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 �رزاد ر	���� �و�ش


	 و ا����د��
  ���	 ھ�ی ھ���ری ا��ان و ��� در ��زه 
����� و !). ھ�ی ��ا�)-ه ,�� #� وا+)*��، ��)' ھ� ���& #" ھ���ری ھ�ی راھ%�دی #� !�$" #" ا
��ا! ی ���� ��ور دور آ

  #���1 #� ا��ان ھ�0)-.

��دد. دو ���ر ری�� ��ری�� و ����� ژر�� دار��. آ��ز ��ری
 روا�� ای�ان و ����  �روا�� ای�ان و &�% �� $�ه ھ� !

�% ���س ���ن دو دو() �� $�ل +,�� �� %�از ��3د ی� ز��ن 2���ان ھ�ن در &�% و ا01����ن در !�   141ی�  140&

��ی را �� در��ر ��8داد دوم، !�د1�ه  115ای�ان �� �� �4دد. در $�ل :$ ،%��  از ��3د، وو دی، ا�>�اط�ر &!

ا01���، ��$+�د $>A دو ط�ف $:��ا�� را ���ن ی�0ی�� ردو ��ل ���د��. در وا?< &�% از $� ھ=ار $�ل !�  از راه 

�� ��?�ار ��د.B�دC���C� �Dن را��$+�ای�ان � �� Eه ا��ی�  

�� ��زر4��� ای% ��Hی ارز�C�1، ی�CG ا��ی�E، از &�% �� ارو!�، از ای�ان �� 1F4) و راه ا��ی�E ��م ��4). در ,�

��+� ��ز وا?< ا�4� ���% دو $�ز��% ای�ان و &�% �� ��ا�I� ��ده � (��,� �G� �& �C�ر ی�0ی�� ھ�ی ای% دو $�ز��% در 

��  ��4����4 ای% دو ��  �+��ن 8B�ن ��$+�ن را از ی�0ی�� �Bا ��  ھ�ی ?�ار ����+� و ?��JوC0% $>�8 ��ھ���ده، (

�� ��4+� و �� آن اF4 �Kا1+� ا$).K�� د و از آن�� �C�& LCھ�� �س ��ن ای�ا�� ھ��اره در ���8B  

CM �� .(��ی ��روا�� دو ���ن ادا =��ان ����� در دوره ی دود��ن ���L و ������وایN $3ط�% $��L در دوره ا3$�� �

N� ز�ر�+� و � %�& %����I� �I�رت �1ق �� ��ب 8B�ن  در &�%، ای�ا���ن �� $�ز�� Nر ای�ا��I� >?و در وا �C+�4

،E+:ز $�ه ھ�در آ� %��� �� ای�ان  ��د��. دو �J) �+��ن ای�ان و & �C+1ل دا�R� م ?�م�� �� N�و &�%  د%�1 ��+�

 NC��� ز��ن ��ر$� آC1�یN   ھ� ا$+�3 ی��). ا�� در ھ��% دوران ��= ز��ن ��ر$N در &�% رواج ی��) و �4وھN از&

�% دو ���ر 4,+�ش ی��). در ز��ن ����ری�ن ��= روا�� دو ���ر 4,+�ش � ��Cو ��ھ N�JM U��V+� و روا�� �C+��ی

� �G� ی� و�:W �XM در (�GY) و ای% و��ى ی�+���  ادا�� دا1).����� =�  

��د��ى  ،(,����� %�& U��� ��V$ �� �ICط د�+� ��Xق �1) ��$�  1332��داد  28در $�ه ا2�� و ��G از ��0)

 %��% ��0bم و !��$+% ای�ان �� !���ن ھ�ى د�� NM��aJ+ ��رد ا�+V�د دو() &�% ?�ار ��4). �� ای% `�ل ��,+&

�% �� $�!�$+N وزی� ا��ر 2& N$��$ (c�از ای�ان دی�ار ��د. دو��% �,���ت  1351�ر�B ای% ���ر در $�ل ھ

رخ داد و $���% $:� �V���ت &��G� NC از ���d، $:� وزر ا��ر 2�ر�B آن 1354ھ��CJ� (c !�ی� &�NC در ا�+�اى $�ل 

