
www.goftaman.com 

 

  دا��ر��� ارف زی ��د���ذ

30-03-2013  

  �وء � �ھم ھ�ی ��� �� را �رطرف ���ت.  آ��ی ���ل زاد ھ�ی ������        

  دارد.��رم ر'�س %�$ور آ�#ده ا,+�#���ن �� ��( آ��ی ���ل زاد وھ�)را'� ����� %��&� %$�#� #��ز

در وا#)�ن ������ #�ود آ��ی �وی �و�ن �د�ر��'ول ھ �� #��� ��رون �رزی ا��د  �� آ��ی ���ل زاد 
ر د  ��2013رچ  �13ط��ق �� �1391وت  ��22ر�/ 945ا��د ��ره  �� ا�ن ������ در ھ �� #���#

�ز�د �رآن آ��ی ���ل زاد و�� #ر ر��د . #�ز ���ت ھ�ی �&��ر �ر�وط ا,+�#���ن ( ��ر#)�ر)وھ�2#�ن ��
��5 وارد�و  �8طور��رک ������ #�وده ا�ت �� طرح �وا6ت  ��5 وراد�و آر��#�8 ��ر#)�ر�� 

 �� ���   6ت آ��ی �و�ن �ود.ا�وطرح آر��#� �

 ��م ��'��ت �ذ�ر دھم �� ا�ن #و�� ����ل از ا�#�9 در �ورد ������ ھ�ی آ��ی ���ل زاد ���ره ا'� دا
�د دن آ��ی ���ل زاد #��ت و�ن �� �� �#ظور ����� و;����#� از ,&�:�ت ھ�ی ����� و �� ا����ل ��#د

#ظر �ودرا �� روی ���ذ  ���� ?<�� دارم و�ر#وت ا,+�#���ن ����� ��ث �( ھم وطن �� �� آ�#ده
  آورده وآ#را �� وط#داران در ���ن ��)ذارم . 

�� �و�ط  � �ود��وال ھ�ی �� آ��ی �و�ن �طرح #�ود در�A�Aت ھ��ن �ٌو � �ھم ھ�ی ����� وا,واھ�
 �ود وBروه ھ�ی ���:ف ����� ھ�ی ����ف ����� �ور از �دت ھ� �� ا�ن طرف �ر �ر ز��#$�  Bروه

را ���ب  ا��� �9<ت ����� ا,+�#���ن ���A  #دا�#د او�����  ھ�)را'�  زاد  �ل�آ��ی ��� �� روش 
 �# را#س�و�ت  در ادارها#���ب آ��ی �رزی را �� ��ث ر'�س ��'و:�ت  ��رھ� #�ده ده �� ,  ��9رد#د

�� در �ذ�ر داد   �طور وا5E.  وآ��ی ���ل زاد درا�ن ������  #��ت ��دھ#دآ��ی ���ل زاد ��   آ:��ن �ن
�# را#س �ن �� از %�#ب ��ل ���د �و�ط آ��ی ا�Eر ا�راھ��� رھ�ری ��د و #���#ده ر��� ا�ر��9ه 

�$م �# را#س �ن در آ��ی دا��#زھ��9ر�� ��ث  او و:� #� آ��ی ����زاد درا�ن ��# را#س آ��ی دا��#ز �ود
ا#س �ن #���#ده ھ�ی آ:��ن , رو���, ھ#د و;�����ن #�ز �Eور دا�#د.  Bروپ ر�ز�د �ر آن در �#  دات 

ا�راک در �# را#س  ���د ��ل , Bروپ ��رس , واز ;�ور Bروپ آ��ی �B<#�ا ,روم و�� Bروپ د�)ر
Bرد�د و:� ا���د �� ��ث ر'�س اداره �و�ت  ;#$�د #ب Bروپ روم ��رت از %� ���ر دا�#د Bر�2 آ��ی

و�&د از�+�وب دن ط�:��ن �#�رول ���ل  ��ل در ��:��9 �وی �ر�ن Bروپ #��ت �� �� Bروپ د�)ر �ود
#$�د روم   � ?$ده دات��د ��ل را ��ارھ�ری Bروپ  در ��# را#س �ن آ��ی ��#و#� و را �د�ت دا�#د;

رد #�ود و�� Bروپ د�)ر  Bروپ ا���د ��ل ودا#���ب   اداره �و�ترا �� آ��ی ��رت �� ��ث ر'�س 
�����H ���6ره Bروپ روم آ��ی �رزی را �� ��ث �&د از 2#د روز #�ز #ظر آ��ی ��#و#� را ��'�د #�ود#د .

