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���ا�
ام ا��ی����   
07-09-2013          

 
 ��زی�
ان ا������ت و��زی ھ�ی ا��������    
  

                     
	 
	 
� ��ن ����� و ر�����ری ا����� �	ت ری�ر	ل �$�# ا��"�)' در �

78 �3
ی"ا��5�ی)�
23ار 1�$�د2014(.�ر-�*ی1393آی+*ه - د، �:;  <;�ا��"
ن"����2ده 2Dب و 3
وه ھی در ھ�A' 3@-�' آ?ز ی��. ا��E د $�781 ازای# ا;:

ل	 'FG+	 H�Aروز ھ <	�دی� )
د2014آ�3�29(1392روان 	��� .)اI5ن $

ده وارد E �1E ری در� ھی ���J�A3 و �' ز�> ھK از LE '( <دی����اI5ن $

ت�
ی �
ی	� آی+*ه -*.  �زی 	�	> در )رزار ا��"Jدی '�F� ،از آن LE

 �1�E# وا-+�J# در )�7 و ��*اد ��2 از �A	 ر وG; نز��> .7�F زاد ا$
ی8ی> ا��
 .�A3 #"	 <;�ت و �' ��ل .�د ;�H ا��"�
 ا��"	 
78 �3
ی اI�Nف �*ی* �-

ت آی+*ه ;��
ا;�$2ن � ای# روی*اد ھی 	�	> در $�رد )رزار ا��"�> در وزارت ھ
 

�> وزی�$ �ر )
زی ���� L�Nی ر��رت 3
�� )' و$��# دا.F' از 	O *ی*�


دد. ا�2ون �
 آن، راھ8ر و J�$ 
ی> �' ای# )رزار �P�ری1' ھ و ا�2�Jه ھی ای# �
Gرزارراھ
وزی در ای# )�E د
� ھ و �زی  J�A3 ر*O در '�	��E ا*O و
آرام و �> 	


ان درون و ��Jزی
ون ارگ �
ار دارد. ھی �  
  

�ری:�#" ا������ت ری�!  ���  وی%$� و اھ�#  !
ت �وت از دو ا��"A�$ ی��3Sوی ن �����ری ا����� �	ت ری��$�# ا��"	

ی2 $> -�د:��$ #�1�E ی
 در 	ل ھJدی  
8�$� $�V�، دوره �"��؛ D)<ا��ر دوره $��K ر و درر ��K '( زی
( *$D

�> و دو دورWری)ا������ �	�ا�* ری���� 
Jار داد،  دی
�د �. 'XG� رت را در*�
�ری وارد �زی YAD �*رت ��� �	�ان �$2د ری+5 '� <����رت ر	�> و �Z�

�د.-  
�ری در 	ل .
وج ���� �	ت ری�
وھی ا$
ی8ی> و دوم؛ 	�$�# ا��"�

ل	)�;
23ار $> -�د. )�2014� *:�$ 7F$ نز$	 H�W��$ \W� *ون�و  \"�
 �$�8D *وش� �	ف و درA- ت�ت و ;*وی
 ا��"�اFO> ;^$�# ا$+�� ا��"

ت ا	�. ��ن $��7W ا��"���ن و )���  ا��
وت ی 	�م؛ �
�*ه A�$ _ای
- �ری ���� �	ت ری�ت در 	�$�# ا��"�از ا��"


زی �
ار .�اھ* دا-�. .
وج (*$D �	�ری �
ی��� �	دوره ھی �1�E# ری
ن .ر�> ا$
ی8ی> و ?
�> و )ھ\ )�` ھی ��
وھی �$D <�$> و $a�

�ر �*ی* را در و��b� د-�ار ��� L�Nر ،<$a� وج
ن LE از ای# .���دو�� ا��

ار $�*ھ*. � 
  و �c�E*ه ;
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رزه G$ #زی در $�*ان ای�ری و ���� �	ت ری�
 ا��"	 
� ��رزه و ر�G$ رم؛�K
 
�اھ* ��د. ���ر -*ی* ;
 و �c�E*ه ;. #�1�E ی�ذ �*رت از ر��� دوره ھA� YAD

 L�Nر _	�
وت ;e ذ �*رت و�A� #ار ای
�دی، ا	�:8م و ا	�Zوت ا��
e و <	�	
�ر)2ری و ;���� ،�د	�
	> �' �*رت 	�	> H او در دا.7 و .رج ارگ از ی�8

