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  ��اھ��د؟  ��� 
	�� ���ی����ن را ��ان
	�� ���آی�    

                                                        �������ا�ام ا��ی
                                                      


!�را �����ت ی�� از ��ی� ا��� و زی	ی� ��ا�� ا������ و د��
	ا�� در ی�  
ا�� 
� �!�ر
� �	دم را در )�رت �"��� و ��ی	ی� '��م �	�� ھ�ی #"�ت 
�. �"-�زد. در +	ای*� ا �����ت  � '*(� �!�ر
� �	دم در �	�� #"�ت /*� �/���

�� رو � و  (�د�"����1�6 �� ھ�ی  �5 �234 �� 1�د،  �"�
�# 	��رت �	دم 
 ��8"	د. ا��  ��� �(9 در �!�ر
� �	دم و1�6 8"	ی  �5رت آ (� در ای� �	و�� 
�� "=م د)"2 و  �5م �4"> و ��د; � ا �����'� و  4�ه ی ا�	ای ا �����ت "�
�	�"@	دد. �	8=اری ا �����ت در  �5م  �در�� و ?"	��د; � ا �����'� +3< ری�
�ری و 

�(	ه  '�5ھ	ی ا�� Aی�B رت�( C+�*� �"�D' ار=���ن ا)��ار از آن �� �*�ان ا��
� ار
 .� 	"8 ��  

  �(�م ھ�ی �' ���' در ا�&%�$�ت "�ر!��� :

  ��  �ع  �5م ی� �"-�9 ا �����'� در ا �����ت ��ر��� � �/	وف و ���اول ا��:

 �(�م ا�,ی& :  -1

N ا
M	ی� ��Bن �	 �L*�ی اای� �"-�9 ی�  �5م ا �����'� در �(� ا ���ب ا��Jی ��ر�
ا
M	ی� �1�6 ھ	 دو #��� ا
M	ی� �2�P و آرای ارا�O �1ه �	8=ی�ه �� 1�د. 

 �L-  ی�	M
�	 �ه و �"	وز ا �����ت در ای�  �5م ا8	 ا
M	ی� �2�P آراء ا .�1�� ��
� ="  �L-  ی�	M

-R ا �� �ه �4-�ب �� 1�د. در  �5م 	را ����  "�ورد 

#� و ?"	 )��6 ا ��3ل �/"�ر و زی	�*�ی ای�  �5م ا��. در ا
M	ی��، �"-�9 رأی وا
ای�  �5م ا#=اب �"��� �(9 و  3!�  �ار �.  �5م ا �����'� ا+�T -��ن در 

�	�L*�ی  �5م ا
M	ی�� '�وی� و 'Y�یR ی�+�. �� ویXه ای�  �5م و �"-�9  ��2004ل
��6 ���4 ��ز��ن ����Z دی��8ه '��< رO". ��(�ر 
	زی در ای� ��ل ��� ر?9 


"� و 'Dی"� )	ار 8	+�. D' رد�ن ���- �T+و ��1ری از  (�د ھ�ی �� � ا  

 �(�م .���� :   -2

ی را )��6 ا ��3ل ا �����ت �	B]ف  �5م ا
M	ی�� رأ  �5م و �"-��L��*' 9 در
�"-�زد و �	 �L*�ی ای�  �5م، �"�ن +"�Yی آرای داده �1ه و 
	�� ھ�ی ��ر��� � 

ل ای\�د �� 1�د.  در ای� �"-�9، ا#=اب �"��� ی� '*��R �-�3"9 و �/3�

� �ی� �� "��� ا#=اب ����'�ً  A3 و �(9 ا��� را ای[� �"�**�. در ای�  �5م 

�"!�	ی� 1� �  R#�� ،آورد �����"!�	ی� رأی را  �
و ھ	 #=ب �"��� 

	�� ھ�ی ��ر��� � �� 1�د.   

