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 �ر#ردان �� ��ر�� �و�ط د��ر �ر�م "�ط �

 

 

-ورت )ون ��+ب ��+وی و #��رده ی ١٤در دور دوم ا��*���ت ر���ت )�'وری ا
%�����ن �ورخ 
��+ب ھدا�ت �ده    #ر
��، و �� �ت ��زر�� ھ�ی ���1ب ا��*����� ھم "�2ر �1�ل 1�ول" �وده و �واھدی از

دو�ت ا
%�����ن را در ����س �و��د ��ش از دو ��+�ون رای )+� را ���ن ��دھد، �� �� طور ���ل �4 
*:-� �4 #زارش    ری*را��9ری در8ق اراده �ردم ا
%�����ن -ورت #ر
�� ا�ت . ا�ن ���)� #�

�ط�و"��� ا�ت �� ھ�وز ����ر ��ده و )ز;��ت ���)� ���8ق ���ل و �2ر)���دارا�� ا��8د�� ارو�� را از 
���م )ر��ن ا��*���ت ا
%�����ن ���ن ��دھد. �� ا����د �� ����= در ���ل �� آن #زارش را د�ده ا�د، �'�� 


��رھ�ی ����� �� ��ون ��)ر �� و�را�ش ��?��ش �ده و ا�ن #زارش در ھ �� #ذ��� �� ����ن ر��د، ا�� 
از ����ر�دن آن )+و#�ری �رده ا�ت. ���)� #�ری �+� اش ا�ن ا�ت: ا�رف ��2 در ا��*���ت ��روز 

 ��وده ا�ت. 

 

   

 B���� ن و�����%
�ت � وس اCو ��و)� � ��ی، D�٤٦ر�ز �8+�ل ��رو ھ�ی در���� ا�ر��9 در ��ه )و 
در-دی در دور اول رای #�ری، �� ا�ن ���)� ر��د �� از �ظر ���8�� و �8+�+�  ٣٢ل در-دی در ����

در دور دوم �2ر ��9ن �وده ا�ت، ا�ن �8+�ل �� ا��س    ر���C ا
زا�ش آرأ و ��روزی �رای ��2
���8�� �و�ط ����� -ورت #ر
�� �� �� ا�ن ��وه �)ز�� و �8+�ل آ#�ھ� دار�د. �� # �� ����= آ#�ه در 

ن #زارش *-و-� # �� �ده �� �رر�� �� �و�ط ��ر�����ن ار�د �)ز�� و �8+�ل آ��ری در ا��Dت ا�
��8ده -ورت #ر
�� و از ھر �ودل �����و�ری ���*�� �ده �� ا�� �ده �ده ھ�� ���ن داده ا�د �� ��'� 

���� "+�� �4 ���)� را ���وان از ا��*���ت ا
%�����ن #ر
ت ���� �را���9 ��روزی ��2 از �ظر �8
 Hد�وی و)ود �دارد �� "�و ���8 �C4 ر��� Iرت ��ده، ھ���" ��وده ا�ت. ��2ر ��9ن  �Cر��
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"�دH �ر�ده و ��روز ا��*���ت ا�ت. ار��9ب ��+ب �ر آرأ �ردم ا
%�����ن ا�ن ��ر در ����س ا
���وی �وده 
رزی ر��س )�'ور ����ن �س از ، "�دH از دور دوم ا��*���ت در ����ل ��8د �٢٠٠٩ا�ت. در ��ل 

دور اول �� �� �دت �����م �ود �� #ر
�ن ا�ن و"ده -ر�J و رو�ن ���ر ر
ت �� �رای وی �4 
ر-ت 
 ���"د #ردا��ده *واھد �د.٢٠١٤"�د��D ر�1�ت در ا��*���ت ��ل 

 

د. ا�ن او از �وأ 1-د �رور ��
ر)�م �� )��ش �و
ق �� 
رار � ٢٠١٤در طول ���رزات ا��*�����   
ط����ن ��ود �� �� �� ���ن او دا���د؛ Kو ھ�I اد"�ی ��ول از ��;و��ت #ر
�ن ا�ن �8+� از طرف 

د از ���� �دن ھ�� �8ل ھ�ی رای  ٢٠١٤ام )ون �١٤*�� �ن دو�ت �� "'ده #ر
�� ��د. در �ب �
داده ا�د. در ظرف #�ری ا��8د�� ارو�� �� ��1س 8دا�Mر #زارش داد �� ���ر از �ش ��+�ون ا
%�ن رای 

�Kد ��"ت، �����ون د�ت ����ده �رزی �� �����ون ����ل ا��*���ت �روع �� �رواز دادن ار�1م 

� �ردن ��ش از دو ��+�ون رای در �ل ھ�� آ�'م �رای ��2. �Cھ�ت ��+�ون رای �رد، ا ��ر�ت ���

رد ���ز �رای 2+�� �ر �داد رای �و   (ر1م دو ��+�و�� 
�ط ا� ��1 ��ود، �ر �8ب �-�دف �8ض 
�ط
 در-دی �ود.) �9�٣٠ف آرأ آورده �ده ی -ر
� 1و�� �� �و)� �� ���ر�ت 

 

#زارش ا��8د�� ارو�� ا��ره �� ��د �� "رو�'�ی ��8�ر�� و ��زر��" آرأ �طور ����1ض و �� ")+�   
ا�8ق ر;�س در ز�ر 
��ر ز��د ����� �ورد ا�� �ده #ر
ت. �د از ��ف �وار -8�ت ھ�ی �+ و�� ��Cء 

�����ون ����ل ا��*���ت و ھدا��ش �� �ر��ری -�دوق ھ�ی رای در �را�ر )�وب ��ور وی �� زودی 
 Hد�" ����رزان ا��*���ود، ا�� ��او �:�1ت �9رده  ��دا اد"� �رد �� او ھر#ز ��داد. ��2 در ا � ا��

در د��رس دار�د �� در *��� ای   ا":م �رد�د �� �� �� �8ل �4 و�د�وی از ���ت ��2 �� ا�ر*�+� را 
در ���ل �� ��+ق �� �4 ���8 ��2 ا�ت -ورت #ر
�� ا�ت. �ردم ا
%�����ن، �� �'م *ود، از ���ھد 

 ا�ن ھ�� �ر*ورده �ده ا�د. 

 

در ا�ن ������ � �JC ���ور�ت ��4 ��ز��ن �+ل ��8د �� ا
%�����ن �و���� �� طور �داوم �������� از   
��ون ����ل ا��*���ت �� �رد. �ش د��+��ت *�ر)� در ���ل �� �� ا���ن -8�ت �-��م #�ری ���

*-و-� دا��� ام �ذ�ر
�� ا�د �� �و���� �� وCوح �� ھ��9ر ��9و�رات ��ن ��� آ�1ی ��2 ����ر 
":��1د ا�د. ���?ذاری ��زر�� آرأ ���م ��زر�� -د د -دی �و�ط �و���� �4 ���?ذاری 2+ط �ود. در 

��'� -�دوق ھ�ی ���� رای در �ظر #ر
�� �ده ا�ت. ھر  -"ھ�� آرأ" ��8�ر�� ��ده ا�ت  ھ�I -ور��
طرف د"وا 
�ط �� �وا����د )�� ھ�ی ���ل و ���� را �� ��Kش �?�ر�د و ا�Mر�ت �زر#� از ا�ن ��Kش 

ھ� �و�ط �����ون ��-وب �ده ای �رزی رد ���د. �� ا��س اظ'�رات �Kد�ن ���= �� از )ر��ن 
�� �ظ�رت دا���د، در وا1=، ���ر از �4 در-د ��2ذ ھ�ی آرا را �طور وا1� در طول رو�د ��زر

�4 ���م   "��ذب" *وا�ده ا�د.   ��زر�� ��� ��س �رده ا�ت. ��ظران "�دH ��زر�� را �4 رو�د
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� را آ�ر����9 �� در ���ن ��ظران ار�د ��8�ر�� �ود �� ��و�ورک ����ز# ت: "�� ��زر�� ��وا��ت ��+�
�� در ����س -��� در دور دوم ا��*���ت -ورت #ر
�� �ود ��ف و ������� ��د"، او ا
زود: "ا�ن 

�*ت *واھد �ود Kون �� در #زارش *ود �� ا�ن را *واھ�م # ت ا�� #زارش �'��� �� �رای �ردم و "�م 
اردو#�ه ا�رف ��2 ����ر �*واھد �د." "ھ�I ���9�� در �ورد �-��م #�ری ھ�ی �����ون و �و���� از 

 �� M�ت �ر��ده ا�ت. 

�� �درت ��Kن وا1= ���ود �� ز��ن �+�د ا*:�1 و طرف ���8ق ��Kن ���: واJC �وده ���د. در 
"وض #ر
�ن ا�ن ز��ن �+�د ا*:�1 و ���8ت از *وا�ت ا�Mر�ت �ردم ا
%�����ن، ا��Dت ��8ده دو��ره 

ا�ن ��Kش را در �� #ر
ت. د��+��ت ھ� �� )�ی ���8ت از راه آ����ر �-+8ت )و�� و �ر��م �ر�= 
د�و�را��، �وپ ��زی را �� �دت �Kد ھ �� �� �Kد ��ه د�?ر �� �?د زد�د و ��ت ")�ب و 2ر��� را �� 

