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 	�
����� ی� �����ن ا�
� در ���ص ��زدا�� ���ر	 از ا� 	�
ای� ����� در ��ر* &ل) و�� �'وی� ارد&ن، $#�ل "! � ز��ن واز ا�
ت���. �' ای!;) ":��ی� "! � ه�ي ا"��1�8 از ه�.ی0'در "'ی�ن ت4�5 روز ��ر3' �0123 �'د, ای/. ���/ ارد&ن، �'�., "�ی-, او&ف ��ل�)، �� 

$#�&ن ����� را $'��د, و �?1) �!!. و ه/ $#�ل�� در ����� را �) $#�ل�81 ت'�!�*ی� �?<�) = �#8 ا��" �) روز �> �3ی.: "�> ��اه!. ه/ 
"..!!�و ا�!�1> ت .ی@ 

��B.ن �) �!�ان ی� ����!>" ه/ "'م ا��. ای� �0123 رادر �> �>  C2���ا��.. �) 123) ای� $#�ل :�Eق ز��ن، دی0' "
��ر3' در ��ر* &ل) �'3-ار ��د، ��'وه�	  <��F" ار ��د �) �!�� � روز'G (������در "'ی�ن ت#�5>  	�
ا�!�1> و ا���H1> ���ر	 از ا�

 	�
 ��زدا�� �., 	 ����� داری. �K?�؟ی� �����ن ا�
� را ه/ ��زدا�� �'د�.. �I'ی� � '	 �) از ا�
��ر3' �) د��ت  8��F" دي، $#�&ن �10'ا�/ روز��., زی�دي از �'دم �ر3'ي �'3-ار �. و �� @;B�5ی8 و دی0' $#�&ن تB���ر3'ي، دا

�)ا"��1�8 و از "��) ز��ن در Iن �'�� دا�1!.. �'�8 از $#�&ن ����� ی�  .������ن ا�
� ه/ �) �!�Hر :��ی� �) ��ر* &ل) ر$1) ��د
 �F�I 2' از� M!� /داری �� (��) � �!. ��زدا�� �.�3ن ���5'ا��س ا=N��ت8  .���اد, ه� د� �ل ای� ��د�� (���زدا�� �., ا�.. ه!��0> ه/ 

��و, �2H'ي و ا��' ی#�Eب ��8، دو ت� از ��زدا�1> ه�	 ����!> �) �!-ل�Bن ر$1!. و ه�) و��ی@ �8�P، ا�/ ازه?1!.، ����ران �) ه�'ا, 
 ..��'د R را ض �F�I 'ت��������1ب و 

 ا���> ا�
�	 ��زدا�� �., ����� �#��م ا��؟
��و, �2H'	، ��ری� ����1ر, و=�ه� ول> زاد,.  ،<�#��E#0!)، ا��'ی���)؛ ��;-اد ز

��'وه�	 ا�!�1> در �V ای� �'��رده�، "��, "�اه'	 را ه/ �) �Uه'ا در ت4�5 :�ض'  (�� �د, ��زدا�� �'د, ا�.. دل�@ ��زدا��123) �., 
 و	 K) ��د,؟

� �د, و1G> وارد ���) �> ��د ����ران �) �) ه�'ا, ��و,  (��> ��د. او �����G '�W N�� <ا�.Gزدا�� "��, ا��(��2H'	، ه�?'ش، در ��
��زدا��، او را ��- �� ��د �> �'�. و �) وزرا �!E1@��د�.، �) و	 ا"�ز, 	 �'وج از �!-ل را ��> ده!.. ��C �) زور و �.ون دا��1 :;/ 

�� ��دم ���. دا�1/؛ و1G> وارد ���) �.م دی.م ه�) و��ی@ را "�4 �'د, و K!.ت��> �!!.. ��در "��, "�اه'	 در ای� ��ر, �) �� 123) ا�� : 
�!�ر ات�ق. ه'  .���F را ه/ �� ��د��ن �'د�.. �#. �) "��, 123!.��* ه/ �K., اI ,�0B�K) ��د :1> ی� ��ZW را ه/ �� ��د �'د�.، �.ار* دا

��F ه/ ز�] زد�. و ��� ه/ I ./یI <���.��ی. �� �� ���ی�. و �) K!. ��ال "�اب ده�.. "��, �23 ��� :;/ ��زدا�� �'ا �.اری.؛ .�I ,.!3 د'� (�
 <��E.ر �� �I '0دی �� ..���F 123/ ��� �) د�� Iزاد	و"��, را �� زور �� ��د��ن �'د�.. �) د�� ��و, ه/ د�1 !. زد, ��دI (� (��., ��دم 

 ..��د�1 !. �> ز
�F0.ار	 ��زدا�� �.�3ن ����5؟ و��@ دار�.؟ @\� 

��ر K!.ا�> از  �F�I ��#ن وض.B� ]PB� ت� &��#� .!K '؛ ه (� �F�I (ول8 ه� .���?�. $#�N'�8 از ای� �^) ه� و��@ دار (1��� @��و
 (��2' ه?1!. دیVB �) ��زدا��01, وزرا �!E1@20:.ود ����اد, ه� �8 �3' وض#�� $'ز�.ان ��ن ه?1!.. = _ ا�'ی� � 'ي �) �� داری/ ز��ن  

 (� <G�� زاد وI �F�I از <�'� 'FU و ا�'وز �#. از .��1'ي �!�ی8 و ���C ا�!���.N��.. �'دان را ��- �) ز�.ان اوی�، .� @E1!� ان اوی�.�ز
�'د, ا�.. ��.ان :' و �3ی� �) اوی�  @E1!�

 .�!��� ��د,. $;' �> �B� �� ت4�5 دا�1!.، ت�ام .�G (� دل�@ ا��5م K!�� �'��رد ه�ی> �K?�؟�) 123) �'�> �!��4، �'��رد ���C �� ا$'اد	 
�� C��� -��I ���8 زی�د ��د, �) =�ري �) ه' �?8، در ه'"�ی8 از ��ر* �) ��د,، از :��) �B� و ض'ب و �1/�'��رد C��� وه�ي'��

ی;.ی0' ی� �?<�) ��دي و = �#8 ا��؛ ���Pص در ای�ا$'اد ـ ا�/ از زن و �'د ـ �> �3ی.. در :�ل�;) :��ی� "! � ه�ي ا"��1�8 از 

�ر $#�&ن "! � ه� در �'���) ه�ي ی;.ی0' ���8 3?1'د, ت' ��د, ا��. ا�
�ي �����K!.��ل) �) ای� �#. :��ی� "! � ه� از ه�.ی0' و :

�) ال 1) ��� از ای!;) ��ري ا��5م ��د �� �'��ب ��'وه�ي ���C رو�) رو �8 ه/ در �-ر3.ا�� روز  .!!� 8� ����ر3' �' <��F"..���

�ر در �'ا�/ روز : (��F� (� /ن هI 	د��> و :1> �'دم �و دی0' $#�&ن ا"��1 �������ر3'، :81 ��زدا�� ی;8 از:��) �) $#�&ن 

�'ا��0- ا��. ا�
�ي ����� در ���) اش و �.ون ای!;) در �'ا�/ :
�ر دا�1) ���. ��8 ��ال 
 	�
����� ی� �����ن ا�
� ص�رت G ��،(1$'3'ار دادن ��زدا�� ای� ا$'اد در �!�ر ��ی' �'��رده�ی> �) U'ف 1�Z3 ,�� .!K) ���) ا�


�ی> و ا�!�1> از ای� �'��رده� G ,�01�0-, اص�> د�� �K?�؟$;' �> �!�. ا
��0ه8 �) روی.اده�ي ��, ه�ي ا��' �) ویb, ��ل ".ی. �� �8 ��!�/ �) �'��رد �� ا�
�ي ����� ��1B' �., و ��  �����B� ,1' ه�'ا, ��دB��

 8��) ��. دی.�F� (� 3-اري "�?) 12ا��. ی� ��ر'� (��F� (� 2' را 3'$1!.، ی� ��ر� ..�در ���)، �) �'��1 ال��Fري ی� ��ل :;/ ت#-ی'ي داد
�) ا	 �'ی/ ��ل� را 3'$1!. و ��رد �F� cدر �'ا�/ روزی� �.ون ه� ������� �'�8 از $#�&ن '� (��F� (� /و :�& ه .���ز"�یG 8'ار داد

 8� �F�I ه�ي (��H'م �� ای� $�Bر روزا$-ون �'��ر3'، �) �� (� ..�ری-�. و :81 ا$'ادي �d@ "��, "�اه'ي را �.ون :;/ ��زدا�� �8 �'
ت .ی@ �!!. ت� �� اG �ل����� �8 ��اه!. ه/ $#�&ن ����� را $'��د, و �?1) �!!. و ه/ $#�ل�� در ����� را �) $#�ل�81 ت'�!�* و ا�!�1> 

�!!.. ت� :.ودي ه/ ��$_ �., ا�.. ی� روزروزا$-ون �'دم �) ����� و $#�ل�� FK (� ,'FK', و �?�ل�� ا��- Iن �'ا	 �G '�Wا��� Iن  (���E�
 �� 4Gدر وا ./��� ��) در�3' ��زدا�� ی;8 از ����!8 ه�  �?����B.ن �) �!�ان ی� ����!> ه/ "'م C2��) ��0ی!.  .!�را �) "�ی8 �8 ر��



ا�� و �� ه/ ��Zی'ی/. 
��> ر�. و :1> �.ت  'H� (� ��!K ا�� ا�?�ل .!!��1�) ا����P1ت �#��& �'��ده� ��ه� ��.ا �> �I ارت �=> ��� ��.ادر .�!��'د,. $;' �> 

 �'��رده�	 ا��' و ا����P1ت و"�د دارد؟
"! � ه�ي ا"��1�8 را �8ه�) از $
�ي ��ز ا����P1ت و ای!;) ا�;�ن :'�� در ا�� ��ا1B�� 4G'ا�� �8 �3ی!. و �#. در"�ی8 دی0' $#�&ن 

�. و �) ز�.ان �8 ا�.از�.. ��ب، �., اي در�3' $
�ي ا����P1ت8 ه?1!. و �., اي '�34G�� (�ه/ ��eBل ه-ی!) دادن. �#��& ر�/ �'ای� ا�� 
 /F� ،ن راي�K د�B� (1���ا��؛. ال 1) �) ��ور �� "! � ز��ن � �ی. ��د را Iل�د, ��"'اه�	 ����> �!. و �1F' ا��ا����P1ت ��8 از $�Bره� 

 (1�Z3 	د. ه�^�ن ��ل ه��B�را, ��د را در ��� ��0'د و �'��ب $
�	 ا����P1ت> 
��ن در G �ل ا����P1ت K) ت�ث�'	 I 4ض�� '� �
����� ی� �����ن ا� 	�
 ��اه. Z3ا��؟��زدا��F1 و �\;����F1	 ا�

 ���.ی.اه� ��G ,.B�.ت� �'�� ی� �.م �'���) ه�c ��ض4 �3'ي �8�PB در��ر,  �5�درا����P1ت �'اي $#�&ن زندر ��رد ا����P1ت از ا
 8G�� ت���/ :-ب ��ن ا��، ا�� �'اي �� V��!1� 8�-: 3'و, ه�ي ����8 و �
�����، �� ���P �8 ت�ا�/ �) �!�ان� ,bن زن، �) وی&�#$

 ���) در ا����P1ت �' /!��) ی�ی� $#�ل "! � ز��ن ا�Nم  ������?> راي �8 ده/ ی� ��8 ده/، ا�� �) �!�ان  (K (� ،/!� 8���!/ ی�  8�
�!.. ا�
�ي ����� دارا	 دی.�3,�'وژ, و ی� :'�� �'اي  8���.ی.ا :��ی� �8 �!. ی� ��='ح ��hل �ت ا�� ��8 ت�ا�/ ��0ی/ ����� از $Nن 

�.ی.ا �!�ی?!. وی� �H' �.ه!. ا�� ���3�> ه?1!. و ه'�.ام �8 ت�ا�!. �'اي :��ی� از $Nن ���H'ات ��د��نه� وای.ئ�ل�ژ	 ه�ي �3 .!���8 ت�ا
����� ت#��/ ده!.. @��.ی.ا �� ��ا�1) ه�ي ����� ��ا$_ ���. �) ��را :81 ا3' ی� 

�.ی.ا	 ��ص از ��hل �ت ����� ر��� :��ی� �!.؟�� و ا3' ی� 
 �� .C� ا��؛ ه��� و ������) از ه�) ��ا�1) ه�ي ����� :��ی� �!. �8 ت�ان �23 او :��>  .��� 8?� ��!K '3دم ه�اI (� ج دادن�� .�G (�

�?> ��ی.  ��!K ..�'P� 	اه> ��ن را�� 	ی. �) ��=' �'ا�'� � (���-م ه�ی8 را �'اي ا"'ای8 �'دن �H'ات� ='ا:8 �!.را �.اری/. ا$'اد �;�
�.ی.اه� :��8 ���-دی� ا����P1ت ه�)  (�:�Eق ز��ن �8 ���. و وG (� 81G.رت �8 ر�!. �) �Gل :�$I" kن ��ر دی0' �8و ارائ) ده. و3'

�> ای..�!!." و $'ا���> �) �'اغ ��ن 


:5!ن�اد4 ه!% ب!زداش� ش2-!ن�� -���2 ب,و�2 ب� 5!ن� ه!�#!ن �5د�!ن �5, �� ده
( !Bm13ی �BF 1388 اردی

��ر3' در ��ر* &ل)، از روز <��F"در روز 	د��> و �'دم �و ا"��1 	ر3'��ت��e' �'ا	 �'ا�'	- در ادا�) ��زدا�� $#�&ن 
�1'	 ه� و ��زدا��01, ه�N��;) ����PB� n> دری�$� �!!. �> �3' وض#�� ��زدا�� �.�3ن ��ن در I <� اد, ه���"�#) ت� �!�ن ه�^!�ن ��
��F ت���> �� ����اد,I (� .��'3'دا�!.. از دی'وز �) �'دان ��زدا�1> را �C از ��ز"�ی> در ���C ا�!�� ��.ان :' از ای� �;�ن ��رج �'د, ا
��F 123) ا�. �'ا	 �'�> G'ار وث�E) و �'ا	 �'�> ��- G'ار ��زدا��I (� .3'$1) �., ا�� �F�I �� <داد�3, ت��� 	از �� (���د دا�1) ا�. و 
��F در ��ئ�� ه�	 �!. ����> ز��ن ه?1!.I ه� ,.�!� '��!� .��'د @E1!� ان اوی�.����G ص�در�., ا��. ز��ن ��زدا�� �., را ��- دی'وز �) ز
��F در ای� ات�ق ه� ز�.ا�> ا�.. در ای� ��ر, �0123ه�ی> ا��5م داد, ای/ �� �'�> ازI '2�و ا�;�ن ت��س ت�2!> �� ��'ون را �.ار�.. ه' �) ت� �FKر 

:.����اد, ه�	 ��زدا�� �.�3ن �) �> ��ا��
<� ��!K نI از C� 	ه� 	ت روز ��زدا�� ��درش و �> �3'�G�2در��ر, ات 	ر3'����0, $'ج الF>، د�1' �'ی/ :�"> �\?� ( �\?!>) $#�ل 
�E1?� �5' ��د. ��ر* �' ��د از ل �س ��P> ه�	 ��ت�ر��ار، ال�0�C و ���C ا�!�� و ون ه�	 ���C و ه�^!��I در 'FU از C��� »:.�3ی

�'د�. K!.ی� �2' را��20/5�/ ه�ی> �) در ����� ه�	 ���C ��د�.. :.ود ����  (��: .��) ��3) ا	 ��د <�&�#$ (� ��� در ض�I <G'� 4ب 
،.��1> و ت#�5> �'د, ���!.. ا$'اد را �� ز��5' و ��ت�م ل0. ��1 زد': (�از "��) ��درم ، $�=�) ��, �'H	 ،��H/ زاد, را 3'$1!.، �.ون Iن 

:1> زن ه� را ه/ زد�. و "�ا��ن و �'ده� را .
�1'	 200:.ودا" N��2'	 را ��زدا�� �'د�.. و �) ��زدا��01, �'د�.. ز��ن را اول �)  148(� و �#. �) وزرا �'د�.. روز �#. �) وزراء ر�1$/ 

،p ا�'وز ص..��2'را Iزاد �'د�. و ��E) را �) اوی� �'د.!K /وزراء ��دی/. �!�.ی 	"�� 	'��ه?1!.. ت�  �� ��� <�Iن ه� 123!. : ای� ه� ا��
�2'	 �> �.ی/ 123!.: �� "�ا�>40روز ی;B! ) �) اوی� رI . /�1$ن "� 123!. ای!�5 ه?1!. ا�� ���n دی0'	 �.اد�.. �) داد�3, ا�NEب ر$�1/. :.ود  

�'ا	 ��� �.اری/ �K-	 �#��م ��?�. 123!. �� ��د��ن �) ��� ز�] �> ز��/. �� را ه@ داد�. و �'��ن داد زد�. و �) �� 123!. �) ��ی. �21'ق
."/�!���ی.. وا& ���ه� را ه/ ��زدا�� �> 

��0, درادا�) در��ر, �I'ی� وض#�� ز�.ا�> ه� �> �3ی.:« �) �#
> ه� 123) ا�. �'ا	 ز�.ا�> ه� وث�E) ص�در �'د, ا�. و �'وی. وث�E) را "�ر
N0'$1) واص��) ��@ �N$> ا��5م �.اد, ا�.. اصN 3'ده��ی> ص�رت  �F�I ؟.��!�. �� ��ال/ ای� ا�� �) اصN " �'ا	 K> ای� ه� را 3'$1) ا
(��> ا��5م �B., ��د. �Nص) ���> ه� را ه��ن دم در ��ر* 3'$1!. ی� �) ���) ه� :��) �'د�. و در�����G '�W ر��ا3' ه/ ص�رت �> 3'$� 
�) در�\@ �'����., ا	 ��د, ری1P) ا�. و �����ر3'ان $�-��ر�;� (?�" (� (�ه�ی�Bن ��ر3'ه�ی> را 3'$1) ا�.. :1> "��	 داد�'ا $��F.ی/ 

«..�ه�) را د��01' �'د, ا
�0'ان $'ز�.ش ه?� �> �3ی. : �C از د��01'	 ا��' در <��� (� ������F!�ز ��1Pر	 ��در ا��' ی#��E#�> $#�ل دا��5Bی> و :�Eق ز��ن و 
�. ی� د��01, ری?��ر را �'د�.. ال 1) :;/ ت�12� �!-ل.� (��. �) ����ر �) ه�'ا, ا��'وارد ��.�I �� (��� (� V� /����ر* &ل) ���� د, و
�) او �23 .��) �Kن ��د ا��' �� ���� �) :;/ ���ز	 ��?� �> ��ا�1!. ��1ب ه�	 د�1'م را �'دار .�را ��Bن �.اد, ��د�. �) د�1'م 123) ��د

..���F 123) ��د�. ا3' ��ه�ار, دا��1/ :��1 ری?��ر را ه�'ا, ��د � 'I (� ا�1!. ا��Z3 �" را �F�I �1ب ه� ��ل او�� و�ای� 
.���F �� دو��1ن ��ن �B?1) و �K	 �> ��ردI /�123 �� .ا��' ����> ا�� @;B� .!123 /���� '�3'وض#�� ا�� <� (��0K /ی.��'� �F�I 1> ازGو
� �ی. �> ر$�." ا�'وز ه/ �) �) داد�3, ا�NEب ر�1$/ (���F 123!. ��ا�N#1م �'دی/ ا��'���E) دارد و "�ی> ر1$) I د, ا��� �اصN ت�5#> در ��ر 

�) �� "�ا�> �.اد�. :1> �'ا �) ��ز�'�> ا�!�� را, �.اد�. 123!. ��د��ن ت��س �> �3'ی/ .
،.!!��) ا	 د��01' �F� (� اورا (��H'م �G. دا�1!.  (� ..!��) ��Pاه!. او را ��زدا�� �!!. ی� ات��F> �) او �- ,.B� V;ت'� <�'" �� '?�

..� �F�I 	ا'� <��� (��F� '3ر��دل��� را ه/ ��> دا�/ ا�� روز 
���F �\�.	 �'ادر &ل) �\�.	 و از ا�Gام �'ی2) �\�.	 در ��ر, ��زدا�� �.�3ن �> �3ی. :«

��ی?�1. وا& ��� راه/ �> �3'ی/ . :1> ���/ ��50"��	 داد�3, �� را را, �.اد�. و تF.ی.��ن �'د�. . :.ود  :.!123 <� �� (� V2' ��دی/ �'ت� 
�'��. ی#!> �) ه��� را:1> ! و Iن ه� ه/ 123!. ��) �) ه��� را:1> .



او �) از �'ج �) تF'ان �I., �> �3ی. �#. از ای� �) �� � ' �.ی/ &ل) و�'ی2) را 3'$1) ا�. از دی'وز ت� :�& در را, وزراء ، �3Iه>، داد�3,
�6�5 ت� 30/4ا�NEب و اوی� �'3'دا��/.:1> در وزراء ه/ داروه�	 ��اه'م را �0'$1!. دی'وز �GI	 �Gض> "�ا�> �) وزراء �I. از ���� I 

��د. �#. از ر�G �1$ض> �) �� 123!. �'وی. �) ���) ه�ی�1ن �� ��د��ن ز�] �> ز��/ ا�� �) �'�� ز�.ا�> ه� را �� ی� ون از وزرا ��رج
 (^� �� (� ���� در��زدا��24 ��ل) اش �) �.ت 4�'د�.. $RE دو���/ را Iزاد �'د�. ی;> از Iن ه� زن �?!> ��د و دی0'	 زن "�ا�> ��د 

��د.
�) اوی� �) �'ا"#) �'دی/ 123!. ای� "� ه?1!. ول> ا���> را ��> ده�/ .�> �3ی!. �'ا	 ��زدا�1> ه� وث�E) ه�	 �!��0 �'ی., ا�. . درص�رت>
�) �5'م ���!.. در�I'ی� ��ال> �) �� از داد�3, �'دی/ 123!. ت� �) .��B., ا V;ه!. "'�> �'ت.� (Eاه!. وث��P� (� .��) Iن ه� ��ر	 �;'د, ا

��> ده�/ �'وی. ���) ه�ی�1ن ��د��ن � ' �> ده�/ .» ��� (� 	' � ( !�

ا #,اض ک"#� د=!ع از ان#;!ب!ت 9زاد، �!7
 و  !د(ن�
,�� %2"#�ن?�� ب� ب!زداش� ��%2 �

 ( !�١٢ �BF ٢٠٠٩ �) ٠٢ - ١٣٨٨ اردی

� :G�E.ان ای� ���1) در �����) ا	 ض�� ا�1'اض� «'F� 	.�1#� 	.F�» در �> ��زدا�� «(����1) د$�ع از ا����P1ت Iزاد، ��ل/ و ��د&»

���1) د$�ع از ا����P1ت Iزاد، ��ل/ و ��د&�)» �) �'ح زی' ا��:» (���) ��زدا�� �
� ��د، Iزاد	 او را ��ا��1ر �.. ��1 ���
��م �.ا(�

(�ا�1'اض ���1) د$�ع از ا����P1ت Iزاد، ��ل/ و ��د&
'F�	.�1#� 	.F� زدا���� (� � ?�

.����1) د$�ع از ا����P1ت Iزاد، ��ل/ و ��د&�)» در ��رد اه��� ��Hرت ��Fده�	 �.�> ��> و ���ال���> �' رو» (��ه/ز��ن �� ا��B1ر ���

� :G�E.ان ای� ���1)، ��زدا�� �., ا��. �� ���ل ت��y، ��زدا��� ،'F�	.�1#� 	.F� 	�GI ده/؛ 	ر�F�"ت ری������P1��'3-ار	 ا
<�Nا� 	ر�F�" <ر�� 	ه�(��> �GI	 �.�1#	�F'، �� ا��B1ر ا� �ر �Zب در ��رد ��� ��زدا�� ای�Bن و ��- ای'اد ا$1'ا ت��R ر�����G'�W

�) ای� و��@ داد'1?3	 G @ از ر��.3> در داد�3, ص�ل\) ه�'ا, �., ا��.

�ی> و ص�: �نG ا�!�1> و 	ده��F����1) د$�ع از ا����P1ت Iزاد، ��ل/ و ��د&�)» ض�� ا�1'اض �.ی. �) ��زدا�� �
� $#�ل ��ی�، از »
��ن3'ای> و ر��ی� :�Eق ا���> �F'و�.ان را ��� از ���، در د��1ر ��ر ��د G'ار�G ،#) ص.ر و ت\�@ ��د� �رت �>��اه. �� ا$-ای.G

..!!�ده!.؛ و ��- در اول�� ا�;�ن، �? � �) Iزاد	 ای� $#�ل ����> و �.ا�E: 4$ق �B'، اG.ام 
��Fده�	 '� '1B�� 	ره��B$ ل �\.ودی�ه� و���ت و ا���P1���Hرت �' ا 	�
��زدا�� �GI	 �.�1#	�F' �)�!�ان اG.ا�> دی0' �'ا	 ا�?.اد $

�'دم��Fد، در ه12)ه�	 ���., ت� ا����P1ت ری���"��Fر	 ده/، ارزی��> ��اه. �..
(����1) د$�ع از ا����P1ت Iزاد، ��ل/ و ��د&

12�BF 1388اردی

روز 9زاد% �@�� !ت در ا�,ان

�> Iزاد	 �h ���ت �B?1> ویb, دارد �) در Iن از �F" �0ران ای'ان ه�) ��ل) در روز�(�����0ر �'ت' تz@��5ا���5 ص!2> روز(��� روز
�>��د. ت!0!�ه� و �N;Bت ����1ر	 اه@ ر���)، از "��) ��ض�عه�	 ��رد �'ر�> در ای� �B?� ه?1!..

�)ه�ی>����!�ر	 �.ی' �?<�ل ی� ات�Fمه�	 ا�!�1> و ����>، '� ،	.E��B'ی)، ��زدا�� ا$'اد، ل�e ��5ز ا��B1ر، �'دا�� "'ی�) y�Gت� ،'�Zت
��0ران ای'ا�> ه?1!.. ��ل (�����ر3-اران" �) دل�@ ا��B1ر٨٧از ا���ل $�Bر �' روز" (���، ��ل ت#��h> 3?1'د, �B'ی�ت در ای'ان ��د. روز

..� y�Gت� ،,-W [!" 3-ار�> از
(�وض4 اص\�ب ر��

��0ران �) دوی^)ول) �>�3ی. �) وض4 ر���)ه� و �h ���ت در ای'ان، �?��ر 12�I) و ا�2 �ر(����.رال?�دات ��2.	، د��' ا���5 ص!2> روز
��F در I .ز|ا���WI ت و ���ن در��� h� 	زادI در ��رد /F� ��ل 1�Z3) �'ای1P� R> دا�1)ا�. و ه�^;.ام از و�.,ه�ی> �) ری�C دول� 

..!���0ران و �.ت'ی� �'ایR ی�د �>(����.. ��2.	 از ��;�ر	 3?1'د, روز.B� _E\� ،ر ��د داد��
ت!0!�ه�	 ����1ر	

�'ات ��Fده�	 دی0' �'ا	 ر��ی�Zه�، ی� ت(���N3ی)	 ��1B' اه@ ر���)، ��1") دول� �F/ و ا���ل ��2ذ ار��د در ت#��� ت;��y �'ا	 روز
��0ران و �.ی'ان �B'ی�ت را ��� از(�����hط G'�- ����> و ا�!�1> ا��. ��د���?�ر	 ���> از ��/ ت�y�G و تB.ی. $�Bر ��- د�� روز
���> از ��دن ی� � �دن ای� ی� Iن دول� دا�?�؟ �.رال?�دات ��2.	 �F!را ت <��!���0, �>دارد. ا�� Iی� �>ت�ان �;�ن �h ���ت>  (1?� ���
�>�3ی.: «�) دل�@ ت�2وت ��0, ���ن دول�ه� �? � �) �h ���ت، �� �Nd در دوران �GI	 ��ت�>، ت� :.ود	 ��ه. $
�	 �!��Vت'	 ��دی/.
@E1?� ,ی�ت را'B���0ران و (���دول� :��/، �� ا���ل ���E)ه� و 3'ای�ه�	 ����> ��د، �' �h ���ت ��h', ��.ا �'د, و ��>Z3ارد روز
��د را �'و�.. ص.ا و ���� ی� ر���)	 ��> ا�� ول> ���N ی;?�ی) و درا�\��ر ی� 3'و, ��ص ا��. ای� �B;@ ����1ر	 ا�� ا�� ��

ت��e' دول�، ت� "�ی> �) ا�;�ن دا�1)، �?1'	 ول� �\.ود در ه��� ص.ا و ���� در ز��ن �GI	 ��ت�> ای�5د �..»
@E1?� ت��� h�5زات��

�) �) :_ ر���)ا	، ی#!> :_ .!�<� .���? � �) ر���)ه� و �h ���ت �>�3ی. و ت� /F�د��' ا���5 ص!2> از ر$�1ر ت #����I- دول� 
��0ران در �\��/ داد3?1'	 ه��ار, ��E �., ا��.(���
�ی> روزG ��!و :_ ا� <�e� ��!ا� _: ،(����'��ردار	 از ا��B1ر Iزاد روز

