ��3دا�� و* �� از ��* ���Fاد-* '��ص��0# �� 4ار ��- ��د، در �>�ل را'i و ��ون ای+�د '4اح>� از ��* ���وه�*
ا'9�8# �� 4ار �� و ح4ن و ا��و-  :�9د-* ح�ض�ان در ج�* ج�* ':+� ا��ا���5 ',�7د ��د.

&)و- �� �8# از چ8� از و�)گ��ی:�ن، �>�ی8� �ن ��7ده�* ح�Iق �,�* و روز��'���Dران '�ا0= ح�Iق �,�، �:�D9ن ا'��رض� '��ص��#0 ��4
نه� در  ��و �ه�ی# از ح:� ر�90ر ا'�� ��Z '# �89� و '�گ او را �� ای� ��3، �:��ر درد��\ و ��i�� .�89�29 و* ���� داF 2در '�ا�

دل�Fاش ��ص�X '#��د��.



.�89�  ��H:�� ���Fاد-* داغدار '��ص��#0 � jدر ?�ی�ن '�ا�2 ��4 ح�ض�ان ی�3ی

Bاس�Dو د� ���H(�� حF!ق ب
 زن,ان او�� ازش�ک� ک��,+�ن ��اس3 س�ل ن! در ��Fب% زن,ان او��I350,ردانB زن,ان��ن س��سB ب�, 

،#k# و ه>�8ا��ه> �او��F �8م�
�ج�8ب ��* د��9 '�>� 'i�? #3H �:�ت K?�� #D9:Fی�، دا�,+�ی�ن ��ا�0ازو '�Eرز ،���Fاد- ه�* &4ی4 و ارج>8� �)م �� �>� ؛�)'# �

.#k�8���* �Fش 
ح�5ر �>�ه� در '���I ز��ان اوی� ه>4'�ن �� ح�Hل ��ل �� ��ا* ا��از ه>D9:E# و ه>��# �� ز��ا���ن ����# ،��97ی� &��ا�� ا* ��د �� '�ه�
ز��ا���ن ����# '# ��ا�:2�9 دری��0 �2�8 د��79* '���7ن �>� را ��  �'# '# 0,�ری2 ،&��ا�ۀ ��ا'� �>� �� دی�ۀ �[�س '#  Kاری2 و از

�0ص� ���� '�- ا���9د- ��د- :
اوp: ��ل �� را �� ه>ۀ �>� ��وران &4ی4 ��Eیj و ��د��ش &�ض '# �2�8.

. 2�8� #' �3,��I�ی� و  �� ه>ۀ �>� �� �M�F ای� ا��ام �+�&��� :����q
زار و اذی�79* ا&>�ل ��- و در ��7ی� د���D9ی�7* ا�+�م ��- را �,�ت '��3م '# �2�8 . :�r��q

را��1:رزو '# �2�8 �� ای� �Fی� ��ر و �Fی� ���# ���� �� دی�اره�* �8H� اوی� ��� �0ز��ان ای� '�ز و ��م ج�اk# '# ا830� .
� وض= و ح�ل ز��ا��7 و ز��ا���ن ����# ا'�* ��') ��ی7# ا�� زی�ا �� رژی2� �E:� �ح:���� ��ج� ���Fاد- ه� و دی�D ����10 ����# ج�'1
-�Eا���ن ����# را در '��ن ا��اد- ا�� و ز��� ��ن  �� L�ح��2 �� ای�ان ����� �� ر�>�� �,�9F�8 ز��ا�# ����# ه�  4 �� حt و ح�Iق '�9
ز��ا���ن ��N ����# ?�ا�8�- و در وا�= �X�15 ��د- ا�� .?��ا�� �� چ��8 وض9�1# �� '��1ره�* ح�Iق �,�* و ��� ا�>HH# ��ز �ر ��:�،
��K ن در�Fی� �>��ۀ  �� ای� �# ��ج7# ه� �Z(�ص درح�زۀ ��یi و �)'� ز��ا���ن ����8ن ��9یu �0ج1� ��ر* دا�9� ا�� �+�9�
��ج7# و �(�ر در ا'� در'�ن ��>�ری�7* او ��د- ا��، ?�,�9 از او ه2 ا'�� ح:�� ح,>� ��ران �����# ای� �# #� �qرض� ص��0# در ا�ا'�
3� ح�v او��ۀ &��M# و �Nی���F *4اد- ه� و ی�ران ��:� �� ��ا*H� *�او��ۀ ��7و� tی� ای� ح� چ��8 وض#9�1 � ���ج7# ه� ��- ��د �� ��ج
�8�Iی �8��� �� jد �4دی�F ان و دو��9ن��0ز� �� '>�3 ا�� �� �+� ��ا��از ه>D9:E# و ه>��# و ا&�9اض �1# �88� در چ�79E��8' ��8ی# 

چ��8 ا�� ا'� ح�اس ح��>�� از �� 4ار* '�ا�2 �� ای� ح� ��د- و ا&�9اض# �� ای� ح� ':��>� '�4 از �+� ���# '# ��د؟
� ?�,�8ۀ ن در ای� ��ز'�� ��7 �)ش ا�:�ن ای�ا�# ا��� �ه>� '# دا��2 �� �� ?� ��دن '�ا�2 ج,� ��د* ��یx- از ��ع ��روز* ن �� ��ج

