كيعغي ٔايل ،وجن وصىٖ تةحعػٖ كةاساوةيحواناْ٘ ،ةحِىو ت ِةاْ ٘حةةٗ تة ي تةظو ٔني و پةس تگةٗكةيٕٗوٖ؛ تةحمَ
گٗةلرٕٗ ٌىوذکٗی ِأا تٗعػٖکأی و ؿٗةغی ئٗو صٔياةٗ ٌٗو ؿٗعٖوٖ ،کاعشکی ٔٗ ٘اؿأٗ.
ئحگحع ئحِظؤ ِٓ ئاؿاةٗک صجوشغز صجؿد ت كيعغي ئحو پاةحتةحعػٖ تةحعزٌ ،ةٗ ؿةاي ؿةحعي ِاِ ؿةراي ٔةحِغ،
ِحال عحتضوٌىةحعي ِةىصجططةؾ ،ئةحو ػ ٔةا صهـة ػٖ و وةىطٖ ٔاو ػجوةا( اوةان يةاذيخ و واوةٗ دحِح ةةٗ؛ وةٗ
تسلـٗ٘ ،حِىو ِٕحذثاعي وغصجةأني ،ؿحتاعجخ تٗ كيعغ و وشژجِاْ.
***

ئحَ واعٖ تغةرييٗ ٌٗ سىشٕضٔحوٖي تيـد غحػجيل گياْتؼوشٓ ٌةٗ صةةى ( دةحػعج ٔةايل .صةةاعٖ ٘حهةثژ عصْ ٌةحو
صةى ٔٗ گحوعٖ و گغ ٔٗ ،واعشى صژو عٖ و ئحِٓ ت ئحَ واعٖٔ ،اچاع تٗ لـحي صهةُ وةغص و وةاَ غةحػج ػةةاذغ تةٗ
صهحوٖ ٔيلد ،ئحوجَ ٘صٕا٘ .حعوج٘ا ت ذحعذييب سىشٕضٔحوجي تحةرحوا( غةحػجٌصه ةةاْ ٔحسىشٕضٔةحوجي ٘حٔةضز
تحةريق ،صةـأحوٗ صهُ طشلأضجعَ تىو .تحو ت ٔحوجةٗ تح٘يى َ تٗعصه گىشگغ ٔيق تىحوز.
وجن صجػ ٔٓٔ ،ايل ػؤعز ٌٗ كيعغجوا( و ص طكرىوٖ وٗ تٗ چحٔض ج ع صجسىشٕغشٕحوٖ و چحٔض ِأةا ٘حهةضجگغْ.
ٌٗگٗم ئٗوٖكض ٘صٕضشه جاع وكحوأيق و ص ٔغ وْ وٗ تٗ جصگ ط ( پيرصه و صو ْ ،تاعشى ذغ سة صجٔىشٕةس و
صيحٔصى ذغ صجعصجوحوز .صةاعٖ ٌٗ واعشى و ص  ،طز ت چحٔض جاع و تٗ چحٔض ج ع سىشٕضٔحوجي كيعغ ْ ٔييٗ و
ٔياػي گىشگغ ،چصژ وجعگغذٕٗ؛ ٔحن چىؤٗ ٔاو وعصجواعة وشژجة و جى ٔىاعة كصعغةيحوٖ .وٗ و تةىو ٌصةغجص ،
ئحو تاعجَ وٗ پس ٌحتاعذغ ٘اذٗ تحعچاو٘ ،حهثژ عص و و ػَ ٌٗ تال تاعجواْ ٘صٕةا .ئةحااع ٘ةيس ؿةحةغ ٔييةٗ ئحگةحع
ذانوذحع  ،وعصٖ ذصثيٕييحويلُ ٘حتىوتس و صجواعَ وغصتس؛ تٗ ِٗعجس ٌٗگٗم كصىٖٔىوؿيٕی ئٗو ؿٗعصِٖٗص تصرٗوٖ.
صو ةني سام ئحوجي وٗ :كيعغجوامن ٘صٕضشه وةغژ سىشٕضؤذةحوٖ و ئحِةٗ ،تةٗ طو هةحخ ،تة كةيعغي ٔةايل ٔاتةس.
تحمَ ئحگحع وعصذغ ت ثيٕحوٖ ،ئحَ كيعغ ٔٗ٘ ،حعچصىيق ساو خبىشٕغشٕحوٖ ،تٗ جاعشه و صو ْ تيـنت ،صم ئاوةاْ
ٌس ٔاسى ذحوٖ و پصىةـرٗ ػؤع جاع ْ گىشياْ ٌس تگغةٓ ذا ٌصياْ ذصثگحةني و جى ْ ٘حؿرياْ پةس تىةحةٓ .وةٗ و
تىو ،ئحااع ئحگٗ ع ساو سىشٕغ تصرٕحوٖ ،صو ي چحٔض جاع گىز ٌس گغذٓ ،گىشگغ ِأضوو صجتس و صه ٔاچصرحوٖ