3- :��&%
 �(�م 
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�5م و �"-�9 ا
M	ی�� و '*���L �"-�9 ����< ا �����'� در وا)C از '�["2  
ای� �"-�9 �	 �L*�ی 1	ای< ا������ و �"��� 
!�رھ� ��رد . ����د �� آی�


	ه �� '*(�ی�  ا��[�ده )	ار �� 8"	دN�� 9�-"از دو� ��
� در آن 1	ای< ی
�1�L  �@���� ب و��P� دل �"�ن دو �"-�9 ��[�وت�/' ���  C(< در وا����5م �  .

��/� �"��� و � 
� در ای\�د ��ر���ن ��P�ب و در �(� 'ا
M	ی�� و '*���L ا�
  '3�ی� ا#=اب �"��� �`_	 '��3 �� 1�د. 

  :!��ن ا1��23&�نردر "� �(�م ا�&%�$�.  آی��ه 

�-� ط���Lن و در  ا �����ت ��ر��� � ا �����ت ��ر��� � ا+�T -��ن در ھ	 دو دوره
�ی  �5م ا
M	ی�� �	8=ار �	 �L* 2010و #2005���� رO". ��(�ر 
	زی در���(�ی 

�"�  ای� در #��� ن 
!�ر �	 ھ�"� ا��س 1�6 8	+�. �1 و ��ر��� C��\� �
��د 
��یXه �-"�ری از ا#=اب �"��� ھ�ی ���/� �� � ا+�T -��ن ا����� و  (�د

 ����"� �'��و آ 	ا �� C '3�ی�  ا
M	ی�� را ��رد ا ��3د )	ار �"�اد � �5م ا ���
 �T+ی ا���ا��  	
 -��ن و ���6 �*[� در '��/� �"��� ���/� و ر�1د��

ب �"��� �� �*�ا�1*�. ا�� رO". ��(�ر 
	زی و #���� او ��ون ا��*� و ا#=ا
�6 �ھ�e*�ن از  �5م ا
M	ی�� ی�  �5م رأی وا#� ?"	 )ھ� و ��L��Pت '��� �� ای� ا ��3د

�"A  �ی. 
�  در ط	ح��ر دی@	 ا ��3ل #��ی� 
	د.  �5م رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل 
 ����1392
	زی(6�#�	ای ا�]ح و '/�ی6 در )� �ن ا �����ت از ��ی # �� (

ا�� �\�. �\�.  ��ی*��8ن ارا�O �1، ��رد 'Y�یR ھ"�kت #���� )	ار 8	+�. 
�� +�T -��ن و ��ز�� (�ی �"� ا�����  ��ی*��8ن �	B]ف '�)C و ا�"� ��ا�C �� � ا

 2"LP' رد�در � ����ی�  �5م رأی وا#� �5م و �"-�9 ا
M	ی��  ای� دی��8ه #
  �N8 �4ا�1.?"	)��6 ا ��3ل 

�	  1392�\�.  ��ی*��8ن ا+�T -��ن �	وز دوم _�ر   �

	د  Rی�Y' ت را��)� �ن ا ���
ا��س آن  �5م رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل ی� �"-�9 ا
M	ی�� �� �*�ان  �5م 


�"-"�ن ا��ر '3*"*� 1�رای  ای� در #��� ��دا �����'� ��رد )L�ل )	ار 8	+�.  �

�"!*(�د 
	د. در  �5م ����< را در �-�ده ��ز�"*� و '/�ی6 )� �ن ا �����ت  ،���

ای� �"!*(�د �*\�ه در �� 
	�� ھ�ی 1�رای ��� ی� ��ر���ن �	ای و;ی�ت از راه 
 ��ر)��� �"�ن ا#=اب �"��� ا�Y�Bص داده �1 و �*\�ه در �� ��)� �� �ه 