در ��1ون ا���� )� �دارد �� ��م �د�ر ار�د ا)را�� ا�)�د و �زور �4 98و�ت ����رآ�د را �� ��م 
د�د. 98و�ت و8دت �+� �� 98و�ت ا��:
�، �� ا�ن �8ل، �د�ر�ن ���)� "98و�ت و8دت �+�" ���8ل �ر

��9ن از �Kد ��8ظ ا�ت. در �'�ر�ن ��8ت، ا�ن �4 � 9ر )�دو#ری ا�ت. ��ر�V ا*�ر ا
%�����ن ���� ��� 
98و�ت ھ�ی �*رب ا��:
� ا�ت �� ھ�� ��ن در #ذ��� ��9ت *ورده ا�د و از    ��+و از ��و�� ھ���

��ز�?ران ا�روز وارد "�ن -��8 �ده ا�د. در ا�ن ���ن ا��:ف ھ� آ*ر�ن ��ن   زھ��ن)�+� �Kد �ن ا
����ن ا�:م آ��د و ����ن ����ور ا�ت �� �� C8ور "�دH، "�دا�ر��د دو��م ��ون ر;�س )�'ور ��2، 

(��2  "ط� ��8د �ور رھ�ر ��)��9ن، و �داد د�?ر �� در ھر دو اردو#�ه C8ور دار�د ���د �ده �ود.
��ل #ذ��� از و�8ت ا
%�����ن �� دور ����� در ا��Dت ��8ده، ����ن و ارو�� ��ر ���رده ٣٠*ودش در 

 ا�ت). 

ا�ن �دا*+� و �ردر#�� �� ا��س، ���1 �� �و�ط ��ول ��:ر�8+�+?ر ��� ��ز # �� �ده، 8�� از ز�ر 
ار�د ا�ر��9 ��ز #ذ��� ا�ت، آ�'����9 �� دا��د ا
%�����ن 
�1د �8�وای ا)���"� Dزم �رای �ظر رھ�ران 

در وا1=، ھ�I 98و�ت ا��:
� در ا
%�����ن �� �� �8ل   ��*�ن و ��را�� ��Kن ����ن و ا��:ف ھ�ی ا�ت.
 ��)ر �� ھ��K Iزی �2ر از �رور، )�W دا*+� و از ھم #��*�?� ��ده ا�ت. 

ا-+� در ا��)� ��2 ا�ت، �� �� �� ا"���دات *ودش ا�ت �� او �� ��'��� �� �وا�د ا
%�����ن را ��9ل 
�)�ت دھد. ا#ر ��2 �4 �رد �8�ر�� �� �ود، �'�ر�ن راه �رای او و 8 ظ ���
= ا
%�����ن �س از 

ن ا� �ق ��� آ��9ر �دن ����س و ار��9ب ��+ب �� ��م او، *�رج �د�ش از ا�ن رو�د �� �ود. و1�� �� ا�
ا
�د، ا��Dت ��8ده ���د ا��8د�� ارو�� را �8ت 
��ر 1رار ��داد �� #زارش ا-+� ا��*���ت *ود را ����ر 

  ��9رد، از �و1ف ��Dی ا*:�1 د
�ع و از ��روز �ودن ر���ت )�'وری "�دH ا":م ���8ت ��9رد.
و ھ�I �س اد"� �*واھد �رد �� او  --رف �ظر از���9 *ط�ی "�دH ���8ث �4 رھ�ر �� ھر�K ���د 

ا��Dت ��8ده آ�ر��9 د�و�را�� 2ر�� را �ر �ردم    �'ر �8ل او �ر�ده ����8 ا�ت. -���ل ا�ت 
���8ل �رده ا�� �� �8ل �� ��ر آن را �)�ور و واژ#ون ��*�� ا�ت: در ��ل  ٢٠٠٢ا
%�����ن در ��ل 

ری �رد، و �س از آن دو ��ر ا)�زه داد �� در �و�� )ر#� اCطراری از ��ز#�ت ظ�ھر ��ه )+و#� ٢٠٠٢
 ا"���ر ����د.  ٢٠١٤و در ��ل  �٢٠٠٩���B �8-+� از دو ا��*���ت �� ��+ب #��رده در ��ل 
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از �ظر"�ل #را��، ا�)�م در�ت ا�ور، ���1 �� ��و] ��Kن ا�ت، �� �وا��ت �رای ���
= �+�د �دت 
. ��2 �� ��'� ا��*���ت ر���ت )�'وری را ��*�� ا�ت، ا��را�ژ�4 آ�ر��9 در ��ط�� ����ر �'�ر ���د

�+�9 او ھ�I ���� ���8ت ا��را�ژ�4 �'م در ا
%�����ن �دارد. �ذ�رش �رآورد �����ون ��ظر ارو�� �ر 
��+�ون ا
%�ن �رای  ٢٫٧و)ود �ش ��+�ون رای ��روع، و �ر�ز �8+�+� 1وای در���� ا�ر��9 �� ��ش از 

