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۴. �	�%	 E��) F?ار �& "��ا��	ر "����� و��ت ���" ا��G�	"  

   (� آوری 	%�	�" در EQ��1 آ	%K �;ی& ا?�J(���ن". ۴٫١

ا>:����ت �3 ا<=م >:�ی6  دور دوم �9:21 از 678  دور اول01/23 +/.)- و+*ت )'& %$ از آ!�ز 

)�ه �$ درازا %12*، در رو>* 91B 0/Fی ھ91ارC�1C &F& در 9B -7C $D(�Eای ا@?�>&  از 

�7*ی�L< Mه ">.آوری J "&C�1C.ا>*ه F*ه )& 3.ا>.*  

 $Nاز ھ -O�<–  Q1F�� &( ھ* آن�F 2.ر% Sط.ری %$ )� در �3ری–  &C�1C رت*U ل�V:<ا

 M1� در "&WO< ن*F X'V7(" �� &:+ و �73 �� $21N9 ھL9وه دیB $� 9وهB Yاز ی  Q%�+ 92U

روا�] J�C:�ری ھ9Nاه �.ده اC-. �� در >9Z داF- 3*اوم +/Q روای&، 9Bوه ھ�ی �3زه دم 

�O- از ھ $N�U" $'[ و NU[" >91وھ�ی دی9L ا>*ی� 98داJ:$ و �\ودی "�U>.ن اC�C&" در J.ر <

U'$ ھ91ارJ�C &F:�ر C�1C& �3زه دC- ی�@:$ ا>*، 3*ویF M*ه اC-.    ا>*ام ��زی9Lا>& %$ �9

و^& در رو>* ا>:����ت C.م ری��NE -C.ری، >9Z �$ ا^\ا)�ت �91ون )9زی و >�1ز)7*ی ھ�ی 

92U "ا^�L1رF& >.�8"  در درون %2.ر، در را�_$ �$ "�U>.ن اC�C&" در �E- دیB9L.>& آن در 

@9L< 7&" `.رت/F -(9+"  م اول*U از &F�< 9راتV( ل %9دن�N�8ی �� ]Uو^& در وا  .-

 Y9:21 از ی� &C9ر�9دی* و در رو>* B "9ده:OB X'V3" $� 9a7( $% ری�:J�C ھ�ی &:C�%

*F ا>*ه.J "-C1.ن رای ">�در'(*< b1ر و ری.�NE b1ن "ری�(\Nت %$ ھ����، �� ا<=م >:�ی6 ا>:

 -(./+ 01/23 &<.<�U ی.:c( ،*<*9دیB &@9D( "&9ایEا �C98 -c3 -Cو+*ت )'& در

" $��d( $� "-1>9 )92وV@" Mای ��در زاد"ر@-. ای E�#  9� ،&'( و+*ت -(./+ M1WE 9�

 91J�712ن �3زه دم را �3 ا< &C9% ی$ ا@/7*ه و +/.)- داری�C -(./+ Mای &C�1C ت=(�D3

   )7/1*. ھ9Nاھ&

"e@ر "+/.)- و+* 3.ا�:J�C 3& در ).رد����ت )'&" در %�7ر M11D3 >�)$" )�1ن دو C:�د ا>:

ھN\)�ن وظ�یh و و�EیX ا9Fف ! &7��d( $�$ ری�NE b1.ر و <W*هللا �$ )�d�$ ریb1 ا9Eای&، 

 Y7* "ی<�( &C�1C b<�a:( �< 9وهB ھ9 دو M1� دو^:& را Q�( ھ�ی &C9% $Nھ Q1OV3

(�< e@3.ا Mرت، ای*U Q1OV3 �1تj\E زی�د در ).رد -Uد د.Eو ��1\>*. ( QUر "&(��C -%9F $

*F�� &( &9ایEھ�ی ا &:C�% و &C�1C 9ی ھ�یC YWC  ،&U.V+ ت�kU�73 98 از.  