آ��ز  1361�ل ��د. دور دی��ی از روا�� دو ���ر ��G از !��وزی ا�3Vب ا$3�� از $ 1357���ر �� ای�ان در �81ی�ر 

  V� ،���= روا�� دو ���ر �� دی�ار ر$� N�V���ت از ���ر دی� ���1 و `EI روا�� 4,+�ش ی��). در یh دھ� ا2

��8�B Aر ای�ان �� &�%، 1�ھ� دی�ارھ�ی� dا از $:� ر�B �����8 در ��$�G روا�� داC& .(1���i در یh $�ل ا2

� A�AJI ھ�ی دو ���ر از ���ر دی�� و دی�اdن ر�&.E�8ر ��ده ای�B ی�ی رو$�رھ  

 ھ�ی ھ�
�ری ا����دی���  

 �� j)�� %���ن  EI`2/3 ا?+X�د &Jی��   ���� از ر�1 ��(�� ��2�l) �12020د �� $�ل  ���C �� دHر ا$) و !� ،

���رھ�ی �mM �4وه  �� nJG+� ن�8B oD$ در �J2دا»A0از » ��ی %�& �� �1�� (%�(��زیU، رو$��، ھ�C و &
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رود. 1F4+� از ای%، روا�� �I�ری ای�ان و &�% �� اوا�2 $�ه دوم !�  از  �1�ر �� ���رھ�ی �mM آن ��  ��ی% ��Dح 

�% دو $� �s�د(� �� ��3د و دوران ا01��� ��� ���4دی�، ا��ی�E ��د. ای% ��H ط���اران  ر$� و ��8+�ی% ��Hی� 

U��? ی�0 از %�& =�� �+1F4 ی�(8�ی  ��اوا�� در روم دا1). در $�ھ Eی�b� ن��ری ای�ان از ز�I� ی��اM+��د��ی% �1

�b,�ب �� �1د و ای�ان �� `:t روا�� �,+E0b �� !0%، ?�در �� دور زدن ��bیE ھ�ی ��ب و  2010آ��ی0� در $�ل 

4��ی از ��ھ  ارزش وا`� !�(� �2د �1ه ا$).�JB  

���ن !�(� دو ی� &B �C���s: ھE ا��Cن `�ود ! hد ی�I50ط�ح ای  �s��Bن دو���!

 ���  از ���� از آن ھ� ���ن !�(� ���ن ���رھ�ی 8B�ن ��VGC �1ه ا$) �

ی�ان &�% �� $�ی� ارزھ�ی 8B�ن ا$). !���ن ھ�ی دوB���s !�(� ھE ا�=ار 

�C��s$ ��ای `Fف دHر از روا�� ����0 و �G��3ت !�(� ���ن ���رھ� ا$) و 

�=ی آ��ی0� �� ار�s�ط�ت ���ن ���رھ� �� h��� ی�ھ Eی�b� ر وHد �DJ$ از Eھ

��ھ�. ��  

 ،���C���ن ای�ان، در �1ای� � �s��B �$ �+` �ی �s��Bن !�(� دو���! hد ی�Iای

رو$�� و &�%، �� ��دی� �� !���sد راھ�sد ا?+X�دی ای% دو ���ر در ر?��) �� 

آ��ی0� و ��ب ��h 4,+�ده ای �2اھ� ��د ھ�Ci�ن �� �� �CMان ��گ ����ه ای 

�� ای�ان ��= �2اھ� ��د. در ای%JM ی ��ب�ھ Eی�b� >و ای�ان، �1ای�  در ر� %�����C روا�� & (�GYو �� �B�� ��   دو

���ن !�(� را ایI�د و از آن �� �CMان ��گ ����ه ! hی �Cا��� �� �����ر &� �� ���4 دو B���s و &� �� ���ر�) رو$

  ای در ر�< ��bیE ھ� ��8ه ����.

