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  ��ر ��ه ا
�����ت ا���
	��ن ���دن              

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


 	�د �� ������  17(ھ"�ز ��ن �
ی وزی
 	�ر�ۀ ای��ت ����ه ا�
ی�� �� از دو��
، �� �� وا8":� ;:9ا8+ �� د���ر ا8
ف 6"5 ا�34زی )2014آ-,+8/ 1393ا��


وری 	�ا;� و از ��A@�+ 	�د �� ?<,�=  در -��:�B 
�� ?�DیFی�ن ط�Dع، ��
 او را �6
 -�+؛ در �4@5 �� ?�3م DG,�ۀ دو ��ر رG+ و آ�� و A� رت در دو@+ آی"�ه�J


ار دا8+. J رت�J =�,>? 
ی وزی
 ���9ر �
 �L"�ی ھ�3�:M;���  
  

  ری�, ھ� و ا
*()ه ھ�ی ���&%$ ا#�ف !�  ا���زی:
�@�A� 5 ازNA� +���4 ���N? رت ی��J =�,>? 
� 
+ د��
6"5 ا�34زی �


ک از ھ
 دو ?�= �� ;��P را ���4+ و�4ت �5D -9ا��8 ا;�، �� ا	�Oف �N�

ادی �Wن: ��U3 	�ن ھ�3رد، STJ ا@�ی ھOل، Gدد. ا
:�� 
درو;5 ?�= وی �


 �Jم -
ا �� �8ت �� X�"Y و +D� ن�ZGب اF4 ی�\Y5 از ا	
ا�U,� ��B�34د و �
>? 5DXه ھ�ی ا
]W از 
,�= �Jرت ��A@_ ھ,�"�. ر^�� �3[�ر �
زی ی�5 دی:

  ای ��زی ا�+ �� �� ?<,�= �Jرت �
 ;���ز-�ری دارد. 
�5NA دی:
 از ا;:�Fه ھ�ی ��A@�+ ا8
ف 6"5 ا�34زی �� رو��4 و دی�-�ه 	�دش 


دد �� ��ورھ�ی ����5 و ذھ"5 وی ای ?<,�= �Jرت را �
 ;53 ?��� و :�� 
�
�9ی
د. ھ= ر^�� ?�= ?��ل و ?�وام و ھ= اY\�ی ار�8 و ����ی �D�A_ او در  ;53

 SA�"� 3[�ر�ای ?�=، ?<,�= �Jرت را وا-9اری �J +�4OX;�;5 و ر�53 ر^�� 

 �NGر و ?�ط�c 	�ر�D? 5<5 �5 �"�. او 	�د را �
;�ۀ ا5DX و 5UTJ ا;����Aت dدر ا

OXهللا و ?�= ا�LY هللا�LY +�@�A� ای5 و ھ�اداران آ;[� را �� ���ا;� و
�4ت و ھ3:

وزی ?�= ?��ل و ?�اوم و ری��+ �3[�ری ا8
ف 6"5 ا�34زی، �6
 �J;�;5  و ��

 5� 5>D? د��
 -Fاری �"�5 �
 رو;� ?���ت ����5 و ا�"��5 ��dا �;�- 
�J�G ھ
.�""�  

  
  ا#��0ه �ح�/0, �� /� ا
*()ه ھ� و .�ا�- ���&%$:


ک  �����L و ارزی���A� 5@��ن�N� +@دو ���N? درو;5 ?�= ?��ل و ?�اوم در ��رد

ار دارد: J +�ھ�ی ;�در ��B
G 
  ی� دو@+ و�4ت �5D و ر^�� ای ?�= در ای ��رد، �

ھ"�ز �
;�ۀ ا5DX و 5UTJ ا;����Aت �LJ از ��ی�ن ��ز�38ری آرا و ��ا ��زی   - 1

ف آرای ��ک از ;���ک، ;��gAN ا�+. ای در �4@5 ا�+ �� �
 	Oف ا8

6"5 ا�34زی و ?�= ?��ل و ?�اوم، د���ر �LYهللا و ?�= ا�4OXت و ھ3:
ای5، 
5 �
 �L"�ی ���Uرھ�ی LD>? ل آرای�Tد را در ��ی�ن ��ز�38ری آرا و ا��	وزی 
��

 ا@5UTJ 5DD3 و ا��"�ب ;��9ی
 �5 	�ا;"�. ��  
2 -   ،5UJ5 و واDX5 از آرای اLD>? آرای h���? ت و���A�;ف ��زی ا��ون 8��

�9ی
ش �
;�ۀ اOYن �8ه از ��ی ?�= رS�J ;�����3 ا�+. در �4@5 �� 
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و�Y+ 	�د را از �9ی
ش رS�J و ی� ر�L�Jن ا;����Aت �5 N� ،ت���A�;ۀ ا�;
�

د. �-  

?�= ?��ل و ?�وام و ر^�� آن �� �38ل ر^�� �3[�ر �
زی در وا�"P و   - 3
�L�8ر ?�ھ= و ا�Wهللا، د�LY ی��+ د���ر
� S�Jر =�? +�@�A� ی در��ه 

�����L و ارزی��5  ای ��A@�+ ھ,�"�. آ;[� ای ��A@�+ را ��M��; 5 و زود 
-9ر ���ا;"� و ��ور دار;� �� در �Xرت ;��ز �� آ��;5 �5 ?�ا;"� در ?��� �� 


