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 ف، ھ�ر��د
  

  آ��ی ��دا��د ��ض!
� �زا�� ��ن ا�������� �  )I.C.C ( ا���د �� ��وری �

� د��ع از ظ��م ا%ت و �� �� د��ع از �ظ�وم؟؟�  
  

  ���ت اول
  

ت ��وان " �دم '�ر آ�� و �&دان ������زم ھ�ی ���� ) �� �� ���ب ��دا��د "��ض" را '�و.(� -�د ,+
� ��ن ا����� �زا�� ��و در %��ت وز�ن ن &وق �.ر" (ر�ر ��وده ���زات ����1 در (0&�ب، د%(/�ری و�

  ��ودم، ط��0��5+(��ن �� �.ر 5ذا.(� �ود�د، 
� ا�ن ���ت �و.(�ا�ن  � �راه ��5 �ورد (:�ل،  �� ظ�ھر &و�� ��ز ���ت �9م ���ل ��ث �� ��.د، '� �دم (و�

 �� �  ���ن =واھد آورد.ھ�ی �=رش ذھ��(� را �%�ت �� �%�;ل �طرو
=واھ�م د�د '� -/و�� ا���د �� ��وری ��ظر �� آی %� %�  �� �? روش ��0��ت �دار �رای �(��9ن �� �����ت 1د 
 ��.ری و �ر(���ن �را�م ���� �.ر�ت =واھد ا�����د، =واھ�م د�د '� (=ر�ب، (ظ��ل و اھ��ت �� آی %� %� -/و�

 ����ر �� .ود و =واھ�م د�د '� -/و��  ت�ز���د�5ن �ر�����ن آن ������روز �:س و ��ا��دی �رای �ر�����ن و ��
�و.(� آ��ی ��ض از�(��� ا%(د�ل ���� داد=واھ� �رای �ر�����ن �����ت ���� �.ر�ت در ا���A%(�ن �ر (���ل ���رزه 
ظ� =واھ�م ��ود '� �و.(� ���ب ��ض -طور �رون �� آ�دB� ره=B� ت  و�������ش (&ق  ھ���ری ����� از ا�

و ا�ن 5و�� �دا�ت =واھ� ھ� را �� (&�ر آی %� %� �� �� �� ا%(9زاء ��/�رد در وطن را ا�رای �دا�ت ا�(&���  و
� -را ���ن آ�Dز '�ر آی %� %� در ا���A%(�ن و (ر�ر وارزش �� %�زد��.ر �&��� آ��ی ��ض  ، و ��ز ا��

     ھ�ز���� و�ود دارد.  
�%�ت دو در ا�ن �&د را  ��5ز�رم، ��وده ا�د، -ون ���ب .�ن �%�;ل ز��دی را در�و.(� =ود �� طور '�� رو�9م 

� ��.(ر (و%ط ���ب ��ض، %��%� 5و�� �طرح �%�ت ا,�� �و1وع و �%�ت '�م؛  ��5� ارا;��دا' �وا.� �%;�
  .��ودارز����  را ���د آی %� %� �و1وع ا���د �� ��وری �%�ت ��اول �� ا�ن (ر(�ب  و د���ل .ده ا�د.

�.ود  (,�G �=%تدر �5م  ' ���ا%ت ��  ه ��ود آ�Dز را =ود '�ر  2003 %�ل اوا�ل از ��Bً  %� %� آی �
 �� �زا�� ��ن ا�����  ر�م ��وده ا�د ؛ 90دھ� اوا=رآ�طور '� آ��ی ��ض ا�ن (:ر�I را ��� '�ری 5زارش او��ن�

� را =ود� I9ت 01/08/2005 (:ر�� �� ارا;� �د ��ل ��و�� ا%����)� � آ�Dز '� ��.د واJ G1س ا%ت ��وده (�9
� '�ر �������9ره �%(�  آن از =ود ا%(���ط�ت (و��� �9ت ��ض ���ب '� �وده آن از (ر د�ر �%��ر  �و,وف �

� '�ر ���� آ�Dز از ,ورت ا�ن �� ،ا�د��  ��زھم '� �ود، =واھد %Jری .ده %�ل 11 از '�(ر ا����� ��ن �زا�� �
� ھ�-و �رای طو��� �%��ر ز��ن���. .د =واھد �� .�رده ای ��� ����1ی �� ر%�د�5 ا=(,�,� �

� و %��ق �و5و%Bو��ی���'م راو�دا، ����1ی �� ر%�د�5 ا=(,�,� �� �� ھر 'دام از ا�د �ودهای  �دا��5' ،
  =ود ا%�%���� ھ�ی �دا��5� دا.(� ا�د.

