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️ ﹝︡︣ه ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان را  ﹫﹨ ︦﹫︧ــ︀︋︣س در ﹝﹆︀م د︋﹫︣﹋﹏ و ر ﹤﹚︖﹞ ر︑︀ن در ﹝﹫︤ ﹎﹀︐﹍﹢ی﹢︱ ﹟﹫﹛او
︠﹢︫︀﹝︡ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ و در ا﹟ ﹝︧﹢﹜﹫️ ︋︣ای ︫﹞︀ آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️ دار﹛. ﹝﹢︲﹢ع ﹎﹀︐﹍﹢ ︎﹫︣ا﹝﹢ن «﹡︷︀رت ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری و 
 ،️﹫﹛﹢︧﹞ روز اول ︡ ︨︩︣ آ︾︀ز ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹝︀︻﹢︲﹢﹞ ﹟︣︑ ﹜﹩ ﹋﹥ در︮   ︎﹟ا ︀ ︡﹨﹫︡ ﹎﹀︐﹍﹢ را︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩» ا︨️، ا﹝︀ ا︗︀زه︋ 

﹁﹊︣ ︫﹞︀ را ﹝︪︽﹢ل ﹋︣ده ﹋︡ا﹝︧️؟
︻﹙﹢ی

️ ︋﹠︡ی ﹨︡﹁︀ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ا︨ــ﹠︀د ︋︀﹐د︨ــ︐﹩ و ︨﹠︡ را﹨︊︣دی و  ﹢﹛ا﹡︖︀م ﹝﹩ دادم، او ︡︀︋ ︀ری ﹋﹥ در ا︋︐︡ا﹋ ﹟︣︐﹝﹞ ︧ــ︐﹫﹟ و﹡
 ︡︡︖︑ ،﹜︐ب  دا︫ــ﹢︀ر ﹟در ا ﹤﹋ ﹩︐﹢﹛او ﹟︣︐﹝﹞ ﹤︺﹞︀︗ در ﹜︀﹨ ﹤︋︣︖︑ ﹤ــ  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩،︋  ﹢د.︋  ــ﹢رای ︻︀﹜﹩︋  ﹝︭﹢︋﹥ ﹨ــ︀ی︫ 

«︨︀︠︐︀ر و ︨︀ز﹝︀ن ︗︀﹝︺﹥» ︋﹢د ﹋﹥ ﹁︡﹨» ︀︋ ︉︨︀﹠︐﹞ ︡︀︋︀ و و︸︀︿» ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝﹩ ︫︡. 
︩ آ﹁︣﹟ و ︑︃︔﹫︣﹎︢ار، ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ﹝﹢ر و ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ و ︨︍︦ «︑﹆﹢️ ﹡︷︀رت ︣﹁﹥ ای» در  ﹆﹡ ،﹉︋︀ ﹩﹡︀﹞︡ارک ︨︀ز︑
︉ ﹝︀﹡︡﹎﹩ روش ︫﹠︀︨﹩ و ﹁﹠︀وری ︧︀︋︨︣﹩ و ︎︦ از  را︨︐︀ی ﹋︀را﹝︡ی و روزا﹝︡ی و ︋︀ ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی و ︋︀︵﹠﹩، آ﹡﹍︀ه ︑︡ارک ︗︊︣ان ︻﹆
︡ روز  ﹢د ﹋﹥ در︮   ︋﹜︀ی ﹋︀ر︐﹢﹛ای ا︻︱︀ی در︨︐﹊︀ر»، از او ﹤﹁︣ ق﹢﹆ از ️﹡︀﹫ ﹥ ﹝︧ــ︀﹏ «︮﹠﹀﹩ و ﹞︀️ و︮  آن، ز﹝﹫﹠﹥ ︨ــ︀زی ورود︋ 
 ︕︀︐﹡ ،﹅ ︀ری ︀︋ ︀ن ا﹁︐︀ده ا︨️. ا﹝﹫︡وارم︣︗ ﹤︋ آ︾︀ز ︫︡ه و ﹤﹝﹨ ،︣م︐﹞ ︣ه︡﹞ ️ ﹫﹨ ︣م ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ و︐﹞ اول ︋︀ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ا︻︱︀ی

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
      آ﹇︀ی ︨﹫︡﹝﹞︡ ︻﹙﹢یآ﹇︀ی ︨﹫︡﹝﹞︡ ︻﹙﹢ی

️ ﹝︡︣ه ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ﹫﹨ ︦﹫︣ان     د︋﹫︣﹋﹏ و را ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗ ︣ه︡﹞ ️ ﹫﹨ ︦﹫د︋﹫︣﹋﹏ و ر     

︑﹆﹢️ ﹡︷︀رت ︣﹁﹥ ای︑﹆﹢️ ﹡︷︀رت ︣﹁﹥ ای
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آن ︋﹥ ︑︡ر︕ ︋ــ︣ای ا︻︱︀ی ﹎︣ا﹡﹆︡ر ︗︀﹝︺ــ﹥ و ذ﹠﹀︺︀ن ﹋﹙﹫︡ی 
 ︀﹡آ ︀ ﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹، ﹇︱︀وت︋  ﹢د.︋  ــ︣︹ ︑︣ رو︫﹟︫   ︨﹤︣﹨ ﹤﹁︣
﹢د. ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ا﹟ ﹝︧ــ﹫︣ د︫ــ﹢ار ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ آن ا︨️ ﹋﹥  ︠﹢ا﹨︡︋ 
️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ︣م︐﹞ و ا︻︱︀ی ︉﹡︀︖﹠ا ﹤︋ ﹤﹁︣ د﹜︧﹢زان ﹤﹝﹨

 .︡﹠﹠﹋ ﹉﹝﹋

 «﹩︨︣︋︀︧ و  ︧ــ︀︋︡اری  ا﹡︖﹞﹠︀ی «︣﹁﹥ ای   ︣︐︪﹫︋
︨﹫︀︨ــ︐﹩ ︋︀ز ︋︣ای ︢︎︣ش ︻︱﹢ دار﹡ــ︡؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، 
«ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا﹝︣﹊︀» ا﹡﹢اع ︻︱﹢ دارد، 
︻︱﹢ ︻ــ︀دی (دارای ﹝︖﹢ز ︧ــ︀︋︡ار ر︨ــ﹞﹩)، ︻︱﹢ 
︋︡ون  ا﹝︀  ر︨﹞﹩،  ︧︀︋︡ار  آز﹝﹢ن  در  وا︋︧︐﹥ (﹇︊﹢ل ︫︡ه 
﹝︖﹢ز ︧︀︋︡ار ر︨ــ﹞﹩)، ︻︱﹢ وا︋︧︐﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ (︻︱﹢ 
 ﹢︱︻ ،(︀﹊︣﹞ر﹨︀ ︋﹥ ︾﹫︣ از ا﹢︪﹋ ︣﹍ای د ﹤﹁︣ ︀د﹨︀ی﹡
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ﹢︱︻) ﹩﹝︨︧ــ︀︋︡ار ر︣﹫︾ ﹤︐︧︋وا
︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩، ﹝︡رس دا﹡︪﹍︀ه و …)، ︻︱﹢ وا︋︧︐﹥ 
(ا︫︀ص  ر︨ــ﹞﹩  ︧ــ︀︋︡ار  آز﹝﹢ن  ﹎︢را﹡︡ن  ︀ل  در 
︣ای آز﹝﹢ن ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩) و ︻︱﹢ وا︋︧︐﹥  ️ ﹡︀م ︫︡ه︋  ︊︔
ر︨﹞﹩)؛  ︧︀︋︡ار   ﹤︋  ︡﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ (دا﹡︪ــ︖﹢︀ن  دا﹡︪︖﹢ 

د︡﹎︀ه ︫﹞︀ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹫︧️؟
︻﹙﹢ی

 ️ر﹢︖﹞ ﹏﹐از د ﹩﹊ .︡︎︨︪︣ــ﹩ ا︨︀︨ــ﹩ را ﹝︴︣ح ﹋︣د
︣﹁ــ﹥، ﹡︊﹢د ︨ــ︣﹝︀﹥ ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ و ﹇︡رت ︣﹁ــ﹥ ای آن و در 
﹡︀️ ﹡︊﹢د ا︻︐﹑ی ︣﹁﹥ و ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹆︣رات ﹡︀در︨ــ️ و ﹡︀﹇︬ 
︢︣ش و ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︡ار ر︨ــ﹞﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥  در︎ 
﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀ ︀﹜︪ــ︀ و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝﹫︴﹩ ︋﹥ روز ﹡︪︡ه ا︨️. 
﹝﹟ ﹝︺︐﹆︡م در ﹝﹆︴︹ ﹋﹠﹢﹡﹩ ︀︋︡ دو ﹡﹢ع ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ دا︫︐﹥ 
﹫﹢︨ــ︐﹥» ﹋﹥ دارای ﹅ ا﹝︱︀ی ﹎︤ارش   ︎﹢︱︻» ﹩﹊ ︋︀︫ــ﹫﹛؛
︀︫ــ︡ و د﹍︣ی «︻︱﹢ وا︋︧︐﹥»  ﹢ده و ︧︀︋︣س︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
 ﹤ارا ️﹫﹑︮ ︀﹞را ﹡︡ارد، ا ﹩︨︣︋︀︧ ا﹝︱︀ی ﹎︤ارش ﹅ ﹤﹋
 ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ︫︡︀ ︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳ را دا︫ــ︐﹥︋  ︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︡اری و︠ 
﹝︡︣ان ﹝︀﹜﹩ ︫︀︾﹏ در ︨ــ﹥ ﹇﹢ه و ︋︩ ︭︠﹢︮﹩، ا︨︐︀دان 
 ﹩︨︣︋︀︧ ای ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اری، ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹤︐︫ر