 $� &C�1C ص�J ]_V( Mن در ای�:O<�?@9 )91ود %$ "ا%m3 $(�< e@3.ا Mدر ای $Nاز ھ -O�<

  )۵٢( ".یY +/.)- )92وع و %�را >�1ز دارد

"OOB:$ در ایM ).رد، �*ون د!*!$ C�1C& )& 3.ان �9 ایM ا)mB $c` 9اF- %$ %2.ر 

)��ر" 9Cز)M1 ھ7*و %� وا�DUً از ھN$ وU- ا)9وز �9:21 �$ +/.):& >�1ز دارد %$ در %�7ر 

")92و<1-" از %�رای& �J9.ردار �.ده و در ��ر�.ب �u�_$ ھ�ی "+/.)- داری J.ب و E.اب 

  .ده" و �� 918وی از ا`0 ��71$ ا).ر 9Cز) M1��C:�>& )� را )*ی9ی- 7%*
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 �ایO7.   $%$  از FmB:$ ھ�ی >$ �7*ان دور �O- از ھN$ ��ی* vB- در راC:�ی )92و<1-، >

Q.ده ای�روای& "  Q/+ -1>ر >.ع ")92و���  :)� در @9ای7* �3ریS %2.ر �Fھ* 

١( "" &�+/.)- آل در ا ،" 91J	�L'� ار�R)92و<Q/+ -1 روای&" اC:.ار �e+ 9 �3ری

" "?& ای"دی>�در �$ NF.ل +/Q روای& )Nc* داود،  U*رت C�1C& اC:.ار �9 اW:C*اد B.ی� از 

    د.>�9L1( &Fد

+/.)-  –)92و<Q/+ -1 روای&" اC:.ار �J SO(" 9.اC- ھ�ی ز+N- %�2ن" " )٢

را �� J.اC- ھ�ی �J" ،"  9.اC- ھ�ی 9B $'Bای& +\�&-+\ب د).%9اe'J Y13 ا@?�>O:�ن 

1C e+&C� -7:@9B &u.> دی )9دم�z:U& را  *ا�ری +\{�C 9:@اد د*W:Cق و از آن ا�V:Fا

    %9د>*.

٣( " "M1(9 ز�1- ا^�& N%�+" 9� &7W( &Cروای&" 13.%9ا Q/+ -1>92و(–  -(./+

، <'9J $1د 9Bای& m+ ،&C�1Cف +V.ق )*>& و �8ی�a( - M1ھ*یM و 9Bوه ا^:�Vط& ط�^�Wن

  ن.�3�[ ا)9 و >�& +/Q روای� آوردن "9�Fو>*" �$ )�d�$ "ا)-"

)92و<Q/+ -1 روای&" اC:.ار �9 "ا`0 د).%9اF�< "&C& از <\م و اراده آزاد " )۴

   ن.9�Fو>*ا

> 9Z�OB X'V3 $:9ده در رو>* ا>:����ت، <*م E*ای& آرای درC- از >�درC- و در ا91J <*م 

*ت )'&" @�U* 3.ا@e ھ9 دو C:�د در ).رد �u�_$ ھ�ی �9رC& و 23��1 آرا، "+/.)- و+

")92و<1- د).%9ا &( "Y13��F*. �� وE.د ای9V@" M )92و<1-"، ای -(./+ M�.< $�J -.د 

از �3ر و 8.د ھ9 ���ر >.ع ")92و<E $:@�3 "-1*ا ��@:$ �9ای Q% $% $:@9B 0/F و زی�د ط.ری 

.-C9دی*ه اB 9ش�9ان +/.)- و+*ت )'& Lزی��ی �WU  

-Cری� &C9% ی�زده >�)\د M1� در $% Mای  h` ام !91 28:.ن.Uاز ا Qد ھ\(�< Yری ی.�NE

 .*F�� &( ران�W3 روای&" 28:.ن Q/+ &�آرای& >/9د، ایJ M.د �0O'O3 9L<�1 ")92و<1- �3ری

