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�	� ا����ر ��� 

23-10-2011 

 �ط ��� و ه��ار 	�ق ��–�� و ��� 
����! 

  :��� و ��� 

 در (�رت �'&" ا�%$� ب" ��ک���ن، ا� �����ن در ک��ر ��ک���ن ��ار ��اه� ����: ���آ�زي

 


ز� ��م ���� � ������� �� ���ی�ی�ن 30/7/90��.آ� ,- ���,�,�ن +*�(# )�آ&��%# $# ���" "!�" در �+/ا %�+�اس��، : "/ 

ی>� "�; �
وع $8 ��د، ا�75%&��ن از )��&��ن 6
5/ار� +�اه/ �
د$��= $!�ن )��&��ن و 

 ه� ".ا


5.، و در (�ر�8 �� $
دم )��&��ن �� : "او +�Cب �� $*�ح�� ���/= ���ی�ی�ن )��&��ن ا@?�ر دا�.�
ار � ��Dن $�رد ح��&��( 
�ا
 ".��/، ا�75%&��ن �� ��D +�اه/ ��د�ED ا�75%&��ن %!�ز دا��� ��

.��
 ه�/ ��ه8 �� )��&��ن ح ��D��I�$ ،/ع�!
� ا�75%&��ن �G +�اه/ ��د؟ او �
ز� )
س!/= �/ �� ا� ���ه
 �&8 : "از 
�� %&�. .ا�75%&��ن �� )��&��ن �
ادر +�اه/ ��د. �� �� )��&��ن ح��D ��/، ا�75%&��ن �� )��&��ن +�اه/ ��د
 �� ا�75%&��ن ه


ادر +�د +!�%. %�Jاه/ �
د�." 
���� از )��&��ن $8 +�اه/ �� �
ا� ای�Oد روا�ط �?�
 $!�ن دو ��Mر �Lش ��/� Pدر ای P!�QDاو ه. 


ز� +�Cب �� )��&��ن 8$ ��ی/� ���س!R $8 رس�%/ و : " �$ �� �� /!�� S���$ د= از رو�?�ی8 را����، اس�CT ،��CT ،ادر
�
 Uه �D� د�+ �� V8 رس�%/ح�$ R!س." 

�>�ر �� $�Iع�!
� ا+!
 ا�75%&��ن در را��C �� )��&��ن اس.  W��X� زي در $�رد د�5ع از )�آ&��ن در
آ
زي +�د . ا@?�رات ��ي آ
 .��ره� از ا$
,\� +�اس�� ��د آ� V%� ه�ي �
ور,&U در )�آ&��ن اس. و ��,/ "�; �� دا+W +�ك )�آ&��ن آM!/= ��د

 ����� از س���ن آ�زي���� آ�ر���س ا��

ش دا$�� "�; ا�75%&��ن �� )��&��ن و %�
ا%8 ح�$/ آ
زي در ایP +*�ص �&�یE ��ر���س ا$
ی>�ی8 در ��ر= 6
ح ا$
ی>� �
ا� 

�.. هM/ار داد�رD" b!c?�ر ا�75%&��ن، در $*�ح�� ا+!
 +�د «: �� ��ارش ��>� ���ی�ی�8% )
س �8 و�، ریE رو�Tاف 

ح �
د= �� �&!�ر $?U اس.ا@?�را�8 در��ر= روا�C$ &��ن�ی>� و )�
��ی/ در (�رت ح��D ا$
ی>� ��  ای�>� ح�$/ آ
زي $8. ط �� ا$


U?$ .5 اس.�
ح �/= . )��&��ن در ���ر )��&��ن �
ار +�اه/ C$ ن در ان��Jس Pای ��ی8 ��"� دا�. �d5 ی/ �� ��5. و��
 .اس.

6
 دا�. �� )��&��ن در ده� ه�ار و %?*/و�J� /ی�� eرو� س���� 
 ه��Mد �� $�Oه/یP ا�75ن در $��رز= �� %!
وه�� ا�ح�د "�Dه!

ار ���/ �� )��&��ن ح��D ��د، ا�75%&��ن از )��&��ن ح�Dی. +�اه/ �
د� 
�
د و در%�!�O �6!ع8 اس. �� ا� 8$ ED�. 


