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 ����ر ����ر

 

���دی 2014��  2001و���� ا������ن از   

) 50(��ش   

دۀ �واد ��درده و ھم ��رف � ا������ن ھم �و!�د �


	 �د�� �و�ت ��� ��% آ��ِر )�د ھ�ی '��&% ی �د$، ��ش از ھ"��د : �� ���� "

د �% ��,�ِر ا�ن ا�راد $ ھ��د �% در ھزار�&��د {�)�} در و/�ت ھرات زده -$ ����'وا

) 201دوراِن �)�'رت �&��د ,ده و �% �,ور ��ز-,�% اد و در ھرات ا���ن -ُز�ده اد..."(

و'راِر اظ%�ِر د$�ر�#ر" �
��� ��ووِل ������� {����ر���ن} و��ت �ز��، �� �
داد ھ���د 

��ر)زاری " آوا"، ھزار�
��د درو��ت ��ذ$ره ��ر��َ�ر�د. وی، (�ِن �� )�ت و )و �� 

�5را�� اش ازا4زا�ِش �
داِد �
��دان درآن و��ت را �2%�ن �1رده )�ت $� در��ل 

�ور��دی، �� #د و ھ���د ��ر�
��د را �8ت �
�7�� 'رارداده �ود، و�7 ظرف ��1�ل، 1390

 ا�ن در8��7 �ود $� �ور��دی، ا�ن �
داد �� �2�#د ��را4زا�ش ��4ت. �1391
�� در��ل 

ری از را2ورھ�ی ���� ��ن ا�7;;�، �
داِد �
��دان درا4:�����ن را �� ����ر از�� �رِخ د�5

��%� از)و�� و$��ر�%ر$��ل) #دھ� )زار�%�ی �#و�ری (��رِ  �;�ون ��ر����ن ��1رد�د.

ا4:�ِن �
��د اAم از �2رو �وان را �8�7ِت ����ردرد��ک روی ������%�، ز�ر2ُ;%� و$��ِر �
��ر، 

��8��7 و �� و( ھ� و�1��%�ی $�Cف و ��ک آ7ود ���ن ��داد $� '���ً در در���ن و�را�� 

ر��E و'���ً �#ورت ��
� �� ��%��� در8�ِل دود $ردن �� �زر�ق $ردِن �واد ��در ���ود�د 

�ن ��5���د.    Aدم �و�� �E�م ھ�ی دو��7 �8�ل �و���نو ھ�	 آ�%� ازE4ر، �� روز)�ری و �
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ِ�,ت �,��ش " :  $� ��
;ق �� ����ِد ���ز��ون �����د، �5��ت $� ��ر�	 " �رور��م 4و$س"

در �7!��% �رای ا����ن �6دی �5زی 'ز ��راِر زد-$ ��ور و ��ِر �4ودا!$ ��ت، ,��% 

   �ُ��$ ا�ت �% '9 �واد ��در ھ�5�ن ھ�ی '�����ران و �رور��ت را ��و�ل ���د... 

)�ِد ���ل در 'وب ,ر ��ق ا������ن... در ��/راِن �7;$ �% ,�ول ِ�ر�$ از ��7داِن 

��ر�ِد ا,��ِل ��طِق ��,�ری ھ��د، ,دِت �6ل 6;�% �واد ��در 5�ن �7!��% ط�!��ن 

                                                           )   202("  ا��7د ھ��$ را �% ���طره �$ ادازد

9 ��/راِن �7;$ �و��)�ی ظ�م : �� A(و " ����د ���ز��ون" )��� ا�ت $�    ' "

د ا�ن ظ�م �ردا د. ھ�% ���واھد ا�روز �و!دار,ود، 5را�% ��ر ����� $��و'ود را 

                                                                 ."   �% �;ُ$ از ���ن �واھد ر�ت . . 

" ا������ن �رای ��د�ل ��ز��ن �;ل ��زدر ��1 د�5راز)زارش ھ�ی �ود ��Hن �و�ت : 

,دن �% �@ دو!ت ِ�واد ��در در �&رِض �طِر �زر-$ �رار دارد. ھ�رو��ن  �)� ا������ن 

 $� ،$د، �واِد ��دِر ا��������A�$ را �% �ر��ب، در آ���ی �ر�زی، �;و5���ن و را و�ران 

 ���رد���ن، ا�ر��Bی ,ر�$، �"�Bز و ��!��ن دا�ن ��زد... �واد ��در ھ�5�ن �&وان �

درآ�د �Cِر ��و$، �رای 'را�ِم ��ز��ن ����% و ���% -�ِه ��!$ �رور��م �د�ت ���د. "   

)203      (                                                                                                          

: �� �8;�ل ��ص )�ت $� A;�� 4را��� در و ����ره، د$�ر�2رآر�ودHووی از�ر$ِز �E�E8�تِ 

" در وا�&�ت، ز��ن درازی ا�ت �% �ر��ک در �,��,)�ی ��;�7% در ا������ن �ورد 

رِت  آن ا'�زه داده �� ا�ن �,��,)� -��رش ���د. در5�ن ا��"�ده �رار -ر��% ا�ت و�'�

�7!�$، ارزِش ��طق، ����ب �� �Bداِر �ر���$ �% �روی  ��;ط ازآن �% د�ت �$ آورد، 

                                                                       ) ��204;$ ا�زا�ش �$ ���د . . . "  (
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درھ�����، �4رده ای از�� )زارش ��ص را درج �����م $� ازطر�ق و����ت " �د ���ت   

-زارش از و/�ت ھ;�د ��ر��د �% �و�)�ی ��ر'$ در اوا�ط "  ��ودان" �� ��ر�2رده �د :

در';�����% �� وا!$ و ر���ت �% ا�ط�ح ���رزه 6;�% �واد ��در آن  ��1391ه B6رب 

د �% در آ)� و/�ت دا,�د، B,% ھ��$ را �رای ������7ت �,ت آ)� ��,�ش ��

. ط�ق ا�ن B,% در و/�ت ھ;�د دووع ز��ن �7ت �,ت �و��ر�,�ص -رد�ده ا�ت

�و��ر�رار دارد و �'�وع ا�ن ز��ن ھ� �% ,�ت و�% ھزار ھ���ر ��ر�د؛ وع اول آن، 

دود ز��ن ھ�ی ,��$ ا�راد ا�ت ک در آ)� �,ت �و��ر�ورت ���Iرد �% در�'�وع 7

$ ,ده ا�ت . وع دوم �,�م ���7ت ��ز � %,Bھ'ده ھزار ھ���ر را ا7�وا �����د ودر

�ب -رد�ده و�'�وع آن 5)ل و �')زار Cر�ز��ن ھ�ی دو!�$ ا�ت �% �رای �,ت �و�

ھ���ر ز��ن ����,د. �و�)�ی ��ر'$ �% وا!$ ور��س ���رزه 6;�% �واد ��درآن و/�ت -"�% 

�ت ��ز �% درB,% �,�ص -رد�ده ���وا�د �,ت �و��ر را ��ر�ب اد، ,�� �رف در ��7

$ ,ده درB,%، ��6رت از �,ت �و��ر در ز��)��$ ����,د �% �,�د. ���7ت ��ز �

در�;��ت ا,��ص �رار دارد. ھ�5�ن �% آ)� -"�% ,ده ا�ت �% ���د �,ت �و��ری �% در 

�ب ,ده �ورت -ر��% ��ر�ب -ردد. ��C را در  و!�وا!$ ز��ن ھ�ی  $ر'$ ھ�، د,ت ��

$ �رده  و�رای �و!�س -"�%  اد در�,�ور�$��ر'% و �وه  �&روف �% " !وی د,ت "   

