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و    
ا ز

     وزان  ال  از ا او  وه وع  د و در  ا ت

 ه ب دری ان و داد اری ازده اا  ٓ     .  ادا  ایا  ودادر

ا   ی ری از  دارم و   از و در ز      . رت

د از  وزان ده ام  ذ  ٓاردی از ی ال ه    و  را دازم:

دی     روش رت د:1.

.a ا  و  ، ب و  أم ٓ  ادا ی اد . د  تادرا  

ی    ای ن  وآ ده وارد زدا . ای  ر ار دادن     او

 ا ای ر  اده واع از زدا و ارش داده د، در   ٓ   ورود

 زداه    ان اری س  داده د  ا ادش را از و د آه   1.رز

 ،ا یرد در ا  د ه اری ک م زدا در     ا

وم ر ، ا2 و ا ادی از آن ن د را ازد داد و  زن درزگ   از آن

.د  نار ن وٓا ن از واد

.b  در آن ز ماز ا و   رت ااداره ا  3 رت  توزارت ا  

د ا . توزارت ا ه ازدا   واز اورا د  ه را ی داده ن از روز

از د ن  ی  در ل اادی اری  ٓ . ادی آن   از دی ودن آ در

زداه ا وزارت ات  و   م ا ااد در  زدای زان ه در ان  د.

.c در ٓ  نٓل ا  ر   ا  ا رٔ   ا  . ر د   لاز  ای د

رت د،  از زر از  و آوری و  آن وای اده   را   د  ون

  ار  اده یا  ٓ ارد در ا .ن د ٓا  ید      ا

در رت اع ر و  ی ی و  ق و   ا  ودر ی اده
4. اده یو ر از   ا   زدا   ن رآا  د داده   

.2 اری ادیل ادرل و   ه و  ت  یاز د  و   قا   ا

 . در ا ت ٔر ا   ف ن ه دار ا  از آن   آن از ل اادی را وط
5. اند  ف وا  ن  د  ارت وارده واش ا 

.36. اری وا ٓ ان را درٓوا  اده  ت زهی ا ی  و   

.4دا و ا  ٓ   در  وم و دا  ت از ت  در و  

ارت در در ا  اوداد  ر دا د  ر ت در ا در ا  وو 

 ا و ات دا و را ای او ا . دررا   از   روی از ن ر ه

ا و ت ام ه از   در ا    وون اده از  و وون اع از
ق  د ام د.7
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.5 دن از  و و ی ر در ه ازدا دا  ادرداد   از ات ا

 .ٓ ت او ف ن ٔ ر وزارت ات ام د و از  وه  زن وزارت

ات، وه ای ا آ دع  دادا ارل د.در م ت ت از   زس  دادر وه

 ار ورع ود ٓا ا ٓو  م وآن ا  و زدا ،ی ٔ یارور در ٓ

 ر و .  ی ادت و ذو   ٓ ات داد  ی هو در .ن آا 
ت رت  ار  .اری  ٔی و زدأ   ر ا در د.8

.6ن در ٓ ،توزارت ا رٔ ی و  ، اعا   ت و دادر ا م در

دادا و دادی اب و  ت  ا . اد ی ر و و از ادا اری در ل اادی،
9.ا ت ودادر مل ا در    رد ی  ام ازوا   ما   ،

.710. ده ق ا یی داداز و  ا  د  ه دادهو  زها و   

 ن    دارد  ارزدا  ای او در د ااض  .ز ااض ا ا   از ت8.