ؿحعي .تحَ ت ٔحوٖ ص و ٌٗ گىشگغ ْ صجوحَ ئحگحع صجٔگحوٗ ئاػ عةاْ ٔاص ٘ ،صٕضشه ٌحگحهة سة گغ تةٓ ذةا پصة
ط صشٓ؛ ئحوجاع صووع ٔييٗ كصى ػي سىشٕضٔحوجوحف پحؿٕض تىحْ.
٘ةةحعچ ٔصه تةةس ،صجتةةس ص ْ تحوجكةةض تٕةةصُ وةةٗ ئةةحَ وةةاعٖ ذةةحٔيا ئحوجٔضجةةةٗ وةةٗ ِةةي صجؿةةىىعخٌ ،ةةحَ ِةةحوص
تحعذحؿىحص  ٌٗ ،صجؿرُ ٘اخ؛ صجٔا كيعغي ٔايل ،وجن س ي صجيحعِىز« :تٗ صجليم ِحؿحٌٗ .»...
تغ ذاِْ :اجض ِحعصؤر طؤدا(
ؿٕٗ ،ػؿرأی  2991ا1024ػ.
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تٕى طٖ ٔحوتح٘اع و يرىودا گىهلح(
گىم ػ عي وغصجوٖ ٌٗ صجِ غىٔچٗ پصىح(
ٌحَ پاعچحه وٗ ٘حوعٖ تٗ لحص طووي ٘حِىو ػجِني
تحَ ط ةحهٗ لحصةفحة ؿحوػي عحجحب ذح(
ساع ة ؿحوػ و كيي ٌحتحع وغصووٖ جحتحي
ص ِصي وجعصي ؿىوعٖ وٗ صجؿرُ تٗ ص ِح(
٘حع ص عٖ تحعگ و ٘حع گىهٗ طجٔگس سحمذييٗ
٘حع جىوصي ٔحوتح٘اعٖ وٗ عاٌحَ صجوا غح(
تىعج صعجسيت ؿحوػ و تىهحٔضي وجن ئامساْ
پصىٖ كى يٗ ٘حع وجوىو ٔحمجٓ تٗ طجوكح(
صةـاْ ٌٗ تگغٖ_تحعصجة گىهچني و تاغحتاْ
تىٌثىي وحٔاعي گغخ و صه غىٔچٗ ط چح(
تحػِ ٘حػ عٖ لحهفظي ئحغياعٖ صجوعي گىم
ؿ يف تظو ِحتٗ تٗ صطن ذ ٌٗ ئصّٗ ٔي
و صي تىوٖ تٗ و صة پظٔىوعي ذىوعي ٔاع
ٔحعٍحةٓ ٌٗ پس يظز تضٖ «ٔايل» تٗ ئيّح(
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چاوجوحخ ئاگغ ٌٗ ؿيٕحي عاكم ِـىني صجوا
ِحؿرٗ ِحةٍ چحْ وحتاتصى صه سىشٕني صجوا
ذاٌييب ٌصىةٓ و ئحهمحي ػوهفّاْ ٔيلاْ صجص
ط طجوي ِيـغةٓ و ئحو طووِاْ ٌٗ ِىهى چني صجوا
ذا ِىعحةيحْ تس وٗ ػؤعْ صجؿگغي و صجؿىىژي
يحعل ؿحع پحذمحي تٗ سىشٕاوي دحٔا طجٔگني صجوا
تس لـٗ غىٔچحي صجِد وا ذحتحؿـىَ طووتحطوو
٘حذى كىعٍحي تحعق و ٔحػِ ص ئريجي پحعوةٓ صجوا
ذريي ِىژگأد ٌٗ ؿيٕحِض صجچس ت پريي صم
٘صٕضٖ وحچئاةيٕٗ لحؿضي سأحص ( صةٓ صجوا
گىم تح صجَ تاصي ؿحتاوٖ پصىح( ةحعي وجعٖ
ذ ٌٗ وجؿوُ ت تحعٖ ئحو ت ةٗ تىٌثىي كني صجوا
چاوي ِٓ تحدغي ِىدييت ذ ةٗ ت صجيع گحػجٔض
ٌصد ِىعحةيحْ تس وٗ «ٔايل» گ م تحصم پحعژةٓ صجوا