 ︡︀︋︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ وا︋︧︐﹥ ︫﹢﹡︡. 
در اــ﹟ روش، ﹨﹞﹥ ﹁︺︀﹐ن ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، 
︑️ ﹡︷ــ︀رت ︣﹁﹥ ای ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹝﹆︣رات ا﹡︱︊︀︵﹩ ︋︣ 

﹨﹞﹥ آ﹡ ︀︀﹋﹛ ︫︡ه و ﹨﹢️ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری 
ــ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ و  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری  و ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹋︪ــ﹢ر︫ 
و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹞︍﹢︫ــ︀﹡﹩ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ ا﹟ ﹋﹥ در 
﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹡﹫︀﹁︐﹥ ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ︣﹁﹥ ای و︗﹢د ﹡︡ارد، 
 ،﹟︀ب ﹋﹠﹫﹛. ︋﹠︀︋︣ا︐﹡را ا ️﹫﹑︮ ا﹡﹫﹛ ا﹁︣اد دارای﹢︑ ﹩﹝﹡
راه ــ﹏ ︨ــ︀ده را ا﹡︐ــ︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︑︧ــ️ زدن! ﹨︣ ﹋︦ 
︑﹢ا﹡︧️ ︋﹥ ﹠︡ ︑︧ــ️ ︨︀︎ در︨️ ︋︡﹨︡، ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ 

﹝﹩ ︫﹢د. 
︀︾﹑ن  ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ﹁︣ا﹠︡، و︲︺﹫️ ﹡︀﹝︴﹙﹢ب ﹁︺﹙﹩ ا︨️.︫ 
﹥ ر︾﹛ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩   ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری︋ 
و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧︩ ا︻︷﹛ و ا︮﹙﹩ 
﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ ︻︡ه دار﹡︡ و و ﹟︣︐︧︀︋︡اران 
︀︊ــ﹊︀ر ﹝︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، از  ر︨ــ﹞﹩ در ﹝ــ﹏ ﹋︀ر︮ 
﹡︷︀رت ︣﹁﹥ ای آزاد ﹨︧ــ︐﹠︡. ︋︣︠﹩ از ا﹁ــ︣اد ذ︭﹑ح ﹋﹥ 
﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︋︣ ا︔︣ ﹁︪ــ︀ر ﹋︀ری ز︀د، ﹡︊﹢د ا﹝﹊︀ن 
در︀﹁️ و دا︫ــ︐﹟ ﹝︭︣︠﹩ ﹐زم و ︠︀﹡﹥ ︋﹥ دو︫ــ﹩ ︋﹥ ﹜︀ظ 
﹝ــ﹏ ﹋︀ر، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ در آز﹝﹢ن ﹇︊﹢ل ︫ــ﹢﹡︡ و در ﹝﹆︀︋﹏ 
﹝︡︣ان دو﹜︐﹩ ︋︀ ﹋﹛ ︑︣﹟ ︨ــ﹠﹫️ ﹋︀ری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︡ار 
ر︨﹞﹩ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹟ ︑︺︀رض ︗︤ ︨︣︠﹢رد﹎﹩ ︋︣ای 
﹡︧﹏ ︗﹢ان ﹋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ا︮﹙﹩  ،︡﹠︐︧﹨ ﹤﹁︣︀︮﹏ د﹍︣ی 
﹡︡ارد. ︋﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︑ ﹏︭﹫﹏ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹤﹁︣ ا﹡︧︀﹡﹩ را از ﹤︀﹞︨︣ ﹤ ︡﹫﹠﹫︊︋ ،︡﹫﹠﹋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹍︀ه

.﹜︡ه ا﹡︀﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧
ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ﹡ ️︀︧ــ︀︋︡ار ر︨ــ﹞﹩ ︎﹫﹢︨︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ 
︀︋︡ ︎︣ورش ︀﹁︐﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀︫﹠︡ و از درون 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︐︀ب ︫﹢﹡︡. ا﹠︀ن ︀︋︡ در ﹇︀﹜︉ 
﹉ ﹡︷︀م آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ ﹇︣ار دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ و 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️︨︣︎︨︣ ،︫︧︡︀︋︣س ار ای ﹤﹁︣ ا﹎︣ رده ﹨︀ی
و ︨︣︎︨︣ــ️ ار︫ــ︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︵﹩ ﹋ــ︣ده و آز﹝﹢﹡︀ی 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن را ﹇︊﹢ل ︫ــ︡ه ︋︀︫ــ﹠︡، آ﹡﹍︀ه آ﹝︀ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︋︀ 
﹉ آز﹝﹢ن ﹝﹠︴﹆﹩ ︧︀︋︡ار ر︨ــ﹞﹩، ︻︱﹢ ︎﹫﹢︨︐﹥ ︫﹢﹡︡. 
︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝ــ﹟، ﹜︀ظ ﹝﹢ارد ︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و 
﹨﹞﹍︣ا ﹤﹁︣ ﹩︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د و 
﹇︡رت ︣﹁﹥، ﹁︣ا﹎﹫︣ی و ا︔︣﹎︢اری آن و ︋﹥ ︑︊︹ آن ︫﹀︀﹁﹫️ و 

 .︡︋︀ ﹩﹞ ︀﹆︑در ﹋︪﹢ر ار ﹩﹛︀﹞ ️﹞﹑︨
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ا︗︀زه د﹨﹫︡ ︋︀ ︮︣ا﹢﹍︋ ️﹛ او﹜﹫﹟ ︋︀ر ا︨️ از ﹉ ﹝﹆︀م 
ر︨ــ﹞﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︎︀︨ــ ﹩﹠﹫﹟ ︗︀﹝︹ و ﹁︣ا﹎﹫︣ و ﹁︀رغ از 
 ﹜︐︧﹨ ﹟﹝︴﹞ .︀ت ﹎︣و﹨﹩ و روز﹝︣ه، ﹝﹩ ︫ــ﹠﹢م﹫︱︐﹆﹞
 ︣﹫︋︡︑ ︀ ︧﹫︀ری دارد و ا﹝﹫︡وارم︋  ــ﹞︀ ︵︣﹁︡اران︋  د︡﹎︀ه︫ 
︫﹞︀ ︫﹊︀ف ︋︤رگ ︋﹫﹟ ︫︣ا︳ ﹋﹠﹢﹡﹩ ︋︀ آن ﹥ ﹋﹥ در وا﹇︹ 
 ︀﹝  ︫︣  ︮﹩﹢﹍︎︀︨ــ ︀ ﹢د.︋  ︣دا︫︐﹥︫  ︀︫ــ︡،︋   ︋︡︀︋
ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا︗︀زه دارم ︪︨︣︎︀ی ﹝﹞﹩ را ︋︀ ︫﹞︀ 

در ﹝﹫︀ن ︋﹍︢ارم. 
 ﹤﹁︣ ︣︋ در︋︀ره ︨ــ︀︠︐︀ر ﹡︷︀م ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹡︷︀رت ︀﹝︫ ︣︷﹡
︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ در ﹋︪ــ﹢ر ﹋﹥ ︑︀ ︡ود ز︀دی 
﹢ی ا﹡﹢اع ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ ا︨️،  ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا﹡﹢اع ﹡︷︀ر︑︀ از︨ 
﹫︧️؟ ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه آن را ا︔︋︩︣ و ﹋︀را ﹝﹩ دا﹡﹫︡؟ ﹡﹆︀ط 

﹇﹢ت و ︲︺︿ آن، ا﹎︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹫︧️؟
︻﹙﹢ی

 ﹤ ︨︩︣ ﹇︊﹙﹩ ﹎﹀︐﹛،  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری︋   ︎︨︀ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در︎ 
﹝︺﹠︀ی ا︻﹛ ﹡﹥ ﹝︐﹢﹜﹩ دارد و ﹡﹥ ﹡︀︸︣؛ ﹨﹞﹥ ا︫︀ص ذی ﹝︡︠﹏ 
در ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹨﹛ ﹝︐﹢﹜ــ﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ و ﹨﹛ 

﹡︀︸︣. ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد، ﹡︷︀رت در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ 
﹢ا﹨︡ ﹝︀﹡︡.  ا︔︋︪︣ــ﹩ و ﹋︀را﹩ ﹐زم را ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️ و ا︋︐︣︠ 
︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ﹁﹆︡ان  از ا﹠︣و، ﹊﹩ از ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ﹡︷︀رت︋ 

