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����ی�� ر��� ����ر   �� ��زی آی&%ه #"�ت در ���ر ��ی� ��
  

 ا��ام ا+%ی��&% �*�%                                                            
  

ی�!ت �� �ه ا��ی�� در ھ��� ��ا�ات ر��� ����ر �زی �� ��ن �ی وزی���ر�� ا
�� �2 ���1ن ا���0/ ��ا�ات .�� $�� و )2013ا�+�11 - 1392ان��'��#�$19(
. ا;��از ر��� ����ر ا6:�.��9ن از ا��8ی �7ا���056 ا���0/ �� وا#3�40 ��دد#�ار 
?�.�.  �7أم �� @��ا��از .�C ھ�ی ��B�د و ���Bرض �1ی وزی� ��ر�� ا��ی�� را �� 
� ����ر�زی ��ا��2 ��د �7 ��رک او���� ر��� ����ر ای�!ت �� �ه از ر���Dن 

��� ��وج و ;�8ر �1��2013ی�ن ��ه ا ���. G6�7ا H#�.�2  ی/ در��.����Cن ا��ی
 �� Hای3 ����ری �� ��ا6:�.��9ن �4�9/ �� آن دارد �?IJ #�د. وزی���ر�� ا��ی

.  ���0��@ آ�� �7 در $���4ی رودرو �� �زی 7�L�M ای3 �7ا56�0  را رو3# 
  

  و �1ا��2ت +���1م:�/�.�ی د-�ار 
ر��� ����ر ا6:�.��9ن �� وزی� ��ر�� ای�!ت �� �ه �� �2 �7ا���056 $���4ھ�ی  

 ��6�0D� ��ر �� �B7یG ا. ای3 ��ا�ات � ��ر د#�ار و �O�1�ه L�N�7 #�ا���0/ �9
�P�2 �0D ات�� �J2/ .��یS/ را در 1/ ?�� �ط�ل � روز +�.#�� دو  �و از ��ا

  �ا�56ت در ای3 ��رد ;�# @N�J� .?/ از 7 آورد و
 ��از �?IJ ��د، #�اری ��ا�ات از �B7یG و ط�!./ #�ن $���4ھ� دا6'ون �� آ.

�� H+ N 3 U ر��� ����ر �زی در ��0ا.� �?��ک �+�ی �� وزی� ��ر�� ا��ی
�زی �� ���ن #��ه و در ��W@ ا0�2+�ط ��د )2013ا������12ا�� ��V��1392'ان 20( .

از �/ ��7و7/ و �/ ا�0�Pی/ وا#3�40 در ��ا�� �S7وز ��ر�/ ��  واXW ا��Pاض
ا6:�.��9ن و ��#Z ��ران ��ک ا6:�.��9ن از �2ی �1��9ن و ھ�0D Yن ��M7ت 

�/ .�#/ از ��M�Pت .��C/ ا��ی�� و .��7 از �7ا��D �� G6ر .��� در ��رد ���1ن M�
  ا�H�$ 3J2 /��0. ای��D 3ر .��� P+�رت ��د از:

1 - �?� Lی�B7/وز��ر��S7 از G6ک و ��رد �7ا� 
��M� H/ ا6:�.��9ن - 2�; �� ��B7 ا;��ام و 
3 - /��C.��\ ت��M7 ی از��$�M� 
 7�وی� �Uی� ��$� �� Y��_7 �2 در ��رد �_^�.��8W Hی/ .��وھ�ی ا��ی��ی/ - 4

  
��ی� ���� 7&6&�ی و ���ر���5 ا��4ی �1ا�2&��� ا�&���:  

����ر �زی و ��ن �ی وزی� ��ر�� �Nف .�C از ای0�� �7اG6 دو ��.+� ���ن ر��� 
ای�!ت �� �ه ا��ی�� �� �B7�2ی�S7 Lوز ��ر�/ �D �7 ;�، ��دا#H ھ��9 و وا;� 
��اھ� ��د و �4D.� 7_����ت و �B7�ا7/ از �2ی وا#3�40 در ای3 ��رد �� ر��� 

 H�� �0ی درB0P ی� ��$� ی �02/ و�U وی��7 ،H2ه ا�زی ارا�� #�ا��7م ����ر 
ت در وا��W XWر 2��2/ #��ده �/ #�د. ��Wری � ر��� ����ر �زی ای3 �7ا�56
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ا��8ی �7ا���056 ا���0/ را �� ا��ی�� در $�و آن .��ده اH2 و ��Wری � آی0�ه a+�ت و 
  �B2�7 در ا6:�.��9ن �� آن $�ه ���Jرد. 