�رای ��ر�ِب �,ت در د,ِت �ذ�ور�6;��ت را آ�Cز�د �� وا�ِش ��ط� آ)� رو  �% �و!�س 

                                                                                           )�205رو ��,ود..." (

� �Eی ��ط�ت ر��� $�ورھ�و ا'دا� �%���� 	ق �واد �� �;�;ـ�H�' طر �;و)�ری از$�ت و��

��زھم �����ده ھ�ی H%�ر$�ور��ط�E (ا4:�����ن، ������1�ن، رو��� و2�$���ن) ��در، 

������1�ن ِ)رد آ�ده و �2را�ون ��Mدی در�%ر دو���� 2����ت  2012درا��ر��ه ����2ر��ل 

 .ُ��ت و �وی راه ھ�ی �;و )�ری ازادا�	 ا�ن ���رت �رگ، �� �ذا$ره 2ردا���د

و��1ورا�وا�وف " ��ووِل ادارۀ ���رزه �� �واِد ��در رو��� ط� ا�ن ���ت اظ%�ر دا�ت $� 
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" �� �روِج �رو ھ�ی ��ن ا!�;;$ از ا������ن، ���5ِق �واد ��در ا�زا�ش �واھد ���ت و 

�د �;�ون '� M;�� %� ،ورت -�رد�ا-ردر ھر5)�ر �,وِر ھ����% 6;�% �واد ��در ���رزه 

دا!ر ��ز ا�ت . . .  ��زده �� ���ت ھزار �ن �واد ��در ھ�% ��!% در ا������ن �و!�د 

���د ��وو!�ت � �ودی آرا �% 6)ده دا,�% ��,د. .. در �7ل O�7ر، �N  ��,ود، �س ��$

                                       )  �206;�ون �ن در ا�ن �,ور �% �واد ��در �&��د ھ��د"  (

" ���رزه 6;�% ا�ن �د�ده، �)� از �وی وز�ر���رزه �� �واد ��درا4:�����ن )�ت $� :  

د."  ( ا������ن ا���ن207دارد و ���د در ا�ن �ورد، ')���ن ا�دام �                     (  


�ون ��ش ���رزه �� �واد  ا��%�� ��M1ت در8��7 و�وددا��� ا�ت $� �� 'ولِ  �

م �� �2013�دروزارت ا�وردا�;	 ا4:�����ن $� ازطر�ق ��ر)زاری �� �� �� در��ه ��رچ 

ور,�دی، ��ش از �$ و دو ھزار�6;��ت 6;�% ���5ق � 1391" �)� در ��ل ��ر ر��د، 

َ�راِن �واد ��در و �را�ِز �و!�ِد ا�ن �واد در �را�ِر ا������ن ا'�م ,ده �% ��ت �% ��ل 

در �د ا�زا�ش ����% ا�ت . "، " در�6ن ��ل،  5)�ر�د و ,�ت و % �ن اواع  ��127ل، 

ر ار���ط �� ���5ِق �واد ��در ��ز �واد ��در �,ف و �Oط ,ده و دو�د و �$ و �@ "ر د

                                                          دا,ت ,ده اد �% زده "ر آ)� ��ر'$ ھ� ����,د. "

م ط� �� $��را�س 2013وز�ر���رزه �� �واد ��دِر ا4:�����ن در ����� ھ�ی ��ه �� ��ل  

در��!'�ری، ده �����5ِر �واد ��در در �,ور ,����$ ,ده و " �ط�وA��� اظ%�ردا�ت $� 

�رای د���Iری آ�ن ����$ ��ش ھ� 'ر��ن دارد. . .در��ل -ذ,�% �ز ده �����5ِر �زرِگ 

�واد ��در درا������ن از�وی ���وراِن �,"$ ,����$ ,ده، ا�� �� �7/ ھ"ت �ن آ�ن 

د ھ�ی ���5ِق �واد ��زدا,ت ,ده اد.. . �,ورھ�ی �طB% و')�ن �� $�����ز �% ھدِف ,

د، ��,)�ی �ود را 5د ��در �% ازا������ن ز��R ا��Bل را �% ���ر�,ور ھ� �راھم ���

د، در�Cرآن ا������ن ��در ��ت �% �)��$ در�را�ر ��د ھ�ی ')�$ ���رزه �را�ر �

���د..."                                                                                                            
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،ژان 7وک �7��و" �����دۀ ��ط�E ای ادارۀ ���رزه �� �واد ��در و �را�ِم "  �ر����ی ھ��ن ���

" �رای 7"ِظ د��Sورد ھ� در ��ِش ���رزه �� �واد �ر�وط �� ��ز��ن �;ل، )��� ا�ت $� 

 R&��' ،ن����ز ���د  Bِش �ود را ا�"� �د. { ز�را} �� وا�&�ً Iران ��در درا��� $�('

ھ���م �% ا���ل �رای �و��ن ��ِل ��)م، �و!�د �واد ��در در ا������ن ��,�ر ��,ود. 

$ د��Sورد ھ��$ �% در -ذ,�% �% د�ت آ�ده �ود از د�ت �واھد ر�ت. �&��رت د�Iر، &�

                                         �واھد �رد..."   ا����ِد ���ه در ا������ن دو ��ره ر,د 

��Mدی، وز�ر���رزه �� �واد ��دِرا4:�����ن �رض  �2013�ز، ���ر�R ��م ��ه �ون 

ا��راک در �� ���ِت ��ن ا�7;;� روی ا�ن �
(;�، �� ��1و ��ر��وده ��1�ر د�5رط� ا�ن 

ا!�;;$ ا�ت �% ا������ن �% �)��$  �,�ِل �واد ��در، �طB% ای و ��ن���ت )�ت $� " 

وز�ر���رزه ���واد ��درا4:�����ن ازو�د���ر2و��ن ر��س  ��در �% 7ِل ا�ن �,�ل ��ت"  

                              ��%ور رو���، �واھ�ِن ھ�1�ر�%�ی �دی �ر درا�ن ز���� �د.      

" �د، ا�4� $��دۀ ا�ن �و(وع �ود $� و آ��ری $� �وازی �� ا�ن ���ِت ��ن ا�7;;� �� ��ر ر�

ط�!��ن در ��ل -ذ,�%، ��;M 5)�ر�د �;�ون دا!ر ا�ر����$ از �R�7 �,ت و ���5ِق �واد 

     ��در�د�ت آورده اد. "                                                                          

���د ����س �E�(� ھ�ی ر��� وزارت ���رزه �� �واد ��درا4:�����ن ���� �ر��M%�ی 

رو " ���ر�R ���ت و �2�م  –���رک A;�� ا�ن �Mی �������وز�ود $� و����ِت " ا4:�����ن 

. روز -ذ,�% در ,��ِل و/�ت �دوز، " .م از 'وِل ���� رو�� �و�ت $� �2013�ه �� ��ل 

       �واد ��در، ط$ �@ �6;��ت و���، ,����$ و از ��ن �ُرده ,د..."5)�ر ا��ِر ��"$ 

داده   )��� �د $� ا�ن �A;��ت �5و�	 ���رک ���ن ��رو ھ�ی و�ژۀ رو�� وا�ر�1��� ا���م

�د. �H���1 و��1ورا�وا�وف ر��س ادارۀ �د��ِت 4دراِل $��روِل �واد ��دررو��� اMAم ��ود 

�ر�ِب �واد ��در �� �A;��ِت ���رِک رو��� و ا�ر�1� $� " ا�ن �%��ن ��را�ت $� �

 ��;A ر����درا':�����ن #ورت ���5رد. '��ِل ��د آوری ا�ت $� ��Hن �A;��ِت ���رِک �
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م ��ز درو��ت ��5رھ�ر �� راه ا�دا��� �د و ����  2010ا���ر ھ�ی �واد ��در، در��ل 

ھ�رو��ن را ���ود $رده ا�د. ��7ب ا�ن  رو�� درآن ز��ن )���د $� �Hد�ن د��5�ِه " 2را�ِس "

�ود $� درآن �و'، 18و�ت ا4:�����ن در�را�را�ن �A;��ِت ���رک درو��ت ��5رھ�را�8��ج 

                                        ��وده )�ت $� 18و�ت ا�ن $�ور در �ر��ن ��وده ا�ت .  