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ؿحعي ػوهفد وٗ طكرحي عىِغي سضعٖ ٔيىٖ ٘حوص ةٗ
چ ٘حوص ةٗ وٗ ٘حع دحهمحي صوؿحص ػجذمريي ؿحوص ةٗ
تٗ ٔحكئحي ؿـيت و ِحؿيت وج٘ا ِحؿرىوع و ِحمخىوعٖ
ٔؼ من سحو ٌٗ چاوذض ةٗ ةا چاوخ ٌٗ سحوص ةٗ
٘حٔاؿحَ ػوهفحوحي الص و ِحةٍصى ٔحوغص چاوي
ٔحؿيُ ئحٔگىوخ و كحو ط تىعص و ٔحعگؾ ٘حع ٌٗ سحوص ةٗ
ٌٗ ؿاةحي وىيغي ػوهفد صم «يَٕا يف ٌّٕىع»ي ئيّأٗ
ِحهصٓ ػوهّحخ سغ پٗ وجؿو پحعو ٔٗ ٌٗ كحوص ةٗ
ٌٗ صجوعي ذ ةٗ ئحي سىعكيضي پحعذحوتحسل كحوگحعص ْ
وٗ «ٔايل» و ٌٗ دام ِيذال ِا٘ ٔحوص ةٗ
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عاكم تسصم صجٔاهس ِحةٍ گغةا ٘حةٗ
تسكىٗ ٘حوعجذغةلمٗ ذاوي تاع ( ٘حةٗ
چاوي ِٓ صجَة صجَ صجطشژز ئاوي ؿاف و سىشي گحف
ص توصٓ صجعةاة عىدماْ صوطط و ِحعجا( ٘حةٗ
ئامسا( دىؿي ِحدثىومب ٌٗ ئحتغؤ و ػوهف و طوو
صوو ٘يالي و صوو كحو و صوو ِا٘ ذاتا( ٘حةٗ
صم ِىكحتثحن تىو ٌحتحع ئصلا( ٔيلا( ِىژجخ
دحةفٗ لىعتاْ ئاسغ ئحَ ٔيلأحةٗ كا( ٘حةٗ
ٌحدؼجةصه و ٌححمحةصه چاوَ تٗ چاوي ٔاوحوز
وحي صه وجدل غحػ هٗ ِحةٍ ئيٕـا( ٘حةٗ؟
ذ ئحگحع ٘حؿيت ٌٗ جس ط وجؿيت صشى و وايغةق
صشٓ صجهصٓ تٗ سىص لياِحخ ط ؿرٗ ٘حؿرا( ٘حةٗ
ياعؽ و وىعص و عحعجب ٘حعؿصُ تٗ صجيرحع گغذىوٖ
«ٔايل» ئحِظؤ داوّ ؿس ِىهىٗ صةى ( ٘حةٗ
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گحع تييح صجعز ؿحعوي طجو ( ٌٗ ئريجِض
وجع ٔحةيٗ صجعز ئا٘ىوي چيي ٌٗ دحعجِض
عحكمد ٌٗ صم و صةضجة پظئحكه و ئحٌحِض
گىذماةق و ذحؿىيي ٔييٗ ػؤعٖ ٌٗ وحِض
اليف صجِ ذ غىٔچٗ ٌٗ صجِيا تىو تٗ عحِض
تا سىؿيت تظي سـيت وٗ ِـرصى ٌٗ صجَ ص
صم ِىػِحديٍ صجعصٖ وجوىو صةضٖ ٌٗ ٔحِض
دحةغ ْ و پحعشلأٗ وجوىو لحذغٖ ٌٗ ةحِض
«ٔايل» ِحؿحيل داه ٌٗ ئحكىحذمحة غحِض
وجن ٔاهٗ ٌٗ ٔحةض وجوىو ٔاٌٗ ٌٗ لحهحِض
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پٗچٗة پٗعچِٗی و پغچی ؿيا
٘ٗع صٖهصی ِأگٗكٗوٖ کىهّی ذيا
الصٖ صٖؿغؤکٗة ٘ٗوعی ٌٗ جٗتني
صٖعکٗوز كِٗؾ و لِٗٗع ٔىوع و ػةا
ٌصىی ذ ئاوی تٗلا ِٓ سضعَ
يٗةؼی ذ طٖمحٗخ و ِٓ ؿٗوػٖگيا
يٗعكی کٗيفی تٗعی پصرٗ ٔٗعگؾ
ؿٗعی ص سـرىوٖ وٖک چاوی دٗةا

