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 ����ر����ر

���دی 2014��  2001و���� ا������ن از   

)69(��ش   

� ا��را�ژ�� ���ن ھد و ا������ن ��� ا���ی �و�

� درا�ن ���ن، ��ش از	�ش �و���ِت ��ن �وزی و ��را�� ��م ھ�ی 	������� ر��راھم  اآ�

) ���ن آورد، �'ر &��د �رزی ر��س ��$ورا�#�����ن �� ھ�د و ا�"�ی �وا����! ا��را�ژ�

�،  1390دو�+ور �ود �� در ��ه ��زان ��ل ���/ور+�دی .ورت 	ذ�ر�ت. در��ِن �وا�

�، ۀ �+�رک �41� �رور��م و ا�راط 2را��، �را�ِم ��ز��ن ��و"و���1 از��0ل ���رز���

�0���0ران �ر���� 2زاری ����7د، و � ��ز، �0��ِق �واِد �/در، ا��داِد 	ول در ������$7 �

 ھ��7ر�$�ی دراز�دت در�/+$�ی �;�رف، .&ت، ��/�����، زرا1ت و�9ره �����2ده +ده

��/واھد �!  ا�#�����ن، ھ����ه �/وا��� و ��ود. 	�����ن �;�واِن رژ�م ط��ع و �+ورھ���

                                                             ا�#�����ن �� ھ�د روا�ط .������ دا+�� ��+د.  

�ؤ?ری  در&�<�7� �+ورھ�د، �/�طرر����0 �� �� &7و�ت 	�����ن دارد، ���وا�د �7�ُ$�ی

7����� آن �+ور در دھ! اوِل دوھزار و �) ( 	س از�وِط �رای ا�#�����ن ا���م دھد.  

ر ا��رِت ط�<��ن)، 	روژه ھ�ی �'�دی را درا�#�����ن روی د�ت 2ر��� و 0راِرآ��ِر ���+

��Eدی، ���وC4�� ً�1 دو���4رد دا<ردر�$ِت ��ر ر����دِن  ��2011  2001+ده، از��ل 

ا�ت  �����ن ��.رف ر�� ��ده	روژه ھ�ی راه ��زی، ���4) ��زی، �;�رف و �9ره در ا�#  
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� ا�ت و از�ون از�7طرف ھ�دو���ن �) �+ور�زرگ و رو �� ر+د درر، �وی د����ط

ار�د �� از �ظ����ِن 	������� �� آن در�/�.ِم +د�د 0راردا+�� و �� ���ِم 0وا �Eش دا+��د و د

;�ل آور�د ا�0.�دی و �رھ��� دو ��74ت (ھ�د و ا�#�����ن) �4و �2ری � –�زد��7 ����� 

ِش ھ�دو���ن در رو�ِد دو ��ره ��زی و آ��دۀ ا�#�����ن و ���رِ � � و ��ز، �/�طِرآ�7

�� ����ر�$م ا�ت، ����رآن، ���� �/واھد �ود ھر�2ه ��ِن ���ِل �وا����! �+ورھ�ی ��ط

ن و ھ�دو���ن را درا���� درج ����م:                       ھ��7ری ا��را�ژ�) ���ن ا�#�����  

                                                                                          �س از ��د�# ی �"�ول :      " 

                                                                                        ا'ول &�و�%

  ا�ن �وا��ت ��#، روا�ط 0د و/.% ���ن دو -,ور را �ر ���ی �+�ھم و ا&���د �(د �دت �����ل-1

���ن  طر��ن، ھم در �6ط# دو /��# و ھم در &ر'# ی ��ن ا�4((%، �# �طوح &�4% �ر ار��� ��دھد.    

                                                                                                       

ر ھ���ری ا��را�ژ�� ���ن طر��ن �ر ا'ول �6ِ-��ت، �را�ری، �����ِت ار�% دول، &دم �دا�(# د -2

���ل ���ن :ذا,�# ,ده ا�ت .                               �� ��� ا�وِر دا�(% ��د�;ر، ا6�رام و �

ن طر��ن، &(�# ھ�> دو4ت د�;ر و �� :روھ% از دو4ت ھ� ��ت              ھ���ری ا��را�ژ�� ��� -3

               

                                                                     : %��ھ���ر�.�ی ����% و ا�
                                 

ای طر��ن در را�ط# �# �"��ل در ھ���ر�.�ی زد��ِ ����% و در ا�ن ار���ط، ا�/�د ِ�����زم �ر- 1 
د. �,ورت ھ�ی ����,ورت ھ�ی �ظِم دو/��# در&ر'# ھ�ی ����% و روا�ط ��ر/% �وا��ت ��

ت ����% را وزارت  ھ�ی ا�ور ��ر/# ی دو -,ور رھ�ری -رده و 6د ا�ل ��4% ����ر,��ِل �ذا-را
                                                                                             در�ط< �ران ��;ردد. 

د �� در ��ز��ن �(ل ��6د و ���ر �/��� ��ن ا�4((%، �ط�# ای و 0د / -2����# �� طر��ن �وا��ت ���

د. ا�ن ھ���ری ھ� �# ھ��� دف ِ�@?�ر :ذاری �ر ا���ِذ �'���م در ا�ن �/��د�;ر �,وره و ھ���ری -
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در را���ی ���� دو-,ور �واھد �ود. ھ���ری در ��ز��ن �(ل ��6د و �/��� 0د /��# �وارد ذ�ل را 

                                                                                                      ,��ل ��;ردد:  

) ا����راِت �,�رک در �ورد ����ل ِ-(�دی �ط�# ای و ��ن ا�4((%ا4ف  

د ب) ���6ت از ا'��6ت و :��رده ,دِن ,ورای ا��ت �(ل ��6د �# ,�ول ِ-�ِب -ر�% دا�م �رای ھ

                                                                                               .     در ,ورای ا��ت

د �� :+ت و :وھ�ی ا��را�ژ�� را �# �ظوِرا�/�ِد �� 0.�ر0وب �رای  -3���طر��ن �وا��ت ��

ھ���ری در &ر'# ی ا��ت �(% �# راه ادازد. ا�ن :+ت و :و ھ� �و�ط �,�وران ا��ت �(% دو 

�ِت -,ور رھ�ری ��;رددو ,��ل �,ورت ھ�ی �ظم و �,ر�� ���&% �# ھدِف ��و�ِت '(< و ا�

ط�وی ��,ود.    �                                                                                                  

ھ���ر�.�ی ا���% ��ن طر��ن �# ھدِف ��و�ِت ��ش ھ�ی �,�رک و /دا:�# در ���رزه &(�#  -4

��در، �ول ,و�% و د�;ر /را�م 'ورت �رور��م ��ن ا�4((%، /را�م ��ز��ن ����#، ���0ِق �واِد 

                                                                                                            ��;�رد.   

ھد �را��س �+�ھم �����ل، �وا�ق �# ھ���ری در ز��# ھ�ی آ�وز,%، �/.�زی و �ر��# ھ�ی  -5

                                                   ی �(% ا��ت ا������ن ����,د.      ار���ی ظر��ت �رو ھ�

 ھ���ر�.�ی ا��'�دی و �/�ر�%: 

".د طر��ن �# ��و�ت و �و�"# ی ھ���ری در ��ش ھ�ی �/�ر�%، ا��'�دی، &(�% و ���4و/�� ��

.��% �وده و ھ�0�ن �� ;�ه �# �/�رت و ا��'�ِد در �6ل :��رش، �# ��و�ِت ھ���ری ���ن ���ر ار:�

د، ��".د ����,د. د :% ������ %�"                                        -# از ��ش ھ�ی �/�ر�% و '

�ن دو طر��ن �# �ظوِر ا�,�ِف ���داِرا������ن و :��رِش وا���;% ھ�ی �����ِل ا��'�دی �� -2

د �� در�"��ق و �وع ��,�دن �# ھ���ری ھ�ی �ود در���6�% 0ون زرا&ت، ���-,ور، �".د ��

�وِل ���ط�ت، �را��ورت، �,ا�,�ِف دھ�ت، ا���راج �"�دن، '"ت، ارژی، ���4و/% �"(و���%، ار

ھواوردی ُ�(�%  و ���ر &ر'# ھ��% -# ���ن ا�ت، طر��ن  روی آن �وا�ق دا,�# ��,د، ا�دام 

د.   ���                                                                                                             
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د �� :��.�ی �و?ری را �رای ا�/�د ���ی ���&د /.ت ار���ی �/�رت   -3���طر��ن �وا��ت ��

د. ا�ن :�م ھ� ���واد ,��ل �وارد ذ�ل ��,د:                                        و�ر���# :زاری ا�/�د -

 ا4ف)ا�زا�ش ���6ت از �ر���# :ذاری:

# طرزا4"�ل ھ�ی �ر�وط#، ا�زا�ش ��ش در ر�� �وا� �Jر �"ر���ده ��زی ا�وِر :�ر-�ت و ���ر  ب)

                                                                             ای و -�ھِش �در�/% �وا� �"ر�# ای.

