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 ز���� ���� 

 
 

در ��� .) خ.� 1338( ����1959 �ر���� در ا��� ��ل 
���� ��د ���!(زش ه�% $#��" را در ��� . !�ار���  �� 

*+��� ��ل . زاد��ه, +�ا ��!(ز���2 +�0 �01/. �* و  1987
3�� ����ن ر�����ز !�ار���  را . 

 
� ��ل � ��� دا��25 ��!6 دا�3/5 ز!�" ���0 �1979ر��

� در9�  1985در �8�#��ن . دو��7 !#/( �3�دا��25 را 
 .!��:% ����ن ��د

 
 *�)������* !�3��* روا�;  1986 �8 !�� !� 1985از !�� ا

� دو��7��<� �A?B و 5� ) وزارت(+�ه�20 و ار8?�ط =�ر9
#��ن �(د�C+ن . ا��30#�) "<Dا *�)E� ��او در �F" ��ل 

 ��+��G� ن��#�C+3ا� . 
 

در ���20 ه�% 5�ا�8  �81989 !�� +�ور%  1986از !�� 9(ن 
»��!« ،»���� �0(ان �� و��ا���ر » ��و��س«و » رادو� )/#!

��ر ��د و در و��ا�, ��, از  ��#* اL� در ز!�0� ه�% 
�، !#��6 ����� و �N(م �#N+ ،���0������8ر�Q، ا�O�Pد، 

*+��� !#��6 در �F" ��ل ه� �(. �R�?B و +�0 ��. � �د �



 2 

 �S)O= %* ه���ر% از ��T ����+* و  �U#V7د% د�O�Pا
� F/�ر �3�C+ا . 

 
� ��ل �از . در ��� +�ا/�(رت ��Wن ��0ه��2" �3 1989او 

�  �81990 ����ن  ��1989ل �� ��دا=* و �W� ن��� �!(زش ز�

�5* و �8 ����ن  ��1991ل �� �� رو���در  1992دو ��ر� 
O�Pت ا)���#� ا��د!� �N(م ����� رو% ا� ��#��د ��9� وا

 �ا�O�Pد ��زار �زاد  در او�Yع «ر��7� د�:ا در ز!�0
#��ن در �C+و ا �!S�R� و Z, �ن در ���30 ����% !��

��دار% ��[ �� 3از =�����2 ه�% �* و ��ز در \�(ر%  ��(
� ا��Z[ل ر���3 و ��ا�, ه�% (�" ا�O�Pد%� »ه�%  �8ز� 

�(ا#* ز��  �_� ��و+�#(ر +��3!�ن ��ر ��د !2� �(ر^��
� �ن را �(ن �3ن او�Yع ����� در ����% !����� د6�7 د�

� ����ن ��د� . 
 
 

!3ت ��aر ��ل در �` ���*  �81995 ����ن  1992از اوا=� 
� در +�ا/�(رت ��ر ��د و در �Tر% از �W� �85(ر!

. �5" ا�:اb ورز���3>��0ره�% ا�O�Pد% در ��ر� �(رو% ��
 .�� ��0VFن در ��ر 30a ��وژ� ��ز��ز% و (��ز% در رو��

*+�� . 
 

� ا�" �(، ����م �dوه, در ز!�0� �8ر�Q  �1996ر���� از �
#��ن، ا��ان�C+ا ���<NUا�* ،د� �� و رو����! %���� .

#��ن، �� اL� در داو �8 �0(ن �C+ا Q�8ر� �� اL� در ز!�0
� اL� در ز!�0� اد���ت و دو اL� در ��ر� �8ر�Q ا��ان� ،

� 5000اL� در  �R\18 (ز!�0� ز!�" ����0e�S ( پ�a و �\�8
 . g(د� ا�*

 
او �0VFن در ��ل ه�% ده� ه�5د ��3 ��#�. در 30a ��وژ� 
� +�هh0 واژ� ه�% +�0 N\ در% از ��38و�" +�هh0 رو�� 

� ا�*�+��� در% ��. � . رو�� 
 

���G�� !j�Zت«را در ��>�% اL�  �i0% از ا�" ه�، و �)<k «
� g  �7�8(د� ا�* 1000در e�S  را  در  *�هو �د�2 �L3500ا 

��د �ور% و 5� g(د� ا�* �e�S. 
 