 #'�<� ��ل��30ا* ه>�هD8# و ه>�اه# ه� چ� ��,�9 �� ���م �0یi8 ا'� رژی2 ح��2 �� ای�ان �� ����8 '�ه�� ض� ��ری�F #Zد ش در 
#�y� 2# و ه��ه> #D8ا�� ه>�ه �دم ای� ��ز'�� را از ح�' �9� &�'� ��وز ��5د ه� و ���ا��7* اج9>�&# و ��� ا��8&# ��د- ا�� ��K 
� '�ا�2 دل �F�# دا�9� ���� ��یx- ا � از ج�����F Lاد- ه� و دو��9ن ز��ا���ن ����# و ن ه2 در��D8از ای �ا��� #<� �8�Iور ��د- ا�� ی��
� �8�* ��د ��7 در وا�= یj ��2 ض� �0ی8,#IEM و #H��� #Zری��'���I ز��ان اوی� ���� چ��8 ح��>�9# را ��ی� ا���� �0ا�� از یj ���م ض� 
z&�� �را �>�ی8� # '# �88� ��># �� &�'� 0:�د و ��Eه# ا�� ا�+�م چ��8 '�ا�># '# ��ا�� �� '�81* ای+�د ��3ف در چ��8 ��># ���� �
#' #� ��� ذات �0یi8 ه2 �0ا ر���- ا�� � �� ��78 �� ج�'1� �� �� *�DZ��? ز'�ن �� -xی�� �ان اوی� ����ز� �8H� *دا��9 دی�اره��� \��

� دام ه>�ن �����F Jاه8� ا�90د.� �<H:' �ور� J���� #9:ا* ه�F ه:9# و �� ���ان �� ���ا- ر�0 و ��  >�اه# �,��� ��ن �
� &�Eر�# ��97 ��ل اص)ح و د � ��# در ح��>�� ����#� ���� �ا'��واری2 ���# �� در ?�i رو داری2 ��ی� �iZ د � ����7* &��2 در ج�'1

. ���� �3H<' ی�ی� �)ن�و '
� و '��E �# دری| �Fد'�ن را ��rر �>� '# �2�8��)��F ارادت �Dر دی�� �<��F در

 ز��ان اوی�350ز��ا���ن ����# �8� 
1388اول �0وردی� 

H&1367# ص�ر'#،از د���D9 �� �ن '�ا�2 ��زده>�� ����Dد ��9 &�م ز��ا���ن ����# 
#kری�� ��ز'�� H+' >ی�� ���I'،*�E� �7رC ���

�>�&H# '8(�ر*؛،از د���D9 �� �ن '�ا�2 ��زده>�� ����Dد ��9 &�م ز��ا���ن ����#'
'��rق ی4دان �xاد؛،از د���D9 �� �ن '�ا�2 ��زده>�� ����Dد ��9 &�م ز��ا���ن ����#

ا�9,�ر:
����10 ح�Iق �,� و د'�3ا�# در ای�ان

»N��C '��� سM��ن درب�ر���K' L س��س� ه��  ����D در I��ل ا��ان«
ح:�� ری�

��را\ او��'�، ر�k<ج>�7ر* '�ی�3، در ?��'# ��N'98��-، ��روز را �� ای�ا���ن ��د��ش  �� و ا��از ا'��وار* ��د �� '�E��8ت ای�ان و
'�ی�E7� �3د ی��� و ?����* ��ز��- '��ن دو �,�ر ����ار ��د.

��را\ او��'� �� �+��H از ه�8 و �0هJ8 و �>�ن ای�ا�# �yFب �� ره�Eان ای�ان  ��: دو�� او �� دی[H>��# '719� ا�� و '��Zاه� ?����
��ز��- '��ن ای�ان، '�ی�3 و ج�'1� ج��7# ای+�د �8�.

� ح�F tد در ج�'1� ���ا�>HH# ����، اض�0� ��د: ا'� ای� حt ��ی� �� ':{����ه�*� -�Dج�ی �'�ی�F#' �3اه� ای�ان � �و* �� ا��ر- �� ای38
��ان �� چ��8 ج�ی�Dه# د�� ی��0.#<� ��Hور ی� ا���وا�1# ه>�ا- ���� و از را- 

در ای� ��ر-، در  ��و � �� ری;�رد د��9ن، ���� ?�,�� ��ی����9 در ای�ان، ارزی��# او را از ?��م ر�k< ج>�7ر* '�ی�3 ?����-ای2.
رادی� �0دا: ��* دا��9ن، ارزی��# �>� از ?��م ��* او��'� چ�:� و چ� ��3ت �� �9�ا* را '#��ان از ای� ?��م ا��989ج ��د ؟

����� ای� � ���ی� ا�7Cر ���* ا�� �tq�' ی� و��ری;�رد دا��9ن: ای� ?��م از �:��ر* ج�7ت �:��ر �Fب و '�Hyب ا��. ای� ?��م رو��
�# �Fد ��ل داد و���Z9رزات ا��E' ج>�7ر* او��'� در ج�ی�ن >�kر �� *�����'�ی�3 در ��Eل ای�ان �� ز��ن ورد- ��-،  ����� �����در��ر- 

