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﹍﹢﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︋︣ای  ﹤︋ ︣︐︋ ﹩﹢﹍︨︀︎︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ا︨︐﹊︀م ︋︪﹫︡؟ 
ا﹝︣وزه، ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ا︨️. ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا︨️ ﹋﹥ 
﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︪︋︀ی ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹎︣وه را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. ا︻︱︀ی ︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹢ل ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، در ︑︺﹫﹫﹟ ا ﹤﹋ ﹟﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ در ﹋︀ر ا﹡﹢اع 

﹝ ︿﹚︐︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ در﹎﹫︣ ︫﹢﹡︡، ︋︀ ︪﹛︀︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ رو︋︣و ﹨︧︐﹠︡.
︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣ی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ و ︀﹜︪﹩ ︑︣ ︨︀زد. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︀ ﹁︣﹨﹠﹌ و ز︋︀ن، ﹇︀﹡﹢ن 
 ﹟﹊﹝﹞ ︀﹎︣︋︀ر﹋ ︀ آوردن ا﹝﹊︀ن د︨︐︣س ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم ️ و ﹝﹆︣رات (︫︀﹝﹏ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐﹆﹑ل و ا︠﹑﹇﹩)، و ا﹜︤ا﹝︀ت ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ د︨

︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ︋︀︫︡. ﹛︀ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا︨️ ︋︣ای
︀ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د، ﹨﹞﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط، در ﹝﹢رد ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹋︀ر︋︣د دار﹡︡. ا︨︐︀﹡︡ارد   ︋﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ع﹢﹡︣﹨ ﹤︋︀︪﹞
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ (ISA 600)، ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹝﹑︷︀ت ︠︀ص در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه (︫︀﹝﹏ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩)»، ︋︀ ﹝﹑︷︀ت ︠︀ص ﹝︣︋﹢ط 
 ٢٢٠ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹞︣وه، ا﹜︤ا﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ︣︡﹞ ︀ع ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ آ﹢︲﹢﹞ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︨ــ︣و﹋︀ر دارد، ا﹝︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ︋﹥ ا ﹤︋

 . ︩︋ ︧︀︋︣س ︀ ،︡﹨را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹋︀ر ︀آ ﹤﹋ ﹟را ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ ﹁︀رغ از ا (ISA 220)
︋﹥ ﹡︷︣ ︋︣︠﹩ از ︨﹢د︋︣ان، ﹨﹛ ﹋﹠︪﹩ ا﹜︤ا﹝﹀︣︺︑ ،︀︀، و ر﹨﹠﹞﹢د ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠، ا﹡︺︴︀ف ا︨︐︀﹡︡ارد را ﹝︡ود ﹝﹩ ︨︀زد. ︀︪︨︣︎﹩ درا﹟ ︋︀ره 
﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︀د︫︡ه ︣︑︣︔﹢﹞ ﹤︋ ﹤﹡﹢﹍﹟ و︗﹥ در ﹝﹢رد ︫︣ا︳ ︠︀ص ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︪﹛︀︀ی وا﹇︺﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︫︣ا︳ ز︣ ﹝︴︣ح ︫﹢د:

• ︫﹠︪︋ ﹩︀︨︀︀ (︋﹥ ︠︀︵︣ ﹨﹛ ﹋﹠︪﹩ ︑︺︋ ︿︩︣ ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط)؛
• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀﹡︊﹠︡ی، و ﹝﹫︤ان ﹝︪︀ر﹋️ ﹐زم در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩؛
• ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ﹝︀︧﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده وا︡ ︑︖︀ری از ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︀ع؛

.️﹝︧﹇ ︀ ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗ ﹤﹆︴﹠﹞ ︴︨ ︀د︫︡ه در ار︑︊︀ط ︋︀ اد︾︀م ا﹡︖︀م ︫︡ه در︖ا﹡︐︷︀ر ا •
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︦ از ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︣ر︨ــ﹩ ︎ ️ آ﹝︡ه از︋  ﹥ د︨ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن  (IAASB) ﹩︪︋︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︫﹀︀ف ︨︀زی ︫︡ه (Clarified ISAs) را در ︨︀ل ٢٠١٣، ﹝﹠︐︪︣ ︨︀︠️. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︀د︫︡ه، ︫︀﹝﹏ ︀﹨ ﹤︐﹁︀﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹨﹫ ،️︺﹠﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ١ (ISQC 1) و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٢٢٠ ︋﹢د، ﹋﹥ ︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹡﹫︤ ﹝︣︋﹢ط ︋﹢د﹡︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ 

د﹜﹫﹏، ﹨﹫️ ︎︣وژه ای در︋︀ره ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر ︠﹢د در﹡︷︣ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در اوا﹏ ︨︀ل ٢٠١۵ ﹋︀ر آن ︫︣وع ︫︡. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ای، ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️، و ﹤﹁︣︡︣د︑ ︣  ︋︤﹋︣﹝︑ ︀  ︋:﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ان «ار︑﹆︀ی﹢﹠︻ ︀  ︋(ITC) ﹩﹨ا﹡︐︪︀ر ﹝︐﹟ د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا ︀ ﹨﹫ ️︀د︫ــ︡ه در د︨ــ︀﹝︊︣ ٢٠١۵︋ 

 .︫︡ ﹤︣وه» ︋﹥ ﹎︣داوری ﹡︷︣﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︣دا︠️ ﹋﹥ ︠﹑︮﹥ آن در ︨︍︐︀﹝︊︣ ٢٠١۶ ارا﹎
 ︀ را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨︀︠️ و ﹩︀︪﹛︀ ﹤﹋ ﹩︴ا︨︐︀﹡︡ارد را ﹝︴︣ح ︨︀︠️. ︫︣ا ﹟۶٠٠، ︲︣ورت ︑﹢︗﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛در︋︀ره ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ︬︪ــ﹞ ︀ی﹫﹡︣ا﹍﹡

آن ︗︀ ﹋﹥ ﹐زم ︋﹢د ﹋︀ر ﹝﹠︀︨︊﹩ ا﹡︖︀م ︫﹢د، ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ︋﹢د:
• ︑︭﹞﹫﹛ در︋︀ره ︢︎︣ش ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︀ ادا﹝﹥ آن، ︫︀﹝﹏ ﹡︪︀ن دادن ﹝﹑︷︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︡︣ ﹝︧﹢ل ﹋︀ر در ز﹝︀ن ﹎︣﹁︐﹟ ﹠﹫﹟ ︑︭﹞﹫﹞﹩، و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︎﹫︀﹝︡ 

︩︣︠ ا︗︊︀ری ︧︀︋︣س در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹋﹥ ﹝﹏ ا︨︐﹆︣ار ︧︀︋︣س ︋︩ ا︨️.
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤  ﹛︀ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋ رو︋︣و︨️، ار︑︊︀ط ️︡ود﹞ ︀︋ ︩︋ ️︣︡﹞ ︀ ︀︪︋ ﹤︋ ︣وه ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط﹎ ﹩︨︣︋︀︧ د︨︐ِ︣س ا︻︱︀ی ﹤﹋ ﹩︀︗ •
︋︀︫︡. ︋﹥ و︥ه، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ در ︫︣ا︳ وا﹇︺﹩ در︋︀ره د︫﹢ار︀ی د︨︐︣س ︎﹫︡ا﹋︣دن ︋﹥ ﹝ ︀ ️︧︣︡︀︋︨︣︀ن ︋︩، ﹋﹥ وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋﹠︐︣ل ︫︡ه ﹡﹫︧︐﹠︡ د︡ه ︫︡ه 

ا︨️ (︋︣ای ﹝︓︀ل، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ وا︡ ا﹇︐︭︀دی در ︑︡ارک ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی ︠︀︮﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از روش ︧︀︋︡اری ﹆﹢ق ﹝︀﹜﹊︀ن ا︨️).
︪︀ در ﹎︣وه ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.  ︺︱﹩ ︀ ︑﹞︀م︋  ︣ای︋  ︣ای ا﹡︖︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︀ و︸ ︿︀︧︀︋︡اری،︋  ︡﹝︀ت ﹝︪︀ع︋  ﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه از ﹝︣ا﹋︤︠  • ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی︋ 
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ︎︣دازش ﹝︪︀ع ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ وا︡ ا﹇︐︭︀دی ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد، ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از د ︣﹍︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای ا﹡︖︀م رو︫︀ی ر︨﹫︡﹎﹩ در 

﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀ع ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡، و ︪︨︣︎︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ در︋︀ره ﹍﹢﹡﹍﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د.
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 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︣﹆︐︧﹞ ﹩﹚﹞ ل ﹋︀ر، در﹢︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ︀︗ آن •
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د (﹎︣﹥، دو︋︀ره، ا﹠︑ ﹟︀ ﹝﹢︲﹢ع ︋︣ای ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ﹤﹋ ﹩﹚﹞ ل ﹋︀ر ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹫﹠﹩ در﹢︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹞ز .(️︧﹫﹡
 ﹤﹋ ا︨️  ︫︡ه  ﹝︴︣ح  ︋︀ره   ﹟ا در   ﹩︀﹫﹡︣ا﹍﹡  ،️︧﹫﹡  ︣﹆︐︧﹞ ﹝﹩ ︫﹢د،  ا﹡︖︀م 
 ،️︡ا﹨  ︉︨︀﹠﹞ ︋﹥ ︵﹢ر  را  ﹋︀ر   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن   ﹤﹡﹢﹍ ﹋︀ر  ﹝︧﹢ل   ︣︡﹞
︨︣︎︨︣︐﹩، ا︗︣ا، و ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ﹋﹥ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︀﹀﹋ ﹩︨︣︋︀︧️ دارد؛ 
 ︉︨︀﹠﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨د ﹋﹥ ︫﹢ا﹢︫ ﹩﹞ ︹﹡︀﹇ ﹤﹡﹢﹍ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ﹟و ا
﹎︤ارش   ️﹫﹛﹢︧﹞ د﹨︡  ا﹝﹊︀ن  او   ﹤︋  ﹤﹋  ﹟ا  ︀︑ ا︨️  آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨️   ﹩﹁︀﹋ و 

︧︀︋︣س را در ﹠︀ن ︫︣ا︻ ﹤︋ ﹩︴︡ه ︋﹍﹫︣د.
در﹎﹫︣   ﹩﹁︀﹋ ︋﹥ ︵﹢ر   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨﹠︡  ﹡︪︀ن   ﹤﹡﹢﹍ ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی   •
 ﹏﹞︀︫ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا ﹝︓︀ل،  ︋︣ای  ︋﹢ده ا﹡︡.  ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ در 
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن   ︀  ︩︋ در︋︀ره  ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی   ️︠︀﹠︫ ار︑﹆︀ی 
︋︐﹢ان   ︀︑  ︫︡︀︋  ﹩﹁︀﹋ ︋﹥ ا﹡︡ازه   (︀﹡آ  ﹩︀﹡ا﹢︑  ︀  ﹩﹍︐︧︀︫ در︋︀ره   ،﹤﹡﹢﹝﹡ (︋︣ای 
️ آوردن ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای  ﹝︀﹨﹫️ و دا﹝﹠﹥ ﹝︪︀ر﹋️ آ﹡︀ در ︋﹥ د︨

﹝﹆︀︮︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ارز︀︋﹩ ﹋︣د.
• ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن  ︀︑ ︩︋﹥ ا﹡︡ازه ار︑︊︀ط ﹝﹢︔︣ 

و ﹝﹠︀︨︉ ︋︣﹇︣ار ا︨️.
• ﹝﹀﹢م ا﹨﹞﹫️ ﹍﹢﹡﹥ در ︨︴︋ ︩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️.

