
  


 ده�������  
 


	�ا�� ر������  � ا��ف ده
��د ����� � و اه��� ��ا�� ������  !  در $"ر�#"�ه! �� ��

  

������ �ر��ه�� در روز ��� �� �����د �����٢٠١١ ی ��ر ر"� �# � �* ا��ف ده'�%� در ��� &�ر%$

 .#�0/ار �.) ,�%�دا(# 2� ا�$'��ل �6#� &'.ی� وا��ف  ر��* ا%'
#� ���5ا%� - ����3 �� اه�#� &

2�د :ورد9 #�د%.، ��ر و ه��Bن و @?* <��رزا&� =�د �"�>� ����ر از ;���3 در ���� #� �# @/ی/ا%� ,

�د <� &�ان یF روی.اد &�ری�5 ای� <�ا�E را #� ���ه��.D =�ص =# �ب ,�دیHI> �%.%�> د� .  

  

 ر�ی#� ا, �J�$5> �<�H> �>�, ر���# ��;3 ���ا%� =�د <�Lح ,�د %* ا��ف ده'�%� در ����5 �ز #

 #�=� از ��2 ه�D ی� 0/ارش =�رج ا�3، ا<� در ای?$�D دارد , از <I.ود9 ا�## Dاز ا��ر9 ا OP �B�

 #�=� از %��ت <�E ���5ا%� :ن ر�ی<�E ا# ،Eاه. �.�* %�� <�ا��  ./ ا��ر9 =

  

/ �ر�$�="T5P �# ،�J% � U ,�٨٠٠ #� ��,3 �.ود ٧<�ا�E �0ا<�.ا�3 ی�د رز<�.�0ن ���ه�� در ��@3 

�ن"و ا�2اD ��ود " �ه����$H>��5ا%� . ��وع �." �� او<. ز� # 3#�% * �ر��OX ه���<� ,

 ر�3، <�دم  ر��. و وDا��ف ده'�%��I; Dرو از �2 # ای� ر��*  #�اD اداD ا�$�ام #�اD ���5ا%� #

و #� ا#�از " �ی� &� ا�$�5ر <�ی�، �.ای�.ا"و " �یدرود #� �.ا"#�=��$ و #� د�3 زدن و �� دادن ��Zر 

 از او ا�$'��ل ,�د%.�. ر�یا����Hت �.%�' .�@ [Z� ر و��Bد �.9 #�د , ی* ا%'
#� در �2\ ا����ن �

H#از :ن� Dاز ��از �ر .�$H%ا��ق =�د 2��0یه� %$� Fن ا�.� ��.��, D�.  

  

� ا�ر# ^��P دم ی* ا��ف ده'�%� در�> _�P ت���Hس `��� ا��X� از ا#�از" D3 ه��I> ن،" ا#�از�%: 

 <�دم <��رز و :زادی5�ا9 ا�3 را #��ن %��د# 3�H% ن از 6.ردا%� او�?% , �%��5� ., 3J0 او: �> 

 ام , ای� ا#�$J0 و E$ا@$'�د دا�  ای� در  %�3H، یd5� F#�اDاز ا����Hت @/ی/ان، ;��ً� ه��?��# 

 ��ی���Dوا6\ #��ن ا��Hس # %OJ <'�و<3 ا%# ،�#
�%�3H ه� و <��رزی��'�, �.ا>� =�* و # ه�  

ه�D ,�ر�0ان و دی�� &�د9 ه�D �$�.ی.9 #� =�ن =�د %��ل ا%'
ب ای�ان را :#��رD  ا�3 , در راI& 9'* :ر<�ن

��از و ا�$�ار و �Pی.ار در <'�#� د��� ایH$�د9 و <��رز9 <� ,��.یه� ,�د%.، و # :ن�� Eز ه� ه�, � .  

  

.9 یدر ���9 ر%e درا در در2 اول <� �. * ا��ف ده'�%� �� ��ف ر�ی3 و در�$� ا�واZ6ا%��Zس 

 #Z"� از :ن ��� <5$�]�9 ه� و =f و <?� ه�D �از �0و��� ��#* ��ن ��%ز%.ا,  E$=��� �> ه� را

 ر�'� و ه� ا��Hس <� ,�د%. ر��* و  ا%��ر :ن . <?�ه.9 ,�دو ی� در :ن <�ا�E #� ای?�ن :��� �.م،

 ه�>� , :ن   ر%e #�<��رزی�� و2�د دار%. ,B��� ا ه� و Dر���2 Dل ه��gه� در ���ه ��I& �>
�

ه� ه�.رد%. و #� <'�و<3 و <��رز9 =�د ا�2ز9 %�� ده�. =�ن �2%��=$��ن را9  ,�د9 ا%. دی� :��� #�د9، #� :ن

�ان در یه� و :رزوه�D =�* <'�وم ا .� , ا<5�اه�ی�ن :زاد��ا%یا�F ه�D ا دی.ن . :زادD ای�ان ��ا<�ش ��د

  . ، ه� #���.9 اD را &��hi& 3I �6ار <� داد� زن <��رز <�ج <� زدی%��ه?�ن # ا

  



  

�;یj= ا��� از E�> ی�ت,�& ،Eا��> ��� k���� -د��.ودأ %j] .  ا2$��@� ��,3 ,��.�0ن :ن #

Z�2���Z��ن ��ا%ی6?�ر ا2$��@� <5$�] ا�� ��<� ای� <� داد%. و %j] د���� �U &?��� ��3 را 

�د�5�ا9 <'ی:زاد# ��ر%$& E .% �=�#� [�$5> Dو دی<�:/ از ���ه� E3 در <�ا�,�� Dا�# �Pی�� و ارو�* �.ار #� ر

�د%.ی.ن ���5ن او از %/د�ا��ف ده'�%� و ��# 9.>: ��ر%$& # ،F .� F ی� ی� ا��اد <5$�] را زی/D ا��

  �'] �2\ ,�د9 #�د؟ L'% ا_ ا�,.ام�$ $�n0 نیاو ز<�ن ��ل در�H%ا � �� , 9.� k2�� �ه� <

�"� ر��* ���ن در ��' <3�I ای� ا%�Hن ؟�Bد ��دی3 و دو�$� ا���� ����ر از ;�ی, Dا %�0 ه�   #

�3o ر��* از 0/%. د��� و #�I> Dا�# , .���% Dز��% �اه�ن ا6.ام =�;� ;�رت #���د؟ �6ار #���د ,=. #

 �> �o%��ان ،�ا�� <��رزا&� =�د��ف ده'�%� #� ز%.�0 �* ا�ر�@  و ���� <'�و<F ،3 زن ا%'
#�ی #

:ن @��j ا2$��@� و ای�،  �ان #� @�� �$���ان و ��,�#��ان ا�3،ی.9 ای�ر <5$�] <�دم �$�.ا6?<��رز9 

 ه� :نی�� %/دی�.ی5�ا9 را # یه�D :زاد � ا%�Hنیا�3 , ا, 9.� k2�� ���Zه�، از � F ,�د9 و <

 &� <�دم :زاد��$��0 [�$5> �#
�2 �2\ ��%. و �"�ی5�ا9 و <$��6 در ی��� �0و9 ه�D ا%' F D

� �دو�$�% و ر%�' Dد :ور%.ا�2�  .را #

  

 ا��� و ��<?'� ا%'
#� #�اD ه� %H���D <��رز ,��%� و :�� زن ,��%ی�"�ر ا# �.9 ی3H و <��رز ,

2�ا%�ن %ی , &Z.اد ز9 #�د� �.9، <�k2 �.ی&�.��ر . � <�ا�E ��,3 ,��.ی/ در ا��دD از 2�ا%�ن و %"�

�ان ��,3 ,�د9 #�د%.، در ای� <�ا�E �?���� ی�$ در ا/ش ا%'
#� ��ل Z&�n0.ادD از 2�ا%�%� , در =

 #� %�م وD :��� �.9 ا%.، #�  .#�د%��د # ر��* ا��ف و &�`�p ای� , در � ز<�%� و ��= ���Z> �# ��%:

�� ,�د9 و ���ف ده'�%�* ا�ر�$J0 qال�  را ,�د,�%� .n0ا�$�.<� �ن �ه� و <$5> �<�H��J را #� او در < 

 و دی.م$��اه� ;�. #��%��"#� T�P ر��* ا��ف <� :ورد%. و  , ,$�#��D ;�. را در د��0 3= " 6
از @

 ه�. ه�J0 �> .�; D$�. ا��ن # دا�$�ن�I; ای���Z� را #�� �� $�n0 �H% ��� �د دوران ,�د,� ی

�د# 2�ا%� =�د ا%.ا=$�  . و %

  

�=� و &Z.ادD از <��رز�5�ا9 ا��r%�، ر�ی��@� :زاد& � <�ا�E ��,3 ی/ در ا�� ا%'
#� ا�H%�r$�ن %ی�

�=� %��� از ا��Zر ا%'
#� ر�ی. ,�د%.& �� f��� ی�"�ر <��رز. �� از ر�'�D #�0/ار,��.9 =�ا%.9 �.ی/ &

