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  ا�ام ا	�ی���� ����
21/07/2013  

  
  ��� $� �)'�دا	�؟ $� �#"��ا! �	���ن را " ��� ��ی��"آی�
  

!  از ��� ھ�ی ا��� ���ن ��زی و او����، ��� �
�� از �ی�� �
� ی��� ��وج 
�رک او���� از ای2 ��456ن �23 �
1. /�ا �از ا.- 2014در ��ل �%�م �#ای ا��ی"�ی� 

�� ا46;�د و و ر:�  9%8#ر ��زی �� او و ����1 ا��ی"�ی� ھ� �ی�� �23 �� �#ی� 
در �C#Dت آی��ه ی  �
� از �#ی ا��ی"�ی �ی�� �?<�� !���ش ���#رد �� ���؟ 

�����- ���F6 ا.-��456ن /�15؟  
  

  ���/ روا$. $� ا��ی-�: �زی و
��زی در ���5 ��رت ا.-��456ن ��ھ#ن ���H �� 15�6  � �9ی ��GDدر ای2 6"4

در !�ی�ن ��ل �#د �� ��زی را  . در وا�I ای2 ا��ی"���رت و H%�ی1 ا��ی"�ی��ن ا�1
از �#ی4� �� ارگ ���L آورد و ��ی��1 9%8#ری ر��5�J . "�K �� �6 �6#ی  2001

 ��
روا�P �� ا��ی"�ی� ھ�  از ������زی �� ز��ن OH#ر 9#رج �#ش !�5 در ��خ �
�#د. در 2�4536 ��ل ز��م داری او �� ری��1 اداراه SJ#ری را دا1R در !��Q ��م 

ا��ی"�ی��ن د4K� آی� �� ��زی ��SH� ��4ی��ن �9#ب ا.-��456ن �� !��� یT �2 از رو

1: ھ#! . . . �ی"�ی� ھ� ای2 �9 ���� ��%���6؟)آی� ا���زی ���! XH�� ��Wی؟(�

�S6 ���� �9 2ا�� ا��ی"�ی� ھ� ای !�\�) ��R2 /� �� ��[...) ای� ���� �� Q��! 2
��XH ��رت �� �#�� ���ا156 �� ��ون OH#ر و �%T ا��ی"�ی��ن او  ویآن �#د �� 
 �4K36#اھ� �#د. و دو  

���5 ��رت در �� �9#� �� 6;� و اھ���F6 1�% و ���K ا��ی"� :�  9%8#ر��زی ر
��دی^�ردان ا��ی"�ی� �\"�  ا��ی"�ی� �#د دی� ا46;�دی �6ا1R 6� ���8 در ��ا�� ����Hن


�ظ1 �#ی� �%�1R و ��ه ��ھ� را �H � `
درون در  و ���� �#د را ��D4ان ��4
 1Kاز ھ#ا!�%�ھ�ی دوB52  ����� 2�8 �� دی���ه ��4;�یK�� �6. او در آن���� ��

�� از ���R ��%6#6ن OH#ر ��6وھ�ی ا��ی"�ی� و ��ر�9 �23 �� �
��4، و��� 
 .1Rری �#رد ��زی در 636%�^`ا�"R2�45 ا���346ت ری��1 9%8#ری ��#رت آ

H%�ی1 زL�\� �%K زاد 6%�ی��ه ��ص 9#رج �#ش و �
�� ا��ی"� در ���L ��ار ��.1 
.�R ی1 ���6ه�%H 2و در ��ی� ی ای  

  
  	�ھ�7ار و 6�4�5:او$��� و �زی؛ ����12ت 

ب د�#��ات و ��� �
�� ��ی��1 اور:�  9%8#ر ��زی �����Sت H 1�#"H �� ����
����#ر �� ���� و �H 1�%�%"#�1 9%8#ری �#اھ�ن و 9#رج �#ش آ�dز 1.��6.  

��  )C#92008ی��19ا������1387ط�ن�4H)29 در 2�4536 �
�شاو���� ��رک 
ب د�#��ات ��ای ورود �ا.-��456ن H د��6 �� ��
�� �jم و ���3 �#د، � ��� �

1R�6ا L��� #9� و ����1ِ او���� ��زی در ارگ�در ا.-��456ن �� روی"�د ا46;�دی . 
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. �?��� �� H"#�1 داری �#ب، L"R دھ� ��زی و دو1Kِ ��ھ�Sی او آ�dز 5��R#ی 
و در ا.-��456ن �#�P ر:�  9%8#ر ��زی 6"�ت دوK�� 1K[ و �Jری از .�5د 

  ��lح ��د. �9ی�ی �#د �� او���� ��SK�lت 
  

:9$�  $��ان در روا$. >;� �2)� و ارگ 
�� �� �K�H ن ��زی و او���� ��4ر�9ً ��45ش ی�.1، ای2 در��� Pرض در روا����و  �

 .�R �6ا�D� ی �\H�� از دور دوم ری��1 9%8#ری ط�.�2 وارد  ! ��� 1�#"H
د�#��ات ھ� ��ھ�Sی ��رک او���� در ��� �
�� از ����H 1ِ%�ی1 آR"�ر ��زی در 

) 45��12009[ آ�13885دو��2 ا���346ت ری��1 9%8#ری(��15 و 86[ ا��
%8#ر ��زی ��p. 1Dر ا��ی"�ی� ھ� ��ار ��.1. و �� ای2 ����1 ر:�  9ا�4Hاز ��د 

���ن ���H ��زی و ر��X ا�\� او �SJهللا �SJهللا ا���346ت در q�46� ی ای�p. 2ر 
او را  ، ا�����ی�� ی دی^�ی �� 9 ��زی �6ا4R ھ�/�� ا��ی"�ی� ھ���ور دوم ر.1. 

9%8#ری ��p. 1Dر ��ار داد�6 �� از ی" �� #5��pی� در دو��2 ا���346ت ری��1 
ر:�  9%8#ر  ر���1 ��6دھ� 6%�ی� ��48ی از د�#��ا�� ارا:� R#د و از �#ی دی^�

وا�R^24 ��م  ��زی در H 189"#�1 داری �#ب، زدودن .�5د و ��ی� ��SK�lت
 .��\� �j ،��دارد. ��رک او���� و ��D4ان ���d اش ���p. ]dر �� ��زی در ا���346ت

!  از اjJن !��وزی وی از �#ی �%�5#ن �L;45 ا���346ت ھ%��ن �� ا��6اف 

��4. از ��pر�1 در دور دوم �SJهللا  دا��4� Tی�S� وزی او را��!  Pو9#د آن، روا� ��
J\� رd[ ا��Oی ��� ھ%"�ری ھ�ی ا��4ا�Wی T�P�# ھ�دو  ��زی و او�������ن 

)L��� 13ر:�  9%8#ر در ارگL%H1391- L1 دوران �#ش �� )2012اول ا!�ی�%�%� ��
1p^6  ���C ر.1 و در وا�I وارد ای2 ��� ��#رت .ای��ه ��ار ��.1. و در ���5 ��

.�R 2�.ط� Pا�6 در روا��D� �\H��  
��\�t �`ا��ه �� D6#ه ی ای�qد د.�4 ط��SKن در ��l، وا��� �p[ آK#د ��زی �� 

و �u  ط�ح �ی�� ی �
� در !���� ای2 وا��� ا��ی"� �� �� �#ا.t ��ارداد ا����4 
 L��� ی� ��وجP�#� ای ا��ی"� از ا.-��456ن#� "H ان را او���� و�D� 21 وی اوج ای�#

 .1Rا`� �  �� 6%�ی
  

  اھ�اف 	=��� در $��ان:
/� ��5 در روا�P ط�.�1�K#v5� 2 ای�D� 2ان را ��وش دارد؟ ر:�  9%8#ر ��زی 

#ا�1 ھ� �� در ��د �L�%D ��ار داد ا���t��l� �4 �ا��ی"�ی� ھ� را �;�� ���ا�6 
  ا�� ا��ی"�ی� ھ� ��زی را �;�� �\;� �� ����.  و �%�یjت �#د �Rن ھ��45؛

ا��ی"�ی� ھ� آی� ، ��ی"� L��J و ��qی ای�D� 2ان R%�ده R#دا�� او���� و دو1K ا
" در "�ی�� �
��6�8� ی �9x�  ای�D� 2ان ھ��45 �� ��#رت J%�ی ز���� ��ز


1 ا."�ر  ���R؟K�3� .����� �� �او���� از ای2 زاوی �
���� ھ� �� �ی�� ی �
ا.-��456ن، ھی��  J%#�� ���9� ا��ی"� �� ادا�� z�9 و OH#ر ���F6 آن �p#ر در

و د�5Kدی از روا�P دR#ار �� ��زی ی ھ�^
z�9 1 در �RایP ��6#ار ا���4دی ا��ی"� 

� ھ�ی �?<���`ار در Kx� ی�از  �� R#د. �\;� � ای2 �
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، ��8ه ر ��زیدر 6^�ه �� ��Dان ���ن ���L و وا�R^24 از زاوی� ی 6;� ر:�  #8%9
���.��3R I او و��[ ھ%�اھ� در ��رت �#رد �L�\D و ���ی �#�#ف در 189 


} ��رت �#9#د و ی�H .#9� ��ار �� ���د�ر�1 در آی��ه ی ��رت 6"�ت  �p�
�ی� 6%�ی� یT ز��م دار �L;45 و �\� 459R� ی ایI.��� 2 را L"R ���ھ�. ��

 .�R�� او �F6 رد#� I.��� دی^� از �از �#ی دی^� ر:�  9%8#ر ��ا در ای�D� 2ان �3
OH#ر ���F6 ا��ی"� را ��p3 از �
� او���� �� ��ور ا�1 و ی ��زی �� �ی�� 

ا��ت ���Kآ�86 �� !��ارد �� ا I. ت�SK�l� �� اھ�� �#د#� �|�H I.��� 2او در 189 ای
ا�� ���� ھ� ای2   را /� در �#رد �#دش و /� در �#رد ا.-��456ن ��آورده ����.