ا9B در).رد ا>1L\ه ھ� و ا^\ا)�ت )D_V& �9:21 دQ17% -U، دی*ه )21.د %$  91B 0/Fی 

" Y9دد از یL1( &F�< "&'( ""+/.)- و+*ت�	%�	9&ای�  �%Q 918وی از ا`0  ،وا �� $%

�$ >.<& %$ اF?�ل !C9% &<.<�U 91& ری��NE -C.ری از ط9ف ھ9 یY از دو "T*U 9&ای�" 

 0��V( ط9ف &(�Z< ش�J98 &:+ و &C�1C $ ط?�1ن�9 a7( ،&$ ��73ی��3ز  �>�)\د 18

)9L1دی*. در ای�E M اد<�ی ھ9 دو  C:�د ا>:����B $% &3.ی� آ>�� >9Z �$ "ا)M و `=ح %2.ر" 

دC- �/�ر F*ه ا>*، �3 از "ھ9ج و )9ج" 91B.'Eی %9ده ���WF ،*7Fھ- زی�د دارد �� >.ع 

)92و<1- دا<�1ن "J.اC- ھ�ی )9دم". در وا�WF ]Uھ- ھ�ی >�Zم "د@:�C 9}ری +\�&" �� 

 -(./+ $� 9Z< وت <9ی�ن�v3 �� &^ی*. و�N< &( 91LN2�")*ی9ی- 92U ا^�L1ر "�8.< &F��1Oر 

"e'J ت "+\ب د).%9ات����، ایM ھQ از ��Z<" -%9م >N1$ �7* د).%9اC&" �.د، %$ در @9ای7* ا>:

 M1� 92 ا^1 ٢۶ازU د\(�<L رت*U &C9% 9� و *<*F $:J�7F �3ز �18 M3 91 دوJ�8 در ا.< &Fر�
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1/3$ زد>*. از ھ�L< M1Nه ��.�& دی*ه )& F.د %$  دا<�1ن U &C�1C*رت از ا`0 ا>:����ت 

زای �18ده %9دن >�Zم د).%9اB &C.ی� �� ا9ده و )� در %2.ر در % د).%9اY13 ا�v:Cده ا�\اری

%9اC& از ط9یe ا�v:Cده .9C و %�ر داری9Z< $% &(�Z< ،Q �$ >��دی7$ >2*ن د) ا(��&ا	�""

ر ا91J ھM1N د    د.C. از  )9Vرات و ا`.ل د).%9ا &C�Q%�+ 92U ]v< $ )*ی9ی- )9L1د

�U>.ن  �9 ^.+$ ای +F Y*هش ھ�ی 9�Fو>*ی ا>.%9ا &C��d( $�$ ی�Z< Yم وی9ا>9L، ارز

�/N$ ھ�ی �� اC�C& را " "&C�1C &9ایB 0N> .زد�O1( دار $F*J �17دی�0 /F $�      

 Yرب ی�a3 ،9ددL1( &<از آن ی� دھ� $(�< e@را" %$ در آ!�ز 3.ا�% -(./+ Y$ ی�در ).رد ">�1ز 

ایM %$ %2.ر >�1ز �$ ی�C Yل +/.)- و+*ت )'& ��.�& >v& %77*ه ایM ا) &( 9��F*. ار 

+/.)- %�را دارد، �u�Q�( $_ ا9�F $% -Cو>*ان %2.ر �$ +J e.اھ�ن آ>7*. و^& +/.)- 

��ص  را و+*ت )'& >:.ا>O- +:& در ظ9ف ی�C Yل C9%& ھ�ی وزارت �J>$ ھ�Fا ��

ایM +/.)- �3 ا)9وز ھQ >$ )1:.ا>* %$ در ).رد یY ا)9 <�دی و رو�F.  M13یO:$ اF?�ل 7%*

C�1C 9ده�C &F.($ ی�د @9ا�3& ����& c:( Q1Nz3* و �Uط[ ا3��ذ >�Nی*. ھN$ �9>�)$ ھ�ی ا>:

 -(./+ $/'� ،*F�� &( "را�% -(./+" *U�@ ��73 $< ری و %7* %�ری�% Q% $� 9Z< ه و %2.ر*F