ی� �� ��A@�+ ھ� ;<Tۀ ��ی�ن �:9ار;�؛ �����L ای �� �,��ر ]J ای�J

;�ک و ;�در�+ ا�+. T	  

ا�L�8ه دی:
 ?�= ?��ل و ?�اوم �� �
دا8+ ;�در�+ و �6
 وا5UJ از ����+   - 4
 
� 5"�L� ت���A�;ۀ اM��; ۀL;�� hن یOYا 
� 
و دی�-�ه ا�
ی�� و 6
ب �


وزی ?�= و ?��ل و ری��+ �3[�ری ا8
ف 6"5 ا�34زی ا�+. ا�
ی��ی5 ��

وزی �� یh ط
�G را، از ھ� �� ز��ن �4ل و �Jل ?� �"�ن ���ن دا��8 ا;� �� ای

 .�;
  ھ
 دو ط
ف ;53 �9ی

ا4+ ���ن دا��8 ا;� �� X �� 5 �8ن�
6 ;��ۀ دی:
ی را �� ا�
ی��ی5 ھ� و ����ی
 ً�3D,� �� ت���A�;ۀ اM��; از 
j; ف
X ،ف

ک از ھ
 دو ط�N� +@ا�5 ��دن دوF@ا


دد. :�� 
  ی�5 از دو ;��Fد �� Y"�ان ر^�� �3[�ر 	�اھ� ��د، �
5 -  
?�= ?��ل و ?�اوم در ��ی�ن ?5��3 ای ا�L�8ھ�تِ ;�58 از  ا�L�8ه دی:


ک ی� دو@+ �N� +@دو 
� 
�����L و ارزی��5 آ;[�، ����ل �
دن �9ا�
ه �
و�4ت �5D �� از ��ز�38ری آرا و اOYن ;��Mۀ ا;����Aت ا�+. آ;[� �� 	�د 

 را �
;�ۀ ا;����Aت و ری��+ �3[�ری �5 �"�ار;�، ���Bع ?<,�= �Jرت را ��

ا �از اOYن ;��Mۀ ا;����Aت �� Y"�ان یh ا�
 ?�5D�3، �"��5 و �6
���J ا

 .�""� 5� 5>D? 
;��ت ا5DX ا�L�8ه آ;[� در ای ����A; ،�L,+، �� ;�رو8 ��دن ;��Mۀ ا;����Aت 
 5�

وزی ?�= ?��ل و ?�اوم و ا4
از ��� 
� 5"L� 5�;�3B �;�:mدد �� ھ�
:�� 
�

  = و��د ;�ارد.ری��+ �3[�ری از ��ی آن ?�
 ;���M ای از ��ی ?�= رS�J(ا�4OXت و ھ3:
ای5)و  �"W ش
و دوم، �Yم �9ی

?�ULت دا	5D و 	�ر�5 ;�58 از آن، 8[� ��
وزی را در ��م ?�= ?��ل و ?�اوم �� 
  ?N�ُ 5AD"�ه ��ل �5 �"�. 

  
  راه �- 3(	$ و ��ر ��ه ا
�����ت را 3*�
, �  �2ان ��ز��د؟

ا�
ی��ی5 ھ� و 6
ب �� �<�ی دو@+ ا�ZG;,��ن و �Ldت ;�jم  ;��ۀ رو8 آن ا�+ ��
����5 و ا�"��5 ����د �� �5��j; h3 و ��@5 آ;[� �,�:5 دارد، 	�ا���ر 

 5D� ک ی� دو@+ و�4ت
�N� +@ھ,�"�. دو S�Jدو ?�= ر 

ک ھ�N� +@دو ���N?
� �W ��;از آ 
j; ف
X ت ���8؛���A�;ا ,5 ��ی� ���oل ھ
 -�;� ;��Mۀ 5UTJ ای
  �� Y"�ان ر^�� �3[�ر در ��ی�ن �38رش و ا��Tل آرا وارد ارگ ���� �5 �8د.  

 �4@+، راه U� �4\� ا;����Aت و -�NیP ��ر -
ه ا;����Aت در دو ;��� �"W در
  	�XO �5 �8د:
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8��ف ��زی ا;����Aت و ?���h آرای ��ک از ;���ک در �[+ ارج -Fاری ��  - 1

و�N� +�Yر�+ �
دم، ا��4ی ا�L�Yر 	��8 دN� د�Mت و ای���A�;ار �8ۀ ا


ای دو@+ آی"�ه.� 

ک ی� دو@+ و�4ت ��LJ 5D از اOYن ;��Mۀ ا;����Aت  -2�N� +@دو 
� 
� rGا�?

 �"W در �G
در G\�ی ���ازن و G\�ی ?��ھ= و ا�3�Yد ��<���. ?�اrG ط

 و �8ی,�� از ds� ،�:A��� ،=@�� +@دو hی ���N? �� �;�4@+ �5 ?�ا

 h�; ،
اد ھ
 دو �[�
یGا 
ی و �8ی,�� ?
ی? =]Gر�� ،;�م ?
ی، �Xدق ?
ی
 .���M;��� ون از دو?�= ���9ر
 ?�= و ��


