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��� ا�
ام ا��ی����  
  


�ت و 
� �	�و�� ����   �� ��ز� �� ��ز� ه�� ا�
 
    

��(در ���� �� ا��وز��+2 ا��01ت و ه-/�ای�، �-,+*ن ) 1393%�$�ن 8ی �
8 5�*ل 6*ا���� و از 345 

�ت را �����وع و =+>;� ه�� :���ا �5 �+9��ه�� ا�

،��
� ای@ �-,+*ن ه� %�@ ?	 �4
C-D*ر ��ز� از ا��Bل �5رت  رA+� ه�?*�� را
6�� داد��F 2G+� ر��Eن 
�وز  .  

�;F ت از %*� �+2 ا��01ت و ه-/�ای� �� ��ز��
�� ر29 ا���ر ا%��د �I;B ا�
��ن 
� 6*ن %�د� و 
� �	�و�� � �یK از ���ی� 
�Jان L-دارد، ه �%�+%

Nِری ���� �
 Oی�
�ت از %*� �-,+*ن ه���6*ا%�ر ا0Fن ���
���  :�ۀ ا��� ا�
K%ا . �Q� �
��ن 
� �	�وت و Sرام  T ور ��ارد و�

�ت ��او 
� ای�Gد 
�Jان �,� ا�

K%ب � �ن ��*رد� اS ب ازS ر%� �� ?*ی� �� .  
 8 : �
 �BV� د و�+? �-� ��D ت را�
���Tا رC-D �+A*ر ��ز�، �0EVت ا�


�ت �+,K؟ ��
�Jان %+�%� ��:� از ا� ��+?  
 �Q� �
 %�ل ز��م %+Nد�در ��Cرت ه��  ��ز� ��%Y ای@ ��%X را �� ر%� ��

��رز � ��Sا در 
�ز� ه�� %+�%� �%*+� �� ��دار� 6*یX ���ه�� �� �
K%ا �
� ���ی� 
�Jان �� ا��ی�� و �� از ��Cر 
�Jان �/�ا�� او دی/�، . 6�% ��


�ز� ، زی�ا ��ر���ۀ ا1;� او را در %+Nد� %�ل زK��F %+�%� در �,�� �5رت. دارد

�Jان و 
� 6>*ص ��Cر 
�Jان ه��  ��Cر ه�� زی����� و ���B=Zۀ %+�%� او در

 ���� +���Q� 8 - ا=�اد و ?�و� ه�� %+�%�ا�-��� ��:� از 
�Jان S=�ی
  . �+�ه�

و5� ������ز� ری�%K5Z� K�* � K را در :K,�� ��� X �� از %B*ط 
 ،K=�? K%�

ۀ ی^ ز��م دار در����� و $����ن �_-
در ا�J>�ر ره��ان و =��5 �5رت 

�Cۀ=�����ه�ن DK:ن �5ار دا��?Nی�X او در ری�%K در ���� �� .  ����` $��
 �

�ا� ا��ی �ی� ه� و ا�/;+� ه� و ���,�ن  Kدو� ���� *�K5Z� K و ی� ره

*�� و� 
��+/�K �� هV��D 2ۀه*�� Kی a*ی	ل و ��B*ن و ه2 $����ن از ا��� 
�
 Kدو� ���ر� ا�� �*K++V5 ���� ��ز� در دو�C را�c و 3��5 :*��؛  ��*�ره

� د%K �����ۀ�+
�Cۀ�K5Z او را D ن و �+�وه��  =�����ه�ن����$ `���� 
  .ا��ی �ی� و �9
� وا�-*د �+ �د

��C ����` . ��ز� ��رK++V5*� �ًD 6*د را �d+�دادا�� ���� D ه�ن�����= �C�او �� �

,+�ر� از ره��ان ��Q+2 ه�� $����ن را از �+�ان �5رت 
� زی�  � ;
 ،�+��

  دورۀدراو .   و F-; �د �C�S را ��Cر ��د �	*ذ 6*د در Sورد�CDد� را در �+4ۀ- ��0ا%
���B���Q� �J و  ا5�ار،ا�� �C�D �%�+%  ��:�-ن ا���+���D 6>*ص �


��ن وF �%�%��5*ن ا �?�D د و در �*ی��� `+VE� د را*V,� ول ا�*ر و�� �g*Jت �
K=�? K%�

����� ه�� د� د� Sر و دای�h، �5رت ����Q . %+�%� را  i+�4� �
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 �J-�5,+2 ،در او�+@ دور ری�%C-D K*ر� 6*د. �C�S را �VE+` و �8J-E ��د
��اj از وزارت . =C+2 را از ��Vو�+K و وزارت د=�ع ���ر زدF �
� NFل دا� �V
ا���� 

K6دا�� �Dدر���� �� . �6ر ���
��K+V-D ا%��0 در دور اول ری�%K رها%�د ر
���� �� رC-D �+A*ر  C-D*ر� �-�یK 6*د را از ���Nد� ��ز� ا0Fن ��د و در