�ره�D =�ور<?,�  ��� @��� <�ا�E %?�ن ده�.hi& 9یدر ا�%���� �ه�� روD <��رزات �'� ا�3 ,

 دا�$ ا�3'L�> Dه� *�= �#
  . ا%'

  

��.ای^ ��ز<�ن ��ی* ا��ف ده'�%� ���5ا%� =�د را #� %��ه� # &�ر�ر D* ای����او . �ان ��وع ,�دی� =

H# �`ی�ر <��� را در ا�%�$& L#را �� , 3J0 داد و p" $�n0 ^و &�ری $�n0 در Eاه���ن <� %�� =�

 �%��, fای�� ���r& Dان #�ا��زش ه�>� را <� &>:  از :�$�#��ران ���2 �, E����# .ی�# ،E�%��# �6�#

�د� $��=3؟ و ا���ً� د��� #�ر�� &�ری^ هE ای� ا�3 , از :ن در�� #�اD ��ایf ��ل و :ی�.�0 9>: .

 ��اغ ر$�n0 �& د� ه��� د��� ا�3 , &�ری^ &���t f'�ت ��,�I& Eی] <� �# �ً6�J&ا9 :ی�.9 ا�3 و ا

 د�3 $�n0 در <��رزات $J�% Dدرس ه� 2�ان %$�ا%�. # Dه� �H%ی.�#� ".  

  

��.ا>� =�* #� #�ر�� و &I��* ا��ف ده'�%� &�`�ر Dی����� � ی�ان و ��2ن # ایf ای� ��ا�p داد ,

 ر��%$B�, .%." 6 �u%�، و %t Dد9 ا�& %�I�H> 9ای�ان �<��رز Z>�2 fای�� �# *�L�> Dv&م، ا�$�ا�



  

2�د . ا�3�# Z>�2 در �L�I> و �"���2 %�o<� %.ارد، #�� در w�2 �t #� ار&�Bع،  f'� ،Dv&ای� ا�$�ا

 ,�ر�0 و دی�� ا6?�ر و �t'�ت <�د<� <� ده.ی<� :'�t در 3�H6 او ." . , ا<��ن <$?�� �.ن را #

  دuی� ا���� ا&�5ذ :ن ا�$�ا&E$H�� �x> Dv ��<�ی# 2�& �# دی��D از ���5ا%� =�د &i,�. ,�د ,

 در ,?�ر و دی�$�&�رD %��� از :ن , ا<�وز$H#وا Dدار��ر ,�t  ای�ان و2�د دار%. و #Z>�2 در /�%   ه�

�%� ه�, fای� را9 در ��ای E ه���gن را9 در�3 ا%'
ب ای�ان وا3�Z6 ه�D ا���� #�@z �.9 ا%. ,

.��# . .�,i& د :<.9 %�/ ا��ر9 ,�د و�2� ای�ان #Z>�2 ن در� &���rا&� , از ز<�ن ���ه�� &� ,�# ���gاو ه�

3 ,��%� #�0/ی.�Z`رزا&� در ��ل ��`� را #�ی. #� ا��س ���=3 از و��> Dه� F�$,�& و�� در ه� . %��د ,

 ر���ل $J0 �$�#��ران ���2"$�ی� درس �او��� و <� "* ا��ف ده'�%��#: " �#
ای� ا�3 , ��6 `. ا%'

�د ��P^ داد� �> �#
      ."را &��� #� ��6 ا%'

  

�2�ان ا%'
#� ی* ا��ف ده'�%� #� ر2�ع # &�Bرب &�ر� ر �H% %���  %?�ن داد ,$�n0 �5 <��رزات

 �H% ا%. از�& �> �%��زد�#" :�$�#��ران",�>� . Dو# `�&�P ا<�وز در , �&
�?> p�?ر� Dو �H% �#
ا%'

�%� و2�د دارد�,, 3J0 دا=3 و�P  �#ی .?�P �Z%ا�> � �%��, fدر ��ای روT��2 D <�دم �6ار �دی. ,

�`یاو در ا. دارد و #� � ا6.ا<�&� <� ��د :ن <?�
ت را از �� را9 #�دا�3& L#را ��#p" : �# zI داد ,

% Dاز درس ه� D��0در &�ری^�� ی�د $J�3ا�  .  