وه، ات وارده ود ور ار زدا .  ز اع از ت وه ا ا   او  و ازه

 ه وو  د  ت  ن درٓی او و   از    د. در ه دادهو 

آن را ار . ا ااض  اری زدا دره از ف    ٓ  ررا وون اد  وه
و ل ٓ  و ا  د  ااض آن در داده رد ه وار زدا ٔ د.11

.9 و  غا ٓا  ار را ن ف  ،  ای   و ٔ ار ور  ارد  در

 زدا را در ٓار ا د م          ا  و  ٓرا از ا   و ٔ

ار.زم  ذ ا   ن   اری  ٔی   اغ د و آ ان اری ارط  اده

 رد در رو ا ٔ . د   ر را در ٔ ا   در  د ن دادهدو 

  و    ا   و  ٔ ار ور  ٓد و ر   
12. اری زدا در ٔ د ای ا م وا  ان

.1024ف ا   ما د م وا    ی دادر ٓرات او ن ا  ف

اول زدا ،ٓ از  ون  ام وون اع ازد ام ٓ   و   زن
13. نز یرد اد از د د و ان اع ازد ٓا ا

ف رات آ دادر ی در   از  ٓ   ات   ع ات ح11.

د ف ن   وی درو زن  آزادی در رت اار ات  داده  و ف ن

ازه اده از  ت    داده د. زن دی ا آن را    ادا اری در ل

م ر    اضا  .د  تا    وادار و ب و ،  ، ،ادیا
رات    ا  زن و ت  وب و آن ا د.14

.12اا  ٓرات ا  .د رت انز رٔر و  رت و  و  ی

 ت زها  ناز    در.  ت دا د ناده ودو یا  ا ناز ان زز

دون داده د. 15ت ری    وط  ا ا  ر زان در ت ری زا را

، با ی ادو   اد وان ا ان ازا ری ا یای زرؤ  ٓاز ا . در
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 دازدا  ت ن  ٓا و  وم د اده   ری ت از  ناز
16. وم د اده  ری تر

.13

.14   اردی از د  ٔ .ا  ه  در  انی درا و دادر ٓا ا 

      ون   .ا ٓازا  ای در  ن ف مورا  ا آن 
17.ه ا  نادد و ز ی دوراز یاز 

.15ه ا   ناای ز ان زز اا  ٓدرا    ازدا  دردوران  

ا در  ،در ند ر ای   ده اززه اا  نٓری از ا . وم
18.ا ا د را ند  ازدواج و

در زدای ا ودر زا   ری  و  و   د  ی  در16.
19.داده ا د را از د ن نٓا  و    اوا ور م  ر ناادی اززی ا

  و ف ن دردادی اب  ٓ  ر  ا  را ار و ٔت17.
20.ار  رد اده یی ازا  ر ونو  رت  

.18 ی ای انوز   ر را ٓد وادر و    و   ما

 . ازام دره    و و  وی آن اغ د.   و ٓ ازان
 د   ون ا  ای از در ارآن  ون ارداده د.21

 از  و  درادرات دو وآزش وورش در  دوران  د را را ، دادی19.

اداری رد  ار  واز  رد ااج ه ا ون ا  ردردادی ر ودع از د
22. دا

دا   و م  ارب ا ٓ     از م ن دوره  از ادا  وم20.

ه و وارد و ازدا   از   ا دا  ان دان ره دار  واز

. وم  

ف از  ا ق  ،ورام  ای   و  و آن از ی21.

ا د ا زدی ازو ازروز ری، و ازو ،و از   و  زی و...
ام  ا  ای زان  و درد.23

 رات آ اا زن زا، وی دادی ا زن  د را درزان ت  و ای ا ر22.

ٔ . ت ص و قد را درا  انز  رازد از ا ده و ا انز  ا  

رات ق ا درص زان  ر د و ٔر دی ا  ری  زان  ازت

.  را  د دوران یو  طار  ون  ناز  ا  . د یو   ناز

ا   زم .د لا و  ناو ز    ا و  ی از  ق ارد

  را دار ا ن     و ار   د ژدات اظ ا   از 
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در    ٔ د و لا  اان او از د ا  ق دررا ارد   از ا دار  ناوز

