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  ا��� ��ه ���
د و و��ت ���                       

  ����ا��ام ا��ی����                                            

	�� هللا در ��ر  ����  ��1371 از ��و���� ����� دا��� �  !و $�ر��#ی 

ھ� ! ور 0�دی# و �3#ی# ی���،  ��1ری از 0�وه /.-&, در ��ی�+�  *�رت �)ای&#ه �

;��� در -:� ای9 ،  ! $*�ص 0�وه ھ�ی ��7# و ��در�0� و رھ��انِ  </�

 �3��ک��و����، ا
7*�ر0�ای� ا�@#��ه �1.�د و ا��&�ع وی را در ���3< دو=� 

� و و �B@یی� ھ���.�دو=� و�#ت �/�، ��D< و ی� ی�� از �Dا�< اC/� ای9  ، ! 

 .#
�د �� �F/� 9�
  واK ً�.M&�9  �د؟آی� �&�زDۀ دوام دار و $�

��وھ�ی $�د را  � ھ@��ری ��7#ی9 دا$<  ! ��NO)ب ا� ��#ی9 ��@���ر رھ�0/


	�� هللا روز �&	Q ��ر  �� �ای �*�ف ��ی�+� و �*��� �����  �����1371 دا
�د و آ�U -&, �./! ور �#، �.�ھ#ۀ -�< ا=1�اج را ���ن  > �وارد �:� 

��D< -&, وا
@�د  ،-&�ال D�#ا=���# دوQ�O ا�@#��ه �1.�د، D�#ا=./� �)اری و
! در �.�ھ#ۀ -�< ا=1�اج، ا�@#��ه �1.�د  ! D&�ان �� �Oزد.  #� �� !�W0

ر��X دو=�، D�#ا=./� �)اری C#راQ;D و D�#ا=���# دوQ�O وزی�د��ع �.��9 �#ه 
ای9 �.�ھ#ه را در آن  ا
# و ھ� O! ط�ف در ��ی ایO 9&# ا��Zء �ده ا
#. ��@���ر

���3< ��رای ھ@�ھ&�B در ز� �� � دو ط�ف دیB� ای9 �.�ھ#ه  1372-#ی  �11ن و 
! ی_ �&��WB� ^M آوری در D@/��د او  �د، ��ط[! و $��
� D/�! -:�د و  ! �Mل 

���3< دو=� او �N�Xا�  !�.�ی> �� �د  �1�
�@
�1��ن و �/�3! ھ�ی �@ � 
/ �F� ای�ط[! � ای9  !�0ی�  ��
#ه  �د. ا�� �� از �FOط ، راه -) -&, ،�@
دیB�ی 


	�� هللا ! ا$�Nف و �&U در درون دو=� ا��NO ���ن �)ب و�#ت  !  �����
�O# دو���ا=#�D ال�ا=./� �)اری و -&#�D ی��رھQ  وھ�ی او  � ا�@#��ه��
و 

�1.�د وزی� د��ع ای9 دو=�  �` 0��� و  ! -&, ھ�ی $�
�9 ا
	���#، ای9 دوط�ف 
��:O !  Q� ���a از �.�ھ#ۀ �1.�د را  هزھ�ی 
+1��9، ا�@#��اN�Xف آن رو

-�< ا=1�اج و ا
7*�ر0�ای� در ����� �د
# و ا��&�ع او را از �c��b �.�ھ#ۀ -�< 
 .#&�$�O د�@
  ا=1�اج و ا�+�ذ �O��O ا
7*�ر در �����، ��D< اC/� -&, وا

  
� ا���اج:  �  درو$� #" ��م ���ھ�ۀ �

#ام از O! ط�ف �#�D �.�ھ#ۀ  eھ� ! �Oای9 ا >��� > �M آور و �WB� ۀ��

 #
-�< ا=1�اج ! -&, را  � ا�@#��ه �1.�د و دو=� �	�ھ#ی9  ! ای9 �.�ھ#ه ���
�� دھ&#، ��9 ای9 �.�ھ#ه را ھ��Baه �&�3� 
��د
# و آن را در ا$���ر �c���Dت 


1��ن  �رھ� در ری� 1372و  1371
fBا��&#. �9 در �Oل ھ�ی �gات رادی� ا��3
 �O
 �Oات دا$/� ای9 ری��3
از $/�< ی�ر �ZD -&�ح ��QK �)ب د���ا��_ $/b �.�ون 
! از ��ری�ب و از �.�`ن  +U ��ھ&&- �B�U �/�  �د و از D#م �c��b �.�ھ#ۀ 
-�< ا=1�اج ��iO ا�@#��ه �1.�د ���ه دا�� $�اھ�ن ��9 ای9 �.�ھ#ه �#م  