�ری ��� �	ت ری�رزار ا��"( 'O
ن 5Gو ر�� <	�زی���ن 	�Eا _	��f از �;
رزه و ر��� دارد.G$ #3> ای*�c�E ی� از -*ت و8D 
Jدی  

  ��زی�
ان ا)'� در #�ان ا������ت:
���ری، وی3S> و اھ��� �	ت ری�
ان $�H و � 	�$�# ا��"Jزی� ����W\ و اھ


3@ار �e^;
	 
رزه �G$ ت  را در�
ان اFO> در ای# $�*ان ا��"Jزیزد. ���$ '���
�
�> ھ��+*؟ �( 'K 2ار و�ا ،�;^)��` و ا	�
ا;�Sی �زی، اھ*اف و .�ا	� ھی آ�

�رد ;:7�F و ���ر �c�E*ه $ H�ر $��� hDG$ زی از
وزی در ای# ��E یو ز$�+' ھ
 fW5 ن )' ����5> ا���
ای_ د-�ار 	�	> و ا��- �م ا	�. �' ;+�
 از ا�E

�	 <;Ge <� ،دیZا�� 
W� ،<5�3> �
ھ+J> و ا��*�$ <J���و وا <	
 <3*�c�E اری و��د، �' د-- <$ i"1$ ت�D jF�"$ یر�> در 5
O' ھ.
 jF�"$ ان
Jزی� <+�� \�E 7�� 
8
د ?�F�
ه $> ا�2ای*، �8F' ا�8ر و 5(@�$ hDG$

��' در ��j5 $> )+*. رویX$ م را��ری ای# �c�E*3> و ا���� �	ت ری�ا��"

���� �	ت آی+*ه ری�رزار ا��"(jF�"$ ان $��*د و
Jزی� 
دو �+ح از  ،ری ا�2ون �
 L�Nی� ر�D و 
a� رد��اھ+* ��د: �+ح درون ارگ و �
د $. <FOو ا H�
ان $Jزی�

ت. �� در ا��"�$2د آ�� � j��ر)
زی و �+ح ر��f و $"��� 'K $2د ای# �+ح ھ
 را K' ;7�81 $�*ھ*؟ ا�2ار و ز$�+'  )��> ھ��+*؟� اھ*اف آ��
وزی آ��E یھ

  در ای# )رزار )*ام ا	�؟ 
  

�ر �
زی: - 1� ر,#+ ��
ت �$2د 	�$�# ا��"� <����رت ر	�> و �Z� و 

زی در ظھ( *$D '( <�D در
 �*، ا$�� <��ری ���� �	�ا�* در )
	> ری����ری ���� و ���� �	ری

; H�ن $(�
 ای#)Jزی
ی# �; <FOی# و ا
 �ت .�اھ* ��ت او د. ا��"G�m$ اھ*اف و
ر;+* از:G5 زی  در ای# �

م �' �
د - 1a� #ری در ای���� �	ل �*رت ریWو ا�� <�	م ریa� YADاز  ی
ی� او�D و 
a� رد��1�ن )' �$2د $E <$��اھ* ��د ()
زی)�:ظ �.. 

�ر )
زی - 2��� L�N3@اری ر 
�e^; ذ و�A� YAD  وت و
e YAD و <	در �*رت 	�
دی �
اZا�� ����nZ$ .ن ویJ��� دران و 

�ر )
زی ��� L�N2ار و ر�م ا�ر .�د دارد ;Z:و ا� 'XG� را در <	)' �*رت 	�

وزی را �E یت ز$�+' ھ�ی  $�رد ;��' دا-�' ا	�. آی+*هدر �زی ا��"X5ا #��;

ن �ر�E _	�ت ;��ن ا��"�� fی�Z; ،'F.ی* دا*� 
ت، ;��# وزی��ن ا��"���(� 
�رXD و \W� ز و  5*مم 	�; 
� 'mF	ذ و�A� مI( `و در ی <	ا2Dاب 	�

�ری. ��� �	ت آی+*ه ری�رھی ا��"(   
 ا)+�ن از ا�
ادی ; '( <�D ت )���؟ در�ی� )
زی در ا��"�D رد�$2د $� و ا$
�ل 	�ف، ز��> ر	�ل، 	
�*زی، G5*رب ا�Dف ?+> ا
�ن: ���م )
زی، ا-K
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 داودزی، �5*�روق وردک، $:�<�I�*�Dا <F5 7 زاد و�F. <��ان  ز�+5 '�
 
a� '� �ر )
زی �م �
ده $> -�د، ا$��� L�Nی� ر�D و 
a� رد�$2دان $�

ر�'$�.

	* )' ز��> ر	�ل وزی  .*-ت آی+*ه ��ی� )
زی در ا��"�D رد�$2د $�
�- <$ '�A3A��	ا ر�' �' زودی �. 
$2دی .�ی\ را وزارت )
	> از د )' وزی�


	�> وزارت .ر�' را ر��J# داد دE 
�ری اI5ن $> )+*. 	��� �	ت ری�ر ا��"
 .��
 و �ی او را در 1$وری� ا$+�� $F> ژ�
ال رH�D وردک .�اھ* 3�+r	 
�  


ان از ���م )
زی، ا	�د 	�ف، JF�F:; <.
� '( <�D ل؟ در�
ا ز��> ر	K
�*زی  و ز��> .2F�Fاد �' 5+�ان �$2دDف ?+> ا
�ر ا-��� L�Nی� ر�D رد�ان $


ا ز��> ر	�ل K 
�*، ا$G�$ م  آ.
ی# 23ی+' )
زی .�اھ* ��د؟ )
زی �
�ر )
زی �A3' ا�* )' )H از )H در ��� L�Nای ر
� �د )' ا$
ی8ی> ھ- <$ '�A3
م ��ر ��E 7@ی
ش ����+*. در $�ن ;��� L�Nان ر�ظھ
 او و �
ادرا�\ �' 5+

$2دان $�@)
ه�، ��� L�Nل و ر��ری ز��> ر	��� �	�ر )
زی $���ا�* در ری
*-ی' �	 �$�8D ر و���� L�Nاو ر �$�8D *�  . و �' ھ
 دو ھ*ف $�@)
ه د	� ی

  
 ا3�زی/#�ن !#�!�(ا���د ا�������� ا��01/��ن): - 2


Jزین 	� اندو$�# �A��ری آی+*ه $"��� �	ت ری�5
O' ا��" L�Nر <	
ت �
 ا��"	 
�ی> $�ن .�د ���د ھPای ���ر )
زی ھ��+* )' ظھ
اً در ����

�ری ا�I�N> را �+م ا��� �	;> ری�د ا��":; \	
E ن -78 داد�*. ا$���ا��
�ی> ای# اI�Nف و ��ت ھGe '� <FOو �*رت ا �;> آ���ان �زی ھی ا��";


ان $�H و $:�ری در درون ا;:Jزی�> )' روا�_ �1�E# از �D دد. در
J�$ 
د $@)�ر �
8ی� A�V$ ،*+8�$' ھی D د
 $"�jF ای# ا;:O�ی> و ;�رض $�ن 5+��ھ�

�ی> ��ت ;ا$
وز و �
ھ�
 ا��"	 
� �ی*ار و $��:H8  دا $�ن آ�E ی*D 'K

 ؟ ا	�Jزی�اھ* ��د؟ �. <�( 'K ت� در ا��"�ی� آ��D ق وA;رد ا�$2د $�

�ری FO> و $�W*ر ای# ا;:د ا��� �	ت ری�رزات ا��"G$ و ��K' در )رزار ر�
�> ا	�+*�( 
وزی  ا�2ار؟ )�> و ی�E ی در ای# )رزار ��K�؟و ز$�+' ھ�  آ�

ی*E ان���$ <�"	 '�( <+�� \�E د را3
ای�' اری ای# ا;: uه وا�
د. در ی` دی*3
�� *�:$m5 ی+v�	ا '� '( �A3 ان�ی ای# ���و دا)�
 G5*هللا  ر$��X5ری از ا