و+*ت )'& J.د �$ )�d�$ یY "<�)0 ��زدار>*ه"، رF* ا�z:Uدی و 9c3ک ا�N:E<& را در %2.ر 

9c� ر%.د و ��Cا $:J�C $Eان ).ا.-      

   ��W+ X%�Y%� ھ� و ���V#%� ھ� در ����� و��ت ��� .۴٫٢ 

از آ>�aی& %$ در 1/23=ت ).E.د C�1C&، آن ھQ �$ ا�Cس  �U>.ن اO8" &C�C- ا9Eای&" 

(�< e@د >*ارد، در 3.ا.Eرد �3 در  $و��C &( *�D3 ر.�NE b1ری $Nاز ھ -O��M1 دو C:�د >

ر ).رد O8- `*را<QZ "^.ی$ �U $B9E>.>&" را دای9 %7*. و^& �3 )*ت دو �Cل !9ض !.ر د

D3*ی�U 0>.ن اC�C& و ای�aد "O8- `*را<QZ ا9Eای&"، �� @9)�ن ری�NE b1.ر و �9 ا�Cس 

 b1$ ری�9ای& Eا b19دد. ریL1( د�a9ای&" ایEا b1ری -O8" &C�Cن ا.<�U Qھ�a78 ده�(

F�� &( .L�C�8 ر.�NE .*71$ را ر�ر %�.�NE b1ازری -C71$ ):0/2 ا�9ی )& %7*. %�Wھ :  

  ری�NE b1.ر: )Nc* ا9Fف !7&، )١

  )�Dو>M1 ری�NE b1.ر:  )٢

  )�Dون اول: <W*ا^1F9* دوQ:C و           

  9Cور دا>�،)�D( *Ncون دوم:           

  ریb1 ا9Eای&: <W*هللا <W*هللا، )٣

  ،)�Dو>M1 ریb1 ا9Eای& )۴

  و  )�Dون اول: ا+�J *Nن          
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        ،eVc( *Nc( &E�+ :ون دوم�D(  

۶( ،*F�2ور ار(  

   وزرا )٧

3��1z )�7�[، و 9Z< ،1 �$ `.ا�*ی* ری�NE b1.ر روی اC:9ا�%$3�71 ،$E.د�ھ�،  &O1^�8 ،ی�

  .ط9ح U.ا>M1، در %�7ر �Cی9 `=+1- ھ� و وظ�یh آن، دای9L1( 9دد

  

  �N1Cی %��71$ ا@?�>O:�ن

  

  

  

F�� &( -(./+ &9ایEرای وزی9ان و ا).ر ا.F &:�.< ت�O'E ل.�O( &9ایEا b1ری.*   

  : وزی9ان ): &( 0/2��F* ازF.رای 

  ریb1 ا9Eای&، <W*هللا <W*هللا، )١

  )�Dو>M1 ریb1 ا9Eای& )٢ 

  )�Dون اول: )�J *Ncن،      

 eVc( *Nc( &E�+ :ون دوم�D( و  

. 

����ر��ور ار
	 ر���  وزرا  

��	هللا ��	هللا : ر��� ا��ا��  

��	 ��ن و : ��و��� ر��� ا��ا��  

��� 	�� ���� 

و ��	ا$�
�	 دو"! : ��و��� ر��� ����ر  

 	��"�ور دا�%   

ا
�ف '&�: ر��� ����ر  

 . 
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      وزرا ) ٣ 

  

  

  �N1Cی F.رای وزی9ان

  

��7ن وظ�یh دی9L ریb1 ا9Eای& )2�� )9L1د 3.ا@eدر  Qھ $(�<:*<  

��7218د �$ ری�NE b1.ر در ).رد M11D3 و <\ل )�V)�ت <�^& رW3$ ارای$ )2.رت و  )١

  +/.):& و �Cی9 ا).ر )9�.ط �$ +/.)-،

٢( XO+ وم ا\^  M1� �_C ر در.�NE b1از ری &B*7ی�N< ،0'N^ا  

  <k.ی- در F.رای ا)17- )'&، )3

  <k.ی- )�Dو>M1 ریb1 ا9Eای& در F.رای ا)17- )'& )۴

�$ در 3.ا@e >�)$ در ).رد �711D3ت )�V)�ت <�^&، %$ )�Q 93یM >/:$ 3.ا@e >�)$ را )& �Cزد، 

