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 (�)؟&�%� %$# ی� "��! 	 از ��ی� و ا���	���ن؛    

 
�د  ��د ��از��ی� �� ���� ���� وزی�ی 
�����ن 
� از 
	�وزی ��ب !"

�ر�	�ی 1392/�ر21( ا������ت ا*	�  �() '	& ��ھ$�ی وی در*2013 � 11 
�اھ=	� ��از ��ی� در ی) �;: او را در ��9ان ا�����78ن  �رد 6��5  	��زد. 3	�

�  ���BC	��A ازدر را�@� �� ا�����78ن ا�5ای� 
�����ن  �� �?�دای< دور از ری���: 

�����ن  �5�ی (D3را�در ارزی���  � ��د. و در را���ی EF	< ارزی��� ا�� �� "

�رت او'	< 
	�م ھ ����	< روزھ�یH م ھ�ی ن در ی��8 ��از ا������78 را  ا��از�	
د. 
���� در �� ھ) 	
 �� �E� ی�Iی  �دم و��ر ��زی و ھ) از �?=5 �	Jی ر�از �

��	�� و 
NE  . ار��ل ����ای او   !�ض آ6: �	�وھ�ی  �زی 
�����ن �Hار دار�
) ��ای ��از 2013(5�ن1392ھ�ار ��O از  �دم ��E در 
���دھ) 5�زای ��ل روان 

� آ6: �	�وھ�ی 
������� را �P	�د.  ��ی�)�6 5 �Eا���� و از او *E���� � �� �	Jر
���O)	6 �$9" ر ��زی در�از ��از ��ی� آرزو ��د �6 در ھ=�Qری ��دی& ��  �	� 5=?

�ر ا�����78ن و A� را �� ھ�دو R)" د و�	P� ار�H رزه �� �6وری�م �� ا�����78ن�$  ��

�����ن �� �Cدا��. ��زی از ��ا .�E� �O� ت ��د �6 �� ا�����78ن�  ز ��ی� د3

�;�A ��ای �ن �F �;: و U6/	�ی *�اھ� دا��؟ ر ��9ان ا����78ا � ��از ��ی� د
VE5 ی� U6/	�ی ��ای "(R؟ او در ��ام  �	� �Cم ��  	�ارد؟ در  �	� VE5 و ی� 

  "(R؟
� � ی� ���� Q� ر ا�� �� �� ری����� >	 ��از��ی� در 
�����ن ��ای ��

��ای دور ���� و از  �61993  1990زی�ی  � ر��. او دو ��ر دی�P در ��'?�ی و
�ارت 
�����ن Q6	� زد. در  ��(�  ��ای ��ر دوم �� �61999 ��ل�1996ل�" ����

�ر 
�����ن ����Eر �� و ?=5 �	Jم ا��9ق *�ن رYZ ی�اول ���� وزی�ی از �
J	� ���د  ��Aک ار6: در  ��(� دوم �� ��د�6ی ��E5 � �Dال 
�وی�  �Aف ر

 �Cا .� 	�ان د*�'� 
�����ن در ��9ان و VE5 ا�����78ن �� ��  !�ول و ز��ا�� �Cدی
�5 ��د، ��'?�ی ر *^�ص در 
�ی��� در ھ� دو دو����� وزی�ی ��از ��ی� 6

�ارت ��از ��ی� اوج و ���Cش ای< د*�'� را  Q!E�  � ��زد. آی� ��از ��ی� "
�ی� VE5 در آن ��'?� دا��؟ �;: ا"(� را در ���Cش د*A6 ن و�����
 �'�

�د، ��از ��ی� � �Jارا :��

���� �� �� ای<  ���Cاز ھ� �D� ف�" :;� b	ھ
"(R در ھ�دو دور اول ���� وزی�ی اش در ا�����78ن ایc   �O$� در 5?� ا��;�ار

�رت از دو'� ��ب د ���ا6	d)* & در H او در �8دای ا��;�ل �EF د. ھ��Q�8ر�/1371 
� � ی& Q� �	J< ر	ان او'�E3 �� دی��� دو'�  ��ھ�ی< ��ی��� "$�7 هللا  �

� و از ھ=�Qری �� دو'�  ��ھ�ی< ��< � h��� ر ھ=��ی� و *�ر�5 وارد�A�
�OC، ا � 
� از آن آVE5 :6 در 
�ی��� ا�����78ن �!(� ور �6 ��. دور دوم 

�ی� د*�'� 
�����ن در VE5 ا8A6 �� از ��ی�������7ن  i�A ���� وزی�ی �
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�د. 
�����ن در ای< دور د*�'�  ��;	) در VE5 و ��9ان ا�����78ن دا�� � � 

�����ن و �Cوه ط�'$�ن �� �=& � �D� (	;��   ی�ت ا�����78نIری از و�	�� ��

 .�E�8د�� ی� ��Q� ی h U6 �5 و�6 h��H ه در�C�در  �رد ��از ��ی� و �	��� دی
�ف �� ط�'$�ن در ای< دوره و ��� 
� ا"�ز �3ل او از ���� وزی�ی ای< ا�� ��  

�ان $@6	d ��ی!� �=�ی�  	�Qد و E3 �� ی� ط�'$�ن���� و ��	�ه 5A* ت از��
��� ط�'$��� را در U6 �?5 	< ا E	� و $@6	d ��ی!�  � ���د. A* و �QO6  

�	��� ا���78 
�����ن �� ار6: و ��ز �ن اط�3Yت  ا�C �� ای< �;	;� در
�5 ��د، ��از ��ی� از  �D�ISI � آن ��ه ی ا"(� ای< �	��� ا��، 6Eدا��C

