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  )2012 ا����ر 6(1391 ��ان 15 -���� 

��ر �رز� ه���ار ر        �  !�" ��  و وا�%) '&%$ #

                    وزیر د�1ع ای�/ت �-�, اری*�                                       

                                                           ��-  ا�رام ا�4ی3�%� 


	ر ��ز� ا��� ��� از ) 2012 ا��	��4(
�رات ر���$#"! ��  �ی� ا
�0	ره�� رو���، 3�4 و ه"� وا�"1  0/ +.	د و -,"� +$�* وزی� د'�ع ای�%ت 

.B	ن <��9 @� وزی� د'�ع ا$�ی:� ی? روز < از ا��از 9=� . $���; ا$�ی:� را �� ا67�89

	ر ا'9�Eس��ن �9ر�Cی�! و �9ا$���  	د را ��� ��ن دا6H و در واFG ر��

�! ��د�"H�9ر�G �� /

	ر ��ز� را $��� 6 $"��I +ن �	د @� . ر��JK او
+��G ��ز� �� ��� ا�L�9د از 9���G! ه�� ا$�ی:�ی��ن �� ��ا� ا'9�Eس��ن 

�M8ار� $! 9�	د�N� ، �9� و ��ن داد9��8"� . F�� در ;�وزی� د'�ع ای�%ت $��
ا$�ی:�ی! در �"R ��ا� @Q$�3 ا$"�6 و حO  #� �89ران 6JK �� ��1 از دو ه*ار 
��; ا9H ��0� 9س��ن�E'6 ا��ح��  .  


	ر �� ا�K وا�"1  0/ +.	د و -,"� +$�* وزی� د'�ع ای�%ت $���; در ��ا�� ر��
 FGدو ه*ار ا$�ی:�ی! در وا �� �H�� !��"H�9ر�G از !H�9 �@ �9�> ل	G �� ز���

�9�H ��0� 6 او��ر $� در ای3 ، ا�89*; ه�� ر���ا� ح��	ر �0	
�� �

	ر ا�
�رات H�9! از �4س6؟ از +ن $
���، +ی� �� �� $"�'F و ا�
�رات ر��

�! +ن �U ا9! دارد؟ ز$�"� ه�� ا��ای! و	7�ی! و ه	س�9س��ن ه�E'ا V.�W$
 ��� ا�6؟ $�W	ر و @� �4 حUس�$  

  

 �  ر"�!  ���ر �رز� در �9ه8 ��ز� �� س��س6 ه�

  :سردار -�� داود 

9�ص�ف 9��
	ر در <! @���  ا�6 @�  ا$�ی:�ی! ه�ن=� از ای��C�' 3 �� ر��
 ��L� ن ��ر����و � ��ار9
89 ;��رت +ی"G 1 را در�اد; و ی�ران ه/ @�	او ی�  �9


	ر �� ح��ی6 9=�$! و $�.! ح�����1 را �� ��ز� در ��وش �:0"�، +ی� ر��
��دار $��� داود �"��ی�9 1L9 د را در	6 @�  �� و در @#,��6 از ص�د +ن ا

�6 ه�� او ��ه� H	د؟ ���  

�K 6	�Kد رو�! و ��8ت ا$�ی:�ی! ���� داود �� ��$ 6���� [9�\H در
او +9_! را �� ا$�وز ر�� . ا'9�Eس��ن ��ز� ���9م و H:س6  	رد; ا9^�م داد

 ��ی
@ �� ����L$ 3�8 در"�
	ر ��ز� از @^
�* ار@1 ا'9�Eس��ن �� �aح ��
،�. در ���! ص�ارت ا9^�م داد)�G /�9)1963 – 1953ن b#G <��س��ن $�7	ا9

��� رو�! و ) 1955(.	ی� ���K را دای� ��د�و @Qی�� ای3 @^
�* ار@1 را �� ا
�� �� <��س��ن و +زاد ��ز� �� G	ل ��L$ رو� در	H �� !$�=9 3 روا�ط�$Q@

6'�K م	9س��ن $�:	دش <�0	6 را ادا$� داد.  ������دار $��� داود ای3  .
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� اوH !9���G !$���9 6 و دو�L'i$ ?6 �� ی����$6�L'i و� �� .  در ای3 

�* ار@1 ^@608�$ �� !��� �� <��س��ن و �� �aح رو��L$ ا$� ���9$! او در ،

 	د و  �9	اد; اش از 79س����9���G 3ن . +زاد� ��ز� <�0	9س��ن $�:	م �	د
 6����  . ���9م  �	د9�ای3 

  

  رز� از اری*� �� <�=>�ت��39$ ا�4;�رات ر"�!  ���ر �

�-�� داود از ��رو  :  

�� ا�9=�رات ��دار ��.I ای3 ا�6 �� ا�9=�رات ح�$� ��ز� از ا$�ی:�ی! ه� 
� داود از H	رو� در روا�ط <��س��ن و ا'9�Eس��ن ��0$
b$�� 6 دارد��$ . �Kا

��دار $��� داود �� H	رو� از -�یO روا�ط 9=�$! $"��#�ت دو����G�� �9ار 
���.�س�! ��د	� ja� رو� و	H ذ	J9 � ;ز	9س��ن را در ح�E'و ار@1 ا 

�6 ه��  �ر�! او را �����ه#�� H	رو� در +ورد، ا�9=�ر دا6H @� روس ه� 
� و ح�� در ح�.6 روی�روی! 9=�$! او را ی�ر� ""� ��� �� <��س��ن @Qی���L$ در