ای�u M�_$ ھ� ارج داده )& F.د: ا`.ل )�2ر%- )'&، >�NیB*7& <�د}>$، �Fی�C $:O}ری، 

  `*اU- و �D3* �$ �9>�)$ ھ�ی ا`=+�ت. 

-V@ھ� در ).ا &C9% Q1OV3 ھ� در ).رد $_��u M1Nس ھ�C9 ا�9دی*ه  B درج M17� $(�<

-Cا:  

ی �9ا�9ی در ا>:��ب %�در ھ� )�1ن ری�NE b1.ر و ریb1 ا9Eای& در C_� رھ9Wی ادارات %'1*"

   .")0V:Oادارات ا)17:&، ا�z:Uدی و 

در )91O %�ری  ایM ا`0 ،اC- از آ>�aی& %$ �/�ر �9د %'N$ "�9ا�9ی" )2�� 9D3ی9L< hدی*ه

 -%9F" $��d( $� 0N> 9دی*. و^& درB اری ھ�ی زی�د.F$ د�9 a7( &'( و+*ت -(./+

ر��س ا�را��


د� �
د��

زراو
���و��ن ر��س 

ا�را��

��ن ���د و ���� 
���د ���ق
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C9% hz<  "&(��C& ھ�ی %'1*ی �$ <W*هللا <W*هللا و >Q1 دی9L آن �$ آ�Uی ا9Fف !7& 

ا9Fف !�U &7ط�D>$ رد )9/1د و +�W< 9u.د  WU=ً  ا�z:Jص داده F*، در -C�J 9=ف �1\ی %$

�/& ھ.% &(�B9دار�ھ�ی دو^:&  &C9% "&(��C -%9F" -�E 0 درN> در Q.د  

از آ>�aی& %$ در 3.ا@e >�)$ ای C�1C& `=+1- ھ� و و�EیX ری�NE b1.ر و ریb1 ا9Eای& 

 01zv3 و e1Uد آنود.J Q>ز $� &C�1C 9انLزی��9دی*ه ا>*، ھ9 ی/& از L< ��91WD3  ار ار )2

 �'�?Z ��� ا?�J(���ن0N %9د ری�NE b1.ر )9B .*7/1وه ا9Fف !7& اد<� دارد %$ ")�1Dر <

�C&" اC-. �$ ای9B X1393 Mوه ا9Fف !9Z< &7ات 9Bوه Cو `=+1- ھ�ی� در �U>.ن ا

<W*هللا <W*هللا را %$ در روی� روی& �� z3.رات ا9Fف !9U &7ار )91L1>*، "�*ور از )�7@[ )'&" 

��7ن 91WD< 3 %9ده Q7/1*. ھ( M13.ھ Q1V:O( &9ایEا b1$ ری�ن و .<�U $� M:OE YON

اC�C& %2.ر در ).رد `=+1- ھ�ی ری�NE b1.ر �9L<�1 >�دی*ه N> M:@9B*ی 3.ا@e >�)$ ای 

 .-Cا &C�1C  

  C9% Q1OV3& ھ�ی <�^& در +/.)- و+*ت )'&
 

 
 
 

 
 

            
  ریb1 ا9Eای& ،W> Q�C*هللا <W*هللاُ  ری�NE b1.ر &،Q�C ا9Fف !7

            
            