︣ا︳ ﹝︐﹀︀وت ﹫︨︣︋︀︧︀ی  ︩، در︫  • ︑﹑ش ﹋︀ری ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︣س︋ 
.︫︡︀︋ ︡︀︋ ﹩﹚﹊︫ ﹤ ︣وه﹎

﹨﹫️، در ﹡︐﹫︖﹥، در﹡︷︣ دارد ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀︨︊️  ۶٠٠ (و د﹍︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹀︀ف ︨ــ︀زی و ﹝︧ــ︐﹫﹨ .︡﹠﹋ ﹜﹊️ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در﹡︷︣ دارد  دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡)︫ 
︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ︀ ر﹨﹠﹞﹢د ﹋︀ر︋︣دی ︋﹫︪︐︣ی (در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀ در ﹡︪ــ︣﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣ا﹜︤ام آور ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹨﹫️) ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در 

ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹝﹢︔︣ ︋︀︫︡. 
﹝﹫︤﹎ــ︣د ا﹟ ︫ــ﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع «︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠» ا︠︐︭︀ص دارد و ︪︨︣︎︀ی ز︣ ︋︣ای ︵︣ح 

در ﹝﹫︤﹎︣د و ﹝︀︮ ︀︋ ﹤︊︀︭︊﹠︷︣ان در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️:
١- از﹡︷︣ ︨﹢د︋︣ان ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︣ان،  ︒︋︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ﹋﹫﹀﹫️ 

آن ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ا﹨﹞﹫️ دارد؟ 
 ﹤ ︣ان٦٠٠ در ا ﹩︨︣︋︀︧ آ﹝︡ه از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ️ ٢- ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋﹥ د︨
﹡﹊︀ت ﹝﹞﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡؟ ﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ا︨︀︎ ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟ داده ︫︡ه ا︨️؟

 ﹤  ٦٠٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  از  ️ آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   -٣
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥  ️ آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   ︀︋  ﹩﹝﹞ ︑﹀︀و︑︀ی 
دارد؟  ﹎︣وه»   ﹩︨︣︋︀︧ «︎︣وژه  در   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︋﹥ ︻︊︀رت د ،︣﹍︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ا︣ان ︋︀ ︀︧﹞ ﹤﹏ ︠︀︮﹩ رو︋︣و︨️ ﹋﹥ 

﹝﹠︭︣ ︋﹥ ا︣ان ا︨️؟ 
٤- ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان، ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ️﹫﹨ ﹋﹢︪︫︀ی  در   ︡︀︋  ﹤﹡﹢﹍ ا︣ان  ا︨️،   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︋︊﹢د  ︋︣ای   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ﹋﹥ ︨︀︎﹍﹢ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︠︀ص ا︣ان ﹡﹫︤ ︋︀︫︡، ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹠︡؟ 

د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ︠︀﹜﹅
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ﹎︣وه ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ا﹎︤ا﹝﹢ن

﹩﹝︨︀﹇ ﹜︓﹫﹞
ر﹫︦ اداره ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︺︐﹞︡ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩

︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀در

ر︨﹢ل ا﹡﹍︊﹫﹠﹩
︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩

﹁︫︣︀د ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣ش و ﹡︷︀رت ︋︣ ﹝﹣︨︧︀ت︢︎ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹢︱︻

﹝︺︐﹞︡(︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار)

د﹋︐︣ ر︲︀ ﹡︷︣ی
︻︱﹢ ︫﹢رای ﹝ ﹤﹚︖﹞ ️︧︣︡︀︋︣س

٢

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از: ﹋︫︣



١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

  ١
٠٣

ره  
︀﹝︫

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
︨︍︀︨﹍︤ارم ﹋﹥ د︻﹢ت ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س را ︢︎︣﹁︐﹫︡. ﹝﹢︲﹢ع 
 «﹩︨︣︋︀︧  ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹎︣وه،   ﹩︨︣︋︀︧» ﹝﹫︤﹎︣د 
 ︣︷﹡ از   ﹤﹋  ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋ آ︾︀ز   ︩︨︣︎  ﹟ا  ︀︋ را  ﹝﹫︤﹎︣د  ا︨️. 
 ︒︋ ا︣ان  در   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  (ذ﹠﹀︺︀ن)  ︨﹢د︋︣ان 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ﹋﹫﹀﹫️ آن ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ا﹨﹞﹫️ دارد؟ 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ ︋︊﹫﹠﹫﹛ ﹋﹫﹀﹫️ ﹡﹢ع ر︨﹫︡﹎﹫︀، و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی در 
﹝﹢رد ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️، ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹢ع 
ا︨︐﹀︀ده از ا︀︋ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د. در ﹋︪﹢ر ﹝︀، 
 ،﹩﹆﹫﹀﹚︑  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ﹝﹢رد  در   ﹩﹡﹢﹡︀﹇  ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ ﹡︊﹢د  ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
﹡︡ارد.   ﹩︗﹢︑در︠﹢ر ا︨︐﹀︀ده   ﹩﹆﹫﹀﹚︑  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  دروا﹇︹ 
︋﹥ ︻︊︀رت د﹛ ﹤︋ ،︣﹍︀ظ ︲︣ورت ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ︨︀﹜︀ی ︋︺︡از ︨︀ل ٨٠ 
ا﹜︤ا﹝﹩ ︫︡، ا﹝︀ ا︨︐﹀︀ده ای ﹋﹥ از ا﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︀︋︡ ︮﹢رت 

﹎﹫︣د ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︠﹫﹙﹩ ﹎︧︐︣ده ﹡﹫︧️. 
︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥، از آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده 
در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹩ ﹡ــ︡ارد، در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ آن 
︑﹢︗︀ت ﹐زم ︋﹥ آن ا﹡︖︀م ﹡︪ــ﹢د. ︪︋︀ی ﹝﹛ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ،﹩︨︣︋︀︧︺﹠﹩ ارز︀︋﹩ ︠︴︣، ﹎︣داوری ︫﹢ا﹨︡، و ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی 
︧︀︋︣س در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹫﹙﹩ ︗︡ی ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار 

﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. 
︋﹥ ︵﹢ر﹇︴ــ︹ ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی 

 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︗﹢د دارد؛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل در ︤︀﹝︑ ︣د﹀﹠﹞
ــ︴ ا﹨﹞﹫️ را ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︪︬ ﹋︣ده  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩︨ 
﹋﹥ ︧︀︋︣س ا︮﹙﹩ ︀︋︡ ︑︺﹫﹫﹟ و ︋﹥ ︨︣︋︀︧︀ی ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ 
﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠︡. ا﹎︣ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹢︗﹥ ﹐زم ︋﹥ ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ را در 
﹁︣ا﹠︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛، ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︪﹊﹑ت 

﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ در ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡. 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ در اــ﹟ ز﹝﹫﹠﹥ دارای ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز در 
 ﹩﹨︡﹡︀﹞︀︨ ︡︀︋ ︀ی﹫﹎︡﹫︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا﹡︖︀م ر︨ــ ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت
 ︀﹡︀ر﹎﹫︣ی آ﹋ ﹤ ﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ در︋  ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋  ︫﹢د و ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︑︓︊﹫️︫ 
︣ای  ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ و︗ــ﹥ ︑﹞︀﹨︤︀﹩ و︗﹢د دارد ︀ ﹡﹥؟︋   ︫︀ در ﹎︣وه
﹝︓︀ل، ﹊﹩ از ︎︨︪︣ــ ﹤﹋ ﹩︀︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ از ︨︣︋︀︧︀ی 
﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل  ﹁︣︻﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︲︺﹀︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در︨ 
دا︠﹙﹩ در ا︔︣ ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ︧︀︋︣س ︋︣﹝﹑ ︫︡ه ا︨️. ︠﹢ب و﹇︐﹩ 
ر︨ــ﹫︡﹎﹫︀ی ︗︀﹝︺﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
ا︨︀︎ ﹟ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠﹫﹛. آ︔︀ر ا﹀︺︲ ﹟︀ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ 

﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د. 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

 ﹩﹠︺ ا︨️؛  ﹋︀ر   ﹤︖﹫︐﹡ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ︣︷﹡ از   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋
آ﹡︀ ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡. 

︋﹠︀︋︣اــ﹟، اول ︀︋ــ︡ ︋︊﹫﹠﹫﹛ در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ذ﹠﹀︺︀ن ﹥ ﹋︧ــ︀﹡﹩ 
 ︀ ،︡﹠︐︧﹨ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀د﹨︀ی﹡ ﹤﹋ ﹩︪ــ︋ ︧ــ︐﹠︡. ا︗︀زه ︋︡﹨﹫︡ از﹨
︫︣﹋︐︀ی ︋﹢ر︨﹩، ﹋﹥ ︋︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از ا﹇︐︭︀د ﹝︀ را ︑︪﹊﹫﹏ 
﹡﹞﹩ د﹨﹠︡، ︋﹍︢ر﹛ و ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. 
ذ﹠﹀ــ︹ ا︮﹙﹩ در ا ︩︋ ﹟﹉ و︗﹥ ︑﹞︀ــ︤ ا︮﹙﹩ دارد و آن ﹨﹛ 
ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︡﹞ ︀﹠︣ان ﹝︀﹜﹉ ﹨︧︐﹠︡؛ ︡﹞ ﹩﹠︺︣ا﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ 

︠﹢د︫︀ن ذ﹠﹀︺︀ن ﹡︀﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ︫︣﹋️ ﹨︧︐﹠︡.
آ﹡︀ ︋︣ا︪ــ︀ن ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︠﹫﹙﹩ از ﹝﹢ا﹇︹ ﹎︤ار︫ــ﹩ 
ا︨ــ️ ︋︡ون ︑﹀︣︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹞ ︀︡ود️ در ر︨﹫︡﹎﹩. و﹜﹩ 
 ︡از د ️﹫﹀﹫﹋ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️؟ ا﹜︊︐﹥ ا ️﹫﹀﹫﹋ ︹﹇دروا ﹟ا ︀آ
 ﹩︨︣︋︀︧ ع در ﹝﹢رد﹢︲﹢﹞ ﹟ا︨️. ا ︡︣د︑ ﹏﹞ ︀ن︺﹀﹠ذ ︣︀︨

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹨﹛ ﹝︴︣ح ا︨️.
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋︪﹩ از و︸︀﹀﹛ را ا︗︣ا 
﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ و ︋﹥ ︮︣ف  ﹩﹫︲﹢︑ ︡﹠︋ ﹉︀ ︋﹠︡ ︫︣ط در ﹎︤ار︫﹛ ا﹋︐﹀︀ 
 ︀ ،︡داده ﹡︪ــ ﹟﹞ ﹤︋ ︩︋ ــ﹛، ﹋﹥ ︋︣ای ﹝︓︀ل ﹎︤ارش ﹁﹑ن﹠﹋ ﹩﹞
 ︀ ،﹜﹠﹋ ﹩﹎︡﹫︨ن ︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر را ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹛ ر﹑﹁
︋︀ ︧︀︋︣س آن ﹡︐﹢ا﹡︧ــ︐﹛ ار︑︊︀ط ︋﹍﹫︣م، ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ 

ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩:
︧︀︋︣س ا︮﹙﹩︧︀︋︣س ا︮﹙﹩

ز﹝︀﹡﹩ز﹝︀﹡﹩
 ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢د ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢د

 ︩︋ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ︩︋ ︧︀︋︣س ﹤﹋
 ﹑ً︊﹇ ﹑ً︊﹇

ا﹡︐︀ب ︫︡ه ا︨️ا﹡︐︀ب ︫︡ه ا︨️

٣



١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

  ١
٠٣

ره  
︀﹝︫

ا︨ــ️ ﹋﹥ آن ︋︩ ︫︀﹝﹏ ︑ ،︿︣︀ ︑﹆﹙︉ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︀︫︡ ﹋﹥ از 
د ︧︡︀︋︣س ﹎︣وه ︎﹠︀ن ﹝︀﹡︡ه، ︀ ا﹟ ﹋﹥ در وا﹇︹ ﹨﹫︘ ﹝︪﹊﹙﹩ 
﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡ و﹜﹩ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹡﹢ع ︋︣︠﹢رد ︧︀︋︣س ﹎︣وه، ﹎︤ارش 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ز︣ ︑︀︔﹫︣ اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹇︣ار 
﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︋﹥ ︵﹢ر︵︊﹫︺﹩ در ﹨︣ دو ︀﹜️، ذ﹠﹀︺︀ن ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ از ا︗︣ا﹡︪︡ن ﹫︮ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︐︱︣ر ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
در ︋ــ︒ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩، ﹝ــ﹟ ﹨﹛ ︋︀ ا﹟ ﹡︷︣ ﹝﹢ا﹁﹅ 
﹨︧ــ︐﹛ ﹋﹥ ︐﹩ در ︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ﹨﹛ ︑﹢︗﹥ ﹋﹞︐︣ی ︋﹥ 
 ﹜﹫︧﹆︑ ︒︋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹎︣ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس︑ر﹢︮
︨ــ﹢د را ︋﹥ ﹋﹞︐ِ︣﹟ ︨﹢د ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙﹩ ﹞ ﹩﹆﹫﹀﹚︑ ︀︡ود ﹡﹊︣ده 
️ ﹋﹛ ﹨﹛ ︋﹥ ︋︒ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩  ︋﹢د، ︀︫︡ ا﹟ ﹡﹍︀ِه د︨