ت.ا��' :��ی1> ا���5 ص!2>
��0ران ��;�ر را ��0'د.(�����0ران و دول� ���. ت� �F/ روز(����.رال?�دات ��2.	 �>�3ی.:« ا���5 ص!2> تNش �'د, وا�h)ا	 ���ن روز
,.��� -"�� -���2��1�) ا���5 �) دل�@ ��ه�� دول� �F/، ��دش ت\� �.ت'ی� $�Bره� از ��	 ه��� دول� ��د, و در �5�1) از ای� :��ی� �
ا��. :��ی�ه�	 ا�1B�� ،��5' �) ص�رت ه�<1> و �' ا��س �!�� �ت �� �P� ���ص> و در ��Fی� �0123 و رای-�> �� �.ی'ان �h ���ت>
��F ��0'د. ول> ای�ه� �?��ر �\.ود ��د, و د�� ا���5 �?��ر ت!] ا��.I 	ل> �'ا�� 	ه����ا�� ت� ��e> �'ا	 ای� ا$'اد د�� و �� �!. ی� 



�) �� ��ا") �� ت�y�G $�)ا	 �h ���ت �.ی/، ت�ا�?�1/ از ='ی_ �;�ت �ت> �� دول� و ��ز��ن ت���� ا"��1�BP� ،<> از <#hE� در
��0ران را ت\� ���� ص!.وق ت���� ا"��1�> � 'ی/.»(���روز

��0ران �'ت' ��ل(���روز
،(��> Iزاد	 �h ���ت، ه�'ا, �� �-ر3.ا�� Iزاد	 �G/ و ���ن و ارائ) 3-ارش ��&�F" ه' ��ل در روز <���0ران ای'ا(���ا���5 ص!2> روز

��0ر �'ت' ��- ت��5@ �>�!.. �GIی�ن "Nل ر$�4، $'ی.ون ص.یF� ،<E'وز �F-اد	، ��> ده ��> و ���/ $'زا�) رو��1ی>،zاز (��� روز
..���0ران �'3-ی., ا�?�ل �#'$> �.(���روز

�N* ا��P1ب �'3-ی.�3ن
123) ���/ �.�2	E��� ،) و ��B;?�ت ��دن، ارائ) Iث�ر �;�1ب �Nو, �' ��Eل)��ی?>، �G/ زدن در را, Iزاد	 ���ن و $#�ل�� �!.ی;�ی> و (�

��0ر �'ت' ��ل ه?1!..(���ا�N� ،<!�5*ه�	 ا���5 ص!2> در 3-ی!� روز
����.ه�	 $�Bر

��F �) "'ی���تI از <BP� (� -���.رال?�دات ��2.	 �>�3ی.: �� ا��H1ر	 از روز���)ه�	 �!V?1 �) دول� �.اری/ ا�� روز���)ه�	 ���ص> 
	�E� 	و �'ا .���F �> ت'�!. ت\� $�Bر G'ار �3'I ی�ت �\.ود ا�� و'B�اصNح=�V وا�?1)ا�.، در�Kپ �����)ه�	 �� ت'دی. دار�.. ت#.اد 

..!!�<�'B1!� را �� 	ه�(����� '�1P� ت�, و����د، �?��ر 
��ی?!.,: ��F!.�� �� �ح
ت\'ی'ی): ��'ی� "-ای'	

A��ان ک"��د ب�,Bا�,ان ب,ا% ��2,�� ب %!�',�

ا:��1ل ای�5د ���4 �'ا	 ورود �!-ی� �) ای'ان ��ض�ع ت�ز,ا	 ��?�. ����Eت "��Fر	 ا��N> �� ا$-ای� ا:��1ل ت\'ی/ �'��ه�	 $#�ل در
..!!�ص�درات �!-ی� �) ای'ان از ��	 �I'ی;� ".	ت' از 1�Z3) ='حه�	 ����E) �� ای� رو�. را �'ر�> �>

��2 روز �! ) ( <�� �� اردی �BF) از ت��F.ه�	 ویbه�	 �'ا	 �.ی'ی� �\'ان � ' داد و "-ی��ت Iن را ����١٢N#�ون ا��ر ���ال��@ �'
) ( !B;ی p ص ..��'د, ا��.�١٣\'���) ��ا pی'Bای� ='ح را ت <!$ 	�F�BP� <دا�� 	�Fی;> از � '3-اری (�BF اردی 

��ه� وا�?01> ��Bر �) واردات ��د. اوای@ اردی �BF ��,��U١٣٨ه'ا ی;> از د&ی@ ا"'ا	 ='ح ���F) �!.	 �!-ی� در ت��?�1ن ��ل  -�� 
٨٨@;B� �� واردات �!-ی� �) ای'ان را ،Vدر ص�رت ت��ی (� .��'د (�Fی;� =':> ت'�I ی!.�3ن��� ت#.اد	 از ا�
�	 دو �C�5 �!� و 

��ذر	 ت�'��, ��ل  ��?\�NW �2� ���� ��٨| 123) ��د، =':> در د��1ر ��ر ا�� �) �� ا"'ا	 Iن U'ف ٨٧رو�'و ��اه. �'د. وزی' 
4hG واردات �\��&ت ��&ی� �., ����E) ��اه. �..

ت\'ی/ واردات �!-ی� $#N �!21> ا��
���ی!.�3ن ای�&ت ��I ,.\1'ی;� � ' C�5� ("1) ا��ر ��ر��� Cل ه�ورد �'��ن، رئ��G از 	4 � '��!� ،,�� �BF روز �! )، دوازده/ اردی
�.ار�. Iن را در Iی!.ه> �-دی� �) "'ی�ن ��!.از�.. او از ت.وی� �!!.�3ن .�G <�Nا� 	ر�F�" (��� .ی." 	�F�3ن ='ح ت\'ی�.!!��
داد�.، ا�

���ی!.�3�> از "!�:�F	 �y�1P ر��., ا��. 	�
='ح ی�د�., ا�� �) �) ا�
��B!�یC ='ح، �'��F1ی> �) در ص�درات �!-ی� و �3زوی�@، و ا��E1ل ی� ���) ای� �\��&ت �) ای'ان $#�ل ه?��B� .!1ل ��5زات�F	 دول�

 �����ن ل�1' از ��'ف دا��> $'Iورد,ه�	 ��&ی� �., را از ='ی_ واردات ت�����I٢٠'ی;� ��اه!. �.. "��Fر	 ا��N> روزا�) :.ود 
..!�<�

��د��2ی> ی� �.ی'ی� �\'ان
�\�ه> ا��5م Iن �'ر�> و �'���F'ی-	 �., (��) "��Fر	 ا��G <�Nدر ا��، => دو روز �� ت��e'ات>  .��'�> از �?<�&ن، اد�� �'ده�
�H' ��'�. ای� ت.��'ه� �� ��ه� ت�ل�. دی0' �\��&ت �12> ه�'ا, ��اه. ��د. �Uه'ا (� ..!!��� �د �!-ی� و �3زوئ�@ واردات> را " 'ان 

..!����> از تB.ی. ت\'ی��F را، &اG@ در ��ت�, �.ت، �!21> ���.ا 	�F���F��E	 ار�. وزارت ��2 ا:��1ل �'وز �\'ا
��2، ���0ی.: «اص��1'ی� اG.ام ای'ان در ص�رت ت\'ی/ �!-ی�، �.ی'ی� �\'ان ا��.» <�� ����>اصe' �'�>، �#�ون ا��ر ���ال��@ �'
<0��0K <�'� .د'���2 و �3ز، ����، �23 ای'ان ای� �\'ان را �� G.رت :@ و $�@ و �.ی'ی� ��اه.  <�او روز �! ) �) � ;) ا=Nع ر��

�)» �!�ان �'د.��'\� N��� 	�F�>?�» ای� �.ی'ی� را
���> و �.ی. ت\'ی/ واردات �!-ی� ت.وی� �., ا��. ��رال.ی� �F!�ز	 زاد,، �.ی'���@ �'I 	ت�ث�'ه� �� (���E� 	د �'ا�"�� 	�F:'= ه'ا�U

 ،<12� ا�FUر دا��: «ای'ان دو ��ل دی0' در ت�ل�. �!-ی� ��د��2 و از واردات Iن �>٨٨ $'وردی� ��, ��٢z> ��&ی� و �P� I'$ورد,ه�	 
١٣٩٠���ز �>��د.» و	 ا$-ود: «�� ا"'ا	 ='حه�	 ��F!) ��ز	 و ا$-ای� U'$�� ��&ی�0B,ه�، ت�ل�. دا��> در ��ل  (� �����ن٨٢ �) روزا

ل�1' ا$-ای� ��اه. ی�$�.»
ت�ل�. اضh'ار	 �!-ی�

 ( !B;ی p ص ،'F� 	ر را�١٣ '3-ار�B� اردی �BF، "-ی��ت> از =':�F	 وزارت ��2 �'ا	 ت�ل�. اضh'ار	 �!-ی� و �3زوئ�@ ��رد ���ز 
�U» �F'ف �.ت I 	ا"'ا �� (���F:'= (� ،,.Bی> ا��ر, �.,  '��'د. در ای� 3-ارش �) �! I 4ن ذ 'B1!�|ات $!> و٨'��e�5م ت� ���� �� ا

�'م ا$-ار	، �.ون ���ز �) واردات و ی� �'دا�� از ذ��ی' ا�1'اتbی�» �!-ی� �) ��-ان &زم ت�ل�. ��اه. �..
(� �2� 	�F�0هB&ی�� 	ه�.��!��' 3-ارش �-��ر، ای� =':�F �'ا:@ Iز��یB> ��د را �Z3 '� �Bا�1) و �����G ا"'ای> دار�.. «ت .ی@ �?��
�!-ی� ��G@ ��'ف در ��دروه�»، و «ت�ل�. �!-ی� و :1> �3زوئ�@ �� ای�5د ت��e'ات در �BP> از ت�ل�.ات �\��&ت Iرو��ت�;> در دو

..��4�15 �1'و���> در �?��ی) و ��هFB'» از "��) =':�Fی> ه?1!. �) در ای� 3-ارش تB'یp �.ه�
ا$-ای� واU <#G'$�� ت�ل�.

��F ا��ر, �.,، ���1ا�. �'ا	 �.ت> �P� �-ر3> از ���ز دا��>I (� 'F� 	در 3-ارش � '3-ار (��) ا��E1د ��ر�!���ن ص!�ی4 ��F:'= ،�2ی> 
��F ی� ای�5د �\.ودی� �'ا	 ت���� ا�'ژ	 ص!�ی4 دی0' �'��ط ���Bد.I ه-ی!) ��دن'� (� �F:'= ای� V�Wا @;B� ..!�را ت���� 

ت .ی@ $'Iورده�Fی> �) �!-ی� و �3زوئ�@ �) ا�!�ن ی� ص�در ���Bد ی� �) ��'$�F	 دی0' ��'�.، ا3' ا��1Gد	 ��د ت��!�ن ا��5م ��B.. �) ه���
��- ت���. ��;!!.، ��د��2ی> واG#> در ت�ل�. �!-ی� و �3زوئ�@ ��'$> �\�1ج، ا$-ای� U'$�� ��&ی�0Bه�F	 ��"�د �2�دل�@ �?<�&ن وزارت 



و راه��.از	 وا:.ه�	 ".ی. ا�� و ای� ��ر در ص�رت> �) �'��ی)	 &زم ت���� ��د، &اG@ دو ��ل =�ل ��اه. ��B.. �) ای� ت'ت�V در
��- در د��1ر ��ر G'ار ��اه. 3'$�. '1B�� <ل ��د، ص'$)"�ی���ا �#Gوا �Fت\'ی� (�ص�رت> 

	�Fر��.ن ت\'ی� V!> ��;!.، در ص�رت �) ت��ی���در �23و�3 �� دوی^) ول) �� ،/B� C�5� 	��1دGن ا��?��� �
��> �-رو�>، �
�P� <�� ����ه� ده.. ت�زه1'ی� ��Iر ر��> �' ،.!��) واردات �!-ی� ��ه� ��.ا �> <1 ?��> �!-ی� را �) �!� 	(��F� ی.، دول�."

 (���Bن ��.ه. ������0 ��'ف روزا�) �!-ی� در ه1�Z3 <F12) :.ود ١٣$'Iورد,ه�	 �12> ای'ان  ،.� 'B1!� �BF ن ل�1' ��د,�٣ اردی����� 
��Bر در ��ل  (����0 ��'ف ���� روزا��� .B��� �����ن٨z �) ��� از ٨٨ا��. ای� �'�� �'Iورد ��;!.، ا3' ='ح ���F)�!.	 ا"'ا 

ل�1' �>ر��..

دو�7 �5د�;#!ر ک,د�#!ن  ,اق '"�D ه�ا�� ا�,ان را ��CBم ک,د
 

دول� ��د��1Pر �'د��1ن �'اق روز ی��! ) �� ا��B1ر �����)ا	 :��) ه�ای> ای'ان �) رو��1ه�	 �'د���B �'اق را �\;�م �'د, و از ای�
..!� yG�1� ت راN�: ر ��ا�� ای��B�

�) 3-ارش � '3-ار	 $'ا�?)، در ای� �����) �I., ا�� �) ای� :��) ��"V $'ار �'دم از �\@ �;�����ن �., ا��.
ه�>���1'ه�	 ای'ان �) رو��1	 �'ز	 در ���ل �'اق را ��رد ه.ف G'ار داد�.. ای� �P?��1 ��ر ا�� �) "��Fر	 ا��N> ای'ان �'ا	

..!�:��) �) ���ل �'اق از ه�>���1' ا��21د, �>
،y�� <����) در ���� �FKر ص p روز �! ) رو��1ه�	  �23 <G'ا� 	ت �'ز���E� ی;> از ،(?��) 3-ارش � '3-ار	ه�	 روی1'ز و $'ا
٩"���را�> و ��را ��ز	 �) در �!Eh) �!�5ی� G'ار دارد �� ��3ل)ه�	 ت�پ ��رد ه.ف ��'وه�	 ای'ان G'ار 3'$1!. و �#. از Iن در ���� 

..�ص p ه�>���1'ه�	 ای'ا�> دو��ر, �) ای� رو��1ه� :��) �'د
�H' �>ر�. ه.ف ای� :�Nت ��'وه�	 �bا* ��د,ا�.، ای� (� (K'3ا (��) 3-ارش � '3-ار	 $'ا�?)، ای� ��Eم ار�. �'ز	 �'اق �23 

..!1?��رو��1ه� �!�ه�0, ��., ��'وه�	 ".ای>=�b� Vا* 
..!!� yG�1� و ای'ان را (����- ��ا�1) ا�� :�Nت ��د �) ت' V�=<".ای 	ده�'�دول� �'د��1ن �'اق در �����) ��د از 

 ���C ای'ا�> و ��١٨ای� :�Nت �C از در�3'	 �.ی. ��'وه�	 ���C ای'ان و 3'و, �bا* در ��ا:> �'ز	 ص�رت �>�3'د �) در �> Iن 
��- �!G (Eh!.ی@ در ���ل �'اق را �) ت�پ �?1) ��د. (1�Z3 	ای'ان در ��له� ..�.� (1B�
� �bا* �

�B., ا��. 'B1!� ن 3-ار�> از ت��2ت ا:��1ل> :��) ه�ای> ای'ان�!�ت�
:-ب :��ت Iزاد �'د��1ن ی� �bا* ���) ای'ا�> «پ**» ی� :-ب ��ر3'ان ت'��) ا��.