  ا�NF  &C9% QCره     ا�NF  &C9%  QCره
            

 وزارت ا).ر �JرE$ ١ وزارت د@�ع )'& ١

 وزارت ا).ر داJ'$ ٢   وزارت )�^$1 ٢

 وزارت ا).ر ز>�ن  ٣ �دن و >D-vوزارت ) ٣

۴ M1^.'D( ا و*�F وزارت <*^1$  ۴ وزارت   

 وزارت `c- <�)$ ۵ وزارت +6 و او�Uف ۵

 وزارت �a3رت و `�7ی[ ۶ وزارت )�Wرزه �� ).اد )�*ر ۶

 ٧ وزارت 1zc3=ت <�^& ٧
 7/3.^.ژیوزارت )���9ات و 

 )D'.)�ت

٨ 9�F زی وزارت ا).ر�C رف ارتوز ٨�D(   

 وزارت ا+�1 و ا>/�2ف دھ�ت ٩ �وزارت اط=<�ت و @9ھ7 ٩

١٠ 
و  *اری^)� -،وزارت زرا<

 ١٠ آ��1ری
 %77*وزارت )��9EیM و <.دت 

�Bن 

 وزارت +0N و >0V و ھ.ا>.ردی ١١ و �WUی0 اU.اموزارت  ١١

 و آب ا>9ژیوزارت  ١٢ وزارت @.ای* <�)$ ١٢

 ١٣ ری�N> -C.)& ا)17- )'& ١٣
Cری� -

   9NB%�ت

       ری� -C��Y< )9%\ی ١۴
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 $� 9Z< ،2.ر% &C�Cن ا.<�U 911?3 �3 $% -Fد اظ��ر دا.J &7! 9فFی ا�Uآ ،h1'c3 در ز)�ن

3.ا@C�1C $(�< e& ری�NE b1.ر ی9C Yی از `=+1- ھ� را �$ ریb1 ا9Eای& ا>:�Vل )1*ھ*. 

 $� 9Z<M1Nا`0  ھ M9 ای�هللا *W> هللا*W> ی�U.د %$ آ�9ف !7& F9وه اB ء از ط9ف.C 91WD3

 $% -FاmB $c` &3�v923ی -O8 Yی ،-O1< &^�1J -O8 Yن ی�:O<�?@9ای& اEا -Cری�"

��ص >O1-، یY وظ $v1��N< $یB*7& از ی92U Y ی� Fی� ا ��F از ط9ف $vc3 Yی ،-O1<

9Bوه >O1-، �'/$ �$ <7.ان ی�V( Yم در +/.)- و+*ت )'& اW> ."-C*هللا <W*هللا ا@\ود: "در 

ی J.د را داریQ و �Eی�Lه J.د را داریQ. و از ایM +/.)- و+*ت )'& )� +9ف J.د را داریQ، `*ا

 ".Q17% &( ده�v:Cن ا�:O<�?@آر)�ن ھ�ی )9دم ا eVc3 9دم و( e+ ،9ای <\ت )9دم�ه �Lی�E

)۵٣(  

 $��d( $� "ن�:O<�?@اد<�ی ")�7@[ )'& ا ��9ف !7& F9وه اB ،&C�1C ال*E در X1393 Mای $�

اد<�ی 9Bوه <W*هللا <W*هللا 9Uار )91L1د %$  )�1Dر 7%� C�1C& ری�NE b1.ر، در روی�روی& ��

 Mای $:W^�1 )7/1*. ا�)�1Dر <0N %9د ریb1 ا9Eای& را "eVc3 آر)�ن ھ�ی )9دم ا@?�>O:�ن" 23

 e1N> 9 ری2$ ھ�یLزی��1.ه @/9ی ھ9 دو F '/$ در�ده، .W< &Zv^ و &c_C ف=:Jا Yا)9 ی

اC9% $% -C& >�712>�ن �3زه دم در دارد؛ ��X1393 9 ھ�v3 M1Nوت ھ�ی ^ &Zv�9L<�1 ایM ا)9 

-%2.ر، در 28- 98ده ای ا���م C�1C& ا�z:Uدی-�7L73 &C�1Cازای 3=ش در ).رد mBار از 

   &( \1:C��7F*.  ا�N:E<& �� ھQ در

 MFرو &�.�دF.اری ھ�ی +/.)- و+*ت )'& در �Bم >�O- در ا)�% 01/23 9�$71 �

در M11D3 وزارت ھ�ی  –> 9Z�C9% Q1OV3 $& ھ�ی وزارت ھ�  -E.دی %$ ھ9B 9وه  9Bدی*>*. �� و

