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؛ ��ز� ��ی� ی� ��ز��� از ����) �'�� د&%
$�#"�ن در 

�)��   ؟
  


	�ن در ����� �����2013ن18( ���ی� ر��� د� ��ه�%$�ن )��1392زا 28 ��ا
از ا1$,�� �34$
,2 ه�  ا$1,�� و ره	�  /��$� .�-,�ت (*�$� �� ا(�)�ل 

� (,�وه(,�وه�  ا$�ی�5 و (�/� �-(*�$��  ا>�(4��ن ی; :	� $89 در /6�7ت 

	�ن در ���   Bی�.@? از �)�ط ا$�رت ��
	�ن ا��2,��� �� ����C ���ی� د

�   ی; ��وC ا�اط ��ا   �Dر��E����7ان ا>�(4��ن را $� ���یF و ��
	�ن را 
�C%,��  �4 ��، �%م ا(Fی�، :��(��Gا و (���د��ر  2,)F$ و J$�4/ ،ت ��ای��ED

��ز  از ��  ��زی�Gان  @Kی� FیF�   �-L�$ ��� ن در�	
�� �� $� F)��D؟ Bی� د
 F$�L 2ی������ �� ا>�(4��ن ا�2؟ دو
2 ا>�(4��ن  �--�
� ا  و �,N ا(�1$
� .�1ان $,%��ن ���ز  ��ار دارد؟ ()� @�4D��ن  N�7ل و ی� ای/ Nای  �OD ز  در�D


	�ن در ���ی� د�� ��� P,24؟ �� �-Qا  
�� B:�یN @��� از ()� @�4D��ن ا�� � R��@ ن را از�	
�� ���� �� ���ی� د S7

� دیC��F ه�  $��Uو/� در ایN $�رد �� $,�Tری8� ،8,1D ز�VB . ����:� از /�G-,-7ان د

	�ن در ��� را (��(�   WXY و (�4D�@ �$�D��ن �� ���� /�Z,5 د �D F115,$ �(-/

��7ان ا>�(4��ن C�/�D ��� د�4D�@ 2��ن از د:�
2 و /\],� / ZL F)رو �� CF11D N,X
� [�را  �Dی�� $�Xوف ا�2 . $� [�د� �D ن�	
ا$� L_�ر (��ی��F1ن Bن ��T از ��

� �5Lی2 Lدر دو Cو�� Nه,�3ت ای `��/ Nدی��) �)�G�و اه�%از @�8P ا$�رت ��
	�ن 
F15,$ ز������ ��Lی4D�@ 2��ن در �. دی�G  را  a1� �
	�ن @? از ی; ده��2 
�ا�� دو

� �	Z از Bن از ��  @�4D��ن D د را�: �	
�Dز ،  (�/� و ا$�ی�5 ه��ن �,�ق ا$�رت ��
�� CF] �� ر��,�1] 2:��� .�1ان دو
2 $��وع و ��(�(� ا>�(4��ن � Cر��د، دو 

F1�]ا��� ا ��� 2T�در . در @�ی `( ���34$
,2 ایN د �D 2ا� N89 ای$ ��5)
F� �D 2ا� �
	�ن ��ه	�  $d.�� را /�Z,5 د�2 [�را  �Dی��� �-Qا   �)

 B نB �/�.d�4��ن و ��ز$�ن اD�@ �/ی2 و (*�رت ار��L و در FهF,$.ار .ِاس��  B

W �,��2 ه�  @�4D��ن در . دارد�T$ و �D�� ن�	
�4,�ر  از �� �D �
�L در

 �9)B ز  در ره�ی��D 2$�5L س���
� �� $,	�(F و L�� ا�ز(Fان ه�  Bن ��Dر 
���� $�(Fا/��`  CF,1]�) د��B مd� .  

