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ی+� و ھ() %�ه ر&%$ #�"�ر    
زی  .
وج ,�ای ا�  
 2014 در �"�ر

  

�ی� �� از �� ����ر ��زی ��ر دی�� و ��  �� ��� %�ر�$�ی 
#" !� ��د ���وھر

وی . را -�در ��د),+ ���م !� ��ت ھ�ای$ ای� ���وھ� و  را )�رد ���ھ' &� ار داد
ز)��$ از ��&7 ���6ران ھ�ای$ ���� و !�م ��4�5ی ���وھ�ی ��3)$ ا�12�0#�ن از 

�62وری     13(1391د� 25&�ای ھ�ای$ %�ر�$ =>� �;: �" ده ��8��3)$ روز 
�6�" در !� ��ت  )2013
 �,� F��
 "5G,( �3)��ن دا% $ و %�ر�$ در�)I#�ک 

��. در )��ن &������ن ای��
 "#I�  J�� ����;�ده 
�، ا=#!� ��ت �" از ھ�ا���Kی 
��ر زن و M,K ��دک  Nا)� در .����ا��ن ط��6ن ای� !� ��ت =" �;� از &�) 
�)F ��د�

��F#& "� J ر=�� �,� $��  ،�" �" &�ل =��FR2 هللا وا�Pی  وا �
�ھ�Uر ی�$ از آ
��ر ده ا�5!�ه ��د �" �2دی �JدیX �" ا�5!�ه و از �Jدی��ن ا��W;P ا,�Vی �2)�


�در و 2010=�ل  "#I� �,� م����0ا$ دا.  
  

  6+�ت ر&%$ #�"�ر از ,�4 �
���ھ�ن ط����ن:
��& "#����ر �" در ��+ ا�02ان�K F=' در وا�,' 
�ی�  �� ���ار�'  ر

�2)���ھ�ن ط��6ن در !� ��ت ا�12�0#�ن -�6: ) F#& ت از��د �" =��ر ������( 
�� �����;:)���دد. ر Y=�K '=�K ��6ن �" ��  ��ر ��زی �" ای�2)���ھ�ن ط� "�

�$ )�F !� ��ت )I#�ک ���وھ�ی ���� و ��0( "�او و دو#' )$ �,�,� در %�
% :�� !� ��ت ��3)��ن دو ,� "���ر  �� ��� �" �د را !ا�12�0#�ن N" )���د��؟ ر

�� را در وا&+د
�,�ن ای� دو: =#�ی' ���د �)�رد %I\ و R8] %�د &�ار  ، � �" آ
��ر �" !,�ان �2)���ه &�ای )0 [ ، رو�P" داد �� ���. !� ��دی �" از =�ی ر

�� را در ای� �,�$ �" ��  ��5��: آP ,� و�د )�����رز)$ ���وھ�ی )0 [ ا�12�0#�ن را 
��ری آ&�ی ��زی و دو:ِ �,�ن ھJاران �;� را ��ای ا ��:  =#���م و ��5ی ری�=: ��

�Jد %�د 
�ن )�رد ��دی� &�ار )��ھ�.  �#P ��  ز!�): او &����$ داده ا
���ر �" !,�ان �2)���ه !��)$��ای ����" وا�,' و !� ��د ر &�ای )0 [  �� ��

�� را در ایا�12�0#�ن  ��5��: آP \,� و ھ�7 )��_R� ھ\ )�رال &�ای )0 [ را "� �
 $5G,( ا=#�`ل و "N ه )��ھ�� � F0#�ن ��ط��,a �� د
�,�ن دو: و ا�12


�؟ �� "#
  )�#�ا�� و��د دا
  

  ری�: ھ�ی .�> ر&%$ #�"�ر در آ.
ی7 6(
 �: وا748�9:
��ی ا%�� �" در ��زخ وا�$�#0  ��ر ��زی در =� �� ���ھ� N,� %�ر�$ =#�Jی ر


�� و  �6% ��J�( �K و �00#�$ از %�ر�$ د=: و \I% �(0:، ا���;: آور 
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$ ھ� را -�در ��د ریI" در ا%�� او �" �2)�ن ��&7 ھ����" !� ��ت ھ�ای$ %�ر�
  �" وا
,�#� دارد. =;� ای�Iن 
��ر �� �����  )��1391ی19( ه ا)�ی��آ%�ی� =;� %�ی' �" ای�`ت )#�� در ر
�%����ر ��ز%�ط�ات  �� ���ی 
$ ���I:. ��رک او��)� از )�ا��ات دو���6" �� ر

����I �" از  $ز �� =� آ�,�ای )�ا��ا��%�د داری ��د و �4�P �#P �" �;#��ی )�رد 
�6ت �G( ی�2#" ��د. ��رک او��)� �" ���0ری از �ر ��زی ��وی�� �� ��� وی=�ی ر
 +G& 0#�ن و�)6,$ �� %�وج &�ای ا)�ی��ی$ از ),�طc رو=#�ی$ و و`ی�ت ا�12

$(�3����وھ�ی Y=�K �� =�دی و ا%#�eر  ،!� ��ت  F(�� 6: �;: و از %�وجf(
��ر ��زی از �4ورت ��وی� ا�#>���ت  �� ���ا)�ی��ی$ ��J -�6: ��د. او��)� �" ر

��ری  �#" �I2�Kری ��د �" �=>� �;: و �" ای� 2014در =�ل 
;�ف ری�=: ��
��ری ا�12�0#�ن  ��Pی: %�اھ� ��د �" از ا)�ی�� از �2دی در ا�#>���ت ری�=: ��

7 &�)$ ، ا�#��!$ و =��=$ ���ی,��$ �,� و )�دم ا�12�0#�ن ��وه ھ�ی )># 
$ �" �" ��F�f اراده ی %�ی' در و��د وی ا!#��د �,,�. �P ر ��زی در�� �� ���ر

P =;� %�ا=#�ر �در ایF  F�I(ie(� :��&�Rی$ ��3)��ن ا)�ی��ی$ ��&$ )���ه در 
�2د و ��\ )�رد ��3ش در 2�� ��Pی: &�e =;�� را از  ،ا�12��0ن ��د و اJ2ون �� آن

  =� )$ �Kورا��.  در�K :����P2014 از 
  

  �"�ر ھ() %�ه �
ای ر&%$ #�"�ر �
زی .�اھ� ��د؟ 2014آی� �"�ر 
��ر  ��ر ��زی � �� �����ر  2014ر را �" �� %�وج ���وھ�ی %�ر�$ آ�8ز )��Iد، �

��ن =>� � �� در � �$ ��8ت ا�12�f( $� و از ��  ;:. ھ;: )��ه ا�12�0#�ن %�ا
 1365و&#$ دا�#� ��V] هللا آ%�ی� رھJP �6ب ��P\ د)���ا��c % X در =�ل 

 $ ( "��e( ی ط�ح و =��=#$  را �,�م��
��ی 28ارا�" ��د، ھ��ن =�ل(%�ر
�6%���ر � �یJی�ن ا)�ی��ی$ )1365 '=�K �ای "� Y=�K درCNN  "� "(ادا a,� ا��

 ،���� �,�ن ده ��ر �" ای� =�ال « ::�;ی��� آی� &�ای 
�روی �" ��Iر
�ن ��ز)���د
Y=�K داده ام. 2�� )��,\ �" دو=#�ن ا)�ی��ی$ )� �G$ ا`�#�5ل ھ0#,�. �" ھ��Pل 

�دد، ا�� )�ا�52ت ژ�� �Vوز از ���ون &G+ ���� )�ا% " و ای��6ر دی�� ���ار )$ �,\ �" 
�" ) $ �" ��اc2 و )�52u: �" ا)�Rء ��e( ز ا��=� و ا�����= Xی ،�(�V����د ��

�I� 0#$ در��>�اھ,� )��� و �" ��Iر  ر���ھ�� 
�روی =�=�� $&�� �(
��ی �_�  »- ��و=: 
�ن !�دت %�اھ,� ��د. ��را�' ا)� ��V] هللا =� در اظ


�روی ��2: )#�ر��ً  �4 ��
�روی را �Kی�ن !�� ����P#' در )�ه ھ�ی و 
�$ روز ��Vت ) $ را در 13682د� �V#(26وز %�ا�� و روز �(���(��و از �I� و  