 را آن ��ری ز�
ن '� ��.د ��� ھم %��9 و %�ده �ث '�ر �ث، �ورد �.ری 1د �زرگ �����ت �� �(��9ن (0&�ب
� در �� ھ��ن 5ر�ت، ��د�ده�� �%(�د (&�ق، �رار دار�د؛ ر%�د�5 (ت '� ا�د ����1ی ا����� ��ن �زا�� �

� ،�(��9ن ار(���� �����ت %�زی �ؤNق و ا��Nت �رای .9ود و د��ل ا%��ب، ا%��د، و �دارک آوری ��L %�زی،� 
�، آن %�? و .�وه��  .��.د �� ا�(��د و اط����ن ���ل و ���0ری و�� �5ر ز��ن =ود �

� آن ، %� %� آی =ود 27/12/2015 �ورخا%��د  ا%�س �ر��� در '� را ھ�ی '.ور ����1ی �� ر%�د�5" �ر
  :ا%ت ��وده �9ر%ت -��ن �راردار�د" �&د��(�

 – 9 ��%ط�ن، – 8 او'را�ن، -7 �راق، – 6 ���5، – 5 5ر�%(�ن،  - 4 �����ر��، – 3 '�����، – 2 ا���A%(�ن، -1
  .ا�دوراس

� در .�ن ����1ی '� را ������ آن و�  :ا%ت'رده  �9ر%ت -��ن دار�د، �رار"  (&�ق"   �ر
 – 5 ،)دار�ور( %ودان – 4 او�5دا، – 3 ،1 �ر'زی ا�ر�&�ی ��9وری – 2  '��/و، د�و'را(�? ��9وری - 1

  �2ر'زی ا�ر�&�ی ��9وری – 9 ����، – 8 ��ج، %�ل – 7 �����، – 6 '����،
�� '�ر ا%(�N� ����Nل دو (���� =واھد �ود   :.وم �(ذ'ر را � �زا�� ��ن ا������

� ,�G ھ.ت و�%��ت - :اول� Iداد 5زارش)  2015 د%���ر 17( ش ه 1394 �وس 25 (:ر� �' ��� �زا�� �
� آن '�ر ز���� و ا�����ت (� �ود ��وده (&��1 ا���A%(�ن دو�ت از ��ل ��ه ھ+ت (&ر���ً  (I C C) ا����� ��ن�� را �

 را '�ری ھ�R �ورد ا�ن در دو�ت آن ا�� %�زد، �راھم'.ور آندر�9ت ر%�د�5 �� �����ت ��ن ا����� 1د �.ری، 
&وق ھ�ی %�ز��ن و �د�� ھ�ی ��9د از �(.�ل '� " ا���
�� �دا�ت ھ�
ھ��� �روه" ا��1ی ا%ت، �داده ا���م 

 �زرگ �����ت �� �(��9ن (0&�ب �رای �زم ارادۀ و ھ� ظر��ت ھ�، (وا���� ���د را ا���A%(�ن دو�ت ��.د، �� �.ری
� دوش �� �9م ا�ن ���ءً  و ا�د دا�%(� �.ری &وق ����ض �����ت و ا����� ��ن��� ���د �� ا����� ��ن �زا�� �' 
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�� و (&�ق ،(0&�ب �� ��'� ا�ن �� م 2003 %�ل از (��9 ز�را �Jردازد، ا���A%(�ن درآن �����ت  �(��9ن '.��� �
 �� '.ور در د%ت ا�ن از ھ�ی ����ت و%��ر �.ری &وق ����ض �����ت ��/�، �����ت ��1� 112  طرف

� ار(��ب)��� �  .��.�د �� ر%�د�5 و (0&�ب �%(�زم '
��� آن ��دھد، �.�ن) %� %� آی( ھ�ی 5زارش و ا%��د طور����  � ار(���� ����1ی ر%�د�5 و (0&�ب�,�م �
   .�� ��.د در ا���A%(�ن و %��ر �&�ط ��9ن ا����� ��ن �زرگ �����ت
Lت و�������� ���� �����ت ا�واع '��ل '��%�ون '�)  2003 (� 1978( ه ش 1381 و 1357ھ�ی %�ل ���ن ار(

�ت آوردن �د%ت �� (وا�د �� '�د، �� ا(وا را �.ری &وق ����ض و ا����� ��ن �زرگB, ،����N)%آی  (و%ط ا
از طر�ق ��9د ھ�ی �د�� و &وق �.ری  �� �ردم '.ور �ورد ا�ن در '� .ود داده �رار  ر%�د�5 �ورد%� %� 

� و%��� و �� �� ھ���ری آی %� %�  "�دا�ت ا�(&���"ا���A%�ن =واھ�ن ا�رای �� 5رد�ده ا�د (� �دا�ت در ا�ن %�
&ق ���د) .  

�ن '� .ود �� س �/را�� ا�ن" ��ض" ���ب �و.(� �&ب درا%ت، �� در �ظر دا.ت  ��0و��ت �وق، ��رھن  �� 
� ا�ن روزی ا%ت،���ت ، ا����� ��ن و ��� ذ�,Bح �را�L %وی از �B, �5ر%�د � �زرگ �����ت ����1ی �

ا�ن �9ت ��0وم �� .ود '� ھ�ز��ن �� ا�Bم آ�Dز  از �/را�� '�د، �Jدا ��ز را ا���A%(�ن ��، وطن در ���(� ار(��ب
 و 5ردا�� ��طل در '�ر آی %� %� در ا���A%(�ن، ���ب ��ض �&��� اش را در ا�ن �ورد (�9� و �� �.ر �� %�Jرد (�

� آن %�زی ا�(��ر ����� (���T �/ذار�د.�واردی را � �  
 رخ �زر�5 �����ت �� (� N 1357ور 'ود(�ی از ا�(��ر ا���A%(�ن، در ز�را ��%ت �ورد �� �/را�� و (.و�ش ا�ن 

� ا%ت داده' � ا�ن ��.�د ��"  ��Jذ�ری ز��ن �رور" =�,�ت ��ز ا����� ��ن �����ت �9ر%ت .��ل �����ت ا�ن ھ�
�� د��� ھ
ی ا�دام �
�ل  �����ت��
ر �
ھ�ت دارای �رو�� و ��  ���، د���� "دون ھ
ی ا�دام و  ��
ر 

ن �وا)�ت �دم &
طر "� ا�&
ص  ��
ر و ز�دا�� �رم،  دام ار�$
ب� 

ن، &ود ��
�� �ظ
م "��
  ردن ز�دا��  


طر ��
�د ا)راد و �را�� &ود ھ
ی& ��، ،��ز "��"ور را ھ
 ا��
ن و��* ھ
ی �روه ھ
، ا��
ن   ردن �
�د�د �$�� 

&�ن �
�ز�ر و� �� �رک "�
 د��� ھ
ی  ��
ر دو���، �ظ
م و دو�ت �ر�
�ری �&ر�ب  
�ل �را�ط �
ن، وطن و &

،����
ت ���� در /
�ت 012 و در /
�ت ��.، ،(��ل  ��) ���و�
�د �
��
وزات � ھ
 ده و ���� "رد�� و �

�ت��   . ��.�د ���ده ��ز از(ذ'ر ا���� در ا%ت ���ن '� د��ری 

� ر%�د�5 =واھ�ن و �وده ��رض ز���� ا�ن در ��ز ا�دو��ز�
 :دوم� L2015 �وا��ر ��ه در ؛��.د �� '.ورآن  و��� 
 ھ�ی ��9د و �ن�ر���� ھ�ی ����ل (و%ط ا�دو��ز��، در م 1965 %�ل ��م �(ل ����1یر%�د�5  داد =واھ� �رای 

� '.ور آن �.ری &وق� ��� �9م ھ�ی .=,�ت (و%ط و���L آن ھ�ی دو%�� .د، ارا;� �ھ� در %� %� آی �
���
رو�س ھ1ن"  =��م -ون %�، %� آی ��� آن ��0ون "�� در �(د ��ل %�ز��ن �.ور(� '��(� �1و و �
 و�دۀ ط�ق  .د�د، در���ت �(د، ��ل %�ز��ن �.ر &وق .ورای %��ق �1و  ")��1ر�ن ��"   ���1 و �و�%�و

  .'رد د�=واھ ا�Bم 2016 %�ل اوا�ل در ا�دو��ز��، 1965 %�ل ����1ی �ورد در را ا�.�ن �رار �و,و��ن،
�ت %� %� آی آ�����د د�د  B, �5ر%�د �   ؟�ود =واھد ��ز را 2003 %�ل ����ل ار(���� ����1ی �

�ت �� �(�0ق �واد (��ل و '�و�دنB,  در %� %� آی ز���� و ��ھوی � =واھد I%�J را %وال ا�ن آن، ا%�%���
  .5+ت
 آن �� ا%�%���� ا�نا�+�ذ  از �0د '.وری ا5ر« :  2، ��د��/و�د %� %� آی ا%�%���� 2 ��د ،11 ��دۀ �ورد ا�ن در

�ت �را��� �ورد در (��9 داد�5ه ��Jو�دد،B, ���1� دا.ت =واھد � آن در ا%�%���� ا�ن ا��را.دن �زم از Jس '
� �/ر �(د،ا �� ا(+�ق '.ور��ت 12 ��ده 3 ��د ا%�س �ر �ز�ور '.ور آ�B, را داد�5ه �  ».��.د Jذ�ر�(

� در «:  3 ��د ��/و�د -��ن 12 ��دۀ 3 ��د� 2 ��د ط�ق �ر ��%ت ��0ھده ا�ن �1و '� '.وری ر��1ت ,ور(�
و�ل �� (وا�د �� �ز�ور '.ور ��.د، ���ز �ورد) ��ت داد�5ه، �Nت �%;ول �� =ود اظ�9ر���B, ���1� داد�5ه 
 �=ش �+�د ط�ق �ر ا%(��Nء، �� (:=�ر ھ�-/و�� �دون ���د '��ده ��ول '.ور. ����د ��ول را �ث �ورد �رم �� �%�ت

  ».����د ھ���ری داد�5ه �� ،9
  :.و�م �(ذ'ر را ا%�%����  9 �=ش �(وای ��زا%م و 12 ��دۀ 2 ��د آ�د، �� �زم ��.(ر اط����ن �رای

 �? ا5ر ،)ج( ��) ا�ف( ��د ،13 ��ده در ��درج .را�ط (&ق ,ورت در ا%ت ���ن داد�5ه  «:  2 ��د ،12 ��دۀ 
�ت �� ��.�د ��0ھده ا�ن �1و ذ�ل '.ورھ�ی از (� -�د ��B, ���1� 3 ��د ط�ق �ر را داد�5ه � ��.�د، Jذ�ر�(