  ردان درا ری ا  م در . رد ه   از     ارد

 را  ،ا ا   بی اا ودادت داد .د ده ا    ا ا و 

  رد ا .د  ف آن ا   اد م ،دار ٓا  در     مدر

 ر و   ی هو   بی ات داد .ه ا  دی روا  و 

از ن  اب   ا ازن وان  م ار ودرر  وه ی  و   دت

.د   از ا رٔ   در را ا وا ار ٓی او و 

 
ع ودر ا ا  م    ان رت در » :  را در ا و ٔ تاو ا ان زز اا  ٓده 56 ا " 1

«... ازم ء وا    ،  ر اندر ز  ع دد ا درد ا ند از    و 
 ارا .....اند  ز ت ب و... دها ز  ازم از... ز ن ن و » : ٓده 60 ا 2

«...ا ازم . 
  را » :  ی دادر ٓن ا 112 ده را د . در ا رت ٓ  ری ا دادر ٓرات ا    3 در

« ر ردر أ  ده ءراا د  و   را   ،د ده  در دو  را .ٓا    را و
4 در   ٓ اغ ار  ،    و  ام  زر از زل و  راز و  دادی ا ؤر ات

. یداد  ء

   رت در . ارا ا  م راتد  یداد  » : ده ا ر ی دادر ٓن ا 16 ده را در ا
« . ا م  ه   از  و دو  ل ازل ا  ه

«...دا ا... غا زم ...وا اد   زه  » :ده ا ر بو ا  یداد  ن حن ا 10 ده و
5 در   در   از ا آ دادر ی اری  در ی اادی   ه ا و  در  رد  ل اادی اره

.ه ا   20 روز ا ت ای  ناز  ص در و ٔ تاو ا ان زز اا  ٓزدر ا ٓو ا ه ا

ا ه  یاری در وا... : از ر ی ا  » :   و ٔ تاو ا ان زز اا  ٓده 175 ا
 20 روز..»

. ا ات ز  ط  ٓ197 ا  180 ده 6

ده 180 ا ٓ اا زن زا و اات ٔ و  ر دا ا » :ده 180ـ  ن و ن  رت  و  رات
  ت  ه ـ .د ما  ت و  طار و ا  د نٓن و ا  طار دا  ز ٓا ا
 ف  ُن    ط  ر  ت  م   وی را ع ام . در ا رت و در ت
  ه د ا از  . ز دار  ا  زها   او   م و  ت رد  
ا  اداری  ا د و  از آز  و ا  زدا ه  ا دا   او ت  و   از ران

. ی ت از و   ا  اداری و  ا

 و  ٓ ارد  و در   در را  از د دن ا تع ا رد ٓ ت  هو ا  در   در
اده او ام      ت ارد.

ا در  ا   ده  187ن ا  ٓر ه ا: « وی دادی در رت دا و ر ای  ق  د
ا  ا ز  از  ط    در ی اداری  زان ا و  ارا و ر  ر زان، در رت ان در
اق ص و ی از اق ت   ن د ت  و در رت عات دن م، ت   می  ط

«. ا ا انز   ن  ر و  ت ا  .د ما

از ف د  ده  128ن آ دادر ی   ا در  ت   و اه د دا  ا ده در ا را ر
دا ا  » :ا   و اه د دا . و  ا ون ا در ا   از  ت  را ای
 اردی ه – در .د   رت در رات وا . ما   ا زم ا ایا   ع ازو د  
 در ر و ر ا ا ص در  دد و د       ر  دارد   ع
  ازه داده ا د. در   ت  وه ی د  ا  ا  درا  وه  دری از ف

ت    دن ع  م ر و در  د.
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،ا و  20   8  روزه از  ا  ن 1385 ب  یزدا اا  ٓده 10 ا    7 در

 از و  اد دا  ت وی  رای    آن   ت ری ر  د ارد در ادا  ن و
«...  ن  و  ت وا

.  رای  از   ا د ن و و  تاز و و    و   ی هو  در
  ه راو  ت را از   ت    ه ا  یداد  صی ا دادر ٓن ا  15 ده  8