  

 ��,Eر��* ا��ف، L�� ره�>� از Dرا <?�� ا���� <�دم <� #�ا �%��, fدر ��ای "Dان ره��.'� "

�%�H$� را او��� �0م #�ا��P D^ دادن # ای� %��ز ا���� #� ���د و �, ��?& Fد، و &?��� ی�# Eا�

 �د و در ��ایf دی�$�&�رD در ای�ان، یF &?�� ا%'
#� &&i,�. ,�د ,= {J� 
ح �6در #� # ���& �# ���

�#��F &?�� ا%'
#� ی"و � ا�3، ا%�Bم ,�ره�D <��رزا&,�� Eی* ���2.ن #� رژی�t از ���& � را  =�د.%ا<� &

 �P?�و#D�, دم &�.ی��> .. " , 3J0 OX� او" ،�> J�}و�#
 ه� %��وه�D ا%'J�}و و  �%�H, ه�

 دل, Dدر �0و  D* �$�.:زاد�ان دار%.ی9 ا.ی=� "E�%ا�& �> , Dا  ه� و���#  در 3�2 ای� ا�3 ,

 D��0 ���   .%��Eی�رD #��:ن ای�Bد ���� &?��� ,��E���# T  و #

  

�د ": ���5ا%� ر��* ا��ف ده'�%� #� ای� ��Zر # �Pی�ن ر��.#�% ��2�رD ا�
<� #� ه� ��2ح و د�$

  " .#�ی. �0دد

  

, Eی� ای� , ر�در :=� ای� 0/ارش #�ی. #�# 2�& �# �`�& p �* ا��ف ده'�%� در ���5ا%� =�د #

H#�H# � یااز ه� ��P^ داد،  � T��Pی�رD از <��م &���رD از <�L> �<�Hح در T��2 ا%'
#� �Pدا=3 و #

�'f �ه���� �����د ������رو <�ا�E #/ر0.ا�3  2 و ا�$'��ل �0م %��رد &> *��� و ی<��رز و ���5ن ر

��Z� <��رزی�� , ی� از �tی* ��P$�_ و ی����� ����# Eدر �2ی�ن :ن  ��`� در :ن <�ا� Dدی�� ��� # �

.�$�* را در <�B<\ � ���5ا%� ر� ای� <�ا�E وا%'
#� �3ارزش و اه� ه� وا6\ �. و ه� :ن، �6ار �0

 و #�ر�� �6ار داد9 و <� ده�.�<$5�] �Z��L> رد�> ��� .  

  

�\ `.�@� را ��,$� #��اه�ن %�/ , #�0/ارD ای� <�ا�E در @�� ��ل د����ن و #.=��>  ا%'
#� و `. 

 :ن دا�$�.# ���ر :ورد%.،=�'� =�د # 3�H% د را�
 #� ای� , از �.ود دو <�O�@  . 9 ا���Z =�ص =ًx>



  

 Dف ��ی����t ه�� از��� Eا��> Dروز و ��@3 #�0/ار T�P*�= �<ا.�ه�  ا@
م �.9 #�د، #Z"� از :ن 

 ،Eا��ف در :ن <�ا� *��
ع از ���5ا%� رtم #� ا
در�3 در ه��ن ز<�ن در &�ر%$� #�0/ار2 D��H&� را ا@

��Z ,�د%. #.ی� و��� ,�H%� را # 2��Hت =�د " ه��� ���" روز%�< ه�I> D�� i& �#,�. #� و در

 <�ا�E ������ �����د ���ه�� 2��D��0 %��ی� 2�k ,�د9 و از # �%��t� ا��$ #� ��3H :<.ن ه�, .

.%.� �ان ی�د :ور �. .<�ا2& �> 
 ی. <�ارد دی��D را %�/ در ای� ز<��ًx>��qH> ل ی� ��� از�%�, F

� ی/ی&�# Z2ا�> �# k�t 3�L�� �%��H,ن <'��ا%ی و ا�� �د ,# $J0 ��%: # ��ر%$& E"�0ا  ���> F�, �> #

3H ه� در � %�J از ,��%٨٠٠ ،�وزی� د�ه�. �%.�ن را <� �0ای3H ه� ا�.، ,��%�3 %��ی. و <� را &'��%.ه

�ددور هE �2\ �.) �ه���� �����د ��در ����(� ��� &�ر%$� �ه�# 9.%"...  

  

, 3J0 .ی�#  #� ���� وا��Z6&� ا�3 ,��& �#���� Eا��> �� �ه�� و ا�$'��ل �� �����د ����

��Z��ر <�دم :9�0 و ��P�� ��%�#� از :ن، =�رD ا�3 در �?E ه� د����ن 3H ه�D ا%'
���� و ,�

*�= .  

  

 Eا��ف ده'�%� در ای� <�ا� *���.ا>� =�* و ر Dاز ��ی��� �%���$?P در , �%�H, #� ��Xس از ه�

  . ��,3 ,�د%.

  

�ر~١�٢٠١١ ی   

 