�2)�ن روز ��Vت ) $ و �I� ) $ )�رد ��3  و����Kی���$ در ای� روز =>� �;:. 
��ر  N �6ن در
: او �" ��=y ط���دا�#� ��V] هللا  ھ�| ارزش و �}��zی را �� =�

.:
���ا �V� ،�
 Jآوی c P ��  راھ$ آری�
+G5( �ر )� در ای�I� ر�� �� ���ز)��$ و  آی� =��=: ھ�ی %�ر�$ =#�Jی ر

 "[��ر ا#��س ھ�ی ای�Iن  از "��ادران ط� ��ای 2014=;�ه ھ;: )��ه را در �
�� %�اھ� ��د؟  K ن�Iای  
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��ر ��زی در  �� ���-�ف ��3 از ھ�" 4_7 ھ� و ���6د ھ�ی دو:ِ ��ھ�6ی ر
 :��ی ��� ا�  $ در &�Gر �2=� ��ی� دو ���I#� از ی��ھ" �" در ارزی��$ =�ز)�

��ن  ��eرت ی )��Iد و -�ف ��3 از آ��" دو: و ز!�): ای�Iن رده �,�ھ�ی �
��ر و ��5 ی�I�  ،:2��c G(F در ��P �#Nی: ���وھ�ی ا)�ی��ی$ و $��8  �� ���ر

د. )_�-� ا�12�0#�ن دار ��ای 6z: ��ریYدر رھ�6ی ای� دو: ا2#>�رات ���0ری 
�ل 
�. در در !�-" آزادی ���ن و )�6G!�ت )#� در دوِ: �" رھ�6ی ویا�12�0#�ن 

�_ �\ و ����" ��ی�ه �K از دوره ��ریX و )�#] =#�Jی ط��6ن ���1ات !�3\ ��$ 
 .:=��K و د)���ا=$ �� ���م ��=#$ ھ�ی' ��&�ع $������ی� ی�2:. ا�#>���ت �Kر

��ری  �" !,�ان یX ا-F در 
�F ���ی ��3م =��=$ )6#,$ �� اراده ری�=: ��

 ��=$  ��0: و M,K در -�ا%#�eص �. )�دم ! $ ر8\ �5 ] و �> J��� 7ار 

. ا�12�0#�ن از ا�Jوای ��� ا�  $ %�رج درج &���ن ا=�=$  ��دی��Kر��ن �" ز��ن 
ی 
�، در )��اق ���" د��� &�ار ��2: و )c2u �" ای�Vد روا�y ���0ر �0#�ده 

��ن %�رج ��دی�.  � �� X���(� Uدی�0#�ن در��� ���ان  ای�ھ� ارزش ھ�ی )�رن در ا�12
 "���ر ��زی ��8\ ھ��� �� ����� �" دو:ِ ��ھ�6ی ر�I�( ده��
 a,� و

 ِ7ای� ارزش ھ�  وا�0#�$ �" %�رج )�Vی آن ا=:. ط��6ن و ��وه ھ�ی )>�
"���ر ھ���� �� ������ه )�0!� ��0ی ر  .�� �" !,�ان !�)F و )�Vی آن ��ار

��ر  �� ����� �� د�2ع و ��Pی: از ارزش ھ�ی )#���ه و )ر ;: �� ��زی �,�<
 .�
�� "#
��ر ھ;: )��ه دا � ���� )�#�ا 
��5ی: رو�P" و اراده ی )>�;�ن ای� ارز

ا&+ �� د
�,�ن ���وھ�ی ��3)$ ا�12�0#�ن �" �� د
�,�ن ای� ارزش ھ� و در و
 :����P مJ #0( و ��R#( �,�,� $( ر ��زی�� �� �����ری ��ای ر � ��,N و

��ر  در ��8 آن، ��ادران ط�]ا�12�0#�ن ا=:.  �� ����6�$ �� رو ��زی و ا2��ر ط�
��ر راھ$ آری���  ارزش ھ�ی 
�F ��2#" در P��): وی آ��$ را %�اھ,� ��د �" در N

��V] هللا ��د��. د�#� ��   
  
  
  

 