$ و ��ز��)�ی �رور���$�(' ��� �واد ��در، �

ن �;�;� ���د ا4زود $� MAوه از $م $�ری و$م �و�%� ��روھ�ی ��ر�� در��ِش �و�7د �%��

�واد ��در درا4:�����ن $� �� 8�ل �5و�	 �ؤال �را��5زی از$��رآن )ذ��� ا�د، ����ت ھ�ی 

�;ط �وأم �� �����ِت �� رو�	 18و�ت $��ل در�را�ر�و�ر�زی ھ�ی )روه ط��7�ن، �8��ت 

%��� �E�م ھ�ی 2�$���ن ازا�ن )روه، �رو�Y و)��رِش ِ$�ت و �و�7د �واد ھ�ی ��در�X و���7�ً �2

�در، ��#وص در���طِق ��وب و ��وب �رِب $�ور و ����ره، �Hم 2و�� $�خ ���د از �

2��5�ه ھ� و ����5�ه ھ�ی �رور����ن در ��ِک 2�$���ن و ���ِر ا���ب و Aوا�ل، �و�ب آن 

ز��ن اE7�Aده  روز �� روز 4زو�� )ر��4 �� ��$��� �د $� ��روی ط��7�ن  ��;Z واA(�ی ��

ھ�ی �د�د و �Mح ھ�ی �د�د�ر�� ��%� �� $���رھ� و ا����رھ�ی �و��ن دردا�ِل 

��ک ِا4:�����ن ادا�� دھ�د، �;�1 �� �ورش ھ� و �A;��ت ھ�ی �وع ��#�Eن، �8� دررو��� 

ط���7 را ���ت دھ�د. روز���ی ';
� ھ�ی ز�دان، ��#وص در �%ر '�دھ�ر، #دھ� ��8وِس 

�ور��دی، �� 8�ِر�و�ِل �� #د و �2��ه  �H1390���1 آ�%� �وا����د ���ر�R �2�م ��ه Cور��ل 

��ری ازدا�ِل �� ��زِل رھ���� �� �;وِل ز�داِن �ر$زی " �ر2وزه " �%ِر'�دھ�ر، آ�%م ��%� 

� �ود $� )روه در ��1ب، �� �
داد �2�#د وH%ل و ��1�رز�دا�� را 4راری دھ�د. ا�ن در8�7

م �� �ورِش ��)%��� ���ی ز�داِن �ذ$ور، �;��ِ �و��، �2009ذ$ور'�ل ازآن ��ز در��ل 

ا����ردادِن �و�ر و ��ر�ِب د�واِر ز�دان، �� �
داِد ھ��#د �� �%#د ز�دا�� را از ��د �رھ���د. 
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ر��� و �� ��ر ر�� �� را2ورد�5راز���� ��ن ا�7;;� را $� ھ�وط�� ���م  " ح. ���رت " �

�&د از �'�وزو !,�ر�َ,$ ا��ر��!��ت ھ� �% ا������ن در  ": ��ده ا�ت ، در ا���� �Eل ����1م 

و ا,��ِل �,ور، ِ�,ت �ر��ک و �و!�د �واد ��در و ���5ق، ��ر�ر�� �&ودی  2001��ل 

 2001�ن در ��ل 200را ���وده  و ده ھ� �ر��% ا�زا�ش ���ت. �,ت {و} �و!�د �ر��ک از 

�د �و!�ِد �ر��ک را ,�ن  1700ر��د. ا�ن �زا�د، ا�زا�ِش  2002�ن در ��ل %�2400 ��

�ن �4300رای �دت �% ��ل، �و!�ِد �ر��ک در ��ن  2005��  ��2002دھد. در ��ن ��!)�ی 

�ن ( 7د ا��ری ) درو��ن ا�ت. ا�� ا�ن و��ن ��;ت �زا�ده 73200د ا6ظ�$) و (

ا�ت . ا�زا�ش ����%  2002در�د ظر �% ��ل   126�و!�د �ر��ک،  2005دارد. ��Aً در��ل 

 2007ر���رد �و!�د �واد ��در �ل ِ ')�ن را �$ ,�د. در��ل  2007�و!�ِد �ر��ک در ��ل 

�را�ر �و!�ِد �ر��ک در  7�ن ا�ت �% �ر ط�ق ا7��R�4 ��ز��ن �;ل،  8200�ر��ِک ا������ن 

�د ھ���ر  2001�را�ِر ')�ن ����,د... �رط�ق ا�ن ار��م، در��ل '�% ادازۀ ���ر از �

 ��55,�ر از  72002ت �,ِت �ر��ک �رار دا,ت �% ����ل �&د�ر، �&$ در��ل ز��ن �

در�د را  11000ھزار ھ���ر ز��ن �7ت �,ت ِ�ر��ک  �رار ���Iرد. ا�ن ، �@ ا�زا�ش 

208,�ن ��دھد"    (                                                              (                

م ��1 ازا�4راِن 2و�7ِس '�دھ�ر ���م ��8ب �2004��د ��ذ$ر �د $� در��ل  ا�ن ���1 را ��ز

" ��ن، �Eداردو#د $�;و)رام ھ�رو��ن را $� )��� �د ��
;ق �� " و�7 $رزی" �رادر8��د 

$رزی �ود، از دا�ِل ��1 از$���و�%� (�ط ��ود و 2س ازآن ��زھ��ن ا�4ِر2و�7س، در�را�ِر 

�ی ا�ر�1��� A;�� �رادِر8��د $رزی �%�دت داد. �%��ن د�7ل، ����ط�Eِن اطAM��� ��روھ


� �راغ �5رد�د �� ��� ًM#2د�د )رد�د وا �ا�رارآ��زی � 	د از �د�� �5و�
ا�4ِر �ذ$ور �

                                                          �2را�وِن ھ��� وی ا���واب �
�ل آورد. 