 ��ر��.	 �'ا	 ��د��1Pر	 �!�=_�٠ات\�دی) ارو�� :-ب ��ر3'ان �'د��1ن را 3'وه> ت'وری?1> �>�!��.. ای� :-ب از اوای@ ده) 
�'د���B ت'��) � �رز, �?�\��) ��د را �� :;��� ت'��) �WIز �'د, ا��.

.�?�وزارت ا��ر �-ا�)دار	 �I'ی;� ��- در اوا�' ��ل 1�Z3) «:-ب :��ت Iزاد �'د��1ن» را 3'وه> ت'وری?1> دا

��!Fر A?B� :ت1!4 ا��,H اد رو ب�Iا'"2% ن ,?�
 

�) ر��ً� ���-د ا����P1ت ری��� "��Fر	 �.,، ا�Nم �'د �) «�?�' ا:�.	 �bاد <�Nب ا�NE��\?� رض�ی> $'���., ����B ���, ���.اران ا
رو �) �'ت�0, ا�� و اصN:�ت، ��ز1�Z3 (� �B3) ا��.»

�)ه� �)�Pی>ه�ش در ی;> از وزارت��و	 ه�^!�� ا�Nم �'د �) «در ص�رت> �) در ا����P1ت ��'وز ��د، �\��د ا:�.	 �bاد را �V��!1 �� ت�ا
��ر ��اه. 3'$�.»


�ر ���ر	 از � '��0ران دا��> و ��ر"> در � '3-ار	 $�رس �'3-ار: �� ( !B;د را روز ی�� 	' � C��!2'ا ��1?P��\?� رض�ی> 
�'د.

�'د، ای� ��ر ت� .���) 3-ارش � '3-ار	 ای�!� �\?� رض�ی> ��� ورود ��د را �) ا����P1ت ری��� "��Fر	 ا:?�س ت;��y ا�Nم �'د و ت�
..���<� <G�� ���Gر (��I'ی� ل\H) در 3'دو

���-د �., ��د، ا�� ،.���5��) �) ��'وز	 �\��د ا:�.	�bاد ا -����Hم در دور, �F/ ا����P1ت ری��� "��Fر	  �\��� ]�PBد��' �4�5 ت
در �I'ی� روزه� ا��'اف داد.

ه1�Z3 (12) �\?� رض�ی> �� ا��B1ر �����)ا	 ر��� ض�� ا�Nم :
�ر در ا����P1ت ری��� "��Fر	 �'داد ��, ه.ف از ���-دى ��د را
«ا��5م تy��m در �'ایR :?�س آ�Bر» ا�Nم آ'د, و «ت��e' ال�0ى �.ی'ی� آ�Bر» را از �1�F'ی� �'���) ه�ى ��د �!�ان آ'د, ��د.

��>ت�ان �� <1B��'د, و اض�$) �'د, ��د �� ا��5م ت#��'ات "-ی> در ای�  (� Bت «(!F�1 آBای'ان را �) ی� «آ 	م ادار�H� (��و	 در ای� ���
Iن "��#) �-رگ ای'ان را :�@ �'د.

�., ����B ���, در �� ا��ر, �) ای., دول� ائN1$> �23، و	 ای� ='ح را از �FKر ��ل ��� د� �ل �'د, ا�� و �) تB;�@ «دول� ت��>» �)��'$
دور از «���E)ه�	 ��P>» ا��E1د دارد.

�) ر���G ا����P1ت> را ���ن ا:�.	�bاد و اص�ل3'ای�ن �!E1. �) و	 �\.ود .��\?� رض�ی> ه�^!�� �23 �) « او و دو��1�� در �> Iن ��د
��F را �' ه/ زد, ��د.»I ت ='ح���P1��!!.، ا�� ورود اصNح=� �ن و �) ویb, ��ت�> �) ص\!) ا

و	 ا$-ود، ا��'اف ��ت�> از ر���Gه�	 ا����P1ت> $'ص� �1F'	 �'ا	 اص�ل0'ای�ن $'اه/ �'د و ورود ����	 ه/ ت�ث�'	 �' ای� وض#��
�Z0ا��.

�) �) 123) او «:�ض' ��?1!. 3'ای�ه�	 ����> را �) ا��E1دات ��د ت'"�p ده!.» و ه��� =�ر از <��\?� رض�ی> از اص�ل3'ای�
«ه�'ز��ن دوران د$�ع �E.س» و «����اد,ه�	 دوران "!]» �) �!�ان اص�>ت'ی� :����ن ��د در ا����P1ت ��م �'د.

(1Bن ا��، ه�ل�آ��1> ا�� آ) �\� آI'G 'H��> آ) �. �?�رض�ی> در ���n �) ��ال> در��ر, �?�ل) ه�ل���و�� ا�Nم �'د: « ه�ل�آ��� ا
�.ن ی� �����ن ی� ص. �����ن �2' در Iن �h'ح ��?�، ��m) در �I'G V1mن ا3' ی� �2' ه/ �) ��. آ1B) ��د، ای� ��ر �) �#!�	 از ��� �'دن

ی� "��#) ا��.»



،.��) W'ب و �I'ی;� �) ه�;�ر	 ای'ان ���ز دار <hر دا��، در �'ای�FUو ا .�و	 ه�^!�� ����� ��ر"> ا:�.	 �bاد را ��"'ا"�ی��) ��ا
..!�ای'ان ��- ��ی. از $'ص� ��� �I., ا��21د, 

�> را �'ا	 �'G'ار	 ارت �ط �� �I'یV��!� �m دا�?� و �23: « �� �8ت�ا��/ �� ت�آ�. �' ا1G.ار و�!� 	�
�., ���, در دوران "!] $��'$
ا�NE1ل��ن در :�ز, ����� ��ر"> �� �I'ی�m ارت �ط �'G'ار آ!�/.»

�. و ��ی. ����0Pي ���. و FK@ �����رد در�I. :�ص@ از ��2 و �3ز��� n���8� (ی?�/ آ�!� �mی'�I ه�ی> �'اي(���رض�ی> ا$-ود: « �� � �ی. 
در آ�Bر ����/.»

��Hم ه�^!�� ا�Nم �'د، �G. دارد در ص�رت ��'وز	 در ا����P1ت �.�� �'��ز	 را �) ی� ��ل ��ه� داد, �\��� ]�PBد��' �4�5 ت
..!��> ت���� �?�و �� ا�P1.ام �'��زه�	 :'$)ا	 �) ��ل) و �!M ��ل) ���ز ��'وه�	 �?�p را �) ��'و	 ا


�ر دا��. �GI	 دا�� "#2'	 وزی': -��در �!2'ا�C � '	 �\?� رض�ی> «داود دا�� "#2'	» ری�C ��1د ا����P1ت> �\?� رض�ی> 
ا��1Gد در دول� ا:�.	 �bاد ��د �) �) ��=' ا�1'اض �) �����ه�	 ا��1Gد	 و �.ی'ی1> دول� �F/ از ��	 ری��F�" Cر از ��� ��د

�!�ر �..'�

ش,�A  �!د% از تLش ه!% بA ا�DD"7 ب,ا% 9زاد% رک?!ن! ص!ب,% '"!�� ک,د

<���0ر ای'ا (����� ص��'	، روز�?����@، از تNش ه�	 ��� ال���> �'ا	 Iزاد	 ر pی-, ص��" ,.��I'ی;�ی>،-��'ی� � �د	، و��@ ای'ا�> و �'
.:��ی� �'د

��0ر �) (����'د و �23، ای� اG.ام ���� �., ت� "�ن ای� روز <��/ � �د	 �� ص.ور �����) ی> از ا���1ب ZWا	 ���/ ص��'	 ا�'از �0'ا��
.12�� 'h�.

���@، در ادا�)، �� ا��ر, �) تNش ه�	 ��Fده�	 �.ا�E: 4$ق �B' �'ا	 Iزاد	 ���/ ص��'	 pی-, ص��" ,.��P?��1 ای'ا�> و ����	 �?���نِ  �'
.از و	 ��ا�1) ��ت �) �) ا���1ب ZWای� ��ی�ن ده.

�� ص��'	 و �?���0ر و و�Nگ��٨�/ � �د	 ه�^!�� ��ا��1ر ر��ی� ت��م :�Eق از "��) :_ د$�ع در داد�3ه> ��د&�) �'ا	 ر (��� روز
��یC ز�.ا�> در ای'ان �., ا��.

�� ص��'	 را، �) �'ا	 ر���) ه�	 ��� ال���> ��ر �> �'د، داد�3ه> در تF'ان �) ات�Fم "����> �'ا	 �I'ی;� �) �?� ��ل ز�.ان �\;�م٨ر
�'د, ا��.

.او در ا�1'اض �) :;/ ص�در �., از روز اول اردی �BF ��, "�ر	 د�� �) ا���1ب ZWا زد, ا��


 رک?!ن! ص!ب,%» ت2�2O نN,  !د(ن�«و 42 ا�,ان ب,ا% C' در
 

وزی' ا��ر ��ر") ای'ان در دی.ار �� ه��1ى ژا�!� ��د �23: راى ص�در, ���) رآ?��� ص��'ى، � '��0ر ای'ا�� – �I'ی�mی� �� «�.ال� و
��» ��رد ت5.ی. �G 'H'ار �� �3'د.�?�را$� ا

.!��!��m1� 'FK روز یBm! ) در آ!2'ا�C � 'ى �1B'ك �� ه�'و$��� ��آ����)، وزی' ا��ر ��ر") ژا��، در تF'ان �23: «رآ?��� ص��'ى ��

�ی� در��ا�� ت5.ی. �H' �'ای�Bن ارائ)G ,�01ار �� �3'د و ه/ اآ!�ن �) د�'G آ!. ��رد ���0'د �E�ه' ای'ا�� دی0'ى آ) �E'رات را 

�� ا���ل �� ��د.»�?��., و ای� ت5.ی. �H' �' ا��س �.ال� و را$� ا
�/ ص��'ى آ) از �) ��, ��� در ��زدا�� �) �' �� �'د �) ات�Fم "����� �) ه�B ��ل ز�.ان �\�mم �., ا��.��


�ی� ای'ان ا�1.ا �) ه!�0م د��01'ى رآ?��� ص��'ى ا�Nم آ'د�. آ) آ�رت � '��0رى وى از ��ل G م ه�ى�E�١٣٨zا�1) ا�� و او.� ا�1 �ر 
�.ون ��5ز اG.ام �) "�I 4ورى ا� �ر و ت�F) 3-ارش �� آ'د, ا��.

��F 123!. آ) ات�Fم وى "����� ا��.I .#� ا��
رض� ص��'ى، �.ر رآ?���، آ) در تF'ان �) �' �� �'د �� �3ی.: د�1'ش در ا�1'اض �) ای� راى د�� �) ا���1ب ZWا زد, ا��.

�GIى ص��'ى 123) ا��: رآ?��� ت� ز��ن Iزادى ��د �) ا���1ب ZWا ادا�) �� ده. و در دو ه1�Z3 (12) وزن زی�دى را از د�� داد, ا��.

�ی�) ای'ان �� �3ی. آ) � ' ا���1ب ZWاى ���/ ص��'ى ص\� �.ارد.G ,�G

��در رآ?��� ص��'ى ژا�!� ا�� و �) ه��� دل�@ وزی' ا��ر ��ر") ای� آ�Bر در آ!2'ا�C � 'ى �� ه��1ى ای'ا�� ��د 4�h� ��» :�23 �.ی/

�ی� ا�� و �Kن ��درش ژا�!� ا��، دول� ژا�� از �H' �?�ئ@ �B' دو��1�) ای� ��ض�ع را ���0'ى آ'د, ا��.»G (�:'� وى در ,.��'و

��زدا�� و ص.ور :m/ ز�.ان =�&�� �.ت �'اى رآ?��� ص��'ى �� ا�1'اض 3?1'د, ��Eم ه�ى �I'ی�mی� روی'و �., و وا��!�10 ��ره� از
��0ر ای'ا�� – �I'ی�mی� را Iزاد آ!.. (���ای'ان ��ا�1) ا�� ت� ه' K) �'ی#1' ای� روز

�Z0اران �I'ی�mی� �23: « ص��'ى از ز�.ا�� �.ن ��د �.ی.ا ��را:� ��د, و���G (� (1�Z3 (12ه ،�mی'�I ("رى آ��!�1ن، وزی' ا��ر ��رNه�
�F0.ارى در K!�� �'ای�P� R$� �#1'ض ا�� و ه/ اآ!�ن در ا���1ب ZWا �) �' �� �'د.» (�

(�رآ?��� ص��'ى در �� ��ل 1�Z3) در ای'ان �) �' �� �'د و �'اى � m) ه�ى � 'ى �� �� ��، رادی� ان �� Iر و �'�� دی0' از ر��
ه�ى ��ر"� 3-ارش ت�F) �� آ'د.

���@، آ) ی�m از وآNى رآ?��� ص��'ى ا�� از تNش ه�ى ��� ال���� �'اى Iزادى وى pی-, ص��" ,.�در ه��� :�ل، ��'ی� � �دى، �'
:��ی� آ'د.

��0ر �) (����/ � �دى �� ص.ور �����) اى از ا���1ب ZWاى ���/ ص��'ى ا�'از �0'ا�� آ'د و �23: ای� اG.ام ���� �., ت� "�ن ای� روز��
..12�� 'h�

ا #+!ب QRا% ن"!د�A در '"!�� از رک?!ن! ص!ب,%
 

�� ص��'	 از دوا=� �ن ��ا�1) ا�� �) روز ی;B! )، ��م �) �) روز�?��� را Iزاد �!�." در :��ی� از ر�?�����!> در �I'ی;� �� �!�ان "ر



�> Iزاد	 �h ���ت ا�� �) �.ت �F"24�ایZW ��1ب�ت� او �) ا ،.!��� ص��'	 د�� �) ا���1ب ZWا �-�?� ���� �) =�ر ���1> ��5	 ر
��ت�) ده..