 آ ام  دٔ  ر وزارت ات در ا    و دادی  .   ده  15ن آ دادر ی ر
 دارد: «  دادی ٔرا    رت و ت م  در  م و ز  و  آر و دم و ی
از ار و  ن  و اغ اوراق و اای ت    ن اام  و ر از:  – ۱وی ا ری ا اان.
۲ – رؤ و و زان   ار ط  زان. ٔ – ۳ر وی و  ه اران اب ا    ا ص و در
وده و   دادیب   – ۴ .وی  در اردی  رای  ا  م   از و  دن
وی ا را  آن ل  – ۵ .ت و ٔر    ا ص در ود و   دادی ب  .ه
– ارش  در ر  ا   و رد اد  . ده  – ۱۶ دادی  درات م  را اا . در
رت    ه  ل ال از  دو و  از   ه  م ا «. ده 18 آ دادر ی در رد ه
د  دادی  » :  دادی   اع از وع م، در ا  د ا را    و ا در
زم  م ذیح  ام  و در ص ا د  اات زم را  ر  آت و ادوات و آر و  و د م و

.ر  م عا   م ورا ا  ت ل و ،  و  ار یاز

ده  43ن آ دادر ی ر دا ا: « در  ارد   ، دادرن و ت  ا اای    از د و
ا  عار   زم ت  ا زم م  ای  ی راام دا   م و راتو ا ت ودآوری ا  

اات ارزش اره  دارد.

ا   ت » :ا ر دا ات در داد مرد ا ب درو ا  یداد  ن حن ا 3 ده "و" 
«...  سز ه 

9 ا 38 ن ا ر  دارد: «    ای  اار و  اع ع ا ف ار   دت ، اار   ز

 و  دت و اارو39ی  ارزش وارا...» و ا 39 ن ا ر  دارد : «   و      ن
«.زات ا  ع و   رت   ه   از ،زدا ،د

  _ ۹ » :ا ر دا و ده ا ع را    9 ی درو ق  وع و یآزاد  امن ا ف د از
« .دا ا  و   و  ه ى اارده و ا ع ر دا  ر اوا  ار وا ر ا  

، ع وا  ز ى ون د ی :«_ درو ق  وع و یآزاد  امن ا ۶  :ا ر دا  7 ی 6 و و در
از ااى ااد    و  ا ، و اف  آن، اب دد.»

 نٓدن ا       رت و ن از  ران ن وز » :یو ق  وع و یآزاد  امن ا7 
«ددارى ورز ن ف ى اما ً م و ا

و    ه  و  مای او  ت  اردی دارد: « در  ر ی ادر ٓن ا190 ده   10 در

« .  زم را ته او ت و از ا هداد د   وع از  دار  او
 11 ح ده  3ن اح ن  دادی  و اب  ... » : ه  ت زدا را    ا ار زس در

«... دها  از ا   از  ه در ا   ... د را زدا ر ا

.  ت آن و از  درا هو ا  د  د زدا ار ارد ر  ا  ز  :ا 

  د و   زدا ایه ا م از  ر در» :ا ر دا  و ٔ تاوا ان زز اا  ٓده 209 ا
  ر   ر  ای  د ذ  د را  ا  دا  انو ز  ،هزدا ری از اد ا

زان ام  و مده  ا ا   را  ا ط ارل دارد.»
«. ا زدا و د    از  رت ه، در در و   ار رد او در  » ی دادر ٓن ا138 ده 12

 در و هداد    زدا ار» : ا ر دا  زدا ار دن اضا  ص ی در دادر ٓن ا ۳۳ ده
« ... ت ده روز ف نا  هدرداد ا    و ر ون وی    زه ر ٔ

13 ا 32 ن ا ر  دارد: « ...در رت زدا ،ع ام   ذ د     اغ دو ...»

