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  ��ر��ل ������ 
در ��! ت دو دھۀ ا���  ����ار���ه ھ�ی ��
 ��ی� از ���

 از 8��ن %�7. %ه )��2014رچ9(1392ھ,دھ
 +!ت  *()'ه%�وز یا$���#�ن )�

)%���ر 1380- �1392<��9 دوازده :�ل ا���(-وی,ه �>; او در ��! ت :��:9
  %��8#ه و �A�� @))�ه %!د. 


 از ی�ران و ھ��)�Bان ��A!د %!د @ه در ��%�#�ن ا+����ه ���DدیC ��ر��ل 

 در ���م :�J��ی د�!ار وارد وادی H(I(�� ��. ��ر��ل  %� �!G!ف 1358��

او %��9 ����.  در @)�ر8��د و �>�و�7 و �� آ��ی� �J<�ت +��ت ا+����ه ��A!د 
در یC :�ل �'N 9او %���ر درد ��ک و %�ور�*�د�9 %!د. >�ان ��A!د %�ای وی 

9G�O#ی ا�!B#PQ )8د 82005! ی!Jآ Cده و �(��ن ا��@ R$% ی!SQ �%( ه ای�%
%W  �داد��� V+�G �'���9 �� را از +�Sۀ ا�#��ری %ه �8ن آز����Bر��ه اظ��ردا�7: 

 Xر ��8*�#�ندر����
. %ه #�� آ��� V+�G را ی��Y C در :)�B 8��د و  ر
7 و در %�ا%� د�!اری��ی �Q 9� ار�� Zو�7 دی�ه %!دم @ه در :]7 ��ی� ��ای�<�

�I 9#ر�ۀ ���I�� N\ی� د:7 و H(Iه ���اد. ا�� در �����Pۀ ���ر ��8*�#�ن و�

 %ه I�% �*���H; �!رد�)� 
 @ه او %�ورم ��P:.  �� 9�� را از G!ر�; %�دا�#


: آ��� V+�G! �� �����ه %!دم �� �! را در ای� �)�� ا#�ده و ���!ش %'�)
. را #PQ
 .
(�'% 9#J�+ ��(�  


 I_ از ���� ���
 ا�� ��ی� �����ھ9 ���وھ�ی �>�و�A��،  7!دا+����ه 
7 و وارد و ا�Y�<Jه  SY�ه ط�J'�ن���ن او را در X(8 ���وھ�ی ��7 �Q وش�% 
��

  ��.  ی� دوران +��ت :��:9 و �<��9 �!د��
 �'�#b: 
%� ا��ی*�، در وا�c ���� +��ت  S�+2001ۀ ا�Y�<Jه دو روز %�A در ی�زدھ

9:��:- 9SY ���� ن @�د. او در ای�!Q�Qد را د!A�� ا+����ه ��9 ��8(��>�
Y آ�*ه %ه 
dه ��7 �#� +��ی7 ر�Y�<Jن و ا�'Jط� �% X(8 ه �<��9 در�����)!ان 

�<��9 %ه �O!ص +�Wت ھ!ای9 ا��ی*� %ه I��وزی د:7 ی�7 و @�%N را دو%�ره 
%�:7 آورد، ا�� I_ از آن I��وزی �<��9، �>; :��:9 او در ��! ت ا$���#�ن 

  %��8#ه و �A�� @))�ه %!د. 
�Q N*� در 
�� 
، +��� @�زی�ی دو��I 7ِJ ط�J'�ن %�ی�:7 ��ر��ل �������

@�زی ای)*ه ای� دو7J و ز��م داری +����>; ا9SG و ��!ری دا��G .7ف �<� از 

 �<��9 و ��9J ا��ی*�ی9 ھ� و �#��ی� �d%9 اش %!د، �<#�� C�@ ھ!ن��


 %ه Y)!ان �����ه ���وھ�ی �>�و��g 7 ط�J'�ن و ا�Y�<Jه @ه �� 
�������
#�ول دا�7، %�#� دو7J :�زی ��I ط�J'�ن را در دا�N ھ�!ار @�د و �Iی#]7 را در @)

 9J�+ 7. در��: �Y��� 7J)ه را %�ای رھ'�ی و ری�:7 +��� @�زی در ای� دو�ز�
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%�  )2001د:�'�5( رای Q��ی ���ری از ا�hYی �SH_ %� آ��Jن در@ه +��� @�زی 
#ه %!د، ا�� رای Q 12رl�_ ادارۀ �7�j دو رای و Y'�ا�J#�ر :��ت ا�#]�ب :� �


 از @�زی %� �')�ی �7�SO ھ�ی ���9 از �� 
+��ی7 ��ر��ل �������
:��#�ر ا9Y��#8 و �!�9 ا$���#�ن، @�زی را %�ی�:��I 7�!*+ 7 ط�J'�ن %�د @ه 

m)�ن �� ا@)!ن ز��م داری ا$���#�ن را در د:7 دارد. در +�9J @ه ا��ک ��ی� �ھ

 در �]�7PJ و ��:�ز�Qری ������ 
د:#�ی %ه آن �>cn ز���9، @�زی را از  ���

  . ای� ��)� ���وم �9 :��7
ا�Q دو��I 7J ط�J'�ن را %� وی,Q���ی یC دو7J ��رن ���<� %B��ی
 @ه %���ری از 
ا:�:�ت و ارزش ھ�ی یC دو7J ��ن �9S ھ� �)� ���o و �A�!ب در ای� دوازده 

 ��Y 7 :�لJ7، ای� دو�Q N*� و �>; او %� ای� 
�� 
��م ��ر��ل �������
  ��!ل �Qه �9 �!رد. 