�CMان وا$�D دو   ���1، �� از 1F4+� ای�ان ���+� از ای�0C ��+�ی ��Xف ��CCه ا��ی�E ��� ��ا��ی�� ای�ان:

�= �� ���b� �� �BیE رو$�� ��$� آ��ی0� و ��ب و � ���C���دد. در �1ای�  ��  V� ی�ی ��ب و �1ق ای:�$

 %�����I ای�ان در ��  V� ا از�B ،�0,� w��B از �ای� از ارو!F� تH�Xb� ه و��روی�0دھ�ی� &�ن ?D< واردات �

���ر ھ�ی ��VDC، �� ��اھE �� �1ن ز� ���2 �I�����C ھ�0�ری و W�درات �� رو$��، ای�ان �� ��ا�� �� �CMان �

.�C� U�M ���% و �C�ط���CB n رو$& %��  

��CCه �:) 2�م &�% ا$). !0%  ھ�
�ری ھ�ی ا��ژی: %���� %�ای�ان دو��% دار��ه ذ2�ی� �:) و 4�ز در د��� و $��

��ز�� �J22) دا�$ %���� (8B 1+� �� �:) ای�ان درF4 از �B�� ی��� %��C ��ده و ��8ان �� ��زار ا��ژی &�%. در ای% �

�% از دھ� & ���� �B< وارد�4�CC�ن �E8 ا��ژی !��$+� و ا��Cن �� �=رگ ��ی% ��Xف ��CCه ا��ژی در  1990دا1) 

  د��� ��sیU �1ه و ��ای ر�1 آی�Cه �2د، �� ا��ژی �:) و 4�ز !�ی�ار ���ز��C ا$).

�z ��رس ا$)، &�% �� د�s�ل ای% در ای% ��%، &�ن ای�ان J2 �VDC� و در ��دارای B�ی��ه وی}ه ای در ��زار ا��ژی در د�

�% و ھE ای�ان در & E1+� از ای%، ھF4 .�1�� ح�D� ی رو�� ر�1 ا��ژی�زھ��ا$) �� ای�ان �� �CMان ��GsC ��ای �

4��ی از �JB درا�� و واردا�� ا��ژی �2د و�W ی�زارھ�زی ��ع $�C� ی�را$+ ��1  �����ر وی}ه،  �C& �� ��وا�,+

.�Cدھ ��ادا ����CC �� روا�� ا��ژی، 4�زی و �:+� �2د را �� ط�ف دی  

�ی ��� � ��  !" �ھ� "

 �
ا���ا�'ی& �!%�� �� آ#�ی

 +�*، در روا�+�, �� -

�رھ�ی� +� �� آ#�ی
� د"�ر %+


0 راھ/�دی ھ.��*، %#

��#�ی� 34اری �!%��ی ا��2م 

5�اھ* داد و در ای  را��� ای�ان 

از �4ی�� ھ�ی �6. ای  

.� راھ/�د ا
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��1  و ا�Wار &�% در  �i��C& .�1�� �+1دا ���M ی�رھ��� (:� �� ���� ���� وا�,+ (,�� Uی�� %�& �CGی

��د. در ای% �1ای� ��bیE ھ� �� �Y ای�ان  `:t �2ی� �:) از ای�ان، ��G از ��bیE ھ�ی &�C $�ل 1F4+� ��ب، آ01�ر

�= ھ�V� =4  ��زدار��ه ای در ��ا�� �G��U !0% �� ��8ان در `�زه ی ا��ژی ای:� ��0د.�  

 %0! =�� ���C�ھ=ار ���0 �:) در روز، در  630ی�CG ��و�Bد ��bیE ھ�، !0% �:) ای�ان را �2ی�اری �� ��د. در �1ای� 

در�W ا�=ای  دا1). در ��G دی��ی،  48ان وارد ��ده �� �,s) �� $�ل 1F4+�، ، از ای��2014��� ی ��,) $�ل 

�� �H�Xbت !+�و1��� ای�ان �� )�� (���ن �% و ا�=ای  ارزش ��(��  100ی�0 از اھ�اف دو() ای�ان، ا�=ای  ظ��J��

��رد دHر در $�ل و GCW �G$��  8B) !+�و1��� ا$). در ای% �1ای� و �� 40�H�Xbت �� J�و�Bد ��bیE ھ�،  �

�  از� �Cا��� �� �ھ �C�&  12 .�Cدھ �G$�� ،A��Cی�ده از ��ا$+: �را � ���  ط�ح �Bی� GCW) !+�و1