.���7�� ا��Zذ ��د-، در ح�ل &>� ��دن � #�اpن �� ا��ا'�
�?��م ��روز* ��* او��'� از دو ج�7 �:��ر '27 ا��. اول ای38� ای� ?��م �yFب �� '�دم ای�ان ا�� و در '�رد �>�ن ای�ان و اح�9ا'# �



� '��ن '#ورد؛ و دوم ای� ?��م، ره�Eان ای�ان را '�رد �yFب ��ار '#ده�.� �Z� ،ا�� �k�� ن�<�'�ی�3 ��ا* ای� 
� ره�Eان ای�ان� iی�F او��'� در ?��م *��pزم ا�� ره�Eان ای�ان �� ای� ?��م ?��A ��ه8�.  �ای38� ای� ��ر '>�3 ا�� '��# �Mل �3,�. 
�� �'�ی�3 ه>�ار �88�. �� ��ج �� j���<H]دی Tدو �,�ر، را- را ��ا* ����ار* روا� ��� �k�:' و ح� �Eو �* دوج����  �� �?�,�78د '8�#� �
��ی�Y�9  �29 ای� ?��م ح�و* ص�ی,�? �� ���D��<. زی�ا ه�ه8�� A��? �'او�� *���� ��ز��-ا* �� ?��م � �ای�، ض�ورت دارد �� ره�Eان ای�ان �

'�ی�3 در ��Eل ای�ان ��8�ی2. ����� ���������8ن در��ر-  �' �ا�7Cرا�# ا�� �
'�ی�3 دا�9� ���8�؟ �� j���<H]دی �yرا� �اه8�F#' ی�� ��� �>� ره�Eان ای�ان '�د #  ��و � �� '�ی�3 را دار�� و �

�� ��د. وض��1 ای�ان و '�ی�E� �3ه� �� وض��1 یj زوج دارد ���M�9�ری;�رد دا��9ن: '� ای� را �>#دا��2. وا�i8 او��� ره�Eان ای�ان '
�� اpن '# �ی# ا��EI9ل '#�28 ا'� �;�از ه>�یM �D)ق  �90� ���8�. ی3# از ای� زوجه� ی81# ای�ان �� دی�D* ی#81 '�ی�3 '# �ی� '� از 

9� را ج�Eان �#8.�K  رات�:F ه# و�وان ���9�ات در�� ��Eد و ����8ای� ��ی� �K  ر�90ر ���ی� ��ا�# �
ای� '�ض= ای�ان ا��. ا � ای�ان �� '�ض= �Fدش اص�ار ��رزد و ا��y1ف ��Zج ��ه�، �� ��ور '�  ��و �ه�* اح9>��# ��� '�ی�3 و

� ر���ن pزم ا�� '�ض= '�19د�# ا��Zذ ��د.+�9� �� ��ر ��Zاه� ورد. ��ا* �� #��Hy' �ای�ان ��9+
�Fا�9�ه�* '���I9 ای�ان و '�ی�3 از ی3�ی�D چ�:�؟

��#�j ای�ان �Fا�9�ه�ی# دارد و در '���I ه2 '�ی�F �3ا�9�ه�* �Fدش را &�8ان �Fاه� ��د. ی3# از �Fا�9�ه�* '�ی�3 ای� ا�� �
� ����ار*� ��k8# در ج�ار ا��ا�y:H0 ر�,� jاز ای+�د ی #��E�9,? �� د�� ��دارد و ��kا��ا ��H& 4�'���,F ا'�ت�ای�ان از ح>�ی� ا�

.�8� j<� �Iy8' ت در�Eq و YHص
� ح� �88�، ح>�ی� �83� و �� رو���H�8ن را �� ا���9د- از ا�E� �k�:' �8اه�F#' �در ض>� '�ی�3 از ای�ان ا�9��ر دارد �� از �:��# �
#HH<ژا�< ���ا���7ان و  ��� �k�:' �� �KDارد. اض�0� �� ای� '�ی�3 �� ای�ان ی�دور* �Fاه� ��د ��د'���ا��j و ����# در ای� �,�ر ص

ا��ژ* ا�># �>���ن ?���ج��� و ���ه� �� ای38� ه>� ':��k ح� ��-، ��ر��ز ��:�.
� �� &�اق ه2 '�ی�3 ازy. در را���3ر �8� #'��� �� ��ور '� ژا�< �� حt اص�ار دارد �� ای�ان ����10ه�* اح�F #��<9دش را در ز'�8�
�E91' *ا��ه��F j�#� ی�3 ای�ان�'ای�ان �Fاه� �Fا�� �� از  �و-ه�* �4�9-ج� در ای� �,�ر ح>�ی� �83�. در '���I ای� �Fا��ه�* 
� ر���ن+�9� �9� و ��ریZ# ای�ان از '�ی�3. �� ه� ح�ل ��ا* ��K  *ی2ه� و ی� ��3ی�ه���� ��� �r' .دش را دارد�F �و ���� ��ج�

��pت ا���# در '�ض= ه� دو �Mف ��3ر ��د.������ه�* ر�k< ج>�7ر* او��'� در ��Eل ای�ان ��ی� 
'�ض�ع ح�Iق �,� در  ��و �ه�* اح9>��# ای�ان و '�ی�3 چ� ج�ی�Dه# �Fاه� ا��؟