Bد #�ود �� �ورد ��'�د آ��ی ��#و#� و دو�$# وآ��ی ���ل زادد�)رBرد�د  ����� روپر'�س اداره �و�ت ;
  �5 �رد �� وی در�ورد رد آ��ی ��رت وا#���ب آ��ی �رزی رول #دا�� ا�ت  .Eدر ������ �و

ود ��   آ��ی �و�ن از ���ل زاد در �ورد �دو�ن ��#ون ا���� �ور �ود ی�وال �&د�� �� B  داد&� )�
�� ��دا##د و�&�E ھ� در������ ھ�ی ��و�زون  را ��'ول �+�رات در�واد ��#ون ا��آ��ی ���ل زاد 
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�&داٌ  د��#ون ا���� �� در :و�� %ر�B  ��و�ب  ا��� در ��ن  �� ه �ود#داد?� #�ود #ر ده  �6�Aتو
;#%�ودو �ورد ��ص در ��ن ��#ون ا���� در  �� �ود  �+�را�� �و%ود آ�ده ا�ت  و��� اد?� ده 

ده   رو#���+�رات  �� 5���ن ا��� �� در :و�� %ر�B ��و�ب د �� ��#� �� �و�ط آ��ی �رزی �و
�+�ر در��ن ��#ون آوردن ,رق دارد . درا�ن �ورد  آ��ی ���ل زاد �� و��Eت �و5�E #�ود �� Bرد�د 

�( %#%�ل �زرگ  �ورت ��)ر,ت  ا�ن �ر�تاBر��رآ��#� #��ت و�&د از ��و�ب :و�� %ر�B ا���� 
در �دو�ن ��#ون ا���� �( �&داد ا��ص ��'ول �� #���#د�B از �ز�د �رآن  ورد ����� را �و:�د ��9
�ود#د  �د �ٌو در��#ون ا����آھرBو#� ;�ش  �را�بو��داد#د ��رج ��ص د�ت ��9رد#د Bروه ھ�ی ����ف 

#دارم �� در  �� ��د��#ون ا���� �( �9و�ت ا'�<,� �ود و�ن و�ن Bذ�� از آن �9و�ت در و�ت �دو
 یاز �+�ر ��#ون ا���� ��#د ده ��د ودر��ن ��#ون ا���� �دام �+�ر�رو�دا'� ز��ن � �رت �ن 

د رو#�� #)رد�ده�� �'�اد�� �$�ر�� �#ظور ,$��دن �$�ر �روف و����ت  ,Aط  و:� از #)�ه اد�� �� ا#
ا��ص و��  ���Hر #����� ا�ت.��#ون ا���� را �واد ��ھ�ت ا��� ��ن و( آد�ت ده )��   %�Bز�ن ده

Bرو;� �� درا�ن �ورد ��&� ;را#� ��9##د %��&� ا,+�ن رادر ا�ن �AطL ز��#� و ���س �� #���وری 
وا�وا  �ده و �� ا�ط<ح آب در آ���ب د�#�ن �ور��ر�ز#د ��ر��ت ���� #�در�ت�#�و2#د د��)� 

ر�ر��ن �را �� ��ر �و ا��د #��ت"��)و�#د : ��  2#�#�2  �##ده ".   

اداره #ظ�م  �م ��وال د�)ر از آ��ی ���ل زاد در �ورد ����م ����� �ور �ود �� آ��ی ���ل زاد ��
در %واب ا�ره #�ود �� ا,+�#���ن در%#N  ��زھم آ��ی ���ل زاددر :و�� %ر�B ��و6#ده ا�ت �زی را �ر

ا#�ر� ��9 ر�� �ود و�رای آ#�9 طوا� � ���Aم  و�( :E&�ف و د,�9و �� ��وک ا���� ��:�  ھ�ی ��
 ����ف  ���B5روپ ھ�ی  ھ�ی � و�ود �ریر�ر�زی �وی ����ن ����د و ا#� ��ت اداره �( �9و�ت

Bروپ ھ�ی در �Bر, �#ظ�م ھ� �رای ر,L %#%�ل ھ�ی ����� وا��<,�ت  ����م Bر,�#د ��  �$�رود 
و�� ?وض دادن  ه د�ود ا��س �راردا �� �� دھ� د��و�را�� ����هدوره �ھ� را  ��1964#ون ا���� 

?وض �<ل ا�ن �دت ��  ودر �درت ����� را �� ر'�س %�$ور��ول ����#د.�درت ����� �� ;�د�ه 
��'���� �� اردوی ���  ا,راد �ر�وط �� Bروھ� و�#ظ�م ھ��و%� ود وادوی ��� و;و:�س ���  ��9ل �(