 ٤٢��ر��� ھ�� آ�'� ���ون ھ� ا�د، �� ا�� �ده از ���ر�ر�ن آ��ر ���ون ھ� ��ر��� ��  -��2 رای �داده ا�د 
��+�ون ���ون ھ� دارای �ن رای دادن  ٨٫4در-د از )��ت ا
%�����ن را ���9ل ��دھ�د، و در 8دود 

ن در-د از )��ت ا
%�����١٢و)ود دارد. ا�ن �دان ����ت �� ��2، در �'�ر�ن ��8ت، از ���8ت ��'� 
�ر*ودار ا�ت �� ��ر��_ ھ�� آ�'� از ھ��ن #روه ھ�ی 1و�� ا�ت �� ط����ن ��  -�� �ن رای دادن دار�د 

���ر از ��زان ���8ت    طور ���ل ���9ل از آن #روه 1و�� ا�ت. �� "��رت د�?ر، ���8ت از ��2
م ا
%�����ن �ردم از ط����ن ا�ت. (��ل #ذ��� �4 �ژوھش ����د آ��� ���ن داد �� �4 �وم از �رد

 ھ�دردی �� #روه ھ�ی �*��ف ��+J، در در)� اول �� ط����ن دار�د.)

ا��Dت ��8ده  -و ��Kن *واھد �د  -و1���9 در ��ه ھ� و ��ل ھ�ی آ��ده در ا
%�����ن �را�ط �د�ر ���ود  
ز را ���ز �� #روھ� از ا
%�ن ھ�ی *واھد دا�ت �� ��وا��د ��ش )�?)و��ن ����ر#� �رد "راق ا�رو

*وب ��زی ���د: �4 #روه �� *و�� ��ز��ن ��
�� و �1�ل ا"���د ���د �� ��روھ�ی و�ژه �� ��وا�د �� آ�'� 
��ر ��د. و1�� ط����ن �-ورت �2ر�1�ل ا)���ب ���رول ���� )�و�� ��ور را �س از *روج ��روھ�ی 

ام 8-� ار�ش )�'وری و����م ٩/١ا��Dت ��8ده �د�ت آورد�د ()��ت ار�ش �+� ا
%�����ن �� ا�دازه 

)�و�� ا�ت، و K'�ر �را�ر ����ر و�ت ار�C �زر#�ر از و����م )�و�� را ���د د
�ع ��د، در �9���8 
ا"���د ��ن �� دو�ت ���ت �� آ��K �� ار�ش و����م )�و�� دا�ت ���ر ا�ت) �� ���ز �� ��ط�� ا�ن 

��م و �رواز ھوا����ھ�ی �دون �ر���ن را �ر "+�� *واھ�م دا�ت �� از آ�)� �رای ����+� �� ط����ن ��ر �
در ا
%�����ن،  ���٢٠٠١?�ه ھ�ی �رور���� در ���ل ������ن و )�وب ا
%�����ن �راه ����داز�م. در ��ل 

در-د از �ردم ا
%�����ن، ���م وزارت  ٥٥ا�ن #روه ا��8د ���ل د��ر "�دH �ود �� در �8ل C�8ر 

ر���دھ�ن #ردان و ��D�راز آن، ��  در-د از ٨٥د
�ع، و ��ش از  Jن در �ط�����%
ا
�ران اردوی �+� ا

����ر#�   # �� �8+�+?ران ار�د دو�ت آ�ر��9 �� �� �ن -8�ت �رده ا�د، از د��ر "�دH ���8ت ����9د.
ھ�ی آ��ده ا
%�ن �� 1ط_ ����8ن ���ون و �را��ده ��2 �� در )�ی ھ�ی *طر��ک و ��ر��� �2ر �1�ل 

�رس )�وب ا
%�����ن �9و�ت دار�د �*واھ�د �ود. 8دا�Mر ظرف ��B ��ل آ��ده ا��Dت ��8ده ��ر د�?ر د�
���ز �� ر
�ن �� ���?�ه ھ�ی ا��� را *واھد دا�ت �� از آن ���9ر *ود را �� ��8دش در ا
%�����ن �رای 

و����ون Kر�Kل �4  ���رول �رور��ت ھ� در ��ط�� آ���ی )�و�� و �ر�زی �راه ا�دازد. ھ���طور ��
��ر ا��ره �رد، "ا�ر��9 ھ���� ��ر در�ت را ا�)�م *واھد داد ا�� ��'� �س از ا�� �ده �ردن از ���م #ز��� 

از   ھ�ی د�?ر." �� 
�ط �� �وا��م ا��دوار����م �� �� �� طور ���ل ��8دان ��8�� ��ن را �� آن ز��ن
    *ود ��?��� ���*�� ا�م.
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در ا
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 وا��?�ن دی �� ا�ت. 
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