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	زی؛ �����         ���  زی	ک و �������ار ���� ��ز 
  ا
	ام ا��ی���� ����                                                   

� �� ��زد���� ��زی �� ھ��ۀ آی��ه، ��رت �	��� را �� �، $�#"	!  �د ���
در ��زی �، و ��-,�	���+�ز، ا�� ��د��ر ی*� از #�در&�ی! و �) #'	� &�ی! ز��م دار 

و �� ھ,�ن ��، ی*� از 89	7 ا�56#��4ن 2,�ده �� 2�د؛  ھ�ی 0	/	�ۀ �	���
#'�م �	��� و  در ��ی�ی>ِ  &�ی! �	��> ��اران و ���,�ن &�ری; ��8:� ا�56#��4ن

  . �دو<�
در ��<� ز��م داری و ری��> $,D�ری را C0 از �	Bده ��ل &�ک �� ���  ��زی

و<ِ> C0 از  �د �� $�Dن را ��ای ز��م داران و د�� ی*� از ��6� &�ی! دو<> ھ�ی 
  �� FGارد. �	�اث

  
  :�  ا	از  �رت در #"�ی !�  �ر�

) از ارز�Gن و ���ھ�ر �� �0واز یO ھ�ا0	,�ی 2001(د�,+�1380در ��س ������زی 
	! 2�، وارد �6ود�Gه ا��ی*� C0 از آ#*� در ا$Qس �! ��ی��> ادارۀ ���> &#8'��� 

��  �د #�ا2> و ھ,/�ن ارز�Gن و ���ھ�ر زی ھ	ST4� U6�-� V از ��. ��Rام �Gدی�
Oی آدم ��دۀ دھ�&� �� ی��0(در�W) د�ه ��	/	0 X#�� ام ��  ،�� اط�اف�R� ه�Gدر �6و

 ،(	D6 (	4��,-��#�#�� C#�ی�،  �-,�د#�ه ��	7 �": X>�+�و .... �� در ا��
���ظ> وی  ��ای ,-�)��4	D6 (	))$�#"	! ا�,��2ه �84�د�]�6-� ��د. 

  . �د ���م �[�8 �,�#�و را �� #DR�اری اش G,�2>�84�[8ۀ �-�6'�ن ا�,��2ه 
��ھ�ن ا<�ی! ��رت را از ا���د )2001د�,+�22(1380در اول $�ی��زی و��� ���� 

 ��Qدو<> ا� C	_،ر��#� ر�2 (	T4&  �D+$ ھ�ن�در ا#-]�ر رھ+�ان و ���6#
  . #�R آ#�D ��د و در ھ,� W	B د�> �`�<7 ط�<+�ن ��ار دا2>

 �د دا��2� و در &�ھ) ای�aد $�#"	��ن ا�,��2ه �84�د �� �0ی�`> را در ����ول 
��د#�، ������زی را در ری��> دو<> ��  �� #BدیO �� ا��ی*�ی� ھ� �� �� را�[ۀ

، �2یO و ��-� دای,� رھ+�ی در دو<> �� �0�ا��2� #'��� و &��aۀ �6�� ��رت
�� �� او در :�د &"*	� �Bب �	��� �"��ک و � �� 2,�د#� �د در �*��> 

را#�ن آ#�D را از  ��زی &8c	7 و در ��رت &c,	! ����. ا�� ���ی  �د را ��د#� &�
�	��� ��رت در �0ی�`> �BT�4م �"�وd	> و ��+�<	> �*��>  #'��� و ا#-]�ر

�� �	*�د. T& �TT,>! ا	و � �T دا S]� در Xی�   
�� Xی�BGو یی �ز <�e� <��*� <ی��� C	TR#رھ+�ی دو<> ��ای ا��ی*�ی� ھ� و ا �

ھ� و ��4��0ن �� ھ�ی> 0"��#� وی ���	R"> &� ھ) $���8 0"��ن و ھ) ط�<+�ن 
از ا#���ل و &��یg رھ+�ی دو<> �� �"0��D# را�9 و ��#f 2�#�. ا�� ���8		> ���� 

���6#�ھ�ن $+�D �`�<7 ط�<+�ن و  او را �	"�� د�> #"�#�ۀ ،�e�> رۀ��زی در دو
  	�وھ�ی ا��ی*�ی� و ���h وا#,�د �	*�د.#
  

� ز��م داری زی	د��� �� ز!	 د���از �	
  :در  
�� در وا�f ز��م داری  �د را از ��<> زی� د��� و د����Rی �� $+Dۀ ��-� ��زی  

و  ���ر$�ً ���8		>  �د را &5	�داد��  ]�ص $�#"	��ن ا�,��2ه �84�د آ�hز ��د، 
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. او #� &��D ���6#�ھ�ن $+�D �`�<7 ا���ار &+�ی� 2��� ز��م دار ز��د�> در ���� 
�'	) ھ�ی ط�<+�ن را از �	�ان ��رت �� زی� �"	�، �T*� �4	�ری از رھ+�ان &

��Q[ۀ -ا�	دی را در ��D$   .ر ��د�D� را �D#د آ�*T,d د ��ار داد و�ذ  ��#  
��  ]�ص  �	��� $+�D ��-� #'��� و ا���ار ،ا#���<� دورۀ ������زی در

 �#"	��ن ا�,��2ه �84�د را &8c	7 ��د و در <�ی� $��G ��#�ن ا���� ��dن و$
� را �[��n &,�ی� &-�mت �	��� را ���> 6�G>. او ��#�ن ا��� ����ول ا��ر و

. در &�وی! و &]�یo ��د ،و ����ر ��Bو  �ا�>  �د �+�� �� #'�م ری���� ��,
��8و#	> و وزارت د�6ع ���ر  او<	! دور ری��> $,D�ری  �د �-,��4	D6 (	) را از

ا���د ��<� ��  زد. ا#��� �8� �� Bdل دا��� d+�هللا از وزارت  �ر$� �0دا >. در
$,8	> ا���Q در دور اول ری��> $,D�ری �,�ی>  �د را از #��Bدی  رھ+�ر��#� 

��<� �� ر_	D,$ C�ر ��زی ا�,�9	�ء�84�د را ��aی  ��زی اQdن ��د و در
�8� (	D6 (	4��,-� را �D#رد #'� آ��6د � V	، ا�� در در ای! دور ھ�یBG�� د�ون اول  
  وارد ���	�� �4# >. 

6�	> و ��Dرت دی�R ر_	D,$ C�ر ��زی در &8c	�D+$ 7 �`�<7 ط�<+�نe� �� ،
،��Q> ا�	7 $,8	8c& ص�ا��زی و &  ]�د. در ��یۀ$�� �D#ی� در درون آBa  !ای

<��	�، �G ار�� �	"a�0 > ھ�ات 2,�<� در ��ا����ن از �*�  �	d�,6>، ا�
�����ر 2� و ا�6اد زی�دی در درون $,8	> �� اد�dی رھ+�ی و �Gوه ھ�ی ��8�د ��$�د 

 !	"	0 �D+$ و ��Q> ا�	وه ھ�ی ��"�> $,8�G ری از ای! ا�6اد و�	. �4�آ�
�`�<7 ط�<+�ن در &-> #��ذ ر_	D,$ C�ر ��زی ��ار ��6�G� و در د����� �� 

  د�> #�R او 2�#�.  ���� ھ�ی دو<��
TG+�ی! �*,�	�ر رھ+� �Bب  ،�	�ن &,�م رھ+�ان &�'	) ھ�ی $�Dدی ھ��W� از