4�ن:�����#�ی� 34اری ھ�ی 4 %����رھ�ی� ��ده �� ��G از ا�=ای  ��bی�8�ی � �J�B در وا?< از %�&  �JJ�)ا

��ده �� 1��ه  1���� ای�ان، JM X+?���4 روا�� ا�ی ��4�ھEی�b� و ،t:` �8ان� �ری �2د را ��I� دی و�   hی ی�ھ

 �s��B  �+1دا ��، روا�� ادا�ھ Eی�b� د�Bو �� �i��C& .�$�C�� (����رھ� را �� ر$� ��ی ایI�د �1ه ��$� دی

��رد دHر و روا�� ای�ان و &�% ��M�� رو �� 4,+�ش ��ده  30ا$). در �1ای� �EI` ���C روا�� دو ���ر ��  از J��

��رد دHر  2024&�% و ای�ان ?�X دار�� در ده $�ل آی�Cه �s�دHت �I�ری �2د را ا�=ای  و �� $�ل  ا$).J��� دوی,) �

.�C��$��  

��C ھ� در ����� ز���C ھ� از �J�B ا��ژی، ��Mا�� و. . . ��یU �� $���ی� F4اری & ��در ای% `�ل ��ی� ���B دا1) 

  �W) ھ�ی ا?+X�دی و ھ�0�ری دی�� دو ���ر را �� ��ان �I+,Bى راهدر ای�ان �� ���C1. در ای% ��% ���� از �

� (:� (2�$ ،%��NG ��ی< �� &sز ط�ور 4�W ى�ف `�ز ه   ھ��+���دن  ھ�ى �=رگ، ��$�G و ا �C�ھ�ى �:+�، �8

ھ�ى �N��G و �J=ی، `��ی)   ھ�ى !+�و1��N، ا�=ای  W�درات �:) ای�ان �� &�%، ھ�0�رى ھ� و �!  >�+I�Hی���ه 

��دى ���ن دو ���ر و ا`��ی B�ده F4ارى ��% دو دو()، ھ�0�رى   �+V��U از $���ی���8B دی و 4,+�ش����8B ى�ھ 

�,) ا$))..... دا�,).  ا��ی�E و (����  ط�ح �����C ا?+X�دی B�ده ا��ی�E او�)ی�B (ی� `=ب 

&!�9:��� و ژ;�!� ھ�ی ھ�
�ری ���  
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ا�4 ���ھ� �� 1F4+� ھ���ای� ھ�ی $��$� دو ���ر دا1+� ��1�E، ��ی� 

$��� ���4دا��. ای% ا�� را �� !�  از ا$3م و دوران دو��ن ھ�ی ا01��� و $�

�% دو ���ر �� �8C� و�Bد ��ا1+� ا$)، � �$��در ای% دوران �C  ھ�ی $

  ��0J 4�ه روا�� �4�� ��=، �� و�Bد دوری �,��)، و�Bد دا1+� ا$).

�=، ای�ان و &�% در � %��,) ھ� در &����در یh $�ه ا2�� و ��G از !��وزی 

 1972ر `�ادث $�ل�NmG از �,�Ud داراى ��اY< ��+�ک ��د��. &C���i د

�,+�ن (�� ��s1  ���IC ?�ره ھ�C و ا2+3ف ���ن �� �! N��� و N?�1 ى�ھ

 (��) و ����C�ا t:` ان��LCB داNJ2 در آن ���ر �4دی�)، ھ� دو ���ر �

4��ى از �:�ذ �1روى �JB ن�ر �2اھ����,+�ن ��د��. ��G از آن ��= دو �! NYار

��هدر ا�R��,+�ن ��د��. ��G از ا�3Vب ا3$�ھ�ى ای�ان در   �� یN0 از ا�

�� �+�8G و آ$��یG1 ،N�ر � ،UV+,� رى���4,+�ش روا�� �� &�% �� �CMان 

 ��  �� N��� .د�� %�& �Bر�2 ($��  N?�1 و روی�0د $

��ھ� و ��زی��ان R+� ()�2ی وارد �1ه �� ای�ان و د�ھ Eی�b� U�در $�(8�ی ا2�� و در &�C $�ل 1F4+� ھ� &�C �� د(