﹡︷︀رت ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ا︨️. 
︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︨ــ︀ر︋﹠︤ آ﹋︧ــ﹙﹩ (Sarbanes Oxley) ﹡﹍︀ه 
﹋﹠﹫︡؛ ﹉ ﹁︧ــ︀د ﹝︀﹜﹩ در ا﹝︣﹊︀ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د و ︋﹥ ﹁﹢ر️ ا︋︺︀د 
﹝﹢︲﹢ع ︋︣ر︨ــ﹩ ︫︡ و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︎﹫︪ــ﹍﹫︣︀ی آ﹠︡ه، ﹇︀﹡﹢ن 
ــ︡. ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن ︀زده ﹁︭﹏ دارد، ا﹝︀  ﹡﹢︫ــ︐﹥، ︑︭﹢︉ و ا︗︣ا︫ 
﹁﹆︳ دو ﹁︭﹏ آن ︑﹊﹙﹫︿ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ا︨️ و ُ﹡﹥ ﹁︭﹏ آن 
︑﹊︀﹜﹫︿ ︨ــ﹠﹍﹫﹠﹩ را ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ و ﹝︡ــ︣ان آن ﹝︺︴﹢ف ﹋︣ده 
ا︨ــ️. ﹊﹩ از ︋﹠︡﹨︀ی ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن ﹝﹩ ﹎﹢ــ︡: ”ا﹎︣ ا﹇︡ا﹝︀ی 
﹝︧ــ﹢﹐ن ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡﹢ ﹝︐﹆﹙︊︀﹡﹥ ︋︣ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︑︃︔﹫︣ 
︋﹍︢ارد ــ︀ در ﹋︀ر آ﹡︀ ا︠﹑ل ا︖︀د ﹋﹠︡ ︀ در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
︡﹨﹠︡ ︀ آ﹡︀ن را  د︠︀﹜ــ️ ﹋﹠﹠︡ ︀ ا︵﹑︻︀ت ︾﹙︳ ــ︀ ﹁︣︊﹊︀را﹡﹥︋ 
﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ︋︣اورده ﹋︣دن ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ︠﹢د ﹡﹞︀﹠︡، ﹝︖︀زا︑﹩ ︑︀ 

20 ︨︀ل ︊︦ و ︗︣﹞﹥ ﹡﹆︡ی ︨﹠﹍﹫﹟ دارد.“
︋︣﹇︣اری ﹝﹠︪ــ﹢ر ا︠﹑﹇﹩ ︋ــ︣ای ﹝︡︣ان، ︋︣﹇ــ︣اری ﹡︷︀م 
︣﹋︐﹩، ا︖︀د ︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩، ︑︪﹊﹫﹏ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی  را﹨︊︣ی︫ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ﹨﹞ــ﹥ و ﹨﹞﹥ ︋﹥ 
 ️︠︀︨︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ز ︿︀︸ا﹡︖︀م و

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹫﹞ را ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م
︀﹐ ︋︀ ﹋︪ــ﹢ر ︠﹢د﹝︀ن ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹋﹠﹫﹛. ﹆︡ر ﹁︧ــ︀د ﹝︀﹜﹩ 
﹋︪︿ ︫ــ︡ه و ﹠︡ ﹇︀﹡﹢ن در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹡﹢︫ــ︐﹥ ︫︡ه و ︀ ا︗︣ا 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︋︀زدار﹡︡ه ︋︀︫︡ و  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ را ︑﹆﹢️ ﹋︣ده 
︋︀︫ــ︡. ﹁﹆︳ ا﹡︐︷︀ر دا︫︐﹟ از  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی 
از ﹁︧︀د و ︀ ﹋︪︿ آن، ﹋﹀︀️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ︑﹠︀ ا︑﹊︀ ︋︣ ︧︀︋︣س 
و ︑﹊︀﹜﹫︿ آن را ︨ــ﹠﹍﹫﹟ ︑︣ ﹋︣دن ︀ره ﹋︀ر ﹡﹫︧️. ︀︋︡ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
️  ا﹡︡ر﹋︀ر  و ﹝﹆ــ︣رات ﹝︣︑︊︳، ︡ود و ︔︽﹢ر ﹋︀ر ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد د︨ــ

ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︑︊﹫﹫﹟ ﹋﹠︡. 
﹡︷︀رت و ︑﹠︊﹫ـــ﹥ ︀︋︡ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩ ︋︀︫ــ︡؛ ︐﹩ ︋ــ︣ای ﹝︡︣ان ︫ــ︣﹋︐︀︋ ︀︡ ︫ــ︡︡︑︣ از 
︨︣︋︀︧︀ ︋︀︫ــ︡، ﹡﹥ ا﹟ ﹋﹥ در ﹡︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣ ﹁﹆︳ ︧︀︋︣س 
﹡︷︀رت و ︑﹠︊﹫﹥ ︫ــ﹢د. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و ︋︀﹡﹉ 
﹝︣﹋︤ی دو ﹡︀د ﹡︀︸︣ ﹨︧︐﹠︡؛ ︋﹥ ︗︀ی ا﹢﹆︑ ﹤︋ ﹤﹋ ﹟️ ﹡︷︀رت 
︗︀﹝︺﹥ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡، ︠﹢د︫ــ︀ن ﹡︷︀رت ︋︣︎︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ﹡﹍︀ِه 

﹡︷︀رت و ︑﹠︊﹫﹥﹡︷︀رت و ︑﹠︊﹫﹥

︀︋︡ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد︀︋︡ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد

 ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡ ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡

︀︐﹋︫︣ ︣ان︡﹞ ︋︣ای ﹩︐︀︐﹋︫︣ ︣ان︡﹞ ︋︣ای ﹩︐

︫︡︀︋ ︀︨︣︋︀︧ از ︣︑︫︡︡ ︡︀︋︫︡︀︋ ︀︨︣︋︀︧ از ︣︑︫︡︡ ︡︀︋
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︋︪ــ﹩ و ︑﹢︗﹥ ﹡﹊︣دن ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹙﹩، ︋︀︻︒ ﹁︧︀د ︨﹫︧︐﹞﹩ 
︫︡ه ا︨️. 

 ،﹤﹡︀︑︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ از ﹇﹢ه، وزار﹡ در ﹋︪﹢ر ا﹡﹢اع و ا﹇︧︀م
︦ ︣ا  ︭﹢︮﹩ دار﹛؛︎  ︨ــ︀ز﹝︀ن، اداره، ︣ا︨️، دو﹜︐﹩ و︠ 
 ﹤﹋ ﹟︧︀د ﹋︪﹢ر﹝︀ن ︨︀ل ︋﹥ ︨︀ل ︋︀﹐ ﹝﹩ رود؟ ︋︣ای ا﹁ ︬︠︀︫
﹝ــِ﹟ ﹡﹢︻﹩، ﹡︷︀رت ﹡︀د ︋︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ و ︎﹢ل را ﹇︊﹢ل ﹡︡ارم و 
آن  ﹡︀د﹨ــ︀ ﹨﹛ ﹝﹟ را ﹇︊﹢ل ﹡︡ار﹡︡، و ا﹜ــ﹩ آ︠︣؛ ﹨︣ ﹋︡ام ﹨﹛ 

︋﹥  ︮﹢رت ︗︤︣ه ای، ﹋︀ر ︠﹢د﹝︀ن را ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 
﹋︀ر ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩، ﹋︀ری ︑︭︭﹩ و ︎﹫︙﹫︡ه  ا︨️. 
 ️︀﹝ ﹜﹨ ا﹨﹏ ﹁﹟ و آدم ︠﹢دش ︨ــ︍︣د و از آن ﹤︋ ︡︀︋ آن را
﹋︣د و ︋︺ــ︡ ا﹡︐︷︀ر و ﹡︐﹫︖﹥ ﹨﹛ ︠﹢ا︨ــ️. در ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
 ﹟︀ی ︨︨︣ــ︀م آور ︑︡و﹨ ﹤﹠︤﹨ ︀ــ﹥، ︋﹢د︗ــ﹥ و … ﹋﹥ ︋ــ﹞︀﹡︣︋
 ﹩︨︣︋︀︧ از ️︀﹝ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ️﹢﹆︑ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹋﹞︐︣ در

﹝︴﹙︊﹩ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹨﹛ ︫︡ه ︋︀︫︡. 

︋︺︱﹩ ︻﹆﹫︡ه دار﹡︡ ﹋﹥ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣︡ ︠﹢دا﹡︐︷︀م 
︋︀︫ــ︡ و ﹡︷︀رت ︋︣ ︣﹁﹥ را و︸﹫﹀﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران 
ر︨﹞﹩ ا︣ان ﹝﹩ دا﹡﹠︡؛ ︋︣︠﹩ ﹡﹫︤ و︗﹢د ﹉ ﹝︣︗︹ وا︋︧︐﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︣ ︣ای ﹡︷︀رت︋   ︋︡وا ﹟︣︐ ︋﹥ دو﹜️ را︋ 
﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹡︷︣ ر︨﹞﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان 

در︋︀ره ﹡﹆︩ ﹡︷︀ر︑﹩ ︗︀﹝︺﹥ ﹫︧️؟
︻﹙﹢ی

︋︺︡ از ︎﹫︡ا ︩︧︀︋︨︣ــ﹩ و در را︨︐︀ی ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩، 
﹡﹫︀ز ︋﹥ و︗﹢د ﹡︀د﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ا︧ــ︀س ︫ــ︡ و ا﹡ ﹟︀د﹨︀ی 
︀ ﹁︣﹝︀ن ︀﹋﹞﹫︐︀ ︑︪﹊﹫﹏ ﹎︣د︡ه  ﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه،︋  ︠﹢دا﹡︐︷︀م ﹨﹛︋ 
و ︫ــ︣وع ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︣ده ا﹡︡. ︋︺︡ از ﹋︪︿ ﹁︧︀د﹨︀ی ﹝︀﹜﹩، د︨︐﹊﹛ 
در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل در ﹋︀﹡︀دا از ︨︀ل 2003، 
ا﹡﹍﹙︧ــ︐︀ن از ︨ــ︀ل 1990 و ا﹝︣﹊︀ از ︨ــ︀ل ﹡ ،2002︀د﹨︀ی 
﹡︀︸︣ ﹝︧︐﹆﹙﹩ ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا﹟ ﹋︪﹢ر﹨︀ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡. 
 ،︡︺  ︋﹤ ــ︀﹜︀ی 2000︋  ﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه از︨  ﹆﹫﹥ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ﹨ــ﹛︋  در︋ 
﹡︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣ ﹝︧︐﹆﹏ ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️؛ 
︋﹠︀︋︣اــ﹟ ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ در ﹡︷︀رت ︋﹥ ︑︡ر︕ ︋﹥ ﹡︷︀رت ﹝︧ــ︐﹆﹏ 