�� و  :�9د- �� ای�ان &>H# ��د. �� ��� '� در �Z,# از ای�  ��و �ه� ��ی� �Eج�� �'�ی�3 در '�رد  ��و �ه�* ه> �ا'��وارم �� �Fا�9
���ج� ��د. ای�ان ��Dا�#ه�ی# در��ر- ر�90ر '�ی�3 دارد و ج�'1 �Dی��3د ه>H<& -ی�3 در��ر�'� ح�Iق �,� و ا��I9ده�* ای�ان و H}:'

���ا�>HH# و '�ی�D� 4�� �3ان ��F# از ا��ا'�ت ای�ان ه:89� �� �� '��rقه�* ���ا�>HH# و ح�Iق �,� '�0�8ت دارد.
� '8��ر �Fاه� �� و�# �� ��ور '� در ص�ر ای� ����'� ��Zاه� ��د و دو�,�ر ��78 ?< ازEو �ه�* دوج����  �ای� '�ض�ع در ����'

.�F?�دا �اه8�F ای� '�ض�ع �� ���I9' ا* از ا&9>�د � ��و � در��ر- ��ی� ':��k و ر���ن �� درج


 حQ!ر ��9ه,�� ?P0 در ;�اق ���1ن ��,ه,)��� 
دو(� ;�اق ��7!�, ب
� ح�5ر '+�ه�ی� tHF در &�اق��:' �� ا&)م دا�� �� دو�� ���اد�(� دارد �E8,3اق روز ی�& #H' ��8'ا�1���ُ# ',�ور ا t0�'

��Hی4ی��# ا��1ا��� ���D�' �Z، ��ز'�ن '+�ه�ی� tHF را �� &�م ه>�3ر* �� ���وه�* ا'9�8# '279. ?�ی�ن ده� ���* ا�#1���ُ، �� در ����'
�F��.

دو�� &�اق، در چ8� '�- ا��F، �� 0,�ر �Fد �� ای�  �و- ا40ود- ا�� . ا&�5* '+�ه�ی� tHF در ��ار �- ا��ف در �4دی3# �>�ل ���اد �:�
9�، '+�ه�ی� tHF را یj  �و- ��وری:�F #9ا��- ��د.�K  -�' ری�< ج>�7ر* &�اق #��E��M ج)ل .���� #'

� ��ز'�ن '+�ه�ی� tHF در &�اق، از �>�:�ری�* &��# ��ز'�ن '�H در ا'�ر ?�8ه8� �ن ��Iض�* �>j ��د و �Fا��9ر ج�H ��* ای�E8� روز
��7د ج��7# از ا�Fاج ا�0اد ای�  �و- از &�اق ��.


 ب�  ����D اس�S4دL ک�,: ک!ش��Tدر راب Lز�' �C�� ا��ان از
� ای�ان ��ص�� ��د �� ��ا* ح� ':��F �kد �� ای�pت '9��- از «�0ص� ��ز-ا*» �� دو��� �����ر ����8 وزی� ا'�ر �Fرج� �0ا�:

او��'�  ,�د- ا��، ا���9د- �8�.
��ز- ��ا* #��+' �� ��د- ا��، در ای�  ��و � �� ا��ر- �Eا��ی�ض '(�ح �� &��:�9ن ��1د*، �� روز��'� ��� ���9��8 �� در ��� *��

�ویx- ?< از رو* ��ر '�ن دو�� او��'� در ای�pت '9��- �0اه2 '�-، از ای�ان �Fا�� �� از ای� �0ص� ��E� -�7د.� �'Kا��ات �
و* �� '�I'�ت ��7ان ��ص�� ��د �� �0ص� را دری��8� و ����� ��د �� در ��ایT ح�ض�، ��78 «اراد- ای�ان ��ا* ه>�3ر*» pزم ا��.

� در ��8Zا�# ��روز* �Fد در ',7�، از '�ی�3E8� ج>�7ر* ا�)'#، روز �Eا* ره�8'�F �Hی�ا� �ا�7Cرات ����ر ����8 در ح��# ا�� �
.�:�� #0�� �������Z� �78 از  ������» را در &>� �,�ن ده� و ا40ود �» ��Fا�� �

� یj روز ?< از ?��م ��روز* ��را\ او��'� �yFب �� '�دم و ره�Eان ای�ان، ��Z '# ��، �� وج�د ا��I9د ازH�0ص �� �8�ا*، �'�F �Hی�ا�
� ای�ان ����� ده�، ای�ان ��4 '�د- ����� ا��.� �E:� د را�F ی�3 ر�90ر�' �� #������ه�* وا��9D8، ا&)م ��د در ص�ر

�ا* از دو�� ج�ی� وI��� �'» :��  ،�8ی�3 را در  �و اراد- او '#دا��'ره�E ج>�7ر* ا�)'# �� �:��ر* ح� ',3)ت '��ن ای�ان و 
ر�k<ج>�7ر ج�ی� '�ی�3 ��اری�D� .2- '#�2�8 و �[< ��5وت '2�8�#. �>� ����� ��8�، '� ه2 ر�90ر'�ن ����� �Fاه� ��د».