�ل ھوا�% �# �ظور �,و�ِق روا�ط �/�ر�%. ج) ھ���ری در/.ت ا�/�ِد �د��ِت �6ل و 

ر'# ھ�ی ���داری و ��4%  و �.�ود ِ��.��ت ���# و �روضد) ھ���ری در &  

 ه) ا�زا�ش ھ���ری وھ�Lھ;% در .�د ھ�ی ��ن ا�4((% �/�ر�% ، ا��'�دی و ��%4

�داِر )  طر��ن در �� 0,م اداِز �(د �دت، �����زم ھ�ی �ؤ?ری را �رای د�����% �# �و�"# ی ��4

ن واھد �ود �� �"��ل ���ن .�د ھ�ی ا���% و ھد ی �@���/�رت و روا�ط ا��'�دی دو /��# ا�/�د �

                                                            ,ود.  ا�دا��ِت �,�ص ,��ل �وارد ذ�ل �واھد �ود:

�ری �ط�وی/ و�O�% در دو -,ور �# �ظوِر :��رِش �/�رت، ا��'�د و ھ������.�ی  ا4ف)  �,و�قِ 

;                                                                                                         %.ھ�ی �رھ

�ت ب)  �+و�ض ِ'��6ت �# .�د ھ�ی ذی ر�ط ِ دو -,ور �# �ظوِر ��ِش �,�رک �رای ����ِن ا���

                                                  /.ت ظم دھ% �#  �/�رت ِ�ط�وی در ھ���ری �� دول ?�4ث.

�ِش ھ���ری ج) ار���ی ��,�ر -�+�ِت ا��"# و �وان ِر���ِت ��ن اO�- %))�4 ھ�ی دو -,ور �# و��(# ا�زا

                      ���ن �ؤ���ت ����ن -�+�ت  و ا��در ��زی و ا��+�ده از ���4و/%  ھ�ی �"�'ر.

�ر ���ن ا��ق ھ�ی �/�رت  و '��� دو -,ور. د) �,و�ق ھ���ر�.�ی  و���  

آ�ده  طر��ن  �� درِک ا�ن -# ھ���ر�.�ی ا��'�دی �ط�وی �� ا�ِر ��6�% در �@��ن ِر��ِه  ا��'�دی -5

د �� ھم �# 'ورت دو /��# و ھم از طر�ق ��ز��ن ھ�ی ���ھر �(ت �6�وب ��,ود، �وا��ت  ��

د. �ط�وی �# �ظور ار���ی ھ���ری ھ�ی ا��� ھ���ری ھ�ی��'�دی �ط�وی �� ��د�;ر ھ���ری 

  ا��'�دی �ط�وی ���د:
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ده ی ا4ف)��ل ِارژی -# و'ل -�آ���ی  �# ظ.وِر ا������ن �# �?��# �6راِق �/�رت، �را��ورت و ا

R�.,ود �ر-زی و/و�% ا�ت و روا�ط ِآزاد و � �6دوِد �را��ور�%  و �راز��% را ���ر ����زد، �  

ط�وی ��ر-ز ���د� %�� ب) �را�,�ف �روژه ھ�ی ز�ر �

 ج) �@��ِن ��ود و اد�Jِم ا��'�ِد ا������ن را �� ا��'�ِد /وِب آ��� و ا��'�ِد /.�% از طر�قِ 

������ل، ��.�ل �� ���       د:,��ش ِ��زار ھ� �رای ا��"# �و�4دی ا������ن و ھد، �# �و/# �# �

ط�وی را در 0.�ر0وِب ��ز��ن ��رک -# ھردو -,ور &�و�ت آرا  دارد، ��و�ت د) ھ���ر�.�ی �

د.,���                                                                                                               

 آ�وزش و ظر��ت ��زی : 

دا# و ���داِر ا������ن و �ر 6�ب -ُ�� ھ�ی ���و� -,ورھد �# �ظوِر �@��ن ِا�,�ِف دراز �دت- 1 �

ی �و/وده، �ود را ��".د ��داد �� -ُ��.�ی �ود را در ا�,�ف و ظر��ت ��زی در ا������ن ادا�# 

                                                                                                                    دھد.

%، ا4ف) ا�ن -ُ��.� �ر &�وه ی ���ر &ر'# ھ� و �� ا"��ِ��و4و�ت ھ�ی ا������ن، در ���6ت زرا&�

                                                                                �"�دن و '6ت ���ر-ز �واھد �ود

�ده  و ا�,��% -و�0 در���6ِت دور ا�� ب) -,ورھد ھ�0�ن  �ود را در �و�"# ی ��,�ر �روژه ھ�ی

                                                                                    ���6ِت رو����% ��".د ��داد. 