ا. ��ی/ �� Vی� ا� )�?�ن از س��Jن آ
زي ��"� دا�.Dر ا�75%&��ن از ه�?D" b!cوز "�; �� و��8 ر
ه8 �� )��&��ن در (�رت �
��ی/ �� $ع��� ن اس. �� اح�V�D ا$
ی>� $*UD اس. �
�/ت حLDت ه�ای8 اش در +�g )��&��ن �!��ای/ 8$ PJی>� س
 «.ا$


 روس!� در ���W اLhم « :ایP ��ر���س ا$
ی>�ی8 در ادا$� ا�5ود!�
ح �/= اس. �� روز ����i سC$ 8Cای
ا@?�رات آ
زي در �

 .د از �dhی. ا�75%&��ن در س�ز$�ن هD>�ر� ه�� ��%�?�� ح�Dی. 8$ ��/�


، P!G، روس!�، ��ا�&��ن، �
�!�س��ن، ��"!>&��ن و از�>&��ن ا ��dh��W$ ه&��/ و ای
ان و ه�/ و )��&��ن و Iدر ح�ل ح�

 ان �� ��Dر 8$ ی�/@�% ��dhن ا��&T�7$. 


 $8 رس/ آ
زي �� ی�/= ا�75%&��ن %��=k% �� ی>� در
 $8 ��/ و )b از یE ده� �Dh!�ت %�k$8 $/اوم ا$� ��O!�% 8 %��� و ا$
 .ا�75%&��ن، آ
زي $8 +�اه/ از ا$
ی>� دور ��د


 ا$
ی>� اس.، ��ی�� k%/$ 8%�Xح �<�� .!T%�ن 5ع��� ��&��ن �8 در )�T�D� س��ن
ا�hL6ت %�k$8 دری�5. �/= از $��XC وزی

اه�ن نDی>� و ه
ن اس. �� ا$ �XC�$ Pدر ای �?% 8$�k% ات�!?O� ر�dح
 در ح�ل ��Xی. $�ا�k% lI$8 +�د ه&��/ ��Cری>� �

 .��!�� %P!M ا�5ود= $8 ��د

د= در ای�XC�$ P اس.�&� 8��!�Dh ر ��دن��ن ده�/=، در دس��ر �M% ت��
 .ایP �ح

��ی/ آ
زي هU �� سm!( m%��J �!�8 +�د را �!�ن �
د= اس. 8��$ �
 ای�>� %��� و ا$
ی>� $8 +�اه�/ در دا+g�+ W )��&��ن 
 .�Dh!�ت %�k$8 ا%�Oم �/ه�/

 .��
� )!/ا $8 ��/«:ایP ��ر���س ا$
ی>�ی8 در ادا$� �/� lIا�75%&��ن روز �� روز و ;�" . m!� ن ا�75ن�!$�k%
!n ،lIو Pدرای
 .دی�
ان ه�ی�� 8$ )
داز%/از 

ح8�LD �� ا+!
ا در %�دی>8 س��رت ا$
ی>� در ���W (�رت )iی
��5 اس. ی�دور ح8�LD اس. �� در "�; وی���م �� س��رت ا$
ی>� 
 .در وی���م 8$ �/

ج، هD&�ی� ایP در ز$�ن "�; وی���م، ری�Qرد %!>&�ن رD" b!c?�ر و�. ا$
ی>� �Lش 8$ �
د دا$�� "�; را از وی���م �� ��$��

ش �/ه/�&� .��Mر 


ش دا$�� "�; ا�75%&��ن �� )��&��ن اس.�&�
 $8 رس/ ا$
ی>� +�اه�ن k% �� Uه 
Iدر ح�ل ح�. 
  ».ا@?�رات ح�$/ آ
زي در هRT�" ، RT�� P!D ��"� اس.

 http://www.payam-aftab.com/fa/news/16266/ 
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 : ه��ار و ���

� �� ��ز� ح����� و س+*�ن �� و ه� )'&��د %$ و س�" و دور از  ��
 6$ در ه$ ؛ ���5د در.�	4� و د.�3 ؛ ا��� ده0�1�ء در ه�.- ,�ر