ط	ح  63 ا�Y�Bص ی�+�. ا�� �\�.  ��ی*��8ن در ا�]س دوم _�ر ای� ��=دھ�ی �-�
أی وا#� ?"	)��6 ا ��3ل و �� ا
M	ی� آراء �� ھ��ن  �5م ر را �Y�رت 
��6  �دی�ه 8	+�

. m	ا m*"� �1 و ا���;ل رO". ��(�ر و  ��ی*��8ن ط	+�ار او �	 �	  �5م رأی داد
  رأی وا#� ?"	)��6 ا ��3ل m"-�؟ 

  ز:ا#��ی� از  �5م رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل ی�  �5م ا
M	ی�� ��Lرت ا � �`�[� ھ�ی 

 ��د�  و ��8!7 در .45�6: -1
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�� ط	+�ار  �5م ا �����'� ا
M	ی�� �� رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل " �-
�-"�ری از 
��ون �(9 و  A3 ا#=اب �"��� ا��*�، �� ��د�8 و آ�� � ای� �"-�9 در 

�� ز�9 آ (� ای�  �5م �� YB�ص در ���/� �4	ان زده و ا�	ای آن ا @!� �"@Nار � .
�LP' 6"2 ا��. �( ���)� �� �"e"�ه ا+�T -��ن ھR��*�� 9 و ھ9 

 ���ِد ا=>اب ���5  
�  و 
:&�ر: -2

 �
ط	+�اران  �5م  L�د ا#=اب �"��� ���3ر و ��� ی�� دی@	 از ��ا��� ا�� 
��ور آ (� در ?"�L ا#=اب  رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل �� آن ا @!� �"@Nار �. ��

�"��� +	ا8"	 ��� ا��[�ده از  �5م '*���L و #�� ����< �� �(9 و  A3 ا��� 
�A و ر)��� ھ�ی �����L� Zل �� 1�د. ای� ا�	 �!
�� ا#=اب، ��ر���ن �� �"�ان 

در ا�/�د ����Z )���، ز�� �، �Nھ�L، �"��� '!�ی� و 8-�	ش '[	)� و '!�� 
�  "	ون ��ر���ن �� ا \���. و ?"	ه در دا6B و 

5ی 
��53ی @�رت در ��8د "�ر!��ن:����5ی از  -3� ABC 

 6� �5م ا
M	ی�� �� رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل �	B]ف  �5م '*���L راه را �	وی 1
�� آ�� � �� ��ی	  (�د ھ�ی دو��  �
8"	ی ��+"�ی )�رت در دا6B )�ای �3*"*� 

�*�د.  �� ،�**

� ا+�T -��ن �� ���� در #�ل �L�ر ای�P در 1	�� '�ا *�  [�ذ 
�� رأی وا#� ?"	)��6  �� ��لاز  �'���� _�L'� و �4	ان �*q ا��،  �5م ا ���

ا ��3ل �� ا��4��م ری!� ھ� و ��ی� ھ�ی _�Lت �"��� �� ا \��� و �	و�� ی 
 ��ر��� � 
� )� � �*�ی و )� �ن 8	ای� را '3�ی� �"�*�. ا��  �5م '*���L در ا �����ت

ر�1 ��+"�ی )�رت از ��ی زور�*�ان و �*q ��;ران +	اھ9  ز�"*� را در�(�
  �"*��ی�، '3�ی� رو � _�Lت و )� � �*�ی را ���6 �"-�زد. 

آی� ا���;ل ط	+�اران  �5م ا �����ت �	ا��س رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل ی�  �5م 
��- �T+ای ا	�ن �`�� ا��؟ 
�ام ا
M	ی�� #�� در 1	ای< �� _�L'� و �L�ر از �4	ان 

و 
�ام   �5م ا �����'� راه را �� _�Lت و '��/� �"��� و ا������ �� 8!�ی�
  ؟  �5م �� �L_ Cت و '��/� �� 1�د

  :؟ 
%&��ی� .����  و ا�,ی& ، �(�م 

�	B]ف ا���;ل ط	+�اران  �5م ا
M	ی�� �� رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل، ای� - 1 

�� ی�  (�د ا ����� و ��ز'�ب دھ*�ه ی آراء و اراده ی �	دم �"-�9 �M���� ��ر���ن 
ورود ا+	اد +�)� �]#"� ھ�ی ��ر��� � #�� ا+	اد در )�رت �"��� ���� �"	�� �. 