در m* ر��l  �82006 !�� ا���  �2003ر���� از !�� 9(ن 
. !��� !�R7�nت ا�:ا�d�8` وزارت ا!(ر =�ر9� ��ر ��د� ا�*

���#(ت د�NU(!��� وزارت =�ر9� را �B ا�" !3ت، و% ا
��ز��ز% و (��ز% و !��� !�R7�nت ا�:ا�d�8` را �� ر��% 

در �F" !3ت، او د� اL� را در ز!�0� !g . ����� 6��#(د
�م  ��� �� را Nk د و)g پ�a ا�, و�ت «و��R7�n! �!�0NO+

`�d�8ر�، در  وازد�در د» ا�:ا�T1500 3�� �aپ ر��� �e�S . 
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"�F م  در� ����ل ه�، ��وژ� ه�% �Z�Zo �� ز�� _� او 
� در �8!�" ا!L ،*�0?�ت و ��ز��ز% « ه�%Zn0! %5(ره�� ,Z

#��ن�C+ت «، »ا�?L ،*�0!در �8!�" ا ����5(ره�% ارو� ,Z
#��ن�C+ز��ز% در ا��#��ن در ��ز!�ن «و » و �C+ا ,Z

�� �Zn0! %د�O�Pر% ا�/F %��0د» ه�� `<� ��» 3له�l زا�«
\�(ر% +3رال ��Wن ��, ��د� �3 �� در ��aرa(ب ا�" ��وژ� 

ا��د!�` در !���  -�N>�و �0��اl ه�، د� ه� ��>��0ر 
�� �ا�:اb دا5>30ان  !�R7�nت ا�:ا�d�8` وزارت ا!(ر =�ر9
��ار ��د�3�� . دا=�N و =�ر�9 ��ز!�3ه� و 

 
� ا��/ �0VF2006ن در ��a "�Fرa(ب، در !�� ا���6 ��ر او 

 �NNWا "����" ا�NNW �� در j�8ر �0��اl ه�%  l�0��ا
�� ا�:اb دا5>30ان ��  15وزارت ا!(ر =�ر9Zn0! 5(ر�

��ار ��د�3�� . 
     

�ر���� �8 �0(ن �0q�ا� ه�% �#��ر% در ز!�0� ه�% !6��# 
� در ���ه�% !#/(، (وا��?���` و Zn0! ن و��#�C+ا

در (، �5/�` )در از��/#��ن(/0* ، ��8)در رو���(��>��ووا 
� و �P( �8��W������Pنو �0VFن در ) �PاP#��ن(، ����

»�� +�هh0 رو��، )\�(ر% +3رال ��Wن(در +�ا/�(رت » =�
در (و ����N) در اN2#��ن(و �� 307ن ) 8����(ا���?(ل 

ا��اد g(د� و در �#��ر% از �0��اl ه�% !�N و ) ا!��/�
 �� �NNWا "��و��d در ا��ان، �PاP#��ن، از��/#��ن، 

#��ن  ��Wن،P������rن،�C+از ا ��30��g �� �� و رو�����8
 �<N� %ر% از ه��ت ه���#�ا�:اb و �0q�ا� g(د� و ر���* 

� ���3 دا��� ا�*� . و ر�m �5(ر را 
 

5�3� ه�% د!/�ات ا�* �ر���� از د�3��� ����� ه(ادار ا

� ه��s tب و ��و� �3اردو  3�8  2006و% از . ����� ��(

� m* ���� �?�� و �30��g +(ق ا�R7د� ج 2009�در . ا.ا.
 .�PاP#��ن ��ر !� ��د

 
در  �dوه�3/5 =�ور ����0 +� ه20#��ن �N(م   2006در ��ل 

�8��W� ��� ن در��#Pا�P %ر)�\  )�� �_�م و ز��  *?L
�dوه�r� �3/5ز ر��l  -��و+�#(ر دا�: !�وار�3 ا�( �3�Rووا

� ��ر رو% ر��7� د�:ا �0� ����* « ز�� �مw ن در��#�C+ا
�� رg) .r(د » در ��3 ه�% �ده. و ��#�. ه�% ��9� ��

 ،�m6 ر/� ���8 �0(ن ادا!�  ��ر رو% �ن�+��9م !�3ن �ن 
 ).  دارد
    

 ���ر
� ه�\�8: 

1- �F %ا����وه� از دا5>30ان رو��، ���20ز!�" ����0  ، 

 1980، !#/(، »!��«ا��5رات 
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��وه� از دا5>30ان رو��، =�����2 ه�% �* و ��ز -2 ،

