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﹩﹡︀﹝ر ﹤﹝﹫﹚ ︣︐﹋د   

وا︡﹨︀ی ﹝︪﹞﹢ل ︑﹫﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣دوا︡﹨︀ی ﹝︪﹞﹢ل ︑﹫﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د

︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، وا︡﹨︀ی  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری︋  ﹊ــ﹩ از︮ 
﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ا︨️. از دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری   ︋﹤︧︀﹆﹞ رت﹢ ﹥ ︑﹫﹥ آن ﹨︧︐﹠︡،︮  ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹙︤م︋  ﹎︤ار︫﹍︣︋ 
︣دا︫️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︑﹞︀م   ︋﹟﹫﹠ ﹩﹛︀﹞ ︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی︷﹡ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ا︨︐︀﹡︡ارد و ﹟ا ︣﹍︀ی د﹨︡﹠  ︋﹩︠︣ ﹞︀ره 2 و︋   ︫﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋
وا︡﹨︀ی ︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋︡ ا﹟ ︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ را ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ︋︣︠﹩ د﹍︣ ︋﹠︡﹨︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ 
 ︳︨﹢︑ ︡︀︋ ﹩﹛︀﹞ رت﹢︮ ﹟ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ر︨﹩ ︫﹢د ا ﹟︀ر ﹨︡ف ا︐︫﹢﹡ ﹟د. در ا﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹩︐︫︋︣دا ﹟﹫﹠ ﹩﹛︀﹞ ︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی︷﹡

﹥ وا︑ ﹩︀﹨︡﹫﹥ ︫﹢د؟
︻﹑وه ︋︣ ا﹫﹨ ،﹟️ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ︑ ︤﹫﹡ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹫﹥ ا﹟ ︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د در  ﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥︋   ︮﹤﹫︑ ︤وم﹛ ﹤ ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا﹟ ﹡﹢︫ــ︐︀ر︋  وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣︋ 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا﹫﹨ ﹟️ ﹡﹫︤ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.
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وا︡﹨︀ی ﹝︪﹞﹢ل ︑﹫﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و 
︻﹞﹙﹊︣د در ا︣ان

﹞︀ره   ︫﹩﹞﹢﹝︻ ︩ در دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری︋ 
 ︩ 2 آ﹝︡ه ا︨️ ”ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد در︭︠﹢ص ︑﹞︀م وا︡﹨︀ی︋ 
︻﹞﹢﹝﹩، ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را ︋︣ا︨ــ︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ︑ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡، ﹋︀ر︋︣د دارد.“ از 
ا ︡﹠︋ ﹟﹠﹫﹟ ︋︣دا︫ــ️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︑﹞︀م وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ 
︋︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︀︋︡ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋﹢د︗ــ﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د را 
︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡. ︋︣ر︨ــ﹩ ︀︨︣ ︋﹠︡﹨︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ︋︣دا︫︐﹩ 
 ﹟︀د︫︡ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︮﹢رت ﹎﹫︣د؛ ︋﹥ ا ️︫︀وت از ︋︣دا﹀︐﹞
︮﹢رت ﹋﹥ ︑︭﹢ر رود ︑﹞︀م وا︡﹨︀ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹙︤م ︋﹥ 

︑﹫﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹡﹫︧︐﹠︡. 
︣دا︫ــ︐﹩ ﹝︪ــ︀︋﹥   ︋︤﹫﹡ ︀﹡از آ ﹤﹋ ﹩︀﹨︡﹠  ︋﹤ در ادا﹝﹥، ا︋︐︡ا︋ 
︋﹠︡ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ︫﹢د، و ︨︍︦ 
 ︀﹡ا︫︀ره ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︋︣دا︫️ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ از آ ﹩︀﹨︡﹠︋ ﹤︋

﹝︐﹀︀وت از ︋﹠︡ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨️.
︋﹠︡﹨︀﹩ ﹋﹥ از آ﹡︀ ︋︣دا︫ــ︐﹩ ﹝︪ــ︀︋﹥ ︋﹠︡ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ 2︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د

﹇︊﹏ از ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ︋﹠︡﹨︀ی ︀د︫︡ه، ﹐زم ︋﹥ ا︫︀ره ا︨️ 