�� ��jk و ���ی� �@� را و اO�#`ل �دم �F� jM�3ر ای9 �.�ھ#ه در وا�
! ا
��� ای9 �.�ھ#ه را  ! �W0 ی�ر  � اط@�&�ن >�/$ .#&
�3ن �� دھ# و �� � �� 
از ا��ف �:��ر ! �1[�ل ��ھ&&- �B�U ا�O  ! د�O �� آورم. ا�� ھ��Baه 
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��ورد. �9 ی_  �ر  ! -&�ال �	�# �Oر را  ! د�f� وی ��9 �.�ھ#ۀ  !روزی 

#ان 
��وھ�ی -&�ال D�#ا=���# دوQ�O ی� 
��وھ�ی -&�U �/� در � <  �د و ���M

�@�ری از ای9 
��وھ� ���7;� از �O$�@�ن رادی� �/�ی)ی�ن دو=��  1371�� ا�O #Oل 
�� ��9 �.�ھ#ۀ  Q�Oدم و از او $�ا�را در وزی�ا�� $�ن  ! D:#ه دا��&#، ��ا-.! 

وD#ۀ $�د ��&�  � ار�Oل ���  c���Dت  fBارد. او 
�)  !� -�< ا=1�اج را در ا$���ر

��د. در �Mس ای9 �.�ھ#ه،  >@D1371 ن �)ب و�#ت�
ا��NO و   � ا �ذر از ��M&#ا

از ����
#ھ�ن اC/� و ��رد اD�@�د D�#ا=./� �)اری رھ�� ای9 �)ب  � O� ا$���Nت و 
ه �1.�د و دو=� �&U ھ�ی �)ای&#ه ���ن �)ب و�#ت و رھ��ی آن  � ا�@#��

!  ! O����a ا�@#��ه  (�

� دا��Q و از او �W/�� >*W� ��7C ��NOا
�� ��9 ای9 �.�ھ#ه  Q�Oا��، $�اf0 �� �3B
�1.�د از �.�ھ#ۀ -�< ا=1�اج ا

 .#&&  �)ب و�#ت 
�) ��K 9&�9 �.�ھ#ه ای را �&�3� 
��د.را �&�3� 
  

  .�-��ری #" +�*(� دو�) ��'�ک:
�1.�د) ���O#م ! آی� �@#��ه  از آ�����C(ا  �د ��1371)ان ی�� از روزھ�ی  در

Q�O و D�#ا=./� �)اری ود  � -&�ال 1371وا$� �@< �@� در -�< ا=1�اج در ا
 ��Xی آن، �@� ر�&�� �  !�دی#  �Zک را ا����3< دو=� �3��
��ۀ  �Fا���

زی� دو=�، D�#ا=./� �)اری C#راQ;D و D�#ا=���# دوQ�O �.�ون C#راQ;D و و

!. آن ھ� !  � -@.� از ����
#ھ�ن  :«د��ع �p+3 �#ه  ��#؟ ای�3ن ��oO داد

)Qدی�)،  از �1371@<  24و ��&fWی9 ��د�� �� از آ
�! �� �:� �Kری��ر را �*�ف 
 Q���یft
 9� .#
�@�ل  ! -�< ا=1�اج آ�#
# و K&�9 ط�ح و ��3&:�دی را �c�ح �د

!  ��ی�# �� و �@ Q�W0 ای ��ن�و از ھ@! و   Qرای -:�دی را  �1زی�� �
�� ا0� ����� 
	�� هللا  #

#ا
�ن �	�ھ#ی9 د�Dت �� &�Q وارد ��را �����M
�Q�/1 دھ� M#رت  ! �	�ھ#ی9 
3# از راه D@/��ت 
;��� �3��ک او را  !  �k��
���3< دو=� را  ! رھ��ان �&;�Q ھ�  fBاریQ و ی_ دو=� �3��ک از  .Q�&وادار 


1��ن ھ@! �&;�Q ھ� و �	�ھ#ی9 در -:�د Q:O  ھ@!  ! و-�د�gا در ا��ی#. زی�� 
   »دا��&# و در دو=� 
�) ھ@!  �ی# ��3ر� دا��!  ��&#.