��E*��  ?�ه ھ� و F?�ه ھ�ی ��دی& �� ار6: و آی.اِس.آی و �	��� ھ�ی آ�?� 
�از ��ی� �^�رت �o�8 ی& E3^�  !�وف و  ;� �Cد. ��� ا��ر �	���  � ��

ر او ھ	�A;� b د: و آی.اِس.آی  ���H �Dار �P	�د، 
�����ن و  ��;h از ار6
�ی� ��9ان از ��ی A6 ی �� /$�ت ��زی و�E$  �� �� ن�����
�	��� ا���78 

  ار6: و ��ز �ن اط�3Yت ��D � آن ��E ی���8 ا��، ��ارد. 
�'	� وp�   ن در ا�����78ن را ار6: و ��ز �ن�����
 ���	� �C�Eدا��C

� ار6: و ��D 	�ن 
�����ن از ھ=���وش ) ISIاط�3Yت ��D � آن(EF ندارد. ھ� 
�ر 
�����ن درA� �'��ی�ی� و �	��� *�ر�5 را در  ��E$�ت �� ، 1947آ�Zز 6 

 ��، در د�� ���h �� �� �� دی�ر�� hی���  �Eز�3 و *^� �  	�ن ط�8	$6 >

�����ن در �� و 
NE ��ل ا*	� � �D� رھ$�ی ای<  ،دا��، ا � ا���$�رات

��� ی ا�9^�ری r��^6 ��د �ی�ی� و �	��� را P�. ل ا�ی< ��'?� �;: در ط
���$�رات ��D � ار6: �� ا"(� را در ��9ان و VE5 ا�����78ن ار6: و ��ز �ن ا

�ن �	� �� 3?�ه داردEه دا�� و ا���از ��ی� و �� ھ	b �8د دی�Pی در 3?� �� .

�����ن �Hدر �� 76	� ���� � و اھ�اف ار6: 
�����ن و  � �Q� ری��� دو'� و

  آی.اِس.آی �	��. 
�از ��� �Qوه ھ�ی ��دی�C ن و�����
 Bھ$� و ا�8اط �Cای دی�E ای< ی� �� ار6: 

�ر و �� � ط�'$�ن و �Cوه ھ�ی ا�8اط� ا�����78ن ی�Q دی�P از  �O's ھ�ی� A�
 ��از ��ی� را در R)" �?5 و /$�ت ا�����78ن h��H �6دی� hا�� �� اراده و 6=�ی

� VE6�PE6 و��	
 �� �5�
�����ن �� 6 �5�ی (D3را�دی��� اش �� ار6: و   	��زد. "
ا��اب ا�8اط �Cای  Bھ$� E6?� در 5?� 6=�یYت و �	��� ھ�ی آ�?� �� �� 

ا�����78ن �Cم �� *�اھ� دا��. او ����	< �Cم را در را���ی 6=�یYت �(;� ھ�ی 
�د �� �=Yت ھ�ا
	=�ھ�ی ��ون ���A	< ا �ی�Qی� �� * ��ی� �O'��  ر از��B 

دو روز 
� از  �ا�) 96(	� وی �� �	t ���� د.  �EطH d$�ی(� 
�����ن آ�Zز ��
�ر، �B  ھ�ی�=	
وزی� 
�����ن، وزارت *�ر�5 
�����ن در ا��3اض �� �=(� ھ�ا

� ��ردار و ��O دوم ��Oرت ا �ی�Q در ا�Yم آ��د را ا��uر ��د. ای< در E)C�ری�vردھ
'��  �� � ��ب  �دم ��ھ$�ی زرداری h$H از وی �6 ای< �Q� �� ا�� �'�� �O

�د را �� �=(� ی ھ�ا
	=�ھ�ی ��ون *($�ن ا �ی�Qی� ��Aن ��اده ��د. ھ�ا * ��ی�
�ی�ن ط�'$�ن 
������� و ا���78 
	=�ھ�ی �PE5 ����ر �;: ��	�ر  s/� در ����B 

�ر و w@H ای< �B  ھ�ی�=	
و  �9�ی< ا';�3�ه آ�?� دارد.  ��'Y=� �� �Oت ھ�ا
�ی� و ��� �=�ی� از ط;6 �E!  �� تY=� ه ا��. ای< در ��'� ا����'$�ن و ا';�3
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�����ن ی�Q از ا�u3ی اY�Jف �	< ا'=((� VE5 �� ای< �Cوه ھ�ی �6وری���  ��
�د. � �  ��*�E�  

 ��OC از ��ی� �� �� ا�����78ن�3(� رZ) آ��v �� در  �رد دی��Cه و �	��� �
:	
� آی� ��از ��ی� در دور ��م ���� وزی�ی *�ی: روی�Qد 5�ی� در �  ��اھ*

ی �� �	��� ا���78 
�����ن *�اھ� دا��؟ و ا/�BCار�8�C و آی� او 6�ا��ی� 76	� 

��x ای< 
��: را �� ��BC ز �ن  	��ان ���� آورد، ا � 76	� در  �EF ھ�

�ه ا"(� Eدا��C ان�E3 �� �������
�از��ی� �� �� ا�����78ن و ��D 	�ن � ���	�
��� و 96�ل در ��Pش ای< �	��� �5ده یQ@��8 �	��. ای< 76	C�Cد �� �

ھ�ی �� در ا�����78ن �� 6=� 	� ار�o ا�����78ن �	� ����P دارد. آی� �(;� 

�����ن ا�  �AP	BPار�� و در "�د ��6	� �� ای�'� از F?�ر ای�'� 
�����ن �� 

�o�� ،�Eا�����78ن ھ�� >	A	
�ان *�ک ھ�ی E3  ھ=�ت��� ��ز��Pی ای< 6
�؟Eھ��  