�����* در ����� �>� ������* �>#��2�8. چ �'» �و* �� ای� ح�ل �� ا��I9ده�* '9�اول �Fد از �����ه�* وا���9D8 ?�دا�F و ا40ود �
�����* ا�+�م ���ی2ه� را ��دا�9�ای�؟ ی� د�� از ح>�ی� از رژی2 ص9:����7# [ا��ا��k] ��دا�9�ای�؟ ��Dی�� چ�ص�رت  �90� ا��؟ ی� 

����� در �)م ��#0 ��:�. ����� ��ی� وا�#1 ����». �78�داد-ای�؟ 
� ای�ان ح>�ی� ��د- ا���H& LHM �9� از  �و-ه�* ��وری:9# و �+4ی�K  *ل ��له��M در �8�ا* ه>;��8 '�ی�3 را '279 ��د �'�F �Hی�ا�

و ��ا'8#ه�* '�زه�* ای�ان و ?��:�9ن را ��4 �� وا���E:� �9D8 داد.
��8Zن ره�E ج>�7ر* ا�)'# در ح��# ��د �� ��را\ او��'� در ?��م ��روز* �Fد �� ��9یi از �0هJ8 و �>�ن ای�انز'�� و ای�ا���ن ض>�



����� ��د- ��د. ���I9' و اح�9ام #��<H]دی �� �9D8���7ان و وا�اذ&�ن �� وج�د «ا9F)�0ت ج�*» '��ن 
��* او��'� �yFب �� دو�9>�دان ای�ا�#  ��: «دو�� '� ا��8ن �� دی[H>��# '719� ا�� �� H'�� X�M# از ':�Hk# را �� ?�i رو* '���
�'�رد ��ر�# ��ار '#ده� و درص�د ای+�د ?���� ��ز��- '��ن ای�pت '9��-، ای�ان و ج�'1ۀ ج��7# ا��. ای� �0ای8� �� �7�ی� ?�i �>#رود. �

ج�* ن '� �Fا��9ر ����ار* ار�M�E# ص�د���� و '89E# �� اح�9ام '���I9 ه:2�9».
� ره�Eان �0ا�:� و �>�ن و ���F 4وی� ����p ':{�ل ����� �Fرج#H<ج�7ن از ج XH9Z' ت�'�I' ل�EI9م ��روز* ��را\ او��'� '�رد ا���?
�� T(ای� ?��م) 0(� ��ی8# در روا� �ن را �:��ر ��ز��- ��ص�X و ا��از ا'��وار* ��د � ��p�� *�� �H<ارو?� ��ار  ��0 و از ج ���دی�ا

��7ان �D,�ی�.
 ز'��# ��  �و- '���ن �� دا�,+�ی�ن TF ا'�م �� ا���ل ���رت '�ی�3 در ��7ان، د�� ��  �و �ن ��*�٨ای�ان و ای�pت '9��- از ��ن'�- 

eee�H<ا* از ج�Iy8' �k�:' ���j ��ار��،  �چ� در ��له�* ا��F ه>�3ر*ه�ی# در ز'�8�<H]2 دی�I9:' �y، را��ن زد� روز- ��ر��8ن 
����E��M #��Dن در ا�9:���0ن و  ��و �ه�ی# در '�رد ا'��8 &�اق ��� ��7 ج�ی�ن دا�9� ا��.

 ا�� �� 'Kا��ات در '�رد ?�و��- ه:9�ای�ان را د��Eل '#�88� و  �چ� دی[H>�ته�* '�ی�3ی# در١+�'�ی�3 ه>;��8 &�5  �و- 
��3ر، ای�pت '9��- وی��Hم ���4 دی[H>�ت ار��٨٧ ��و �ه�* '��ن ای�  �و- و '�I'�ت ��7ان ���� �>#��د�� ا'� ���:�9ن  #,Fدر چ� 

�Fد را راه# 'Kا��ا�# ��د �� در ژ�� '��ن �>�ی8� �ن ای�  �و- و د��� ��را* ا'H' ��8# ای�ان در ج�ی�ن ��د.

�I(�����ن و ا��اد ش�X% در W���C دسB4 از ا���ل '&� 1!شV ب�=
 '���� اج�I B;�=4ار �B +��ن,
���&E�ا��ض� '(�*، وزی� ر�0- و ��'�� اج9>�&# ای�ان ا&)م ��د، �����0�Eن و ا�0اد ���N در ص�8ی= د�9# از �Nز ��ل ج�ی� 

��'�� اج9>�&# ��ار '#  ���� �<�� i��?.
������ ص�رت �>�م و�� در ز'�8� ���0 �0ش و � ��� ا�0اد* را � -�� XC�' را* ا�)'#، دو���� >H+' *�� از -�� L(�ی���M ���8ح 

� ��ار ده�.<�� i��? ���ص�8ی= د�9# ',��ل �� ��ر ه:89�، 
��9� ��ا* �����0�Eن وج�د دا�9�، �LE ��- ��د- �K  در �����8  4ارش �EF 4ار* ای:�8، وزی� ر�0- ای�ان  �9� ا��، ���_ ��دن ��>� ا* �

ای� ا�0اد �� ',��N ��ذب رو* ور��.