�تB, ���1� د ا���ل را =ود����« .  
� دارد ��م " ����1 ھ�ی ھ���ری و ا����� ��ن ھ�ی ھ���ری"  ا%�%���� 9 �=ش ' � و ھ� ھ���ری-/و�/�  �

  .ا%ت ���(� ا=(,�ص ����1 ا�ن ر%�د�J �5.�رد در ھ���ری �%�;ل %��ر و ا����� ��ن ����1 ھ�ی ا%(�درد ر���ت
�� ,ورت ا�ن �� 2003 ھ�ی %�ل ����ل ����1ی �� ر%�د�5 در ����0(� ا%ت �'� 12 ��دۀ 3 ��د �(وای طور�
� �زد م��� و�ود �� ��ت ا%(����N، .را�ط� �%(�زم و�� دا.(B, راز �و1وع دو�ت ��و�� ، ����د، ا

 را" �/ر"  '��� ا%�%����، 2 ��د 11 ��دۀ در '� دا.ت ���د (و�� ،�دم �=��+ت .ورای ا���ت =واھد �ود و ر%�د�5
�ت �ورد درB, دن ا��را �زم از �رون ھ�ی %�ل ����1ی(  اش �و1و��. �� و ا%ت �رده '�ر ��) ا%�%���� 
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�ت ��رۀ درB, �01ر ھ�ی '.ور و �1و ھ�ی '.ور( �و�D 1و� (��ت ا�ن 'B, �01واد %��ر در �و� 
�  .ا%ت ���(� '��ل و�1ت و ,رات ا%�%���

��(� در د�/ر %وی از �� ,��G ا����� ��ن ا���ت و ,�G ��ظور �� ,رف �(د ��ل %�ز��ن ا���ت .ورای '� 
 ا�+�ذ ����ل ����1ی ھ�ی ر%�د�5 '� دارد ا=(��ر ��ز ��.د، �� %� %� آی (و%ط ر%�د�5 �? ا�دا=(ن (0و�ق

�� را ا%�%���� ���  .����د %+�رش �
  
� آن�� ����1 و (��Nت �� ا�روزی .دۀ Jذ�ر�(� و �J.ر�(� ����1 و &و�� �وا�د ا%�س �ر ا%ت ���ف و �ؤظف �

� =ود ا�ن '� ، �ورزد ا�دام �ن��ر���   .%�زد �� ��5ز�ر ز��دی ز��ن �دت ,رف �� را �
� ا�ن  ،آی %� %� آر���� ��ھ�ت �دور از ھ� ��10 ����� د�دۀ �? ار�5ن %��%� �� �/ر�د، در� ���� ا�ن ��  

 ����  �� �� '.��د، ا,ل �Dر ����داری و �Dر %��%� '�'��(=�+�ن و ����1ن &وق �.ری را �� �Jی ��ز �
، ا(�9م و (,ور %��%� �ودن �� آن ��� -%Jد، (,ور ا�ن -���� %�ب ��/ردد آن �� ��.د�ودن از =,��ل ا%�%� 

�  .�����د ار%�ل (�ر��ران Jو��/ون �� را ا.=�ص و�ت ا%رع �� ��.�د آی %� %�  �(و�L �ده ای '
� آن '����د دا�%ت �� آن ا%�%���� (,و�ب و (%و�د '�ران ا�در د%ت ؛��.د ���" ���� ھ�ی ������زم ���د" �

���� و �رال  (��م ،��J ا,ول �? ھ�ی �)��'� ا�د، ��وده (��0� آن در را &و�� و ،���� ���ل ���9ت �� �
� ,ورت �� و .ده .روع 11 �واد از ر%�د�5 ھ�ی رھ��ود �� '�ری ھ�ی ا�زار ا�ن� ��در��ت (��م در �� �ر

� ��/�رد، =ود �� �.=ص و�1ت و ,رات ��'��(� ا,ول ا�ن ،51 ��دۀ از �0داً  و ����د �Jدا ادا�� ا%�%���
�ت و (.��B(� ھ�ی ا,ل =Bل ا�ن درB, ����ت �� ھ�راء آن، ��1ت و �B, ر�وا�� ھ�ی�V آن ���� 
  .���د �� (,ر�G �واد ھ��ن =Bل در

 ا,ول"  ا�ن و دارد، ا=(��ر در طرز'�ر��'��(� و »ر%�د�5 .�وۀ«  �� ��ظر را '��ل و%��ل %� %� آی
�)��'�ً  و �� ر�� د��ق، =��� آن" �  ھ�ی ������زم �&دان" ھوا�� اد��ی 5و�� ھر '� ا%ت ��ز .ده (�ظ�م ����

� آن��رۀ  در را" ��������د ��Nت دروغ ���. 
  : .ود �� ��ددا.ت ا%�%���� آن از ای ��ده -�د �� ا�ن در ��و�� �رای

   21 ��ده«
�'م �وا��ن  

1)     - ���  :5ر�ت =واھد '�ر �� را ذ�ل �وا��ن �
  د�وی؛ ا��Nت اد�� و ��'��(� ا,ول و �رم ���,ر ا%�%����، ا�ن اول، در�� در) ا�ف
 ا,ول ���ل از ا���ل، ��ن &وق ا���ل ���ل �&ررات و ا,ول و ��0ھدات ���%�ت، ,ورت در دوم، در�� در) ب