���دی� �F��B> ه1�Z3 (12) در ��ریC �'3-ار �.. ��':
�� ص��'	، � '��0ر ای'ا�> - �I'ی;�ی> �) �) "'م "����> در ای'ان �\;�م �., ا��، در �23 و �3 �� � '3-ار	�?�رض� ص��'	، �.ر ر

�) د�1'ش در ت��س ت�2!> ��ت�ه> �� و	 ت�ئ�. �'د, ا�� �) ا���1ب ZWای� ادا�) دارد. �23 (?�$'ا
�) و	 در ای� �.ت ZWا ��رد, ا��. .��'د, ا .��
�ی> ای'ان اد��	 ���/ ص��'	 را در ای� ���ص رد �'د, و ت�G 	�F��E� ا��

�> ه�	 ��'ی� �> ����.,، �) � '3-ار	 $'ا�?) �23:" او.����I ب وI RE$ اZW ��1ب�د�1'ش در �.ت ا (��.ر ���/ ص��'	 �) 123) ��د 
�'د 4hG ب راI ن.�����'د, ا��، �?��ر ��را:� �.. �) ه��� دل�@ او :1>  VیZ;او را] ت 	اZW ��1ب�ی> [ا�
G ,�01د� (� .�!� (� <�ز��

"..���5��) �) �?1'	 �.ن ��1P' او در در����0, ز�.ان در روز "�#) ا
�) �) ا���1ب ZWا	 ��د ��ی�ن ده.. .!!� .��E1� د�1'��ن را (� .��GI	 ص��'	 123) ا�� �) او ه�?'ش تNش �'د, ا

ه1�Z3 (12) رض� ص��'	 ا�Nم �'د �) د�1'ش �) �.ت ی� ه12) ا�� �) ا���1ب ZWا �'د, ا��. ا�� :?� :.اد، �#�ون ا�!�� داد�'ا	
�� ص��'	" دروغ ا��.�?��> ر��?" @;B� ا وZW ��1ب�ا 	��اد" (�����> و ا�NEب تF'ان در ���n �) ای� اد�� �23 

(��> �h'ح �., �?�� '3-ار	 دا��5Bی�ن ای'ان، ای?!�، �) �E@ از �GI	 :.اد، 3-ارش �'د �) اد��	 ا���1ب ZWا	 ���/ ص��'	 "از ��	 
"..�F� .�G', �'دار	 ت ���eت> از ای� ��ض�ع را دار

�� ص��'	 �) از �.ر	 ای'ان و ��در	 ژا�!> در �I'ی;� ��1ل. �., ا��، :.ود �� ��ل ��� �) ای'ان ر$� و �'ا	 ر���) ه�ی> �Kن�?�ر
رادی�	 ����> �I'ی;� و �> �> �> ��eBل �) ��ر �..

�.ا��1 ��5ز $#�ل�� � '��0ر	، در�2006!� �' 3-ارش ه�، ��5ز $#�ل�� � '��0ر	 ���/ ص��'	 از ��ل  /W> ر��د ا�� او �� ,.B� ت�.ی. 
 ��زدا�� و ��C �) ز�.ان اوی� �!K1387..� @E1!. ��رد �) ت�F) 3-ارش از ای'ان ادا�) داد, ��د. و	 در ���F ��, ��ل 

�/ ص��'	 �) ��, 1�Z3) در ای'ان �) ات�Fم "����> �'ا	 �I'ی;� �\���) �.، �) ت\�@ ه�B ��ل ز�.ان �\;�م �.. و	 �? � �) ای� :;/��

�ی> او در ا���1ر داد�3, ت5.ی. �G 'H'ار 3'$1) ا��.G ,.�
�ی> ای'ان 123) ا�. �'وG ت���E� د, و'� 'H�در��ا�� ت5.ی. 

��Lرت $"��ر% ا�!T� ,ه,ات در ب,اب!Nا% -�ارش1,ان ب2ون �,ز تQR روز ا #+!ب Aدر ش�"
 

�� ص��'	 را �) ��2رت3١٣-ار�0'ان �.ون �'ز ا�'وز �?��> Iزاد	 �h ���ت =���ر ا�
� �., �'ا	 Iزاد	 ر�F" روز �BF اردی 
�� ا�Nم�?�"��Fر	 ا��N> در ��ریC ت?��/ �'د. � '��0ر ا�'ی;�ی> ای'ا�> ت �ر ه�^!�ن در ا���1ب ZWا �?' �> �'د. رض� ص��'	 �.ر ر
�'د, ا�� �) د�1'ش در روز "�#) در ا�1'اض �) ت;ZیV ا���1ب ZWا از ����.ن Iب ��دار	 �'د, ا�� و �) در����0, ز�.ان اوی� ا��E1ل

�� ص��'	 ه�^!�� ا�Nم �'د, ا�� �) �) ا���1ب ��د ادا�) �> ده..�?�ی�$1) ا��. ر
�� ص��'	 � '��0ر�?���0ران ز�.ا�> را ادا�) ��اه�/ داد. ر (���3-ار�0'ان �.ون �'ز در ای� د��ر, ا�Nم �'د " �� ��رزار د$�ع از روز
�B., ا�� و ��ی. Iزاد ��د . رئ��F�" Cر ای'ان از ای� د�1' "�ان � �ی. �) �'ا	 ت ���eت ا����P1ت> ��د �� V;ت'� <�'" cا�� و ه�

"..!�ا��21د, و �) او را و") ال���ل\) روا�R دول� ��د �� ا�'ی;� و ارو�� 
 ت� از ا�
�	 3-ار�0'ان �.ون �'ز از "��) د��' اول ��ز��ن ژان $'ا�?�ا ژول��ر در :��ی� از ��ا��٤ اردی �BF ٨از روز �)�! ) 

�� در :'�1> �� ��� �) "�	 او ا���1ب�?��� ص��'	 ا���1ب ZWا �'د�.. " �� در ه� ?01> و �'ا	 :��N� k2 ر�?���0ر ز�.ا�> ر' �
��?�. " " ای� ا���1ب در روزه�	 Iی!., در ��دری.، �'و�?@، ل!.ن، و ���ی�ر* �F!ت (� .�ZWا �> �!�/ ت� �) ا����1� ��ی�ن ده.. او ��ی. �.ا
..��'د �
ادا�) ��اه. ی�$�. �) �.ت ی� ه12) ��رزار 3-ار�0'ان �.ون �'ز �-دی� �) ه-ار �2' �'ا	 Iزاد	 ای� � '��0ر =���ر	 را ا�
در �> ای� ��رزار 3-ار�0'ان �.ون �'ز از :��ی� ����P ه�	 �'"?F� (1'�!. �.. از "��) رو�'ت �.ا�1' وزی' ���_ داد3?1'	 و

 nر و ... در ت�ری�FB� ;�س�1> Gرض� د ،����0ر و 3'و�3ن ���_ $��را�C او�� (��� اردی ١٢�BFال3�e' ��5زات ا�.ام در $'ا�?)، روز
��'ی� � �د	 و��@ �.ا�E: 4$ق �B' و �'�., "�ی-, ص�p :��ی� ��د را از تNش �.ا$#�ن Iزاد	 ���ن و �h ���ت از "��) 3-ار�0'ان �.ون

�'ز ا�Nم �'د.
ی�دIور	

�� ص��'	 �?� ��ل) در ا�'ی;� ��1ل. و �-رگ �., ا��, و از �� ��ل ��� در ای'ان �) ت\�E_ و ت\��@ ��eBل ��د. و	 �� � ;)٣٢ر
 ه�;�ر	 دا�1) ا��.١٣٨٥رادی�ی> ان �> Iر و �P� �F"ن رادی� و ت��ی-ی�ن �> �> �> ت� 

 -١٢ ,�� ��F� ١٣٨٧..� '�01ان د�'Fص��' در ت ���?� ر
�� ص��'	 از ��	 � ;) رادی�ی> ان �> Iر از �Gل �.رش رض� ص��'	 ا�Nم �.. �.ر ای�١٣٨٧ ا�2!. ��, ١٠- �?� ��زدا�� ر

 nت�ه> در ت�ری����0ر 123) ��د " د�1'ش در �> �;�ل�) (��� ���F ��زدا�� ��د را �) و	 ا�Nم �'د, ا��."٢٢روز
�>" ��د, ا��.١٣٨٧ ا�2!. ١١- ���G '�W " در ای'ان 	ص��' ���?�:?� �EBGو	 �P!�0	 وزارت ا��ر ��ر") ا�Nم �'د �) $#�ل�� ر

�ی> ای'ان ا�Nم �'د " و	 �� G'ار ص�در, از داد�'ا	 ا�NEب در ��زدا�� �) �'١٣٨٧ ا�2!. ١٢- G ,�01د� 	�0!P� 	.�B�" ض�'��� 

�>�'د و ا�!�ن در ز�.ان اوی� ا��.
 :?� زارع ده!�	 �#�ون ا�!�1> داد��1ن تF'ان ا�Nم �'د �) «و	 �.ون ��5ز � '��0ر	 و ت\� �!�ان � '��0ر،١٣٨٨ $'وردی� ٢٠- 

$#�ل�� ه�	 "����> ا��5م �>داد, ا�� �) �.ار* در �'و�., ��"�د ا�� و و	 ��- ت��م ات���Fت را �Zی'$1) ا��.»
�� ص��'	 در ی;> از �#V داد�3, ا�NEب �WIز و "ات�Fم" و	 در١٣٨٨ $'وردی� ٢٥- �?���) ر�\� (� ���'ض� "��B.	 ا�Nم �'د 

��2'��ا�� ارائ) �., �) داد�3, ""����> �) �42 ا"��V" ا�Nم �., ا��.
�� ص��'	 �) ه�B ��ل ز�.ان �\;�م �., ا��.١٣٨٨ $'وردی� ٢٩- �?� ا�Nم �. �) ر
�� ص��'	 را �' �F., 3'$�.١٣٨٨ $'وردی� ٣٠- �?� ��'ی� � �د	 د$�ع از ر

 ,�� �BF ا زد١٣٨٨- اول اردیZW ��1ب�د�� �) ا 	ص��' ���?� ر
 -٥ �BF د١٣٨٨ اردی'� � .ال��. �'��Bه> &ی\) ا�1'اض> را �) داد�3, ت5.ی. �H' ارائ) 



�� بA ا�U' �DD"7ق ب�, از زن2ان!ن �?�B در ا�,ان�!$ ��!"'
 

(� ،.�"��#) ��� ال���> :�Eق �B' در �F' $'ا�;�2رت Iل��ن، ای� ��آ��Bن �?�\> را �) ه/ اآ!�ن در ز�.ان اوی� �) �' �>�'
..���ن �.I > از����د, و ��ا��1ر :��ی� ا$;�ر '��!�ان "ز�.ا���ن ��, �>" ا��P1ب 

 nن �?�\> آ) در ت�ری�Bآ��� ��رچ) z ١٣٨٧ ا�(�١z ,�� .!2 3-ارش آ��1) �?�\��ن ���5�) $#�&ن :�Eق �B' در ای'ان، دو ت� از 
) ت��R ����ران ا�!�1> و ل �س ��P> در ��Iرت��ن �\@ ا���G ��د در تF'ان ��زدا�� �., ��د�. �� ��Z3 دو ��, ه�^!�ن در٢٠٠٩

..�وض1�#> ���#��م �?' �> �'
 (�!١٣٨٧/5 ا�١z ,�� .!2 ��ل))، �) در ٢٧ ��ل)) و �'ی/ ر�1/��ر (��٣٠زدا�� �.�3ن � �رت!. از �����F: �'ض�) ا��'زاد, ا�����@��Iد (

��ن را ��رد ��ز"�ی> ه�	 =�&�> وزی' $�Bره�	 �.ی. رو:> G'ار داد�. و �C ازI ت�آ!�ن �.$#�ت ،.���رج ��ل�5ر	) در تF'ان د��01' �.
..�Iن ��- ات�Fم ای� �F'و�.ان �?�\> را " اG.ام ���) ا�!�� ��>" �.ون ذآ' ��.اق �!�ان آ'د

�' ای� ا��س "��#) ��� ال���> :�Eق �B' در �F' $'ا�;�2رت Iل��ن و �!�0, � '	 اوا����5 " ای., I"، دو د�1' "�ان �?�\> را �) ه/
��ن٢اآ!�ن در �!. I > را �) :��ی� از����ر �m$ن ��, �>" ی�د آ'د, و ا�����ن �) �!�ان"ز�.اI از .� ��زدا��G�� ,�01 ز�.ان اوی� �?' �> �'
..�.�$'ا ��ا


�ی> آ�Bر ��اه�ن Iزاد	 ای�G ای'ان، و �?<�ل�� 	ت ره '���E� (� (���"��#) ���ال���> :�Eق �B' از ه��0ن ��ا�1) ا�� �) �� ار��ل 
..��� <�دو ز�.ا
- اG.ام ���F!Bد	:

�1 ��> از ت���/ "��#) ���B� ه� ?01> و �F"،.!م ه��=!�ن در��ا�� �> آ���در ای'ان از  'B� ق�E: ) $#�&ن�آ��1) �?�\��ن ���5
(� R�'ت ذی���E� (� و �� ه' ز��ن (�Fآ�ت�, ت (K '3-ی-ان، در��ا�1> ا�ای�  	اد, ه���ال���> :�Eق �B' در Iل��ن و ا�'از ه�.رد	 �� ��

Iدر��F	 زی' ار��ل ���ئ�..
��اه�B!. ا�� در ای��@ و ی� $�آC ار��ل> ��د،��ا��1ر Iزاد	 �'ی4 و �.ون �G. و �'ط �����F "�'ض�) ا��'	 زاد, و �'ی/ ر�1/ ��ر"

�., و �) ����Eت ی�د Iور	 ���ئ�/ :
..�- آ) ای� ه��=!�ن ت!�F �5'م ا��E1دات دی!> و ا�.یB) ��د در ��زدا�� �?' �> �'

- ی�دIور	 ���ئ�/؛ آ) :_ ت��e' دی� :E> ا�� آ) در �4��5 ��� ال���> و :�Eق �B' �) ر���� �!��1) �., ا��.
��ن ا���> ای'ان و ��د, �G دی!> در ,.�E� 	زادI (ئ�/؛ آ��� ����ن ��� ال���> :�Eق ����> و �.�> ت
��� 3'دی., ا��.١٨- ی�د Iور	 

���
��ن �4��5 ��� ال���> " Iزاد	 ��E.,، ا�.یB) و دی�" را ت�G (� ال1-ام ای'ان �� 	ن ".ی. آ�2'���G (ئ�/؛ ت� ا=��!�ن ده!. آ���- ی�دIور	 
�> آ!..