﹋﹥ وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︣ 
﹥ دو د︨︐﹥ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣د.  ﹢د︗﹥»︋   ︋﹟﹫﹞︃︑ ﹏﹞» ︉︧
 ︀﹡︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋﹢د︗﹥ آ﹨︡د︨︐﹥ اول، وا
از ︠︤ا﹡﹥ ︑︃﹝﹫﹟ ︫ــ︡ه و در ﹇︀﹡﹢ن ︋﹢د︗﹥ آورده ﹝﹩ ︫﹢د و 
 ︀﹨ ﹤﹡︀︑﹝︖﹙︦ ︋︨︣︡؛ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، وزار ︉﹢︭︑ ﹤︋ ︡︀︋
و ﹝﹣︨︧ــ︀ت. د︨︐﹥ دوم، وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹨︧︐﹠︡ 
︤ا﹡﹥ ︑︃﹝﹫﹟ ﹡︪︡ه و در  ﹢د︗﹥ آ﹡︀ از︠  ︪ــ﹩ ︀ ︑﹞︀م︋   ︋﹤﹋
 ︉﹢︭︑ ﹤ ︋﹢د︗﹥ دو﹜️ آورده ﹡﹞﹩ ︫﹢د و از ا﹟ رو ﹡﹫︀زی︋ 
﹝︖﹙︦ ﹡︡ار﹡︡. ︋﹢د︗﹥ ا﹟ د︨︐﹥ از وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ 
﹝︺﹞ــ﹢ً﹐ ︋﹥ ︮﹢رت دا︠﹙﹩ ︑﹫﹥ ︫ــ︡ه و ︋﹥ ︑︭﹢﹡ ︉︀د 
 ️﹫﹨ ،︀﹠﹞ــ️ ا﹫﹨ :ــ︀︠︐︀ر  ︨﹤ را﹨︊ــ︣ی آ﹡︀ (︋︧ــ︐﹥︋ 
︻︀﹝﹏، ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩، ︀ ...) ﹝﹩ ر︨ــ︡؛ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
︣︠﹩ د﹍︣ از ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩.  ︫︣دار︀ و︋ 
︩ ︻﹞﹢﹝﹩ دو  ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ﹝﹢رد وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣︋ 
︋﹢د︗﹥ ﹝︭ــ﹢ب و︗﹢د دارد: «︋﹢د︗ــ﹥ ﹝︭﹢ب ﹝︖﹙︦» 
و «︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب ﹡︀د را﹨︊︣ی ︠﹢د وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣». 
︋ــ︀ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︀د︫ــ︡ه، ﹝︴﹙ــ︉ را ادا﹝﹥ 

﹝﹩ د﹨﹫﹛.
﹞︀ره   ︫﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹠︡ 5 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری︋   ︋﹅︊︵
 ﹉ ︤ار︫﹍︣ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای﹎ ︡2 ”︋﹢د︗﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ وا

﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︋ ︣﹍︫︀ی ﹎︤ار﹨︡︀م وا﹝︑﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︋ ︣﹍︫︀ی ﹎︤ار﹨︡︀م وا﹝︑
︀﹨ ﹤﹡︀︑︀ا︻﹛ از وزار﹨ ﹤﹡︀︑ا︻﹛ از وزار

﹝﹣︨︧︀ت و﹝﹣︨︧︀ت و
︡︀︋ ﹩︐﹛︣دو﹫︾ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀د﹨︀ی﹡︡︀︋ ﹩︐﹛︣دو﹫︾ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀د﹨︀ی﹡
︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د

︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑
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 ︣︀︨ درا﹝︡﹨︀ و ﹩﹠﹫︋ ︩ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩، ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︀وی ︎﹫
﹝﹠︀︋︹ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر و ︋︣اورد ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و ﹝︀رج ︋︣ای ا﹡︖︀م 
︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋﹥ ﹡﹫﹏ ︋﹥ ︨﹫︀︨ــ︐︀ و ﹨︡﹁︀ی 
﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د.“ ا︣︺︑ ﹟︿، ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ︑︺︣︿ ︋﹢د︗﹥ 
︵︊﹅ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀︨︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪﹢ر ﹝︭﹢ب 1366/6/1 