 1984، !#/(، »!��«ا��5رات 
��ا% �(د��ن و (9(ا�ن(، ��mن �� ���ر� -3( .���� ،

، !#/(، )ر�2" �>�ن(، »رادو��«7(���ن، ���20 ا��5رات
1985 

4- ،b�� ار�r�! )ندا����ا% (9(ا �، !#/(، ا��5رات )��

»�� 1986، )ر�2" �>�ن(» رادو
#��ن -5�C+خ در ا�و! ار8, ��� lر�)��3 ار8, ��خ  -، �!�+

#��ن و �3Rه� !�Rون وز�� د+�ع رو��� و �0(ن �C+در ا
�NNWا "�� ا���3ار !#/(، �aپ د+: !�R7�nت ����� و 

 1996وزارت ا!(ر =�ر9� ا��ان، y�ان، 
#��ن �l از ��ز��U� *5ه��ن �(رو%،ا+ -6�C  د)<z 3?58ار

!�5ور ار�3 _�!� دا�: �D}، و �3Rه� ر���P-  lر�� 
 ،"N�،� 1997ا��د!� �N(م _�!� رو��

#��ن -7�C+3( 8(+�ن در اN9 3ر ��7=�#/�، )در دو، ا7/#�

 1998+�ا/�(رت، 
8- |NS و h09 6��#! ن��#�C+5>30ان ا��وه� از دا ���) ،

از دا5#�ا% =�ور����0 +�ه20#��ن �N(م رو���،  رو��
5�3�«ز�� _� ��و+�#(ر داو�3ف، �aپ  y ،1378�ان، »5�ا

��وه� از ا���دان دا5#�ا%  -9 ���)#��ن،�C+در ا h09
_�!� رو���،ز�� _� ��/ ، ا��5رات  Q3«�8ر�)�!« ،

 2000���5ور ، 
10- ،:=����وه(=�ور و  ���) ،��� !j�Zت اد�)<k از �

دا5>30ان رو�� از دا5#�ا% =�ور����0 +�ه20#��ن �N(م 
 2000���5ور، » !�(3«رو���، ا��5رات 

#��ن -11�C+ا h09 %د� ه���5* �3ر در � ا7/#���) ،
!�5ور ار�3 _�!� ر��l \�(ر ��b ��ر!6،  -!��(روف

(، »��!��«ا��5رات  �N2001، ده 
� ه�% 09(�� ��ن -12��#F :�(رو% ه� و�ان و ا�

#��ن�C+و+�#(ر ) 193 9-1917در ��ل ه�% ( ا�� ���)

(، »��!��«!�6���q و7(دار�/�، ا��5رات  �N2001، ده 
13-  ،`���7)�)�9 �#��ن در !020�C+ن،  و . و ا)��]� .

 2001، ���5ور، »!�(3«ا3ر�� ،  ا��5رات 
�؛  -14���ا!(ن ��وز �(رو% �� ا��ان و (��وز �� �زر!�

�#5�  -، ��و+�#(ر د�: !(�� ��ر��3س)^�راا���د ��ز
 �� ��#��8ر�Q در دا�3/5 �5(ره�% ���� و ا+���Z وا

  2000، ���5ور، »!�(3«دا��25 !#/(، ا��5رت 
��وه� از دا5>30ان رو�� از  -15 ���)رو��� و =�ور، 

دا�R7�n! �3/5ت ������ دا��25 ��ن �:�(رگ، ا��5رات 
»3)�!«6��� ،  ،2003 
� ه��� در ��ر� ���ب  -16����Z[ب«jا ��G8« ���) ،

z ��+ ]! »3>3 ��8} ه�ار�، ا��5رات )�!« ،6��� ،
2006 
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#��ن،  -17�C+ا ���<NUد� Q�8ر� ��! �� رازه�% �� 
��وه� از دا5>30ان رو�� ���) .�aپ ز��، 

� ا����7"   -18�C+د ا�����* 3Pرت ه�% ��رگ در (
��?P ن و��#�C+�5(نا�و+�#(ر دا�: �(ر%  ،)6 �� ���)