��؛ ���ز��ت �ورد در ا���ل ��ن &وق .ده Jذ�ر�(���%�  
&و�� '�� ا,ول �وق، �وا��ن '�ر�5ری �� ا���ن �دم ,ورت در) ج �� (و%ط '�� ھ�ی د%(/�ه ��� �وا��ن از �

 �وع ا�ن روی �ر ��0و�ً  '� '.ورھ��� ��� �وا��ن ���ل از ا%ت، 5رد�ده ا%(=راج �ر�وط�، �وارد در ��9ن &و��
�ت ا���ل �را�مB, �� ،ر �.روط '��د� �� ���0رھ� و ا���ل ��ن &وق �� و ا%�%���� ا�ن �� (����1 ا,ول آن آ�

  .��.�د �دا.(� ����9 .ده .��=(� ا%(�دردھ�ی و
2)      ���� را &و�� �&ررات و ا,ول (وا�د  �� �� ���. �  .��دد '�ر �� 5رد�ده، (��0ر ���� (,����ت در '
 و دا.(� �ط��&ت �.ر &وق ا����� ��ن .ده .��=(� �وا��ن �� ���د ��ده، ا�ن �و�ب �� �وا��ن (+%�ر و (ط��ق      (3

 �ژاد، %ن، .ده، (0ر�ف 3 ��د ،��7ده در '� آ�طور ��%�ت -ون د���� از ���0ث (�0رض و (��0ض ھر5و�� �دون
،Yره، و %��%� �&��د �&�ده، �� �ذھب ز��ن، ر��D روت، ا�(����، �� �و�� ���، ��.�ءN 9م �� (و�د و�01ت��Nا� 

  ».�5رد ,ورت
  70 ��ده« : ا%�%���� از د�/ر ��دۀ دو ��� ھم ا�ن و

   �دا�ت ا�رای �� �ر�وط (=�+�ت
 1)  ���� (و%ط �دا�ت ا�رای ���L ��داً  '� ,ور(� در ذ�ل (=�+�ت �� �%�ت ����ت .و�د، �B, ���1� 

  :دا.ت =واھد
&�&ت ���ن �رای %و�5د ادای و�ود �� '� ,ور(� در) ا�ف �  دھد؛ 'ذب .�9دت ،1 ��د 69 ��ده �و�ب �
  ا%ت؛ آ�5ه آ��9 �ودن ���0 �� 'ذب از وی '� ھ�/��� .=ص، (و%ط �دارک و .واھد ارا;�) ب
 ا�دا��ت ا���م آ��ن، .�9دت ادای و .9ود 1ور در 'ردن �دا=�� �� از .دن ���L .9ود، �ر 5ذا.(ن ��%د (:�Nر) ج

��B) � و .واھد 5ردآوری ا�ر در 'ردن ا=Bل �� ��ودن �=دوش (=ر�ب، �� دادن، .�9دت د��ل �� .9ود ���� �و���
  ا%��د؛

� ر%�� �&�م �? �� ر.وه Jردا=(ن �� ��ودن (9د�د 'ردن، ����0ت) د��� � �دم �� وی (ر�Dب �� ا���ر ��ظور �
  آن؛ ��در%ت ا�رای �� =ود وظ��ف ا�رای

  .ده؛ ا���م او ھ���ران از د�/ر ��� �� و او (و%ط '� وظ��+� د��ل �� ��1ء �&�م �? ���� �و�� ا�(&�م) ھـ
� ر%�� �&�م �? ��وان �� ر.وه ��ول �� Jردا=ت) و��  .وی ر%�� وظ��ف ا���م �� ار(��ط در �
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�ت ا���ل �ر �'م �وا�د و ا,ول   (2B, ��� �وا�دی و ا,ول ھ��ن ��ده، ا�ن �� �ر�وط (=�+�ت روی �ر �
 �� ا����� ��ن ھ���ری ا���د .را�ط. ا�د .ده �&رر د�وی ا��Nت اد�� و �زا�� ��'��ت ا,ول �رای '� �ود =واھ�د
���  .�ود =واھد (&��1 �ورد '.ور دا=�� �وا��ن (%�ط (ت ��ده، ا�ن �ط��قر%�د�5  �رال �� ار(��ط در �

�و��ت، ,ورت در   (3دا'Nر �س دوران �? (وا�د  �� داد�5ه � [�J ���% �� ��'��ت ا,ول �ط��ق ای �ر��� 
  ..».����د (��0ن را دو ھر �� د�وی ا��Nت اد�� و
� �دارم ��ورھ�-/و�� را�ط� ای �دارد،  ���ب ��ض در �و.(� .�ن �د�� ا�د '� آی %� %� �� %�ز��ن ��ل �(د ' 

� ا�ن��د ��ل %�ز��ن �� �)� �� �� را =ود '�ری ھ�ی 5زارش و�(� ��.د را�ط� �د ��ل ا%����)� ���د ارا;�� 
د ��ل �� �ر�وط ھ�ی %�ز��ن �� '� دارد را آن ���0)� � ا���ت .ورای و�(� ،دارد �%ؤو��� و '�ری �دی را�ط