 �Qم %ه �Qم در دو7J :�زی ��I ط�J'�ن و �*Q N��ی �� 
��ر��ل ���� ���
���دھ�ی ای� دو7J، %ه �O!ص ���د ھ�ی �<��9 و ا�)�#9 و ���م ��! ت :��:9 

�����ه ���وھ�ی و ا9Y��#8 ای� دوره ھ�*�ری و ھ��اھ9 @�د. او %ه Y)!ان 
�9S ا$���#�ن ����H� �Yھ�ی� و �>�و�7، راه را %ه �(*�N و �>!ی7 ار�; 

%����ه ھ�ی c�8 آوری :Wح ���وھ�ی ��Hھ�ی� و اد�dم %](9 از آ��� :��7. او 
در ���وی �<��9 و ا�)�#9 %�)<!ر دو7J :�زی و �Iی�اری دو7J و �<�م :��:9 را 

  . @!���'n�r آن �!رد �qی�� ��ار داد و %ه �ا$���#�ن 
 
d9 رSY ن @ه او را�'Jط� ��I در دورۀ 
��دی��Qه و ��S�N :��:9 ��ر��ل 

�)#>���; +#9 در درون A�8�7 ا:9�W ا$���#�ن و �<�ی�ت �#�Pوت و �#�Aرض 
���وھ�ی �>�و�7 %�!ی ھ�*�ری %� دو7J و ��! ت :��:9 �8ی� %�د، %���:#ه 

دو7J و �<�م :��:9 در ا$���#�ن %!د. او و8!د از %�ور او %ه ا8#)�ب ��I\ی�ی 
@(���ن A��8ۀ I(#!ن را در �*Q N��ی و �Iی�اری دو7J و �<�م :��:9، ا�� 

%O!رت �8ی در �Gد آن %!د �� ھ� Q!�ه راه %�زQ(7 %ه 8)I 9� 9�#+ X)�ا�7 و 
و t 9%'��9 دھۀ ھP#�د �!ر���ی را %')�د. وی در :�یۀ ای� ��Bش و %�ور، %ه 

@�زی در دو��I ِ7Jط�J'�ن دل %�#ه %!د و او را �د �)�:V در ای�  ری�:7 +���
��ی� از ھ��� :'V %!د @ه رl�_ �8�!ر @�زی در اظ��را�; %� S� 7�8>9 ��*�د. 


، او را دو:7 و %�ادر DYیD �!د �!ا�� و %�دا�7 ھ� و دی��Qه ��:� 8)�زۀ ��ر��ل 
%�ون ��دی� �)�� %!د. +#9 ای�  �!د را %� وی در �!رد ا$���#�ن ی*��ن �S>9 @�د.

ز��ن ��وی� ���!ن  ھ����9 دی��Qه آ��� در �A�� �<�م :��:9 ا$���#�ن در
و �<�م ری�:�H% 9#ی �<�م �Gار��I 9ر9���J وارد ��!دۀ  ا:�:�Q _*A(� 9دی�

 .7�Q ار�� Vی!O� رد!� _b: ن ا:�:9 �� و!���  

 %� ھ�Q!�ه ���7PJ�[� 9 �(�ن ���اد و %ه ���Pه و �VOA �!�9 و ز%���ر��ل 


 ��S�N و دی��Qه d9 رSY 9 %!د. اوS� ق���ت +��9 ی*�bر�9B ا$���#�ن و و
 9S� 7J9 و دوS� ق�از �)<� �!�9 در A��8ۀ �]�Q N*� �: �% vJ��ی و

ا$���#�ن، %ه ھ��Bای9 و ھ��!یI 9(#!��� و ��C8 ھ� در �*w@  N��ا �!ام
�q@�� ��*�د. %� �!8ه %ه ای� ا��ی(ه و :��:7 دھ9 دو7J و �<�م :��:�I 9ی�ار 


 %9 8�7 ���7 @ه �� 
روز���ۀ I_ از درQ\�7 وی ��ر��ل ���� ���
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 �!ا��را �>nۀ وC8�� NG ھ� و I(#!��� در ا$���#�ن ا�)7�I �#B،  او ا��ی*�ی9 و
 ��#� 

 �� +�ی @�C @�د @ه I(#!��� و ��C8 ھ� را %� ھ��و �!�7 @ه ��ر��ل 

در �(*�N +*!�7 ا$���#�ن @ه از ا�!ام �>; �!G!ف را وا�)7�I �#B  :�زد.
 
�� ;<� ،7  @�د.  ارزی�@�� vS#[�9%�V ی�

 
�Gف �<� از ھ�Q!�ه %�دا�vS#[� 7 و �#�Pوت در �!رد �>; ��ر��ل �������

 در ��! ت :��:9 و �(*�N دو��I ِ7J ط�J'�ن، ��او در ای� ��! ت �>; 

P7 و :�ز��ه ای'w� ن %�ی��#���$� @�د. �ه �)�� +��� @�زی در ��)� ز��م داری ا
��ھ!ن ی��Bه ��ر��ل >�� ��S% ،���% 7*S*ه A��8ۀ :��:9 و رو�)P*�ی 

ا$���#�ن ��D @ه در ای� دوازده :�ل ��ھ� �!:Aۀ :��:9 @(!ر �!د ھ�#)�، 
و  )�I�!:#ه �� �<� ��ار دھدر �*Q N��ی ای� ��! ت را �>; �w'7 وی ��'�ی� 

  . ��ھ!ن او %��)�
  
 


