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   ����د 
 ه�
 ��ا��ات ��� و ��ز
 ه��������                
�� و ��                                ����  ���ن ��� � 

��ی                                              �#"�ا��ام ا �"%  
��ن �+ا*(ت '&% $، ا! م ���د �)2016 ���ِ� ��
 ��رچ ۀه��(��
ی ��روزه�-

 و ; در وا:9 �.8 ���7دیا. �ن دو�1 ا�����45ن و 3(و
 �01�2ن ا!�$/ �$���.
�B= در <�A !( @�? ا�����45ن ی <�*���ن در �=رد ا�����45ن ا!� *> از ۀدو��3

=CD�@ دو�1 ا�����45ن :(ار دارد و از !=یو E1��� ی د��ن� )D$���-Fار���GHو� � 
��ر �$; ����یا�01> ا. (د$ �F3+ا*(ات '&% ا�����45ن را ��وش � ;$ <* ��

�J(ان و @�? ا�����45ن ��ز<�*���ن �.8 دو��3> و ���7د را در �=رد �� F��*  .
�( �$A$ <� <�*���ن �> !�ل ه�ۀ دو���3��ز ;Fا )L /H� <Gگ ی 3(دد و از ه)� <B�

��)�@�L N1( و .  دو��3> �(  !( @�? و '&% در د!��ن <�*���ن :(ار دارد�; ��زی اۀ
�O�GLیFا )L در ای=!�> از ا$; ا!� *> <�*���ن <ی 
��)�د و  ����7; ��زی; �(گ 

�(دFدو��3> در @�H ���95 و اه�اف P=د !=د � .  
1�R درFروز د ��S ز ����ی *> ه�=ز�T� <� )D$=D��3 ;�.��� $� %&' /$ ن �01�2ن�

 ا�����45ن  ��ن دو�1 ه�$و دو�1 ا�����45ن <U از �HSر ��ر �+ا*(ات �HSر@��0> �

 یا���3ن ی دو *A=ر �� 7R=ر و ��Aر*� ������G ه�یو <�*���ن در <��J�� تV�

��:$�B و Sیا�( ;F�&W رت=X�
 ا!�، <�*���ن ���� Fه� <P�O از � E&��� 
 وزارت �� !��D=یU ذ*($�GJ���D��3 ; .= ه� O(*� *���ی�01�2ن P=ا!� �L در ا

�> �D�)0Pران �[ �0P ��A(یدر ) R1394=ت 6((وز <�AC�0> ی�Pر@> <�*���ن د 

 ه�ی
 �G� �L �01�2ن دW=ت O����3 *> از هP�O <G> ه����R ' ��� P=د را $ 

�> ا! م ���د ��(!���$; �+ا*(ات ���.$ O(*� در او�1�(ا %&' / .  
�Bاۀ� ^��L ^��> F از �01�2ن �F; ا!� *> <�*���ن و:�ی @�N1 و :� �L �اه=P 

� a!=L F وزارت �Pر@> �`(ح �P ;F=ا!� را �X=رت W&�ی��، ای�$�+ا*(ات '&% 
�A> را از �H�� و �ا5=ن ه�$ �*�)Dران و ر!��> ه���D�)0P و '&% $ د�� 
�> �+ا*( �

��ن  �ن ه� در $ و �F در N.W @�? �01�2ن :(ار دارد و F��Rا�� و:�.  P=ا��5F(ا �-
���$� و �ی; �GRی@�? ا!�، ا-Fه� <L=* U> را در ���b� ا!���0رات F 8 درLار 

��c1م ��راو�Cر ا��Bن و ا��G�* ���!� $; !ی رT/ اWF&. ده� F، دور از ا��bر و 
 F @�? و '&% ا�����45ن، 5(اP=ان W&�ۀ دو��3> و ���7د ا! م ���د در GF')Wیدا

  از � ��Aر*� �> �+ا*(ات '&%، ���وش، �S� H>&= و �Wر�ا! م ���د از �01�2ن �(ا
5��O ا:� و�ا!�$' � .� )b� <�F*> <�*���ن !��ر �ا*(ت ���.�=ی ر!+� $ /
��O� *> *�ام P�O> و *�ام ا5(اد �01�2ن �> ا�راوc1��'&% را :0ً  در  <�O�D� ی ;

; 5(اP=ان یD( �01�2ن �> ای5(اP=ان <�!�0f� g اراe> *��� و *�ام د!�> ه� و ا5(اد د
=D� @�? و '&% �= P=اه� L=ا��� �L *�رت ��زی; !��ری<�*���ن �� ا. ��ی�> 