 و ا���ت از +�ظت و (:��ن �ر �����%(�د �� ��در��ت �,ل ھ+(م ��.ور ��ل �(د،  �%ؤو��(ش �دودۀ در ,رف
G�, ���9� ر%�د�5 �دت ?� �� آن �زد را ��1�� ��ل %�ز��ن '� ا%ت �+9وم ھ��ن �� %�زد، �� طو��� �
د)� ��ت و '�ری �ط� ا5ر ا%ت %�ب ھ��ن �� د��&�ً  و دارد %� %� آی �� '�ری �دی را�طB, آی ھ�ی �% 
 �%�;ل '��م (.=�ص – آن ھ+(م �,ل  ��در��ت �=,و,�ً  – �(د ��ل %�ز��ن ��.ور از �9م ورای در را %�

� �ود =واھد ز��دی' �2، �� ا�ن را�ط� در ��دۀ ��Jم ا%�%���� در��د5رد�د =واھ�م �� آن درک �� ��در ���ل طور � 
� ا��1ی ��ل �(د �� ,د�� �زده ����آن ,رات '��ل داده .ده ا%ت، و�ود ا�ن را�ط� ھر5ز �� �� طر�� �

�ت و B, ر).�� �� �(90د �/� �� دارد.را در (&و�� ھر -��     (وا���� ھ�ی ا�ن �
� ا�ن ا%�%���� (%و�د اول ھ�ی ��ه و ھ� روز در���، � از '� ھ�ی دو�ت �� اط����ن دادن �رای و%�L ھ�ی ز���

�'��ت دادن د%ت از �9ت ���1� )�� � آن (� .د �����5ده ا%�%���� در �وادی �ود�د، �.وشا�.�ن  آ��ی ��ض) 5+(
�ت '� ����د رھ��� �/را�� ا�ن از ھ� دو�تB, ورد در را ا�.�ن ��� ھ�ی� �� ��� د%ت از ا�راد ا�ن  '.��� �

 و (0&�ب �� ھ� دو�ت =ود '� '�د (ر�Dب روش ا�ن ا(=�ذ �� را ھ� دو�ت ا%ت ��وده %�0 ا%�%���� داد، =واھ�د
��'�  .'��د ا�دام ا�.�ن ���رو در �.ری 1د �����ت ار(��ب �� �(��9ن  '.��� �

� و����0 �ورد در �/ر' � آی %� %� �� (وا�د ����د، �� ��ز ���، ���رو در ھ� دو�ت ازر%�د�5 �.=,� د��ل �
ط� �? طرزا��0ل ��'��(� �.=ص �ورد ر%�د�5 �رار �دھد، ا�ن ر%�د�5 ��10ً �ر ا%�س آن ����1 را 

��در��ت ��.ور %�ز��ن ��ل �(د ��ھ�ت ا�زا�� را �� =ود =واھد 5ر�ت و ��وط �� �وا�&ت '.ور �و1وع 
 ��.ور 103 ��دهرو�داد و �� �1و�ت آن در �وا�&�ن ا%�%���� آی %� %� �� =واھد �ود، در ا�ن ��ره �� �(ن 

د ��ل %�ز��ن)�  �د ��ل ا��1ی  ��ن (�0رض ,ورت در:«  '� ��/و�دا%(��د �� .ود ')� � ا�ن �و�ب �
   . »�ود =واھد �&دم ��.ور ا�ن �و�ب �� آ��9 (90دات، د�/ر ا����� ��ن �وا�&(���� ھر ط�ق �ر آ��9 (90دات  و ��.ور
 (,���م '� دارد را آن ا��دۀ ��ده ا�ن ��/رد�د، ��زم %� %� آی �� �(��9ن ا�(&�ل و ھ���ری ز���� در ھ� دو�ت

اNرات ���%��د %ؤی  ،، ا�ن ��ده����د �Jدا ا�زا�� ��ھ�ت �ظر �ورد �(��9ن (0&�ب �� ��ظر �(د ��ل ا���ت .ورای
�  98(��0ر از ��دۀ ��� �ا%�%���� آی %� %� را '� دو�ت ھ� را در �دم ا�(&�ل �(��9ن و �دم ھ���ری آ��ن �

 ًB��'ر�وع =واھد %�=ت. �=�ر�.�ن �دھد� ،  
� ا%ت �و�ود �وادی %� %� آی ا%�%���� در' ��ت ����� ھ�� طور �B, ت در .��ل ھ�ی��'� ھ� دو�ت ��� 
 �&ض �.ری &وق ا,ول و �دا�ت '� �ود �=واھد ��ھ�(� در�'��ت ���  ر���ت ا�ن و�� ا%ت، 5ر�(� �ظر در ار
(وای �+9وم �'��ت ��� ��ز ����د.ود �J ز�ر و� ��� �ود.�� (���0ر 'B%�? ا�ن ا,طBح ,رف  ، �)�  

