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  ��زی ������ن و ای�ان در ز��
 ا�������ن              
���ا��ام ا��ی����                                                 �  

���ر ��� ھ��ۀ ��� در آ�ی� روزھ�ی ر���ن� �ۀ ر �� )1395(ا�&�ل $# "
���ه �2ی1 0�/� ری/. ھ� و �. ھ�ی 8���8 دا42 �7 �6ھ��. اھ��4 ای� "

0ای 8@?�4 "0&��ن 8<�دی =. ا>;�:&��ن را ی�9 از ز��� ھ�ی �0زی ��د در 
���ری ا��E8 ایان �D� .0ص در او�Bع ><@� 7� �0 4��D� ر��40 و �� �F@

/� �0د. =��1، 0  
 ،8@�� ی� 0. اد"�ی 2�<��ن - ر��40 ���ن ایان 2�<.  و "0&��ن ��8 $��@� 

دد و در ط�26I .0.  ،وھ��0I �� �M ا>;�:&��ن ��ل ��L �8ل �7��K �0 و 0
��ده ا48. در �8ل ھ�ی د�N ود ھ�ی زی�دیۀ ھ/��د 18ه 0�O�&، ھ>از و >

7ی� $��� و =�P =��1ۀ ��M و ���د ا>;�:&��ن  O�� 0&��ن ی�9 از0ای "
ی4 ��8 ھ���Q:ۀ �F�N O/�ور R=�71ً ا�وی و دو4U "@�. ��ای �2رT�7�O ھ�ی "

���ری ا��E8 ایان ���7 ا$X در $�X$.= �Uب د��=ا7�V@� P �0د، �اب و 
 ��E8دی و ا���2�<. ا>;�:&��ن را ��رد $��ی���T: 4 و ���U �8ز��ن ھ�ی 

 ��E8ب اX$ و ��E84 ا�>�� �@Yا O�T�7 ان �0 دوار �� داد. ھ 1�L ای� .=
 ،4<1ار و �یXی ای�Zد =د و �Iھ� در رواZ= [0و��د د>� ھ�ی آ:�ن را در ایان 6Nی

 .0 .��@@� ھ��ت ��Zھ1ی� را 0. ای� �@&�ت �� 0د، ا�� �7 �0Uا ��0 �U�Z�
�. ای و آی�U� 1ژیP، ز���. ھ�ی :��ذ ��د را در ا>;�:&��ن �[1ود < 48��8 ��

 4��8 �� `F" ا>;�:&��ن 8 و N���8. از "0&��ن 8<�دی در ر��40 و �0زی 0
.1:��   

وه ھ�ی ��8 I ن��ای :��ذ در �8ل ھ�ی دوم دھۀ ھ/��د �E7ش ایان 0
ان =�1. �� در N/�ور :��ا:&4 ای� "�I1:�� `F را F�&� ھ�ی O�T�7 و �ھ1ی�Z�

���ری ا��E8 ایان در 1Yد آن 12��7  :1:��دھ�ی اطE"��7 و �c8ه 18�Nاران 
ه ھ�ی�L  ن�L �0�>/:یا�U�� ،و��د ��1 ا��]� �B�� هللاD: ی�U�� ر و�D�� 

ر>�g هللا ��ذن از T�7�O ھ�ی ھ���Q:. را =. ��رد 6Nیش آی.اِس .آی و �N=&��ن 0. 
وه I ن��ار دھ�1 و در �>�. �0د:1، ��رد $��ی4 �Q: ار� .:�I1ا�"��ان T�7�O ھ�ی 
 ھ� و ���<ۀ �Z� ��8ھ1ی� :��ذ =��1. ای� E7ش ھ� :���>V �0د و ای� ا>اد 0�/�

�P ھ�ی :1Fی ایان =. در ��Fی&. �i8 �0و7��1ی ھ�ی "0&��ن 0&��ر ا:1ک  0.=
�0د د�Q�&�U دا1��2 و دو4U ا��E8 ایان :�X 0&�ی آن ھ� :�Qه �7ام �0 ا"���د 