دو﹜︐﹩ ︑︡︊﹏ ︫︡ه ا︨️. 
ــ︀ل ︋︓﹩ ﹋﹥ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︴︣ح ﹨︧ــ️، ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︑︪ــ﹊﹫﹏ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان در ︨ــ︀ل 1380، ︋︀ 

 ︴︨ از «︠﹢د ا﹡︐︷︀﹝﹩» ︋ـــ﹥ «﹡︷︀رت ﹝︧︐﹆﹏ دو﹜︐﹩» در ︣﹫﹫︽︑
︗︀ن ﹝︭︀دف ︋﹢د و ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و ︨︀︠︐︀ر 
︗︀﹝︺﹥ از ︨﹢ی دو﹜️ د︡ه ︫︡ه ا︨️. ا﹁︣ادی ﹋﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 
﹡︷︀رت ︗︀﹝︺﹥ از ︗﹠︦ ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ا︨️ و ﹡ ﹉ ︡︀︋︀د ﹡︀︸︣ 
﹝︧ــ︐﹆﹏ دو﹜︐﹩ ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︷︀رت ﹋﹠︡، ﹢ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
و ﹝﹆ــ︣رات ︗︀﹝︺﹥ را ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡﹊︣ده ا﹡︡ و ︀ ا︫ــ︣اف ﹋︀﹁﹩ ﹡︡ار﹡︡ 

ا︫︐︊︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
﹫︀ن  ︣ آن︋   ︋﹜﹋︀ ︀ر ︗︀﹝︺﹥ را ︵︊﹅ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات︐︠︀  ︨﹟﹞
 ️﹫﹨ ﹤﹚﹫︨و ﹤︋ ﹩﹝︧ــ︀︋︡ار ر︨ــ ︀ب︐﹡︣ش و ا︢︎ :﹜﹠﹋ ﹩﹞
︑ ️﹫﹑︮ ︬﹫︪︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ﹝﹠︭﹢ب وز︣ ا﹝﹢ر 
 ﹩﹛︀︻ ️﹫﹨ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋︣﹀﹡ ﹤ ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د؛︨ 
﹡︷︀رت ︑﹞︀م و﹇️ ﹝﹠︭﹢ب وز︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︣︋﹢ط در 
︣ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹝﹢ر ︗︀﹝︺﹥ ﹡︷︀رت ﹝︧︐﹞︣  ︗︀﹝︺﹥ ﹝︧ــ︐﹆︣ ﹨︧ــ︐﹠︡ و︋ 
دار﹡︡؛ ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ ︋︀﹐︑︣﹟ ر﹋﹟ ︗︀﹝︺﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا︻︱︀ی آن 
︋︀ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ا︻︱︀ی ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ ﹝︭﹢ب 
 ︹﹝︖﹞ ︦﹫︀ب ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡؛ ر︐﹡ا ﹩ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا ︣وز
️ ︻︀﹜﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹠︭﹢ب  ﹫﹨ ︦﹫ر ،﹤︺﹞︀︗ ﹩﹞﹢﹝︻
﹑﹫️ داو︵﹙︊︀ن  وز︣ ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ ا︨ــ️؛ ا︣از︮ 
︀ وز︣ ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ ا︨️؛  ﹢رای ︻︀﹜﹩︋  ︻︱﹢️ در︫ 
 ﹩﹛︀︻ ️ ﹫﹨ ︀︋ ﹩﹛︀︻ ︀︋︀ت ا︻︱︀ی ︫﹢رای︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ️︮
﹡︷︀رت ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︭﹢ب وز︣ ا︨️؛ ا﹊︀م ︻︱﹢︐﹠﹞ ️︊︀ن 
ا︻︱︀ی ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ ︋︀ وز︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹉ ﹋﹠︐︣ل ﹡︀﹩ ا︨️؛ 
ــ﹥ دوره ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︻︱﹢  ﹫︪ــ︐︣ از︨  ــ﹢رای ︻︀﹜﹩︋  ا︻︱ــ︀ی︫ 
 ﹩ا﹝﹢ر ا﹇︐︭ــ︀دی و دارا ︣︡ه وز﹠︀﹝﹡ ︫ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ︋︀︫ــ﹠︡؛
در ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی ︫ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ﹝︭﹢︋﹥ ﹨︀ی 
︫ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ︋﹥ وز︣ ار︨ــ︀ل ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ وز︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨︣ 
﹋︡ام از ﹝︭﹢︋﹥ ﹨︀ را ﹋﹥ ︋﹢ا﹨︡ ا︋︴︀ل ﹋﹠︡؛ ﹨﹫️ ︻︀﹜﹩ ﹡︷︀رت 
ــ︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ﹝︭﹢︋﹥ ﹨︀ی  ️ ﹝︡ــ︣ه︫  ﹫﹨ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی
️ ﹝︡︣ه ︋﹥ وز︣ ار︨ــ︀ل ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ وز︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︻︱︀ی  ﹫﹨
️ ﹝︡︣ه را ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︋︣﹋﹠︀ر ﹋﹠︡؛ ︑﹀﹚︀ی ︣﹁﹥ ای  ﹫﹨
️ ﹝︡︣ه، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥  ﹫﹨ و اداری ا︻︱ــ︀ی ︫ــ﹢رای ︻︀﹜ــ﹩ و
 ﹩﹛︀︻ ️﹫﹨ ﹤︥ه ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋ــو ️﹫﹨ ــ﹩ ﹡︷︀رت و﹛︀︻ ️ ﹫﹨
 ﹅ ︼﹚︊﹞ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ار︗︀ع ﹝﹩ ︫﹢د؛ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹆︣رات ︗︀﹝︺﹥ ا︻﹛ از
︻︱﹢️، ︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀﹐﹡﹥، آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ و ا﹡︱︊︀︵﹩ 
︃︑ ﹤︋ ︡︀︋﹫︡ وز︣ ︋︨︣︡؛ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ︻︀﹜﹩ ﹡︷︀رت در ︑﹞︀﹝﹩ 
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ــ︣﹋️  ﹋︀ر﹎︣وه ﹨︀ی ︑︭︭﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹋︀ر﹎︣وه ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️︫ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ︋︀زد︡ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︀زد︡﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ و 
︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه و ﹡﹫︤ ﹡︐︐︀﹊︫ ︕︀︀ی در︀﹁︐﹩ از 
️ ︻︀﹜﹩ ﹡︷︀رت در ﹋︀ر﹎︣وه  ﹫﹨ ر ا︻︱︀ی﹢︱ ︀︋ ︀︱︻︣د ا﹊﹚﹝︻
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︴︣ح و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹋﹥︋ 
︑︣﹋﹫ــ︉ ﹋︀ر﹎︣وه و و︗ــ﹢د ﹡︀︸︣ ︋︀ ا︠︐﹫︀ر﹨ــ︀ی ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︋︀﹐، 
ا﹝﹊︀ن ﹝︀︧﹞ ️︣︡﹏ ﹝︴︣ح ︫︡ه در ﹋︀ر﹎︣وه ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و 
﹨﹫︐︀ی ا﹡︐︷︀﹝﹩ و︗ــ﹢د ﹡︡ارد؛ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ︻︀﹜﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
از ︨﹢ی وز︣ ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ و وز︣ داد﹎︧︐︣ی ︑︺﹫﹫﹟ 
﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡؛ ا﹊︀م ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︑︺﹙﹫﹅ ︻︱﹢️ ︋ــ︀ ︑︃﹫︡ وز︣ ا︗︣ا 
﹝﹩ ︫﹢د؛ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︮﹑ح در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︀ ︑︃﹫︡ وز︣ ﹇︀︋﹏ ا﹡︖︀م 

ا︨️. 
︀ل ︗﹠︀︋︺︀﹜ــ﹩ و ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹇︱︀وت ﹋﹠﹫ــ︡، ﹋︡ام ﹁︺︀﹜﹫️ و 
﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︣﹁﹥ ای 
︠﹢دا﹡︐︷︀م ︫ــ︊﹫﹥ ا︨️؟ از ا﹠︣و، ﹁﹙︧ــ﹀﹥ و︗﹢دی و ﹋︀ر ا︮﹙﹩ 
 ﹟ا︨ــ️ و ا ︩︀︱︻︣د ا﹊﹚﹝︻ ︣︋ ای ﹤﹁︣ ︀رت︷﹡ ︀﹠︑ ﹤︺﹞︀︗

﹡︷︀رت ﹨﹛ ﹎﹢﹡﹥ ای از ﹡︷︀رت ﹝︧︐﹆﹏ دو﹜︐﹩ ا︨️. 