C�ف 
;� از ای&�! ا�@#��ه �1.�د  &�  � K! ا
�B)ه و اھ#ا��، ��3&:�د دو=� 
 > �M ۀ��

�! را  � -&�ال دوQ�O و D�#ا=./� �)اری 
ftی���، �- !O ک و�3��
��-!  ! دی#�0ه و �O��O وی در 
+1��9 ط�ح ��< دھ� دو=�  ! ���3< دو=� 

�  � �� 0�دد. �1.�د �3��ک �&;�Q ھ�ی -:�دی و ��iO رھ��ان ای9 �&;�Q ھ
&# و دو=� �3��� را  � رھ�� �)ب و�#ت و  >@D ح��1  ! ای9 ط
��ا ��

	�� هللا ���3< دھ#. ��ی# -&, و  ��D�#ا=���# دوQ�O  �  +�3 از ����� دا
 ،#� jMوا ! !a
! در  �ا � او ای	�د 0�دی#، 10��ده �� و �#ی# �� از آ �B&- ۀ:�-

�ع ا�@#��ه �1.�د از ��ا�b  ! ای9 ��3&:�د و ���3<  �$� ھ�، ا��&
@�  �د. 

�! و د�Dت او از رھ��ان �&;�Q ھ�ی -:�دی �F�1� در ��3ور را، �- !O �=دو

F/�ی_ $�د 
�در�O و  �،ا����ه Nن وی �/�F و ارزی� � �� &&#. ا�� ای9 
 .�Oه ا��ا��  
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 (�  :"�(�"" ھ����1 در �0ا��اتِ ��'�ک و +��(� #" دو
اد�0ن ��ھ) ���
	B�ي �:)اده 
�v> ازا�@#��ه �1.�د و 0/�#ی9 ��@���ر  � 

اD	�زا=b7  0< ر��X اO�b آي اس آي وD� 1��ن O.�دي، -&�ال �@�#
 b7=ءا��k ال�-&�رم -�زاي  روز�1�:K1371 Fc&� ب !در�&- !��� jMوا"!&��"

 > � yM�د��	و ای ,&- <M��f� !   .#& ��  z/Cا�ه ��دا$�&# �� راه �/�  �ای 
 #&K�وھ �  U�
��! آ �Fي ��ا��Zه  ! ا���}��z/C 9 ���ن ط���9  اf� 9vا
#���	

#. ا�@
   ، ا�� ایz/C 9 ��ی#ار 

1.�د ی_ روز  .#  ! -@.� �7#ودی در وزیـ� ا�ـ� $ـ�ن � ـ<  وM�� ا�@#��ه �
�د، از �fا�ات $*��C و �&:�ی� $�د   �� z�k����@��ـ�ر � �B�W0ھ�ی ��&! را 

9+O ��NO)ب ا� ��د: رھ�
W�ي  دو �fا�ات $�ص و ��@���ر در«�W0 و اظ:�ر 
�&;�Q ھـ� و از !��k�Fي ���3< ����� �3��ک را 
@�د. اO�#`ل او ا9v  �د  9� 


1ــ��ن 
#ار
ــ#. �ــ�  ــ� �3ــ��< vــ_ ����ــ�  
��وvــy در 0�وھــ�ي دBvــ� 
FــU و�gا�
  �Oد y@vت دا��� !  Q�
 را رد ـ�دم و �� �Q. ا�� �9 ��k�Fي او�3��ک �Mي ����ا

! در Q�W0 ھ� در Q�;&�
1��ن �@�م �gـ# و -:�د و ا�
دو=ـ� را  ���رزه Oـ:�Q  ـ�ده ا
�@�م �ـ�دم و 0�وه ���3< داد و 
@���ان از �v _v دو �Oا�$ >~@� #v�  �=وه  دو�0ـ


#ا�� و ا9v $�اO�! اش 
�) در ھ�ي �+�/>  ��#. ا=��! ��@���ر �Mا#C iـF�  در
  »C#د  :�ه  �داري  ! 
jW $�د  �د.