��ن �ی وزی� ��ر�� ای�!ت �� �ه ا��ی�� �� �Nا;�/ ��ون ا���م در $���4ی �+�ی 
 �� H�.�^_� �2 �� �$�� ی��U �رت �7دی�N م ا��8ی �7ا���056 ا���0/ در�P زی از�

 H�.�^_� ر��د� ���8Wی/ .��وھ�ی ا��ی�� H�$ 3J2. ھ�0D� وزی� ��ر�� ا��ی
�د و b�c�7 دا /5M7 H2در�. ��+B7 و Y�8ی/ را �2ء ��7ھW وھ�ی��. � H#

��د � زا��ی��ی/ ھ��4Oه اM�P �8ی/ در ��ا��W H�.�^_� و �د ����ردار .�0�9�
�3���S در ای3 .��وھ� ��W G��eا.�3 ا��ی�� و در ��ک ا��ی�� ��رد � ��� �8Wی/ 

�Wار �/ $��.�. ا�� او � ��� �3���S ای����C. 3ن را در ا��2�:6ن �� �+�0ی �Wا.�3 
  �ی�� ��ا.�. ا6:�.��9ن \�� W @��W+�ل و ���W �� fW�0.�ن ا2�2/ ا�

� ر��� ����ر �زی �� وزی� ��ر�� ای�!ت �� �ه ا��ی�� در ای3 ��ا�ات  /U�; در
�د ا�� �Dا ��P اد G6دی�4 �7ا ���ھ�ی و��_^�.��8W Hی/ .��ی ��دش �� �2 �2 .

ا��ی��ی/ ��Dر���c�� 3ع ای3 $���4 را �� �U Y��_7ی� ��$� �?�وط و � �ل 
  H��2؟

را در ھ��ن H+ N �+�ی ��یW k+@ از ��ا��  اj2�1 XW ����ر �زی در و ر���
� H#د. او ���ن دا�_��Y $��ی در ��رد �_^�.�H :"7#�ن �� ایk2�1 3 ارا�� 

N ی/ �6ا�7 از��;�H دوHU ا6:�.��9ن اH2 و ��07 ��دم �8Wmی/ .����Cن ا��ی
� �� ھ��3 د6U:�.��9ن ا H�$ . او���4.� Y��_7 در ای3 ��رد �در ��رد �/ �7ا.0 @�

��8W H�.�^_� �M^9ی/ �U ��07ی� ��$� �?�ر7/ � �Wار اH2 �7 ;�ود ��� از 
  یZ ��ه دی�4 ��$'ار #�د، Y��_7 $��ی ��اھ� �د."

 XWو در وا H#ا�$ j2�1 /� دی�4 را k2�1 دو j2�1 3زی �� ای�ا�� ر��� ����ر 
از ا���م و �7ری�/ �6و �� ای��W 3ر 2��2/ آی0�ه a+�ت در ا6:�.��9ن را در ھ��U ای 

  ��د:
 H�� ی/ در���Dا ر��� ����ر �زی ا�ePی �_^�.��8W Hی/ را �� .��وھ�ی ا��ی

 ���� �U Y��_7ی� ��$� �0B0Pی و �02/ �?�وط ا��8ی �7ا���056 ا���0/ �� ا��ی
� ھ��S� �.�4Oز �W.�./ در ای3 اW�ام وی و��د .�ارد؟ H��2  

ن �� �W.�ن ا2�2/ ا6:�.�9ن ���Bرض و .�ھ��9 ا$� �Uی� ��$� �0B0Pی � 7�وی� آ
اH2 �� �7دی� �_^�.��8W Hی/ .����Cن ا��ی��ی/ رأی دھ� و ��.X ا��8ی �7ا���056 
ا���0/ و در واXW دوام �Z ھ�ی .��C/ و ��U/ ا��ی�� �� ا6:�.��9ن #�د، j2�1 و 

  ��د؟  اW�ام ر��� ����ر �زی در ��a n�; H+�ت و �B2�7 ا6:�.��9ن �D ��اھ�
7�وی� �Uی� ��$� ی �02/ و �0B0Pی ���ون از ��Dر�Dب و �B7ی�W L.�ن ا2�2/ 

 Zن ی�.�W 3ای n6�; ی و�S� �0انP �� زی�ا6:�.��9ن از �2ی ر��� ����ر 
� �1ر��Uن �� �0Pان .��د ا.���J/ در  /U�; در .H2ا /.�.�W ر��eJ7/ آ#

��e� و �0 /� @�V�7 $/ ��دم را�$/ از ��دم ا6:�.��9ن .��ی0�ن �� .��ی0�.�W G
اد�Pی ر��� ����ر در ��رد ;Y��_7 G $��ی را در ��9ی@ ��رد � p دارد، 

  �$/ �Uی� ��$� از ��دم ا6:�.��9ن ����7 .��1ی� اH2. .��ی0
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و از ��ی� در درون �1ر��Uن ا6:�.��9ن � �8W H�.�^_� �2 �� pی/ .��وھ�ی ا��ی��ی/ 
�ق و ����B ��./ و 2��2/ ?�ر ��رد �2ی ��W kJ� I_J�� X�S.�ن و ;5

 .�0  � p و �W @�M 7ار $��د و ;���H در رو#�0ی/ ای3 ارزی��/ Y��_7 ا�J7ذ 
��ون �7دی� وا�4�9/ ا6:�.��9ن �� �Z ھ�ی ��U/ و .��C/ ا��ی�� و ھ� ?�ر 

دی�4 ��ی� ی ا�J�6ر ��ای ھ�s �6دی از ا7+�ع ای3 ?�ر � �� اm5�2ل و ا�W�ار 
د �/ ا.�ی?0��J. ،اھ� ��د. ا�� ا6:�.��9ن در #�ایt د#�ار �0./ �56 و ?�ر ��

 k7/ ��ی�+a /� _�ص� �� �وز ھ��9ی�4ن آز�0�S7 و HUض د���B� ��2��1 در �
  .��ز�0� ا3�0D �� .H2 ;��ی�/ �1��9ن و ای�ان �Wار دارد 

  
  
  
  

  
 