  :1ا42. 
و 9/7�� دو�Z� 4Uھ1ی�،  1371>و�2�N $4��9 دا=�:Z�` هللا در �8ل 

@$���ری ا��E8 ایان را وارد ��0&��ن و " .@$ۀ �1ی1 ر��40 =د. در ای� �
 4U0&��ن در دا�� دوھ 1�L ایان ز���. ھ�ی ��0 و 0�/� :��ذ را :&�0 4. "
 .�F< 4یkو ��E84 اUدو Pژی�U� 1ای و آی .���Zھ1ی� N�1ا =د، ا�� 8��48 >

>4 و ��:��26I 1.  ،ایان و �0زی ھ�ی :��i8. آنI . ھ� را��ز� �ۀ ��:�ر در ایY"
وه ھ�ی :XدیP و ��رد �;@I ���ب "0&��ن 12. "0&��ن 8<�دی $�� �Nی 0

وه ھ�ی ��رد $��ی4 ��د و �N=&��ن =/�:1 و او�Bع I ان را 0&�ی��ی4 ای$
�Iن =د. در >ای�1 Iد ��E8ری ا����8���8 و :���T ا>;�:&��ن را 0. زی�ن 
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وه ط���Uن را I ،ان���ری ا��E8 ای�در �زھ�ی ��د و در =��0 ای� او�Bع �0د =. 
���ری ا��E8 ایان �0 ا:��Fل ��8رت ��د از  �Nی�4i ا>;�:&��ن �/�ھ1ه =د.�

 �0�= .0 P��2 �FU�7ن، ھ��L Oن 0. $��ی4 از دو�Z� 4Uھ1ی� ادا�. داد و �0 =
وه ��[1ش،  ھ�ی :���T و ���U از ا$��21ه �&<�د وI ال دو��$Xب و$1ت و 

��ی4 =د. ای�$ O�8ی4 :��ا:&4  دو��او�Bع :���T را 0. زی�ن ط���Uن و $
�Iن =�1."0&��ن 8<�دی و �N=&��ن و 0. �8د Iان د���ری ا��E8 ای�ا��  

 ���c82001  0&��ن���ری ا��E8 ایان و 0. زی�ن "� g�: .0 ورق �0زی را
دا:1.I 0 ا�ی�9 8<�دی در ا>;�:&��ن و در ��ور ���:. 0 .@�در  ا�FU"1ه �0 $

 ���c8 �8ل �ایo"ی و ظ��ر دا�I �92 �c8 و،  Pیq7ا4Y طEی� و ا�8<
د. = Oاھ���ری ا��E8 ایان >�0ای    

ا��رت $�=O ط���Uن =. 0. "��ان دو4U ا>;�:&��ن ��رد �8��2ی� ر8�� ری�ض 
ار دا42 �0 $�@ۀ :���T ا�ی�9 و $��ی4 ���ۀ ��Fو�1B 4 ط���Uن 8:�Qن �

���ری ا12��E8. ����ران �"@� ر�O :��ِد را0?ۀ دی7���@c�P �0 ا�ی�9 در  ایان 
8 9/7�� N 4��9$&� ط���Uن 0. ری�48 1��$ =زی در =��ر  ،�6ا=ات 0� 0

 �&N 4Uزی در ری�48 دو= 1�L >��1. ھI ار� Oی�9ی� ھ� و در �/�رت �0 ھا�
دی دا�2. 12�0، ا�� ط���Uن =�2�1 �7 را0?ۀ :XدیP و دو��8:. �0 "0&��ن 8<�

���ری �0&��ن 0. :[�ی ��د را در ��1ان ا>;�:&��ن �0ز:1ۀ ر��40 و �0زی �0 "
 ��E8ان اد. ای� ا$&�س ��:g آن ای= �� �Iرد���� 1�Nا42 و ا$&�س 8