»ح�ک=�� ا��ان اه=�� ��1م اوب��� را درY ن=B ک�,«
?��م ��روز* ��را\ او��'� در '��ن '�دم ای�ان ��ز���# '�Er دا��، ا'� ح��>�� ای�ان �� ��د* �� ن رو��و ��. '�دم

ای�ان �Fاه�ن  ��D9 و ��ز ,� �� ج�'1� ���ا�>HH# ه:89�، ا'� ح��>�� �� ای� �Fا�� &>�'# ��ج� ��ارد.
� ?��م ��روز* ��را\� i8ج>�7ر* ا�)'# در وا� �Eا* ره�8'�F #H& ��� .���D�#' t�<& #8���� �� ن��ان ای�ان �� ای�pت '9��- و ���ت 
8�ا* ��Hی�� ا��ر- ��د �� ?��م دو���9� ر�k< ج>�7ر '�ی�3 �� ���'�F �Hی�ا� .�8� �����'�ی�3 در &>�  ����� �او��'� �Fا��9ر �� �

وا�1# و ر�90ر &>H# ��خ ���� ���وت دارد.
ن �#ا&�89 ��� F)ف ��,�9 '�دم �� از ?��م ��روز* او��'� �� ��د* و �Nور ا��EI9ل ��د��، '���0 ر�># و ر����ه�*  �وه# ای�ان �
� ��ان ای�ان،� �ن ج�* ��ی:9�ا* ��اد��. وا���1 ن ا�� �� او��'� ��4 ح�ف اص�F #Hد را �yFب �� '�دم ای�ان ���ن ��د، و � �'����� و �

� ا����Z9ت ی8�- و ای� �� ر�k< ج>�7ر ی8�- ای�ان چ� �:# �Fاه� ��د.� ���ج#�
"#'��� �رد " 4ی8

�93� ��ج:9� در ?��م او��'� ای� ا�� �� دو�� او �)ش دارد '��8,� ه:9�ا* �Nب �� ج>�7ر* ا�)'# را از را-  ��D9 و ���ه2 ح� �8�، و ��
���# ���8دی� در ����� �Fرج# '�ی���3. چ��8� �&)و- را- دو�9# �� ای�ان را از را- اح�9ام '���I9 و دو�9# دو '�E� i�? �Hد. ای� �,��
'�ی�3 ��L دی�-ا��، ا'� ��ان ��= �Fد را ه>;�8ن �� �� ���� #� �yرا� =y� از �'�ض#1 �� �Mر 1�EM# �� ا��EI9ل '�دم '�اج� '#��د �

�ا* ���ن ��د- ا��:Eدر '(�ح #��<�� '#دا�8�، چ3��8� ا'�� ��ر* ?�ر ����9>�ار ای�ا�#��Eر ��<)F و �8� ��� �ادا'
� اه>�� ای� ?��م را در '9��ل ��دن '�E��8ت دو �,�ر در� �M�F ای� �� TI0 �“�30 '#�28 ح��>�� ای�ان ?��م او��'� را در\ �>8�#�، �
� THN ارزی��# '#�8�. '�دم ای�ان �Fاه�ن  ��D9 و ��ز ,� �� ج�'1� ���ا�>HH# ه:89�،yاح:���ت ای�ا���ن را ��4 در ای� را� �3H� ،�ی��#<�

ا'� ح��>�� �� ای� �Fا�� &>�'# ��ج� ��ارد.”
L�N���7�ی� و 

'�ی�3 در ���Fرد �� �� ای�ان د��9ر داد. ای� رو�� '#��زد ��H& ی2ه�����>�ی�  ���78 چ8� روز ?�i از ?��م ��روز*، ��را\ او��'� �
� ?��م او��'� ی�دور ��� i8ج>�7ر* ا�)'# ��4 در وا� �Eورد- ا��. ره9� از 0,�ر و ��� دو���9� رو* Z�' #9���� �ج>�7ر* ا�)'# �
� �Fد د�� ����ا�9� و “ح9# در ه>�� ?��م ��Eی�H' 4�� j ای�ان 0�M�ار ��وری:� و د��Eل �)ح��<)F =ی�3 ه�8ز از '�اض�' ��

ه:9�ا* �Fا��- ��- ا��.”
� '�دم ای�ان '���ط '#��د، ����ر از اح�9ام و ���ه2 ا��. ?��م ��روز* ر�k< ج>�7ر ��ز- '�ی�3 �0ص�� �� �+� ��?��م او��'�، 
3� ��ان ج>�7ر*���ز-ا* در روا�T دو �,�ر �D,�ی�، و �� ا�4وا* ����# ای�ان ?�ی�ن ده�، �� ��ط  ���ا�� دری;#' � �ا��7Eی# ا�� �

.���� #HH<ا���� �8�ا�)'# �� �71� و اح:�س ':{���� وارد ص
9� �0ص�ه�* �:��ر* از د�� ر90� ا��. ?�i از ه� چ�4 ��ان ج>�7ر* ا�)'# ��ی� دری��8� �� در &�ف�K  در �ا'� ��Eی� �0ا'�ش ��د �
� ج�* ����� �7�ی� و ار&�ب، ز��ن  ��D9 و ���ه2 رواج دارد، و ��7 ��ا* ?�ی�ن دادن �� ا�4وا* ����# �,�ر �� 4ی� �� �0ا ��*� #HH<ا����

ای� ز��ن ه:89�.