  
دی��8ه ا�����ه ���
د در �
رد دو�) ��'�ک از �
ا-6) ���ۀ ا34م 

  آ#�د +� ا�3س �3ل آ#�د و �
رای ھ�ات:
 ��NـOـ)ب ا� ��#ی9 ��@���ر رھ�0/ �وM�� رھ��ان �&;�Q ھ�ی -:�دی  � ��3ر


��ۀ اNOم آ �د را  �F1��ن ��ا�
	�B�ی ����� �  !ا�Zـ� �د
ـ# ـ!  ـ� ��&ـ�ی آن 
�.�ـ�9 �ـ#
#، ر ـ�
�  ـ! D&ـ�ان رXـ�� دو=ـ� و 0/�ـ اO��د Q;Dـ#راC ی9 ��@��ـ�ر#


��ـ! ـ! آن را طـ�ح   �Fی�� �#ی# از ای9 ��ا��kر�
 Qر� �/D و ا�@#��ه �1.�د
  ۀ آی. اِس.آی �� $�ا
#، �@�ی� �د.  ��ط

ــ� آ�ــ�ز ــ�  ورھ�ــ�ان ا�ــ)اب �	�ھــ#9v  ــ� وOــ�ط�  O1372ــ�ل -#vــ#     ��ــ�
y  در �
�� در اNOم آ �د   ��1��ن در #
�y  .@<  ��رد �}��f� ،z/C 9ا�ات و 0�د آ�#�Fا���
! ��3 درھـ�ي  1ـ�! و ۀ
��	  ��ور
#. در �:

3ـ�ن  ـ!  �fا�ات آ�
 ـ� �Zـ�ر ��) �

 ��ا�Fـ� 
��ـ! اي را در ،�@�ل ر��X اO�+��رات D� 1��ن Oـ.�دي Cـ�رت 0��ـ�
 >@� Qھ#Wوف  !  1372ھ�م آ ـ�د �.ـNـOـ! ا��
ـ!  ـ! ��ا�Fـ�  #
#�
ا�Zـ�ء رOـ�

�:�! �#ه  �د و y1�/B

��!  ! ز �ن ا �F9 ��ا��� .#vد�0  y$�  !رھ��ان ا�)اب 

# در#�@:� y@
  ��ي ھ@�ن ��9 ا
y1�/B ا��Zء �د
#. از آ
:� ز �ن ا
y1�/B را 


��! اNOم آ ـ�د  .ـ# از �F�0ن ��ا�#&&�Zـ�ي ��ا�Fـ� ا ��vـ�ن -/1ـ�ت و ا��Zء
!��
،  !�.�tO رھ��ان ا�)اب  راھD y� 1��ن O.�دي �#
#. و �ای زی�رت $�
ۀ 

�ـ:�-Nل آ ـ�د 0ـ�د آ�#
ـ# �ـ� � �&ـ! -#vـ# ����ـ�  در1372اy�NO در دھQ �ـ�ر 
�.�وزارت د�ـ�ع  � �&ـ! -#vـ# از &#. ا�@#�ـ�ه �1ـ.�د در& �.��� 9 و���@���ر را 

اvـ9 رھ�ـ�ان  ـ! ا�@#�ـ�ه �1ـ.�د 1�vـ�ل M�ـ< از��=y  ـ�د  0�دv#. ا9v در  �&�ر
�ـ�  ـ�اي �v�7ـ< �0ـ�ي Mـ#رت از �Oـ� هللا $�ا�	
��را  ، ����ـ� $ـ�د����ـ� دا
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 >��3�ا�@#��ه �1.�د وزارت د��ع را ��ک �W0 و  ! -�<  ! � <  ��v&#.  دھ&# و
و ا=1�اج ر��. 0/�#ی9 ��@���ر از ورود  ! �Fـ� Cـ#ارت در �ـ:� � ـ< ا��&ـ�ع ورزیـ# 


;ـ��� $ـ�د  M�ار�0ه وزی�ان � �&ۀ $�د را  �ای �#وی� -/�1ت � �&!  ! K:�رآ��Oب،
 .#
  ��ا �� $�ا


	���ـ# و -&ـ,  ـ� ��
 z/C 9����روی:@���! ��ا�F&��ۀ اNOم آ �د  ! ��ی�ن -&, و 
���3< ��رای ھ@�ھ&�B ���ن 0/�#ی9 ��@���ر، D�#ا=��ـ�# دوOـ�Q و D�ـ#ا=./� 

وارد ���/ۀ $�
�9 و 10��ده �#.  �1372)اری  �ای �*�ف ��ی�+� در ی�زدھQ -#ی 
 �ای  �ر�O راه ھ�ی z/C از ات ��رای ھ�!  1373در �� 1��ن ا�@#��ه �1.�د 

���3< �#ه  �د در C#د آن �# �� از �ـ�را �7@#ا�D�@O< $�ن وا=� ھ�ات �Oی 
در -:� ی_ دو=� ��ا�0� و ��رد ��ا�b ھ@! ا�W�Oده &ـ#؛ ھـ� K&ـ# ـ! D�ـ#ا=./� 
�)اری و 0/�#ی9 ��@���ر ��k�Fی �7@#ا�D�@O< $ـ�ن را ـ! $ـ�د  ـ! ��اـ) آن ھـ� 

� در ��را ��دیـ# �د
ـ# و ھ�ا��@�ھـ�ی -&ـ�ال دوOـ�Q دو ـ�ر ر��، ��&�  � ��3ر
 �:� ھ�ات را در ز��ن �#وی� ��را ��رد  @��ران  M�ار داد. 