 ﹤﹁︣ ︣︋ ︫ــ﹞︀، ︨ــ︀︠︐︀ر ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︣︷﹡ ﹤︋
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︪﹢ر ﹥ ﹝︪ــ︀︋ ﹩︑︀︭︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و 

﹨︡﹁︀ و و︸︀︿ ا︨︀︨﹩ آن ﹋︡ام ا︨️؟
︻﹙﹢ی

︀︡ ﹨︡﹁﹞﹠︡، دارای ا︋︤ار ا︨ــ︐︀﹡︡ارد و ﹝﹠︀︨︉  ︨ــ︀︠︐︀ر ﹡︷︀رت︋ 
︀ ا︨︐﹆﹑ل  ﹑﹫️ ﹁﹠﹩ و ا︠﹑﹇﹩ و︋   ︮︀ ﹢ی ﹝︐﹢﹜﹫︀ن︋  ︋︀︫︡ و از︨ 
︸︀﹨︣ی و ︋︀︵﹠﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د و ﹨︀︋ ︤﹫﹡ ︀﹀﹚︑ ﹤﹠︤︡ ︋︧ــ﹫︀ر 
︋︀﹐ ︋︀︫ــ︡. در ︀ل ︀︲︣، ︵︊﹅ ﹇﹢ا﹡﹫﹟، ﹨﹞﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
 ﹩﹛︀︨ ︡︀︋ ﹢︱︻ ﹩︨︣︋︀︧﹉ ︋︀ر ﹝﹢رد ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و ﹋﹠︐︣ل 
 :︡﹢﹎ ﹩﹞ ︋︀ره ﹟در ا ﹩﹡︀︗ ﹤︋︣︖︑ و︲︺﹫️ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣﹡︡. ︠﹢ب
︣﹋︐︀ی   ︫﹩︨︣︋︀︧ ︀ر︫︀ن﹋ ︣︐︪﹫  ︋﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞
﹫︪︐︣ از ﹉ ︋︀ر در ︨︀ل   ︋︀ و ﹤﹡﹐︀︨ ︡︀︋ ️︨ر︨ــ﹩ و دو﹜︐﹩ ا﹢︋
 ︡﹠ ︣﹨ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︣﹍︣ل ︫﹢﹡︡ و در ︻﹢ض د︐﹠﹋
︨︀ل ﹉ ︋︀ر ﹝﹢رد ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡. در ︀ل ︀︲︣، در 

︮︡د ︋︀ز﹡﹍︣ی ا﹟ ﹡︷︀رت ﹁﹙﹥ ای ﹨︧︐﹫﹛. 
﹝︧﹙﹥ دوم ا︋︤ار ﹋﹠︐︣ل ا︨️. ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 
و ︋﹥ ︭︠﹢ص ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ﹋﹠︐ــ︣ل و︲︺﹫️، ︀︋ــ︡ ︗︀﹝︺﹥ را ︋﹥ 

﹨︡﹁︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︋︨︣ــ︀﹡︡، در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از ذ﹠﹀︺︀ن از 
﹡︐︀︕ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ را︲﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹋﹠︐︣ل 
 ﹤︋ ﹟وا﹇︺﹫️ ︻﹫﹠﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡ ﹝︴︀︋﹆️ ﹡︡ارد؛ ︋﹠︀︋︣ا ︀︋ ️﹫﹀﹫﹋
﹡︷︀رت ︗︀﹝︺﹥ ︋﹩ ا︻︐﹞︀د ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. از ا﹠︣و، ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ﹨︀ را در 
︨︀︎ ︋﹥ ذ﹠﹀︺︀ن و ﹋︀﹨︩ ﹁︀︮﹙﹥ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹋︣د﹛ و در 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩ر ﹝︓︀ل، ا︋︺︀د ا︗︣ا﹢︵ ﹤ ــ︡ن ا︨️؛︋   ︫﹩︀﹡ ︀ل
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ از ز﹝︀ن ورود ︋﹥ ︣﹁﹥ در ﹋︪ــ﹢ر ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز، 
 ﹟ا ﹤ ﹢ده ا︨️. ︀ل ارز︀︋﹩ و ا﹝︐﹫︀زد﹨﹩ ︗︀﹝︺﹥︋   ︋︩﹛︀ ﹏﹞
﹝﹢︲﹢ع در ︨ــ︴ ﹨︣ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ︀﹜︩ ا︨︀︨﹩ ︋﹢ده 
و ﹨﹞﹫﹟ ︀﹜︩ ︗︀﹝︺﹥ را در ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹨︣ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ از 

﹝﹢︲﹢︻︀ی ا︮﹙﹩ دور ﹋︣ده و ︋﹥ ︀︫﹫﹥ ︋︣ده ا︨️.
در ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ﹋﹠︐︣ل و︲︺﹫️، ︑﹞︀م ︻﹠︀و﹟ ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــِ﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹤  ︋︡︀  ︋،﹤﹞︀﹠︪︨︣ درج ︫ــ︡ه در︎ 
ر︻︀️ ︫﹢﹡︡؛ از ا﹠︣و، ا﹡︖︀م و ر︻︀️ آ﹡︀ ︑﹊﹙﹫︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨️ 
 ︀﹡︣دن آ﹊﹡ ️︀︻و ا﹝︐﹫ــ︀ز ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡، ︋﹙﹊﹥ ا﹡︖︀م ﹡ــ︡ادن و ر
ا﹝︐﹫ــ︀ز ﹝﹠﹀﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ﹜︢ا، ︑﹞︀﹝﹩ ا﹟ ﹝﹢ارد ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه 

ا︨️ ﹋﹥ ︋︺︡ از ︑︭﹢︉ ﹝︣ا︗︹ ﹝︣︋﹢ط ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
︋︒ ا︨︀︨﹩ ︋︺︡ی، ﹝︐﹢﹜﹫︀ن ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و ︋︀زد︡﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ 
﹨︧︐﹠︡. ︮﹑﹫️ ﹁﹠﹩ و ا︠﹑﹇﹩ و ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی و ︋︀︵﹠﹩ 

آ﹡︀ ︋︣ای ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ و ذ﹠﹀︺︀ن آن ︀︋︡ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ︋︀︫︡.
 ﹝︀ در ︀ل ︀︲︣، 267 ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻︱﹢ دار﹛ و 
︣ای ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ آ﹡︀ ﹡﹫︤ ﹁﹙﹥ ای ا︨️؛ ﹨﹞﹥  ︑﹊﹙﹫︿ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋ 

︀︋︡ ︨︀﹐﹡﹥ ﹋﹠︐︣ل ︋︪﹢﹡︡.
﹝︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀﹜︬ در ﹨︣ ︨ــ︀ل، ﹋﹞︐︣ از ︡ود 200 روز ﹋︀ری 
 ﹏﹞ ﹤︋ ﹜﹫﹡ــ﹩ ︋︐﹢ا﹍﹠﹨︀﹝﹨ ــ︤ی ور ﹤﹞︀﹡︣︋ ︀︋ ︡︀︋ ﹤ــ﹋ ﹜دار
﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و آ﹡︀ را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹫﹛. 
︑︀﹋﹠﹢ن ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹋︓ــ︣ت ︋︀زد︡﹨︀، ︑︺ــ︡ادی از ︋︀زد︡﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ از 
﹨﹞﹊︀ران ︫︀︾﹏ در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫︡﹡︡. 
 ︀﹨︡﹠ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی ﹝︴︣ح ا︨️، ﹜﹫﹊﹟ ﹁︣ا ﹤︊︀︫ــ ︀︖﹠در ا
︵﹢ری ︵︣ا﹩ ︫ــ︡ه ﹋﹥ ﹁﹫﹙︐︣﹨︀ی ﹝︐︺︡دی در راه ︋︣ر︨ــ﹩ و 
 ︤﹫﹡ ︀رو︫ــ ﹟︀ل ︑︽﹫﹫︣ ا در ،﹤︣﹎ .و︗﹢د دارد ︕︀︐﹡ ا︻ــ﹑م
 ︕︡ر︑ ﹤ ︀ ا﹁︤ا︩ ﹨﹞﹊︀ران ︑️ ا︨︐︡ام ︗︀﹝︺﹥،︋   ︋﹤﹋ ﹜﹫︐︧﹨
︑﹞︀﹝﹩ ا﹁︣اد ︫︀︾﹏ را ︢ف ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ︀︫︊﹥ ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی 
︣ود. در ﹋︀ر﹎︣وه ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹨﹛   ︋﹟﹫ ︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹫︤ از︋  ﹎︣وه︋ 
 ﹤﹋ ﹜︀ب ﹋︣ده ا︐﹡ا ﹤﹁︣ ﹏︾︀ا﹋︓︣ ا︻︱︀ی آن را از ا﹁︣اد ︾﹫︫︣ــ
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در ﹝﹢︲﹢ع ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی ︀︫︊﹥ ای ﹝︴︣ح ﹡︊︀︫︡.
در ︑ ︒︋﹙﹀︀ت ا︭︀︫ــ︡ه و ار︨︀﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹫︐︀ی ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
در︠﹢ر ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫︐︀ی ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩، ︑️ ا﹝︣ 
ار﹋︀ن ︗︀﹝︺﹥ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ و ﹨﹫︐︀ی ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︧︐﹠︡ات 
︎︣و﹡︡ه ﹨ــ︀ی ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه و ا︗︐︀د ︣﹁ــ﹥ ای و ﹝﹑︷﹥ ﹨︀ی 