J -1+=` -c3.د دC- ��ز داF-، +/.)- >:.ا>O- %$ در 0�E و 678 روز F M11D3*ه 

 X1393 $� $71��% 01/23 9@& %7*. درD( ،"$B9E &O^$ "و�وزرای >�)\د را 1�3$ %9ده و  -C9�@

 &:1O7E و &:NC ،ری�W3 ر�:J�C زی %9د>*. در�� Q�( �V< 77*ه% M11D3 0(ا.> $��d( $�

 S:�ری�ر %2.ر .�NE b1ری $��d( $� &7! 9فFا h1'c3 از b8 $a1:<٢١  9W(�:�C٢٠١۴ ،

%��71$ را  ٢٠١۵)�ه،  �$ �3ری S�7E Q:O1.ری  +/.)- و+*ت )'& �3زه 3.ا>b8 $% -O از ���ر

 $�"&O^و "$B9E *7% &@9D(. )۵۴(  

"D(�E$ ای U.)& ا@?�>O:�ن" 91B Q�Cی ھU 9.م در C9%& ھ�ی ��}ی& از آ>�aی& %$ در 

� )�Q ��زی )7/1*، دی*ه )& F.د %$ در %��71$ ای ��7218دی +/.)- و+*ت )'&، V< 2.ر%

اF?�ل C9%& ھ�ی وزارت ھ� C.3]  ،دQ% -C )�>7* %��71$ ھ�ی +/.)- آ�Uی +�)* %9زی

O�9ان واLزی��1\ :< h':�)& ��F*. در %��71$ ای اول ��7218دی +/.)-  �91LN2$ �$ اU.ام )

C9%& �$ ھ\اره ھ� و   &C9% ، ۵�Y1E�3 $ ھ� C9% ،۶& وزارت �$ 28:.ن ھ� ١١و+*ت )'& 

 91Jص  ۴در ا�z:Jھ� ا MN%93  ھ� و Y�از $� &C9%8*<۵۵(. 1*ا %9ده ا(  
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 9:21� $��$ C9%& ھ�ی از آ>�aی& %$ ��زی9Lان )�C�1C Q& اU.ام، ا%9dاً 3=ش )77/1* �3 ھ9

در J�C:�ر 1DNE- %2.ر  �Fن<�^& دو^- دC- ی��7*، آ>�� ایM ا)9 را >�F& از U Q�C.م  

)1*ا>7*. اD3 9B*اد وزرای ھU 9.م %��71$ ای +/.)- و+*ت )'& را �$ D3*اد 1DNE- %2.ر 

:< Mای $� ،Q1�1 دھ�)a1  :Q1C91$ا>:�Vل �*ھQ1، و از آن J�C:�ر 1DNE &(.U- %2.ر  را 23

در `* و در ا91J از�Y ھ� و MN%93 ھ�  ١٩در `*، ھ\اره ھ�  ٢٣، Y1E�3 ھ� در `* 28۴٢:.ن ھ� 

١۵  XC�73 $� م در `*ی را�Uار M9 ایB93 ای7/$، ا X^�E .*<ز�C &( 1- %2.ر راDNE *` در

:< Yی $� ،Q17% �a7C ،د.F &( $:vB 1.ن'( &C $% 1- %2.رDNE$a1   9L91 دیLN2�ای 

Q1C91( $< 1.ن و'( �F ھ� Y1E�3 اد*D3 ،ھ\ار *` �F اد 28:.ن ھ� دوازده )'1.ن و*D3 :

`* ھ\ار، D3*اد ھ\اره ھ� 678 )'1.ن و ھv- `* ھ\ار و در اD3 91J*اد از�Y ھ� و MN%93 ھ� ���ر 

  )'1.ن و 678 `* ھ\ار. 