:/1 =. ری�ض از ر��40 �0 ایان در ا>;�:&��ن د48 1/90. "0&��ن ھ��L Oن 
��ر :� آ�92ر 0ای ا$��ی :�وھ�ی ط���Uن در =��ر ��:��26I 1. و ای� �0ر �Q0:ۀ 0&

0ای  ���P ھ�ی ��g0��� �U ر8�� و �� ر8= g:�� 4 و<I ار�N=&��ن �
�0 :/1. 8��48 ا����ع" X�� 4�: ن در =/�رھ�ی ھ�ی��Uط�  .:�I از ھ

در �0ز �8زی ا>;�:&��ن و $��ی4 از دو4Uِ 7[4 ری�48  �/�ر=4 �8ز:1ه و �1ی
Iوه 7وری&�� ط���Uن و ا�FU"1ه ��K .0ت و Xی1 �7 =زی را 0I ای� دو4U در 0ا0

��:�ر ھ�ی �1ی1 ر��40 و �0زی �0 �7ان در ز��� ا>;�:&��ن �/و"��N 4ی1ار :18 و 
  4810 0��ورد. را 

���ری ا��E8 ایان� .=  �0 �92 دھ� "0&��ن 0. ویqه در �8ل ھ�ی ا��
�&@] در k�]7ت "اق و �8ری.،  ���<��4 و :oF ھEل 2�<� در ��ور ���:. 

��د را در �0زی و ر��40 �0 "0&��ن �F7ی4 =د، ا>;�:&��ن را 0. "��ان ��1ان �0زی و 
ار داد. "0&��ن �0 یP �0زی دو �D0 .= .:�Iرت � ر��40 �0 �7ان ��رد "��ی0 4�/�

اھ� :/�ن داد، در �1Yد آن �N �0 �:���N �7 12=&��ن در �F7ی4 :�وی ط���Uن ھ
 در �Nی�ن 4��9$ =زی �Q0:ۀ ><�ل 7 وارد ��1ان ا>;�:&��ن �2د. در ا:��0�iت ا��
���ری �D0رت �� ر8�� و :� آ�92ر از ا2ف ��� در 0ا0 دا=�"�1هللا �ری�48 
���ری ا��E8 ایان �� �ای� =. آن را ��رد $��ی4 Q�و 7�O اEY$�ت و ھ

���ری ا2ف ��� 1�Nا42، $��ی4 =د. ھ���Xن �><�U�4 0. $��ر و �0 ری�48 
0  ا>Xوددی7���@c�P ��د در =��0  ���T: ۀ@���ا>4F ر ��  ،ی��=/�ر و ��� از $

���ر ��� را در $��ی4 از ا ��د. = `&= .@�8 ای� $ 0:��ۀ Y@ح Eف ری�ض 0
Qدی �/i0 4Uر �0 دو����E7 �0 4ش ھ�ی "0&��ن در �0زی و ر��0از  یI@�1ی� 9$
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ای ای� �U�D[. و ����ری ا��E8 ایان �F@7 �� �2د =. "@� ر�O ��ا:g ا�
4 9$����ر 0. =��0، ھ��L Oن ��رد "�E. و F>7�` ری�ض �ار دارد.  "0&��ن /I�0ز
���ری ا��E8 ایان =. در �در �0�F@. �0 اھ1اف و 0:��. ھ�ی �7@�;��7 و >�. ای 

ی� دا:/�Qه �6ھ�� 2�IرX0 ��<. 0. :�م ��O7 ا��U��� در =��0 د48 ایان 8�7�
ی� دا:/�Qه ا��E8 را �0 ھXی�ۀ ��د در c7ۀ �IرX0 �را �� دیN ،1�/���د 8�7�

:�Zن ی� :�در��ن �2 =��0 ارا . =د. �  
���ری ا2ف ��� �0 ارادۀ �1ی و �� از ری�48 N 0&��ن 8<�دی" .= �U�$ در