�ور��دی 1388د�5ر �� ��ر�H R%�ر���� ��م ��ه EAرب ��ل  ا�ن اظ%�رات را �� )زارش

�� ��رر��د و�ر��	 آن در و����ت " آر�����ت" ا����ر��4ت، �#د�ق ���1د. )زارش ��Hن 
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" ا�7د و!$ �رزی �% �ظون �% د�ت دا,�ن در�'�رت ُ�ر روق �واد �ود : 

% �% طور �ظم ��در�,ورا�ت، از��ز��ن ا�����رات ا�ر��� در طول ھ,ت ��ل -ذ,�

B7وق و �&�ش در���ت �رده ا�ت. ���ر-"�R �ر�$ از����Bت ا�ر����$، را�طR ا�7د و!$ 

                                                                �رزی و��ز��ن ��� -��رده ا�ت. "

��7 ا�وِر� ��Mدی از'وِل ادارۀ ����ش و ��زر�� 2014��ر)زاری �� �� �� در��ه ا$�و�ر 

�� و'وِد ��رف ِھ"ت ا6,�ر�% ,ش �;��رد دا!ر در "  ��5�ر) �و�ت $�ا�ر�1� درا4:�����ن (

راِه ���رزه �� �واِد ��در درا������ن، ��زاِن �واد ��در در ا�ن �,ور ��,�ر از -ذ,�% 

 ,ده ا�ت . ..�و!�ِد  �واد ��در در ا������ن ��6ِث ���د درد���Iه ِدو!ت، �Bو�ت ,��%

ھ�ی �رور���$ و �راھم ��زی ���� ��!$ �رای �رو ھ�ی ���!ِف دو!ت، از '�;%، -روه 

ھزار ھ���ر ز��ن ز�ِر �,ِت �واد ��در�ود �%  209م 2013ط�!��ن ,ده ا�ت ... در ��ل 

ھزارھ���ر ز��ن ��ر��د، ��,�ر ا�ت  193م �% ��R7 ز�ر�,ت �% 2007از ر���رد ��ل 

".                                                                                                                         

��ر)زاری �ذ$ور��زھم از'وِل ��� "��5�ر" MAوه ��ود $�  : " ارزِش �واِد ��در و 

م { ��1�ل '�ل 2012ر��ل م  �� �� �;��رد دا7رر��د، در8��1�7  د�2013و�7داِت آن در ��ل 

ازآن }، ا�ن �Eدار �� ارزِش دو�;��رد دا7ر��ر��د $� در 8دود �2��ه در#د ا4زا�ش را ���ن 

��دھد. " ا�� در�Aن 8�ل، �
�وِن وزارِت ���رزه �� �واِد ��دِرا4:�����ن در�را�ِر�� 2ر�ش 

!ر را �% آ)� در ���د از دو!ِت ا�ر��� �ر��ده ,ود �% 7دود ھ"ت �;��رد دا"  )�ت $� :

 %� %را���ی ���رزه �� �واد ��در در ا������ن ��رف �رده اد، �و�ط �دام )�د و I5و

�رف ر���ده اد؟  B�B7ت ا�ن ا�ت �% ��,�ر ا�ن �و!)� �و�ط )�د ھ� و �ؤ���ت  �

�رف ر��ده و �� وزارت ��!�% و دو!ت ا������ن در � %� �(ا'را�$ �ر�وط �% �ود ِ آ

�رف � �(�;�ون دا!ر  150ا�ن �ُ��)� �,ورت ,ده ا�ت ... در ��زده ��ل -ذ,�%، �

�رای ���رزه �� �واد ��در �و�ط دو!ت ا������ن �% ��رف ر��ده ا�ت ...�و!)��$ �% 
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�و�ط )�د ھ�ی ا�ر����$ درا������ن �% ��رف ر��ده، ��,�ِرآن، �رِف ���رِف اداری 

ا�$ ,ده ا�ت و �% دھ���ِن ا���ن ر��ده ا�ت . "          و B7وِق ��ر�دان ِ )�د ھ�ی ا'ر  

ادارۀ (��5�ر)ھ��H�ن ط� ��زه �ر�ن )زارش �و�ش �Aوا�� وزارت ا�ور��ر�	 ا���ت 

�ور��دی �H�پ  8��1393دۀ ا�ر�1� $� و����ت " ا��ِد وطن" آ�را ���ر�R اوِل ��ه د7و

��زده ��ل )ذ��� در ا4:�����ن  ر����د، را� �� و(
�ِت �واد ��در و �#�ر�4 $� ظرف

...�و!�ِد �واد ��دردرا������ن ��6ِث ���د در "  #ورت )ر��4 ا�ت ، ��Hن �و�ت :

د���Iه دو!ت، �Bو�ِت ,��% ھ�ی �رور���$ و �راھم ��زی ���� ��!$ �رای �رو ھ�ی 

، ��;M  ���!ِف دو!ت از '�;% -روه ط�!��ن ,ده ا�ت ... �� آ�% در�دت ��زده ��ِل -ذ,�%

,ش ا6,�ر�% ھ"ت �;��رد دا!ر�رای ���رزه �� �واد ��دردر ا������ن �% ��رف ر��ده، 

�Bدار  ��2013زان �و!�ِد �واد ��در در ا�ن �,ور ��,�ر از -ذ,�% ,ده ا�ت ... در��ل

ھزار ھ���رز��ن ز�ِر�,ِت �واد ��در �ود، درR7�� %��!�7 ز�ر�,ِت ا�ن �واد در  209

�%  2013ھزار ھ���ر ز��ن �ود... �واد ��در و �و!�داِت آن در ��ل  193�)�  2007��ل 

ا�ن �Bدار �% ارزش دو �;��رد دا!ر ��ر��د  �2012;��رد دا!ر ر��د، در�7!��% در ��ل  3

                                                                    در�د ا�زا�ش را ,�ن ��دھد..." �50% 7دود 

�H درا�ن ���ن ����ر��7ب �ود، ا�ن �ود $� �� 'وِل ��ر�	 " ا��د وطن "، �
�وِن وز�ِر آ�

���د از دو!ِت ا�ر��� �ر��ده ,ود�% 7دود " ���رزه �� �واِد ��دِرا4:�����ن )��� ا�ت $� 

ھ"ت �;��رد دا!ری را �% آ)� در را���ی ���رزه �� �واد ��دردرا������ن ��رف �رده 

�رف ر��ده اد؟ در�7!��% در��زده ��ِل -ذ,�%، اد، �و�ط �د� %� %ام )�دھ� و I5و

 �(�;�ون دا!ر �رای ���رزه �� �واد ��در �و�ط دو!ت ا������ن �%  ��رف ر��ده  150�

                                                                                                                              ا�ت ..."

�� �ط�7
	 ھرآ��H �� ا���� )��� آ�د، �و(وِع �ر�وط �� ِ$�ت، 2را�س و '�H�ِق �واد ��دردر 

$� �Eو�7، ���وان آ�را " ا4:�����ن، ���� از���رِت �ود آوِر�%��� ���4�ی �واد��درا�ت 
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"  300او5�7�ر�� " �%��� ����د. �
��، ���رِت �واد ��در $� در رأِس آن " $���	 

'راردارد. ا�ن ���رِت �زرگ در رد�ِف ���رِت �زرِگ �Mح و ��ت �� دارد و �ر ر��	 

18و�ت ا#;� آ�را 'در���داِن �%�ن $� ���7�ً از�ظرھ� �2%�ن ا�د، در$ف دار�د. ����رآن، �� 

ھ�ی (
�ف، 4��د و  د���5ر����د 18و�ت 8��د $رزی �واِن �;و )�ری از ا�ن �#��ت 

�%����ول را دا�ت و �� 18و�ت ھ�ی �ر�� وا'
�ً در #دد �;و)�ری و �� �� �ودی ��Hن 

���رت Aظ�م �%��� �ود�د و ھ���د. �H���1 ط� #�8�ِت )ذ��� ��ز �ذ$ر ر4ت، �� ��%� 

�ھ�رو��ن و $و$���ن در  در، ��#وص از'�H�ق و 4روشِ '�H�ق و ���رِت �واد �

را ���1 ھ�ی اطAM��� 'در���د $��رول و �ظ�رت ����1د، �;�1 �#�رِف �ر  �را�ر�%�ن

��م آوِر�ر�وط �� 4
���7%�ی ���و�� ��ن را ��ز ازھ��ن �درک �1�4و �������د. 2س ��و�� 

دا��ت و ا���ِد ��M�1ِت ر��� درک �ده ���وا�د $� HراA;� ر�م ھ�� )و�� ��;�:�ت، ا'

                      Aر�ض و طو�ل، ا�ن �و�وِر ����C از 1�2ِر���
	 ����ِرا4:�����ن زدوده ��د .