︠﹢︩ رأی ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
︋︒ ﹋﹙﹫︡ی و ا︮﹙﹩ ﹋﹥ در ﹝﹢︲﹢ع ار︑﹆︀ی ﹡︷︀رت ︣﹁﹥ ای 
︋﹥ د﹡︊︀ل آن ﹨︧ــ︐﹛، ︢ف ︮﹑﹫️ ﹝︧ــ︀وی ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ 
ا︨ــ️. در ︀ل ︀︲︣، ﹨﹞﹥ ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︋︣ای ارا﹥ ︠︡﹝︀ت 
 ︡﹠ــ﹢ع، ﹁︣ا︲﹢﹞ ﹟︧ــ︀وی دار﹡ــ︡. ا﹞ ️﹫﹑︮ ﹩︭︭ــ︑
﹡︷︀رت را ︋︀ ﹝︪ــ﹊﹏ ︗︡ی ﹝﹢ا︗﹥ ︨︀︠︐﹥ ا︨️. ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹐زم 
︋︣ای ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی و ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ا︻︱︀ ا﹡︖︀م ︫︡ه و ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ 
︋︣ا︨ــ︀س ︲﹢ا︋︳ ︣﹁﹥ ای ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ا﹟ روش، 
﹢دش  ﹡︷︀رت را ﹨﹞﹢ار و ﹨︡﹁﹞﹠︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨︣ ︵︊﹆﹥ ﹡︷︀ر︑︀ی︠ 
︀ ا︗︣ای ا﹟ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی، رو︫︀ی ︾﹫︣︣﹁﹥ ای ﹋﹥  را ﹝﹩ ︵﹙︊︡.︋ 
در ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی و د﹡ ︣﹍︀د﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥ در 

︀ل ا﹡︖︀م ا︨️، ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹢د﹋︀ر ︢ف ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 

آ︀ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ︑︀ ﹋﹠﹢ن ﹝︴︀﹜︺﹥ ︗︀﹝︺﹩ 
︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م داده و ﹝︴﹙︊﹩ در  در︋︀ره ﹡︷︀رت︋ 
︉ ﹡︷︣ان و  ︀ ︀︠︐﹥ ا︨️؟ وا﹋﹠︩︮  ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹠︐︪ــ︨︣ 
﹝﹆︀﹝︀ی ﹝︧﹢ل در︋︀ره آن ﹥ ︋﹢ده ا︨️؟ ﹋︖︀ ﹝﹩ ︑﹢ان 

︋﹥ ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹨︀ د︨️ ︎﹫︡ا ﹋︣د؟
︻﹙﹢ی

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت  ﹝ــ︀ در ︗︀﹝︺﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨﹛ ﹡︪ــ﹫﹠﹩︋ 
︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏ (IFIAR) و ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ا︻︱︀ی آن را 
︋︣ر︨﹩ ﹋︣ده ا﹛؛ ︑︀﹋﹠﹢ن 50 ﹋︪ــ﹢ر ︻︱﹢ ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︧︐﹠︡. 
﹨﹞︀ن ︵ــ﹢ر ﹋﹥ ︎﹫︪ــ︐︣ ذ﹋︣ ︫ــ︡، دو﹜︐︀ در اــ﹟ 50  ا﹡︖﹞﹟ 
︣﹁﹥ ای ﹨﹫︘ ﹡﹆︩ و ﹋﹠︐︣﹜ــ﹩ ﹡︡ار﹡︡؛ از ا﹠︣و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، 
﹡ ﹉︀د ﹝︧ــ︐﹆﹏ دو﹜︐﹩ در ﹨︣ ﹋︪﹢ر در ﹋﹠︀ر ا﹡︖﹞﹟ ︣﹁﹥ ای، 

︑﹠︀ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️.
︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان، ا﹡︖﹞﹟ ︣﹁ــ﹥ ای ا︣ان 
﹡﹫︧ــ️؛ ﹡︀دی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︨ــ﹫︣ت و ﹝︐﹢ای آن دو﹜︐﹩ 
ا︨ــ️، و﹜﹩ ︮﹢رت و ︸︀﹨︣ آن ︭︠﹢︮﹩ و ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︀︫︊﹥ ﹨︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه در ︭︠﹢ص ا︨︐﹆﹑ل ﹡︡ا︫︐﹟ ﹡︷︀رت آن 

﹡﹫︤ ︑﹠︀ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی ا︨ــ️ ﹋﹥ آن  ﹨﹛ ︋︀ ا﹡︡ک 
︑︽﹫﹫︣ و ︑︡︋﹫︣ ﹇︀︋﹏ ر﹁︹ و ا﹡︖︀م ا︨️. 

در︠﹢ر ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹎︤ارش  ︋︀زر︨﹫︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︑︺︡ادی 
از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︴︣ح د﹡﹫︀ و آرای ﹨﹫️ ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
︮︀در︫︡ه از ︨﹢ی ﹡︀د ﹡︷︀رت ﹝︧︐﹆﹏ دو﹜︐﹩ ﹝︣︋﹢ط را ︋︣ر︨﹩ 
 ﹟︣ان در اا ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗ ︀ی﹛︣︐﹠﹋ ً︀ ﹋︣د﹛. ا﹡︭︀﹁
﹢د؛ ﹜﹫﹊﹟ ︻︡ه ای   ︋︀﹡از آ ︣︑ ﹟︪  ︠︤﹫﹡ ︩︖︀︐﹡ و ︣︑ ️  ز﹝﹫﹠﹥︨ 
︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︐﹢ای ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︀︠︐︀ر 
 ︩ ــ︣ ︗︀﹝︺﹥، ﹝︣︑︉ ︑﹢رــ︤ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥︋   ︋﹜﹋︀ ︳و ︲﹢ا︋ــ
︴︀ ﹋︀ر؛ در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥،   ︠﹩︮﹢︭  ︩︠ دو﹜︐﹩ ﹝︺︭﹢م ا︨️ و︋ 
︮﹑﹫️ دو﹜︐︀ در ︗︀ن در و︸ ﹤﹛﹢﹞ ︿︀﹊︧ــ︀ن ﹡﹫︧️. 
 ﹟دارد، ا ️﹫﹑︮ ر ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥ در ﹡︷︀رت﹢︪﹋ ﹉ ️﹛ا﹎︣ دو

﹇︀︋﹏ ︑︺﹞﹫﹛ ︋﹥ ﹨﹞﹥ دو﹜︐︀ی د﹡﹫︀ ﹡﹫︧️. 

ا﹟ ﹋ــ﹥ ︋︣︠ــ﹩ از ︋︀ز﹝︀﹡ــ︡﹎︀ن ︻︱﹢️ در ︫ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ و 
︑﹠︊﹫﹥ ︫ــ︡﹎︀ن ︗︀﹝︺﹥ ﹡﹫︤ ︗︀ر ︋︤﹡﹠︡ ﹨︣ ﹋︧﹩ ︻︱﹢ ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ 
︫ــ︡ه در ︀ل ︍︀ول و ︔︣وت ا﹡ــ︡وزی و از ﹡︷︀ر︑︀ی ︣﹁﹥ ای 
︗︀﹝︺ــ﹥ آزاد ا︨ــ️ و ار﹋︀ن ﹝﹠︭ــ﹢ب ﹡﹫︤ ﹝︤دور آ﹡︀ ﹨︧ــ︐﹠︡، 
︑︺︀﹜﹩ ︎﹫ــ︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋﹙﹊﹥ ︠﹢دز﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︋﹠︡ه ﹡﹆︡ ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ 

﹝︴︀﹜︺︀ت ﹐زم ︋︣ای﹝︴︀﹜︺︀ت ﹐زم ︋︣ای
︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی و ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ا︻︱︀︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی و ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ا︻︱︀
ا﹡︖︀م ︫︡ه و ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ا﹡︖︀م ︫︡ه و ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥
︋︣ا︨︀س ︲﹢ا︋︳ ︣﹁﹥ ای︋︣ا︨︀س ︲﹢ا︋︳ ︣﹁﹥ ای
︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡

ا﹟ روشا﹟ روش
﹡︷︀رت را ﹨﹞﹢ار و ﹨︡﹁﹞﹠︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡﹡︷︀رت را ﹨﹞﹢ار و ﹨︡﹁﹞﹠︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡
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و ︣﹁﹥ ای را ︻︀﹝﹏ ر︫ــ︡ و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︣﹁﹥ و ﹝︀﹡ــ︹ ا﹡︣اف آن 
﹩ ا︠﹑﹇﹩  ﹝﹩ دا﹡ــ﹛؛ و﹜﹩ ︑︣ــ︉، ︑﹞️ و ا﹁︣ا︵﹩ ﹎ــ︣ی و︋ 

︉ ﹝︀﹡︡﹎﹩ و ︑︱︺﹫︿ ︗︀﹝︺﹥ و ︣﹁﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹆︻ ︒︻︀︋
در ا﹟ دوره ﹋﹢︑︀ه، ار︑︊︀ط ︠﹢︋﹩ ︋︀ ﹡︀د﹨︀ی ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢اری، 
 ﹤﹁︣ ﹩︀︨ــ﹠︫ ︉ ــ︡ه ا︨ــ️ و آ︨﹫ ︣﹇︣ار︫  ﹡︷︀ر︑﹩ و دو﹜︐﹩︋ 
︧︀︋︨︣﹩ در ﹋︪ــ﹢ر و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹥  ﹝︣ور ︋﹥ 
 ︣﹫﹍﹫ ــ︣ف ارا﹥ ا︨ــ️ و︎  ــ︡ه و ︀ در︫   ︫﹤︣ا︗︹ ﹝︣︋﹢ط ارا﹞
﹡︐︀︕ و ا︮﹑ح ﹨﹛ ﹨︧ــ︐﹫﹛. ا﹟ ﹝ــ﹢ارد ︑︀ ﹋﹠﹢ن ﹝﹢رد ا﹇︊︀ل 
وا﹇︹ ︫ــ︡ه ﹢ن ﹁﹆︳ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹙﹩ و ︻﹞﹢﹝ــ﹩ را در آن ﹜︀ظ 

﹋︣ده ام.