ا︨️. 
 ︀ ﹤﹡د︗ــ﹥ (︠︤ا﹢︋ ﹟﹫﹞︃︑ ﹏﹞ ﹤ــ  ︋︿︣︺︑ ﹟ــدر ا
 ︦﹚︖﹞) ﹩︧﹋ ﹤ ︉﹢︭︑ ﹤︋ ﹤﹋ ﹟و ا (︹︋︀﹠﹞ ︣︀︨ــ
﹡ ︀︀د را﹨︊︣ی ︠﹢د وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣) ﹝﹩ ر︨︡، ﹨﹫︘ 
ا︫︀ره ای ﹡﹞﹩ ︫﹢د. از ︵︣﹁﹩ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد ︀د︫︡ه، 
 ︿︣︺︑ ﹅︊︵) د︗﹥ ︠ــ﹢د﹢︋ ︡︀︋ ︣﹍︀ی ﹎︤ار︫ــ﹨︡وا
︀د︫︡ه) را ︋︀ ︻﹞﹙﹊︣د ︀︮﹏ از ︋﹢د︗﹥ ︑︴︊﹫﹅ د﹨﹠︡. 
از ا﹟ رو، ﹠﹫﹟ ︋︣دا︫ــ️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹨︣ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 
 ،︫︡︀ وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ دارای «︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩» ︀د︫ــ︡ه︋ 
︋︡ون در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ﹋﹥ ︗︤و د︨ــ︐﹥ اول 
ا︨️ ︀ ︗︤و د︨︐﹥ دوم، ︀︋︡ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و 

.︡﹠﹋ ﹤﹫︑ ︣د را﹊﹚﹝︻
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟، آ﹡︙ــ﹥ ﹋﹥ از ︋﹠︡ 3 ︎﹫﹢︨ــ️ ــ﹉ ﹨﹞︀ن 
︣دا︫ــ️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ا﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد،︋ 
از ︋﹢د︗ــ﹥، ﹁﹆ــ︳ ︋﹢د︗﹥ وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ د︨ــ︐﹥ 
اول ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ﹝﹆︀︧ــ﹥ آن ︋︀ ︻﹞﹙﹊ــ︣د آن وا︡﹨︀ در 
«︮﹢ر︑︧ــ︀ب ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀﹐﹡﹥ ﹋﹏ ﹋︪ــ﹢ر» و 
«﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥» ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ︡ه ا︨ــ️، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ 
︋﹢د︗﹥ وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ د︨︐﹥ دوم ﹡﹫︤ ا︫︀ره دارد ﹋﹥ 
︀ ︻﹞﹙﹊︣د وا︡﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر، در «︀ددا︫︐︀ی  ﹝﹆︀︧﹥ آن︋ 
ــ︀︣ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︪︀︋﹥»   ︨︀ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢  ︮﹩﹫︲﹢︑
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫︡ه ا︨️؛ و ا ﹟︺﹠﹩ ا﹟ ﹋﹥ ︑﹞︀م وا︡﹨︀ی 
﹎︤ار︫﹍︣ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹥ دارای ︋﹢د︗﹥ («︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩» 
︀د︫︡ه) ﹨︧︐﹠︡، ︀︋︡ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د 

.︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑
︻﹑وه ︋︣ ا﹟، ︵︊﹅ ︋﹠︡ 28 ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩- ا﹨︡اف ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ”﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ 
 ﹏﹞ از ﹩︐﹁︀و︗﹢ه در ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩﹢﹍︨︀︎ دو﹜️ ︋︣ای
﹁︣وش ﹡﹀️، ا︠︢ ﹝︀﹜﹫︀ت و ︻﹢ارض و ︀︨︣ ﹝﹠︀︋︹ و ﹡﹢ه 
﹝︭ــ︣ف آن در ︀ر﹢ب ﹇︀﹡﹢ن ︋﹢د︗﹥ و ︨ــ︀︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و 

 ﹩د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا  .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹋﹞ــ﹉  ﹝︣︋﹢ط،  ﹝﹆︣رات 
︋︣ای ا﹀ــ︀ی ا﹟ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️، ︻﹑وه ︋︣ اراــ﹥ ا︵﹑︻︀ت 
︲︣وری ︋ــ︣ای ︑﹫﹥ ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥، ﹐زم ا︨ــ️ 
﹎︤ار︫﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب و ار﹇︀م وا﹇︺﹩، ا﹡︣ا﹁︀ت 
آن و ︑﹢︗﹫ــ﹥ ا﹡︣ا﹁︀ت، ︑﹫﹥ و ﹨﹞ــ︣اه ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
 ،«︹︋︀﹠﹞ ︣︀︀ی «︨ــ︑ا︨ــ︐﹀︀ده از ︻︊︀ر .“︡﹠﹠﹋ ﹤︠ــ﹢د ارا
«︨ــ︀︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات»، «︋﹢د︗ــ﹥ ﹝︭﹢ب (︋︡ون ذ﹋︣ 
︉ ﹋﹠﹠︡ه)»، و «د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ (︋︡ون  ﹢︭︑ ︹︗︣﹞
 ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹟ذ﹋︣ ﹋︡ام د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀)» ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹫︀﹡﹍︣ ا
﹝﹠︷﹢ر از ︋﹢د︗﹥، ︋﹢د︗﹥ ︑﹞︀م وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ ا︨️ 
 ︡︀  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ︩ و از ا﹟ رو، ︑﹞︀م وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣︋ 

.︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑ ︣د﹊﹚﹝︻ د︗﹥ و﹢︋ ﹤︧︀﹆﹞ رت﹢︮
﹠︡ 2 ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩-  در آ︠︣، ︵︊﹅︋ 
ا﹨︡اف ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹝﹠︀︋︹ ︻﹞﹢﹝﹩ از ︗﹞﹙﹥ درا﹝︡ 
 ﹤︋︣ای ارا ﹩د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ﹅︣︵ و ﹝︀﹜﹫︀ت از ️﹀﹡
 ︀︐︠︀︨︣︡ا︫ــ️، ز ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ آ﹝﹢زش،︋ 
و ا﹝﹠﹫️ ﹝﹙﹩ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︧﹢﹜﹫﹟ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی 
ا︗︣ا﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︀ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان و﹋﹫﹏ 
 ﹤﹠﹫︋ ــ︡ در ﹇︊︀ل ﹝︭ــ︣ف︀︋ ﹝︣دم ︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و
اــ﹟ ﹝﹠︀︋︹ ︋﹥ ﹝︣دم ︎︀︨ــ﹍﹢ ︋︀︫ــ﹠︡. در اــ﹟ ︋﹠︡ از 
︡ه ا︨️. در  ︻︊︀رت «د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩» ا︨︐﹀︀ده︫ 
 ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی︷﹡ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و
︻﹞﹢﹝﹩، ا﹟ ︻︊︀رت ︑︺︣︿ ﹡︪ــ︡ه ا︨️ ا﹝︀ ︵︊﹅ ﹝︀ده 
 ﹩︀ت ﹋︪ــ﹢ری، د︨ــ︐﹍︀ه ا︗︣ا﹞︡︠ ️︣︡﹞ 5 ﹇︀﹡﹢ن
︺﹠﹩ ﹋﹙﹫﹥ وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀، ﹝﹣︨︧ــ︀ت دو﹜︐﹩، ﹝﹣︨︧︀ت 
﹡ ︀︀د﹨ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩، ︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ و 
﹋﹙﹫﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︫ــ﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ︋﹥ آ﹡︀ ﹝︧︐﹙︤م 
ذ﹋︣ و ︭︣︑ ︀ ﹡︀م ا︨ــ️، از ﹇︊﹫﹏ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹡﹀️ 
ا︣ان، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹎︧ــ︐︣ش و ﹡﹢︨ــ︀زی ︮﹠︀︹ ا︣ان، 
︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋ــ︤ی، ︋︀﹡﹊︀ و ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩. ︋︣ا︨ــ︀س 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︣﹍︀ی ﹎︤ار︫ــ﹨︡︀م وا﹝︑ ،︿︣︺︑ ﹟ا
︀︋︡ ︎︀︨ــ﹍﹢ ︋︀︫ــ﹠︡. از ا﹟ رو در ﹝﹢رد ﹨︣ دو د︨︐﹥ 
 ︡︀ ﹢ده و︋  ﹢﹍︨︀﹩ ﹐زم︋   ︎﹟︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣، ا﹨︡وا
 ﹤﹫︑ ︣د ︋ــ︣ای ﹨︣ دو﹊﹚﹝︻ ︧ــ﹥ ︋﹢د︗﹥ و︀﹆﹞ رت﹢︮

︫﹢د.
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︋﹠︡﹨︀﹩ ﹋﹥ از آ﹡︀ ︋︣دا︫ــ︐﹩ ﹝︐﹀︀وت از ︋﹠︡ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د 
︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د