�   وزارت :�ر�� ا>�(4��ن 	
��د $	�1 �� ره�ی� ��
	�ن ز(Fا(� $��B مdدو از ا�
 ����د �� د�� ��� روز @? از ���ی� دB مdار  ا�K��[از ()� و ا �D�L ���

F)ا Cد�D ��
	�ن $�رد ��Lی2 و ا.���د :�د را روا(� ایN د�� �D 2ا� . N5?، ای. ��
��ور  �� �D g
��د $	�1 �� ره�ی� Bن ز(Fا(,�ن ��B مd4��ن از ا�)�</)��Y  دو
2 ا

(��ن از ا(%وا   ��� ()� $��9 $� /�ا(F1 ایJ-QF11D �U ایN دو
2 در $Kا�Dات 

	�ن �� ���Z در رو(Z,5�/ F د�Dدارد .  
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@ N�]ا���ا ،��� ��� [��X$ 2Dون وزی� :�ر� �Lن در دو�	
�� ���8P دوران ا���ح د
� (��دیN و /��ی�U/� و )�G�� (�م ا$�رت ا�d$� ا>�(4��ن �
	�ن ��2$�5 L

ا�9iرات (��ی��F1ن ��
g در ایN $�ا�8 ��ا  دو
2 ا>�(4��ن ��ه	�  �D F$�Lز  
��د CF11D N,و /�ه %,$B �,(7/ 4,�ر� . 2
� دوD 2]ن داB �5ی2 ازL اد ه�Fروی Nای


	�ن در ا>�(4��ن ��ه	�  �D F$�Lز  و �� ��[�را  .�
� J-Q در رو(Z,5�/ F د
5� رj,? ���9ر �Dز  در /��م ��
�9  . ��� ()� و ��ی� (Fا[2)B 8Vر �-.

 ��$�5L س و /_�ع���
� �d/ ��Tش �Dد /� ��  @�ی� در $,�ن �� �,��2 ا�
F1D ز��
	�ن  .��
	�ن �� �D �
�L ه�  در�� ��L و F)داد �� ا(��7ر و �D��ر ادا$�

U�ز  ا�D �9ر�� ?,jا$� ر F)Fی����ا  �D 2$�5Lز   ������   �)�9� ���ل را 
ا$� ��
	�ن در Bدرس �FیF [�ن . ��
	�ن را ��ادر :�ا(F و از B �9)Bدرس ��G�U :�ا�2

  �Lه� در دوF)�$�� ��Dرش Z7$ ا��)�ار D ��� �در L_�ر $�Xون وزی� :�ر�
�B )F F,� ا�2 ا>�(4��ن را ا[>�ل [CF :�ا(در ��رC  .��$� (,�وه�  ا$�ی�5ی� 

��1م دو
2 ا>�(4�� ه,l ی�د Bور و  %,P ا[� ازF) نF1 . ن @? از ���ی��	
��
 ��(���ر اد�� ��� �U1Dا(? $�	�.�/� ��@� �Dد(F و ��ا  :	��%ار  ه�  ��9ن 

F1�U� NT� ��B 2(�9 در (�4. :	�(�$� ا  از دیC��F و اهFاف :�د در $�رد ایN د
:	�  و :	�(�$� :�د (�Oت ا>�(4��ن را از ا[>�ل ا$�ی�5ی� ه� و (�/� و�,	� دی�1 
 a1� �-Qف ا���1ان . ���� ا$�ی�5 و ��Dره�  :�ر��  C�DاK$ و /�91 از F)F)ا�:

F1�U� NT� . �� د�� :�د را (Lدر دو g
� (��ی��F1ن ��D 2ا� Nای g
$�5ن ��
��5� ��  ار/	�ط -� ،J-Q  ا�� C�DاK$ ون�,��� د(,�   `�ا  �9	�د و �4��ش روا

F)F)ا�: .  

	�ن در ��� ا�4Lس L)�رت و �� ��� @? از ا���ح دD  ز�D �9ر�� ?,j�5$2 رL

B 8�: و F1/ �1Dوا ��
�د از ا.%ام ه,�3ت [�را  .�
� ��Q:�رد�� $,�5د  J-
�� ا$�ی�5ی� ه� را �� �� /�ا)�ت @,�� �G�U� و Fا���1ب ورزی C�DاK$ ض�V ��,1$ن ا


o,-X/ 2 در Bورد�L �� . ���ر $,%��(�ن .�ب :�د (�[� 27/ Fن [�ی�	
�� F1Pه�
����دا[�F1 و �,�ق ا$�رت ��
	� را ا(�DF  (��ی��F1 :�ی�ا$�رت ا�d$� را از د 

 a1� Z	� ��@�ی,F)F,�D N، ا$� �,�ق ه��1pن در اه�%از ���� $�(F و ��
	�ن �D��Dن 
C�G) و F)F,��D ر���D �4  رو�� .�1ان j,? ���9ر �Dز  و �5L$2 او  :�د را �

  . />,� (Fاد(Fد�CF)��) 2 و (�$��وع 
� ویCq در روز ا���ح �
	�ن و �� ��,V	�5L 2$2 رj,? ���9ر �Dز  از [Z5 �,�  د

5� رj,? ���9ر از $�1دی�ن و $�����ن )B 8V��د�� و در �,�(�ت $�	�.�/� ��
	�ن 
,1P و ���ی� Z,5�/ �-Qا �,V  2ِ��,� د و�� �	
��ا  ��ادران ��  ��N د

�� ه� در $�رد ��
	�ن �5Lی2 از ی; ��ز  دی�U] �Gف و دو ��(�   ا$�ی5�V ی� ه� و�
��ز  �� �� ا>�(4��ن دارد   �17Q ی; ��:���ن از ��  . در   �Bی� $�Oز �Dای

��ا  ��
	�ن �K$ 29ا�Dات J-Q، (,�زL F1$_�ر �L�5$2 ��� در [�9 دوL ون�X$ 
��1م  �)�	
�� 2$�5L 8P�@ Nو (��دی �/�Uی��/ N�]ا�وزی�:�ر�� ای��D Nر و ��ا

 �5)B از Z	� ادFروی Nای  �,� Z5] د؟��ی; 2D�L ا$�رت ا�d$� ا>�(4��ن 
 �� �� FیF�  ز����[F، ی; ری��Dر  B[�5ر و  J-Q  �G�U� 29� در ��Qد��(

 �/ CF,p,@ ت را�	و ] J-Q �D 24��ن ا�)�<  . و د[�ار /� $,�4زدا
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$�rY �,�  ه�  ��,%C ��ی�(� و دیC��F ه�  :��(2 ��ای�(�   �Qف (*� از 

	�ن در ��� و ��r (*� از (C�G و ()� @�4D��ن و �,��2 ا$�ی�5ی� ه� در $�رد ��

� ��G�U از ��  �
	�ن، Bی� ای�Oد ایN د�� و روی�5د $��Xف �� ��رویFاد /�Z,5 د
 �,U5/ �5U/ ،ن�	
��ای� و ا(��7ر  ��
	�(� را ��4  ا(Fی��   �EDات ��ای� و ��

 ��� �����ا(�ED N,1P Fت @Kی�  �,��� و $F(,2 $��7ل :�اهF ��:2؟ ا�� د
  �4��7
� را در ا�5ر و ذه2,1 ��
	�ن ای�Oد F1D و B(�9 را از �� ��یFن و ا(��7ر /

 2,)F$ ���F)��5، ی; @,�وز  89$  �)F$ رزات �,��� و�	ت در و $�	و ] J-Q  ا
� ه�  $B W-�T(�9 در Bی� $,%��(�ن .�ب ��
	�ن . ا>�(4��ن ا�2(-L Cqوی ��و 

 �X$�� 2 و,�D�L  ای� و :��(2 @�ور�� �,U5/ �5U/ داز�@ �� :�د /�
,F �� و ه%ی1D
 ،F1�4ه CF.�(

	�ن و ا�� ��� $F(,2 ��م �
	�ن از :��(2 ���5 U/ در �29 /�7ل

� ه�  �,��� و :�اهF1 دا[2؟ Bی� /(-L ن و��D�L  2 ه�$�t: رض و�X
� /�اo و /�Xدل در � ?5X
��� در /�9ان و ,(� و6ی2 X,] 2$�5L ��$Kه	� ا.�اب 
 Z$�. �1ان. �� F)رو N4��ن در ایD�@ ؟F$�O)ن $� ا�	
�� �� ��$,Fان ا>�(4��ن و 

د؟ و Bی� �� FDام روی�5د و �,��2 (��ی�ن $� [�$89 در �a1 و J-Q ا>�(4��ن 
� د�� ��G�U در �29 �
	�ن را در ��� �� ���� [�ن د�V NیF7�$ ��ا$�ی�5ی� ه� 

  J-Q و ]	�ت ا>�(4��ن $	Fل :�اهF1 ��:2؟ 
  
  
 