 .︫︡ ﹩﹝﹡
از ﹡︷︣ ︑﹢ری، ︵︊﹫︺﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
 ️﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ️︊ا﹨﹞﹫️ ︋︧ــ﹫︀ر ︋﹫︪ــ︐︣ی ﹡︧ــ ﹩﹆﹫﹀﹚︑
ا︮﹙﹩ دارد و ﹁︣ا﹎﹫︣︑︣ ا︨ــ️. ﹝︧ــ ﹤﹋ ﹩︐﹫﹛﹢︧︀︋︣س ︫︣﹋️ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩   ︮﹤ ︣ای ا﹝︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹡︧ــ︊️︋  ا︮﹙﹩︋ 
﹝﹩ ︢︎︣د، ﹝︧ــ︐﹙︤م ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︠︀︮﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ 
 ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹝︧ــ ︿︀︸دارد. و ﹜﹨ ︥ه ایو ︬︭︑
 ︿︀︸︣ا︑︉ ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ از و﹞ ﹤ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه را ﹝﹩ ︢︎︣د،︋ 
︧ــ︀︋︣س ﹉ ︫ــ︣﹋️ ا︨ــ️؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ﹢زه ︫﹠︀︠️ 
︉ و﹋︀ر و ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫︐︀. ﹝︐︀︨ــ﹀︀﹡﹥ ﹎︀﹨﹩ ︫︀﹨︡ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥  ﹋︧ــ
︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︪︋ ﹩︐︀ را، ︐﹋︫︣ ︀︀ی ﹁︣︻﹩ را، در︨️ 
 ︀﹡و﹋︀ر آ ︉ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ﹥ ︋︨︣ــ︡ ︋﹥ ا︋ ﹤﹋ ﹟﹢ا﹨︡ ﹋︧
و ﹝﹫ــ︳ ︑︖ــ︀ری آ﹡︀ را ︋︪﹠︀︨ــ︡، و ﹢زه ﹨︀ی ر︧ــ﹉ را ︋︀ 

︧︀︋︣س ︋︩ در ﹝﹫︀ن ︋﹍︢ارد. 
 ︡︀︋ ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه ،﹩︻︣﹁ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀ب︐﹡در ﹝ــ﹢رد ا
﹡﹆︩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︀︋︡ در ﹝﹢رد ا﹡︐︀ب آ﹡︣︡﹞ ︀︋ ،︀️ ار︫︡ 
را︋︴﹥ ﹡︤د﹊﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡؛ ︨︣︋︀︧︀، و︸︀︿ ︠﹢د︫︀ن را، و 
رو︫ــ︀﹩ را ﹋﹥ ︀︋︡ ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋︀ ﹝︣︡️ ار︫︡ ﹎︣وه در 
ــ︣﹋️  ﹝﹫︀ن ﹡﹞﹩ ﹎︢ار﹡︡؛ ︺﹠﹩ ﹝︣︡️ ﹡﹞﹩ دا﹡︡ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س︫ 
﹝︀در و︸ ﹤ ︩﹀︀﹫︤ی ا︨️ و ﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ را ︀︋︡ ا﹡︖︀م د﹨︡.

︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹨﹛ ﹁﹊ــ︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥  ﹉︧ــ︀︋︣س در 
 ︀ ،﹏﹊د︨ــ️ دار﹡︡ ﹋﹥ ﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣، ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝︪ــ﹐︀︋
﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︣﹀﹩ را ﹋﹥ ︋︊﹫﹠﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹇︡رت آن در ︋︀﹐د︨ــ️ 
︠﹢د︫︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡، و در﹡︐﹫︖﹥ آن ︗︀﹍︀ه ﹝︧︐﹆﹏ و ︗︡ی ︑︣ی 

را در ︫︣﹋️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 

در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه ︐﹩ ا﹜︤ا﹝ــ︀ت ا︋︐︡ا﹩ در ﹝﹢ارد ︋︧ــ﹫︀ر 
﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋ــ﹥ ︑︖︣︋﹥ و دا﹡︩   ︋︡︀ــ ز︀دی ر︻︀️ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د؛︫ 
﹋︀﹁ــ﹩ ﹡︡ار﹛. ︋︀ ︠﹢ا﹡ــ︡ن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ︫ــ︬ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
︉ ﹡︪︡ن ︲﹢ا︋︳  ﹢︭︑ ﹏﹫﹛و︗﹢د، ︋﹥ د ﹟︧︀︋︣س ﹎︣وه ︫﹢د. ︋︀ ا
 ﹩︠︣ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری،︋  ︣﹋︐︀ی︨  در︭︠﹢ص ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س در︫ 
︡ون دا︫︐﹟ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︑︧﹙︳  از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹛﹢︧﹞ ،۶︧︀︋︨︣ــ﹩ ٠٠ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد

.︡﹡︣︢︎ ﹩﹞ ︢اری را﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀ی︐﹋︫︣
﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را، ﹡﹥ در   ︎﹤﹋ ﹜﹫︫︀  ︑﹢︗﹥ دا︫ــ︐﹥︋ 
دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ ﹋︧ــ﹩ ︀د ﹝﹩ د﹨﹫﹛ و ﹡﹥ دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋︀ر︋︣دی 
︋︣ای آن دار﹛ و ︋﹠︀︋︣ا︀︊﹡ ﹟︡ ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ 

ا﹡︖︀م ︫﹢د.
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

︧︀︋︣س ا︮﹙﹩ ز﹝︀﹡﹩ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹁︣︻﹩ ﹇︊ً﹑ 
 ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨  ﹟ا  ︡︀︋  ﹤﹡﹢﹍  ︳︫︣ا  ﹟ا در  ا︨️.  ︫︡ه  ا﹡︐︀ب 
دارد   ﹩﹞︀﹊ا ز﹝﹫﹠﹥   ﹟ا در   ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︫﹢د؟  ا︖︀د  ﹐زم 
 ﹩﹊ ا︨️.  ﹡﹊︣ده   ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎ را  ﹝︪﹊﹑ت  از  ︋︣ون ر﹁️  راه  و﹜﹩ 
︧︀︋︣س  ز﹝︀﹡﹩   ﹩﹠︺ ا︨️؛   ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل   ﹟﹫︋  ︤︀﹝︑  ︀﹫﹎︥و از 
و  ︫︡ه  ا﹡︐︀ب   ﹑ْ︊﹇  ﹩︻︣﹁ ︧︀︋︣س   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د  ا﹡︐︀ب  ا︮﹙﹩ 

ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ︠﹢د را ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︣ده ا︨️. 

د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅: 
﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ر﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ر

️︨﹐︀︋️︨﹐︀︋
ا﹝︀ا﹝︀

ر ﹉︧︧︀︋︨︣︀نر ﹉︧︧︀︋︨︣︀ن
﹤﹡﹤﹡

۴



١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

  ١
٠٣

ره  
︀﹝︫

  ﹩﹝︨︀﹇
 ﹩﹆﹫﹀﹚︑ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ن ﹎︤ارش︺﹀﹠ذ ﹟︣︐﹎از ︋︤ر ﹩﹊ ︨︡ر ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋

︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ا︨️. 
︋︧ــ﹫︀ری از ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩، ﹋ــ﹥ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه در ︋﹢رس ﹡﹫︤ 
﹡﹫︧ــ︐﹠︡، از ﹡︷︣ ا﹡︡ازه ︋︤ر﹎︐︣ از ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ︋﹢رس 
︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا ﹟︧︀︋︨︣﹩ ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ دارای ا﹨﹞﹫️ 

ا︨️، و ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ا︨︐︀﹡︡ارد︀︋ ۶٠٠︡ ر︻︀️ ︫﹢د. 
در ︗︀﹝︺ــ﹥ ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︣ان ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
ر︻︀️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹩ ︑﹀︀و︑﹩ و︗﹢د دارد. ︋︀ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹐زم ا﹐︗︣ا ︋︣︠﹢رد ﹡﹞﹩ ︫﹢د و در ا﹋︓︣ ﹝﹢ا﹇︹ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑﹢ر︀ی ︾﹫︣︻﹞﹙﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
︋︧ــ﹫︀ری ﹝﹢ا﹇︹ از ︧︀︋︨︣︀ن ︫ــ﹠﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ در 
︋︧﹫︀ری از ﹝﹢ارد ا︗︣ا︫︡﹡﹩ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ا﹟ ﹁︣ض را 
در ا︨ــ︀س ﹡﹞﹩ ︢︎︣د. ︑﹞︀﹝﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹐زم ا﹐︗︣ا ﹨︧︐﹠︡ و در 
︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ر︻︀️ ︋︣︠﹩ از آ﹡︀ ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ﹡﹫︧ــ️ ﹡ ﹤︋ ︡︀︋︀دی ﹋﹥ 

﹝︧﹢ل آ﹡︀ ا︨️ ﹝﹠︺﹊︦ ︫﹢د ︑︀ ا︮﹑︀ت ﹐زم را ا﹡︖︀م د﹨︡.
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ﹨﹛ ︫ــ︀﹝﹏ ﹨﹞﹫﹟ ︋﹩ ︑﹀︀و︑﹩ ا︨ــ️. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
 ﹤︋ ،﹜ارد ︋︣︠﹢رد ﹋︣ده ا﹢﹞ ﹟در ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹢رس ︋﹥ ︋︧ــ﹫︀ری از ا ﹤﹋ ﹟ا
︋︣︠﹩ از ︎︀︨ــ︀ی ︧︀︋︨︣︀ن در ︭︠﹢ص ︋﹥ ﹋︀ر﹡﹍︣﹁︐﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد 
۶٠٠ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹛. از ا︨︀︎ ﹟︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡﹍︣ش آ﹡︀ را ﹡︧︊️ ︋﹥ 

ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ درک ﹋︣د. 
 ﹩︻︣﹁ ️﹋︣ از ︧ــ︀︋︣س ︫ــ︣﹋️ ﹎︣وه ︎︨︣ــ﹫︡﹛ ﹋﹥ در ﹁﹑ن︫ 
﹎︣وه ا﹟ ا︫﹊︀ل و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️؛ ︨︀︎ داده ﹋﹥ ︧︀︋︨︩︣ ﹁﹑ن 
 ︨︀︎ ﹟︣ا ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس از او ﹡﹞﹩ ︎︨︣︡. ا ،️︨ا ︣﹍︨︧ــ﹥ د﹢﹞
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩︪﹠﹫︋ ︘﹫﹨ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹤﹋ ️︨ا ﹩﹠︺﹞ ﹟ا ﹤︋

︠﹢دش ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ﹡︡ارد. 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︎︨︣ــ﹫︡ه ا︀︋ ︀﹝︫ ﹜︡ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ︀︋  ۶٠٠︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹝︢ا﹋︣ه ﹝﹩ ﹋︣د︡، ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹩ ﹎︢ا︫︐﹫︡، 
 ﹟﹝︴﹞ ︀﹡از ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر آ ،︡ا﹨﹞﹫️ را ︋︀﹨﹛ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹩ ﹋︣د ︴︨
 ︡را ﹇︊﹢ل ﹡︡ار ︩︋ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ︡﹫﹢﹍︋ د﹢︋ ﹟﹊﹝﹞ ︀ ︡؛ و︫︡ ﹩﹞
 ﹟︡؛ ارا ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد ︩︋ ﹩︨︣︋︀︧ و ﹝﹩ ︠﹢ا︨ــ︐﹫︡ ﹋﹥ ︠﹢د︑︀ن
︨︀︎ را از ︧︀︋︣س در︀﹁️ ﹋︣ده ا﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ 
︣﹋️ ﹁︣︻﹩ د︨︐︣س  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه و ︧︀︋︣س︫ 

﹡︡ا︫︐﹥ ا﹡︡.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹝﹢رد د﹍︣ی ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ︋﹠︡ ︫ــ︣ط ﹎︤ارش 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠﹢د ذ﹋︣ ﹋︣ده ︋﹢د ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه 