�� �� ر��	 �8ر�ر "���ز$���و7ت " ��1 از4
��ِن اطAM��� و د��ل درا�وِر�واِد ��در، $��

ت $� و����ِت " 8زِب ھ�����5 آورده و درآن، �ُ%راز�ِر ��� ا�راِر�5و �ردا��� ا�در

�ور��دی �� ��ر ر�� ��د 1392ا4:�����ن"، �ر��	 ���%��� از $��ب را در��ه 8وت ��ل 

$� �ن ��ز �� ا����ده از�ط�7ِب ��ر�ده در و����ت �ذ$ور، )و�� ھ��� ازا�ن ا�4� )ری را 

                                                          �5و�	 ا����دارا�� درا���� درج ������م :    

از ا�ن وع "  "���ز$���و7ت " در��ِش 2��5�ه ھ�ی �ظ��� ز�رز���ِ� ��Aِق ا�ر�1� ��5و�د

����Iه و'ود دارد �% �و�ط ��ز��ِن  400و در �طY ')�ن،  �I���133ه ھ� در ا�ر���، 

�م ( �روژۀ ���ن ) ,�ن  �% ان.اس.ای ��رول ��,ود. ��$ از �روژه ھ�ی  –ا��ِت �;$ 

 ا�ن �روژه، ��ِز ا��ن �ر��% ر�زی ��,ود و ا��ن ھ�ی ,��% ����% ��,ود..."ا�ت. در
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ا�ن ��% �% �'�رِت ')�$ �واد ��در " ,��د �رای ا�Aر �ردم، : " ���ز" ��Hن ادا�� ��دھد 

�و�ط ��ز��)�ی ا�����را�$ ��رول و اداره ��Iردد، �@ ا�,�-ری ��,د. در ا�ن �'�رِت 

$ �واد ��در، ا�����رات ِ اI;���ن ��ش از ھ�% ����7ت دارد.. . ا�ن ��/�راز �رد�د �('

ِم �واد ��در را وارد ��Aت -رد�ده ا�ت �% �$ آی ای ط$ �'�ه ��ِل -ذ,�%، ��ش ِا6ظ

{,��R ا�����رات ��ر'$ اI;���ن } ھ��,% �واد ��در را  6 -ا�ر��� ����زد... ام .آی

وارد اI;���ن ���د. آ�ن �Bط ��,$ ازا�ن �واد را %، �;�% -"�% ���وام �% �����ً 7دود 

د. �'�رِت ')�$ �واد ��در �% �و�ط ا�����راِت ود ���د �واد ��در را وارد ���

�د �;��رد �ود ارزش دارد. ا�ن، ��ش از '� %اI;���ن ��رول ��,ود، 7د ا�ل ��/

"ت ا�ت و ا����ِد اI;���ن و ا�ر��� ����ً �ر�وِل �واد ��در ���$ ا�ت  $�'�رِت ')�

... در اI;���ن، ,�ت و ,وی �ول را ازطر�ق ��@ ��ر�;�ز و ��@ آف اI;���ن و 

�م ��واد-$ ا'�م ��دھد..."د�Iر ,ر�ت ھ�� �� $                                                       

�% �و����ن و��&�ً در  1987در��ل " : "���ز" در ��ی د�5ری از$��ِب �و�ش ���5�رد

ا�ر��� �ورد ا��"�ده �رار ��Iر�ت، �ل �;�ن ر��س '�)ور �&دی ا�ر��� �%  -ورِر ا��!ِت 

آر��زاس �ود، �� �$ آی ای درا�ن �'�رت د�ت دا,ت و ھر ��ه �&�دل �د �;�ون دا!ر 

ھ�ی ا�����را�$  �و����ن از طر�ق ��دان ھوا�$ �� در ا�ن ا��!ت  وارد ��,د. . . ,��%

ده را �% �R��A ا�;7% ای 6;�% �ردم ���ر ���رد �� از ا�ن طر�ق ھ��,% دارو ھ�ی ��در �

� �و ��,د و �@  %� $�% ��ن طو/$ �دِت ,�ن �رای �@ دو!ت ')�$، �و!�س ')�

      "                       '�&�ِت  ����و�ری ,ده �7ت 6وان ظم و�ن ')�$ د�ت ���د. 

�� �رور " و����ِت " 8زِب ھ�����5 ا4:�����ن " درا��ِر�ر��	 �ط�7ِب ��� ا4زود $� 

ا�,�-ری ھ�ی '��ز و ده ھ� ���ب و و,�% ای �% در ��وِص د��ل �ودِن دو!ت ھ�ی 

ا�ر��� و اI;��� ن در �'�رِت �واد ��در �% ,رر��ده اد، �% آ��$ ���وان ��'% -ر�ت 

ا,��ِل ا������ن �و�ط ا�ن �,ورھ�، ��د�ل آن �% �ر�ِز �ر��ِک ')�ن �ود.  �% ��$ از د/�لِ 
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آ�ن ازا�ن طر�ق �ود ھ�ی 5د �د �;��رد دا!ری �% د�ت �$ آورد �� 7�ُراِن ,د�ِد 

د. ا�ن ����ِت ,�ط�$، �ردم ا������ن را �% �وی ���ا����دی �,ور ھ�ی ,�ن را ر�� 

                                     �,ور �� را ��در ����زد. "���ھ$ ��,�ری �وق داده آ�دۀ 

م �ود $� و��1ورا�وا�وف ر��س ادارۀ 4درال ���رزه �� �واد ��در 2013دراوا�ِل ��ه �و�ی 

رو���، در2����ِت اطر�ش، ���2%�دی را �� ��ز��ن ��2�ِن ا���ِت ��
� ���� �را���ِد �� 

�"  دِرا4:�����ن ارا^� ��ود. ا�وا�وف (���ً اظ%�ر��ود $�ار)�ن ���رزۀ ���رک �� �واد �

6دم �و��Bت در�7و �واد ��در درا������ن، 6;$ رCم ��,)�ی دو!ت، ا�ون ��$ از 

Iرا$ ھ�ی دو!ت رو��% ا�ت ... ر,ِد �رگ و ��ر �,$ از ��رِف �واد ��در در���و 

"ر از ,)روداِن  دو �را�ر ,د و دو�د و دو 2011��ت �% ��ل  2012در��ل 

 �����ت ِرو��% �% ا�ن 6;ت '�ِن �ود را از د�ت دادد..."                                       

ا-ر �� ���وا�م �7و�ِت ظ��$ "  "،��300 'وِل د$�ر" ��ن $و�7ن" �و���دۀ $��ب " $���	 

 9ارو�� �% �� �� 5دان در �را�ِر �,ور �ر�رار��م و �;�و)� �ر��ز را �% ��دا)�ی '

ار���ط$ دارد، ا6زام دار�م و �در�)�ی �زرگ را �% ,��ت ��,��م، �س �� ھ��ن ,�وه 

ھ� و ������$ �% در '9 دوم ')�$ �% ��ر -ر���م ، ���د ��وا�م ���5ِق �واد ��در را ھم 

ای �% ا�روزه � �ود ��ز�م . . . �ر�ش ا��ت �% 5را �� �و'% �% ��,ر��)�ی ���ِل ��7ظ% 

در ����م ��7)� و �')�زات ِ��زر�$ �% و'ود آ�ده، از ,��ت د,�$ �% �% �را�ب 

�و�5�ر وO&�"�ر از آ!��ن ����,د، �6'ز ��ده ا�م؟ د!�ل وا�&$ ��وا$ �� در � �ود 

����ِن ���5ِق �واد ��در، ا7���/ً ادارۀ آن �% د�ت ��واده ھ�ی ر�,% دار و �;د ���% در 

ر��د و �ول ��ز در آ�ده رھ�ی -و�-ون ')�ن ا�ت �% �% �ورت �@ ,��R �زرگ ِ�د�,و

                                                                                                            "ا�ت .  