آ﹡︙﹥ ﹋﹥ از ︋﹠︡ ︫ــ﹞︀ره 1  ا︨︐︀﹡︡ارد ︫ــ﹞︀ره 2 و ︋﹠︡ ︫﹞︀ره 
1 ︎﹫﹢︨ــ️ آن ︋︣﹝﹩ آــ︡، ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹞ــ︀م وا︡﹨︀ی 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ ︋︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹝﹙︤م ︋﹥ ︑﹫﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥ 
︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹡﹫︧ــ︐﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︑﹠︀ آن د︨︐﹥ از وا︡﹨︀ی 
 ️﹫﹛﹢ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋ــ﹥ در ﹇︊ــ︀ل «︋﹢د︗﹥» ︠﹢د «﹝︧ــ︋
︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︻﹞﹢﹝﹩» دار﹡︡، ︀︋︡ ︋︣ای ا﹀︀ی ︋︪ــ﹩ از 
و︸﹫﹀﹥ ﹢﹍︨︀︎﹩ ︠﹢د، ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د 

 .︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری در ︋﹠︡ 3 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹟﹫﹠︙﹝﹨
 ︬﹫︭︑» ــ﹩ ﹡︷﹫ــ︣ «ا︻︐︊ــ︀ر» و︑︀﹑︴︫︮ــ﹞︀ره 2، ا
ا︻︐︊ــ︀ر» ︑︺︣︿ ︫ــ︡ه، و ︻﹑وه ︋︣ آن در ﹝︐﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
از ا︮︴﹑︀︑ــ﹩ ﹡︷﹫︣ «︑﹀︣︼ ︋﹢د︗ــ﹥» و «ا︻︐︊︀ر ﹝︭﹢ب» 
ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️. ︵︊﹅ ︋﹠︡ 3 ا︨︐︀﹡︡ارد، «ا︻︐︊︀ر» ︻︊︀رت 
از ﹝︊﹙︽﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣ای ﹝︭︣ف ︀ ﹝︭︀رف ﹝︺﹫﹟ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
 ︉﹢︭︑ ﹤︋ ️ــ﹏ ︋﹥ ا﹨ــ︡اف و ا︗ــ︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی دو﹜ــ﹫﹡
﹝︖﹙︦ ︫ــ﹢رای ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹩ ر︨ــ︡، و «︑︭﹫︬ ا︻︐︊︀ر» 
﹝︖﹢ز ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑﹞︀م ︀ ﹇︧ــ﹞︐﹩ از ا︻︐︊︀ر ﹝︭﹢ب ا︨️. 
ا﹁︤ون ︋︣ا﹟، در ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹥ 
در ︎﹫﹢︨️ 2 ا︨︐︀﹡︡ارد ارا﹥ ︫︡ه ا︨️، در ﹇︧﹞️ «﹝﹠︀︋︹» 
 /﹩﹞﹢﹝︻  ﹤﹠︤﹨ ا︻︐︊ــ︀رات ﹏﹞ ــ︀ از﹨ ﹩︐﹁︀ــ︀ ︋﹥ در﹁︣︮
ــ︣﹝︀﹥ ای، و ︑﹞﹙﹉  ﹨︤﹠﹥  ا︠︐︭︀︮﹩، ︑﹞﹙﹉ دارا﹫︀ی︨ 
︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹟ ﹝﹢ارد در  دارا﹫︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︫ــ︀ره︫ 
 ︿ــ﹢ن ︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب ﹝︖﹙︦ آورده ﹝﹩ ︫ــ﹢د. از ︑︺︀ر﹡︀﹇
﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥  ــ︣ای ا︻︐︊ــ︀رات و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︮  ــ︡ه︋   ︫﹤ارا
︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹠﹫﹟ ︋︣دا︫️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹠︷﹢ر از 
 ﹩﹠︺ ︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ د︨︐﹥ اول ا︨️؛﹨︡د︗﹥، ︋﹢د︗﹥ وا﹢︋
 ︦﹚︖﹞ ︉﹢︭︑ ﹤︋ ︀ــ﹡︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹋﹥ ︋﹢د︗﹥ آ﹨︡وا

﹝﹩ ر︨︡. 
 ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری در ︋﹠︡ 11 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ،﹟وه ︋︣ ا﹑︻
︻﹞﹢﹝﹩ ︫ــ﹞︀ره 2 ا︫ــ︀ره ︫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ”ا︨ــ﹠︀د ︋﹢د︗﹥ 
 ︀ ︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ،︀﹨︡در ﹝﹢رد وا ﹩︑︀﹫︤︗ ﹏﹞︀ا︨️ ︫ــ ﹟﹊﹝﹞
︀︫︡. ا︤︗ ﹟﹫︀ت ا︾﹙︉ در ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡︀ی  ︀ص︋  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︠ 
 ﹤︨ــ︳ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢ار ارا﹢︑ ︉﹢︭︑ د︗ــ﹥ ای ︋︣ای﹢︋ ︿﹚︐﹞

﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻︀ت ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊ــ︣د ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ 
︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ــ︀ و ︨ــ︣﹁︭﹙︀ی ︋﹢د︗ــ﹥ ای اــ﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن را 
﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در ︨ــ︴ ﹝﹢رد﹡︷︣ 
︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده  از  ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️.“︋  ﹇︀﹡﹢ن ﹎ــ︢ار︮ 
︻︊︀رت «﹇︀﹡﹢ن ﹎︢ار» در ا ،︡﹠︋ ﹟﹠﹫﹟ ︋︣دا︫ــ️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
﹋﹥ ﹝﹠︷﹢ر از ︋﹢د︗﹥، ︋﹢د︗﹥ وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ د︨︐﹥ اول 
ا︨️. ︋︣ ا﹟ ا︨ــ︀س، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹠﹫﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹋︣د ﹋﹥ 
︑﹠ــ︀ وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︀︋︡ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋﹢د︗﹥ 
 ︦﹚︖﹞ ︉﹢︭︑ ﹤︋ ︀ــ﹡ــ︡ ﹋﹥ ︋﹢د︗﹥ آ﹠﹠﹋ ﹤﹫︑ و ︻﹞﹙﹊ــ︣د

﹝﹩ ر︨︡.

وا︡﹨︀ی ﹝︪﹞﹢ل ︑﹫﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ و 
︻﹞﹙﹊︣د در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

 ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری︋  در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 24 در︭︠ــ﹢ص ارا﹥ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹢د︗﹥ ای در 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️. در دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︢﹋﹢ر ﹇﹫︡ 
 ︩︋ ︀ی﹨︡ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︣ای آن د︨︐﹥ از وا ﹟د ﹋﹥ ا﹢︫ ﹩﹞
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹋︀ر︋︣د دارد ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ا︗︊︀ری ــ︀ ا︠︐﹫︀ری، 
︋﹢د︗﹥ (﹨ــ︀ی) ﹝︭ــ﹢ب ︠﹢د را در د︨ــ︐︣س ︻﹞ــ﹢م ﹇︣ار 

﹝﹩ د﹨﹠︡.
︋︣ ا﹟ ا︨ــ︀س، ﹝︺﹫︀ر ︋︣ای ︑﹫﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ︋﹢د︗﹥ 
 ︡و ︻﹞﹙﹊︣د، «درد︨ــ︐︣س ︻﹞﹢م ﹇︣ار﹎︣﹁︐ــ﹟“ ︋﹢د︗﹥ وا
﹎︤ار︫﹍︣ ا︨️؛ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹋﹥ ا﹎︣ وا︡ی ︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب 
 ﹤ ــ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︭ــ﹢ب در ︋﹢د︗ــ﹥ دو﹜️، و ،د را﹢︠
 ︹﹝︖﹞ /﹏﹞︀︻ ️﹫﹨ /︀﹠﹞ا ️﹫﹨ ︳رت ﹝︭﹢ب ︑﹢︨ــ﹢︮ ﹤︋
 ﹤︧︀﹆﹞ رت﹢︮ ︡︀︋ ،︡﹨﹝﹩، در د︨︐︣س ︻﹞﹢م ﹇︣ار د﹢﹝︻
 ﹉ ﹤︗︋︣ای ﹝︓︀ل، ا﹎︣ ︋﹢د .︡﹠﹋ ﹤﹫︑ د︗ــ﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د را﹢︋
وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ در ︋﹢د︗﹥ دو﹜️ ﹇﹫︡ ︫︡ه ︋︀︫︡، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
ا﹟ ﹋﹥ ︋﹢د︗﹥ دو﹜️ در د︨ــ︐︣س ︻﹞﹢م ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ︎︦ 
 ﹤﹫︑ ︣د را﹊﹚﹝︻ ︧ــ﹥ ︋﹢د︗ــ﹥ و︀﹆﹞ رت﹢︮ ︡︀︋ ︡وا ﹟ا
﹋﹠︡. ــ︀ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ا﹎︣ وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب 
﹢د ﹇︣ار د﹨︡ و د︨ــ︐︣س  ︠﹢د را روی ﹝︣﹋︤ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩︠ 
 ︡︀︋ ︤﹫﹡ ︣﹍︫︤ار﹎ ︡وا ﹟︡ود ﹡︪︡ه ︋︀︫︡، ا﹞ م ︋﹥ آن﹢﹝︻