 ـ�  O1373ـ�ط�ن  28 �7@# ا�D�@O< $ـ�ن وا=ـy ھـ�ات در ����iOراي ھ�ات 
�&�ھ&#�0ن ا��gن �Q�F ارو�ـ�،  ���  �U از v_ ھ)ار 
W� از  ��1ري و`�vت �3ر و

 ��v�در وا� y �D _=�@� �:�  >3ـ���دا�ـ� �7@#ی�Oـ> Cـ#راQ;D  #.�ـھـ�ات 
&&#ه در �ـ�ار  ـ�د. �ا�@#�ـ�ه  دوران c/O&� �7@#ظ�ھ���ه ی�� از ا��اد ��

ر��X دو=� اy�NO اO��د ر �
� روزھ�ي ���vن -/�1ت ��را ا�W.�Oي  �1.�د در
�ـ�ه ا
�Fـ�=y را  ـ! D&ـ�ان ا ��ـ�ر O��Oـy  ـ!  و� �ـ�راي ھـ�ات دراv	�د v_ دوره 

zcO �/ـy  ا9v اM#ام را در �7#ود رھ��ي دو=� �c�ح �د. او �	�=� ا$�*�yC و
ا�W.�Oي ر��X دو=� را 
!  � ا�Oس ��3ر  و �� �&#ا�� �9 ا=@//y  � اھ@��  و

��ا�b  ��ون ��زي ���ن 0�وه ھ� 
! در $�ر-y و _v،  را�� !  !
 /�!  *�رت داوط/��
! از و y.@	� 
�gدم ا��د. ��ـ��� y ـ�vـ�د ارز  !���v >��3�و اvـ9 طـ�ح ا�ـ� 1��ن 


���ـ� و��3&:�د ا�@#��ه �1ـ.�د  &ـ�  ـ� �+�=Wـ�  �$ـ� در درون دو=ـ�  bـF7� 
�ر$�د ���vن داد. D�yO��O !C و ��راي ھ�ات  #ون د�O آوردي در !  y��;
  

  
��ن:�  +3ش ��-���م #�ای ?�< و دو�) ��'�ک #� ط�


ۀ �#وی� ��رای ھ�ات و �O i/1�یj آن ھ�  ـ! و`یـ�ت -&ـ�ب، ��Oن در آ��ظ:�ر ط�=
-&, را وارد ���/ۀ دیB� �O$�. ا�@#��ه �1.�د در آ��ز از ط�=��ن اOـ�F��ل ـ�د 


1��ن ��< دھ#. �gت ��ی#ار را در ا���و � z/C ،آن ھ� �  > �F�� در ھ@��ری ��  
�ر آOـ��ب �Fـ� ��@��ـ�ر و �ـ�ب � ـ< ا�� ��3�وی ط�=��ن  �1ی � ـ<، �*ـ�ف K:ـ

 ��&��ول �)ب و�#ت  ! رھ��ی D�#ا=./� �)اری  �7� bل  1373د=�  �27&�ط�O و
$�ر��#ی، 
�3ن داد ـ! طـ�ح دOـ��� �  ـ!  &O1374��FO #. 14  !/ط ھ�ات در 

z/C و ���ت در ھ@�اھ� و ��3ر�  � ط�=��ن، ط�ح ��� �M < دO��س و ���D@/ـ� 
 .�Oا  

 Oــ�Fط ��#ا
3ــ:�  .ــ# از ، vــ_ روز1373دوم د=ــ�  .�د در  �1ــ� وا�@#�ــ�ه �1ــ
 y
�:0�

ـ�ک  #�O ط�=��ن  *�رت �c$ ر در یـ_ ری1ـ_  1ـ��ر�fک �ـ�وارد �ـ:

#vد�دا$ـ� 0�ه ���@/ـۀ ط�=�ـ�ن . و  � �N ر �
� �.�ون �DN@� رھ�� ط�=��ن  ـ! �ـfا
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ــ��� �ــfا�ه �
دا�ــ�. ا�ــ�  ــ�ای �*ــ�ف ��ی�+ــ� �ــ� از ایــ9 �ــfا�ه، ���یــ� از 
ا�@#��ه �1.�د در �@�م �Oل ھ�ی -&ـ, و ��Fو�ـ� D/�ـ! ط�=�ـ�ن ھـK Q&ـ�ن  ـ! 