�p#ر ��6وھ�ی ا��ی"�ی� از  ���ا��6. ��وج �����Lدا1R را ا�S4Rه ��S��Dت ��زی 
 �� 1
�� �Jاق در �Rای�J ���p� Pم �#ا.t ���� ��ار داد OH#ر ���F6 آ6 �86

 .�R�� �S��D� ه�S4Rل ای2 ا�G� �6ا#�  
  

 4-��  ھ�ی او$��� و �زی:��ی�� آی��ه ا! �	���ن در 
� �� �� ���6ن و ر.24 از ا.-��456ن ا�� او���� "%p� دارد در �F6 �� را �
ی�� ��

��ز�6ه در ��د �?��2 �#ا�4� ھ�ی �#د از ا��ی"�ی� ھ� ���R، و ر:�  9%8#ر ��زی 
� /� ��5 �#اھ� �#د؟ "%p� 2و ���6ه در ای  

15�6 �� وا�45^� ا.-��456ن �� �%���F6 T و ا���4دی ��ر�9  در ای2 ��دی�ی
6�p6� |�~ و در�����6 ا�1. ا.-��456ن در /��2 /� ا��ی"� و ھ� �p#ر دی^� 

وا�45^� �� وا��� 6%� ر��. ا�� در���6ه و |��~ �� ا�j;4ل و ا��4ار  �1���#ِ 
��6ی�ی ھ�ی  �%T ھ�ی ���F6 و ا���4دی ا��ی"� و ��ی� �p#رھ�ی �%T ����ه از

�F6م ��H[ ����� ا�1. دوازده  ا.-��456ن در <�Sت �S56 و �#9#دی1 دو1K و
ارا:� ی �%T ھ�ی  � و �6�J #\� ر ]d���Sت ��
� آن ����ل OH#ر ���F6 ا��ی"

ا���4دی و ���K �� ا.-��456ن �� �C#Dت �8[ در �J�� ھ�ی ���H ~\43ت 
D� 2ای .����q6و ا���4دی ا �J�%49#��� ����������، ا�ت در C#  وی���ن #/

�6�%Kت، ا���346ت ری��1 9%8#ری و !�ر�J#Sl� ی2 ���9� ���6، آزادی#"� ،
ا�p"6ف ��\�[ و�����، L"R ���ی �86دھ�ی دو�4K اJ[ از ���F6 و �\"� 

و /p%^�� ا�1. ا.-��456ن �� p� ��H#ر .;��، ��6ز��� و .�ور.4� در ��Dان �� 
 ]�6 z�9 و ���S> �� �1 دھK1 ھ%�5ی^�ن آز��� �� ��#ص دوKو در ���ض د��

 ���d رھ�ی#p� و ا���4دی ا��ی"� و ���F6 ھ�ی T%� �� ھ�ی !���45ن و ای�ان
L�"p� ھ� و T%� 2و �;�4ر �\�  |�ورت دارد. �� ��6زی از ای L;45� 1Kدو

�� �%T ھ�ی  Cیt و ��دق ا�1دو1K ��اران �� ز��م دار �Rی45� ووا�45� 
.��SJ 1#ر ا.-��456ن از وا�45^� �� ا�j;4ل و از ا��4Hج �� ا��4ار  ��ر�9 را ��
 .��� Lی�S� ن داد�6 �� �45ن 6ز��م داران ا.-�ا���p6 ط� ای2 دوازده ��ل

��ر���ن �� ایJ .�6  2\� رd[ آن�6ار�Rی45^� ��8ه ���ی از ای2 .��1 را 
ا ی ���F6 و ا���4دی�%T ھ�، دری�.1 ا�j;4ل و ا��4ارK1 از ا��H ت و��H ت��

را از 1��H در ای2 ���5 ا.-��456ن در ای2 ���5 ا�1. ھ� �ی�� ی �� ا.-��456ن 
��ز ��ارد و � X9#�T%� ~�# ھ�ی ا��ی"� و �p#رھ�ی �%T ����ه R#د،  �p#ر را 


� �� ��^�دا4R`� ��:�6� ی �  
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  �`4R� ی .�و!��R دو1K و �86د ھ�ی دو�4K ھ� /�� |��~ و .���.  
  2 در �� <�S�� و z�9 دا�\�. .�ور.4 

  .����4p�� 1Sدر ورط� ی .;� ���4p�� L89 ،�4p و �;#ط 
  .�;l�� رھ�ی#p� ھ%�5ی^�ن و �p�  و ��SیL ا.-��456ن �� ���ان �
  