ِٗخمٗعٖ ٘اوةٗة ٘ٗوهی يري ق
صٖؿری ِٓ ص ِٗٔی ذ طؤژی ليا
ؿٗعی يٗع٘اصَ و صٖٔضووکی لىهٕگ
صٖؿری ِٗجٕىومن و ص ِصٕی چيا
ساذغی ػ ٘يضی ساهی ساهی
ٔييٗ ئٗهثٗذرٗ ٌٗ تصٕصکی طةا
صووع ٌٗ ذ ئيضی ِٗپغؿٗ لىعتاْ
داهی ٔاٌی کٗ ٔٗ ِغص و ٔٗ ژةا
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دحٔاة وغصووٖ پحذمحي تٗ سىشٕاوي صه ػ عَ
ئحِٗ طجٔگٗ كح٘اصجخ تس وٗ وىكرحي صجؿيت صهض عَ
گىمت ئاةا تٗ ػ عي س خ صجپغؿ داه ػ عي ِٓ
تغؤي ٘صٕاةٗ ةحن وجن كىو ال ةحعي وٗ تصؼ عَ
عحجحب ئحؿرصغٖ كحو ٘حهضز ٌٗ ذاوي سىؿغجوي ساوجع
تٗ طووي ذ َ صةضٖ ٘حهٕاةس كحو و طؤژ ئحعچ تيض عَ
تٗ ؿحعوَ وخ وٗ ط ؿرٗ ؿحعوحف و تحعػي وح چ ٌحعػي
وٗ يحعليلُ تگاذٗ ئامساْ تحٔضجي لحصي ةاعَ
ٌٗ كريةي ئحذ ئحي سىؿغجوي ذحسيت ػجِني طجٔگٗ
تگاذٗ ئامسا( تصـرىوْ يحع٘اصي ٘او عَ
ؿحع پا ٘حع وجوىو دحهمحي ػعز پحعوةؼج( سىشُٕ
تٗ ةحنة ةحن ذريي ِىژگا( ػعزصؤػخ تغةٕض عَ
ذحتييب ِٓ صجتس صجسو ٘حتس ؿادية ئيلاعجخ تس
ِحگحع چاوخ تؼ ٔس ِٓ ٌحتحع چ ِحؿد و تيّاعَ
دحِاةً وٗ صجِ ذصغد ٌٗ دحهمحي گحعص( «ٔايل»
ِحگحع ذصغ و تثُ تحَ طجٔگٗ ذيٕىوي ؿاعيضي ةاعَ
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ةاع صه سىشٕني و چاوي پظ ٌٗ گغةا( صجوز
ئاعز ئاعز گىم ٌٗ تاغاْ ئاوي تاع ( صجوز
ئاو ٌٗ چاو من تحسىط صز ئاگغي صم ٔاوىژشرحوٖ
وجن جح٘حٕٔحَ ئحَ ذحٔىوعٖ ئاوي ذ يا( صجوز
عحكك ؿىهرأصىٗ ٘حعگا عوو ٌٗ وشغ ( تىا
ئا٘ ؿحعص و ئحكى گحعَ و لحٌيب تغةا( صجوز
صووع ٌٗ ذ صم ٘صٕضٖ تسئاع َ و تسدام وحوذىوٖ
ئحي ِحؿيذاي عحؿغ ٌحو ٌصى ٔٗ صجعِا( صجوز
طووَ ئحو ػجعص تىو وجوىو پاةيؼ ٌٗ ٘يجغ ْ «ٔاٌيا»
عحكك ئصـراوحف ٌٗ ِٓ ؿحةٍ تح٘اع ( صجوز
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ػوهفد تٗ لحصذض وٗ پحعشلاْ و تآلوٖ
