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��ز�� در � ا��ی��ر��� ���	ر ��زی و 
	ھ� ���ی� 
��ن���  �!  

    
ا�*�ی  ��(�ی$ در ازای !�ور ر��� ���	ر ��زی �� ای�)ت ��&$ه ا��ی��ای% دی$#�ه و 

� +������ی� -��0+ از ا/.�-��,�ار داد ا�� %��*
$ !�ر �ن را در ��2!1  �����ن 
	
�	ان B$.  )�81392ط�ن24( ���	ر 78 �($ا��6ی� �5م ر��� د/�� ر���دی�3 �

�$ی� !�ی$ ا��ی��ی+ ھ� در وی ! +� +���اظ��ر ��د �� و,�+ �� !� ا��ی�� ,�ارداد ا�
��ن و 
�Fوز آن �D	ر از ا/.�-���ن ���ی� -���  �! G���� +��0�.$  ��ر��� د/

ی�K# L و,�+ دو�6 ا/.�-���ن !�  +
J	یIی	-B(�� در ���H(� !� ر��� ���	ر 
�+ دو��-(� را ا�*� �+ ��$ �� اط����ن ی�!$ 
� در M	رت ��ا��ی�� �	ا/�2 -��� ا�

  ���J از 8	ی  �����ن، ا��ی�� از ا/.�-���ن د/�ع -��ی$. 

+ �  ر��� ���	ر ��زی -�I ای% �PJQ را !�رھ��	)Q� �-ا�K�اظ��ر دا�B و در �

 �!	��52012	یS در ��Rرم ا�K# Iار آ��$B	دھ	ن  � !���� "ا��ی�� !� ��	ان  !Iر#
�&$ ا8��ا
�XیL ا/.�-���ن ھ�	ز -VWی�/�� ا�8 �� ا/.�-���ن از 8	ی  �����ن �
 ،%�R رھ�ی	D� از �
�	رد ��Yت را��+ ,�ار �+ #��د" و ا/.�-���ن -�#Iی� ا�8 

 .$�� ���
  ھ�$ و روY8 ��8ح و 
I��Fات -��0+ 
��ن  در ��6+ �� از ا��ی�� 5	ا�8 ر��� د/�� ر��� ���	ر ��زی���  �! G�
� در �

�D# �! �� د�� ���یS د/�� از ا/.�-���ن ���ی� -��0+ ��$، ا��ی�� و  �����ن را �
IF
� ���	ر ��زی در ��6+ �� ای% ر��ی� ا/.�-���ن !	د-$. ط�6(�ن در ,�Q در M$د 

 �! �
!	د �� !�رھ� !� �8��8 
*�ع و ا6���س از ط�6(�ن -�D-+ و آدرس ��]	ا�8 
 .$B�! ��Bا��ه داV� ھ� و�K
  آن !�ادران 5	د 


IFی�  �! +����3م ��K8 ا��ی�� اظ��رات ��ی� �5م ر��� د/�� ��زی را �(�-�� I���
�3	ی �[K# رد	ا-$ و در �	�5ف و !+ ا�8س 5I� ن��B _J$ه !� �8 ا/.�-�

 �! +������� ا������ را �� �� در ��ل �Vا��ه دو�6 ا/.�-���ن #�K:�	ا/2��	ا/2
���� ھ�ی دی�3ی ا�8 �� �� !� دیD� �3	رھ�ی دو�8 در ��$ �	ا/2-�� ،���ھ�

�+ �� ![$ از ������ ز���� �8ز ھ���ری ھ�ی ا��ا�8  ���2014ن داری�. ای% �	ا/2
�3	و �� آ��ده ای� �K# %از �8 !��3م. ھ� را !� ا�8ع و,� � ای «  

ن -��� ی ��� در دی$#�ه ر��� ���	ر ��زی و 
�� ز��م داری او !� H5	ص در درو
�+ !� ���ی� ارگ ری��8 ���	ری از  �	-$ داد��ن و ��Dوط 5�8�% ,�ار داد ا�

��ن �R��؟ آی� ا��ی��ی+ ھ� ���  �! G��5	اھ���f -��0+ در ���ز�� و � �
$ !	د 
�+ !� ��!1 5	د را ��[�$ !� ���ی� -��0+ از ��G ا/.�-���ن !� در  �����ن ا�

�$؟ ���ن ����   
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آ-g+ را �� ر��� ���	ر ��زی و ر��� د/�� او و �8ی� ����2ت ��	�� وی  از 

�Fوز  �����ن �+ #	ی�$ ا�Bره !� ���ز��  �! �J!�2� ورت�f ن و�����  �! G��

��ن !� ای%gر-$ دارد. ��زی �� ھ�	ز�� دی��از �$م  8]% ادا�� ��$ھ$ و !� �
���8ی+ ��ز دی	ر-$ !� ��	ان ��B �����
ز ر�8+ ���ن ا/.�-���ن و  �����ن 

��ن را 
�$ی$ �+ ��$ در M$د آن ا�8 
� در ای% د�	ا  �ی ا��ی�� را ���  +fار
��ن  �	-$ دھ$. ���  �! +fز�� و اد��ی ار���+ را !� ای% ���  !��D-$ و ,�ار داد ا�

ی� ا��ی��ی+ ھ� ای% آرزوی ر��� ���	ر ��زی را !� آورده 5	اھ�$ ��د و در ,�ارداد آ
�$؟ ���ن �+ ����  �! G��+ 5	د را ��[�$ !� ���ی� از ا/.�-���ن در ���  ا�

�� در K�- +[ری�
��� در ��2ی_ 
 �- S8�  %ای h8�  ن����8(�ت �5ر�+ ا/.�-��
�R ا��ی�� و �! �R  ،�8ر ا��Bد و آ	�D� $-ر	ز�� دی��!� B	روی �8 �! _!�8 �

!�! $�R ا��ی��ی+ ھ� ��Jرد !� ز!�ن ��ل و ز!�ن ,�ل �8��8 و  ر	ار در ای% ���
و !� 
 +fای ار	ده ا-$ �� در د��� %Bاو رو ��	د را !� ��زی و ��	5 i,	��!  ن����� 

 .$��  از ��!1 ���ی� -���
+ ھ� در �	رد ���ز�� دی	ر-$ 
	78 ��رک #�و�8% آ�5ی% اظ��رات ر�8+ ا��ی��ی

3�% در ا�	ر ا/.�-���ن و  �����ن در ��2ب �Bه وا$�M	رت #�/� �� !�  1391-��ی
���8ی+ 75 دی	ر-$ 
��l$ ��د. �W8 ویI-�! ��J �[�ون وزی� �5ر�� ا��ی�� و B

���3م ��I��� 1!�� ا��ی�� در ��K8 $��l
,�ار اظ��رات #�و�8% را �	رد 
lی�$ و 

� از ا!�از - P6�� .$-ی ا��ی��داد��
��	JW�0 ھ�ی ر�8+ دی  Lی h8�  ،رد	در ای% �

ا/�� ا��ی��ی+ !� ا/��ان و -����0ن ا/.�-���ن در و)ی� ��� ا�8. و,�+ �8ل  �ر 
در ��ی�ن را�� !�ران ���ط_ ��زی و)ی� ��� یL ا/�� ا/.�-���ن !� ا/�� 

ز �+ روی� و !� -����0ن  �����-+ ی	رش �+ !�	ی �� ا!�از ��د �� ��ا��ی��ی+ 
��B G-� ات را !V3ار و 6(�س -ا/.�!�ی�، ا/�� ��V	ر !� ا/�� K
��ن #�K: ای% �

�� را !��ون �% �� !�  	ل ا��ی�� 
��� B$ه و
��ن  -��0+ ���  �! G�آ-�3ه !�ای �
او در ر��� ���	ر ��زی و �($ا��6ی� �5م ��n	ل د/�� �� !�و. ای% در ��6+ ا�8 

3�% !� ���ی� �Bرا !� وا +���
� ا�*�ی ,�ار داد ا� $��ارگ ��!1 در M$د آن ھ�
��ن ���  �! +6���   �	-$ دھ�$ و ��Dوط �8ز-$.-��0+ ا��ی�� از ��G ا�

�� ی ��� و ,�!S8�  1 در ای% ,�1 و ,�ل ���ن ا��ی��ی+ ھ� و ر��� ���	ر �-
��ی�� و ، �$م درک �8��8 ھ�ی اا/.�-���ن و اط�ا/��-S در ���ز�� !�  �����ن

 �! ��	
�K3B آور ای% ا�8 �� ز��م داران ا�8.  آ-�� �o��8�8ب و ی� �$م 
 $���D	ر �� در ��6+ دی$#�ه و �8��8 ا��ی�� و �oب را در ای% �	رد درک -�+ �

�F!� و ����Jد ز��م داران  ��D% ا/.�-���ن را در ای% !�ره  ��DR S 5	د  ��

�� و ��	/�ی ا/.دار-$. ز��م دارBV# ر ��زیان	ن ,(1 از ر��� �����!�رھ�  �-�
��ن 
.�دی	ر-$ !�  
Yش ��د-$ 
� دی$#�ه و �8��8 ا��ی�� و �oب را در ���ز�� ��� �

���F !�,+ ��-$. دھ�$؛- +! ��8	�  �� +BY
ا�� �Rا ھ�	ز ھ� ز��م دار !���ل  
ران  ��D% ���ود و 
Yش �D	ر �� ی�(�ر دی�3 در  + �8��8 ھ�ی -���م ز��م دا


� ا��ی�� و �oب را  $�!$-(�ل دی$#�ه 5	د !� �8 ���ز�� دی	ر-$ !�  �����ن �+ �
  !��D-$؟ 
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�$ �� �	,i و �8��8 �!$ون 
�دی$ ز��م داران ا/.�-���ن 
� ای% �$ -�آ#�ه -��
�$ و 
V# ��qlاری آ-�ا�!�وی  ا��ی�� و �oب را در �	رد ���ز�� دی	ر-$ !�  �����ن درک -�


Yش و  �D#و روی�ی !�ز +Kھ��ت ��ط	
اھ$اف ا/.�-���ن در ای% را!�Q -$ا-�$. ا�� 
��ن 5	د را در #�و#�ن gھ� �
 $��� ی �(�� و -�روB% آ-�� را و8	اس �+ �BV# �!

��  ای% ���ز�� ا��8 -�3$ار-$ و ا/.�-���ن را ھ� �����ن درBد دا	ای% ا�8رت !� 5
�$. در ��6+ �� درای� وB�!  ر	D� Lرت 8��8+ ی$, $��Y2-�� 8��8+ در ��

-� در �� زدن  و ��-$ن در ا�8رت و !% !��، !��J �5وج از ا�8رت و �(	ر از !% 
 Lار و رھ(� ی$��8��8 Lی +#Xوی ��ر از !% !	ی+ و �(�D� ا�8. #�ه ��!

 -� �BایH5 �! 7	ص در �Bای7 !&�ان�D	ر و از اI6ا��ت رھ(�ی و �$ی�ی� در ھ� #	
و,�+ ز��م دار �D	ری !�Fی !&�ان زدای+، 5	د !� !&�ان و ���1 !&�ان . ا�8

�� �+ ی�!$. 
($یD�� 1	د، دB	اری �(	ر از !&�ان  �D�! +#$�g     
  
  
 