ن طر��ن �وا��ت �ودد �� روا�ط .�د�ن ���ن �6و�ت ھ�ی ,�ن را از طر�ق �,و�ق ھ���ری ��� -2

د./�ِب ھد �/�رِب ����م ھ�ی .�دی، اداری، ����% و وزار�.� و ار:�.�ی ���طر��ن ا�/�د 

��زھ� و % ا��'�دی �و�ش را ��?��# �ر/"% -# ا������ن ���واد �ط�4"# -رده و ازآن در رو,

                                                             وا�"�ت ھ�ی �و�ش �.ره �;�رد، ارا�# �واھد -رد. 

# ��ش ر - 3 ��# �رای ا������ن -# ��(% �و�O�� ور��# ھ�ی� �����#  و /�ِب ھد  در0.�ر0وب ِ�ر

(���ت و �ر ���ی ا��را�ژی و��� ���6ت از �6'��ِت &�4% در ا������ن ا��وارا�ت، :��رِش �"

�ر��# ی �%) و( آی �% �% آر) و ( آی �% ا�ر'ت ھ�ی آ�وز,% در ھد را از طر�ق ِ�ورس ھ�ی 

 ھ�ی ھز�# ,ده ی 0د /��#، �داوم �واھد ��,�د.                                                            
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ی ا4ف) �# �ظوِر ر�ِ� ��ز�دی ھ�ی ا������ن، ھدو���ن، راه ھ�ی ���ن را /.ِت �و�"#  �ر��# ھ�

�ری و اداره، ُ/�ت و /�6'�(% در �ؤ���ت ِ�6'��ت &�4% آن -,ور در �/و �ش ھ�ی ط���ت، ا

                                                                                                       �واھد �ود.  

ھد در0.�ر0وِب ���6ت از ظر��ت ��زی در �6و�ت ا������ن، �# �راھم ��زی �ر��# ھ�ی  -4

 %�� و ���ِر ���6ت ھ�ی ظر��ت ��زی در ��ش ھ�ی ���(ِف �6و�ت، �# ,�وِل �وایآ�وز,%، ��

# ادا�# �واھد داد.   �                                                                    ا/را��#، �����#  و �

��ِز ا������ن �# ��و�ِت �6و�ت و اداره در �طوِح �(% و �راھد در  -5 #� S�/�رِب �و����ش را �(%، 

%�� در &ر'# ی �6و�ت داری در �ط< �(%، ا��4�%، و4�وا4% و اداراِت �6(%  و ھ�0�ن -ُ�� ِ ��

، ارا�#  �رای ا�/�ِد ����ِم دا��%  و ��(�% �د��ت ُِ�(�% -# �� وا�"�ت ھ�ی ا������ن ����ب ��,د

���د.   ��                                                                                                             

                 &ر'# ھ�ی ا/���&%، �رھ;%، /��"# �د% و ار���ط�تِ  �ردم �� �ردم:     

ر �# ادا�# ی ��ش ھ� در را���ی :��رِش ��,�ِر روا�ط ِ�و/ود ���ن �رد��ِن دو -,ور، طر��ن در ظ

 و ���د4# ���ن ��ر��4.�، ر��# ھ�، ز�ن، /وا�ن، ���6ِت ورز,%، &(�%، �رھ;% و دارد �� �"��ل

                                                    ,�'�ت ھ�ی ��ری  و د�% را  ��,�ر �و�"# دھد.       

، ر,ِد ا������ن ، �� ��ر-ِز ��,�ر روی ھر، اد���ت، ,"ر و �Jره –طر��ن از طر�ِق ���ِد  ھد  -2

روا�ط ا/���&% و �رھ;% را ُ/�ت و /و �وده و ,����% د�ت آوردھ� و ��راث �رھ;% ���ن 

��ن را :��رش ��دھد.   �/                                                                                       

�ل، طر��ن ���د4# ی ��,�ر ���ن ��ز��ن  ھ�ی ر��# ای را در 0و-�ِت �"��4ت ر��# ای آزاد و �� -3�

د.  ,���� ��                                                              در -,ور ھ�ی �و�ش �,و�ق  و ار�

4- �.,�ِر و ھ�0�ن �رای �.�وِد و�"�ت ِ ا� طر��ن �رای ا&��ی /��;�ِه ز�ن و 6�وق و �"(���ِت آ

��ر و �"�ف �ر در /واِر ,�ن، �"��4ت  �واھد -رد. �                                                       

د طر��ن �رای �,و�ق و :��رِش �"��ل و آ�د و ,ِد ��و% ���ن �رد��ِن دو -,ور، �وا��ت �� -5���

د . طر��ن  �'د دارد �� :    �� �وا&د و ��رراِت  �+ر���                 �رای ا���ع دو -,ور را آ��ن 
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.ا4ف) ���دOت ِ �ور���% و ھ���ری ���ن ��ز��ن ھ�ی �ور���% در دو -,ور را ار��� دھد  

د���             ب) �وا��ت ��# ھ�ی �واھد �واد:% ���ن ,.ر ھ�، و��Oت، ا��Oت دو -,ور را �,و�ق 

د، ��ش طر��ن �رای ��.�ِل �����ی 6�و�% -# ا���ِع �� -,ور در-,ور د�;ر در آن در:�ر ��� -6,�

% �رھ���ری 6�و�% �����ل در �و�و&�ت ِ�د% و /زا�% د�ت ��� %���د.    �واھد -رد �� �# �وا���  

��ن دو -,ور،  /.ت ِر,د ِروا�ط ���ن /وا�� �د% �# و�ژه �راھم آوری ز��# ���دOت ��ری -7

د:% از ھد " -# �ر-ب از ,�'�ت ھ�ی �ر/��# �# �� –طر��ن �'ِد �@��ِس " ��ِز �دور ا������ن �

                                                                           &ر'# ھ�ی ���(ف ��,د را دارد.    

د ��  ھ���ری و ���د4# در ��6# ی ورزش را ار��� دھد.  -8���                       طر��ن �وا��ت ��

د �� از �/�رِب ��د�;ر در�'وِص ارز,.� و .�د ھ�ی د�و-را�% -# در � -9ر طر��ن �وا��ت ���

م ھ�ی ، ا'��6ِت ����دارده ی �,�ر-ت، �وز�� و �+و�ِض �درت، روا�ط ���ن �ر-ز و و��Oت / ا��Oت

                    ا������% و �Jره ����,د، ����وزد و ا�ن �/�رب را ���ن ��د�;ر �# ا,�راک �;ذارد. 

د �� ���دOت ���ن ��ر��4% ��ن دو -,ور را از طر�ق ��ز��دھ% د� -10���دارھ�ی طر��ن �وا��ت ��

د.    ھ��ت ھ�ی ��ر��4% و �ر �رار :روه ھ�ی دو��%���                    ��ر��4% در دو -,ور ا�/�د 

: #�� 0;و;% ا/رای �وا��ت 

ا�ن ھ���ری ا��را�ژ�� در 0.�ر0وِب �� ,ورای ھ���ری -# �و�ط وزرای ��ر/# دو -,ور رھ�ری 

# �,��ل /(�# �واھد داد.                      O�� ط��ق و ا/را �واھد ,د. ا�ن ,ورا�ود، ,��          

2- ، %�� ا�ن ,ورا �ر-ب از:روه ھ�ی -�ری �,�رِک /دا:�# در �'وِص �,ورت ھ�ی ����% و ا�

% ھ���ری ھ�ی �/�ری و ا��'�دی، آ�وزش و ار���ی ظر��ت و ����ِل ا/���&%، �رھ;% و /��"# �د

د :�ِن &�4% ر��# �����ِت وزارت ھ�ی �ر�وط ��,ود.���                                     ا�ت -# ,��ل 

 �# �6ض ا�/�ِد �����زم ھ�ی �و/ود، :+ت و :و ���ن طر��ن در ,ورای �ذ-ور �دJم �واھد -3

        ,د.                                                                                                                          
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  : #/��واِد �.وری ا���% ا������ن و /�.وری ھد، �� �@-�ِد �/دد �ر ��% از �ج

ا���% و ��د:�ر �"�ھده ی دو��% ���ن �6و�ت ھد و �6و�ت ,�ھ% و�ت 

0�ن �,"ر ا�ت :  " '(< و 1950/وری 4( 1328/دی  14ا������ن، �ؤرخ  #- (

�ِن % �و/ود ���ن �رد�دو��% /�و�د ���ن دو �6و�ت -# �رای 6+ظ و ��ِط روا�ط ِ�(�

�ش -,ور,�ن �واھد -و,�د، ������ت �6�ق ���د" ، در را���ی ا�ن ھ���ری �# �

                                                                                    ��رود.        

 Sر���� #����'(% -# ھر ) در دو ��#  ا2011ا-�و�ر  4( ��1390زان  13ا�ن �وا�

 .��د�� �# ز��ن ھ�ی ھدی، �,�و، دری و ا;(��% ����,د، در دھ(% /د�د �# ا��� ر

                                                       

ر��س /�.وری ا������ن                                           'درا&ظم /�.وری ھد 

  "  

(ادا�# دارد)                                                                                         

 