.︡﹠﹋ ﹤﹫︑ ︣د﹊﹚﹝︻ د︗﹥ و﹢︋ ﹤︧︀﹆﹞ رت﹢︮
 ︩︋ ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ،﹟وه ︋︣ا﹑︻
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︻﹞﹢﹝﹩ ︣︺︑ 24︿ ︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب ︋﹥ ا﹟ ︮﹢رت ارا﹥ ︫︡ه 
︣ج ﹋﹥ ﹡︀︫﹩  ﹥ ﹝︺﹠﹩ ﹝︖﹢ز ا﹡︖︀م︠  ا︨ــ️: ”︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب︋ 
 ︣﹍د و  دو﹜︐3﹩  اــ﹊︀م  ︬ ا︻︐︊︀ر2،  ﹫︭︑ ﹇︀﹡﹢ن1،  از 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫ــ︡ه  ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ درا﹝︡﹨︀ ︀ در︐﹁︀︀ی ︎﹫
﹠︡ 8 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ﹢د︗ــ﹥ ای ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.“ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در︋  دوره︋ 
﹝︢﹋﹢ر ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︋﹢د︗﹥ ﹝︭ــ﹢ب ︋﹫︀﹡﹍︣ درا﹝︡﹨︀ 
︣ا︨ــ︀س  ﹢د︗﹥ ای︋  ــ︀ در︐﹁︀︀ی ﹝ــ﹢رد ا﹡︐︷︀ر ︵﹩ دوره︋ 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ﹁︺﹙﹩ و ︫ــ︣ا︳ ا﹇︐︭︀دی ﹝ــ﹢رد ا﹡︐︷︀ر ︵﹩ 
︉ ︫ــ︡ه ︑﹢︨︳  ﹢︭︑ ︀رج﹞ ︀ ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ دوره ︋﹢د︗﹥ ای، و
﹝︖﹙︦ ︀ د﹍︣ ﹝︣ا︗︹ ﹝︣︋﹢ط4 ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. در ︋﹠︡ 3 ﹡﹫︤ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹇︀﹡﹢ن  ﹢د︗﹥︋  ︣︠﹩ ﹝﹢ارد︋  ﹇﹫︡ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ در︋ 
︑︭﹢︉ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ﹇︀﹜︊﹩ 
︋﹥ ︗︤ ﹇︀﹡﹢ن، ︑︭﹢︉ ︫ــ﹢د. ︨︍︦ در ادا﹝﹥ ا︫︀ره ﹝﹩ ︫﹢د 
﹋﹥ ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ﹁︣ا﹢︭︑ ︡﹠︉ ︋﹢د︗ــ﹥، و︥﹎﹩ ا︮﹙﹩ 
«︋﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب» ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︖﹢زی ︋︣ای ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ از 
︵︣﹅ ︠︤ا﹡﹥ ﹡ ︀︀د﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥ ︋︣ای ا﹨︡اف ︑︺︣︿ ︫︡ه و 