ـ#. �� �Mف ھـ� ��.:ـ#  ـ��ـ�ل ھ@ـ! طـ�M ک و �ـ�رد���3< دو=ـ� �3ـ���fا�ه و 
�fا�ات b3D آ �د  � ط�=�ـ�ن ی�ـ� از -ـ#ی �ـ�ی9 �ـfا�ا��  ـ�د ـ! ��ـ� �ـ� از 

�� در ایf� 9ا�ات از Oـ�ی�Fا���ھ�ـ�ت �ـfا�ه &&ـ#ۀ ط�=�ـ�ن،  اNDن د�O ی� � 
��iO رھ�� ط�=��ن ��دی# �#.  !/C��N   

@&1ـ��ن ��ـ�ن ھ�[ـ �fا�ات 3Dـb آ ـ�د در��ت ط�=�ـ�ن  �O�vـ� و�ـ< ا�@ـ# �
�vوز >
y در�ھ�[ $�ر-! ط�=��ن و ����

� Mـ��v #@7� �O�v�  #7�� !:�- 22 ت 

��ا�ـf�،  bا�ه روز ود ت  .# از�. رؤ�Oي ھ�[ا
	�م ی��� )��1999رچ 13( ��1377ت 
آزادي ا�O�ان ط���9 اNDن �د
#. ا��  .ـ#  ���3< ����� �3��ک و را  �O� $�د

$�اOـ��ر  ت، �DN@� رھ��ط�=�ـ�ن ��ا�Fـ�ت را �ـ�رد ��دvـ# Mـ�ار داد و� �ز�30 ھ�[ از
 y@�/1ــ� ط�=�ــ�ن�ــ#. و �@ــ�م �+�=Wــ�ن $ــ�د   ــ�M Nــ# و �ــ�ط ا�@#�ــ�ه �1ــ.�د

�Z$ي ا�k�F�  y@اھ��ا #&v�@
�@ـ�م  از �Oز��ن �/< را در ه !@�
O� �0�ي �fا�ات 

ـ#، رد ـ�د. و�vf� y@
 b3D آ �د  � ا9v اظ:�ر ! �Kن �+�=�Wن، ا��رت اy�NO را 

��د�O oO��  #vز��ن �/< در  iF� z/C ات�  ا9v  �د:  رھ�� ط�=��ن  �اي �fا

� ا��# و  ��"  ".Qv#� زده �WB�  
   

 Aی���:دو�) ��'�ک #� �8#�� �B� ر در�)'�*�  
 i/1ــ�ا�@#�ــ�ه �1ــ.�د D/ــ� ر�ــO Qــ�Fط �ــ�رای ھ@ــ�ھ&�B در � ــ< �ــ� از 
�ر fک  ـ� ا�ـ)اب �ـ��< �ـ�رای �ـ���3< دو=� �3��ط�=��ن  � K:�ر آ��Oب،  ! 
 #&K �9 در داد. ھ� ��NO)ب ا���#ی9 ��@���ر رھ�ی�� �#ی# از 0/�kر�
 Qر� �/D


B���&#، ا�� -&�ال دوQ�O و �)ب و�#ت در �fا�ات  Q:O ک�3�� ����� �O � 

+�1 از�fا�ه  � �)ب ا��NO ��@���ر ادا�! ی���. ای9  !و  ـ� �:ـ�ان  �fا�ات 

� و ادا�! ��vـ دا$< �3ر در 1374آ��ز ��v�!  �د  .# از �Mس ���
	�B�ی ای�ا
� ھ� 
�ر !�B�W0 ھ�ي ط�`
y �&	�  ـ! ��ا�F&��ـ�� از fـ! �ـ��&Fا��� روز �ـ�ھ�t� 0�دvـ#. 
ر��X دو=� اOـ��N  �ھ�ن ا=#9v ر �
y اO��د ��iO  )1996(1375-�زاي  K:�رم 


 درا��� �)ب ا/0  ��NO�9v# ��@���ر و�+
اvـ9 #.  &#  �ق ��ھ�t� ا��Zء � !�:@�
!��&Fا����C yOـ#ارت را  !  ��@���ر ،#
داده   ـ! �ـ)ب او و وزارت د�ـ�ع 
�ـ) 
3ـ�

  ! ��v�+� آ�#. ط�=��ن  � را�  ـ�ران �ـ#v# �ـ:� 1375ھO Q�W�ط�ن  . وي در�#
! آ
�وز در 150 �W
�Dـ� ا=.@ـ<  ز$@ـy  	ـ� f0ا�ـ�  ـ! ورود ��@��ـ�ر 3ـ�! و 

 .#
ا�� ای9 ����� �3ـ��ک  ـ� ��@��ـ�ر �ـ�
O jـ�Fط ��ی�+ـ�  ـ! دOـ� 
�3ن داد
 .#
  ط�=��ن 
3# و ط�=��ن � < را �*�ف �د

  
  دو�) و��ت ���:?�< و ای�Eد #� �4 �ظ�ھ���ه ��0ا��ه #� ��را#C" و 

! در �:� روم ای��=��  ! O� ��  ـ�د �7@#ظ�ھ� ��ه  b�Oوج   .ـ# از��د��ه ا�ـ$

	�� هللا �FOط �����  �Mاي ��روي و��   و  v#در D�yO��O !C �.�ل 0�د دا

ھ��#�vـ!  ـ!  ا�ـ)ا��v Uvـ�. O1373ـ�ل  ط�=�ـ�ن در ظ:ـ�ر  ـ��O��O وی �.�=�� 
�1 ����د
# و �����&#، ���وزي  �3�� =�7ظ 
;���M yت  �3�� ط�=��ن از  bـ�ط&�
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�Nش و  �3�� !  ،#
#vد�0 y� ف�ـ#.  را ��*� y� ا�)وده Qھ b �O ه�� ��=�.�

��وھ�ي ط�=��ن در !��

&B�ھـ�ر،  O1375&�/!  ز�� yM�ـ�ت �ـv`ـ! و  y ���ـOـ� د 

�*�ف �:� =g@�ن در &�ھ� و !
��Oار آ�ـM >ـ ��vـy ازOـ+&�v�Bن وزیـ�ی 0���&ـ#،  
�vراد !  b �O ـ� در ��د��هOت آ�ـ�ده ا�ـZ� yـ/Dـ! ا �W0 yO y  y   ف�ظـ


1��ن  �ود. ا��  .# از y�v دو�gه  ! ا�#&vآ !�Wه و ھ�� ! > � ھ�ادارا
�FO  Uط 

����&#، از  ��30 �	#د را آ�Oن و y/@D  yـO��O ـ�ت�7�0��y ھ�	�
�ت او=�! 

 =�vــ! -�0ــ! �ــ#وv�  ــ�ز 30ــ� M�vــ� ا=�Mــ�ع �ــ�ه، از  ــ! -ــ�ي Cــ7�� از # و�Oــ�&
.#&�W0 9+O اري�ckا  

 اNDن �د و �� از آن اck�اري  ! -�v�=!0ا�@#��ه �1.�د �@�ی� $�د را از ط�ح  
اvـ9 در�ـ�=y  ـ�د ـ! ط�=�ـ�ن  � ��ه و ھ�ادارا
U در روم 0�ی#. �fا�ه  وارد ار���ط و

 ــ� ھ��0
ــ! �ــNش �7@ــ# ظــ�ھ� �ــ�ه �ــ�ض �ــ<  7ــ�ان  �1ــ/i  ــ! ��v�+ــ�  .ــ# از

1��ن از�gا�  yO��O راه�W=�+� ز�O  yوزد� #
 k�وري و �#وv� v�=! -�0! را ��� 

.#
�/yF ����د �Oدر�
  
!  �3ـ�� �.�=�� ��ه و U
 �ـy 0�دvـ# در روي �ـ#وv� v�=ـ! -�0ـ! ��@�ـ) ھ�ادارا

 ا��7دvـ! ارو�ـ� MND@&ـ#ان و � وا���vـه اvـ�`ت ��7ـ# �ه دریـ���ن �/�Fت $�ر-y  ـ! و
 �@�vـ�  ـ!  �$ـy ا�ـ�اد و ط�=��ن ـ! اvـMND 9ـ! و ظ:�ر آ��ز �����
y ��#ا �د. در