 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︪ــ︀ن ﹇ــ︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨ــ️ در︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻ــ﹩ در ا︠︐﹫︀ر ا
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪︡ه را در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹥ و ︠﹢د ︧︀︋︣س 
 ﹟ا ﹩︨︣︋︀︧ ️︧︀︋ ﹩﹞ ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︀ ﹎︣وه ﹝︴︀︋﹅︋ 
︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ را ﹡﹫︤ ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد. ﹝﹢رد د﹍︣ی دا︫︐﹫﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︣س 
﹎︣وه در ︋﹠︡ ︫ــ︣ط ذ﹋︣ ﹋︣ده ︋﹢د ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪︡ه 

︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ در ︑﹙﹀﹫﹅ ﹝﹠︷﹢ر ︫︡ه ا︨️.
﹠︡ د︨︐︣س ﹡︡ا︫︐﹟  ﹢رس ﹊﹩ از ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︧︀︋︣س︋  ︀ز﹝︀ن︋  در︨ 
 ︀ر︑ .﹜را ﹡﹢︫︐﹥ ︋﹢د، ︋︣ر︨﹩ ﹋︣د ﹩︻︣﹁ ️﹋︣ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫ 
﹎︤ارش ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙﹩ ١۵ ︠︣داد﹝︀ه ︋﹢د، ا﹡︐︪︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ١٧ 
︠︣داد﹝ــ︀ه، و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ٢٠ ︠︣داد﹝︀ه ﹝﹠︐︪ــ︣ 
︫ــ︡ه ︋﹢د. ا﹎︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹉ ︑﹞︀س ︑﹙﹀﹠﹩ ︋︀ ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ 
﹁︣︻﹩ ﹝﹩ دا︫️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧ــ️ ︋﹀﹞︡ ﹋﹥ ﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹎︤ارش 
 ︩︋ ﹩︨︣︋︀︧﹫︧ــ️. در ا﹟ ﹝﹢رد ا︣اد﹨︀﹩ و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ︋﹢د و ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹨﹛ ︋﹥ آن ا︫︀ره ﹡﹊︣ده 
︋﹢د و د﹜﹫﹏ آن ﹨﹛ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ︎︦ 
از ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ︋﹢د و ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹩ ﹎﹀️ 

﹋﹥ ا︵﹑︻﹩ از آن ﹡︡ا︫︐﹥  ا︨️. 
 ️︀︻︧ــ︀︋︣س ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ر ﹤﹋ ︡﹨ارد ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹢﹞ ﹟ا ﹤﹝﹨
﹥ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︑﹢︗﹩ ﹡﹊︣ده ا︨️.   ︋︀ ده﹢ ﹩ ︑﹀︀وت︋  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀︋ 
 ﹩︠︣ ﹢د ﹡﹫︤ آ﹎︀ه ﹡︊﹢ده ا︨️. ا﹜︊︐﹥︋   ︠️﹫﹛﹢︧ــ﹞ ﹤ و دروا﹇︹ ﹡︧ــ︊️︋ 
از ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹡﹫︤ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را ر︻︀ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، و﹜﹩ 

︑︺︡اد︫︀ن ︠﹫﹙﹩ ﹝︡ود ا︨️. 
ــ﹊﹙﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. در  ﹥ ︮﹢رت︫   ︋︣︐︪﹫  ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀﹀︀︨ــ︐﹞
 ︀︑ ﹜︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در︠﹢ا︨ــ️ ﹋︣د رت ﹎︣﹁︐﹥ از﹢ ︣ر︨ــ﹩︮   ︋﹉
﹥ ر︻︀️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ را  ﹝︡ارک و ﹝︧ــ︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢ط︋ 
ارا .︡﹠﹋ ﹤︧︀︋︣س ﹎︣وه ︑﹠ ︀﹉ ﹡︀﹝﹥ را ﹋﹥ ︋︣ای ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ 
 ️﹋︣ ﹫﹍﹫︣ی از ︧︀︋︣س︫  ︺︡ از︎  ﹢د، ارا﹥ ﹋︣د ﹋﹥︋  ﹁︣︻﹩ ︑﹫﹥ ﹋︣ده︋ 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︪︀ن ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢د؛ درد︨️ ا ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ﹤﹋ ︫︡ ︬︪﹞ ،﹩︻︣﹁

︧︀︋︣س ﹎︣وه ︐﹩ ︎﹫﹍﹫︣ ﹡︀﹝﹥ ︠﹢د ﹡﹫︤ ﹡︪︡ه ︋﹢د. 
︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد، ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︀︋︡ از ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ 
︑︡﹫︀﹥ ︋﹍﹫︣د ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋︩ د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︧︀︋︣س ﹎︣وه را 
ر︻︀ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، و ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی 
︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠ــ︡. اــ﹟ ︑︡﹫︀﹥ درا︮ــ﹏ ﹎︣﹁︐﹥  ــ︩ را︋  ︧ــ︀︋︣س︋ 
﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د. ﹨﹞﹥ ا﹠︀ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︠︴︣ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀﹐ 
︋︣ود، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︋︀ و︗﹢د ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ﹋﹥ ︠︀رج از ︋﹢رس ﹨︧︐﹠︡ 

و ا﹡︡ازه ︫︀ن ﹋﹞︐︣ از ︠﹢د ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ ﹡﹫︧️.
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د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
 ﹢︱︻ ﹎︣وه،   ﹩︻︣﹁ ︫︣﹋︐︀ی  از   ﹩︱︺︋  ﹤﹋  ︡︣د﹋ ا︫︀ره 
و﹜﹩  ﹡︡ار﹡︡  ﹇︣ار  ︋﹢رس  ا﹜︤ا﹝︀ت   ︹︋︀︑ و   ︡﹠︐︧﹫﹡ ︋﹢رس 
ا︨️.  ︋﹢ر︨﹩  ︫︣﹋︐︀ی  از   ﹩︱︺︋ از   ︣︐︪﹫︋ ا﹨﹞﹫︐︪︀ن 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای ︋︀﹐︋︣دن ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹏ راه

ا ︀︐﹋︫︣ ﹟﹫︧️؟ 
  ﹩﹝︨︀﹇

 .️﹁︣﹎ در﹡︷︣  ﹝﹩ ︑﹢ان  را   ﹏ راه  ︡﹠  ﹤﹚︧﹞  ﹟ا  ﹏ ︋︣ای 
 ﹩︐﹋︫︣ ️﹫﹝﹋︀ ﹏﹝︺﹛ص در د︨︐﹢را﹢︭︠ ﹟︀ن ︋﹢رس در ا﹞︨︀ز
︫︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ︑︣ان و ﹁︣ا︋﹢رس 
ا︣ان ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ در ︮﹢ر︑﹪ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ︨ ︀︀﹝︡اران، ﹇︭︡ 
 ﹏︊﹇ را،   ﹪﹡﹢﹡︀﹇ ︋︀زرس  و   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س   ︣﹫﹫︽︑ ︎﹫︪﹠︀د   ﹤ارا
 ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س   ️﹝︨ ︑︭︡ی  ︀ر︨︀﹜﹩  دوره   ︿﹆︨ ︀︎︀ن  از 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ای  «د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏   ﹅︊︵  ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︋︀زرس  و 
 ︀︋ را  ﹝︣ا︑︉   ︡︀︋ دار﹡︡،  ︋︀دار»،  اوراق  و  ︋﹢رس  ︨︀ز﹝︀ن   ︡﹝︐︺﹞
️ ﹋﹛ ١٠ روز ﹇︊﹏ از  ذ﹋︣ د﹜﹫﹏ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︷︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩، د︨
 ﹏﹐ا︵﹑ع ︨︀ز﹝︀ن ︋︨︣︀﹡﹠︡. ︨︀ز﹝︀ن ︎︦ از ︋︣ر︨﹩ د ﹤︋ ︹﹝︖﹞
 ︀  ︡﹫︀︑ ︭︠﹢ص  در  را  ︠﹢د   ︣︷﹡  ،︹﹝︖﹞ از   ﹏︊﹇ روز   ٥  ︀︑  ،︣﹫﹫︽︑
 ︡︀︋ ،︣دن ︨︀ز﹝︀ن﹊﹡︡﹫︀︑ ︣دن ا︻﹑م ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ︮﹢رت﹊﹡︡﹫︀︑
در  ︫﹢د.  ︠﹢دداری   ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︋︀زرس  و   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س   ︣﹫﹫︽︑ از 
︑﹆︀︲︀ی  ︀د︫︡ه  ﹝︡ت  از   ﹏︊﹇  ️﹋︫︣  ﹤ ︀ن﹠ ︭︠﹢ص   ﹟ا
﹝︖﹢ز   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا ︋﹢رس  ︨︀ز﹝︀ن   ﹤رو  ،︡﹠﹋ ︧︀︋︣س   ︣﹫﹫︽︑
 ﹤﹋ ا︨️  ﹋︣ده  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س   ︣︷﹡ ﹤︋ ﹝︪︣وط  را  ︧︀︋︣س   ︣﹫﹫︽︑
 ﹜﹨  ️﹋︫︣  ️︣︡﹞ و  ا︨️  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س  ا﹨﹞﹫️  ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه 
ا﹡︐︀ب  در  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س   ︣︷﹡  ﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞ درک  را  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا

︧︀︋︣س ︋︩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︨️. 
ا﹡﹍︊﹫﹠﹩ 

 ﹩︐﹫﹀﹫﹋︀︋ ︠︡﹝︀ت   ︀  ﹐︀﹋  ︣﹨  ﹜﹫︫︀︋ دا︫︐﹥   ︣︷﹡ در  ا︨️  ﹐زم 
 ﹤︗﹢︑  ﹩︐︧︀︋  ﹟﹊﹫﹛ دارد.  را  ︠﹢دش  ︠︀ص   ︉﹛︀︵ و  ︣︠︡ار 
 ﹩﹡︀︧﹊ ️﹫﹀﹫﹋ ،︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه︑دا︫️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︮﹢ر
در  از︵︣﹁﹩  دار﹡︡.  ﹝︐﹀︀و︑﹩  ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ﹢ن   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡  ︉﹚︵ را 
 ﹤︋ ︣︲︀ ﹟﹊﹫﹛ ︡﹠︐︧﹨ ️﹫﹀﹫﹋ ﹟︣︑﹐︀︋ ︀ن، ︠﹢ا﹨︀ن︺﹀﹠اردی ذ﹢﹞
︎︣دا︠️ ︋︀ی ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د ﹡﹫︧︐﹠︡. ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹨﹛ و︗﹢د 
دارد ﹋﹥ ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡ه ︀︲︣ ︋﹥ ارا︣︐︋ ﹤﹟ ︠︡﹝︀ت ا︨️، ﹜﹫﹊﹟ 
︨︴ ا﹡︐︷︀ر ﹎﹫︣﹡︡ه ︠︡﹝︀ت ︀︎﹫﹟ ︑︣ از ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡﹡﹩ ا︨️. 
 ﹤﹋ ﹩︑︀﹞︡︠ ️﹫﹀﹫﹋ ︴︨ در ﹨︣ ر︫︐﹥ ای، در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ،︡﹠︣﹨

︴ ا﹡︐︷︀ر ﹝︐﹆︀︲﹩ ︑︺︡﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، و﹜﹩ در   ︨﹤︗﹢︑ ︀ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د︋ 
︭︠﹢ص ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ﹡︷︣ 
︣و﹋︀ر دارد، ﹝﹢︲﹢ع  ︀ ذ﹠﹀︺︀ن ﹝︐︺︡د و ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛︨  ﹢د و︋   ︫﹤︐﹁︣﹎
︑︀ ︡ ز︀دی ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ﹜︢ا ︻﹑وه ︋︣ ﹡﹫︀ز، ︀︋︧︐﹩ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی 
﹋﹫﹀﹩ ﹡﹫︤ در ا﹡︖︀م ا﹟ ︠︡﹝︀ت ر︻︀️ ﹎︣دد. ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ︭︠﹢ص 
ا﹟ ︠︡﹝︀ت دو ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙﹩ ﹡﹫︀ز ذ﹠﹀︺︀ن و ﹍﹢﹡﹍﹩ و ﹋﹫﹀﹫️ 

﹢﹎ ︨︀︎﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹫︀ز ﹝︴︣ح ا︨️. 
﹨︣﹠︡ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨ــ︡ ︑﹆﹫﹅ و ︎︥و﹨︩ ﹝︡و﹡﹩ در︭︠﹢ص 
﹡﹫ــ︀ز و ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢رد ا﹡︐︷ــ︀ر ذ﹠﹀︺︀ن از ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ︑︀ ﹡︐︀ــ︕ آن را ﹝﹑ک ﹇︱ــ︀وت ﹇︣ار د﹨﹫﹛ 
و﹜﹩ ︋︣ا︨︀س ︋︣ا﹠︡، ا﹡︐︷︀رات و ر﹁︐︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝︪︀﹨︡ه ︢︎︣ ا︨️ 
﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در ا︣ان ﹝︖﹞﹢︻﹥ ذ﹠﹀︺︀ن، ا﹡︐︷︀ر ︠﹫﹙﹩ 