︑﹢ا﹁﹅ ︫︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩، ︋︀ا﹟ ﹋﹥ ﹝︴︀﹜︉ ︋︣︠﹩ از ︋﹠︡﹨︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ﹟︀د ا︖و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹝﹢︗︉ ا
 ︩︋ ︀ی﹨︡﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹡﹫︀زی ﹡﹫︧️ ︑﹞︀م وا ﹤︊︫
︻﹞﹢﹝﹩ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ و 
︑﹠ــ︀ ︀︋︡ ︋︣︠﹩ از آ﹡︀ از ︗﹞﹙ــ﹥ وا︀﹨︡﹩ ﹋﹥ در ﹇︊︀ل 
﹢رت   ︮﹟دار﹡︡، ا ﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹢﹍︨︀  ︎️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤︗د﹢︋
﹥ ︑︺︣︿ وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ (︋﹠︡  را ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡، ا﹝︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
6 ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩- وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣) 
 ︡وا» ︿︣︺︑ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣︵︣ف ﹝﹩ ﹋﹠︡.︋  ا﹟ ︫ــ︊﹥ را︋ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣» در ︋﹠︡ 6 ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩- 
وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣، ﹊﹩ از ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹋ ️︨ا ﹩﹛﹢︧﹞ و︗﹢د ﹝﹆︀م ،︫︡︀ ︀︋︡ دا︫︐﹥︋ 
 ︹︋︀﹠﹞ ︣︀︨ از ︋﹢د︗﹥ و ا︨︐﹀︀ده از ﹩︐﹝︧﹇ ︀ ا︗︣ای ︑﹞︀م
و ﹋﹠︐︣ل آن را ︋﹥ ︻︡ه دا︫ــ︐﹥ و ︎︀︨ــ﹍﹢ی ︻﹞﹙﹊︣د 
︀︨ــ﹍﹢︋﹢دن در   ︎﹩﹎︥و ﹤﹊﹠ا ﹩﹠︺ ﹟︀︫ــ︡. ا  ︋︡وا
 ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹤﹡﹢﹎ ﹟و ا ︫︡︀︋ ︡︀︋ ︣﹍︫︀ی ﹎︤ار﹨︡︀م وا﹝︑

︋︣︠﹩ از وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، در ﹇︊︀ل 
 .︣﹫  ︠﹩︠︣ ︀︫﹠︡ و︋   ︋﹢﹍︀︨ــ  ︎،︀﹡در د︨ــ︐︣س آ ︹︋︀﹠﹞
︵︊ــ﹅ ︋﹠︡﹨ــ︀ی 37 و 38 ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩- ا﹨︡اف ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ 
﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د  ﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥︋   ︮︡︀ ︋︣ای ا﹟ ﹝﹠︷﹢ر︋ 

.︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑
 ︋︣ ا﹟ ا︨︀س، ﹠﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹋︣د ﹋﹥ ︑﹞︀م 
 ،︀﹨ ﹤﹡︀︑ا︻﹛ از وزار ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︣﹍︀ی ﹎︤ار︫ــ﹨︡وا
﹝﹣︨︧ــ︀ت، و ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︀︋︡ ︮﹢رت 
﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡، ︠﹢اه ︋﹢د︗﹥ آ﹡︀ در 

︋﹢د︗﹥ دو﹜️ د︡ه ︫︡ه ︋︀︫︡؛ ︠﹢اه د︡ه ﹡︪︡ه ︋︀︫︡.
 ﹤﹋ ﹟︀ی دو﹜︐﹩ ﹡﹫︤ ︋︀ ا︐﹋︣زم ︋﹥ ا︫ــ︀ره ا︨ــ️ ︫ــ﹐
 ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی︷﹡ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹤﹫﹡︀﹫︋ 6 ︡﹠︋ ﹅︊︵
︻﹞﹢﹝ــ﹩- ا﹨︡اف ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، و ︋﹠︡ 5 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره﹡ -1﹢ه ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩، ﹝﹙ــ︤م ︋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری 
︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡، و از ا﹟ رو ﹡﹫︀زی ︋﹥ ︑﹫﹥ ︮﹢رت 
﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ︑﹢︨ــ︳ آ﹡︀ ﹡﹫︧️، ا﹝︀ ︋︣ای 
ــ﹀︀﹁﹫️  ﹢د و︫   ︠﹩﹢﹍︀︨ــ ︪ــ﹩ از و︸﹫﹀﹥︎  ا﹀ــ︀ی︋ 
 ﹩︪︋ ﹜﹫︷﹠︑ ︀ی ﹝︀﹜﹩، در را︨︐︀ی ﹝︀ده 2 «﹇︀﹡﹢ن︑ر﹢︮
از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜ــ﹩ دو﹜️» ا﹇︡ام ︋﹥ ︑﹫﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥ 

︋﹢د︗﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Law
2- Appropriation bills
3- Government ordinances
4- Legislature or other relevant authority

:︹︋︀﹠﹞
﹋﹞﹫︐ــ﹥ ︑︡وــ﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، 

1392 ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
 ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ،﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︨︀ز﹝︀ن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹟︡و︑ ﹤︐﹫﹝﹋

﹡︷︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، 1392
International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB), Handbook of International Public Sector 
Accounting Pronouncements, 2018