ا���Q در �	�ون از �*��> ��زی و در �`�<�> �� او ��ار 6�G>، ا�� ر_	D,$ C�ر 
��F�ر را وارد �*��>  ��زی ا��sی> ����#�ا#�ن و ا�cdی 2�رای ا$�ای� �Bب

� داد. �� > و *2 �  �Bب ا���Q را $�ا از رھ+�ی �*,�	�ر در ���
� ��د. او ,d ��"	� <ِ	�6e� �� ری�D,$ <ر ��زی در دور دوم ری���D,$ C	_ر

دھ�. وی #*� �� آ#�D ا��	�ز ���� ��Q'� آورد، ��ون آ رھ+�ان ا�Bاب را در ����ول  �د
� او را �� �,�ی> از ا���د��ھ�ن ا<�ی! ر��#� رھ+�$,8	> ا���Q �� ا���ار�	��

د���d+�هللا �� #�"� X>�W� C0 از ا#�`���ت در $D> ا��-*�م �0ی� ھ�ی ��رت 
 �د �*�ر6�G> �� ��ی �� او را در ای! $D> ����#� ��د. �,�ی> d+�ا<�2	� 

دو��) و ��$� �-,��-�n را در دو�	! ا#�`���ت ری��> $,D�ری ���> آورد، 
ا���Dی آ#�D را �Td رD8& (h�ات ��+� ��آورده ا�� C0 از 0	�وزی در ا#�`���ت  �

 .< �4#  
ر_	D,$ C�ر ��زی در :�د $Fب ط�<+�ن �� دو<> و :ST �� آ#�D ��آ��. او در &,�م 
دوره ھ�ی ���ا<� �*���Q& Xش ��د &� ا�d,�د ط�<+�ن را $oT ���. او ط�<+�ن را 

*�د. ا�� &-�یO ط�<+�ن 0	���� ��ادر ��  �ا#� و آ#�D را �6ز#�ان ا�56#��4ن  [�ب �	
ا��ی*� �� �0�ا��2�  وا���4 و د�> #"�#�ۀ او را ،در &,�م ��<�Dی �*��> ��زی

ر_	D,$ C�ر  ،و �� &,�م  �ا�> ھ�ی وی ��0; ���� ارا_� �	*�د#�. �Td رh) آن
  ���6#�ھ�ن ط�<+�ن را�[� ای�aد ���.  ��زی �n6e 2� �� �� � از رھ+�ان و
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  :��ار ��
�م�	وز و �������ز &�����

������زی در ��زی ھ�ی �	��� و ��Dر ا�6اد و �Gوه ھ�ی �`�� 7T��d ��رت از 
 n6e� و ز��#� در ا�56#��4ن ی*� از ز��م داران ���ھ+�، �F� ،���	� زوای�ی

789 و #�����  �� ��<)،R`��0� و ��ی�ی> �*��> ���t و  ا�� در ای�aد دو<> و ؛��د
ز��#�، �	8�ا<��،  ت، &+8	� g���F� ،ھ+� ور2���4Gش  &�ویu و #,�ی�ن 2�.

 ��<�Dی ری��> او �� دو<> �	"�� از ھ� #	v�&	Bم( �یX  �اری) و �hر&�Rی در
ارزی���  ا�>. دو<ِ> &-> ری��> وی �+��� ��&�ری; ��8:� ا�56#��4ن  دو<> در

) �TT,>! ا	> �	ز��ن 6��2��Transparency Internationalاز  ) در X	� ن�	�
 در :�ر ��6� &�ی! �*��> ھ� ��ار و ��ری�ی 2,�<� ����<	�  ر، و در ���ر�"�174

<6�G.   
 Xر ��زی از �0وھ�D,$ C	_�46د در دو<>ِ &-> ری��> ر �G��4دGو n,d

� ��-� و اداره �d<� �+�رزه �� �46د اداری ا�56#��4ن در �0ی�ن T� ک ��ز��ن��"�
ر2�ت ��دم �� #�Dدھ�ی  )آ2*�ر �	"�د �� آ��ر �0دا >d1391	4�ی(��2012ل