ِن �و�7ِد �واِد ا���، ���واھم در��ِش 2����� ا�ن 4#ل، '���� از�� �و��	 �8;�;� �2را�و

�در را درج ����م : $� در ��1 از ��ر�� ھ�ی ا��ر��� ا4:��%� �� ��ر ر��ده ا�ت : �         
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درO7وِر 5)ل و ھ,ت �,ور، ا������ن در �);وی ����ب د�Iر، ا�روز �% �ر�ِز " ... 

(' R&��' آ�دِن �� %�$، در'% اوِل �واد ��درۀ ')�ن ��دل ,ده ا�ت  از ھ�% '�!ب �را��

�وِد  ، $ِ�,ِت �و��ر,دِت ھر5% ��,�ر-ر�ت. در�ن ھ�] '�ی ,@ ��ت �% � ا�

د. �ن �ر��ک �,ت و�و!�د �$ ��Bر، د/�;$ ا�ت �% دھ�ده -$ �)7���ت، �وِد �@ ز�

ا������ن �زر-�ر�ن ��� و ���5ِق �واد ��در در�طY ')�ن �وده و ود و �N در�د �واد 

�و!�د ��,ود. ا�ن �واد از طر�ق �رزھ�ی ��'�����ن، ������ن و ا�ران  ��در در ا������ن

�% ��زارھ�ی آ����$ و ارو�� �$ ���5ق ��Iردد. �را��س -زارش ھ�ی ا�6م ,ده از �وی 

���دی �% ھ,ت ھزار  2007��ز��ن �;ل ��7د، روِد �و!�د ِ�واد ��دردرا������ن در ��ل 

ر��ده ا�ت. ا�ن در�7!��ت �% ��زاِن �و!�ِد �واد  2005و دو�د �ن �&$ دو �را�ر ��ل 

$ در ز��ِن ����7ِت  ط�!��ن ���ر از دو�د �ن در ��ل ا�6م ,ده  ��2001در در ��ل &�

ش در ���رزه �� �واد �ا�ت . �&;وم ��ت 5را �� و'وِد ,&�رھ�ی ا�ر��� و د�Iر ھم ����

� %)� از و'وِد �واد ��در ��!$ ,ده  ��در، ا��رھ�ی ا������ن ط$ ��!)�ی -ذ,�% 

�;�% ھوز 'وا�Iوی  ��ز ھ�ی ھ�% �,ورھ�ی ')�ن ا�ت . �% �وِل راد�و �را�%: ھ��ن 

�� ��ذ�ر ��,ود �% ����5��5ن ِ�واد ��در �ر �رز��)�ی زرا6�$ آ�ده، دا% ھ� را �

����5ن �ود، درا����ر دھ���ن �رار ��دھد، ��,���ش �)�ی �7�ول را �$ �ردازد و ��5  

�;% �س از �ردا,ت، ��ر د�Iر�ر �ِر ز��)� ��ز ��Iردد. ا!��% �رای �7ل �7�ول �� ��

ا�ن در �7!��ت �% ����Bِت رو�$ �را�ن �B6ده اد �% ا�;$ �ر�ن 6;ت ِوO&�ِت د,واِر ا�ن 

�,ور، ���5ِق و��� �واد ��دراز ا������ن ا�ت �% ��4و!�ِت ا�ن ��4;% �ر دوِش 

ت �% ��رول او�Oع در ا�ن �,ور و ���رزه  �� ا�ن �د�ده را �ر 6)ده دارد. ا�ر����

�د /�را�واِر 'و���ورا�واوف، ر��س ���رزه �� �واد ��در رو��% -"�% ا�ت �% 7دود �

�واد ��در در و/�ت �د�,�ن، در ,��ِل ا������ن و'ود دارد و �رای � �ودی ا�ن 

�رو ھ�ی ��و و رو��% ��زا�ت . ��ز��ن ���رزه �� �واد  /�را�وارھ�، �% �6;��ِت �,�رکِ 

��دِر رو��% �� �دوِر ا���6% ای -و,زد �رد �% Iراِن �وز�� و ا��Bل از ا������ن �% 
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رو��% و آ���ی �ر�زی و در )��ت �% ارو�� ا�ت. درا�ن اط��6% آ�ده ا�ت �% �و!�ِد 

��ش از دو �را�ر ا�زا�ش دا,�%  2010��ل ��ت �%  2011ھرو�4ن در ا������ن در ��ل 

ا�ت . . . ا-ر در 'وِب ا������ن و و/�ت ھ�ی ھ;�د و �دھ�ر �Bط �,��ش �,ت ��,د، 

ا�ون در,��ِل ا�ن �,ور و �و�ژه در���ت ھ�ی �وھ���$ و/�ت �د�,�ن، �% �Bداِر ز��د 

�د. در ا�ن ��� ھ�راه �� ھ�رو�4ن �و!�د و �وز�� ��,ود �% �% رو��% و آ���ی �ر�زی �$ آ

اظ)�ر �[�ف، ا,�ره ,ده ا�ت �% �% و/�ت ��ر��ب و ������ و ���ن �ز �% در -ذ,�%  از 

د، �,ت �,��ش در ا��ن �ودد، در رد�ِف ,)ر ھ�ی �,ِت �,��ش درآ�ده اد. ھ�% ��دا

��,ود.  ا-ر'��&% ')�$ ��واھد، �,ت �واد ��در در�دِت �@ ��ل از ا������ن �ر �5ده

�,"ق '�ل �I;�;7ِر����$ ��Iو�د : " �% ظر ��ر�د دواِم �,ِت �و��ر �% "� طرف ھ�ی 

%��6 �دی 5دا$ �% ��ر�ِب �,ِت �,��ش  $در-�ر در�,ور ا�ت و '��&% ')�

درا������ن دارد. "  �% -"�R '�ل، �7و �,ِت �و��ر درا������ن �� ا�����$ �% دو!ت و 

ر'$ درا����ر دارد،��ر �,�;$ ��ت. ھ�5�ن در��ِر �$ ��;$ �رای از ��ن �رو ھ�ی ��

@ ھ�ی ��ن ا!�;;$ �% �وِل ��Aِف �د�ت آ�ده از �و!�داِت �� R��6 ،ردِن ز��ن ھ�ی �,��ش�

ا�ن ز��ن ھ� آ,��ر ا�ت، 5را�% �'�رِت �واد ��در در ��ِر �'�رِت "ت و -�ز، �)م 

ر��س اداره ���رزه �� �واد ��در رو��% اظ)�ر دا,ت ��@  �زر-$ در�'�رِت ')�ن دارد.