�� ��ر���ن در �-�	 m*"�  �5�� �234 �� 1�د.  6"Y4' اد و +�)� '/�"9 و�� ��

**�ه 'LP"2 )� �ن در و��د ا+	اد +�)� ار و �5رت @��Nر���ن �� �*�ان  (�د )� � 

�1ی-�@� و �]#"� ھ�ی ��ر��� � �-"�ر Z"/s و  �
�رآ�� ��)� �"�� �. Z/s و 
+-�د �"!�	 در  (�د ا�	ای� دو�� �-��� �"�*� و  *� را ��" �'�ا � ��ر���ن ز�
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ا+�T -��ن 
� ی�� از 
!�رھ�ی آ��ده �� +-�د ���� �(�ن ا�� ھ�e*�ن در )�Pر 
. در #��� 
� ��ر���ن �1ی-�� و ��)� B�اھ*� �� �ه '	ی� 
!�رھ�ی +��� د "� �دآ�

 .�*
�� آ�� � �"��ا � 
!�ر را از �"-� ��;ی +-�د �"	ون  	_`�  

�� رأی وا#� و ?"	 )��6 ا ��3ل در  - 2 �'�� ی�� دی@	 از 'L/�ت  �8�ار  �5م ا ���

. '\�رب دو دور �"!"� ا �����ت آرای ��ی"�  ��=دان �	 �ه �	�"@	دد��  ، Z/s ��ر���ن
��ر��� � ا+�T -��ن  !�ن داد 
� در ای� �"-�9 �	�B از  ��ی*��8ن �� رأی �-"�ر 
�"A از m(�ر ��"�ن  [	  ِ�"/�� ���6 ��ی��� 
!�ر �
��ی"� وارد ��ر���ن �1 �. در 
�

��	 از ی� ھ=ار رأی �� �J�ی� ��ر���ن ر�"� �. ��ر��� �  ���	�B  ��ی*��8ن  

*�، ی� ��ر���ن Z"/s �1	ده  �"�
	�� ��ر���ن ' ��ا��Jی آن �� m*� �� رأی 

  �� 1�د.  

 ا���;ل ط	+�اران  �5م رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل در ا �����ت ��ر��� � �\�ی  - 3

�	 ��م ا#=اب �"���  �*� �5م '*���L و ����< �� �(9 و  A3 ا#=اب �"��� 
�� در '/�رض �� '��/� +	ا8"	 و ���،  � '*(� �-"�ر  ��`���� و  �در�� ا��، 

�"���، ر�1 ���/� �� � و '3�ی� ��ی� ھ�ی د��
	�� )	ار دارد. �� ویXه 
 �� �'������[� رO". ��(�ر 
	زی و #���� وی ��  �5م '*���L و ����< ا ���

L  � �)�ا#=اب �"��� ���3ر و ��� ��/�رض �� و��یR و ���["� ھ�ی ��� و  دِ �
  �. )� � � ا�

'��/� و '3�ی� ���/� �� � �� YB�ص '3�ی� ا#=اب �"��� �� �*�ان ی�� از 
��5ھ	 ا��� ���/� �� � در ا+�T -��ن از و��یR رO". ��(�ر و #���� وی 

'��/� �"��� ور�1 �1	ده �"!�د. '3�ی� ا#=اب �"��� 
� از ا�=ا��ت 
� 1(	و �ی د��
	ا�� ا��، ���/� را از ���/� )��� و )L"�� ای �-�ی ���/

��4�ل �� ��زد. و '*(� در 1�6 8"	ی ���/� 1(	و �ی ا�� 
� '[	)� و 
'/�ر�sت )���، �Nھ�L، ز�� � و ?"	ه ��ی B�د را �� و#�ت ��� و ��ا�� 

  ا������ �"�ھ�. 