� ��.د وارد دودی (� ا�(&�د ا�ن ا%ت ���ن' ����� (� ���د �� '� طور آن ،) %� %� آی(  ا����� ��ن �زا�� � 
� �ورد را ا����� ��ن �زرگ �����ت ار(��ب �� �(��9ن از '�Nر (0داد ا%ت، .ده �� ��در�'�ا�ن  '� �دھد �رار �

  :.د �(ذ'ر ز�ر در =�ص طور �� ��(وان را د��ل ازا�ن �ر=� دارد، د���� و ا%��ب =ود از ھم و�01ت
ول ���0 و�01ت �� را ھ� =ود (� ا�د 'رده �� ��دت (�ھ�وزاز دول ��10  - ) �&و�� ���(  - ��و�ت =,وص ) 

� و (0&�ب �ر ��ظر� ��'�!! �&دس ر�ر �&ب در ھ�وز (� و دھ�د (�+�ق -  ����رده �����ت ار(��ب �� �(��9ن '.��� �
� %�زد، �� �=(ل �� و آورده 5ر�(�ر (�0ل �� را ����1 ا�ن ر%�د�5 دوران ��ت، ا�ن .و�د، �� �9�Jن ��� �'��ت� 

 �درت �� ا�.�ن �ردم رأی �� '� ا�د ھ�ی �'��ت ھ��ن �.روع ھ�ی �'��ت �� ز��ن در '� ��.�م دا.(� =�طر
را%ت اد��ی �رای '��د، �Jدا �.رو��ت ا�����، ��ن ����L %وی از .��%��� �� ھ�ی �'��ت -��ن و ��.�د ر%�ده 

�+� �ز�ور �'��ت �رای '.ور(�%�� �? �+وس ���ی زور5و�� و �درت (,�ب (��9 ��� �'��ت زا� �)=��.  
  .ود ���
 �+وذ ا���ل �� و ا=(+: �رار، ز���� ���ءً  ا�د، �ظ��� و %��%� �در(��د ا.=�ص از ��0و�ً  ����رده �(��9ن -ون -

ً  �ر�وط، دول ���0 ا�(دار %ر �ر ھ�ی اداره در ا�.�ن  از ا%(+�ده �� آ��ن از (0دادی �� ��.د، �� �راھم ��10
� را =و�ش ،دو�(� (B�9%ت� �)�ل و ر%���ده Dر�� ����? �� را � دوام =ود رات ز�د�5 �� آرام =�طر �

  .��دھ�د
 �رھ�Y ا���د ���ث" ��.(ر =و�ر�زی از ��و�5ری" و" ��Nت و ,�G �ر�راری"  ����د ھ�ی �,�ت   -

�� (� �ظر �ورد �9(��ن �� آن در '� .ود �� ������ در �رھ�Y ا�ن .دن �� ر�.� �0داً  ھم و ا��Dض و ��0��ت 
�� ��'�   ا�د 5ر�(� 5رو�5ن را .�ن ھ�ی '.ور �ردم ،�(��9ن ا�ن �� و ا�د، .ده �� '.���ده �
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-  ��  ً � �(��9ن %Jردن و ا�(&�ل در ذ�ر�ط ھ�ی '.ور %��%�ون ��10� ،�����9� .�ن %��%� ����L ����ر �� 
  .��ز�د ��� �(��9ن ا�(&�ل �� د%ت �(����9، -��ن (0&�ب �رھ�Y .دن از��م ھراس %�ب �� ��ز و �����د (را.�

�، �&دان   -  � �� (0&�ب از �ؤ�(�ً  �(��9ن ا�ن از ای �ده (� ا%ت .ده ���ث ھ� ا�زار و ا�����ت ��10 �دود�ت ��
� �ؤ�(� د%(ر%� �دم '� دا�%ت ���د و�� �����د ا��ن در��� � و (0&�ب از Jو.� -.م ا��دۀ �ر�وط، �(9م �

 ��ز ز��ن ����Dب، و �+&ود �راری، .ده، �=+� �(9م '� دا.ت  اط����ن ���د  و �دارد را �ن�(�9 (�ر;� �� و ر%�د�5
 ا%ت، %�=(� ��(+� را ا����� -��ن �را�م، از %�%�� ا�ن" ��Jذ�ری ز��ن �رور" ا,ل ز�را (وا�د ��� 'رده '����

� �دارک و و%��ل %��%� ھ�ی 5روه از �ر=� ���)��Nو �رده ��ن از را .�ن %��%� و �وژ�? ا�د�و ر�&�ی �ر�� ا 
� �����د �� �وه' �� %�0 – �� '.ور در �=,وص – �ر�����ن ��ز���د�5ن �9تھ��ن   �� L�� ظت و آوری�+ 

  .�����د �� �دارک و و%��ل ا�ن
��� و ��0ت و�� �(د ��ل ا���ت .ورای دا;�� ا��1ی در���ن �.ری، 1د �����ت �� �(��9ن ا�ن از �ر=� �� -  

 ��� و ��� ھ�ی �%ؤو��ت (و0%� د��ل ��روش  ا�ن '� ا�دازد، �� (0و�ق �� را آ��ن ر%�د�5 و (0&�ب '� د���. دا.(
�� ا=��Bً  ذ�ر�ط دول ا����� ��ن � ��9ن دول ��.(ر .دن د�و'را(�زه (وا�د، �� 5ر�(� �رار ا%(+�ده �ورد د.واری �

Yت ا����� ��ن ��0��ت �رھ��%� �دود =��� را �.ری 1د �����ت �(��9ن �� �(�  دول �و�ود %ران و ا%ت %�=(
�.�د �ردوش را=و�ش  ا%Bف ھ�ی =ط� ��ر ، �� =واھ�د �ود �1ر دودی�.  