د. $ از 'ر��ِن �وِل �7�ل از �واد ��در ا����Bل ����O ھ�ی ا�ر��� و ارو�� �% طور

�د�ر د��ر �;$ �����)�ی ��روِل �واد ��در درد��ر ِا'را�$ ر��س '�)ور ا�ر��� در 

د�ن �ن �واد ��در را �Oط و ����5��5ن ����7% �� ,��% را,� �ودی -"ت :  �� ���وا�م 5

را د���Iر ��م، ا�� ��ز وا�&$ �� �ط� �ود'% ا�ن �و!�دات ا�ت . �&;وم ا�ت �% ا�ر��� و 

��و �رای از ��ن �ردِن ز��ن ھ�ی �,��ِش ا������ن ا�دا�$ �رده اد و ��@ ھ�ی ��ن 

ا�ت �و')$ دارد، ا��  ا!�;;$ �ز �% 7'ِم 6ظ�م �وِل ��Aف �% در آ)�  در 'ر��ن

"ِرد�Iر ��,ود. �� و'وِد  �(��ر,���ن �&�Bدد �% و�O �و'ود ��6ِث �,�% ,دِن �;�و

�6;��ت 6;�% �واد ��در و �����ن 7�ِو �,ِت �و��ر، ��و �� ���رزه �$ د,وار در 
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ده �ر��ک در')�ن ا�ت، رو�رو ا�ت . ود در �ِد �ر��ک، ا������ن �% �زر-�ر�ن �و!�د �

$ ��ده او!�% ھ�رو�4ن در')�ن، درا������ن �و!�د ��,ود. درآ�ِد �7�ل ,ده از �و!�ِد &�

���5ِق �واد ��در درا������ن ��/% 7دوِد �% �;��رد دا!ر �رآورد ,ده ا�ت.  ا7د��ر 

��O$ �$ و �@ ��!%، دو��% ھ�ی ���;"$ را ظ�رت �رده ا�ت . �% �ول او �@ ,)رود 

ھ�ی �و5@ِ ھ�رو�4ن را در ,��ش '���زی �رده �ود، در ��داِن ھوا�$ ���ل  �'ر�% ���%

�ِد ا�ران �)�ن �رده ِ B� %�  رش�ر��ک را در �و � $دۀ ا�را ��زدا,ت ,ده ا�ت . �@ را

����وی را �% ا�ن �ظور �% �,ور آورده �ود. ا�ن ��O$ 'وان �ود و �@ ���دا�$، !وازِم 

)�ی ��Bو�د : "  دھI�� د �% �����5راِن ��ر'$ �وِل�Bر�C!��ً و��$ �,��ش �,ت ���

��ش �ردا�ت �% آ)� ��دھد و �� �و�ط ِط���ن �ر��ده ��,ود. "  ��ف ا!د�ن ��7ون 

ا���ِد ���و!�R ا����دی �وھ�ون ���ل ��Iو�د : " ��;$ از ا�راد و ا,���$ �% در د���Iِه 

�% و ھ�% ھ�ت و �وِد ,�ن �7�ول و �و!وِد دو!ت ��7ب �م و ,�ن ھ��د، Aروت، �ر��

�واد ��در ا�ت  و�% ھ��ن د!�ل اراده ����$ �رای ���رزه �� �واد ��در�Bط&$، �وری و 

�$ ا�ر��� و اI;�س از ���ط7$ ا�ت. " . . . ��دا)�ی ھوا�$ و �رواز ھ�ی ا��

ن ��7ل ھ��$ ا�ت ��دا)�ی �Iرام، ھ;�د  و�دھ�ر و در �'�وع ���م ا������ن، ا�;$ �ر�

د. �)�ر�ن ا�زار �رای ���5ِق �$ درد �ر، �$ ,@ �رواز �% ا�ِر ���5ِق �واد را ��)�ل ���

ھ��$ ا�ت �% ھ�] ظ�رت و ��رو!$ �ر آ)� ا'�م -ر��% ���واد. ��6ً �7ِث ���رزۀ ا�ن 

ده �ر �ر ا��ِس -زارِش ا��ِر �رو ھ� �� �واد ��در �ز ��"$ ا�ت .  ��% ی Iران �

��ز��ن �;ل (�و��� و �و. ان . او. دی .�$ ) 7دوداً,�ت در �د �ر��ِک ا������ن �رای 

�)و!ت در �7ل و ���5ق  و�[��ن ِ��ِز ��زارھ�ی ')�$، �% ھ�رو�4ن و �ر��ن ��د�ل 

��,ود. �رای ا�ن ��ر، ��ز �% �[��نِ  7دوداً دوازده ھزار �ن اواع �واد ����وی و �Cر 

وی ا�ت . �)��ر�ن ��ده ی �ورد ��ز �رای ا'�م ا�ن �را�د ����وی، ا�در�د ا���@ ����

ا�ت �% �رای ��د�ل آن ��زان از �ر��ک  �% ھ�رو�4ن  و �ر��ن، ��ز �% �[ ��ِن ��)زارو 

�د �ن از ا�ن وع ��دۀ ����وی ا�ت . '�!ب ا�'��ت �% در�7ِل O�7ر % �@ !��ر از  %�
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���ن �و!�د و % �@ !��ر ازآن در ا�ن �,ور ��رف ��و$ دارد. . . ا�ن ��ده درا���

,I"ت ا�Iز ا�ت �% ار����ِن ')�ن ��درد �@ ��R ِ-;$ و �� �رِد �رور��ت را �و�ط 

�و,�)�ی ��,ر��% ھدف �رار دھد، و!$ از ��ود �ردِن ھزاران /�را�واِر �و!�ِد ھ�رو�4ن 

د. �را�ن ا��س ���وان -"ت �% �واد ��دره !و�و�و��ِف درا������ن �ود داری ���

�رور��م ا�ت �% ��$ آرا در ���رزۀ Oد �رور��م و ���$ آرا �رای ��روزی �رور�زم 

)                                                                            ���209ر ���رد..."   (  

����م �ود $� ��1�ِر د�5ر، )زارِش ��ز��ن �;ل ���� �5�رِش اCِر8�(ر، �Eر���ً رو �� ا

�ر5Hو�� )� $�ِت �واِد ��دردرا4:�����ن، درو����ِت " ��1	 اطMع ر���� ا4:�����ن" 

م �� ��ر ر��د $� �� ا���، )و�� ھ��� از)زارِش ��ر �ده را �2014ؤرِخ ����ِم ��ه ����2ر

                                                                                در ا���� درج ����1م : 

�ُن �% 3700، از 2014��  B� "2012داِر �و!�ِد �واِد ��دردرا������ن، ط$ ��!)�ی 

ھ���ر ز��ن  �154209% �ر��ب، ��  2013 -2012ھزار�ن ر��ده ا�ت...در��!)�ی 7000

 3700، ا�ن �Bدار، از �2014% �� ����ِن ��ل ز�ر�,ِت �واد ��در ر��% و ��,��$ ��,ود 

�ن ��!M ,ود. ... ��ش از �@ �;�ون �&��د در �,ور  7000�ن و��/�ره �%  5500�ن �% 

% �Bدار ��!�� ،�(د ... روان ,���ِن  500و'ود دارد و ا�����ن �واد ��در را ��رف ��

 23در�د �ودک آزاری و  30در�د ط�ق،  25در�د ھ��رآزاری،  65آ-�ه -"�% اد �% 

در�د �,وت ھ� �,$ از �واد ��در ����,د و ��ِش ا6ظ�$ از آ��ب ھ�ی ا'���$6، 

                                                    ار���ط ِ����Bم �� ��رِف �واد ��در دارد. "  