ئحِظؤ ٌٗ ِي كيفرٗ ئاه ػ و تحص وٖ
عىِغشى صعشژٖ تٗ سحةاه ؿحعي ػوهفد
ؿحوص و پحعشلامن و ؿحوص ةحو ساوٖ
٘حعچحٔضٖ وٗ طوومت تٗ سىص ِاةٍ طوومت
تستحعگييٗ عيٍٍحخ وٗ ٘حذيى ِحةٍ ٘حذاوٖ
ت چ ٔحگغمي ؿحص وحطجمت صم صجكىصي
ِحي ت ٔحطژز كيلٗ ٌٗ ؿحص الوٖ كىاوٖ
تس يائيضجةٗ ِحٔع ِٓ ئصـراوٗ ٌٗ گغةاْ
ت عاكم تصچاعٖ ػوو ئحَ ئاوٖ طژ وٖ
٘حع ج گٗ و ج تاعز وٗ و ؿىوع و ؿىشغ تس
جص ج كل گغةا( ِٕٗ و سىشٕٗ طژ وٖ
ؿ ػي صهّٗ تاعيـ ذاو و وىه گغةاْ
ِحعٍىوِٗ وٗ ئاگغ ؿحتحيب ج كل ئاوٖ
«ٔايل» وجوىو ػوٌفد وٗ ِىليّ تحعيپصرٗ
ذصى ِحكىصٕٗ و تٗ جحيا ِحخيحعٖ الوٖ
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ج كق و ذاوٖ ٌٗ ٔصى صةضجة گغةانض
چ ذحٔىوعشىٗ ٌٗ ذحٔضووعجة ذ يانض
كحعجع و ذاتق و تاعف ٌٗ صجِ طجعضي تح٘اع
ئحؿحعي ؿىوػك گغةأٗ ٌٗ ئحيغانض
كريجة جأٗ ومت ةا ِحةٗ چا تىو يحعِىوي
عحوـ ٌحعٍ ٌحيب ِحعجأٗ ٌٗ يٕجانض
كحتح٘ ػؤهف كحتح٘ةگىؤحةٗ طووگحعص (
تٗ ؿحعي ئحو وٗ تٗ ؿحوص ؿحعوؿاِامن ص
ليّح ِاچ صووؿحص ويـحة ؿاغٗ و ٔيّٗ
غحةغي ةحن ويـحة ؿحصپاعٖ ٌٗ گرييانض
ذ وٗ د عةد وجعج ٔاو جحٕٔح صةضجَ چ صجوحي
ٌحَ صهحي پظ كحعجع و ؿيٕحة ؿىوػ نض
تحدـ ؿيظطي صج٘ح( ٔىلرٗ تٗ ٔىلرٗ تگحطش
ؿحعي ِىوةس ٔييٗ تس ٔىورٗ ٌٗ صةى نض
«ٔايل» ئحو ٔىلرٗ وٗ و تىو تٗ ٔيلأحي چاوي
ِٓ ٌٗ ؿحيذحي طوس ئحو صهثحعٖ ٔيلامن ص
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كحو ٘اخ و ئحِٓ ِحؿيت سحةام وحؿصىُ
ِحكغىوه ٔحيحؽگغذي ِىكىنئحيحؿصىُ
ٌحَ دىجغٖ ٌح تحع پحذمحعٖ وحوذىوَ و صجسىشُٕ
تصعحةي صجهص تىٌثىيل گ كحي لحيحؿصىُ
٘حَ و عةـ يحع٘اصَ و ٘حَ ٔائييب ِحجٕىوْ
و ذسِحگٗ لىعتاْ وٗ گحص تىهلحوجؿصىُ
وجهآل٘ وآلوي ؿحعي ِٓ چحعس صجِاه
تثى ةٗ تٗ ص ِأد ئحگحع صجؿرظجؿصىُ
تاوجط ِحوٗ طؤحؿحسيت غحِ يريلح
ت ٘اذي ذ تالييٗ ٔيىجٔحيحؿصىُ