ز︀دی از ︠︣و︗﹩ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹡︡ار﹡︡..
 از︵︣﹁﹩ ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹁︺︀﹜﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت 
﹢ر︑︀ی   ︮﹩︨︣︋︀︧ و ﹤﹁︣ ﹟︀ت ا﹞︡  ︠﹤ط، در ا﹡︖︀م و ارا﹢︋︣﹞
﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︭﹢ب ﹝︣ا︗︹ ︋︀﹐︑︣ ︀﹋﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
 ️︀︻د. ﹐ز﹝﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︀︨︉ ︠︡﹝︀ت، ر﹢︫ ️︀︻︤و﹝︀ ر﹛ ﹩︐︧︀︋
﹋︀﹝﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا︨️. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︋︣︠﹩ ︑﹀︀و︑︀ی ︨︀︠︐︀ری ︗︀﹝︺﹥ 
﹝︀ ︋ــ︀ ︗﹢ا﹝︹ و︲︹ ﹋﹠﹠︡ه ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر، ︋︣ای ︋︪ــ﹩ از 

 :﹩﹝︨︀﹇

︧︀︋︣س ﹎︣وه ︧︀︋︣س ﹎︣وه 
 ︡︀︋﹉ ﹇︡م ︡︀︋﹉ ﹇︡م
︗﹙﹢︑︣ ︋︣ود و︗﹙﹢︑︣ ︋︣ود و

 رو﹊︣د رو﹊︣د
ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨︐︀﹡︡ارد 600600  را  را

﹝︴︣ح ﹋﹠︡﹝︴︣ح ﹋﹠︡
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﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︲﹢ا︋ــ︳ و و﹫﹎︥︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢ار (﹡ــ︀د︋ 
﹝︣︋﹢ط)، در ︫ــ︣ا ︳︀︲︣ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝︀ ︋︧ــ︐︣ ا︗︣ا ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ 
︩ ︋﹫﹠﹩ و ا﹜︤ام ﹎︣د︡ه، ﹁︣ا﹨﹛  در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی و︲︹ ︫ــ︡ه، ︎﹫

 .︫︡︀︋ ﹩﹝﹡
 ︣︢︎ا﹜︊︐﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ﹋︀﹝﹑ ا︗︣ا 
﹡﹫︧ــ︐﹠︡ ﹜﹫﹊﹟ در ︭︠﹢ص ︋︪ــ︀﹩ از آ﹡︀ ︋︣︠﹩ ︋︧ــ︐︣﹨︀ی 
ا︗ــ︣ا در ﹝﹫︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹇︐︭︀دی ﹁︺﹙﹩ ا︣ان ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹫︧ــ️؛ 
︀︊﹠︷︣ان  ︩ ز︀دی از︮  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹋﹥︋  ﹝︓ــ﹏︋ 
ــ︣ا ︳︀︲︣ از  ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹐زم، در︫  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د︨  ﹝﹩ ﹎﹢﹠ــ︡︋ 
ا︗ــ︣ای آن ︮︣﹁﹠︷︣ ︫ــ﹢د. ︲﹞﹟ آن ﹋﹥ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︊﹢دن 
︋︣︠ــ﹩ ︋︧ــ︐︣﹨︀ی ﹐زم ︋︀ و﹫﹎︥︀ی ذ﹋︫︣ــ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
، ﹝︡ود ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹡︊﹢ده و در ﹝﹢رد ︋︣︠﹩ 
د﹍︣ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، از︗﹞﹙﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹡﹫︤ ﹝︴︣ح 
ا︨ــ️. در ︭︠﹢ص ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹡﹫︤، ا﹡︐︷︀ر 
﹝﹩ رود ﹋﹥ ﹨︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ وا︡ و ﹝︡︣ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀ 
و﹫﹎︥︀ی ذ﹋︫︣ــ︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ 
︑﹞︀م ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را در ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ر︮︡ ﹋﹠︡ 
و ︫︣﹋︀ و ﹝︡︣ان ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝﹙︤م 

 .️︧﹫﹡ ﹜﹋︀ ﹩︀︱﹁ ﹟﹫﹠ ﹏﹝︻ ︨︀زد؛ ﹜﹫﹊﹟ در
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ︋︣﹝︊﹠︀ی ︋︧︐︣ ﹝ ︀︑ ﹩︴﹫︡ودی 
 ﹟︫ــ︡ه ا︨ــ️. ا ﹩︣ان ︵︣اــ﹩ ا︴﹫﹞ ــ︀وت از ﹁︱ــ︀ی﹀︐﹞
 ﹟دارد ﹋﹥ ﹡﹍︀ه آن ﹁︣ا﹝﹠︴﹆﹥ ای ا︨️. درا ﹩︀︪ــ︋ ا︨︐︀﹡︡ارد

 ︒︋ ﹤﹚﹝︗︣ح ا︨ــ️، از︴﹞ ﹩﹝﹞ ﹩︵︀︊︑︀ی ار︓︋ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
︨︀ ︠﹢ا﹨﹩  ️ ︢︎︣ی ﹡ ﹩︀︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه، ︑︺︀﹝﹏ و︎  ﹫﹛﹢︧ــ﹞
︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه از ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︪ــ︋ ،︀ــ︒ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
︧ــ︀︋︣س و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣ــ︀ن  ︀︋ ︩︋︧︀︋︣س 
﹎ــ︣وه و ﹜︤وم د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︋ــ﹥ ا︵﹑︻︀ت 
︪︋︀ و ﹡︐︀ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه ︧ــ︀︋︣س ︋︩. ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ 
و ﹋︀﹝ــ﹏ ا﹟ ا﹝﹢ر ﹝︧ــ︐﹙︤م و︗﹢د رو﹫﹥ ﹋︀ر ︗﹞︺ــ﹩ و ﹎︣و﹨﹩ و 

︑︺︀﹝﹑ت ﹐زم ︣﹁﹥ ای ا︨️. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹝︀ ا︣ا﹡﹫ــ︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر ﹎︣و﹨ــ﹩ و ︑︺︀﹝﹏ و 
﹨﹞﹊︀ری ﹎︣و﹨﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ا﹛. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را 
در ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︑﹫﹞︀ی ورز︫ــ﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹋﹠﹫﹛. در 
﹥ ورز︫︀ی  ︐︣ی ﹡︧ــ︊️︋  ورز︫ــ︀ی ا﹡﹀︣ادی ︻﹞﹢﹝︀ ︻﹞﹙﹊︣د︋ 

 .﹜دا︫︐﹥ ا ﹩︺﹝︗
 از د︡﹎︀ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در︀ل ︀︲ــ︣ ا﹜︤ام ︋﹥ ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹙﹀﹫﹆ــ﹩ از︗﹠︊﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︋︧ــ﹫︀ری ﹝﹢ارد 
ا﹝﹊︀ن ︋︣ه ︋︣داری از ا︵﹑︻︀ت آن در︗️ ا︨︐﹫﹀︀ی ﹆﹢ق ا﹁︣اد 

︔︀﹜︒ و︗﹢د ﹡︡ارد.
ا﹎︣ ︋ــ﹥ ﹡﹫︀ز ذ﹠﹀︺︀ن ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︗﹠︊﹥ د﹍ــ︣ی از ﹝﹢︲﹢ع ﹡﹍︀ه 
﹋﹠﹫﹛، در ا︓︋ ﹜﹨ ︀︗ ﹟︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹝︴︣ح ا︨️. ا︋︐︡ا ﹝﹢︲﹢ع 
داده ﹨︀ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨︐﹀︀ده از آ﹡︀ را دار﹛. آ︀ داده ﹨︀ و ا︵﹑︻︀ت 
﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹨﹞ــ﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩  ارا﹥ ︫ــ︡ه در︮ 
ذ﹠﹀︺ــ︀ن را ︑︀﹝﹫ــ﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ ا﹎︣ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋ــ﹥ درا﹟ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹠︡ان ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده و ︀ ﹝︴﹙﹢ب ﹡︷︣ ذ﹠﹀︺︀ن 
﹡︊︀︫ــ︡، ا ️﹫﹀﹫﹋ ︀︧︀︋︨︣﹩ ا︵﹑︻︀ت آن ︋︣ای ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣ 

د﹜﹫﹏ ﹇︀در ︋ ﹤︋ ﹏︀﹞ ︀︣ه ︋︣داری از آن ﹡﹫︧︐﹠︡، ﹝﹛ ا︨️؟ 
در ︭︠﹢ص ﹡﹫ــ︀ز ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه، ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹙﹀﹫﹆﹩ در ︫ــ︣ا︳ ﹁︺﹙﹩، ا︵﹑︻︀ت ﹠︡ان ﹋︀﹝﹏ و ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای 
︋︪﹩ از ︨ــ︀﹝︡اران ︋﹥ و︥ه ︨ــ︀﹝︡اران ︠︣د ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، 
 ︳︋︀︫ــ︡ در ︫︣ا ﹩﹛︀﹞ ︣﹎ ﹏﹫﹚︑ ﹩︐ ﹩︭ا﹎︣ ︫ــ ﹤﹋ ﹟ا ﹟﹝︲
﹁︺﹙﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ از ا︵﹑︻︀ت ا﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︋︣ه ︋︣داری 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ︧ــ﹫︀ری ﹝﹢ارد ا︵﹑︻︀ت︮  ︑ ،︡﹠﹋ ﹩﹚﹫﹚︣ا ﹋﹥ در︋ 
 ︳ــ︣ا ــ︀︣ ا︵﹑︻︀ت ︑﹀︭﹫﹙﹩ ﹐زم ﹋﹥ در︫  ︡ون و︗﹢د︨   ︋﹩﹆﹫﹀﹚︑
﹁︺﹙﹩ در ا︣ان ︑﹢︨ــ︳ ︫︣﹋︐︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹠︐︪︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د، 

︗﹠︊﹥ آ﹝︀ری و ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ای دارد. 
ا﹎︣ از دــ︡﹎︀ه ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ا︵﹑︻ــ︀ت ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛، آ﹡︀ن ︋︀ ︫ــ︣ا︴﹩ ︨ــ︣و﹋︀ر دار﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
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︨︀︠︐︀ر ﹆﹢﹇﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ و ︑﹀﹊﹫﹉ ︐﹫︭︫︀ی ﹆﹢﹇﹩ ﹝︐﹀︀وت، 
 ﹩﹢﹍︨︀︎ ︣ه ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ (﹎︣وه )، در ︋︧﹫︀ری ﹝﹢ارد︡﹞ ️﹫﹨
ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗︉  ︋︡﹨﹫︀ی︫ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ﹥ ا︵﹑︻ــ︀ت︮  ︋﹩ ︑﹢︗ــ﹩ ا﹟ د︨ــ︐﹥ از ذ﹠﹀︺︀ن︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹆﹫﹀﹚︑
﹎︣وه د﹍ــ︣ی از ذ﹠﹀︺︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩، ﹡︀د﹨︀ی 
︻﹞﹢﹝﹩ و ﹡︷︀ر︑﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ﹨︣﹉ ﹡﹆︴﹥ ﹡︷ــ︣ ︠︀ص ︠﹢د را 
دار﹡︡. درا﹟ ︭︠﹢ص ا﹎︣ ︋﹥ ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ات ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹥ ︻﹞﹅ در︗ــ﹥ ا﹨﹞﹫️ و ︑﹢︗﹥  ﹊ــ﹩ از ا﹡ ﹟︀د﹨ــ︀، ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫﹛︋ 
ا﹡ ﹟︀د ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎ــ︣وه و ا︵﹑︻︀ت آن 
︎﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋︣د. در ︨︀﹜︀ی ﹎︫︢︐﹥ در ︫︣ا﹊﹡︀︋ ﹤﹋ ﹩︴︀ی ﹋︪﹢ر 
 ︣︀︀ی ︎﹢﹜﹩ و ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ ﹨︣ د﹜﹫﹏ ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ︨ــ︐﹫﹛︀︺﹁ ︣︋ وه﹑︻
ر︫︐﹥ ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝︪ــ︽﹢ل ︋﹢ده ا﹡︡، ︋︣ا︨︀س ︲﹢ا︋︳ 
ــ︀ل ﹇︊﹏) از ︧︀︋︨︣ــ﹩   ︨︀︑) ︀﹊﹡︀ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی، ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ︋︀﹡﹊︀ ﹝﹠︹ ︫ــ︡ه ا﹡︡. آ︀ ا﹡ ﹟﹢ه ︋︣︠﹢رد ﹡︀د 
 ️︗ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه، در︑ــ﹢ان ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ︮﹢ر﹠︻ ﹤︋ ︣︸︀﹡
 ︩︀ی ﹎︣وه ︋﹢ده و ﹝﹠︖︣︋﹥ ا﹁︤ا︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩ا﹁︤ا
︡ه ا︨ــ️؟ آ︀ ا﹟ رو﹥ در  ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه︫  ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 