ده  ۲۴ن آ دادر ی  » :  دادی  اات د را  اع    ر، در ر   ر
 ای را  تات و ا  م رد    رد در ا ،ا آن را  ا  ه را مت ااا
م  آور  ،ا  را در زدا ار و  در ا د زدا  ای  ت وری  ع ام

 ذ د  ً   اغ د و...»
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 و ( د ول، او ، ، ، ،ت ،ر ا ،ا)  ت و  اا  » ی دادر ٓن ا ۱۲۹ ده
آدرس (،، دن، رو ،ن،  و ره ل) او را د ًال ده  ی  اغ ار و  اوراق  ا ٓور  و

«...   وع هٓا      رت  آا م و دع ا  و  د راتا ا  د
 .ع ا  راه و اا  لا   تا . و رو   تا » :  ی دادر ٓن ا 29 ده 14 ذ

 از دادن  اع  اع او دررت   د.»

ده ۱۱ن اام  آزادی وع و ق وی ر دا ا    » : و رو و   ام  ات ا  و از
وى در اار  و اد و ال از ن  ااد و دا  ت  در وه رد ر ااز دد.»

دا  ز ... ن ن و  » :  ده ا   و ٔ تاو ا ان زز اا  ٓده 180 ا   15 در

ارط  ...و آن د  و ا ارط  ت و  ام د.
  ر   دار دا ر ور    » :ده ا ر  و ٔ تاو ا ان زز اا  ٓ16 ا

«. ری ت ا رٔ ر د  در ر و در و ر و ،انز و   ا از  
 17زا ان   در رد ر و ان    ه ا ا  ٓرت د و  ان  و   در  . ا زات ای

  از ا د   ه ا. ا دادی اب ا زای   رادر  . ای   ان   اح
.ه ا م ناز در  ل 13   د رها  ق ا ی وداد و 

ده  190ن زات ا  » :ر و اد  ارض  از ر  ا :- آو  دار – اول  د را و   ی
«.  – 

... ر ا  امن ...آم ا   » :ده ا ر  و ٔ تاو ا ان زز اا  ٓده 266 ا 18

«...   یل ا از
. ان واز    و   ل 2013 در ا در  ا ان ردر ز ا گ ا ان  ی  19

 ا  ی دادر ٓن ا سا  د ...» و  ما  ت » :ه ا ر ن ا 165 ا    20 در

. ت ا دن 

در ا را ده  188ن آ دادر ی ر دا ا » : ت داده  ا  ای ارد ز   داده: ۱ – ال
ا   دن  – ۳ . ادر   وید  اد ر۲ – ا .ا  قف ا   ا و  

«...  تا 

و ا 168 ن ا ر  دارد: « ر  ا  و   ا و ر ٔت  در  دادی رت  د...»

و ه ده  4ن اح ن  دادی  و اب ر ده ا: « ر  ا...  و  در داده ی
«...ٓا ا   نا

و در ذ ه  1ده  20ن اح ن  دادی  و اب ر ده ا: « ...ر  ا  و   ر
«. ا   ٔت

 ی رت در  ی دادر ٓن ا ۱۸۶  ده    در . ی ل ود و  ل و  ر 
  از  بی ادر داد ا.    ی ای او و ارد را  ب وا ا  د  هداد 
و   هاز داد ا  » : ی دادر ن ا 186 ده .  ی و  د و ل و  ر رات  ٓا
ای او  ،  داده  د  ا اب و را ارد از وی زه  و در رت م ان از د زه
ور و ای   ا د و در ر  و دراا  داده ا را   ر  ا د و در  ل

. ا دا یداد د  ط ه از ردد ا . وز   از   ا
  ل 20 ای از رأی   ن  و  انن در زا    انا   ان از  7 اد ا رو  21

. غن او  و ٓا  

در   ه ده  213ن آ دادر ی   » :  از ای رأی، داد   ف  روز  و  م او ل وع
و ت ز در آن  و    اغدد:..»

 22ای   ان   ااج رل ا  زا در زان ر  اره د.

  23 ا  ام دره ام و دا ا ا ز آدی از رو ری و  ،  و از و ای اح

....و اا   دان ور   ،  ان ای ری از روز و و 