2.ر )& 1DNE- %اU.ام در �a 0% ایM ار�Uم �9L<�1 واWO< Q�C &DU& و در `*ی %ای7/$ �3 

\1L<9ا�ال .C ه�L< M7*ی�M و 23�D3 �1*اد اU.ام در ا@?�>O:�ن از 1ا 1D3 .-C��7F*، از 

B \B 9ن ھ.� ،-Cده ا.� &C�1C 9(ا Yدر %0 ی  .C M$ ای�ھ�ی دور  $:Fmس.v<  ری�NF

`.رت >9L@:$ اC-. از ھ�L< M1Nه �3 ز)�>& %$ >�Zم د).%9اC& در %2.ر >��دی7$ >2*ه 

+�Oب دھ& +�%9B Qدد،  3.ام ��"�F �J�F "&(.U Q�Cی�C $:O}ری زای ااC-، �3 در 

� ا>1L\ و 73� زا ��U& )& )�>*. ا^W:$ %$ در را�_$ �$  ما)Q�C 9 اU.اC98 -(./+ ر�:J�C در

�Fی�C $:O}ری ھQ ��ی* ا@\ود %$ %�7ر >��دیF $7*ن >�Zم د).%9اC&، از ط9یe <*ا^- 

� ھ� �9ا ی ھ9�F $Nو>*ان ا�N:E<& و NC:& ��ی* ز)71$ ھ�ی @9`- )�� $Nوی در ھ�O

2�� از +V.ق ��17دی ( -NC Yر و ی� ی�W3 Yن ی�L:O�9دد، �3 >2.د %$ واB 2.ر آ)�ده%

  )9cوم 9Bد>*.

ا9Fف !7& در )�Wرزات ا>:����3& ری��NE -C.ری �$ %9ات �9 ایM ا)mB $c` 9اF-، %$ او در 

0N <را�_$ �� %��71$ ای آی7*ه %2.ر J.اC:�ر "��C -%9F)& اU.ام" > &N��F*. و^& در 

و 1F.ه %�ر +/.)- +�)* %9زی، ریM1218 b1 %2.ر را ادا)$  �Bم �9داF-در -C�J 9=ف آن 

� �E M�1ر )& داد. در ای:Jا ]u.( "&(��C -%9F" 9ف !7& در ردFی* ا@\ود، ز)�>& %$ ا�

� ا`�F 0ی�C $:O}ری 9Uار >91B &Nد. �J9=ف ا9Fف !7& >�O- �9ای @7%*، 28- +9

J.اھ�ن U Y3 -(./+ 01/23.)&، و آ>�Q از �W3ر !'�aی& ھ�  �W3ر 9Bای�نX'E و mEب �9:21 

m8 &N< \1< ران را�W3 &<.ده، %$ +:& درا�ی9د.  $:/< Mاز ای &C�1C 01'c3 9ف !7& درFا

)& ��7F* %$  –@�رC& ز��>�ن  –ھ�"  @�رC& وان+9%- )7/1* %$  رX1U ا`'& 28:.ن ھ�، 

 .*7F�� &( ردار.J9� ذ زی�د.v< ری دو^:& از�:J�C ت=(�D3 در Mای M:J�C 7\وی( -�E در

9Bوه، �$ >9Z ا9Fف !7&، ��یO- در 3.ا@�Vت زود mBر C�1C& �� اU.ام از�Y و ھ\اره، %$ از 

>�Lه %N< &N& 3.ا>7* ھQ ط9از 28:.ن ھ� ��7F*، "@�رC& وان ھ�" را، �$ وی�ه �W3 Y1E�3ران را 

 درC- داد، ��ی-O�M3 "&(��C -%9F" $ �� آن ھQ د^01 ایM را %$ ا9Fف !7& )7\وی %9د. 
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 Qa78 ��در �L<.L& رو>* ا>:����ت و ">�Zم +�%Q ا>.%9اC&" در %2.ر دی*، >/�3& %$ در �

      .*<91L1( 9ارU &�رد ارزی�.(  

  

  

 

 