�=، ����� ھ�ی� از K�() و � %�` %���ھ  ی��+�، ا�� در ھ� �`�D$ ر در������رھ�ی� ����C آ��ی0�، روا�� دو 

 %�����C �1ای� � (�GYو .($د دا1+� ا�B، و�ھ  )�& د�Bو �و 4,+�ش روا��، � t:` ر در�����1  دو 

  �C���C. �� ���4�� ای�ان و &�% را ��اھE �� ��  ھ�ی ھ�0�ری 4,+�ده  ا(��JJ �� `�ودی ز�  %�ای �� ا2��ا �V���ت &

�2اھ�C �� ای�ان روا�� ��CJ��ت راھ�sدی و ا$+�ا�}یh دا� �+1��C1. در ای% �1ای�   ��ای او(�% ��ر ا3Mم ��ده ا�� ��

�� ا$)R+� �C& ��K�� (b� h�+J!�dو ژ �$��4��ی روا�� $ U01 ��  ��ی� ���B دا1) 

�ی� ای�ان و�از ���ه ای�ان، &�% �� �8C� 1F4+� ا$+�G�ر�4ى ��ا�0J� ،�+1  "! : �.��ھ�ی #</ در �=�ه دو 

(�)�,� N+,ل ھ�=ی�Wس ا�ا$�� �رھ��� ��داد. از ���ه !0% ھE، ای�ان دارای  آ��= ��$ �G�N روا�D  را �� دی

�) �RBا���ی�، B�ی��ه �C�w$ در ��VDC و 8B�ن ا$3م، و �C��< ا��ژی ��اوان و !�یG?�� زا�� &�ن���ار ا$). در ا�+

�% �2ا$+�ر `U و � UX���Yع ھ,+� ای ای�ان از راه 4:+�� �� ��bری) آژا�A ا��ژی ھ,+� ای و �� & ���C��1ای� 

1��ه ا$) �� ��bیE ھ�ی یB h���s و ��� ?����� �� �Y ای�ان را دور �=��.��  دور از ھ�zC�� ���4 ��ده و !%0 

�+� و ����� ��ای دو ا��Cن ��= �, ھ�
�ری د��@�، ا#�!�� و �?�#�:C�ی ا�ری ھ�8) ھ�0B �s$�C� ی�ھ�+

 %�Ciر �� ای% `�زه و ھ������دی% دو C� �B�� و ���و �� �M�ر از دا�  د�������ر ��اھE ا$). ���2داری دو 

 �� ����C. ��ی� ���B دا1)  Eر ��اھ������2رداری از دا�  �m�ی� و.. �� ��ا�� ز���C ھ�ی ھ�0�ری� را ��ای دو 

B��.�C� h��8�= $3ح و ��ز$�زی آ�8� �� ای�ان I� و ��  � �� ��bیE ھ�ی ��ب، &�% �� ��ا�� در ����% ?GD�ت ی�

 �C��� ��VDC ای ا�% و �� sK�ت، �G�ل ��دن در ز�b� %��m� (8B در %�& �J� (�C�ا >��C� �$ hن، از ی��در ای% �

4��ی از ر�1 �4وه ھ�ی رادی0�ل در ھ�ی ھ�0�ری ا?+X�دی، ��ز$�زی و ر�1 ا�+B��M در ���رھ�ی ��JB ،�VDC

�+� ��8ان ��ارد.C�ا >��C� �� دی�m� و a)��� U�M در ��  ��ا�� &�% و 4,+�ش ھ�0�ری ھ�ی ��VDC ای و... ا$)، 

� وا�.�=� + "!  #�ی0 �!.