︗︧︑ ️﹫﹏ ا︗︣ای ︋︐︣ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹢ده ا︨️؟
︀﹨︡ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀د﹨︀ی ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹠︡ه   در ﹝﹢اردی ﹡﹫︫︤ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن، ﹡﹥ ︑﹠︀ ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد را ︑︧﹫﹏ ﹡﹊︣ده ا︨️ ︋﹙﹊﹥ 
︋﹥ ︻﹊︦، ﹝︡و︐︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی را ﹝﹢︗︉ ︫︡ه و ا ﹝﹊︀ن ار︑︊︀ط 
﹝﹠︀︨ــ︉ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︋︪ــ︀ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹊︣ده ا︨️. ﹝﹢رد 
د﹍︣ی ﹋﹥ ︫ــ︀︡ ︻︖﹫︉ و ︋︺﹫︡ ︋﹥ ﹡︷︣ ︋︨︣︡ ﹋﹥ در ︗︀ی د﹍︣ی 
︫ــ︀﹨︡ آن ︋︀︫﹫﹛، ︨﹙︉ ا︠︐﹫︀ر ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م ︋︣︠﹩ ︫︣﹋︐︀ در 
ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س و وا﹎︢اری ا﹟ ا︠︐﹫︀ر ︋﹥ ﹡︀د﹨︀ی د﹍︣ ا︨️ 
 ︀﹡︀م آ ︪﹩ از︨   ︋﹤﹋ ﹩︀︐﹋︣ــ (از︗﹞﹙﹥ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣ــ︀ن︫ 
︭﹢ص ﹡︀د ﹝︐﹢﹜﹩ ا﹡︐︀ب   ︠﹟︡ه ا︨️). درا ﹝︪﹞﹢ل وا﹎︢اری︫ 
 ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد ︣︋ ﹜﹋︀ ︧︀︋︣س، ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ روح
و ﹝ ﹟﹫﹍﹠︨ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س ﹎︣وه، ا﹇︡ام ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣︀ن 
︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ و ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹋︀ر ︋﹫﹟ ︑︺︡اد ز︀دی ﹝﹢︨︧﹥ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹋︣ده، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ ︋︀ ︡ود 
︩ ︵︣ف  ﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︨︣︀ن︋   ︋︣﹍︧︀︋︨︣ــ﹩ د ﹤٢٠ ﹝﹢︨︧ــ
﹎︣د︡ه ا︨ــ️. درا ﹟︀﹜️ در وا﹇︹ ا﹝﹊︀ن ا︗︣ا﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹝﹢︔︣ 
︣ای ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹍﹢﹡﹥ ا﹡︐︷︀ر  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠︋ 
دار ،﹜︧︀︋︣س ﹎︣وه درا﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹢︲﹢︻︀ت و ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی 

﹥ ﹡﹢ ﹝︴﹙﹢ب  ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ را︋ 
︀ً ا﹟ ﹝﹢ارد ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه  ︺︴﹇ .︡﹠﹋ ️︣︡﹞

ا︔︣﹎︢ار ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
︐﹢ا﹡﹠︡ در ﹫︴﹥ و︸︀︿ و ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی  ــ﹡ ︣︀︀د﹨ــ︀︋  ﹜︢ا ا﹎︨︣ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و ︨﹙︉  ﹩﹁︣︻ ﹅︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه، از ﹇︊﹫﹏ 
﹝︪ــ︀ر﹋️ در ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩، ﹝︡ا︠﹙﹥ و ︀ در ا﹟ راه 
ا︖︀د ﹝︡ود︀︊﹡ ،︡﹠﹠﹋ ️︧ــ︐﹩ ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛ ︠︡﹝︀ت 
︋︧﹫︀ر ︋︀﹋﹫﹀﹫︐﹩ و ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ارا﹥ ﹎︣دد. 
 ︴︨ ﹤︋ ︀ی ﹎︣وه︐﹋︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹋ ﹜ا﹎︣ ا﹡︐︷︀ر دار
︋︀﹐︑︣ی ار︑﹆︀ ︀︋︡ ﹐زم ا︨ــ️ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︡ود﹋﹠﹠︡ه را ر﹁︹ و ︋︧︐︣ 
﹐زم و ﹁︱︀ی ﹝﹫︴﹩ ا︗︣ای ﹋︀﹝﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ 
︧ــ︐︣ ﹝ ︳﹫﹆﹢﹇﹩ و ا﹇︐︭︀دی ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را  ︫ــ︣ا︳ و︋ 

 .﹜︣ا﹨﹛ ︨︀ز﹁
 ﹩﹝︨︀﹇

 ️﹋︣ .️︧﹫﹡ ﹩︊︨︀﹠﹞ ﹏ ︨︣︀زی راه︐︧︋ ﹤﹚︧﹞ ﹤︋ ︫︡ن ﹏︨﹢︐﹞
را ﹡︊﹥ ﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ا﹎︣ ﹝﹟ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد را ︠﹢ا﹡︡م، و ︋﹥ 
و   ︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞  ︩﹫︎ را  رو﹡︡   ﹟﹫﹝﹨  ﹜﹨  ︀﹡آ دادم،  آ﹝﹢زش  د﹍︣ان 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹝﹆︀︮︡ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨︧︐﹠︡ و ا﹟ ︮﹢ر︑︀ ︋︣ای ر﹁︹ 
﹡﹫︀ز ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده ای از ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️ و ﹇︣ار 
﹡﹫︧️ ︑﹠︀ ︋︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده ︠︀ص ﹉ ﹎︣وه ذ﹠﹀︹ ︫﹊﹏ آن ︑︽﹫﹫︣ 

 .︡﹠﹋
 ︳︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن در ︫ــ︣ا ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹎︤ارش︑ر﹢︮
﹋﹠﹢﹡﹩ ﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده و ︀ری ﹋﹠﹠︡ه ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی 
﹠︡﹨︀ی ﹎︤ارش  ﹝︀﹜ــ﹩ ﹡﹫︧ــ️ و آن ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹋︓ــ︣︋ 

﹀﹞︀﹡ ﹩︨︣︋︀︧﹢م ا︨️. 
﹝︧ــ﹙﹥ ا︮﹙﹩ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︀ ﹝﹢︲﹢ع را ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹛ ﹋﹠︀ر، ︋︺︡ 
 ﹤﹋ ﹟و آن ا ﹜دار ﹜﹨ ﹤﹫︗﹢︑ ﹉ ︫ــ﹢د؛ ﹩﹝﹡ ا﹡︖︀م ﹤﹋ ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞
︋︧ــ︐︣ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹫︧ــ️. از ︋﹫﹟ ︮﹀︣ ︑︀ ︮︡، ٧٠در︮︡ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ 
ا﹡︖ــ︀م د﹨﹫ــ﹛. ا﹐ن روی ﹡﹆︴ــ﹥ ︮﹀︣ ﹨︧ــ︐﹫﹛. ا﹎︣ ︋ــ﹥ ﹨﹀︐︀د 
در︮︡ ر︨ــ﹫︡﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ ٣٠در︮︡ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
︋︧︐︨︣ــ︀زی ا︨️. ︠﹫﹙﹩ از ︧︀︋︨︣ــ︀ن آ﹝︀ده ﹨﹞﹊︀ری ﹨︧︐﹠︡؛ 
درا︮﹏ ︑︀﹋﹠﹢ن از آ﹡﹡ ︀﹢ا︨ــ︐﹥ ا﹛ ﹋﹥ ︋︀ ﹝ــ︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹠︡، ا﹎︣ 
︀ً ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ︋︀ آ﹡︀ ︋︣︠﹢رد  ﹠﹝︴﹞ ،︡﹡ا︨ــ︐﹫﹛ و ا﹡︖︀م ﹡︡اد﹢︠

︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
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د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 
 ﹤︺﹞︀︗ از  ︋﹫︣ون  ا﹁︣اد   ﹏︋︀﹆﹞ در  ا︣ان  ︣﹁﹥ ای   ﹤︺﹞︀︗  ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞
﹋︀ری  ︠﹢دش  ︗︀﹍︀ه  ار︑﹆︀ی  ︋︣ای  و  ا︨️   ﹏︺﹀﹠﹞  ﹩︻﹢﹡ ﹤︋
 ،﹜︫︀︋ ︣﹁﹥ ای   ﹤︺﹞︀︗ در  ا︠﹑ق   ︡﹆︐﹠﹞ ا﹝︣وز  ا﹎︣   ﹟﹞  .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹁︣د ︣﹁﹥ ای ﹊︀ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋﹊﹠﹛؟ ︑﹠︀ ﹁﹊︣ی ﹋﹥ 

︋﹥ ذ﹨﹟ ﹝﹟ ﹝﹩ ر︨︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢دم در︨︐﹊︀ر ︋︀︫﹛. 
ا﹎︣ ﹨﹞﹥ ﹝︀ن ا﹡︐﹆︀د ﹋﹠﹫﹛، ﹥ ﹋︧ــ﹩ ﹇︣ار ا︨️ ﹋﹥ آن را در︨️ 
﹋﹠︡؟ ا﹎︣ ︮︊️ از ︋︧ــ︐︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ا﹡︐︷︀ر ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ 
︧ــ︀︋︡اران ︋︣ود و ︋︧︐︨︣ــ︀زی ﹋﹠︡. و﹜﹩ آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا﹡︐︀ب ︋︪﹢︀︋ ،﹜︡ ︫︣ط و ︫︣وط را ︋︀ 
﹝︣︡️ ﹝︴︣ح ﹋﹠﹫﹛ و ا﹎︣ ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹡﹊︣د ﹝︧﹢﹜﹫️ را ﹡︣︢︍﹛. ا﹎︣ 
︀ً ︗︀﹍︀ه  ﹝︐ ،︡﹠﹠﹊ ︑﹉ ︑﹉ ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ︣﹁﹥ ﹨︧︐﹠︡ ا﹟ ﹋︀ر را︋ 
 ︣︢︎ د ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︧︐︨︣ــ︀زی ﹨ــ﹛ ا﹝﹊︀ن﹢︊︋ ــ﹥ ︋﹥ ﹝︣ور﹁︣

﹝﹩ ﹎︣دد.
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

از  ️ آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا دوم   ︩︨︣︎
را   ﹩﹝﹞ ﹡﹊︀ت   ﹤ ا︣ان  در   ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
︫︡ه  داده   ︨︀︎  ︀﹨ ﹤︐﹁︀  ﹟ا  ﹤︋  ﹤﹡﹢﹍ ﹝﹩ د﹨︡؟  ﹡︪︀ن 

ا︨️؟ 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

ا︨️.   ︡︣د︑  ﹏﹞ ﹁︣ا﹎﹫︣  و   ﹏﹞︀﹋ ︋﹥ ︵﹢ر   ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ا︗︣ای 
در︨﹩   ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹋︖︀ی  در  ︣ا؟  ﹡︍︣دا︠︐﹫﹛،  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا ﹤︋  ︀﹞
دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ︋﹥ دا﹡︪︖﹢︀ن ︀د داد﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹙﹀﹫﹆﹩ را ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ا ﹋︣د؟ ﹋︖︀ ﹨﹞﹊︀ران ﹝﹟ 
 ،︀︑︣ور︲  ،﹩﹆﹫﹀﹚︑  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹩︨︣︋︀︧  ︀︋  ﹟﹞ دو︨︐︀ن  و 