� در:� �	"�� از ��ل DW ت در ای! ��ل�د. �0دا > ر2�رد دا<� ��	Tر��DW ��>دو
��ا�� ��ل    دو�2009	Bان �0دا > ر2�ت در ��ل  d	4�ی اB6ایX دا2>. و2009
�T	�رد ��2،5 ��2006ل d	4�ی ��د. ���ار 0�ل ر2�ت از یT� O	�رد دا<� در2006

  اB6ایX ی��D2012 .<6ر �T	�رد دا<� در ��لو �� 2010Wدا<� در ��ل 
  

 :�  !�زی !� د�'
	ا�
��زی ھ�ی ��زی در �	��> ��زی ھ�ی او، ��زی �� د����ا�� ��د. در ��<� ی*� از 

� و از ����ا�� در ا�56#��4ن 2,�ده �� ��2 ��زی ظ�ھ�اً از ز��م داران ����ر د
�ری ا�56#��4ن ر�	�، ا�� ��ی��> $,D ،#�م و آدرس د����ا�� در �0و�ۀ ا#�`���ت

�,d ا�� �4>.  ،در���راه را ��وی د�  
از #"�#� ھ�ی �4	�ر  �ب دوران ��زی ��ای د����ا�� در ا�56#��4ن، آزادی �	�ن و 

��د. ا�� &+�8ت و t,�ۀ آزادی و &�وی� ا#�`���ت �0ر<,�#� و ری��> $,D�ری �[+��dت 
FG�tا��، ا���رھ�ی دارای #'�م د��ن �� در �"�	��4ده ��وی �G و n	,d اری

�� ، در دو<>ِ &-> ری��> ��زی ��`R�ی� اداره و ��ی�ی> دو<> ا�>�Q�0> و 
ظD�ر #��	�. ا#�`���ت �� در &,�م دوره ھ� و ��ا�XT ھ,�اه �� 8$� و &�BG�� oTار 

8$� ��ران و ���T+	! ا#�`���&�  X��� 2� و #�Dد ھ�ی ��BGار ����ۀ آن  �د، در #
  ظ�ھ� 2�#�. ��ت ا 	� وی�ه در ا#�`�

�، �� د����ا�� و ارزش ھ� و روش ھ�ی آن و��8 ,d و در f�زی در وا������
و رھ+�ان و ا�Bاب �	���، #�Dد ھ�ی ��#� و  ،. او  �د را در #�X �2ه#FRا2>

X�$��8ۀ "�ان"B�)ر�Gن( �ا#	! و "�ُ  2`]	> ھ�ی �	��� $���8 را در #
در �	��>، اداره و ��ی�ی>  ،ب رd	������ �+	�T ای �� دی� و �� 2	�ۀ ار��

� �� ��د. از ای! $D> وی �� ,d ر�ی� #*�د و �"���dا ���	اب �Bی> ا���&
�W ا2>. در ��یۀ�دی �� آن #���dی� و �� ��وری، ا���d! �� ا	ن ا#�`���ت�#��  �#

 �*T� ،�T�`� ��� �4) &���+� و	ی�� �� ��s،�� #'�م ا�  �2 oی�وی! و &]�از & �&
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��ی> ا�Bاب �	��� در ا�56#��4ن $T�G	�ی 2�د و $���8، ھ,/��ن  #�X و&
 �. آ �ی! #�X ��زی در ای! ��رد در����، ار��ب رd	�� و �+	�T ای ���� �,�#

ا#�`���ت ا 	� ری��> $,D�ری و �	�#Ra	�ی او �� ا��cی &�اn6 #��ۀ �	��� �	�ن 
   و ا�2ف ��h ا�,�زی #,�یX ی�d .<6+�هللا d+�هللا

 