ذ مب

گغذىوةٗ ؿحگد چاوُ و الي ذ ِحوٖ صشٕس
ةحعي وجعٖ «ٔايل» وٗ ِٕيق ص صطجؿصىُ

21

دحعةم ػةم ػةٕض من ٔحؿيّ ؿىحبضجَ تا تس
ئحگحع طؤد ِٕد تال صجوز ؿال ِحة ٔاتس

ٌٗ وجؿو ذ ػةاذغ سحويٕاوُ ٔحن ٌٗ ٘يجغ ٔد
تٗ ِيـٍ كحِع و پحعو ٔٗ تحهس عاكك صجتس و تس
ٔييٗ صجسوُ ٌٗ كأاِٗ و ِحؿايف غحةغي ئحَ ٔىورٗ
وٗ وىكرحي تحٔضي ذ ةٗ ٘حعوحؿس ئاػ ص و ئاػ تس
وحؿس پىكرا( تامذٗ دحعةف ئام و و مذٗ
وٗ كيثه واوىه ژووٌيضٖ ؿحعگحعص ( ؿحوص تس
ييض ي ذحكغةف طشگحخ تس سحع جاخ و سحػشٕحي صم
ٔيـاعي ذ ػي پصد تس گحع ٌٗ چاو لحذغجةس ِاتس
ٌٗ عحوـ ػ تسطجٔگد ٘حذا وحي صةضٖ طجٔگني تس؟
جىٔىو( ٌحةً و ِحةٍ ٔحللثحٔضي عحوـ ئحمسا تس؟
ِحگحع ٘حع ةاعي ٔحلليُٕ تثصرٗ ٔحللثحٔضي صم
وٗ ٔحلل غحةغي طجٔگ ئحو تٗ ئايب صةضٖ ك ع تس
گح٘س ئا٘ىوطجوف كا٘ گح٘س گحو٘حعِحٔيق ِا٘
تآل تا ؿيٕٗ ؿحدغ تس تآل تا صةضٖ صجعةا تس
ٌحئايل ئحكى «ٔايل» تسوحؿٗ غحهرا( ٔصى ساوٗ
ِحگحع ؿحِع لحتىوهد ِىكرحعي ٌىوٌىوة الال تس
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ؿحعي ٘حع ِىوي تحصجمن ذحعػٖ ذحِحٕٔاةصىٗ
گحعصك ذىوو ؿحعَ صوووحه ؿحوص ةصىٗ

وجعٖ ؿحع ؿحةغي ؿحياگا٘ ٔحػجعگحي چاوَ
وٗ عحجحب ِحٔؼجعجةس ؿحةغ و ذحِاكاةصىٗ
ؿىوػكصى ٔحيحؽ و ك طك ٔائ ٔاةس
٘حعةحوٗ ٔحوعٗ غيٕاةصىٗ تٗ ِحعٕاةصىٗ
دحهمٗة دحهمحي چ صجوحي ص وي وحِحٔضي ػوهفد
ت صه سحؿرٗ وٗ و تحؿرحة ٘حوص ةصىٗ
٘حعصجِٗ يحعك وحؿصى وحةٗ تس ِيهغ و ٔيىاح
صووع ٌٗ چاوا( عحجحب ياديلٗ صٔياةصىٗ
«ٔايل» ئاؿىوصٖ ٔييٗ ذىويل ٔحِاِ عىِغخ
تٗ ٔحيحؽ صشد و صجچس ئحؿو ٌحؿحع تاةصىٗ
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٘حعچحٔضٖ وٗ عىِغي سؼع و جاِ جحِد تىو
چىؤىىو ئحِحٌد ػؤعٖ چ عىِغشى وحِد تىو
ئحي جاِيع صؤيا و لياِحخ تٗ سحةامخ
ئحو طؤژي وٗ ِغصي ٔٗ ئحوخ تىو ٔٗ ئحِد تىو
تصؼ عٖ ٌٗ ذ ئصـرٗ ٘حِاغىوك عحصووذٗ
صؤيا وٗ صوشٕس دحعجِ ِىدرحعجِد تىو
صوشٕس چ تىو صجذض تٗ ػتاْ اليف وحع ِحخ؟
ئحِظؤ ٔٗصجِد تىو ٔٗ صجِد تىو ٔح صجِد تىو
عىِغخ ٔحيحؿصى وٗ ٘حِىو عاٌحِ صشٕا
دبغٖ ٌٗ غحِيض وٗ ٘حِىو ؿحعيف غحِد تىو
«ٔايل» چييٗ و ِيـٍ جىعحي غحعل كياوحي؟
س ذ تٗ ديـايب وجوىو پحعو ٔٗ كحِد تىو
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ؿاتىو( وحيف پصيٗ وحيف ػ عي چاپٍىوؽ
ساؿييح طجل ٘حةٗ ٔحعِ ػتا( ٌىوؽ
ئحي صم سحع ج داؿو ػوهّا تحدغ و تحط
ِري ئيعريثاعٖ ٌٗ يحعػجٔضي يحةٍحلىوؽ
تىٔيا( ويرب و ؿحعوحكييٗ ذال ويـغجوي
ص ٔا( ػوهُ و طووطجكييٗ ذحسيت ئاتٕىوؽ
تٕى طٖ تىو( ئحووجهد و چىو( ئاسغخ
٘ا چ طووخولىوخ و ٘حم چ ٌىوؽوپىوؽ
گحع يحط و ذاض و ػةٕحخ و كحووحخ وجياي صجتىو
تس صجعصةـحع صجِأحوٖ ت ذاوؽ و سىعووؽ
گحع ئاب و ذايب جحٕٔحذي و صووػجسيد صجوز
تٕى طٖ ٔصىچحو ( تحكىوف و تغؤي عحتىوؽ
ت ِحكم عحكم ػوهف ٔيگاع و ٔيگاعك
«ٔايل» ٌٗ ساِحص تىوجذٗ كا٘ ذىططجٔىوؽ
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تٗ ِحعگ س خ لحؿحَ ػ ٘يض ٘حِىو عىِغخ عىتىوعشىٗ
ِحلاَ و ِحٔؼهد ئاسغ ٌٗ وٓ جحِع لىتىوعشىٗ
ٌٗ سحهىجخ ٘اذٗ صجع ؿ يف گن و تحعصي تٗ ؿحعِا ص
ِحوحْ ِحٔع ٌحتحع سحهىٖ ئحوةق ذاػجغىعووعشىٗ
كىعاع طووخ ٌٗ گحعصٔض صةاعٖ صم صجؿىوذصٕس
تٕاػَ تحَ ذحجحٌالةٗ چ سىعكيض و تٍىوعشىٗ
غحِ چاوخ ٌٗ چاوِض ٘حِ لحصصخ ٌٗ ؿيٕحِض
ٌحتحع ؿـيت و ػجعيف ئحو سحوشىٗ ئحَ سىذىوعشىٗ
صهُ تحعصٖ ئحگحع كاسٗ تٗ چاوي ؿىوو ِحٔى طز
تٗ س ط ة ٔحؿىوذاوٖ ئحِيلُ وصىي ذىوعشىٗ
تٗ ػ ٘ري كاصِأيّٗ ٌحتحع وحمت ٘حِىو صجعص ْ
وٗ «ٔايل» گحع تٕاهصٕس ئحِيق ٔحكئٗ و ؿىعووعشىٗ
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تٕى طٖ وكىحؿ يف و طجلـ تٗ ٘حهلحٌٗ
صةـاْ ٌٗ تحدغي وكى ٘حو وحوذٗ پصّحٌٗ
ئحَ ئحعػٖ ِحػعجعحي عحِحٌٗ و گىهشح( ئحِحي
٘حٔضز تىوٖ تٗ ِحؿجيض و ٘حٔضز تٗ ِحػتحٌٗ

كصشُ چ گحعِٗ دحهمحة ػةىغخ تٗ طجكثحهحن
داه ئحِأٗ س تٗ جحٔاتد ِىدحووجٌٗ
ص ئيُ ٌٗ صووذٗ ِصگحيل ژْ ٔصغگحيل پياو
تحَ طةلحوٖ ٌٗ پصلحوٖ تىوگ تٗ ؿحعگحٌٗ
صٔيا ِحدحٌٍ وحوْ و يحؿاصشىٗ ديؼ و صووْ
ِحعٍىوِٗ چحْ تحديٍحةٗ عحةياعٖ چحْ صجهٗ
ذ كصز و ئحو عحجىوػٖ عحجحب صؤؿيت ةحورغْ
تس كا٘يض و ٔيىادٗ صةاعٖ ِىعاِحٌٗ
«ٔايل» ؿحعخ ٌٗ گىٔثحصجوحي سأحلا صجوا
الةس پظٖ ٌٗ ِحكعحٌٗ الةس ٌٗ ِحكغحٌٗ
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ئةحي ذةاػججةحو ْ پةيةغَ و ئةىيةرةاصٖ و وةحوذةةىوَ
صجؿرس تضجعٖ صجؿيت كىحؿرحَ وٗ تٗؿٗع چةىوَ

ذةةا ِةةاوٖ دةةحةةاذةُ
لةىعتةا( وجيةةاذةةُ

ذة ةة ؿف ٔةحودىؿي ٌةحؿحع ِيـغي جيةٕا(
ٌةحَ وىٌثةحة ئحدؼ ٔٗ ٔةٗ ػةٕضووَ و ٔةٗ ِغصووَ

ِةٓ پةةيةغَ و يةةأة
٘ةحعو تةةٗ ذةحِةاذةُ

يةحعلصةى ٔةحوغص ٔةحيةـ ٔةحييـُ تةٗ عةيٕاةةحخ
ٌةحَ گ كةحة وشغ ٔةحةةٗ ٘حع ِاِحوٖ وجن تىوَ

وجدل ٌٗ وةالةحخ
وجةةةلةىوِة ومذةُ

ئحي ِحؿجيض و ِيذغ تگح٘د ليثٍحة داجاخ
ِحدجىويب ٘حو َ و ئحِحذٗ ِحكهحصي ِحعٍىوَ

ت ئحٍ٘ ِىٔاجاخ
تةة ط ٘ة ٔةحجةاذةُ

ئةحي ِةحذةٍحعة ئةحٔةى عي ٘ةحِةىو لاؿة و ص (
وجن ػجططجة تسجيٍىٖ ٔٗ ِحوجىوص و ٔٗ ِحعضووَ

كحِـ ؿحِحص (
جةىوةةاةة تةحع ذةُ

ٌحَ ساو صجعي طجمحح تسػجمححذٗ «ٔايل»
دةاكةا وةٗ ٌحِصةض تةثةّةةٗ ؿةائةيةٍ ِةحدةغووَ

يةريصجوؿةةٗ ِةحئةاٌةة
٘حعچحٔض ٌٗ عىؿامت
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عىِغشىٗ تٗ ِيؼ ( ئحصجب ذىدفٗيغؤكُ
ػؤعَ وخ و وحؽ ذسٔحگحة ئصـرٗ سحِ كُ
ؿحعس ك كحع يب صجِ ذ تىوَ و ئحِصـراف
لىعتاْ ؿحعي ذ س ف وٗ ٔحِاوٖ ؿحعي س كُ
ٌحو گحعصجْ و عيمضٖ وٗ پظٖ گحعصجْ و گ كد
تحو پصيٗ وحٔاعَ وٗ پظٖ ص ِحْ و و كُ
وجن ذىططجة پصچيضجة ذ ؿاغ و كىحؿرحَ
وجن ٔحعگـ ٔاصةضجة ذ س ف و ٔحس كُ
كصشي و ؿحع پا صجهحن و طشىي صجپ ك
«ٔايل»َ و تٗ طوو ٌٗ ٘حِىو صةضٖ صجپ كُ
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طجييماْ ِٓ ئحو طؤةيُ ٌٗ الذاْ
ٌٗ ِحػهىوِاْ تآل چ م تس ومذاْ
تآل ؿا كاعتحكاع و صزتٗصز تني
ٌٗ صجؽ ةاع ْ تىحةٓ ذحةي ومذاْ
ِحهصٓ وحهى ٔحتىو طؤة جح٘حٕٔحَ
ؿحعَ لحهغأٗ ت ذريي لحػ ذاْ
ُِٕ ؿحعوغصجذاْ ت ٌحكىغي غحَ
صجذغؿُ ِٓ تظؤَ تلىس ؿپاذاْ
ؿحيحعِاْ چىٔىٗ طش ٘اخؤح٘اذٗ
صوعاِاْ ت تىحْ ئصىٖ و سىص ذاْ
ئحوجٔض ئحعجىو صجوا ٔايل وٗ جاعة جاع
تىحْ ةاصي ِىديثيب تسطةاذاْ