<�
�ی> ت�آ!�ن آ?��> را آ) �.ل�@ ا��E1دات و وا�?01> دی!> ��زدا�� و ز�.اG 	�Fت و ا�!�� و د��01ه��N=ا 	وه�'��- ی�دIور	 ���ئ�/؛ 
آ'د, Iزاد ���د, و �) ت#F.ات ��د = _ �#�ه., ��� ال���> :�Eق �.�> و ����> ��ی !. ���..

- در��ا��F1	 ��د را �> ت�ا��. �) Iدرس ه�	 زی' ار��ل ���ئ�..

�ئ�)، Iی� ال�) �\��د ه���> ��ه'ود	G ,�G Cرئ� -

Email: info@dadiran.ir�1��� ز �) $#�ل��� ��� �F�I ,.ه�B� �F" ،.� Iدرس ای��@ "�F "���3'	 از ر��ت�F	 ه'ز���) �\�$�H �., ا
"�وا ا�m'ی�� داری.

- د$1'ری��� "��Fر	 �\��د ا:�.	 �bاد
 : Cئ�.)00982166495880$�آ��� (در ص�رت ا��eل ��دن �5.دا ���ر, �3'	 

ار��ل ای��@ از ='ی_ وب ��ی� ری��� "��Fر	 �) Iدرس:
http://www.president.ir/fa/

- د$1' ادار, �'آ-	 :�Eق �B' در ای'ان
<��GI	 �\�. "�اد &ری�5

 :Cئ�.)00982133904986$�آ��� (در ص�رت ا��eل ��دن �5.دا ���ر, �3'	 
Email: info@dadgostary-tehran.ir 

 ��LR ش��!ز ��Fب� �5,% از و
 

.�?����0ر دو ��, ا�� �) در ��زدا�� �) �' �>�'د و از و	 � '	 (����F!�ز �NW> و�Nگ��یC و روز
��0ر Iذر��ی�5�> و ��ی?!.,	 و�Nگ Iذرزن از :.ود دو ��, ��� ��زدا�� �., و ه�c � '	 از وض#��(����F!�ز �NW> روز
� ?�و �\@ �0)دار	 و	 در د�� ��?�. �\�.��> داد��ا, �) در �'و�.,ي G �> ای� $#�ل :�ز,	 ز��ن �) �!�ان و��@ و	 :
�ر دا�� 
�@اش ت� �!�ن ت���> �� و	 �.ا�1) ا��. �!� �' 123)	 داد��ا, ���/ �NW> در ای��� (��) وض#�� او ا�FUر �>� '	 �'د, و 123) ا�� 
��1ا�?1) ا�� ت� �) :�ل از ای� و�Nگ��یC � '	 دری�$� �!. و ��د و	 ه/ (�دور, از ��زدا�� دارا	 ات�Fم ".ی.	 ا�� و �) دل�@ ای�

..!�ت���> �.ا�1)، ��>ت�ا�. �) �!�ان و��@ او ��ر	 
 ��زدا�� و �) �.ت دو ��, در ��زدا��01, ا=N��ت و ��C در ز�.ان ت 'ی- در �!. ز�.ا���نF�1387!�ز �NW> ���ت' در اوائ@ ��ی�- 

��* و �#�1د زن �) �' �'د. وض#�� و	 �) �3�)ی> ��د �) �5 �ر �) ا���1ب ZWا �.. و	 �C از Iزاد	 �\���) و �) �� ��, ز�.ان'h�
�\;�م �.. ات�Fم او در �'و�.,	 G �> «ت ��� ���) ��Hم» �!�ان �., ��د.

(� ,.� V � '.. ه��� ا���� 	�3' وض#�� و<� (��F!�ز �NW> دارا	 ی� د�1' ���K و �.ر و ��در	 �?� ا�� و �?> را �.ارد 
��0ر در ه�ل)ی> از �;�ت و �>� '	 ���..(�����زدا�� دو��ر,	 ای� و�Nگ��یC و روز

 



 
ش�O�C و F,ب ش#
 ت�2اد% از زن2ان!ن ر$!�� ش�,

 
�> �) ض'ب و �1/ و �;!5)�?���ن دارد، در اG.ا�> �W'ا�G �E��) ��ا�_ �1#.د	 در  'F� <ان ر"�ی.��#�و�� :�U�2 ز

ز�.ا���ن �'دا��.
V� (����'ج �) ه/ ا�!�ن دارا	 �'و�., ه�	 ��12:> در ���ص �;!5) ز�.ا���ن ا��،  'F� <ان ر"�ی.��bاد، �#�ون :�U�2 ز <"'$
��نI /1� ام �) ض'ب و.Gا <G'� !�ان "�'��^> از اوا�' ��د" �) و���) ��ت�م�و ت\�  .�M!� (1�Z3 ز�.ا�> را �) د�U�2: '1$ ز�.ان $'ا��ا

���د.
��ر وارد Iورد، ی;> از ز�.ا���ن �) ��م صNح ال.ی� "#2'	 د�KرZ� ن���در ای� ض'ب و �1/، �?<�ل :�U�2 ز�.ان �F ��I	 �1#.د	 �) ز�.ا
،<�V��I دی.1B�� <3'	 3'دی.. ��� 'د, از ��:�) دو د�� و ی� �� د�Kر "'ا:� و �;?..� <01���W'/ وض#�� ���!��V "?�> ای� ز�.ا

..��?<�&ن �F.ار	 و ز�.ان از ر��.3> �-�;> �) و	 ��ددار	 ���د, ا
��� 'د, در �!. ����> ز�.ان ه/ ا�!�ن �F0.ار	 ���Bد و ��ی' ز�.ا���ن تNش دار�. �'ا	 �;?01> و "'ا:�ت و	 ا�;�ن در���> $'اه/

���ی..
�> �?<�ل ��!. ��ی) :�U�2 ز�.ان ت� �!�ن ه�^�0�) وا�!B> از ��	 ری��� ز�.ان را در �> �.ا�1) ا��.�?��> و �W'ا���G'�W ام.Gای� ا

	.#�

1,د V!ن�ن� V,ار -,ن2H ن ��رد!�در H,ون42 دان���O!ن زن2ان�، 5!
 

ا=N��h� ( ���ت>
 ��, از ��زدا�� ت#.ادي از دا��"�ی�ن آ) �!��' ا� �ر ر��., ه�'ا, �� �m!5)ه�ي رو:8 و "?���8 ��د, ا��C�3 از �-دی� �) 

و ��mت �?�و&ن ر��8 در ��رد وض#�� و ات���Fت Iنه�، در => روزه�	 ا��' �#�و�� ا�!�� داد�'اي تF'ان �Gض8 :.اد �) ص'ا:�
�'د, ا��. /F1� ر�Bت ��رج از آ��Iنه� را �) ه/آ�ري �?�E1/ و �3Iه��) �� ��ز��ن ��5ه.ی� ��_ ای'ان و ه/R� ��!K �3'ي از "'ی�

��!K/س ��زر�3ن و ه.!F� 8 �-ر3.ا������G '�W /ی�ن :�ض' در �'ا��"��وي در ادا�) �����ت ��د ��زدا�� �.,�3ن را �) دو د�1) دا
�'د, و ت#.ادي از Iنه� را داراي ���E)	 آ�2'ي در "'ی�ن ����م �) ت�ه�� �) /�?E�3, ا��' آ �' ت��:�ض'ان در �'ا�/ ت.$�� �F.ا در دا

..��E.��ت در �B'ی�ت دا��"�ی8 ���ن آ'د, ا�� آ) �� =8 دوران ���G ��زدا�� ��رد �G �2'ار 3'$1) و �) ص�رت �B'وط Iزاد �.,ا

�ی�F�" 8ري ا�8�N ��ی. ���ن دا�� آ):G ,�01م �?�ول در د��E� !�ان ی��ض8 :.اد �) �G ي�GI 8�در ��رد ��ارد $�ق و ا=Nع ر��

› �� ت�") �) ای!m) ت� ��� از �'3-اري داد�3, و ص.ور راي ه'�3�) ا�FUر �H'ي در ��رد �5'م ی� �8 3!�, ��دن ����F1 ��5ز ��?�. در1

�ی8 ت���8 دا��"�ی�ن را �'ت R �� 3'و,ه�يG (�3, �) رویI !�ان $'دي�ض8 :.اد �) �G ي�GI 8ا��� (K '� (ا�� آ V5#ای� ��� "�ي ت

�'د, و در ر���)ه� از اث �ت "'م Iنه� ��� از �'3-اري داد�P� ,�3 �) ���ن �I8ورد! /F1� ر�Bو ارت �ط �� ��رج از آ yل�P�
���ز �) آ?V ��5ز �.ارد و :�1 در2 .�� � (��8 ا�Nم و �?�\�� � yل�P� (ت�5#8 آ (�› �� ت�") �) �Gا��� ��ض��) "��Fري ا�8�N ه' �3

��رد ت �',ه�ي ال\�8G ای� ��د, ��- ت!�F در ص�رت8 ���ز �) آ?V ��5ز ا�� آ) ت4�5 در ���دی� اص�8 و ��ركه� ���. آ) �'ا�/ ��ل3'د
�8 و در �\@ :?�!�)���G Nد, و ��زدا�� �.,�3ن در ی� �'ا�/ آ��� ��F!.س ��زر�3ن ���@ ه�c آ.ام از ��ارد ال-ام Iور �'اي آ?V ��5ز 

..�ار��د ��زدا�� �.,ا
› در ��رد 3'و, دوم ��زدا�� �.,�3ن آ) ای�Bن ���ن دا�1!. آ) ت���I 8نه� =8 �'ا�/ ت.$�� �F.ا در دا���3, ا��' آ �' ��زدا�� �.�. &زم3


�ر �.ا�1) و در �!-ل �8�P ��د: ,�3���) ذآ' ا�� آ) ت#.ادي از ا$'اد ��زدا�81 در روز �Zآ�ر و :�1 روز ��� از Iن در دا
..���زدا�� �.,ا

› �hKر �GIي �Gض8 :.اد ت#.ادي از دا��"�ی�ن را ا$'اد �5'م و داراي ���E)	 آ�2'ي در �'و�., ����م �) ت�ه�� �) �E.��ت �8دا�. در4
:�ل8 آ) ��د �1F' از ه' $'د دی0'ي �3I, ه?1!. آ) دادI ,�3ن �'و�., دا��"�ی�ن �F1/ را از ت!���8 ات���Fت در ��رد ت�ه�� �) �E.��ت و

ائ�) ت 'ئ) �'د.
8��?�در ��ی�ن ���5�) $#�&ن :�Eق �B' در ای'ان �) �!�ان ت8�mB �.ا�E: 4$ق �B' و ��اه�ن �'ا�'ي ا"'اي �Gا��� ���h_ �� آ'ا��ت ا
�8 �� ت��م ا$'ادي���G داد��اه8 و دادر�8 ��ا��1ر �'��رد ��
�ی�) "��Fري ا�8�N �) �!�ان رG ي,�G اي ت���8 ا$'اد از �?�و&ن'�
��ن و ��V ا:1'ام و :�Eق�G �E��8 و �I'وي ا$'اد و �� زی' �� Z3ا��G �1ا��� �#8 در آ��1ن �?�3'�1$ ����� ا 'H�ا�� آ) �.ون در 

�F'و�.ان ای'ا�8 دار�. ا��.
/m: نه� �) ص.ورI در ��رد (�ا��. داری/ �?�و&ن �\1'م �� در �H' 3'$�1 :_ داد��اه���F1� 8 در داد�3ه8 �8 ='ف و �) ص�رت �3Iه�

..!!���ن �'��رد �G �3ن,.!!� �E���'داز�. و �� 
د��'���) ���5�) $#�&ن :�Eق �B' در ای'ان

 – ( !B;ان / ی'F13ت ,�� �BF 1388 اردی

� 5!ن�ادV9 4!% ب,و$,د%D  2�2$ %!ت�2�2ه
 

=> روزه�	 ا��' ����اد, Iی� ال�) �'و"'د	، رو:��> ز�.ا�> ���رت ت�2!> از ��	 ا$'اد ���PB[ ��رد تF.ی. G'ار
..�'�0��

�) اV�W ص.ا	 ��ل) ه�	 �GI	 �'و"'د	 �) �'��ط �) دوران �;!5) ای�Bن در �!.  .� ز�.ان��209��اد, ای� رو:��> در �!. �!�ان ��.ار
�) در ز��ن ت��س، ���ر, ت��2 .�اوی� �> ���. در => ت����F	 ت�2!> از ��	 ا$'اد ���P� ]PB� �> ��د. ای� ����اد, �!�ان �> دار

ه�'ا, ه�?' Iی� ال�) �'و"'د	 �#!�ان ت��س �3'�., �' رو	 ص2\) ت��2 دی., ���Bد.
�. ای!�0�) ا���ل �'ا	 وادار �'دن ای� رو:��> در �!. �) �;�ت ص�رت �> �3'د..E1#� ,اد��ای� ��



7�U' Aق ب�, و د�C,ا��!�=
 روز ا�� ک� در ��Dل انT,اد% ب?, �� ب,د130زن2ان� �!�� ��+�ر راد�Hر ب& از 

 
��اد,�130!��) 3-ار��ت ر��., از ���ل�F	 ا�2'اد	 �!.���, ز�.ان �3ه'د�� �'ج،ز�.ا�> ����> �!��ر راد��ر ��� از �� �� (� روز ا�� 

اش ه�^�0�) ارت �=> �.ا�1) ا�� و وض#�� او در ه�ل) ا	 از ا��Fم G'ار دارد.
�) �#'وف �) �!. ���, و در �!1'ل ��ز"�ی�ن وزارت8 �) ���ل�F	 ا�2'اد	 �!. 1387ز�.ا�> ����> �!��ر راد��ر از اوای@ د	 ��,  

ا=N��ت ا�� �!E1@ 3'دی..او از ز��ن ا��E1ل �) ���ل�F	 ا�2'اد	 ت� �) :�ل ه�^�0�) ارت �ط ی� ت���> �� ����اد, اش �.ا�1) و ای� در :�ل>
<��) �) او روا دا�1) ا�� ��د. K!�� �'ایh> �!.رت ت� �) :�ل �'ا	 ی� ز�.ا <��?�ا�� �) او در:�ل Z3را�.ن �\;���� �!��0 و �W' ا