�D���  ا��ان و :�;�!ر از �1?�ش�7
� ای�ان، ای�ان� �E:� �3ی�'� یj روز ?< از ?��م او��'�،  �� در ص�رت ����� ر�90ر H�0ص �ره�E ج>�7ر* ا�)'# �

�ا* از دو�� ج�ی� '�ی�3 ��اری2I��� �' ��  د و�� Xص��� ���<)F ای�ان را �'�د- ����� ا��. و* روی�3د دو�� ��ش � 4��
����I ��� ای�ان و '�ی�3 '# �ی� و �� �4وم ا��y1ف و ��0�C ن�از ?� � �.د��9 '8(�ر �0هJ8 ا��9د روا�T ���ا�>�H، در  ��D9 �� دوی;�و�

.�8�#' �����'Kا��- '��ن دو �,�ر از '�ض= ��ا�� 



��DH�Hان ����� ��- ��د �� ����� �Fرج# '�ی�3 �� '�ن ای� و ن ����� �>#�8�. ا'� چ� '#��د �� او��'� چ��8�دوی;�و��: ��ره� از ��* 
��م ��N'98��-ا* در ��Eل ای�ان ��'#دارد؟

� �����-ا��. '27+�9� �� �9�K  روشه�* �# ��ل �� ای�ان ���M�F ای� ����� �Fاه� ��د �� �E:� �3ی�''8(�ر �0ه�F ����� :J8رج# 
��* ��ش ه2 در اوا�F دور- .�8� ������ا* ر���- �� ��ی� Hح�' �ه2 ��:� �� چ� �:# ری�< ج>�7ر ����. ����I '��ن ای�ان و '�ی�3 �
9�* او و ?��D��F*ه�یi، ا'#��3 �� او �>#داد. ��* او��'� از ای� ��د #ه��K  �'- ��د، ا�ر�� �ری��� ج>�7ر* �Fد �� ه>�� ��9+
�ا* ا�� �� ��0�M ��ی� ?,���  ��# ه�F 2اه�ن 'Kا��- ��ون ?�i��ط �� ای�ان ��د. ��ایT '�ج�د ����Z9رز- ا��E' -م دور�<�'�Eا�� و در 

'�K' 4ا��- �88�,8�.
��D8Z* ��خ ���� ا&)م ��د �� ای� ?��م، �Z:��9 ��م '�ی�3 ��ا* دی���گ �� ای�ان ا��. چI�ر '0�8= ی� '�ا�= ',�9\ دو �,�ر در &�اق و

ا�9:���0ن '#��ا�8� ��مه�* �1�* را �:�ی= �88�؟
��دی�* ��:� �� ای�ان و '�ی�3 در ا�9:���0ن '0�8= ',�9\ دار�� و در &�اق ه2 �� وج�د ر���� �� ی3�ی�F ،�Dاه�ن �Eqت ����# در نج�
ه:89�. ا'� '�E��y' ،27ت و ��Dا�#ه�* ��0�M از ی3�ی�D ا��. ز'�8� اصH# ا��y1ف ��ا* ر���ن �� را-ح�ه�* ���� ?Kی�ش ��ا* ه� دو

�Mف، '0�8= ',�9\ دو �,�ر ه:89�.
� ��د؟kارا i8ان �� ای� وا���#' *��:�� �8�ا* �� F)ف روش '1>�ل �Fد، H�F# ��ی= �� ?��م او��'� وا�i8 �,�ن داد. چ'�F *��

?��A ای,�ن از ای� ج�7 ح�4k اه>�� ا�� �� ��ا* او��� ��ر ��E از ای��� ری�< ج>�7ر ی� ری�< '+H< ی� ��* ر8:0+��# ح�#0 �8�4�،
� ص>�>��، ����� j� 4وی� و�� و &�F چ�ن #��<H� ا��- �>� '� ه:29. ا'� ا���9د- ازK' ف�M �� ��  #��Fدش ':�I9>� ج�اب داد و ��Hی
ی� دو �,�ر در چ�رچ�ب 'H' =0�8# و ر�0ه# و �� ای8:� �H}:' .�:�� ح�y' ص>�>�� و ای� ح�فه� ،#��<H]ا��. در د���* دی X���
8�ا* ج�ا�# �� ای� '�ض�ع �>#ده�. ا �'�F *�� .�ا'�F #9�8د، دارا* وج�- ',�9\ ه:89� �� ��9ا�8� ��ا* ا9F)�0ت �Fد 'Kا��- �883� ی� �
� ا��ای�� را ����� ده� و �1� وارد 'Kا��- �� ای�ان ��د، ای� وا�=����8� ��:� و ه� 4 ا���ق� �E:� د�F ����� ،�3ی�' �ای,�ن '98�� ا�� �

�>#ا90�. ه>�ن�Mر �� �Fا�� ��ش ��ا* �t�H1 ه>�,D# اورا���م از ای�ان ��4، وا�=����8� و ا'�3ن?Kی� ��Eد.
ی� ه>�� '�HF# ��ا* ��وع  ��و � ��:� و ?��م '9Er# در �Fد ��ارد؟ .��  �����8�ا* در ?��A او��'� از ����� در ��ا�� '�F *��

�ا* ��- �� ه��یj از ��0�M ح�ض� ��:� ��E از 'Kا��- د�� �Fد��  �� ���I9' *�7مه��� دو �,�ر و اد&�ه� و ا&�9اضه� و ا���#� ���I�
8�ا* و ���Mر �H# ح��>�� ای�ان، �# ��ل ا�� ��1ر ض� '�ی�3ی# '#ده8� و ای� ض�ی�، ?�ی� ه�ی� و ����HEت ای�'�F *��را ��ز �8�. 
رژی2 ��د- ا��. در ��9+� ��د- ��:� �� '�ض= �Fد را &�ض �88�. ه>�� '�رد در ��ر- '�ی�3 و او��'� ��4 '(�اق دارد. در '�ی�3،
ن وا��9ژ ��ه�. ���p ،-�D8# ا��ای��، ر����ه� و  �و-ه�* 'X��Z ری�< ج>�7ر وج�د دارد. او��'� ه2 �>#��ا�� ��E از 'Kا��- �� ای�ان �
��ا�� �� '�ض=#<� ��0�M از jی�� '��ن �y' ��0�Mح ����. ��ی� �� '�ور ��9+� ��* ��د �� ه���'��ای� چ�4ه� ��ی� در 'Kا��ات '
ح�ا��F �rد د�� ی���. ا � ح��>�� ای�ان �Fاه�ن 'Kا��- �� '�ی�3 و ح��� در را- &�د*��دن '�E��8ت ا��، 'Kا��- ��ون '��ودی�،

��7�ه�ی# چ�ن &�م ص>�>�� و �4وی�، ��,�9 '(�ف داHF# دار��.� ���97ی� ��ر ا��. و ��
'�ی�3 و �p#ه�* '�ج�د، '�د # ��0# ��ا* دادن ای� �0��'�I'�ت ای�ا�# �Fا��9ر  ��90 ا'��9ز و �5>��ه�* ا'9�8# ه:89�. ی� در '

ا'��9زه� �� ای�ان وج�د دارد؟
��ال �:��ر ج��E# ا��. اpن ��DEZن '�ی�3ی# از ه� دو �Mف، ��Dا�#ه�* ای�ان را ',�وع '#دا�8�. �:��# چ�ن ��ژی3:8# ای� را
� ��Dا�#ه�* ',�وع ای�ان از� ���E� ی�3 ح�ض��'���T ���و* ���'# '�ی�3 '��ص�- ��- ا��. ا �  �'# �ی8�. ای�ان �,�ر* ا�� �
�� #D9:� ،ی2ه����� �� ':��k ا'9�8# ی� yی�3 در را��'��� ا'9�8# و ا�9(�د* ?��A ��ه�، 'Kا��- �#'81# ا��. ا'� ح� و ح�ود ا��y1ف 
ا��y1ف ای�ان در 8N#��ز* اورا���م ی� ���F �)ح ا�># دارد. ا���� ا � �:# �� ای� �(�ر وارد ا��ق 'Kا��- ��د �� �Mف ضX�1 ا��

و از رو* ذ�� '�-،  ��و � �� ج�ی# �>#ر��.
� �: '8�7��E)' �FحEح�)'

ه!+! �Zوز ب
 ا��ان سB� �S ک�,
� ای�ان ��� �Fاه� ��د.H<از ج �ه� � چ�وز ر�k< ج>�7ر* و�4وk) اوا�T �0وردی� '�- �� چ8� �,�ر در �Fور'���

�  4ارش �EF 4ار* �0ا�:� از ��را��س، ��* چ�وز در �,:� ��را* وزی�ان و�4وk)  ��: «'� �(� دارم ��ا* ���� در�
�,:� ��ان �,�ره�* &��# و '�ی�3* ج#��8 �� دوح� ��وم.»

 �0وردی� '�- ��لج�ر* در دوح� ?�ی�y� �Z9 �� 4ار ��د.١١ای� �,:� ��ار ا�� 
در٢٠١١ در ��ازی��H �� 4ار �� و ��'�� �,:� ن ��4 ��ار ا�� ��ل �Z�٢٠٠:��9 �,:� ��ان �,�ره�* &��# و '�ی�3* ج��8# ��ل 

��7 ��>� �� 4ار ��د.
� ژا?� ��� �Fاه2 ��د.»H<از ج �D,�ر دی� �ای�ان و چ8 �ر�k< ج>�7ر* و�4وk) ا40ود: «'� ?< از ن �

.�8� ��� ����� ��� ا&)م ��د- ��د �� چ�وز �(� دارد اوای� '�- وری� �i�? 4�� �?ژا �وزارت �Fرج
��7ان �4دیj ا��، �� iyی�3 دارد، ا'� روا��' �� #,8� �? Tد روا���#' #IH�چ�وز �� ره�E ��ج:9� چ� �ا در '�ی�3* ج#��8 

�Fی� ��ر '�- ��ا'�E ��ل  � '�)د* �� ای�ان ��� ��د- ��د.�٢٠٠٧��Mری3
چ�وز از '1�ود ��ان �,�ره�ی# �� �>�ر '#رود �� از ����'� ه:9�ا* ای�ان ح>�ی� '8�#�.

ن ح�ود یj ه4ار و  �qا �� �� -4N ار�� �� ��kا��ا �H<ح � 8�y:H0# ج�ن �Fد را از د�� داد��،٣٠٠و�4وk) '�- ژا��ی� در ا&�9اض �
���� ای� رژی2 را ا�Fاج ��د.
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