�C�&D ��� ���� ـ� و در�v�ه ����ـ� ا��B�Oد  y7ـ#ود �ـ� �v�B
، �ـ#�	/ـ� ـ�
#&vي ھ�ي �)ا�B���v �  #.  ي�:=�O ـ�ن دره�ط�= �ا ـ�ـ� و  �v�ا�  yـ!  ـ�9 ا=@//ـ.��-

(�y 1379اوا$� ��ر  �3���
y ا��yv��v ھ�  ! ��ه اO�b ا�)ا���v Uv. در MND! و
ــ )در2000 ��
ــ�  � �v�ــ� ا� ــ! دو= ــ#  ــNن � Dا y@ــ Oــ�رت ر *  9�B&ــ ــ/z  !وا� C


1��ن را در�gح  ا��ت ط��K.د���� U�� !
   �7@# ظ�ھ���ه �.�`
 اوا$� -�:! ��7# اy�NO در ا-Nس �3��ک ط��#اران ��ه و 
+1��9 ھ@�Uv و

Oط�ن�)در1998(-�`ي1377 �ـ�. و �:��رت 0�C 9 آ=@�ن   �ـBvـ� �3ـ� ! د/	�
 روم ��v�+ــ� اv��=�ــ� داvــ� )در1999-ــ�ن  29(1378ھ3ــ�O Qــ�ط�ن  1�vــ�ل  .ــ# در

 ھ@�9 �	/�  ! �v�= >��3! -�0! اck�اري ! ط�ح آن ��Oـi �ـ�ه در 0�دv#. در
 آ�ـ#. �	/ـ�  .ـ#ي در)اراX! 0�دv#ه  �د ��ا�Q�1� 1378)15 y�1999 >@.  b ��ر 
�O _v$�@�ن Mـ�اي �1ـ/z اv��=�ـ�  روم در  �زھQ در )1999 
����22(1378اول �Mس 

�0
! -:�  �0)اري =�v! -�0! اck�اري  �#وv� ���v. در !O ھ�ي !��@ا9v ا-Nس 
�ر ت ��.#دي از�ھ�[ ���3< 0�دv# وf� ي ��ه�O و y
  � 0�وه ھ�ي �+�/> ا�gـ�

ــ!  #. -/1ــ! دBvــ�ي از3ــ�رھ�ي $ــ�ر-y 0@��ــ�! �ــ b ــ�O ــ#اران �ــ�ه��ط
) 2000ا�ـ� �  6(��1379ـ)ان  16آن ���<  �د
# در  در ا�@#��ه �1.�د
@�v&#�0ن 

�@�ی� ا�@#��ه �1.�د از طـ�ح =�یـ! -�0ـۀ اkـc�اری 0�دv#.  آ=@�ن داv�ر �	#داً د
��ه b �O و �fا�ات 
@�ی&#�0ن وی  � ��ه و 0�وه روم ��&�ی �3ـ��< دو=ـ� �ـ� 

   =��ن �� از �:�دت وی M�ار 0���. ط�
  

:"E)'�  

��ۀ  ��1ر رو�&� ! از ای9 ����� اO�&��ج �� �ـ�د، دیـ#�0ه و  ـ�ور ا�@#�ـ�ه 
�1.�د  ! W0�@�ن �O��O و ���3< دو=� �3��ک و ��ا �0� در �@�م Oـ�ل ھـ�ی 
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1��ن دارد. از �gا� �O��O و ���;
! او 
UF ��7ری در ��7`ت  �O27ا  >@�

�! را  � D�#ا=���# دوQ�O و D�#ا=./� �)اری  1371�- !O ک�ح دو=� �3��ط !

�# �ـ� ��رد �� &# و  ! ���3< دو=� ھ@! ا�)اب و �&;�Q ھ� ��iO رھ��ا
�3ن 
 �����3< دو=� �3��ک و O1380&�/ۀ  18ورزد،  !   z/ـC �:- ل ھ@! در��M > �M

! در ایـ�F� 9=ـ! �ـ� $ـ�ا
�Q او در ایـ9  !
�B
�Nش �� &#. آ ،,&- Q�$ ت و��و �
�_ �ـ� &ـ#، ھـ� دOـ�� را �ـ� �3ـ�رد و  ـ! ھـ�  _��Oل ھ�،   ! ھ� دروازه ای 

 ��،  � ای	ـ�د �ـ�ازن و �.ـ�دل  ـ� Oـ� �1Fـ�M Qـ#رت O��Oـ�C#ای� =��_ �� �0ی# 

cFۀ ��ی�ن  fBارد.   دو=� �3��ک  �1زد و   ��  ! -&, و  � ���

  
  
  
  

 

 