����> ای�5د �., ا�� �) �) �.ت K!. ��, در ���ل ا�2'اد	 و ����اد, او در �> ا=Nع ���@ G'ار دا�1) ���!.
�!�ر ���ل �GI	 راد��ر ��د, و در ��ه�F	 ا��' Iزاد �., (��) �.ت> را در ���ل ا�2'اد	  <���� <�3-ار�> �) �I'ی� ��ر ت��R ی� ز�.ا
�) ت'ی� �;!5) ه�	 "?�> و رو:> ��ز"�ی�ن وزارت ا=N��ت G'ار دا��.و او را تF.ی.��B:راد��ر ت\� و 	�GI (�ا�� :��> از Iن ا�� 
�'د, ا�� �) �) G'ار زی' �> pی'Bت <���� <��'د, ا�..�GI	 راد��ر از �;!5) ه�ی> �) ���) اش �;�ر �'د, �., را �'ا	 ای� ز�.ا *'� (�
'2� .!K Rاو زدن و ت�� (� .!� /BK د�� �!. و ���!. و ، .����.: �� د�� �!. و ���!. �'ا	 �.ت =�&�> در ���ل ا�2'اد	 �) :�ل ��د ره� �'د

 ��ر ا��21د, از د��B1ئ> را دارد ،��ی�� Iوردن "�', ZWای> ت� :.�� 2�� RE$ 24از ��ز"�ی�ن او را ��Iج ��=���F	 ��د G'ارداد�.، در => 
<�P� @ادن و��ئ.��>/ در ا���1ر او G'ار &�= 	�F.ت� 	ا��1 :_ ا�1\��م �'ا.�زی�د	 و G'ار دادن او در �#'ض 3'�!0> �2'ط ، 
�) �' ت� دارد در اث' �;!5) ��ر, و�!.رس �> ���.و �) ای� :�ل� �0) دا��1 او / ��ز"�ئ��F و �;!5) ه�	 	�F�� ، ول�ی�F�� ص ل��P�

"?�> در ����ت �V ص�رت �> �3'د و ه�^!�� ��ارد �1#.د دی0' �;!5) �) ���) ای� ز�.ا�> ت� �) :�ل �;�ر �'د, �.,.
 ��, اول ا��E1ل� �) �!. ���, K!.ی� ��ر �) �F.ار	 ز�.ان ا��E1ل داد, �. وض#�� "?�> �.	 دا�� و ت��2Rز�.ا�> ����> �!��ر راد��ر در 

(0��'د�. و او را از دی0'ان دور  <� �#�K!. ���.ار ه�'اه> �> �. .���.اران ه�'ا, او از دا��1 ت��س �� ��ی' ز�.ا���ن در �F.ار	 ���
�> دا�1!..

"�ن ای� ز�.ا�> در �#'ض �." 'h	 G'ار دارد و�!��) تF.ی.ات ��ز"�ی�ن وزارت ا=N��ت ���) ای� ز�.ا�> ����> �h' ی� $�"#) دی0'
 ز�.ا�> ����> ز�., ی�دان ول> ال�) $�� �F.و	 ،� .ال'ض� ر" > و ا��' :?�� :��B ��ران �) ='ز3در ای� ز�.ان �> رود. ت� �) :�ل 

..��> در ای� ز�.ان �) 1G@ ر��.�;B�
ا$'اد	 �) در ا��E1ل او �) ���ل�F	 ا�2'اد	 و �;!5) اش �E� دار�. � �رت!. از :��> :�ج ��U/ رئ�C ز�.ان �3ه'د�� �'ج،��> �\�.	

 .!� Cن رئ���!e� ان ،�\��د.��> زئ��U�2: C و ا=N��ت ز��'� و از�4#�ون ز�.ان و از تB;�@ ده!.�3ن ���.ه�	 ��$��ی> در ز�.ان،
 .!� <�#$ Cان و رئ�.� ز�.ان �3ه'د�� �) �\@ �;!5) ز�.ا���ن5�1'ی�ن :�Nت ����� ���) ز�.ا���ن ����> و ��دم رئ��U�2: <� G C ز

����> ا�� .
�) �) ��G <1Pدر �) را, ر$�1 ا�� او را ت\� $�Bر و ��رد <���� <�از ='$> دی0' ��ز"�ی�ن وزارت ا=N��ت ��در ��ل�Pرد, ای� ز�.ا
V� ت ا��'ا��N=د. ��ز"�ی�ن وزارت ا'��) در ص�رت �'ا"#) و ���0'	 وض#�� $'ز�.ش او را ه/ د��01' ��اه!.  .�تF.ی. G'ار داد, ا
��5ئ> �) $'ز�� ه?�I (� /او را ه ���) در ص�رت ���ن وض#�� $'ز .�ه!�0م �) �!-ل ���/ راد��ر �'ا"#) ���د�. و او را تF.ی. �'د, ا

..!1�'$ <�
�!. و �? � �) ی� $�"#ۀ دی0' در ای� <� <�$#�ل�� :�Eق �B' و د�;'ا�> در ای'ان، �? � �) "�ن ای� ز�.ا�> ����> �.ی.ا ا�'از �0'ا
<���� <��.و��1ن "�Fن ��ا��1ر د��ل� $�ر	 �'ا	 ��5ت "�ن ای� ز�.ا�?�ز�.ان هB.ار ��.ه. و از ت���> ��ز����F	 �E:ق �B'	 و ا

ا��.
$#�ل�� :�Eق �B' ود�;'ا�> در ای'ان

2009 �> 03 $'وردی� ��, �'ا�' �� 13
3-ارش $�ق �) ��ز����F	 زی' ار��ل 3'دی.:

'B� ق�E: <ل�� 	ری��?���
��?��ن :�Eق �B' ات\�دی) ارو��

��ز��ن ��2 ��� ال��@
'B� ق�E: ز��ن دی.��ن��

7�U' Aق ب�, و د�C,ا��!�=
�!ون '�X!T و ا�L !ت زن2ان� Yزن2ان� ت�� Z� ن�!ش�O�C و'�

 
 ��ل) روز 1�Z3) در :�U�2 و ا=N��ت ز�.ان ت\�27 ز�.ان �3ه'د�� �'ج،ز�.ا�> صNح ال.ی� "#2'	 �6!��) 3-ار��ت ر��., از �!. 

�) G'ار 3'$�.��B:و 	5) ه�!;�
 اردی �U�2: (� �BF و ا=N��ت ز�.ان �3ه'د��12 ز�.ان �3ه'د�� �'ج، روز �! ) 6 �!. 18ز�.ا�> صNح ال.ی� "#2'	 از ��ل� 

� > ال�) $'ج �bاد �#�ون :�U�2 و ا=N��ت ز�.ان ��رد ت�ه�� و :'$�F	 ر��� G'ار داد �) ���� ا�1'اض ای� Rاو ت�� ..� ,.�$'��Iا
���ی. و ��C او را ت\� �;!5) ه�	 ��د G'ار �!�ز�.ا�> �.. ای� از ���, ه�ی> ا�� �) $'ج �bاد �;�ر �> �'د ت� ز�.ا�> را وادار �) وا

ده.
�) در Iن ز�.ا���ن ��رد �;!G (5'ار �> �3'�. �'د و او <Gرا �) ات� <�$'ج �bاد �#�ون :�U�2 و ا=N��ت ز�.ان �3ه'د�� �'ج، ای� ز�.ا

�) G'ار داد�.. او ا�1.ا ه�'ا, �� K!. ت� از ���.اره�	 :�F��=�� �� �U�2	 �y�1P از "��) �'G>1را �) �.ت ��B:و 	ت\� �;!5) ه� ���� 
� �د �., ��د و �Gدر ��.� (��) "�ن ای� ز�.ا�> ا$�1د, و �'،د��F1،��ه� و ��B او را ��Iج ��=���F	 ��د G'ار داد�.. ��C او را در :�ل> 

..��) را, ر�1$ � �د �) ���ل ��د Iورد�. و �) :�ل ��د ره� �'د
��� ��ی' ز�.ا���ن ص�رت �� <�P� 	ره����;) او �Gدر �) را, ر�1$ ��?� و �K ، او �;?1) ا�� 	ا:��1ل زی�د �� (� (�123) �> ��د 



�> �3'د.وض#�� "?�> ای� ز�.ا�> �?��ر �. ا��.
 .!� Cرئ� 	س �#�.� � /�E1?� �E��> ا��.�6;!5) ز�.ا���ن �� ت�ص�) و �?� ص�رت �> �3'د .ر$�1ر ای� $'د �� ز�.ا���ن �W' ا

ا��'ا در ای� �!. �? � �) �'ای�G�= R $'��ی> �) ���) ز�.ا���ن روا دا�1) �> ��د ���� ا�1'اض �.ی. ز�.ا���ن �., ا��.در :�ل :�ض'
اG.ا��ت ض. �B'	 ���) ز�.ا���ن ����> و ��ی' ز�.ا���ن �;�ر �'د, �> ��د �) �BP> از Iن �) G'ار زی' �> ���.:

:Zف G ���3'�- ،��2. و ��ه> از ZWا	 ز�.ا���ن از ��ه� Z:/@ Gف ���, و� -ی�5ت از ZWا	 ز�.ا���ن/ �\'وم ��دن از در��ن ".	 /�.م
�. و �> ��ی?� در ����ر��1��F	 ��رج از ز�.ان ت�P در��ن G'ار �3'�. /و��ئ�> اول�)'� <� '?� <�?" �P� Rدر �'ای (�ا��E1ل ����ران 
��F 3'$1) �> ��د ول> �) ز�.ا���ن داد,I و ی� از .!!���F ��دار	 �> I �1$'3 ان از.��!!. ���.اران ز <� (�Fن ت�B���اد, ه� �'ا	 �-ی-ا�� (�

��اد, �) ه' �� �� �Fت�GN� @دن $�اص'� <�
�ر	 �) K!. ��, =�ل �> �B./ ��رد ت\�E' و45��> ��د/ =�&: 	�Fت�GN� روز ی; �ر و �3ه� 
�.ن ز�.ا���ن/ ا��E1ل ز�.ا���ن �)�B�تF.ی. G'ار دادن ����اد, ه� �� ���, ه�	 �y�1P / وارد �'دن ��اد �P.ر در ا�#�د 3?1'د, و �) ا���1د 

��F /ا��21ل �) ���ل�F ا�2'اد	 �!. ���1ل�F	 ا�2'اد	 �!. I .��) G'ار داد��B:و 	8 و ت\� �;!5) ه�(� *�;B� 	1@ ه�G /,�� .!K ت.� (� ,��� 
ت� �) :�ل در ای� ز�.ان رو	 داد, ا�� و ��ادر �1#.د دی0'.

�> $�ق �E� دار�. � �رت!. از :��> :�ج ��U/ رئ�C ز�.ان �3ه'د�� ،��> �\�.	 �#�ون�?��) در اG.ا��ت �'���0'ا�) و �W' ا <��?�
�> رئ�C و $'ج �bاد �#�ون :�U�2 و ا=N��ت از ی�رش �'�.�3ن �)��'���> :�ج ��U/ از تB;�@ ده!.�3ن ���.ه�	 ��$��ی> در ز�.ان،

 .!� Cن رئ���!e� د��\�،�F�I (5!;� ن ����> و��� ،� �س2 از �5'ی�ن :�Nت ����� ���) ز�.ا���ن ����> ،�I'ی�ن رئ�C �!. ���6ل ز�.ا
 .!� Cرئ� 	5) �3, �!.�6#�.!;� Cن ا��1 و ��دم رئ�����) �\@ �;!5) ز�.ا���ن ����> و ��ی' ز�.ا 

$#�ل�� :�Eق �B' و د�;'ا�> در ای'ان،�;!5) ز�.ا���ن �> د$�ع را �;�م �> �!. و از ���?' ��ل> :�Eق �B' و ��ی' ��ز����F	 �E:ق
�B'	 ��ا��1ر اG.ا��ت ���> �'ا	 ��ی�ن دادن �) �;!5) در ز�.ا��F	 ای� رژی/ ا��.

$#�ل�� :�Eق �B' ود�;'ا�> در ای'ان
13 �BF 2009 �> 03 �'ا�' �� 1388 اردی

3-ارش $�ق �) ��ز����F	 زی' ار��ل 3'دی.:
'B� ق�E: <ل�� 	ری��?���

��?��ن :�Eق �B' ات\�دی) ارو��
��ز��ن ��2 ��� ال��@

'B� ق�E: ز��ن دی.��ن��

ب!ن� انA"O ا���L دان�1!4 ه!% اص�T!ن و  �Dم H�ش�C 5@!ب ب� ن,وه!% ا��#� و نN!�� در دان�1!4 
 

<��H����) ا��'� �': �4�5 ����> ا���5 ا��N> دا��5Bی�ن دا��0B, ه�	 اص�F2ن و ���م �-�;> �����) ا	 ��hب �) ��'وه�	 ا�!�1> و ' �
در ای� دا��0B, ص�در �'د. ��1 ای� �����) �) �'ح زی' ا��:

�;) ا�?�ن را Iزاد ا$'ی.I م�� (�
ا�
�	 �\1'م ��'وه�	 ���H> و ا�!�1> درون دا��0Bه>

�'ادران ا���5 "#�>،:;��1> و �?E1@! دا��5Bی�ن دا��0B, اص�F2ن؛
�-ی-ان "��#) ا��N> دا��5Bی�ن

�� �Nم وا:1'ام

�ر $#�ل و ت�ث�' Z3ار٣ا�!�ن �-دی� �) : ,�0B� ده) ا�� �) از ا�NEب ا�Z3 <� <�Nرد و => ای� �.ت و در ت��م $'از و �V�B ه� دا

�'د, ا�� �) ا�NEب  k2: د را��zن ا��.٢ و ٧I رز�� 	ه� (���� �'داد 
R�\� ,�0B���م ��!. Iن ه?�1/. ی;> از ����) ه�	 دا .!�دو��1ن �-ی- ��ور داری/ �) �� ت��م ���E) ه�	 �y�1P ��اه�ن ای'ا�> �'$'از ه��

��د��� Iن ا��. �-دی� �) I|ت�ان <� (� ��ل ا�� �) از ی;?�ن ��ز	 :;��� �!��د3'ای��) 	 ا�Z3 <� <�Nرد و ا�'وز روز	 ا�� 
��1یM ���;'د |.�?B�
�وت G (� دول� ��رد :��ی� ��� را 	ل) �� 

….��از ��� �-ی-ان د��ت �> �!�/ ا3' �> ت�ا
Iر	 …

�) Iن �) �Kن ��^�ر�3ن �'ا	 ره�ی> از �'گ ت2;'ات �!��د3'ای��) 	 ��د و ره�ی> از .�!�ا3' �> ت�ا��. از ���;'د دول� ���hب ��د د$�ع 
��?1> و|ذل� :;��� �����ل�گ و �� اد���ت> � ) I "�?�ت> ��ه� و 	ح =� �ن �� �'3-ارNی�، ت\�ل ��اه�ن و اص.E1!� (� ادb� ��ل) ا:�.	 