  �5م ا �����'� '*���L و ����< �� �(9 و #J�ر ا#=اب �"���، �	B]ف - 4

ن را از '*A و '/�ر�sت )���، ز�� � و 'Y�ر و اد��ی ����[�ن ای�  �5م، ��ر��� 

*�ر �"�� �. 	� �LھN� �� C(ی� در وا �
 A3 و #J�ر ا#=اب �"��� ا�� 

ا#=اب �"��� در ��ر���ن Z"/s ��ی B�د را �� ��ر���ن ���3ر و ���9 �"�ھ�. 
�**� و ��  �رت �"��ان 8[� "� 6�� �"��k-� ���/	+�  ��=دھ�ی ا �����'� B�د 

� را  ��=د #=ب B�د �/	+� �� +	د +�)� �1ی-�@� ھ�ی ��ر��� 
� ی� #=ب �"�

M	ت ا'[�ق ��  ��ی�؛  ��در #��� 
� در  �5م رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل ای� ا�	 
  ا+��. 
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1�6 8"	ی ��ر���ن �-k�ل و ���3ر �5م '*���L و ����< در ا �����ت  - 5 �� 

�	�-�� د  A3  در ای�  �5م �
ار �، �� ھ��ن #� �� ا \���. ا#=اب �"��� 
�"=ان �-k��N� �"ی	ی �1ن ��; B�اھ� ��د. در #��� 
� در  �5م ا
M	ی�� ا��Jی 

ا#=اب ��ر���ن �� �*�ان ی� +	د از k-� �"*m��N� �"ی	ی �	B�ردار  "-�*�. ا��Jی 
در ��ر���ن در  �5رت و ����@�ی� �Z��J )	ار �� 8"	 �. #=ب �� �*�ان ی�� از 

��Bز���-"�ر آ (� در �(��ی �	دم، دو�� و  (�دھ�ی �� � از �@	 �	ا�C  �ظ	 و  A3 
�*��. در  �5م ا �����'� ا
M	ی�� �	 �L*�ی رأی وا#� و ?"	 )��6 . �`_	ی ای[� �"�	�

ا ��3ل،  ��ی*��8ن ��ر���ن در �	ا�	 �	دم #�زه ھ�ی ا �����'� B�د �-k��N� �"ی	ی 
ا#=اب �"��� �	 +/��"� و 
�ر
	د 
��	  !�ن �"�ھ*�. �	دم  "=  �"��ا *� �� *� 

 .�**
�� اNB آرای �	دم د�� ی�+�� ا �، اِ���ل  �5رت  �
  آ (� �	 �L*�ی '/(�ا'� 

 #� و ?"	 )��6 ا ��3ل از ی�P	ف ز�"*� را در ا �5م ا
M	ی�� در ا �����ت �� رأی و - 6

1�6 8"	ی ا��زی-"�ن '"_D	N8ار �	 دو�� و #���� در دا6B ��ر���ن  ��-�� �)� �
��ر���ن را ��[	ق و #�� ��/�رض  @(�"�ارد. در R �� ����# �"*m دی@	  ز�"�*� و ا

 ِ�����"=ان د���B و  [�ذ #���� در ��ر���ن ��; �"	ود و ��ر���ن ا�=ار د�� ی� #
  . �� 1�دآ��ده در +-�د و ز��م داران +��� 

  �(�م 
%&�� ا�&%�$�. :

 �e آ �� ���' �� �
م رأی وا#� و ?"	)��6 ا ��3ل در ا �����ت در ��رد زی� (�ی  �5
8[�� �1،  �5م ����< ا �����'� در 1	ای< �� _�L'� و �4	ان ا+�T -��ن راه �"� � 