�O�� <�Oد دا=P ا�����45ن را در د!��ن .�B� 8 ا ۀا��!)> ^�� ی; ا!� *> �ی:�

 را در ��ز��)��( !( @�? و '&% ا�����45ن ه/ S��ن در د!��ن �<�*���ن *�رت  
�ۀ�B و @��iیP=د P h�R=اه� *(د و از ا�( $&&G1ا ;Fزی در ا����ج P=اه� 3(�5؟ �;  

��زی� 3(و
 �01�2ن در ای� ;�:��   P=اه� ����؟ F هmG��ن در د!�(س <�*���ن 
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 ه� �( R ;F(ف را در 3=ش <�*����ی ه� �F)Pی�Bی و@=د ��ارد *> ا�(�ه�=ز O=اه�
��زی<� <���O��ۀ ���7د و دو����3ن دادن  
ا! م ���د *�G*�ن از .  �Oن ز�-�> *(د

&Dو ا� ;�D�Oدر$!��وت وا )��H( ��� ا!� و ا5-ون  Uی&� ]G* �5�$ رد ه� دا1( از�
�(ای� ا�(یداش @� <�Fی�Bی ا�(16 اف ��Gه�$��5 ه=ا<ی�ن ه�، در �B� ز��م داران 

  .  O=دFا! م ���د ��J=ب �
�.� در د!� � ��زۀ 3(و
 �01�2ن �> W�=ان �(گ �(��DAF$ ه�Gو ا�� در �=رد 

����*�>Fه� <��A� ی ه�Fد)L ی از !=ال و� 
�> ��Aه� �F�!ر  .��L$ a�; روا
�� رو!$[ !�ل اPی(ان و در ی اF ا! �� �01�2ن �� @HG=رۀ��3(د )$ <��A� <

�> �GOر �ی; L(دی از اFیه� �Fی[ ��90 �-دی.  رود� �W�01�2ن اد <� ]F <* ��* 
� L oF( از ��m> ا!� *> در �`�W=0ت !�; �$�A( و GW$روا�a روس ه� و �01�2ن 

�3
 ی; را�`> از ��ور و دی�( !( ا) روس ه� و �01�2ن(;$-
 و L ^��W=اo5 2(5$ا�D. رود�
H0@ و�� <ۀه( دو 2(ف در �=رد�.� $A$� )� F; �01�2ن �i(وف �> ا�JLد �GOل 

��ور �p)�A ر!ی O=د *> �ن ه� �> ا��3F> �. 3(دد ;$H0@ <* ���ۀ> E1��� $A$ ;
�^ ا�G�Wد $[ 2(ف Tی�B ی� ا�JLد �GOل �� :(ار 3(�5; در د!�(س و P��� ا�(ی�: )

��ور وی رT/ ا�=O  .&WF��J� <F=ب �$[ �� رو!یq$ ا!�(اFLدر هG(اه ; oِ5ا=L 
�GR N&@ د�ی�01�2ن و روس ه�، �01�2ن در 'A�� �FH0@ و ۀ از �ا� 
��� )� �J�� 

�� L��G&W ش �01�2ن �(ا 
; *> ی 5(����ه�ن ��Cه�F( و �(FAC�> $P�ی د� �+ا*(
Pًا از !=$ا)��G&W د�)L ای �+*=ر N�* <� �O �ی�GR ;ی� )� �Fو@=د .  3(دد ��
; �+ا*(
 و را�`> h�R ی�ن �GLس P=د را در @�H ا; �+ا*(
، �01�2ن ه/ S�ی� ایL(د

  . *(د
 ا��
�� ا$ GWۀ�Cد را�`ی� �01�2ن �� ای� oن $(ان و رو!ی��GO��1ن و د��� ��> و ه/ S��ن 

��)� P=د ۀP=د در ا�����45ن از د!�(س <�*���ن �Pرج P=اه�� O� و <�*���ن �(گ 
�( !( ا�����45ن و ��Rرا در ��ز Fز�� از د!� F; اG1&&$ و �� ��`.> ا� در 

  P=اه� داد؟ 
� )b� <�Fi:=� *> �.8 و �در ا��ی� <�*���ن از زوا$ ر! E&��� زی�� ;����ر $ 

�; R�، �.8 <�*���ن در $و �> هG.  ه� ��O�F(ا�ی L( از روس ه� و ا��A( و :=$

 ا!�$ و FiL@�? و '&% ا�����45ن �.8 ا!�!���* ; .�S )3ا$� ،�O��� ی; 

�( !( ���95 $ و F5)rی�ن L=ا��دو�1 ا����45 o5ا=L ن و���*�> ��� BA� ^R ت 
   L=ا��؟ �CFد *(د
 �ی�p)�A را �� ا! م ���د در P=د ا

 