�) ارث ر��., از :-ب ت�د, :��) �'د, و دول� �'ی�) 	 ��د را W?@ ده�..
��2 و �\�, 	 ه-ی!) �.ن Iن و ی� �����رد 3/ �., د$�ع �!�. و ی� از ت��e' �> در �> وزرا	 <��5�Iر	 �'ادران ا3' �> ت�ا��. از درا�. 
�2�����!)، ت#��h> ��ز��ن �'���) و ��د")، ت��یV ه' �) ث���) ی� ='ح، �\� ا�'ای�@ ت� دو�1> �� �'دم ا�'ای�@، :?�ب ��ل> ارز	 �� 

٠|١،C�5� @��E� 	.ام، ��د ��ز�م دوم ا�E� دوم ت�رم و 	ت 'ی-، از رت )  .!F� �5ن و� د&ر، ا�'اج ا��ت�. د3' ا�.ی�،$�"#) ��2 ��ر ز
 	 (!����٧٠4��� ه�	 �����رد	، hG ر و���>! و�., و��.ه�	 �> ��ی) و ا��س ا:�.	 �-اد، �����> �'ق و 4hG �3ز، از ه�ل) 	 ����� 

���) ه�	 �> در �>، از ��& ر�1$ �'خ ��;�ر	،از ��V ز��!> ص��ات> و �3") $'�0>، از ���) �) ��ش و ��ZW ��ر, ��ا�.ن �.ر*، از ���2.
 در ص.	 �?�M، از٣٠ �����رد	، از ���F) �!.	 "!?�1> و ���F) 	 �٠ا��1Gد	 و ��$��	 �12> و ��ل�-دار، از �!�0ه�F 	 زود ��زد, و وزی' 

��1ر, دار �'دن دا��5Bی�ن و ��.	 �) د�1'ان ��	 د ا��0B,، از Iزاد	 ���ا��ن ا���0?> و در �!. �'دن دا��5Bی�ن، از �-ر	 �) دی0'
رو�> ا�� و ���5> �) �'�> �> ��ا�!.ش،از ت#��_ $.را���ن $�ت �ل، از ��ی�� و ت�/ ��>، از دائ> و ��ی�> ��F، از ��> ��Iد	 و �Zر ��ش،
�� ���از ا��21د, 	 ا�-ار	 از دی� و �E.��ت، از ت.$�� ��Fدت در دا��0B, ه� و :��) 	 ه/ ���ل) ه�	 ��د �) ���) 	 دا��5Bی�ن، از $�"#) 	 

�) :���) �> ��ا��!.ش، از….٢و دور��ن 
از ….

Iر	 ا3' �> ت�ا��. ا3' �> ت�ا��. از د��1ورد دول� � ) 5G'	 ��د د$�ع �!�. و ا3' ��> ت�ا��. و از ای� ��1ا�?�1 در ���B. ه�^�ن $'و��ی)



�!�. و ی� �� ت�پ و ت��;�1ن �) ��.ان ���ی�.… <��\$ .���� <��> از ای� �;?� زود رس �� ��F���3ن 
..��) �!� ال�F> �� �'"��� و :;��� �� �U/ ��ی.ار ��Pاه. �� .��ا�� �.ا

در �P� '�I را ��hب �) ا�
� 	 :-ب ��د�3�> و ��Fده�	 �'��ب 3' �� �#'	 �) ��ی�ن �> �'ی/…
ه/ �'گ �' "�Fن ��� ��- �Z0رد                     ه/ رو�_ ز��ن ��� ��- �Z0رد
وی� ��م �\!� از �> Iن ت� �!. �'اب               �' دول� ���Iن ��� ��- �Z0رد

��د �-ان �; � ای�م ���F3ن                                 �' ��غ و ����1ن ��� ��- �Z0رد
Iب ا"@ �) ه?� �3��3' ��ص و ��م                     �' :�_ و �' ده�ن ��� ��- �Z0رد

��-, �'ا	 �1/ دراز                     ای� ت�-	 �!�ن ��� ��- �Z0رد �K �1نeت� 	ا
�;'د                     ��.اد �Uل��ن ��� ��- �Z0رد �E� ن در�F" (� د&ن��ن داد �K

در ���;� W �K'ش ��'ان ��Z3 و ر$�                     ای� ���� ��0ن ��� ��- �Z0رد
�) ا�V دا�� W �رش $'و �B?�                     3'د �/ �'ان ��� ��- �Z0رد C�Iن 

��د	 �) در ز���) �?> ��#�B;� �F                     ه/ �' K'اW.ان ��� ��- �Z0رد
���Kر ��روان ��� ��- �Z0رد                     ��Z3 روان��زی� ��روا�?'ا	 �?> 

ا	 �P12' �) =�ل4 �?#�د ��ی�1B                     ت�ث�' ا�1'ان ��� ��- �Z0رد
�?�ن ��� ��- �Z0رد���?�ن ر��.                     ���� ز ��ای� ���� از �?�ن �) ��� 

��� از دو روز ��د از Iن د3' �?�ن                     �#. از دو روز از Iن ��� ��- �Z0رد
���ن ��� ��- �Z0رد <1P� ت�                     /�!��' ت�' "�رت�ن ز ت\�@ ��' 

در ��غ دول� د3'ان ��د �.ت>                     ای� 3@، ز �3?�1ن ��� ��- �Z0رد
�I>�� ای?�1د, دری� ���) ��ل و "�,                     ای� Iب ��روان ��� ��- �Z0رد

ا	 ت� ر�) ��'د, �) ���Kن 3'گ = 4                     ای� 3'3> � �ن ��� ��- �Z0رد
�) ��, ��E ��ت :;/ او��                     ه/ �' ���د�3ن ��� ��- �Z0رد �!$ @��

��;> د��	 ��y                     ی� روز �' ز��ن ��� ��- �Z0رد (� (�ا	 دو��1ن ��اه/ 
 (�4�5 ����> ا���5 ا��N> دا ��5Bی�ن �W' ر��> دا��0B, ه�	 اص�F2ن و���م �-�;>)

A ����% ا Lم ��$��2 ک,د?',A ����% ن!��د% �?#U] و =,ا$�!'� ا��:$��� اص�17,ا�!ن '!�� �?',�
 

از ��	 اص�ل0'ای�ن �!E1. دول� " F) اص�ل0'ای�ن :��> ��':?�� ����	 ا�Nم ��"�دی� �'د.
���ز �) �E@ از � '3-ار	 ای�!�، در �����) ای� 3'و, �� ا��ر, �) ا�NEب ای'ان �I., ا��: ا�NEب ا��N>، ت.اوم :'�� ا� �� در /�G 3-ارش (�
�> و ت'��� ا�?�نه� ا�� و "��Fر	 ا��N>، :�ص@ � �رزات ت�ریP> ����	 ص�لp و ا�?�نه�	 ت'��� �., در�?��?�' ����1 "��#) ا
<���� (Bی.��> ا�Nم �\?�ب �>��د. ��.ای> و ت.اوم :��ت ای� ��Hم �.ی�ن ه.ای� و ت.��' ا��م ���!>(ر,) ا�� �) �� ا�?�دا�� �;V1 ا
�. و در ��':���)��B!> دی�، ا�Nم را �) ��1 ز�.3> ا"��1�> �'دم Iورد.�B�ا�Nم و اص@ �G'1> و&ی�$�E)، �'دم را �) ص\!) � �رزات 

�1�) �'3-ار	 ا����P1ت ری���"��Fر	 و در ی;>�I ا��: ای!� در ,.� .��در ادا�) ای� �����) �� ا��ر, �) ا����P1ت ری��� "��Fر	 ده/ ت�
��Bر��ن �) �H' �>ر�. ض'ورت :
�ر �'دم در ای� ص\!) �) ص�رت �
��y ت#����!!., �>���. و ی;> از <Pس ت�ری�?: Rاز �'ای
د&ی@ ای� ا�' Iن ا�� �) "'ی�ن اص�ل0'ا ��ی. د�� �) 3-ی!� ���-د ��ر�H' ��د �'ا	 ده��� دور, ا����P1ت ری��� "��Fر	 �-�. در
:�ل�;) از ���;'د ���-د ��"�د راض> ��?�. در ���ن ��'وه�	 ����> ����م �) اص�ل0'ا، "�#> �) ت.اوم وض4 ��"�د ت� داد,ا�. و ای�
�) اص�ل>ت'ی� ای� ا��E1دات، �E.ه�	 .!1?�در :�ل> ا�� �) ��� از ای�، ت!.ت'ی� ا��E1ده� را ��1") دول� و �P[ رئ��F�"Cر	 �>دا
(Kن�!K .د, ا���� /F����، ا�1.ال و ��ر�!��> در ���) اG.ا��ت دول� NE� ی���ب �) :�ز, رNE�ص'یp و ".	 اص�ل0'ای�ن و :����ن ا
(� ��!K.ار 3'$1) ا��'G ه��0ن .����ر�!��> و از �' ت#�5@ و ت��e'ات �.ون �'ر�> ��رد ت�'�W 	ه�	ن ت���/�3'���G از y�Pره� ت��

�.ارد. <F�"ت� �����H' �>ر�. �) �� و"�د ه�) ای� ا�;�&ت ا���>، اص'ار �' ارت�E	 K!�� ت2;'	 در :�
�'د, ا��: �' � !�	 ��Zی'$�1 ت.اوم وض4 ��"�د، .��" F) اص�ل0'ای�ن :��> ��' :?�� ����	 در ���ن د&ی@ �;@ �3'	 ای� " F) ت�
ض'ورت ا�� �'ص) ت�ز,ا	 در ���E@ �'دم و ��'وه�	 اص�ل0'ا �B3د, ��د و $
�	 ����> ��21وت> در ��Eی?) �� وض4 ��"�د، �.ی. Iی..

�� ای� ه.ف «" F) اص�ل0'ای�ن :��> ��':?�� ����	» ا�Nم ��"�دی� �>�!.. �FUر ای� " F) ا����P1ت> �' �\�ره�	 زی' ت;�) دارد:
��ن ا���> را1�G و (�E$ > �) و&ی����ال1-ام  	ا��م و دارا R� ،مNا� (� .E1#� 	وه�'��-اص�ل0'ای>، "'ی�ن ��م ا�NEب ا�� و ه�) 

در�'�>�3'د.
2.�?��-اص�ل0'ای>، ض��� ت.اوم ا�NEب و اصNح=� >، ض��� ��ی�ی> ا�NEب 
3V�= را <�Nا� 	ر��نه�I و <�NE�-اص�ل0'ای�ن �� ���5�)ا	 از ��'وه�	 ����> �) درص.د ����1ر�;!> ��د,، $�ص�) 3'$�1 از اص�ل ا

�'د�.، �'ز د��!> دار�. و �� Iن ��Pل2!..<�
4	.�Iر���� ..!�<����ر�I.	 ��ز�3ر ��?� و ص'ف ='ح ��اض4 اص�ل> و Iر��ن3'ای��) �'ا	 اص�ل0'ا ��دن ��2ی� ��-اص�ل0'ای> �� 

��ر�I.	 و ���;'د ��ث' و ��G@ د$�ع ت�Eی� Iر��نه� و ارزشه� را �) ه�'ا, دارد. (� (����> �) ت
#�I yر��نه� �>ا���5. ه��ن�3
-�F!.س ��':?�� ����	 FK',ا	 ا��NE> ا�� �) اص�ل0'ای> و اصNح=� > را در �!�ر ه/ ���hب �>دا�.. و	 از �.ی'ان ��$_ ��Hم5

 ��ل د$�ع �E.س ا�� و ��ل)��ر	 از ت�5رب �.ی'ی1> را �� ����P �1#�دل ����> و $'ه!0> ��د ه�'ا, �'د, ا��. ����	، �8,�0در 
��0, $'ا�3' و $'ا"!�:> دارد و از ه�) ،<���� Mرای 	ه�<B���Hم $�رغ از �'ز .!��$'ا�3' و $'ا"!�:> دارد و از ه�) ��'وه�	 ت�ا
<��!� Rو$�ر و = #� در �'ای (���'وه�	 ت�ا��!. $�رغ از �'ز�B>ه�	 رایM ����>، �>ت�ا�. �F', �3'د و او �.ی' دوران «�\'ان» ا�� 
��0, ا�1'اتbی� ����	 و ت5'�) �.ی'ی� در �\'ان (� ،/�F"ا�� 	.�I!��4 در� �ه���> و ����.ه�	 دا��> Iن و �F" 	��1دGان ا'\� �� (�

���ز�!.ی/. '1B�� او
���-د �?E1@ و $'ا�3' ا����P1ت ری���"��Fر	 ا�� :��ی� از �' ا��E1د ی� از �' ���Kر	 �'�> از ��':?��6 ،	���� ��?:'��-



� d� ن راI و �?��P?�وزی' ��P[ دوران ا��م در Iوردن ��'وه�	 ����> �1#.د �) زی' 1K' ا�NEب دا 	&�� ��$'U (��B�����	 را ��ی. 
ارزی��> �'د.

7(���Bر ا�� و �� �' ای� ��وری/  <��!� Rز �'ای����-دی� �'دن ��اض4 ��'وه�	 ا�NEب �) ی;.ی0'، ه/ ��"V رض�ی� الF> و ه/ -
��':?�� ����	 ��ی. در ای� �?�' �3م �'دارد و ��'وز	 ای�Bن در ا����P1ت، �3م ��!.	 در ای� �?�' ��اه. ��د.

<��!�ای� " F) ت�ز, ت���C ����> در ��ی�ن ی�د Iور �., ا�� :«" F) اص�ل0'ای�ن :��> ��':?�� ����	» �!;' د��1ورده�	 �d � دول� 
_E\ت 	4 �'اGو در وا .���?� و �� �#�ره� و ��123ن ا��NE>- ا�I <�Nن ه/ ��ا ا�� ا�� �) ��ر�I.	 ای� دول�، ا�;�&ت ����> وارد �>دا
��!.، و&ی�1.ار و ��ی !. �) ت�����ت ��ر�!����) و "�#> �) د�����G ،.�Iر��ه��� Iر��نه� و در �?1' ه��� ��123ن �1B'* �) ای�5د دول1> 
/�!��P?�وزی' ��P[ و ��$_ دوران ا��م �>ا�.یB!.. در ای� را��1، د�� �?��.ت و ه�;�ر	 ه�) اص�ل0'ای�ن را �>$�Bری/ و Iرزو �>
در $'دا	 ��'وز	 �F!.س ��':?�� ����	 در ا����P1ت ری���"��Fر	 ه�) اص�ل0'ای�ن ��- ا:?�س ��ش ��$��E و ��'وز	 را در ��م

.!���د ا:?�س �!!.. ا��. �) �� ز���� ره ' �#H/ ا�NEب، �'دم �-ی-��ن �'گ زری� دی0'	 را در ت�ریn ای'ان ورق �-


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