��	 و �`_	 '	 ا��. ��P� ی ی� ��ر���ن	6 8"�'��/� و _�Lت �"��� در �(� 1
ا�� و '3�ی� ا#=اب �"��� _�Lت �"��� را '3�ی� ا#=اب �"��� �-��=م 
 (�دی*� �"�*�. ا8	 رO". ��(�ر 
	زی و '"9 #�
�"� او �� �!�وران ویXه '�J"� و 

اش در ای� #�
�"�  L�ِد ا#=اب �"��� ���3ر و ��� را �(� � ی 'Y�یR  �5م 

**�، در �8م  �-� �-k��"�  <ا �����'� '*���L و #��  �5م ���� �� �3�'

��وش دا A����رد. زی	ا ر�1 و ��م 1�6 8"	ی m*"� ا#=اب �"��� را وی و #
�� اراده و  �@�-�'3�ی� ا#=اب �"��� و '4�ل آ (� �� ا#=اب ���3ر و +	ا8"	 ��� 

ی�� از راه ھ�ی �`_	 و �/3�ل ر�1 و ����	د رO". ��(�ر و#���� وی دارد. 
'3�ی� ا#=اب �"���  �5م ����< ا �����'� ا�� '� ز�"*� �	ای �!�ر
� ا#=اب 

ا#=اب �"��� در )� � � �-��� 1�د. �"��� در )�رت �Y�رت �*�3P و 
�	و�� �!�ر
� در )�رت �� '�ا *� '�ا �ی� و �1ی-�@� B�د را �� �*�ان #=ب 

  +	ا8"	 و ���3ر ���  !�ن دھ*�. 

�� در ا+�T -��ن �� �Lار '��/� ی �"��� و ا������ ا��*� و از '4�ل " �-

در آرزوی ای\�د ���/� )��� و )L"�� ای �� ���/� 1(	و �ی #��ی� �"�**� و 

ا+�T -��ن �� _�Lت، �"!	+�� و �	B�ردار از ��ا�� ا������، و#�ت ��� و دو�� 
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��ون '3�ی� ا#=اب �"���  �
 �**
 ���' ����� ای�   ،� 	L"� 	� �����3ر ��� 
ای� آرزو �234  �� 1�د. ا#=اب �"��� ���3ر و +	ا8"	 ��� در +	ای*� '3�ی� 

   � Z/s و ا �P4ط ا#=اب �"���. روا#=اب 1�6 �� 8"	د،  � در 

 ��� ��	
  و �(�م ا�&%�$�. :

'Y�یR  �5م رأی وا#� و ?"	 )��6 ا ��3ل درا �����ت از ��ی �\�.  ��ی*��8ن در 
ھ"z اری ا+�T -��ن ا��. �ت '�ری� ����	د ای�  (�د )� � @Nی�� از  � 1392دوم _�ر

��  �5م ا �����'� رأی �(� � و ا���;��  �"��ا � LB< �"���  ��ی*��8ن ��ا 2+
 Rی�Y' .�*
 �5م رأی وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل را در ای� ا'�ق ��ر���ن ا+�T -��ن '��"� 

وا#� ?"	 )��6 ا ��3ل در  �5م ا �����'� ا+�T -��ن از �\�.  ��ی*��8ن �� �*�ان ی� 
�	  (�د د��
	ا'"� و ��6M اراده ی �	دم، ی� ��6 ?"	 د��
	ا'"� ا��. زی	ا ای� ا

راه را �� ا��4��م و 8-�	ش رو � د��
	ا'"� در '4�;ت �"��� و ا)��ار �"��� 

!�ر �� �*�د و �"��� را ھ�e*�ن )���، )"��L ای و ��+"�ی�  @(�"�ارد. آی� 
 >LB ای� �'���	  �5م ����< ا ��� �"
D' و Rی�Y' ���\�. �*�ی ا+�T -��ن 

  �\�.  ��ی*��8ن را �L	ان B�اھ� 
	د؟ 

  

 