 ��G
+�V� 2ون اول 6*د 
�?Nی�، ���C= 2+,5�-Jر:�ل ��ز� ا�-�c+�ء�,V*د را 
�� �,�K6ا�� +
  . در ای@ دور ه+l =�د �*رد ��C�S �Q را وارد ��

 �
��ن ��$ `���� �C�D `+VE� ر ��ز� در*C-D �+Aرت دی/� ر�C� و K+B=Z�
 �NGی� در درون �C�S 6>*ص �K+V-D `+VE ا%��0 و :*را� ��Qر �Dا%�ز� و

�G�+� �5ار ?�=K، ا%-�F+8 �6ن از در %�یۀ. 
*د� �
 ای@ %+�%K :-��� در 
�ا

� ا K+V-D ر :� و ا=�اد زی�د� در درون����
د��F ره��� و ?�و� � *�K ه�ات 

��S د*D*
K . ه�� ��Vد �I��D ای@ 
*د �� 
,+�ر� از ای@ ا=�اد و ?�و� ه�� �
��ن در �KJ �	*ذ رC-D �+A*ر ��ز� ��$ `���� @+�+� �C�D ا%��0 و K+V-D


� ��%� ه�� دو�� د%K �/� او :��� �%��� و در د%
�ر� او 
� . �5ار ?�=
�� K	? در درون ارگ X�� دیN�K,�� م �� ، روزه� و ��� ه������ �� �Q�� @� 

2�+��
�� �� �@ ه2 
*ا�2 
� �Dی2 �+��
 �C�ا�� ��g، ای@ ه� در ��K دروزا�، . ای
�� �� �@ ا�Dزۀ ورود و ��50ت 
�ه2��-+� �Q�  .روزه� �

@� ��ن را در %�ل)�/�ر���(و5,��d=ب ا��ی � در ا��1384)2005 ( �
2 و :*� ��
��ن ?	/*ه�� :-�ر� ا��$ �c Kو��B� ۀC�D 2C� ه�� ��CT ان و��ز ره

�-J� ،2��K ا6>��1 دا:2 �� در ای@ ��ب از Sن ا%	�د� �J1 ی*�� ��5*�� در 
 Xر ��ده�ی�Crا:  

»G� ا��
��ن(�ه�ی@�@ �g*Jت 
�V از %B*ط $����ن را ��$ �c Kو��B� ۀC�D (�
  
2� +� 2+,B� �;��� �%:  

  .�زش 
*د���;ۀ اول، ���;ۀ %
K=�9ز ی�S �4ار�cۀ ا?�D از �*ی� �V

*د ��  `+VE� ۀ دوم، ���;ۀ;���.  


�ت ری�%C-D K*ر� ��
�V از ا� �� K%ه�ی@ ا�G� فw� و ���;ۀ %*م، ���;ۀ
  .در �-�م ای@ ای@ ��ا�8 در دا86 6*د��ن �	��5 و ��K وD*د دا:F .K-;� ?�دی�

����ا� 6*د را دا:DS �� ن�در دوران �,*ی� ��5*ن ............ ..ه� ی^ از دو%
��ب ��ر:�ل I��1 را 3��5 
,�زم D 6>*ص �
 �C�S �� ر �0ش ��دم�+,
ا%�%� 

��	? �� �  »............�� ��Qم ��ر�-��� را 
wyی���، ا�� �Q� xB= �C�Sم  ری�%

�ت را 
� ��Qر� ���+@ %��K و 6*ن %�د، 
�Jان ا�T @ر ��ز� �� ای*C-D �+Aی� رS

��ی� در 
�ا
� �+2 ا��01ت و ه-/�ای� 
�ه��� د�*ر�Fا �
 �
� ا%K و ,� 
 �� K%ن اS در �1د ،��
�ت =�ی�د �� ز�����اj �� از �I;B %�ز��ن ی�=� در ا�F

  ا��Gم ����د� ه� را در ���;ۀ �CTرم 
� ��D�+@ 6*د 
� �+�اث 
/wارد؟ 

��ی� ��ز� در �*رد �- @ ا%K ی � از دgی8 و :�ی� ا1;� ��ی@ د�+8 Fا �


�ت، 
� ��Cرت 
�ز� ه�� %+�%� او در ��Cر 
�Jان ��
�Jان %+�%� ��:� از ا�

�?�دد �� در �+2 ا��01ت و ه-/�ای�  ��+c�V� ا��*��� �

�ت و 
�ور او ���,� ا�

�� و . وارد �+�ان :�� ا��%�J� K5و د �
� در% X%�� 8
ا�� � ۀ ا�5 �;1
C-D �+Aر �

� Sن در :�ای�D xی� 
�Jان ارزی� ��
� ��Cر 
�Jان و 9; ���*ر ��ز� �
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,+�ر Sی� ��ز� ای@ 
�ر و در �6Sی@ روزه�� ز��م دار� اش در ای@ 
�ز� . 
� �+/�دد

Nرگ %+�%� 
� �+�وز� K=6*اه� ی� K%ت را د�
�� و �� ��ز� ه�� 
�Jان ا�

  ؟ ��Cر 6*اه� ��د
  