 ا�* ; �W\ دوم را �' 5+�ان $�ون ا;:د bD L�Nی� ر�D رد�$ H�; �
�ر)
زی ��� 
J2دان دی$� <�D ق وA;ز ا��> ا	� )' ھ+D ای# در .*�
�J� وش*�

D2د وا$� 
	 
� 
a� .�	ا '��
J� 78- **ی�ف I�Nی اX5ن ا�$ *  
� 
 و یJزی� 

ان $�W*ر و اFO> ا3J*ی* زی�ف I�Nار در ا
� '���رد ;$ <;�ا;:د ا��"

ت �
ان $�W*ر و $:�ری در )رزار ا��"Jزی�ر وا�> وyی� �xF از �� *�:$m5 ،د
�J�
yD �د )' او ;- <$ '�A3 .�	ری آی+*ه ا���� �	�ر )
زی  ری�� L�Nر 'G�m$

� �ری ���� �	ی�را �' 5+�ان $�ون اول ری�D و 
a� رد��رد ;
دی* �
ار $ \$2د $
5> و 	�	> آ�ی ��ر داده ا	�. �دی، ا��Zی ا��ی ;�ا�ی> ھAد ای*O در '(


ی Gری و رھ�:$ \W� `�ن و از �:ظ ��$> در $�ن ;���در ����� ا	Iی ا��
ن  ا�2�Jه ھ و $A�V' ھی $�H را �
ای ھ ا	� ���او در �زی ھی 	�	> ا��

��
3@ار ;7�81 $�*ھ*' 5+�e^; و H�
ه �3
ی از . ان ی` ط
ف $�� '( <�D در
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�ه �
ای W��ف ظ
��� ھی �O��ن $K ی
Jا$7 دی�ن �' 5���در 	�	� ا��
 '�$ن �JG"� ده ای از
��3 jط� H�a+; } و���ا�*ی1'  H�a+; وی# و*; ��در �


ددJ�$
� <F�5> راھ18 و 5�$' ھی 	�	> و ا���

وی و ��� #�+K وی ، آی
رزات 	�	> دارد؟ و G$ و �	ن در آی وا�> �xF ا���> را در )رزار 	�+c�ھ

 <;� و 5*م )رزار ا��"W� H?ر <F5 7�ن در $:�ر �+ح ر��f و $"�j ارگ )(�(
�اھ* $�*؟ . <�� <;�ی ا;:د ا��"W�  

 
  ز��7 6'#'5اد: - 3

ت آی+*ه ز�
ان ا��"Jزیر ا	� )' ی8> از �G���> .2F�Fاد ا$
ی8ی> ا��� ����;
 <� 	m| 3@-�' ی وی ا$
ی8ی> او، )ر ر	; در �E� ھی $�H دو�� ا$
ی8

ی+*ه�
 و ��A	  تy��H او در ;:$ \W� ،*:�$ 7F$ نایyت $�:*ه در 	ز$
ن G�ن LE از ط���	> ا���	 اھ��� و و �2دی8> وی �' $
ا)2 �*رت در ا$
ی8

ه �Jزد. ی	 <$ '��; 7�3ھ> از او را در ای# �زی � '( <�D 2اد درF�F. '�
�ری ��� �	ت ری�ی� )
زی و ا$
ی8 در 	�$�# ا��"�D رد��ان �$2د $+5

��ل j��b ا	� ا����Dد، و�> ای# ا��*ی �$2د .2F�Fاد )' �ن �م �
ده $> -
ت �-*. دای# ا��"��� \W� 2ادF�F. '( <�D رH�ی� از  �ر $�D م داری درز$


زی در دوره ھی $( *$DV$ �$�8D <ا���> و �Wدو دور ��، ا��	�رری�� ی� �
ت ��ر )
زی از وی �' 5+�ان �$2د 	�$�# ا��"��� L�Nی� ر�D زی )
د، ا$�

�ف �O�ی $��ا	�. }W:; ����# .2F�Fاد در �X; و *��ری �' ;���� �	
 ری
J�$.دد
 �D هSی�� ����nZ$ ی� از�D و <	
 او در �*رت 	��e^; ذ و�A� ی� از