�� رو#د ا#�����ت آ�#ده �و��ن ا�ت ��ی ���ل زاد �Aو�� ��#د وآ را%ذب و�� �در�P ;رو�� ���9 ��زی 
�� �( ا#�����ت آزاد , ?�د6#� و �ف �� �����  ��ل ���د و��( %��&� %$�#� �ورت �واھد Bر,ت 

دن �ودرادرا#�����ت  ورا%L �� ��#د�د �ود درا#�����ت آ�#ده آ��ی ���ل زاد %واب رد و�� ��'�د ��#د�د 
ی ز#9رد و:� او �� Bروپ ھ�ی ����� و#$�د ھ�ی %��&� �د#� و ا��ص ارا'� ھ�  در ا�ن ������ 

#$�د #�ود �� ا,+�#���ن ��  در������ ھ� ھ�ی را ا#%�م داده و # وذ ����� ���س ھ� �ر�رارو#�ت�;
���د ھ�� Bروپ ھ�ی ����� #$�د ھ�ی دو:�� و%��&�  �( ا%��ع ��� ��ت Eرورت دارد ودرا�ن راه

  �)�ر#د .  �$م �� ا���د ���ل �( ��2#د ��#د�د ا#�����ت ر���ت %�$وری �� �د#� ا,+�#���ن

�� ��( و�����  ��ر'�س %�$ور آ�#ده �ور #$�د ھ�ی ����� و �رBرد�م در روع ا�ن #و�� �� 2را
6زم دا#��م �� �( داده ��م  �و���Eت#ظرا�ن �� ��ل از ا�#�9  آ��ی ���ل زاد Eرورت دارد ؟����� 

  دارد ���ن �#م :  ��رم  � ���س را �� ا,+�#���ن �� آن Eرورت�وEوع ���
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��#)ر��ن وھ�2#�ن 2#د�ن  �وی ا�ت �� ���� ;�����ن در ��#)رس و�#�ت ا�ر��9ه  دارای �( ��6
 �����#)رس دار#د �� ��ث و�ر��ل  ,&�ل�� ار���ط�ت #زد�( �� ا?�Eی  ا�ر��9ه�#��ورھ�ی ��ز#

�� در����م �����  �&�ش از %�#ب �9و�ت ;�����ن ��د�� ��ود و�� ��6 ھ� �رده ا#د���6ت ا���دام 
ھ� از?<�� وا#�ر�ت ����� ;�����ن در��#)رس ا�ر��9ه  وا�ن ��6 �%�ذ ا�تا�ن روش ا�ر��9ه ���9 

 ����� ��9##د و�� ���ف ا,+�#���ن ازا�ن روش ����� ا�� �ده #9رده و��6 �وHردر��#)رس ا�ر��9ه #دارد
�� #��ز ��رم  �� ?���را�ر��9'� ��ک ا,+�#���ن را �رک ��9##د ا,+�#���ن ھ�2#�ن 2014ر ا��ر��ل ود

Eرورت دارد و��9 ;����#� �#د  در��#)رس ا�ر��9ه ?<�ق وا#�ر�ت ����� ا,+�#���ناز ��6 ھ� ی ��
�� ا,+�#���ن �� ��9'� از �$�ر�ن ��6 ھ� �رای ا,+�#���ن آ��ی ���ل زاد ا�ت وی ��و%ود دا�ن ��&� ا�ر

 زاد�Bه وی ا�ت ?<�� ز��د دارد اBر وی ��#د�د ر���ت %�$وری آ�#ده ا,+�#���ن #��د و#ظر�� ار���ط�ت 
��در  �� #$�د ھ�ی ����� و�زب %�$وری �واه دارد �� �وا#د �� �� ا,+�#���ن �� #زد��9 �وی و

ود �Bرھ�ی ��( �زر������ را ��6ی ;�����ن وارد #�ود  ی�و وی در ز��ن � �رت �وددر ���ل ,
ا�ر��9ه  ��E�A �رد �� آ��ی ���ل زاد را از � �رت  آ#و�ت�� ���  �9و�ت ;�����ن از ر'�س %�$ور

ا,+�#���ن �� �( �و�ف د�)ر ����� ��د�ل �#د وا�ر��9ه #ظر�� �و�ف ����� �� �� ;�����ن دات 
Aرر #�ود . �9و�ت آ�#ده ا,+�#���ن ��'��ت از ��( ا%��راٌ آ��ی ���ل زاد را �� ��ث � �ر در?راق �

  آ��ی ���ل زاد ا�� �ده ا?ظ�� #���د .

  