 ﹤︀﹞︣ ︀زار︨  ︊﹢د ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ︣ای︋  ﹢رس︋  ︨︀ز﹝︀ن︋ 
 ﹤﹁︣ ︀︠︣ج داده ا︨️. آ ﹤︋ ﹩︗﹢︑ و ︎﹢ل ︑﹑ش در︠﹢ر
︣ای ار︑﹆︀ی ا﹟ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ︧︀︋︨︣﹩ در ﹋﹢︫︩︋ 

﹝︪︀ر﹋️ دا︫︐﹥ ا︨️؟
︻﹙﹢ی

︋︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ در ﹨﹞﹥ ︗︀ی ︗︀ن ︻︀﹝﹏ ا︮﹙﹩ ر︫ــ︡ و ︑﹢︨︺﹥ 
 ﹤﹡﹢﹎ ﹟︣ان ﹡﹫︤ ا︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️. در ا ︧ــ︀︋︡اری و ﹤﹁︣

ا︨ــ️؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ا︮﹙﹩ از ︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︡اری 
و ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹡︀د﹨︀ی ︋︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ و ︎﹢ل ﹨︧︐﹠︡. ︗︀﹝︺﹥ 
︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ﹨﹞﹊︀ری ︣﹁﹥ ای ︠﹢︋﹩ ︋︀ ︋﹢رس دارد و 
﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ﹝︪ــ︐︣﹋﹩ ﹨ــ﹛ در ا﹝﹢ر ︣﹁﹥ ای دار﹡ــ︡ و ﹡︷︣﹨︀ی 
︣﹁﹥ ای و ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ︲︣وری در ﹨︣ ︋︩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
ا﹎︣ ﹨ــ︣ ﹋︡ام ﹁﹆︳ و︸︀︿ ا︮﹙﹩ و ذا︑﹩ ︠ــ﹢د را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ و 
 ﹏︮︀ ﹜﹨ ︣ی︐ ﹥ د︠︀﹜︐︀ ﹡︪ــ﹢د، ﹡︐﹫︖ــ﹥︋   ︋﹏︡︊︑ ︀ــ︑︀ر︷﹡

︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
ا︮ــ﹏ ︀︋︡ ︋︣ ﹨﹞﹍︣اــ﹩ و ﹨﹛ ا﹁︤ا﹩ ︋︀︫ــ︡؛ ار﹋︀ن ﹝︣︋﹢ط 
 ﹜﹨ ︀︋ ﹉︀ی ﹝︪︐︣ک و ﹝︧ــ︐﹞︣ و ︑︺︀﹝﹏ ﹡︤د︐︪︧ــ﹡ ︡︀︋ ︤﹫﹡
دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡. ﹝︴︀﹜︊﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︋︣﹇︣اری ر︨﹞﹩ ا︋︺︀د 
︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ و ︎﹢ل  ــ︣﹋︐﹩ در ︨ــ︴ ﹡︀︫︣ان︋  ﹡︷︀م را﹨︊︣ی︫ 
 ﹩﹞︀﹝︑ ︿︀︸ا︨️، ﹡﹥ ︋︣﹇︣اری ا︨ــ﹞﹩ آن. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︊﹫﹫﹟ و
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹡︷ــ︀رت ︋︣ ﹨﹞﹥  د︨ــ
 ﹤﹫︊﹠︑ ︿﹚︑ ا﹝﹏ ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، و در ︮ــ﹢رت﹢︻
﹨﹞ــ﹥ ︻﹢ا﹝﹏ در﹎﹫︣؛ ﹡ــ﹥ ا﹟ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ا︵﹑ع از ﹁︧ــ︀د ﹁﹆︳ 

﹝︴︣ح ︫﹢د ︧︀︋︨︣︀ن ﹋︖︀ ︋﹢د﹡︡؟ 
︑﹢︗ــ﹥ ︑﹉ ︋︺︡ی ﹁﹆ــ︳ ︋﹥ ﹡︷︀رت ︋ــ︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ︋︀زار 
︨ــ︣﹝︀﹥ و ︎﹢ل، ︋︀زار ︨︣﹝︀﹥ و ︎﹢ل ﹝︀ را ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢رد ﹡︷︣ و 
︫﹀︀﹁﹫️ ﹐زم ﹡﹞﹩ ر︨︀﹡︡ و ﹆﹢ق ︨︀﹝︡اران و ︨︍︣ده ﹎︢اران را 
︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. از ا﹠︣و، ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ 
 ﹤︀﹞︣ ︀زار︨  ﹫︪ــ︊︣د ا﹨︡اف ﹡︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣ در ﹢زه︋   ︎﹤ ﹨﹞﹢اره︋ 

و ︎﹢ل ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ا︨️.

︋﹥ ︑︀ز﹎﹩  ︧ــ︀︋︡اران  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩  ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن   ︦﹫ر
در ︎︀︨ــ ︋﹥ در︠﹢ا︨️ ︎︀پ ﹁︣ا﹡︧ــ﹫︦ ︋︣ای ﹝︊︀رزه 
︧︀︋︡اران ︋︀ ﹁︧ــ︀د در ︎﹫︀﹝﹩ ︋﹙﹠︡، ﹋﹢︪︫︀ی ﹎︧︐︣ده 
﹁︡را︨ــ﹫﹢ن در ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹁︧︀د را ︋︫︣﹞︣ده ا︨️. ︗︀﹝︺﹥ 
︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤︀ی ﹝﹞﹩ در ﹝︊︀رزه 

︋︀ ﹁︧︀د ﹝︀﹜﹩ در ﹋︪﹢ر و ︗︀ن دا︫︐﹥ ا︨️؟
︻﹙﹢ی

 ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︡اری و ︩﹡︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛، دا﹝﹨
﹢ا︨︐﹍︀ه آن ﹡﹫︤ ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣  دا﹡︪﹩ واردا︑﹩ ا︨️.︠ 
 ﹩﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ .️︨︋︀زار آزاد و ︲︣ورت ﹡︷︀رت ︋︣ آن ︋﹢ده ا
﹡﹫︤ ﹁﹆︳ ﹊﹩ از ا︋︤ار ﹡︷︀رت ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️. در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋﹆﹫﹥ 

︀︋︡ دو ﹡﹢ع ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛︀︋︡ دو ﹡﹢ع ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛

﹤︐︨﹢﹫︎ ﹢︱︻﹤︐︨﹢﹫︎ ﹢︱︻

﹋﹥ ﹅ ا﹝︱︀ی ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡﹋﹥ ﹅ ا﹝︱︀ی ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡

و ︻︱﹢ وا︋︧︐﹥و ︻︱﹢ وا︋︧︐﹥

﹋﹥ ︮﹑﹫️ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری و﹋﹥ ︮﹑﹫️ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری و

︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡
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﹡︷︀ر︑︀ ﹨﹛ ︋︣﹇︣ار ︋︀︫︡، آن و﹇️ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︋︀ ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ﹝︣︋﹢ط ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩ د﹨︡. 

ا﹇︐︭︀د ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ــ﹉ ا﹇︐︭︀د ︠︀ص ا︨ــ️؛ ا﹇︐︭︀د آزاد 
﹡﹫︧ــ️ و ﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ دور زدن ︑︣﹞︀ی ︸︀﹜﹞︀﹡﹥، ر﹋﹢د 
︫ــ︡︡ ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣، و ذات ﹡︷︀رت ﹎︣︤ی ﹨﹞ــ﹥ ﹝︀ را ﹨﹛ 
 ﹟︧ــ︀︋︣س ﹝︀ در ا ︫ــ﹢د؟ ﹩﹞ ﹤ ﹤︖﹫︐﹡ آن ︗﹞︹ ﹋﹠﹫︡؛ ︀︋
﹝ ︳﹫﹆︡ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ ﹁︧ــ︀د ﹝︊︀رزه ﹋﹠︡ و ︻︀﹝﹏ ︫ــ﹀︀﹁﹫️ 
︋︀︫︡. ︧ــ︀︋︣س ﹝﹍︣ ︻︭︀ی ︱︣ت ﹝﹢︨﹩ دارد ﹋﹥ ﹨︣ ︗︀ 
﹐زم ︫︡ ︋︀ آن ﹝︺︖︤ه ﹋﹠︡. ﹆︡ر ﹝︀ ︫﹀︀﹁﹫️ در ﹋︪﹢ر دار﹛؟ 
در ︨︴ ︨﹫︀︨ــ﹩، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹡︐︀︋︀ت ر﹝︗ ️︨︀﹢ری، 
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙︦ و ا︻︱︀ی ︫﹢رای  ︫︣﹆︡ر ︫﹀︀ف ا︨️؟ 
در ︨︴ ا﹇︐︭︀دی، ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان و درا﹝︡﹨︀︪︀ن، ﹁︺︀﹜﹫️ 
︭︠﹢﹜︐﹩ ﹨ــ︀ و ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀﹝﹩، ا﹡︐︷︀﹝﹩ و 
 ︴︨ ︡ر ︫ــ﹀︀ف ﹨︧︐﹠︡؟ در﹆ ﹤︣﹫︠ ︀ی ﹝﹆︡س و﹡︀︐آ︨ــ
︠︀﹡﹢اد﹎ــ﹩، درا﹝︡ آ﹇︀︀ن ﹆︡ر ︋︣ای ﹨﹞︧︣ا﹡︪ــ︀ن ︫ــ﹀︀ف 