ن ویJ��� دیZ2اد و . ا��F�F. ی� ا)+�ن از 	; '( <�D در در ای# ا$
ی8ی> ھ

اغ 	2Gی رو-# $�رد K .�	2اد در �1*ه اF�F. <F�$ <� '( د�- <$ '�A3

L�Nا�> ر
J� '� ت آی+*ه��ر)
زی در ا��"��� L�Nر j��ی� از $�D  ر����
ت و ��ل 	�ف �' �$2دی در ا��"	
1�ی{ G5*رب ا�; .*�$Pری از ا����� �	ری

�ر )
زی و ��� L�Nی ر�
ز�\ .2F�Fاد از 	�ی 		 H��� H���*�ر-ل $:$
 ون اول )
زی �' 5+�ان ;�G' ا$
ی8�$ 'F�W$ در <$�ف 3O�$ 7G� هرات $�در اظ

دد.J�$ <�
زی ارزی( _	� .2F�Fاد ;�  


 $> ر	* )a� '� ' <�ی �$2دی .�د از ز�P� 2ادF�F.2د$�  7�81; � 
Jد دی
�
ل �� <	
ه ھی 	��K ب و

ات ھی �
�13' از ?(��ن: ;��> از ;8+K 7.در دا


 و ?�
ه ��*زی، ا��را�:{ اD*ی، j�+D ا;Dف ?+> ا
�*��I>، ا-Dا <F5
ی� )+*.�D  2ادF�F. ل�ر ��XD ��ن در آ	��' ا��"����ری ا����� �	ت ری

ه .�ی\ �' 5+�انJی
 3@ار و ا��ن -ا$
ی8ی>�
د  در O*د YAD و ا	�:8م ��e^;
ه 	�	� ا$
ی8 ا	�. $�W�V� او در -78 دھ> ی` اI�Nف J�	ی# در د
�W\ آ�
ری �*ی �
ای ��� \�K *ا��ی� )
زی $> ;�D و 
a� رد�$ H�; ا از*� <;�ا��"

�ر )
ز��� L�Nر*-ت  ی ��
ان $�H در �زی ا��"Jزی�> �' ی8> از ��; #�+K و
  . ;G*ی7 -�د

   

ی�9 در - 4 ا������ت ا��01/��ن: �;: ا
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ری �-* )' از -Jده ا�ن در ی* ���ر 	- <�
�W\ ا$
ی8ی> ھ و $�:*ی# ?
ن ����ری ا����� �	ت ری�
د. در ا��"( <WF; ���	"# �AJ� و ی آ�
ا �> اھ

 <�D '( ��� و ��W� L���E وی ار;\ و
ن�����
  در 3
و دو�� ا�����$ `�(
�ن�F$ ر ھ2ار�K ود*D در '�y	  
از 	�ی ا$
ی8 و $�:*ی# ?
�> اش ا	� و دا�

ن���ی دو�� ا��W�  و ����� ای# ��
وھW� '�  ھ�� ���J> دارد، آی ا$
ی8
�ری و ا��� �	ت ری��ر آی+*ه �"�اھ* دی*3ه و �1W> در ا��"��� L�Nب ر"��


ای دو��ِ ی` )1�ر آی  دا-�؟� � دو�� ا$
ی8E 
رد ھ دا��F$ ن�ل $�*ھ* و .
زان .�د را در د�ع از آن دو�� $> ری2ا�*�
ن و 	�$a� ���� L�N' ر�ری آی+*ه 

�اھ* ��د؟  اش )ری �*ارد )' )*ام �
دی.  
;> از )'اا$
ی8 در �زی ھی �ی� .�اھ* )
د؟ و )* ��"�D حا$
ی8ی> ھ ام �+

	x در E\	
E #' ای�ی+* �J�$ #"	 د�. <�
m�� از  
و از ھ�� �$2دی در ظھ
*++8��ی� ��D . �ری ا$ رو-# ا	� )' ا$
ی8ی> ھ��� �	
دی را در ری�

�1
 از ای# $�"�اھ+* �� '( *++�G� ان
:� <3*�c�E ا�2ای\ و f��ن $���ا��

د و )H از )H و��b�  ر' � ا$
ی8ی> ھ د�1�د. �
دی )� 
8ری �' 	�$7 و ھ�;

 .*+( YAD د را���$  
  

  
  

 