︀︋︡﹨︀، و ﹡︀︋ ︀﹨︡︀︊︡ ا︫﹠︀ ︫﹢﹡︡. 
در ﹋﹠ــ︀ر آن اــ﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹝︴︣ح ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ا︋︀م 
ــ﹢د،  ︀︡ زدوده︫  ــ﹢د︋   ︫﹩ا︗︣ا ﹤﹊﹠︣ای ا دارد، ﹋﹥ ا︋︀﹝︀ت آن︋ 
︋﹥ ا ﹤﹋ ﹩﹠︺﹞ ﹟︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩، در ز﹝︀﹡﹩ ︨ــ﹢ا﹐ت ︠﹢د را از 
︧︀︋︣س ︋︩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ︋︩ ا﹡︐︀ب ︫︡ه 
 ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ︤ان﹫﹞ ﹤ ︩ را ﹨﹛︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋︀ر
 ﹏﹫﹚︑ ︋︣ای ﹩︐︮︣﹁ ︣﹍︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه د ا︗︣ا ﹋︣ده ︋︀︫ــ︡، و

︨︀︎︀ ﹡︡ارد. 
︋﹥ ﹎﹞︀ن ﹝ــ﹟ ︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹩ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ 
 ﹩︋︀را ارز ︩︀﹫︀︨︀ر﹡ ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ︡ا︫︐﹫﹛، ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ︋︣ا︨︀س آن﹡
﹋﹠﹫﹛. ﹆︡ر در ﹝﹢رد ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ︨ــ﹢ال ﹝︴︣ح ︫︡ه 

ا︨️؟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ︋︀ز︠﹢رد ﹝﹞﹩ در ︋︀ره ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد 
۶٠٠ در د︨️ ﹡︡ار﹛ ﹋﹥ آن را ارز︀︋﹩ ﹋﹠﹫﹛، ﹋﹥ ﹋︖︀ ︲︺︿ دارد و 

﹋︖︀ ﹀︺︲ ︡︀︋︀ ﹝︣︑﹀︹ ︫﹢د. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

 ︡︀  ︫،︫︡︀︊﹡ ﹤﹊﹠ا ﹤﹡ ،️︧﹨ ﹩︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹤﹋ ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹟﹞
︨︀زو﹋︀ری ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا ﹟︀﹁︐﹥ ﹨︀ ︋﹥ آ﹡︖︀ ﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د. 

︀ده از ﹡︐﹫︨︣︋︀︧ ︕︀︀ی  ︣ر︨ــ﹩︨   ︋﹉ ︀ ︋﹥ ︵﹢ر﹇︴︹︋ 
﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩ ر︨ــ﹫﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا︸︀ر﹡︷︣  ﹎︣وه︋ 

︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ را ﹇︊﹢ل ﹡︡ارد. 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

︋︣ای   ﹤﹋ ﹋︣ده ا﹡︡  ﹝︴︣ح  را  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا د﹁︺︀ت   ﹤︋ ︧︀︋︨︣︀ن 
 ️﹁︀در  ︩︨︀︎ ﹁︨︣︐︀دم،   ﹤︡﹫︀︑ «ا﹜︿»   ️﹋︫︣  ﹩︨︣︋︀︧
︫︡ه  ︎﹫︪﹠︀د   ︿﹚︐﹞ راه ﹨︀ی   ︩︨︣︎  ﹟ا ︋︣ای  ا︨️.  ﹡︪︡ه 
︋﹢ده،   ︬︪﹞ آن   ﹩ا︗︣ا رو︫︀ی   ﹤﹊﹠ا  ︣︵︀︠ ﹤︋ ا︨️، 
دا︫︐﹥،  و︗﹢د   ︿﹚︐﹞ ︑︖︣︋﹫︀ت  و  ︫︡ه،  داده  ﹐زم  آ﹝﹢ز︫︀ی 
رو︫︀ی ︋︣︠﹢رد ار︑﹆︀ ︎﹫︡ا  و و﹇︐﹩ آن ا︋︀م ﹝︴︣ح ︫︡ه ︋﹥ ﹝︣ور 

﹋︣ده ا︨️. 
ا﹝︀ در︋︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︨ــ︀︋﹆﹥ ا︗︣ای ﹝﹢︔︣ ︋︣ای آن ﹡﹫︧️، 
︀ ا﹠﹊﹥ آ﹝﹢ز︫ــ︀ی ﹐زم در آن و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥، ﹝﹢︲﹢ع ﹝︐﹀︀وت 
︀ا﹨﹞﹫️  ا︨️. ︧︀︋︣س ا︮﹙﹩ از ﹁︣︻﹩ ﹝﹩ ︎︨︣︡ ﹋﹥ ﹡﹆︀ط ︲︺︿︋ 
 ﹩︐︨︣﹁ ﹩︻︣﹁ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ︧️؟ ﹁︣ض﹫ ﹩﹚︠در ﹋﹠︐︣ل دا
از «ا﹜︿» ︑ــ︀ «ی» ارا﹥ ﹋﹠︡ و ︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ا﹀︺︲ ﹟︀ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ 
 ﹤ ︡؟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹠﹊︋ ﹤ ︡︀︋ ﹩﹚︧︮︀︋︣س ا ﹐︀ ،ا︨ــ️. ︠﹢ب

ر﹨﹠﹞﹢دی در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ دارد؟ 
ا︀﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ︀﹠﹫︧ــ️ ﹋﹥ ﹁﹆︳ ﹨﹛ ﹝︡ود ︋﹥ ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹡﹫︧️ 
و در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀﹩ ﹨ــ﹛ ﹋﹥ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را ا︗ــ︣ا ﹋︣ده ا﹡︡ ﹨﹞﹫﹟ 
 ﹤﹊﹠︀ظ ا﹛ ﹤︋ ،﹩ا︗︣ا ︡﹠ت و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️. ا﹝︀ در ﹁︣ا﹑﹊︪﹞
ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را ﹫︤ی ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ︋﹥ ︠︀︵ــ︣ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁﹆︳ ︎︣و﹡︡ه، 

 .﹜در﹎﹫︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹡︪︡ه ا ﹩﹚﹫︠
﹎︣وه ﹨︀﹩ دارــ﹛ ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ در آ﹡︀ ︗﹞︹ ا︨ــ️. 
﹎︣و﹨﹩ دار﹛ ﹋﹥ در آن ︋︀﹡﹉، ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه ︨ــ﹫﹞︀ن، و ︎︀﹐︪﹍︀ه 
 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹊︧ر ﹤﹊﹠︤ی ︋︣ای او ︮︣ا﹁﹩ و︗﹢د دارد. ︋︣﹡︀﹝﹥ ر
را ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ٣٢٠ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹋﹠﹫﹛، ا﹨﹞﹫️ را ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در 
﹝﹢رد ا﹠︀ ︋︣اورد ﹋﹠﹫﹛، ︠﹫﹙﹩ ﹋︀ر ︎﹫︙﹫︡ه ای ا︨️. ︋﹥ ︻﹙️ ︲︺︿ 
 ﹤︗﹢︑ ﹏︀︧﹞ ﹟ا ﹤ ︨ــ﹠︐﹩ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه دا︫︐﹫﹛،︋ 
﹡﹊︣د﹛. ﹝﹟ ︑﹠︀ ر﹨﹠﹞﹢د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ را 
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﹋ــ﹥ د︡م آن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ︋﹢د ﹋﹥ در ︨ــ︀ل ١٣۶۶ ︑﹫﹥ ︫ــ︡، ﹋﹥ در 
ز﹝︀ن ︑﹫﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︠﹢︋﹩ ︋﹢د، ا﹝︀ ︋﹥ ︻﹙️ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ روز ﹡︪︡ ︵︊﹫︺﹩ 
ا︨️ ﹋﹥ ا﹝︣وز د﹍︣ ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹫︧️. ا﹎︣ ﹨﹞︀ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋﹥ روز 

﹝﹩ ︫︡ ︀︫︡ ا﹝︣وز اد︋﹫︀ت ︋︐︣ی ︋︣ای ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ دا︫︐﹫﹛. 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

︪﹢د، ︀ ﹡︪﹢د و ︀ ﹁︣ض ﹋﹠﹫﹛  ︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ ا︗︣ا︋   ︫︀ ا﹎︣ ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد را ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛، ︑﹀︀و︑﹩ در ﹎︤ارش ﹟اً︮﹑ ا
﹎︣وه ︀ در ︗︀﹍︀ه ︧︀︋︣س ﹎︣وه، ︋﹥ ︮﹢رت ︻﹞︡ه ا︖︀د ﹡﹞﹩ ︫﹢د. 
︣ا؟ ﹢ن ︀﹨ ﹤︐﹁︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ دو︨️ دارم ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ 
︧︀︋︣س  ﹎︤ارش  در   ﹤﹋ ا︨️  ﹫︤ی  ︋﹥ آن  ﹝︡ود  ︋﹍﹫︣م،  ﹝︀در 

︋︩ آ﹝︡ه ا︨️. 
 ﹉ ۶ــ﹟ ﹡︀︠﹢دا﹎︀ه، و﹇︐﹩ ﹡﹍︀ه ﹝﹟ ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٠٠︀︋︣ا﹠︋ ︦︎
﹡﹍︀ه ︫﹊﹙﹩ ا︨ــ️، آن را در︨ــ️ ا︗︣ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛، ﹡︐︀︖﹩ ﹨﹛ ﹋﹥ از 
﹥ ︗︤ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ در ﹎︤ارش   ︋️︧﹫﹡ ﹩︖︀︐﹡ آن ﹝﹩ ﹎﹫︣م ﹫︮︀﹡ ا︗︣ای
︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ ﹨︧️. ︑︀﹋﹠﹢ن ﹡︡︡ه ام ︧︀︋︣س ﹎︣وه ر﹊︧︀ی 
︋︀ا﹨﹞﹫️ ︪︋︀ را و  ︀︐﹩ ︨︀ده ︑︣ ︋﹍﹢﹛ ﹝︺︣﹁﹩ ا︫︀ص وا︋︧︐﹥ 
 ︡︀  ︋﹩︧﹋ ﹤ را ﹟︣وه ﹝︴︣ح ﹋﹠︡؛ ا﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︺﹛را در د︨ــ︐﹢را

︫﹠︀︨︀﹩ ﹋﹠︡؟ 
︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹨﹫︙﹢﹇️ آن ︵﹢ر ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝﹩ ﹎﹢︡ و آن ︵﹢ر 
﹋ــ﹥ در ﹨﹞﹥ ︗︀ی د﹡﹫︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋︪ــ︀ را ︋﹥ ︻﹞︡ه و ︾﹫︣︻﹞︡ه 
︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ﹝﹢رد ︪︋︀ی ︻﹞︡ه 
 ﹏︀﹇ را ︀︑ــ﹟ ︑﹀︀و︣ان ا︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ا .︡︀وت ︋︀︫ــ﹀︐﹞ ︡︀︋

 .︡︐︨︣﹁ ﹩﹞ ︀︨︣︋︀︧ ﹤﹝﹨ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︋︣ای ﹉ و ️︧﹫﹡
️ ︫ــ︡﹡﹩  ︋ــ︀ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ا﹡︱︊︀︵﹩ ﹨﹛ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹑ت در︨
﹡﹫︧️. ﹝﹟ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛  ﹉︧ــ︀︋︣س ︠﹢ب ︋︀︫﹛، ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ 
﹋︀ِر ︋︡ را ﹡﹥ در ︢ف ا︨ــ﹞﹛ از ﹜﹫︧ــ️ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ 
︋︊﹫﹠﹛، ︋︺︡ از ا ۴ ﹤﹋ ﹟︀ ۵ ︨ــ︀ل از روش ﹡︀در︨️ ︎﹢﹜﹛ را درآوردم. 
﹝﹟ ︺︑ ︡︀︋︡ات ﹆﹢﹇﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹛ و ا﹎︣ ︗︀﹩ ا︫︐︊︀ه ﹋︣دم در 
داد﹎︀ه ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ︗︊︣ان ︧︠ــ︀رت ︋︪﹢م. ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ و 
️ ﹡﹊︣دن  ︀︻ر ﹤﹠︤﹨ ﹤﹋ ︡ارد﹡ ﹟از︗﹞﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠، را﹨﹩ ︗︤ ا

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ا﹁︤ا︩ د﹨﹫﹛. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

︎︦ ر ﹉︧︧︀︋︨︣﹩ ︠﹫﹙﹩ ︋︀﹐︨️ و ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︀ ︋︧﹫︀ر 
 .︡﹠︻︀︖︫

د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧﹙﹛ ︠﹫﹙﹩ ︋︀﹐︨️. ︫﹉ ﹡﹊﹠﹫︡. و﹜﹩ ︑︊︺︀ت ﹆﹢﹇﹩ ﹡︡ارد. 