�%���� از �E�E8�ِت '��ل ودر�%��ت ِا�ن 4#ل، �� اE�A�ِد �ن، ����ر���د �واھد �ود ھر)�ه �

'دِر د$�ر" ��ن $و�7ن " را $� �ود، روزی درز�رۀ $�ر��داِن �� ا��A�ِرد��5�ِه ���و�� 

) �ود، درا���� درج �����م �� رو�ن �ود $� Hرا " ���رزه �� �واِد ��در"، 6- ا�5;�س ( ام. آی

           ت:    A;� ر�م $;�� �ر و#دا ھ� و ���رِج ���7 و 2و���7 و ... ��زی ای ��ش ���
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" ���5ق ِ�واد ��در، ��7ط ز��ِت ��ن را �� ����رات ژر�$ رو�رو �وده ا�ت . آ5% ز�ِر 

6وان " ���رزه �� �واد ��در" اد�6 ��,ود، ��وه ای ��ش ��ت؛ ز�را وا�&�ً ھ�] ���رزۀ 

ر�$ {���$ 'دی �% �وا��% ��,د در روِد �&�!��)�ی ��ز��ده -�ِن ,ر�ِت �ر������$ ھد ,

ای �% درا��ر�رن ��زدھم و آ�Cِز �رن ,�زدھم ���دی، �7ت 6وان ���$ �'�ر�$ 

در��Iل ِھدو���ن �[��س ,د و �دم �% �دم �% �@ ���$ �زرِگ ����$ در�طB% ��دل 

-رد�د } �;;$ وارد �رده ��,د، ���Iری ,ده ا�ت. �� ا��"�ده از����و�ری �ردِن ا�ور، 

و ,و داده، دارا�$ ھ�ی ��ن را �% �ر�ت ُ�رده و �واِن ��Bو�ِت ��ن را  ��ز��ن را ,�ت

                                           در �را�ر �رو ھ�ی ����ر دھده از ���ن �رده اد..." 

)� ��$ از �د �ر�ن ,�وه ھ�ی �ول ��زی ��" �روِش �واِد ��در �� ا��"�ده از ��وا�$ ا

'��ن از ھ��ن -و% ,�وه ھ�، ���5ِق �% ظ�ھر ��و$ �واد ��در �% و��;R ا�ت. �� ��ری 

��ر ��'�ِت دارو ��زی ��&;ق  �% را�";ر{ �زر-�ر�ن �ر���% دار ا�ر��� } ا'�م �$ -�رد. 

��ش �6دۀ ا�ن �واِد ��دِر ,�����$ در ا��/ت ��7ده، �� ھ���ری ����ر زد�@ِ ,ر��)�ی 

���$ ����% ��,ود... داد و ��د ھ�ی ,�ط�$ �واد ��در و در �و��$، �را�وی و �ر���

9، دو�$ و ا��راً !��ن  �راز�ر ��,ود. "            �� آ�د ھ�ی �,$ از آن �% !دن، ھ�

، �'�رِت �ُر�وِد �واد ��در، �� �ر����ِت " ��و$" �% ��زر-��ِن �رگ 1960"... در��!)�ی 

د ,ر�ِت ��دوز، ��زدۀ ال. اس. دی و ھ���ن /روش، ��زدۀ آ�ر�ِن د�Iری ھ��

�ر�)�ی وا!�وم {�واب آور} ا��Bل ���ت. ھز�R �واِد او!�R �و!�د وا!�وم �رای ,ر�ِت 

ده -�ِن آن ، ھر��;و�$  3ھ���ن /روش دا!ر در ��;و -رام ����,د. در�7!��% �% �وز�� �

ده �ر�د، (���ت ھزاردا!ر) �رو��% ��,ود. وا!�وم �� ز 20000��% �% د�ِت ��رف ���

'�ه ھزاردا!ر) ���ت ��دا ���د."                                              ��50000;و�$ �)  

" ا��راً �ر��ِک �� ��"�ِت ��/ی ������ن ازطر�ِق ���را و �% و��;R �,��)�ی ��ر�ری �% �% 

د، �% ا�ن �,ور وارد ,�ِد دو�$ ��ر-�ری ���B� د. ھ��نده و �� ط� ���د!% ��Iرد



www.goftaman.com 

طر�ق، �رای �7ل ھرو��ن �% در �,ور ھ�ی ��ورا ا���وس طر�داراِن ز��دی دارد، �ورِد 

ا��"�ده �رار ���Iرد... �ر��ِک ������ن �% ��زان ِ�ر��ک A�ِ;ث ط��$ "�5ن " �� ھ�ل 

�ک، رو �% ا�زا�ش ط��$، �روش دارد. �د�ن ')ت �و!�ِد ھرو��ِن ���$ از ا�Iو% �ر�

ا�ت و �&وان '�,�ِن �و����ن، �)د�د 'دی �رای ��زاِر آن �;I�� $Bردد. ا7���ل دارد 

ھرو��ِن ���ِت ������ن �% 6;ِت ارزا$ در �,ور ھ�ی �� ورا ا���وس ��Bم ��ِت �روش 

RI ���ر �ر  را �% د�ت آورد... دا���)�ی ,'��6% ای �% در ��رۀ �ر �ورد ھ�ی�

�ت، ��,�ر �� �'�رِت  �ر��ک ��ود دارد. ا��Bراِر ار�ش ِ�ر����� در �;د�)�ی �)��رز�

���ر، { از�وی ��Bم ھِد �ر��وی د�روز}  �)� �رای 7"�ظِت ��روا)�ی �ر��ک ِ��م �وده 

                               �% اC;ب �ورد د���رِد ����ل ِ�وه ,�ن �رار ��Iر��% ا�ت ..."   

 " $�I6$ �� �)دا,ِت ھ����ِل ا'O&� @�ِ ورت��,�ل ِ�واد ِ��در ا�ون �$ رود �% �% 

د. �[�Aِر ا�ن �,�ل �% -و% ای ��زه و �Cر ���ل 7ل، در روِد ����7ت ِ�;$ و � $����ود 

7�$ در ا��ِت �;$ �,وِر �� ا&��س ����% ا�ت . �,�ِل �واد ِ��در در ھ�% '� ا���Bل 

�% ھ�ی �واد ��در از �و!�د و�روش و��رف �;$ را �ورد �' Rد�د �رار داده ا�ت . ھ�(

�� �د,% دار�ردِن ا��ق، د�ن، زده -$ ����$ و ارز,)�ی '�)ور�ت، ھو�ِت �;$ �� را 

                                                                     "   �7ت �[�Aر �رار داده ا�ت ...

�و��رک، " او����ره،  �� 9��ز�و!���� �� ����$، از �A;ِث ط��$ �� دروازۀ ط��$، از ھ�

از �و-��� �� �را"�ورت �'�رِت �واد ��در و �% و�ژه �'�رِت ھرو��ن ، داد و ��ِد �زرگ و 

واده ھ�ی " �Cر���ل د��رس" �% 7د ا�ل �@ �� R;��,��ل ��دھد �% �% و�ُر �ودی را �

 R���� ن در�O6و�ت دارد، �% ,�وۀ از ��/ �% ����ن اداره ��,ود. ... "          300"ِر آ

                                                                                                          

(ادا�% دارد )      
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