 �q�8- پ�a د��!� ،`#��U�7 ��25 ا���د دا
 
��, از د� اL� درdه 5000  �e�S 
 

� ه� ��): 
3«ا��5رات  ����3 دا���ن ه�% �(��8، -1)�!« ،6��� ،

2006  
� ��� !� رود؟  -2�#��ن �C+ه� در (ا �� �0q�ا�)<k

��2003�6،  ،)ارو�� و ا!��/�  
� �0q�ا� ه� -3�)<k ،دو راه� �� ��#��ن �C+6، ا��� ،

2005  
4-  ،Qد ��>�2" �8ر�����د �0a ن در��#�C+6،   ا���2006  
 
 
#��ن،  -5�C+ن ا�m� از�+ ��� ا�� ه�% ����� و ���� �)<k

 �!�د� �aپ�0q�ا� ه�، 
 

i0� در �Lاز ا ,�� 1000  �e�S 
 

  : و 38و�" ��3 ��د�ور%��Lر 
1- � ,Z� در �8!�" ا!L ،*�0?�ت و ��ز��ز% Zn0! %5(ره�

#��ن�C+ت(اj�Z! ��)<k( ،6��� ،2006 
#��ن و ��9نا -2�C+)�8��]Bت اj�Z! ��)<k( ،6��� ،2005 
3- »3���j�Z! �3ت ��د  �د�` !� �(د،» ����ن =;«: »د�(ر

��:، �N"، »��و�«ا��5رات  ،�ور% ��3 از �?/� ه�% ا
2009. 

 
�� �1000, از �� اL� در e�S 

 
�����ب ه� و :�(ار� ه�% ���ه� ^, ا���: 

�ذر=�5 در ��U�  �?#��ن، ���j�Z! �3ت ��د �ور% ��3 از  -1

 ،��:� ه�% ا/?� 2006  
a�ا�r +�ا را� ��30��ن، ���j�Z! �3ت ��د �ور% ��3    -2

 ،��:   2008از �?/� ه�% ا
#��ن -3�C+(���7`  -ا��9( ��=�0�� �7�Vدر ��/�5ن ���ه

��8( در�(ر���ن ا�� 3Pرت ( ���3ا%  ����* ه�% ��9
 )ه�

(�3 ]�وز% �� ��` ��� روز%؟ :راه�د (��خ ���3  -4 
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� ��a2500ر اL� در e�S 
 

 
 :و��ا�, ��Lر

�،  ��10000 �0(ان ���ب در ��, از e�S �Lا *#�� �N\ از 
در د� اL� در ���20 ه�% ��و��س، !�� و رادو�� در !#/( و 

 ����20 ا��5رات !��� !�R7�nت ا�:ا�d�8` وزارت =�ر9
 6�#��ن در ���C+ا 

 
 

 :اه�>�م در �aپ ��Lر
� �i0 اه�>�م در �aپN\ ن  دو �0(ان ���ب، از��� ز� �Lا

 :اL� !�. در �8ر�Q د�NU>��� �5(ر ��ا�N2#� و 
#��ن و ا��jت !��3e، �7(ن و �7[  -1�C+5(ر ��ه� ا�

2005� ا���د دا�: ��5�0�%، ��� ،6�j)دا، 8�\  
#��ن، 3N9 $#*، 7(دو�` �د!`،  -2�C+ا ����� ;��8ر�Q روا

 ،lر���،������5رات �� ا���د ز�F، ا\�82005 
#��ن، 3N9 دوم، 7(دو�` �د!`،  -3�C+ا ����� ;��8ر�Q روا

 ،lر���، ������5رات �� ا���د s�S} زاد�، ا\�82005   
 

� 1000در ��, از e�S  
 

�2رش و و��ا�,  !j�Zت در  k[ت : 
� وارد��aپ دNk ر��T )`�d�8ت ا�:ا�R7�n! �!�0NO+( 

 
�  1500در   e�S 
 

 N�� :�aپ !j�Zت در 5���ت ���(د�` 
#��ن در  ���ه�% ���6 و !�ار��� ،  �C+در ا �N\ از

،�ا!��/�، اN2#��ن و  �PاP#��ن، P������rن، ا��ان، رو��
Wن��. 
 

� 500در e�S 
 
 

 �R\`� در  ه��5د و �L23500ا  �e�S) �N\ پ  76از�a �Lا

� و �3�21000 در ��, از e�S i0� �3 در�� 2500اL� �aپ 
�e�S( 

 
#��ن ر�/(رد �C+ر در ا�� .�s ��2��Lر ��P% �ر���� از 

� �Tر !� رود و در 8�از �#:� ز��ن �در% از ا�" ��2 ��ر�� 
� ��ر��% ا��5ن را !� ������ a(ن دا�: ����ر ��8(ان 

� g(د#��Z!  . 
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