�رھ�ی @��� %+ A� �� �#��

 �B�+ �C���" .*B�� ��Bدا

و ا��ار "!  در ,DA �5ی* 

 Eی�F� از *G� ،از ای�ان A�

� �Jب، ھ�ی "�* ��ل 4�B3


�ر ��د. در ای  �Bای- Bآ

��FیE ھ� �� K* ای�ان �!� ھ��4 

��� ��زدار�*ه ای در ��ا�� 


  �� ��Lان در ,�زه ی : 0#�G�


�د.� �Aا��ژی ای 
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���L ی� � %��h و...در ا$+�ن $B�� ر�Rن اوی����J,� (�G�B ر�m` د �4ای� و��C� ھ�اس !0% از �� �B�� �� %�Ciھ�

�,+�ن �1?�� %�& �J� (�C�ا t:` �� روی دا1+� و�C��4ی و �:J$ �� a)��� 3 ای�ان روی�0دی�M ،%�& �

 %��) ھ�ی &$�,` �� �B�� ر�C��% ��ده ا$). ی�CG ای�ان ��ا�,+� در & %�,b� و �B�� رد��ه ����ی,+� و ای% ��

(�G?وا �� n��D� ،%��% �>�دازد. �C���ای% ا��وزه ا(��G$�� �� ،UJ روا�� � ھ�ی ���م ��% در �C�ط n��J,�ن ��& �

�+� دا�J2 از $�ی ای�ان ��ار��.C�ا�� ا����C ھ� �&  

� ای:�M�# ری ھ�ی�
�) ��VDC و  ھ�C�ت و ا�sK در �����ا$+�ا�}ی�0 و ? >��C� ،ای �VDC� ��ان ?�ر�CM �� %�&

��ی0� در آن ��ده و �3ش ��ده ا�� �V  ا�R��,+�ن دارد. دو ��زی�� ا��Cن ���ان آی�Cه ا�R��,+�ن و ��ع �:�ذ ��M,+�ن و آ

.�C1�� �+1ن دا�+,��Rا� �G$�� زی و�ز$���8 در ��  

در `�زه آ$��ی ���=ی ��= �C��< ��+�ک ��اوا�� و�Bد دارد. 4,+�ش �C�در 

 �� %0! ����ای�ان و آ$�ن �� �1ن د$+�$� �� آ$��ی ���=ی �� ��ا�� د$+

�% را �,�ی< �F) ،�Cا ھ�0�ری ای�ان <$��آ$��ی ���=ی، رو$�� و ��ب `�زه 

�% در ���رھ�ی �� &�% ی�0 از �8+�ی% ����ل ھ�ی `�mر و �:�ذ ھ�& �s��B �

�+����   ��ر$� ز��ن ��= ھ,) و &�% �� ��ا�� �� ��h ای�ان، �� ار�s�ط �

  آ$��ی ���=ی و ?:V�ز �>�دازد.

 =�� �VDC� در �ی0��و آ ����% را��D �� ای�ان را M���J ��ای ا�M�ل ���ر �� ��&

�% در �� دا��. از ���ه &�%، را��D �� ای�ان �� &�% ا�0�ن �� دھ� �� ا&  V� ی�ی از ای:��4�JB در �ی0��1  آ��ز 

ا�R��,+�ن و `+� آ$��ی ���=ی �0�ھ�. در ��Gی دی��، �� ���B �� دی�4�ه ھ�ی ��+�ک و ھ�,� و ���(:) �� 

ھ�ى  ھ�ى ��+�ر M NbJW nVb� ،�G�B�د��H در ��VDC 2�ور����� و M�رى ��دن ای% ��VDC از $3ح 4,+�ش $3ح

�% و ای�ان ��+�ا��C  ھ,+� ای، `:sK t�ت& ،�VDC� %در ای ������z ��رس و �:N ھ� �m` ���4ر ���وھ�ى �J2 (�C�و ا

.�C1�� �+1دا �C�  ھ�0�ری ھ�ی ��+��� در ای% ز�

�  از   ا�4 �� اھ��) ھ�
�ری ھ�ی راھ/�دی:� �+�G�B �� %�& ،E�C� �B�� ه ای�ان�Cآی �Bر�2 ($���% در $&

�C���رد، 4,+�د�4 $�ز�J�� hای و  ی �VDC� اریF4 ��K�� ی� درH�� ی��ه ھ,+� ای، دارای ��ا���و �mMی) در ��1

�) و ��ان ����� را G�B ،�44,+�د �CGرت ی�? �JWی ا�(:� ھ��ر ����% ای% Ciا$). ھ� ���8B �+`