�� ه: و �د ;�ز� ه: «�� اس8 ا.7<� س?�8 و <ح8 ه: و @ ���� – 

�@ �&�A� ح4ی و اش �@» D.�A� 3�5'E« ن ه�� ��3 دا��ن در�'� – س&
��ا�� ه�ح�ل در او  @�)?و�E�@ . 3دد� �� �ًJ+ در و ���رس در 
�7 ��د و اسL 8ن )'�ل و �L ا.س �L ا�4��ر*N ���N ا� را�@ -.�� 
 وئ از @�T اS>�رات ا.*>� �Qم اO>�0 )&ی و0ی .  اس8 ��د3 	�اه:

��� �D@�� D�W و �5��V و )�د� ;�A�� . ���س� ��� @� � ا.7 �
 و �Yورت ��41��6ی ه�� �&��4ر.81 @�ا� �� ه: �0Lد هX.�ن اS>�رات

���Zی ؛ روا�ی 	�.�3&A� و دهی ��رال و ��4]\ی �[.Lد �L روا�ی 
� س�ح� در@ ^]� �_L و �@�Y �.X6 ن� ��ور.�م Y� ه�� ��ت ��رال 

��� �aن د��`ً� ؛ دارد را  >��ی و ا	��ZیN 8اس �� ا.�5ن �@ 8*� ا 
 ��ز� @� او %�.f از و ه� Dd�e و ز� داؤد ��.- ا�bل �,&�م ه��

�4��7 س+*��ی . ا�� ��د3 د.*N �� 180 �� در � �� 360 � @� در 
�7 ��اY^ و س+*�نa ��L �� ه: ه� ا�`�ر ؛ دارد �[�وت د.�وز �@ 
� �5�3  �ر� او ز@�ن @� @�.� Eی س�د3�@ . �5�� و�Yح @h 

 ;�@ی و ه� ا��.��.ی . اس�j 8.�ن ؛ ��ز�  *�ب س� @��T دا���&�س
� N*� ؛ �**�  &�3 �د�*�� و دا�5'*� ��اس4*� ��&ی �� ه�A'&� و 

�A'&و ا.*]� از را س �kL �@ �1.�`� ����\� و �l.�� <�رت @� و �
�**� @*�� س�ه: ا0[�رق �^ ه�� ���س @� و ا��4ا)ی�� . �1.�`� 

  �Zا	��.ی ح4ی و ا.����0ژ.�ی و  اس�A+4را�ی–  س��سی– ����ی ح�Tت
�O ز��ن ��Aج�� و و.4*�م @� Lن 6��ا��ن و ا	�41��Zن �*��ی�o.�@ 

�&\�ان و ��JAان ��L.�ن ��سp ؛ ��ؤو و&q ?ن و	?ن و 	�4 ;�@ی ,� !
��1ن و و.4*�م @� ... �p رو� و �L?.7 و�� 3�� د3 « �� ��دم را و;

�\�.� او ؛ �L�م Lس�� از �7 « ��� و » �]� در ه� در�8 و �]�� : 

Dو»  !اس8 ��0ی) 1 (ده ��N ه�� � . ���*� �ی ��5@

� �4vر و Lزاد ا	�Zن .u س+*�ن ؛ ��ز�  *�ب س+*�ن ه�ح�ل رد� ��&@ 
1�81 س+*�ن� �� ز.� �[*�4� ه�� ح�ف ح���ی w�.� و �XE 3ا �@ 
�7 ح4ی . ���ه� @��ون ؛ را ده��-e 87 اس�a 3���� و �&�.�.��ی 

*� @�د3 ا�4ح�ر� yz ��د ؛ ��41��6ی <�حy ���\�ر�@! 

 راس8 و N} س��سی ���وه�� و ا�6ز.1��ن و را� و دو80 در اX0 �Eا
� و��� و ���ی @�ر�Eن و ه� ��ت و 50�� و )1�� و ���ی ه�� _�د و �

 و ه81 ���و.ی و اراد3 ا	�41��Zن ��دم @�3��T و �XهAی و )*,*��
� در�����L 3��T�@ � ؛ ا�� ���ز�*� �ن ح��8 و ا�d و ا.*>� @

�.�@ �1��ر @�رسی %�ف ؛ ���� ���ط ورا� در �0�|1@ D �( ار�� 

��دE و �@ ��  !�Eدد �`�@&� Lن @� )� D ��ا@

------------------ 
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)1( ���ی Lرد ح�A@�ت و E*�م Lن از �� �S	ی �,*ی @ � Lس��ب @

���ود ر.+4�. 

 

 

  

 