�"9��. ه� �� �� $�#�د @	ه�! 4"�3 ا�9=�ر� از ا$�ی:�ی! در ح�$� ��ز� �9* . ر
ا$�ی:� �� "�� ) 2012 ا��	�� 4(ای��JK 3 � او در + �ی�J"� 3ا9 $\#	�U@! اش

U"	ان  �*ر��Kن $��� ا���ا@�nی? ا'9�Eس��ن ه"	ز MN9ی�'�� ا�6 �� ا'9�Eس��ن 
، ح:�ی6 از 4"�3 " از �	� <��س��ن $	رد ح�aت را��! �Gار $! ��Kد

  . ا�9=�را@! دارد

  

  و اروز اری*� در � دیروز ��رو� س�4? س��س6 ه�ی*

  : د�Cا� ا4�B1س��ن و ��Aس��ن 


	ر ��ز� ا$���  ��.I @� از ا�9=�رات $���0 $�ح	م ��دار$��� داود و ر��
�6 روس ه� و ا$�ی:�ی! ه�از روس ه� و ا$�ی:�ی��� ! ه� ، @���0 و ی:س�9! 

. ��س��ن ا�6 و <ندر دو دور; � �7$�o ز$�9! در $"��#�ت و دU	ا� ا'9�Eس��
�; �Gار روس ه� در ه��ن ز$�ن H	رو� �� در رأس �H�>ر� '�و	ا@�N$ای3 ا

� و ح�� در +�qز $"��#�ت  دو����9 و روا�ط 9=�$! �� ا'9�Eس��ن از "�Hدا
 ��,� ��
.���، ا$� در "�JK 37�#9�ار� $	b��� FC در $"�ز�U �� <��س��ن ��

G	$ از !=J. و !����o دو.6 ا'9�Eس��ن و در U�b ح�� �� ح��ی6 
��6 ا$�وز ا$�ی:�ی! ه� �9* در $"�ز�U $��ن ا'9�Eس��ن و . �N9دا �"���

6��6 دی�وز روس ه� در ز$�ن H	رو� ا���. <��س��ن در واFG ه��ن 
�اران ا'9�Eس��ن از $��� داود @� ز$�م داران ح*ب �������س��ر� از 

�U و $�7ص�6 �� @	ه/ ه�:�ر� و ح��ی6 روس ه� در $"�ز�O در د$	��ا@�?  
ا$�وز  و .�	9س��ن $�:	م  زی�  �j ر'�"�<��س��ن �� ��  ط دی	ر9� و K	ی� <0

ا�9=�ر ح��ی6 ا$�ی:� و �9@	 از ا'9�Eس��ن در $"�ز�U �� <��س��ن @	�ط ح����ن 
 �L�و�G! از ی? . ��ا�! ��1 �9س�96* ح����6 � �0	ر $� و ���ون از ح

�	.� ��ران $"�-O $�ز� �"� ا'س� ا'�Eن در $	رد $	oG ا$�ی:�ی! K ��ه� �� 
6JK ��م �� +ی� H�� را در ح��� � $�b��L ه�:�ر� $�:""��ا$�ی:�ی! ه� : <�
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 ��aح ه�� $� ��� $�8	ی" �و ��? ه�� $� و�G! $�7	اه�� �� <��س��ن �^"�8
 �  . را �� زM8� 3�$اری

  

3*� س��س? و را, ح� س��س? :  

+3�8"��� �� ی� �� @^
�* ار@1 �� �aح ��L$ 6

	ر ��ز� در ���  �� ر��
�37 $�8	ی� $��	ان b:0$ �� +ن  �<��س��ن از ر�	ع �� رو���، 3�4 و ه"

�! �0	ر را حb ��د ؟ �U 6 ی�'�"! و�ای3 ا��از 9=� و ای3 +رزو @� �4 ح�� د
 FJ9 �� ت�E���6 ح�� در $�ح�� � اد�U و @#��� 	اه� �	د؟ و +ی� ای3 

�#t 6
  ت و <��0'6 ا�6؟ ا'9�Eس��ن در �

6 <��u ه�� $��ا$� +�J �� !_9و@! �� ای3 <��1 ه� ارا�� H	د؛ $�:3 ا
�! �	دن b:0$ $��ن ا'9�Eس��ن و <��س��ن �� $��8دد���. و�Cح6 دارد �� 

 �Uز�"$ b6 و را; ح��! ا��� � �U9س��ن و <��س��ن $"�ز�E'ن ا��$ �Uز�"$
 !���� bه/ را; ح�#�\�$ .a� ��"3�8 از رو��� و 3�4 و ح��  �ی�ار� 4" 

�!  	د را �� <��س��ن ��� b:0$ ان	���9 ��� ری�0 در ����0 از ا@	$! ه"
�"3�8 �9* 9���	ان �� @	ازن ��  �ی�. �G /�9ن ��HMK دارد ، حb ��د ���� ا
 �ی�ار� �aح از +ن ه*ی"� � ا'*ون �� +9:� . 9=�$! �� <��س��ن د�6 ی�'6
��س6، �0	ره� در @	ان ا'9�Eس��ن 9�در �� �"3�8 از +9
� +رزو�  �ی� ا

  . �Hایط  ا'9�Eس��ن، �� $"�'F �0	ر $� در �
t 6#�ت و <��0'6 ��ز�Kر� 9�ارد

 �� b:0$ !���� bا� ح�� !����ا$� +ی� در ا'9�Eس��ن اراد; و U*م 
�6 <��س��ن b:H  	اه� �K'6؟ ���و ی� +9:� ا'9�Eس��ن ه�_"�ن در �Kو 

9�$�ه�� ���9م ح����ن  	د �  .  G�� !9���G!  	اه

  

 

 