ی $�ق دادن دارا$). در ای% ���ن &�% �� �mMی) در ��� �+�8G ھ� و �4وه ��یA0، �� ��ا�� �� ای�ان در ھ�0�ری ��ا

��C. در �1ای� ��ی%، ا�=ای  ?�رت ��VDC ای &�% در  (8B�C��< ای�ان ا$) و  h�� �sD? �C& �� �sD? h� ن�8B

�% ا(��JJ در 8B) �C��< �2د ا$+:�ده و ا�Kات �C:� ���رھ�ی ��ب را �� � >��I� در %���8ان �� ��ا�� از `�mر &

��ی &�% در ��bان ھ�ی� ھ��iن $�ری� �� ��ا�� �� �C��< ای�ان �Y �2د �0�ھ�. در $�bD دی��، `�mر و ?�رت 4

  $�ز4�ر ���1.

N� ،�0ی��رد ��� آ�� N��8B %ی�� E�� و Nی�B ى���� �ر �����= ���(:) ھ� دو � ���C���ا�� اھ�� N�E8  در �1ای� 

��دن ھ� &� ���+� دو ���ر �� ی�0ی�� �1د. در ای% ��% ادا�� ر?��) رو$�� و ��ب h�1ن  در �=دی ��Hو ط�

 w$�C� ا�� �,+�ی�� ��ر Hال ی�ان در ��ا�� د�B ر و�����آرا�� ھ� در او��ای% و 4,+�ش ���� �� دروازه ھ�ی ای% 

��ن ���رھ�ی ای�ان، &�% و رو$�� �� ��ا�� � h����J<روا�� دی �G$�� �D�1ای %�C& �1. در�ای 4,+�ش روا�� ���

در �Bای- +����، ای�2د ی& 

� ی� ,�� /��Nدو �O�:!��ن :

 �!�� #!�ن ای�ان، رو/��N ��

و "! ، �� ��دی* �� :!%/�د 

راھ/�د ا����دی ای  دو +%�ر 

در ر��� �� آ#�ی
� و �Jب +�& 

� اھ* +�د.4.��ده ای 5



www.goftaman.com 

��C و &� �,� راه  h���mMی) ای�ان در   دور���ی  ورود ای�ان �� !���ن 1���8�ی را ��اھE �� و�� 4,+�ش روا�� 

.�C�  ��M��I ��یA0 را آ$�ن ��

  آی�*ه روا�-:

�+% �� $�ی روا�� دوران �1روی C1و روا�� !0% وا �C� (���+� �� آ��ی0� `�� hا$+�ا�}ی  C� ی�$ �� %�ھ� &� &

ی� �� �� آ��ی0� د&�ر ��U0 راھ�sدی ھ,+�C، $���ی� F4اری $��n �� آ��ی0� $�ق ی���، &�% در روا�� �� ���رھ�

��+�ی ا�I�م �2اھ� داد و در ای% را$+� ای�ان از 4=ی�C ھ�ی ��,) ای% راھ�sد ا$).�  

��C ھ� ��یU �� ھ�0�ری & ،%+�C1وا �ه !0% ��Cی ��ای�ھ  C� و �ی0��ور دور آ�ا$+�ا�}ی ��ی% 2 �� �B�� �� ن�C�ا

�� �+���) ھ�ی راھ�sدی �G?ری از وا��,� �� �B�� �� %�& �C& دا1) ھ� �B�� ی��� .�C+,ای�ان ھ  ،h�+J!�dی ژ�ھ

 �Bر�2 ($���) �1ه ای �� ای�ان �� ���1، ا�� آی�Cه $s�� در ا��ی�� روا�� ،hا$+�ا�}ی�dو ژ �i)���dژ ،h������ژ�dا

��ایJ�M ل�Wس ا�ا$ �� �J� >��C� ی����� در $��$) 2�ر�B ا$). در &�% در را$+�ی ��13 4,+�ده در !

��ھ� ���ن ��ت و ��CJ ��ت، روا�� �2د �� ای�ان را � �� ،�VDC� �2د در hو ا$+�ا�}ی �J� >��C� �� �B�� �� %�وا?< &

  $�ز��ن �� دھ�.

���� ���P#زاد ر��  

09�O!  ا�س و :'وھ%=� #.�;0 ��Bر�+  


