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 نز ی ق ید ان وا
ر دان

 .ه اا   ید   و    ق ر ل    نز ان وا روا  ه

ر  د ا ،   رای ا و رای ق (  ن ق ) در ص د ااف

ده ا در اندر ا  ق ص و دی دری ز  ن  د  ا .دار   نز ی ق

ا د ام از ا ردر ا و یر زو .ه ا در 1357 ل از  ٓا ری، ا اد ا  

1و دورهای  ر  م ریزو .  زی ه ای  ٓا دو  نز ان وا ص در را ر  ا

 ار ر رد ا انل 2010 ا در .
2
 آن  4 ل  ر، وهی ق   ر رد ر ار د

 دیز   د د 188  را ر ا  م داد وا  نز    ری انا ن دودر آن ز 

 زم  ذ ا  اان در دور ی ا ر ن ل ری ا د.
3
و  د.

ٓا 5( و   ر  ه4 او ار با ،اا  .نای ر  ق رای ی ارا 

 ی در ق ت م ر ٓا ری6( و  و ا (ا ر م ص درر ع  نا 

ا.ا  ق رای  آن و ارا  ق  ارد ارش از  و ر انار ا و .(ا  ر

 ع دراو ر ای ی وی  ه وو ار    ا  د ی  و ا  ا ار

.ا  آن  ر لآن ا   و ار ا و  ر رو  از  ،ر

ری اان  اران  اره اواره  از اران ری ده ا .ای ل دو اان در ل 2002

از م اران  دت د   از اان زد  و در  ل   2005  2003ار وه   دار
7..  ید زد    رخ از آن ا  اناز ا

در و  اری  دی از ی زن  در ل    ار وه اام  زان  آزادی ن

ار  ز  ه ار  زی از  ر  در  ق و  ر   ا     ؛ و

وه دارد و ا د ن از و و دا و از ظ و  ا ای ر  ای آن ر ب  دد.از

 ان راای ا هو ار او  ق ن ، ت انرد ا در ا   ی ا  1364 ل

د. اره آر از ر وو  ل  1367 از ا  اء داد،    اان   و در  ت دو ارش

در رد اان  ن و   ارا د  در  دو ارش از م ری اان  و و ق  در اان

ب  ه د.  از او رور و از ی  1374  1367ار وه اان د  در ا ت  ر  اان

 د و  15 ارش ارا د. ر رن  ار اان، از ی   1381  1374ر  اان  د و

 ق ن  1385 ل در   ق رای . ص دادهان اا  ید ار 1390 ل  از آن 

ر ان رأی داد. و از آندر ا  ق و ر ای هایو ار   ای  ور  1389 ل د، در ه

 اه دا  را ا ن ا د  ان   ب اا ا  .ان اه او ار  ن ا 
8.ده ا ا  ز ان در اد ارو    در ادا   ا ،ان دی از ا ری ان

آ در ارش م اران را ن ه ا ا از و ب ق  در اان ا و ه ات  ل

 و  از  ر ،هٓا ی امع ا ل ای.د ا  م ا در  و  یر

ق ا ن، وق ز ده   ران و ت و روز  ر ن و آزادی ا اری ود ،اندر ز

.9 و  ی
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در ل ا   ر دو رود ا در ن ان ،اران و ت دو اان ود دا ا:اول رودی

  در ان ا ات ،  را در ا د اان و ی اداری ا و  اان  دا و دوم رودی

  د دی ب و اان  از اب اره   م ا ات را  ای ای   اان و  رت

د  ای در د دن اب اان  دا. ا و       ا دو دار. ا ٓ ا ه

دودان اا؛ اره  م دی ق ی   رود دوم ار دا ا و ا رر دو اان از   م

د و ی  ا در اوا اب ،     ش و  در ا ا د  ه ا ا ن

  و  ی دارایر  ای  ان   نز  ه ن   طار ا ا  ر   

 ر ا. ا ده    ن ق   ود دارد10.

ه ا ا انا از دو ٓو در ا ده ا س در ات ا  ر ۲۵  ا  د ارش  زه در  ا

دو ،ه آارش ا در ٓس اا . امو ا  رری، ا یدر رو  ی ا و  هو  طدر ار 
11ه ا ا اب ون انار از اای د ی او ام در و داده ا  ه ح ی اد از در ۴  انا

اان در   ا  درص و ق  در آن ر ح  د  ت   دارد و   اس د

:دا     نز ی ق یر ز و  ری م را در

اول ا  ا ٓر و ق  و ات و  ای  دار و ف وا ، در رای آ رن

 ا  ا   ما   اش ا ؛ا ری ا  ٓان از اا 12. دوم ا.  ادان اا ا 

ال ق ی   ر  اق ا  و در ات ادی د  رود  ا  اد   . 13و م

 تا ا او   ا  .آورده ا د  دا   و    د را از ته او ار ا

  و  ا#ادی ## ###### ی ## ##ه ا## ###—اردی ## اد## ###د ا###### آ### ، زدن
14#ه ا# ####### ## ق## ###ا# ان## ## #ر## رت# ## - ## #

ا د یار در دوره  ا ، ر    ع ه ؛ درو ار  انا ری دو م و اد ا 

ص و ان درا    نز   ی       ی ارا و ر د یار

   د  را از ط رااری ار ت وا  آزاد ژی و د  َ .ه ا  ق

 د را در ی ارش ا  اناز ا زد ون   ا  د ن او در .ا  انار   او

 ه می ا داد ز .  ده ا د ق  در  رت     اول در  
15.ده ا  ای او ر را از زد  ی ار آوری   ه آن ان د  انرج ا در  و در دا

اد  اندر ا ت اد : "ا ن 92 ادٓم در ا   ان دره ا ا  د رها  در ا

و  ق  ا و  از ات  رو ش ی ای ر ق  ام  د"16ا   در

ری ا در  ق ه، و دا تا     یم " ه آه او ار ن

اان ن  ا ی ا و  ود  اات  دو  رو ،ارد  ق ا وان  وه
زن، ن  و ای  ن ادا دارد 17

ل د ت   ا ر   رای  ق رای 93 ل یروز در او    ع 

 18.ا رای ی  21 ا 16 ، و  9 دا ر د   ن دو اان اه د و ت
  ار را اا داد.19

. انرج از ا و ی دا ق ید ن و در د  ر  ا  ل ؛ اا  ٓا ا

دی  ا  از ام ی ر ن ای ار دو اان  ری  ی ق ی و ار وه اده
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 از ا  ی ق ن . اان ااز ا ار زد ای زم ی دن ز ا ز و ور لا  

 و  ه را ده و   ات ر د و  را در ار ار ار د  او ا ارش ی از

. واران ادر ا ا د  ان  در  ،زد ف را  یار ا داده و ان ارادر ا  ق یو
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