� ھ��ن روزی ا%ت ���ن '� دارد اھ��ت �9ت ا�ن از �%;���رای �ردم �� �� طور ا=ص  در ا���A%(�ن   ��� 
�ت ،ا,و�� طرق �� �(وا�دB, �5ر%�د �  ����ل ���(� ار(��ب �.ری &وق 1د ��ن ا����� و �����ت ����1ی �

 ھ� ����ون .دۀ ر�=(� ھ�ی =ون و ���ورد �د%ت ��ز را �� وطن در)  ه ش 1381 (� ش ه1357 از(2003%���9ی
� را آن �%ؤو��ن و '�د %��/�ری را �� ��/��ه ھ�وطن� ��'��.��د �� . 

�دون (رد�د  �/�ر�د، �رار (ظ��ل و 1Dب �ورد ا5ر �ر��ن ا�ن (%ر�L و آ�Dز �رای '��ده '�? ھ�ی %�ز��ن �ل
ر'(� -��ن �� L+� نB)�� ن �رای اط����ن =�طر ��,ر�?  �و�ف، ا�ن و �ود =واھد���%وب  �����ت آن �ر(�

�وم ا�دام ا�ن از .�ن ھ�ی =��واده و �ر�����نو  =واھد 5رد�د، �رای '��ده '�? ا����� ��ن ھ�ی %�ز��ن %�=(ن �
�� ��'��  و ه.د�� ا��دوار آ��ن، �رز�دان ��(Bن '.��� ��  . 5رد�د =واھ�د �:�وس��

&وق ھ�ی ��9د و �د�� ���0� .�ول �� �رد�� ا�(���� ھ�ی %�ز��ن (��م ا���A%(�ن، �.ر &وق �%(&ل '�%�ون 
� �.ری،'  �(و�L ھ���ری و J.(�����  ��.�د، �� '.ور در ا�(&��� �دا�ت ا�رای و آ�Dز�� آرزوی �� ,�را�

� �� ا�(��ر آی %� %� را �� �ر�د. ��� �&و�دا��ن ��9ن، رو.�+�ری و (=,,� ھ�ی ��رو �.ری، ���0 
 راه '] �� ھ�� ھ� ا�ن �/ر ا�د، �وده %� %� آی ��.(ر ھر-� .دن ��0ل و (:%�س ,دددر '� �J.رو و دو%ت ا�%�ن
� ���ی �.ری &وق ا,ول (ط��ق و �.ری �دا�ت (&ق �رای '� ا�د 'رده �Dط و ا.(��ه ھ�� �/ر ا�د؟؟ ر�(

� آن �� ا��د -.م �.ر�ت ���� �����ت �� �ر(�ب ��ر��ن��� �  ا�د؟؟ دو=(
��(Bن ����ون ھ� ا�%�ن ��/��ه �=,و,�ً در '.ور �B  و ا�� از �� ا�(��ر %�زی و (ظ��ل آی %� %�، ��ر��ن و

�� از �را�L �9م ����1 ��ن ا����� '� در ,دد � �'.�دۀ �� =.�ود =واھ�د .د و �+س رات =واھ�د '.�د  '
� '.��� آ��ن ا%ت، د�/ر ��طل و ��طل .ده ا%ت�'�� �دادن اط����ن  ،-��ن (����A -��ن ���Jد ذھ�� و ،(0&�ب و �

9)� �&ق �دا�ت ���ی �,�G ا�&�ب (ر�ن �����ن و �ر(���ن �����ت  ���ب ��ض '� ا�ن �����ت =واھد �ود،��ن �)
� 'رده ا�د، و��(+� ا�Bم ��دار�د، ��ن ا����� را � �ا�ن  �ر�����ن �� داد =واھ�ن ��ز���د�5ن ھ�-/و�� �د��� ھم ارا;

آی %� %� ��طل و ��طل ا%ت Jس �رای داد=واھ� �� '�� ا5ر  '�ا�د �� ��وده �����ت راه د�/ری راھم �J.��9د 
&ق �دا�ت ��%ر ��%ت Jس ,�ر =دا 'رده و از =ون ����ون) ���/��ه -.م ا�%�ن  ھ� ���د ر�ت و ا5ر ھ�R ز���

�ث �ر�ده ھ�ی ا�ن ��زی ھ�ی =ون آ�ود ���د ��ود �داد=واھ�ن �دا�ت &وق  و �� Jو.� ��وده و د%ت ��(Bن را �
�/و;�م '� ھ���طور '� آ��ی ��ض �(��� �5ری ��وده ا�د، (&ق �دا�ت را در رو�� ھ� �دا�ت ا�(&��� �.ری و 

   ...�%(�و '��م
  

  ادا�� دارد.
  

 