ا︨️؟ 
در ︨ــ︴ د﹍︣ ﹝︡︻﹫︀ن ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹝﹍︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣دم ﹡︀د 
︫ــ﹀︀﹁﹫️ در ﹝︣﹋ــ︤ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︠ــ﹢د، دارا﹫︀ و 
﹀︀ف ︨︀زی  ــ﹀︀ف ا︻﹑م ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ د﹡︊︀ل︫  درا﹝︡﹨︀︪ــ︀ن را︫ 

︋︣ای د﹍︣ان ﹨︧︐﹠︡؟
﹝﹠︷﹢رم از ︋﹫︀ن ا﹟ ﹝﹢ارد ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀︋︡ ﹨︣ ﹋︧ــ﹩ از 
︣ای د﹍︣ان و ﹁﹆︳ ︣ف  ــ︣وع ﹋﹠︡؛ ﹡︧﹥ ﹡﹢︫ــ︐﹟︋  ︠﹢د︫ 
زدن ﹡︐﹫︖ــ﹥ ﹡︡ارد. ا﹎︣ ﹨﹞﹥ ﹝︡︣ان و ﹝︧ــ﹢﹐ن ﹋︪ــ﹢ر ︋﹥ 
 ︀﹇︀︑︀ف ︋︀︫︡ و ا﹀︫ ︡︀︋ ا︻︐﹆︀د ر︨ــ﹫︡﹡︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹝﹢ر ﹟ا
︀︋︡ ︫﹫︪ــ﹥ ای ︋︀︫︡، آن و﹇️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
﹡﹫︤ ︗﹢اب ﹝﹩ د﹨︡. ︋︀ ا ﹟︀ل، ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ 
ا︣ان ︋︀ ︫ــ︡ت و ﹇︡رت ︋ــ﹥ و︸︀︿ ذا︑ــ﹩ ﹡︷︀ر︑﹩ ︠﹢دش 
 ︩︀︑︀ر︷﹡ ﹤﹠︤﹨ 1394 ︀ل ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ در︨  ︀︎︊﹠︡ ا︨ــ️؛︋ 
﹡︤د﹉ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 4 ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ︫︡ه و ︑︺︡اد 62 ﹁﹆︣ه ︎︣و﹡︡ه 
ــ﹢د در ﹨﹫︐︀ی ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︠︿﹚︐﹞ ا﹡︱︊︀︵ــ﹩ ︻﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی
︑︪﹊﹫﹏ داده ا︨️. و﹜﹩ ﹁︀︮﹙﹥ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ ﹨﹠﹢ز ز︀د ا︨️ ﹢ن 

️ِ ﹁︣ا﹎﹫︣ و ﹝︴︀﹜︊﹥ ﹝﹙﹩ ﹡︪︡ه ا︨️.  ﹫﹁︀﹀︫
در ︨ــ︀ل 2014 در ︀︫﹫﹥ ﹡︪︧️ ︨ــ︀﹐﹡﹥ ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ 
آ﹀ــ﹉، د︡اری ﹨﹛ ︋︀ ︎︀پ ﹁︣ا﹡︧ــ﹫︦ دا︫ــ︐﹫﹛. ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ 
 ︫︡ ﹏︀﹇ ارزش ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︡اری و ﹤﹁︣ ︪︀ن ︋︣ایا

و ﹝︡ــ︣ان ﹡︀د﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ︋ــ︩ ︭︠﹢︮﹩ ︗︀ن را ︋﹥ 
︱ــ﹢ر  ︢︎︣﹁️ و ︋﹥ آ﹡︀ن ر﹨﹠﹞﹢د و د﹜﹍︣﹝﹩ داد، ﹡︪ــ︀ن از 
︻︤م ︗︡ی ﹡︷︀م آ﹡︀ دارد. و﹜﹩ در ا︣ان،  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ 
️ ا﹡︡از و ﹝︀﹡︹ ﹋︀ر ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ︀﹋﹞︀ن ﹝︀ ﹆︡ر ︋︀ ار﹋︀ن  را د︨ــ
 ﹤﹁︧︣︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪︧️ دا︫︐﹥ و ︋︣ای آن و﹇️ 
﹎︢ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡؟ آ︀ ︋︀ ︠︊︣﹡﹍︀ر ︮︡ا و ︨﹫﹞︀ ︋︀︋️ ︎﹢︫︩ ︠︊︣ی 
︋︣︠ــ﹩ از ا﹇︡ا﹝︀ی ︗︀﹝︺﹥ ار︑︊︀ط ︋︣﹇ــ︣ار ﹋︣د﹛؟ آ︀ ︻﹠﹢ان 
 ︣︲︀ ︡﹠︋︀︫ــ ︣︲︀ ﹜︀ی دو﹜︐﹩ در ﹝︣ا︨ــ﹞︀﹆﹞ ︫ــ︡ ا﹎︣ از
 ﹏﹝︻ ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا ︀﹞ ︠︊︣ی ﹨︧ــ︐﹫﹛؟ ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی ︩︫﹢︎ ﹤︋
️ ا﹡︡ر﹋︀ران  ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹁﹆︳ ﹡﹞﹢﹡﹥ ا︨️ و آن را ︋﹥ ︋﹆﹫﹥ د︨
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︡اری و ﹤﹋ ﹩︑﹝︣︋﹢ط ︑︺﹞﹫﹛ د﹨﹫︡. در ︮﹢ر
از ︮﹀︀ت ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ا︨ــ️ و آ﹝﹢زه ﹨︀ی د﹠﹩ ﹝︀ ﹝﹞﹙﹢ از 

︑﹢︮﹫﹥ ︋﹥ ﹡︷︀رت، ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩ ا︨️.
 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︋ــ︡ون ︀﹝﹩، در ︠︳ ﹝﹆ــ︡م ﹝︊︀رزه ︋︀ 
﹁︧︀د در ﹋︪﹢ر ا︨️. ﹫︀ت و ﹁︣وغ  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ︑︀﹋﹠﹢ن 
﹝︡﹢ن ﹝︊︀رزه ︧︀︋︨︣︀ن در︨︐﹊︀ر ︋︀ ﹁︧︀د ︋﹢ده ا︨️. ا︮﹏ 
رازداری در ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹡︹ ︋﹫︀ن و ر︨︀﹡﹥ ای ︫︡ن ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 
آ﹡︀ن از ︨ــ﹢ی ︠﹢د︫︀ن ا︨️ و ︧︀︋︨︣︀ن در ر︻︀️ ا︮﹢ل 
و ︲﹢ا︋︳ ︣﹁﹥ ای ︠﹢د ︋︡ون ﹨﹫︀﹨﹢ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹋﹞︐︣ ︣ف 
﹝﹩ ز﹡﹠ــ︡ و ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ا﹟ ︋﹥ ﹝︺﹠ــ﹩ ︠﹠︓﹩ ︋﹢دن 
﹫﹢︨︐﹥ ﹁︡را︨﹫﹢ن   ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹫︧ــ️. ︗︀﹝︺﹥ ︻︱﹢︎ 
︑﹢ا﹁﹅   ﹅︊︵ و  ا︨ــ️   (IFAC) ︧ــ︀︋︡اران  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ﹁﹩ ﹝︀︋﹫﹟، ︑︡و﹟ آ﹫﹟  ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹝︐﹠︀︨ــ︉ 
 ︀ ︫ــ︣ا︳ روز ﹋︪ــ﹢ر در را︨︐︀ی ︫ــ﹀︀﹁﹫️ و ا﹡︱︊︀ط ﹝︀﹜﹩،︋ 

﹨﹞﹊︀ری دو ︵︣ف در د︨️ ا﹇︡ام ا︨️.
 

 ﹜︍︀︨ــ﹍︤ارم و ا﹝﹫︡وار  ︨﹢﹍︐﹀﹎ ﹟در ا ︀﹝ ــ︣﹋️︫  از︫ 
︫﹞︀ ︨﹠️ ﹎︫︢︐﹥ د︋﹫︣ان ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ را ︫﹊︧︐﹥ و ﹁︣︮️ 

︋︡﹨﹫︡ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹍﹢﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی ︋︀ ︫﹞︀ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.
︻﹙﹢ی

 ،︡ش داد﹢﹎ ︉﹡︀︖﹠ا ︉﹛︀︴﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩﹛︀︺︋︀﹠︗ ﹤﹚︮﹢ از ︮︊︣ و
 ﹤︺﹞︀︗ ﹤﹠︤﹨ ︀︋ ﹤﹋ را ﹜︀﹨ ﹤︋︣︖︑ ﹜︐︧﹨ ︿︸﹢﹞ ︣م و ︋﹠︡ه﹊︪︐﹞
ا﹡︡و︠︐ــ﹥ ام، در ا︠︐﹫︀ر ﹝︀︵︊︀ن ﹇︣ار د﹨ــ﹛ و﹜﹩ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ 

﹎﹀︐﹛ ︋﹫︪︐︣ را︾︉ ︋﹥ ا﹇︡ام و ︻﹞﹏ ﹨︧︐﹛. 


