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	ت و �����	����ی� از ��	د�ۀ ��رت  ������ ا  
��	ن                             در ا �	

 ا%�ام ا�ی#!�� �ح!�                                                         
  


 و �� ������ ��آی� �وی! �� �� ا������ت ری��� ����ری ا�������ن ��ون 
  ھ�!اه &�اھ� ��د؟ 


 ا.���-( در ا������ت ,+��* �+���* &�اھ� �� و ,+��*  �)��(  �)�ری�ی��
   ( ��د؟ 


 و  �)��( ا������ت در ��زی ����( و  �1د-ۀ /�رت ,���؟ �� � ��3  

 و  �)��( در ا������ت ����5!ی 4!د؟ ��  ,+��*  ���ان از 

 1393.�;16در .�-( 4* ا������ت ری��� ����ری و ��راھ�ی و8ی�( روز �)7*(
) �!G5ار  ( ��د، اذھ�ن ����ری ��ری��� C�!3 *� D��3 ھ�ی  �4Bر 2014/ا3!ی;

   �K1ف  �+!دد. 
( �� Gدان ری��� ����ری �* �7زر �* ������Lۀ رو�� از ��3 � دو  �ه  �7رزات ا��


 �7Nر)� از: �  �� Gد ��O�3ز �!  �+!دد 4* آ��� ��-�!
1 - Q�7N �7هللاN 
 ز-�( ر��ل  - 2
3 -  )(T ا.��زی ا�!ف 

در .�-( 4* ھ! یU از ای� �� Gدان در درون دو-� ا�������ن .� ��ن &�د را دار��، ا � 
 V�Wر X�ای� راز دی+! از 3!ده �!ا���ده G �� *4د اY�(  �رد .��ی� دو-� و �

����ر 4!زی ز-�( ر��ل ا��؛ �� Gدی 4* .�( � ,)�  �ه /7; در .�س و ���5* 
 &�د �( �� ; -��� �� Gدان ��( �� و ��ی�ز�( ھ�ی آ�5ھ�ن و �8�1ن ���

  ��G از آن �( اط[ع ��د.  ای�Oن 
  


	ت *(اھ� '�؟ 	���ۀ ای+ ا�
  آی	 ز�!� ر�(ل 
ا5! .��ی� ��آ��Lر رV�W ����ر 4!زی از ز-�( ر��ل �!گ �!��ۀ  ��Yف در 

��زی  ��( و ارزی��( ��د و �3!وزی از /7; �1� ��ه را �!ای او ر/��G� a، ،ا������ت
  ای� �L* یU ُرخ دی+! ھa دارد:�� 

  . ���4 ( ز-�( ر��ل در ا������ت
 ��L�  ه ز-�( ر��لdر 4!زی �* وی���� V�Wاز ����� ھ�ی &�ر�( ر )���
�-��ا !ی�L �L و T!ب &�اھ� ��د،  O!وط �! ای)L* � و ���Gه ��ی( �� ا !یدر  

, *L�� ،)ی  و وا/G����� C&! )1ی رV�W ����ر 4!زی �* یU ��زی ا����7را
در �!ا�! ا !ی�L و T!ب ����. در ,)�� .�-� 4* �* ���(  در �+!ش و دی��5ه وی

 ���ان از وا/1( ��دن آن ��� ��5، ز-�( ر��ل /!���( ای� ����� &�اھ� 
.��  

ا�!ای �)�ری�ی  �)��( ا������ت از ��ی  �)���ن دو-�( در ��� �3!وزی 
ای�  �)��(، ���L اK  �� !5��ب ا��. �� Gد  �رد �h!، و��1g آی�ه ال و 
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ا������ت �* دوردوم ���O4ه ��د، ط!ح اY�(  �)���ن ا������ت در دور دوم آن 
اھ��� �. �&�اھ� ��د � ز-�( ر��ل و ا�!ف T)( ا.��زی وارد ای� دور ��

�!G5اری دور دوم ا������ت  ��ن دو �� Gد  �4Bر �!ای  �)���ن ا������ت �* ویdه �!ای 
 a�  ۀ�L� ۀ ����� و ا/��ار ����( �* دوY!N ارگ ��4; از زاویۀ �+!ش /� ( در

  �!  �+!دد: در ��ور و �+!ش آ��� 
. ای� در درون /� �� وا.� ��O3ن����( ��ز�O5 �* ر/��� /�7�* ای /�رت  - 1

��* �* ��&��ر ا����N( و /� ( ا�������ن 4* از دی��5ه آ��ن ر/��� 4*  ��
��ز�ب ط1�7( و  )K�( ای� ��&��ر ��د، V3 از �4د�ی  �k1357ر � �4د�ی 

�oوز و د&�-� &�ر�( از  ��! اY�( و ط1�7( آن  )n!ف ��. !k�4ر در اB 
�7( ����( و �اوم د&�-� &�ر�k )� ،اف!nا� ��17ت ای ) *� *�L ��

�*  )�زNۀ �� /�7�* ای /�رت در درون یU /�م ، ا/��� ھ�ی /� ( و ��! ر/�
 ��ن ا�!ف G5!� )(Tاری دور دوم  ا������ت ��د. /� ( /�رت  ��ن ا/�ام 

ا.��زی و ز-�( ر��ل 4* در وا/p ر/��� /�7�* ای /�رت را  ��ن /��7; درا�( 
و��1g ط�17( ر/���  و T��oی(  )VL1  ( ��زد، ��ز�O5 �* ھ��ن

��(  ( ��د. )���� 
را��ن و .Bف ��ی! 5!وه ھ�ی /� ( از  !G4 ر/��� �! �! /�رت ����( �*  - 2

 U���* .���* و �* ��!ون از  �N( اY�( ای� ر/���، ویdه 5!وه /� ( 
 ��ان اY�(  )�زNۀ  ��-�� آ �G /�رت.  �Nم ورود د��4ر �7Nهللا �7Nهللا �* 

ی*  �رد ��* /!ار  ( �5!د و ��ز�O5 �*  ��! ط1�7( از ای� زاودور دوم 
 r�n و ��7q  (  ،ر/��� /�7�* ای /�رت در درون ��&��ر 5!وه /� ( وا.�

 ��د. 
  

:0
	ت '4	ف و 2	د1	��7	رت و '!	رش آرا؛ ا  
�K( ھ�ی 
 ھ�ی 4[ن و ��ی+��* راه �!G5اری ا������ت ���ف و �Nری از 

(، ��hر����B ���ت و ���رش آرای  !دم در  n; ا&���ات �!ا�5! �! �!ا�5! ا��
� �4ام .� ای� ��hرت و ���رش آرا، �Nا-� و ������ رای ا��.  *L(ای

را ��s�  ( 4)�، ��ر��( ��( �ان �1� 4!د. ا � ��hرت �!ا�5!  ا������ت 
 ��5!ده در ھ! یU از  !اG4 رای �5!ی  �LO; از ���ی)��5ن �� Gدھ� و ���ی)��5ن

  �� 1ۀ  ��( در�Yی ای� ����g را ��8  ( �!د. 
/7; از � ��Lۀ  �a در  �رد �4رآی( و  kt!ی� ��hرت �! ا������ت آن ا�� 

و دو-� ����4ن  ���; ا������ت ا������ت، ��م �� Gدان ری��� ����ری، 
�* &�wص ��ظ!ان ��ظ!ان  r 4))� 4* رای �5!ی در ��Tب�ا�ا�������ن 

��O�3 دھ�یG �� ت������ز ا�7�Nر ����. آرا ��ون .�sر آ���  �ار و ���رش ز ا��
�� Gدان ری���  �5!ی و ���رش آرا در ��Tب ���ی)�ه و ��ظ! ��دن  !اG4 رای

(  �7)( �* ھ!����* و �N �( ����ری و �� 1ۀ  ��(����
 ا����، .�Lی� از 
  دارد. 
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