4 7 از �26I. در 1Yد ر��40 و 0i8 ���ری ا��E8 ایان در 8��زی �0 
 �2�N وا>;�:&��ن ا48، ایان :�X �0 ارادۀ �/�0. و 0�Eف �8ل ھ�ی ��� از >
 ��E8ری ا����7 از "0&��ن �0زی �� =�1. ا��رت ط���Uن در ���<��4 ��0 و 0
زی ��7�� =د و = �0 4��9$ PدیX: 0&��ن را0?ۀ0 �Eف " .= �U�$ ان درای

ده 7 دارد، �0 0گ ھ�ی ا=��ن :��&I ر ��� $��ر و را0?ۀ���� �X در $4��9 ر �
8 ا>;�:&��ن �0 ری�ض 0 v@�i�،  48��8 0&��ن�0زی �� =�1. �7ان ��:�1 "

 o�N 4 ا>;�:&��ن درU�0 دو ��دو�I:ۀ را0?ۀ ���N:� �0 ط���Uن و را0?ۀ آ�92ر و ر8
4 =. 0 �Eف "0&��ن در ای� 8��8<I �@Yگ اد. 0= ��" 4�F<�� �0 4

���ری ا��E8 ایان در ر��40 و �0زی �0 "0&��ن 0. را0?ۀ :XدیP �0 2�<��ن �
9 >�ط���ن از 2�<��ن ا>;�:&��ن در /U ��9/7 �0 اندد. �7I �� ا>;�:&��ن 0
��M �8ری. =. ای� ��M را 0. زی�ن "0&��ن 7;�� داد، ای� 0گ را در ھ�I:. �0زی 

8 ا>;�:&��ن در د48 دارد. ھ�ی  9 >�ط���ن ��I. �� �2د آی�1ه �0 ری�ض 0/U
�7 ا=��ن 4�K �0 :�م  =.ا48 0:��. ریXی 12ه  ،�0 ظ>�9/7 4�� �Z�Nه ھXار :�و

9 در ��1ان ��M �8ری. �ار /U �وی ای0�&4 ھXار ا>اد داو ط@`، ھ/4 ھXار :�
� ا��9:�ت و ظ>�4 در ا>;�:&��ن از �L�دار:1. ای� در $��U ا48 =. "0&��ن 

0��ردار :�&4.  
0&��ن L. در ��1ان ا>;�:&��ن " ���ری ا��E8 ایان را در 0ا0� gB�� .= .w:آ
و L. در �8ی ���طV ��ور ���:. �F7ی4 �� =�1 و ��یۀ >�7�v ری�ض در ای� �0زی 

Uو ا o"ن دا�L وه ھ�یI �F"1ه ا48. �� �2د، ���<���I�: 4ار "0&��ن در 0ا0
وه ھ�I �ان و ای���ری ا��E8 ای�0&��ن �0 دو طف " .= �U�$ در،  �Iدر

 M��ا48، ا�� >�7�v و 92&4 �� �&�F�O، :����0 و :� ��<�رف د2��� و 
���ری �وه ھ�ی 7وری&�� در ای� ���D0 Mرت ط��<� �F7 .0ی4 I و o"دا

 0&��ن در �0زی آن ھ� 0" v�>�7 ان و8 $�زۀ :��ذ و ا��1ار ��?F. ا��E8 ای
���ری ا��E8 ایان در ��M �0 دا"o و 7وریXم از �/�ر=4 � .1��Z:ای �� ا

ھEل 2�<� در ��0 ھ� و روس ھ� و $�� "0&��ن در ای� ��M �8د �� 0د و 
0&��ن 8<�دی از >�7�v  و 92&4  وU�9����F7 .F?ی4 �� �2د، " ،�9" 0

I ن  و��U1ه، ط�"�FUا ،o"یدازی�ن �� 0��1 و :��ذ و ا��1ار ��د را  ،وه ھ�ی �97�
ا��، N���1 و �7<�ت ر��40 و �0زی از د48 �� دھ1.  در ا>;�:&��ن و ��ور ���:. 

0ای ا>;�:&��ن و  M����:ۀ "0&��ن و ایان در ا>;�:&��ن، 17اوم �7��K �0 و D�
د�o ا48. �  

 