 ️︨﹐︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ا︨️؟ ر ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩︻︡﹞ ﹩︧﹋ ﹤
ا﹝︀ ر ﹉︧︧︀︋︨︣︀ن ﹡﹥! ا﹟ دو ︋︀ ﹨﹛ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
﹁﹊︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫︡ ا﹟ ︫︣ا︳ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︨ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹟︀﹝︡ار ا︮﹙﹩ 

﹎︣وه آن ︨︀﹝︡اری ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︀︫︡؟ 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

︣﹋️ ز︣ ﹡︷︀رت   ︫︡﹠ .︀دی و︗﹢د دارد︀ر ز﹫︧  ︋﹏﹐ا︨️. د ﹟﹊﹝﹞
 ︣︸︀﹡ ﹡︀د  ﹨︧︐﹠︡؟  ︋﹢رس  ﹡︷︀رت   ︣ز  ﹤︧︨﹢﹞  ︡﹠ ﹨︧︐﹠︡؟  ︋﹢رس 
︎︣ر﹡﹌   ︩︪﹆﹡  ﹜﹨ ز﹝︀﹡﹩  و  دارد  ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩   ﹩﹚﹫︠  ︩﹆﹡  ︀︖﹠ا در 
 ︀ ︿﹚︑ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ︡ود ︋﹥ ﹝﹆︣رات ا﹡︱︊︀︵﹩ ﹡︊︀︫﹫﹛ و﹞ ﹤﹋ د﹢︫ ﹩﹞
︨﹏ ا﹡﹍︀ری ︑︊︺︀ت ﹆﹢﹇﹩ و ﹝︀﹜﹩ ﹨﹛ ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن و ﹨﹛ ︋︣ای 

﹝︡︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
 ﹩﹝︨︀﹇

︀زو﹋︀ر ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در︭︠﹢ص   ︨﹉ ︀دا﹝﹩ ﹋﹥ از﹞
و   ﹤﹝︗︣︑  ،︿﹫﹛︀︑  ﹤︋ ﹡﹫︀ز  ︫﹢د،  ︎﹫︡ا  را﹨﹊︀ر   ،︡آ ︩ ﹫︎ ︨﹢ال  آن 
 ﹤︋ ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ︨︀︎ ﹤︋ ︀ز﹫﹡ ︀ ،︫︡︀︋ ︀﹨ر﹢︪﹋ ︣﹍د ︀︋ ﹩﹆﹫︊︴︑ ﹤︺﹛︀︴﹞
︪︨︣︎︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه در︋︀ره آن ︋︀︫︡. و﹜﹩ و﹇︐﹩ در﹋﹏، ︨︀زو﹋︀ری 
و︗﹢د ﹡︡ارد و ︀ ا﹎︣ ﹨︧️ آن را ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫︐﹫﹛، در ا﹟ ︮﹢رت ﹨﹫︘ 
در  ﹡﹞﹩ رود،  را﹨﹊︀ری  د﹡︊︀ل   ︦﹋  ︘﹫﹨  ،︡آ ﹩﹝﹡ ︋﹥ و︗﹢د  ا︣ادی 

﹡︐﹫︖﹥ ﹨﹫︘ ︵︣﹩ ا︖︀د ﹡﹞﹩ ︫﹢د. 

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی: 
︑︺﹫﹫﹟ و ا︨︐﹆︣ار︑︺﹫﹫﹟ و ا︨︐﹆︣ار
﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩

︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡
︋︣ای ﹡︷︀م︋︣ای ﹡︷︀م

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و
﹩︨︣︋︀︧﹩︨︣︋︀︧

︋︧﹫︀ر ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡︋︧﹫︀ر ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡
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ا﹡﹍︊﹫﹠﹩  
و   ︀︐︡ود﹞  ﹤︋  ﹩﹚︊﹇ ︐︊︮︀ی  از   ﹩︪︋در ︭︠﹢ص   ﹟درا
﹡﹊︀ت ︀︮﹏ ︫︡ه ا︫︀ره ﹋︣دم، درا﹠︖︀ ﹐زم ا︨️ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹉ روش ا︗︣ا﹩، ︋︣ای ﹝︓︀ل، ١٠در︮︡ 
آن ا︗︣ا ﹡︪︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ﹇︭﹢ر ︫︡ه ا︨️؛ ا﹎︣ ٢٠در︮︡ آن 
ا︗︣ا ﹡︪︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ︑﹙︿ ︫︡ه؛ و﹜﹩ ا﹎︣ آن رو︫︀ ︋﹥ ︵﹢ر 
 .﹜︣ی ︋﹍︣د﹍و را︋︴﹥ د ︿︣︺︑ د﹡︊︀ل ︡︀︋ ،︡ه ا︗︣ا ﹡﹞﹩ ︫﹢د﹝︻
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ︋︧﹫︀ری از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ی ︠﹢ا﹨︀ن 
︐﹢ا﹡﹠︡  ا︗︣ای ﹋︀﹝﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨︧︐﹠︡ و در ا﹟ راه ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥︋ 
 ﹟︪︀ن را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، ﹜﹫﹊﹟ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ︋︣ای ا︗︣ای ا﹀︀︸و
﹇︱︀وت  ︭︠﹢ص   ﹟درا ﹝﹩ ︑﹢ان  و﹇︐﹩  ا︨️.  ز︀د  ا︨︐︀﹡︡ارد 
ا︫︀ره  آن   ﹤︋  ﹟ازا ︩ ﹫︎  ﹤﹋ ︨︀︠︐︀ری  ﹝﹢ا﹡︹   ﹤﹋ ﹋︣د  ︉ ︑︣ی  ︨︀﹠﹞

﹋︣دم ر﹁︹ ︫︡ه ︋︀︫︡. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  از  آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨️  ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   ︀︋ ︑﹀︀و︑﹩   ﹤ ا︣ان  در 
 ﹩︑︀︻﹢︲﹢﹞ دارد؟   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

.︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن ا︨︐﹆﹑ل ︀ ︣ش ﹋︀ر︢︎ ︀︋ در ار︑︊︀ط
ا﹡﹍︊﹫﹠﹩ 

در ︢︎ ︒︋︣ش ﹋︀ر در ︫︣ا︳ ﹁︺﹙﹩، ︋︀ ﹝︀︵︣ات ︋︀ ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ︻﹞︡ه   ︩︋  ︳︨﹢︑ ﹋︀ر  ︢︎︣ش  از   ︹﹡︀﹞
︡﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹝﹢︨︧﹥ ای   ︋﹟رو︋﹥ رو ﹡﹫︧︐﹫﹛. ا﹜︊︐﹥ ا ︫︡︀︋
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︋︤رگ را ︋︣︻︡ه ︋﹍﹫︣د، 
 ﹤︴﹫ از  ا﹇︐︭︀دی  ﹎︣وه ﹨︀ی  از   ﹩︠︣︋  ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م   ﹤﹋ ︣ا 
ا︨️،  ︠︀رج   ﹩﹚︺﹁  ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  از  ︋︧﹫︀ری  ︑﹢ان 
ا﹋︓︣  ﹝﹢ارد،   ︣︀︨ در  ︋︤رگ،  ا﹇︐︭︀دی  ﹎︣وه ﹨︀ی  از   ︣︷﹠﹁︣︮
﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ ﹋︀ر  ︢︎︣ش   ﹤︋ ا﹇︡ام   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ د﹜﹫﹏ آن ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ﹝︡و︐︀، ︫︣ا︳ و ﹝︪﹊﹑ت 
︪﹩ از ا︠︐﹫︀رات آ﹡︀ در  ︢︣﹁︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥︋   ︎︀﹡ا﹡︡. آ ﹤︐﹁︣︢ ﹝﹢︗﹢درا︎ 
آ﹡︀ن  از   ︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن  ا﹡︐︀ب  در  ﹝︪︀ر﹋️   ︀ ا﹡︐︀ب  ز﹝﹫﹠﹥ 
از  داده ا﹡︡.   ﹟︑ آن  از   ﹩︫︀﹡ ︠︴︣ات  و   ﹉︧ر  ﹤︋ و  ︫﹢د،   ︉﹚︨
داده  ﹡︪︀ن  ا﹇︐︭︀دی  ﹎︣وه ﹨︀ی  اداره ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ﹩︠︣︋ ر﹁︐︀ر   ﹩﹁︣︵
 ،︡﹠︐︧﹫﹡  ︉︨︀﹠﹞  ️﹫﹀﹫﹋  ︀︋ ︠︡﹝︀ت   ️﹁︀در ︋﹥ د﹡︊︀ل  ﹠︡ان   ﹤﹋
 ﹜﹨ ﹐زم  و   ︉︨︀﹠﹞  ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︎︣دا︠️   ﹤︋  ︣︲︀  ﹤﹋ ﹟ا  ﹟﹝︲
️ ﹎﹫︣ا﹡﹥  ︨ ﹝﹢ا︠︢ه  و  ︧︀ب ︠﹢ا﹨﹩  ︋﹥ د﹡︊︀ل   ﹟︀︋︣ا﹠︋ ﹡﹫︧︐﹠︡؛ 

 .︡﹠︐︧﹫﹡ ﹜﹨

از︵︣﹁﹩ ︮︣﹁﹠︷︣ از ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ و ﹝︀﹡︡ه 
︣﹋️ ا︮﹙﹩ و ﹁︣ا﹠︡ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹙﹀﹫﹅ و ﹎︤ار︫﹍︣ی   ︫﹩﹨︡ دارا﹩ و︋ 
︑﹙﹀﹫﹆﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹎︣وه ﹋﹥ ︋︣︻︡ه ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا︨️، ︻﹞﹙﹫︀ت و 
﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ︑﹢︨︳ ︧︀︋︨︣︀ن د﹍︣ ︋︣ر︨﹩ ︫︡ه 
﹢د  ︀در︫ــ︡ه︠  ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ﹡﹫︤ در ﹇︊︀ل ﹎︤ارش︮  و ︧ــ︀︋︣س︫ 
﹝︧ــ﹢ل ا︨ــ️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︣︋﹢ط آ﹝︡ه ا︨️، ﹜﹫﹊﹟ 
 ﹩︨︣︋︀︧ در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹝︪ــ﹊﹙﹩ در ︀﹫﹠﹫︋ ش﹢︠ ﹟ر︾﹛ ا ﹩﹚︻
︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د ذ﹠﹀︺︀ن و ﹡︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣، در و﹨﹙﹥ 
اول ︠﹢ا︨︐︀ر  ﹩﹢﹍︨︀︎︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹨︧︐﹠︡. ﹜︢ا ﹐زم ا︨️ 
 ﹩︐ ︪︀ر﹋️ و﹞ ︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ب︐﹡︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه در ا
︭﹢ص د﹁︀ع ﹋﹠﹠︡ و در ز﹝︀ن   ︠﹟د در ا﹢  ︠﹅ ︡ا︠﹙ــ﹥ ﹋﹠﹠︡، و از﹞
︪ــ︀﹩ را ﹋﹥ ︧︀︋︣س  ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه،︋  ︢︎︣ش ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 
﹎︣وه ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ر︧ــ﹉ در آن ﹁︺︀﹜﹫️ ز︀د ا︨️ ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
ا︵﹑︻︀ت در آن ︣︑ ︩︋︿ ︫ــ﹢د، از︵︣ــ﹅ ﹝︢ا﹋︣ه ︗︡ی ︋︀ 
︀︮︊ــ﹊︀ر، ︀︋︡ ︠ــ﹢دش ︋︣︻ــ︡ه ︋﹍﹫︣د. از︵︣﹁﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︋︪ــ︀ی د﹍︣ ﹎︣وه را، ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری ︑︺︡اد ﹝︡ودی ︧︀︋︣س، 
﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︋︩ ﹝︣︋﹢ط دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︋︀︫﹠︡، ︋︀ 
️ ︑︣ ا︨️، ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ︀ه ﹋﹥ ︑︺︀﹝﹏ و ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ آ﹡︀ن را﹍﹡ ﹟ا

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
 ﹤﹡﹢﹍ ﹩﹚︧︮︀︋︨︣︀ن ا ،︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن در ﹝﹢رد ا︨︐﹆﹑ل
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︴﹞﹟ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐﹆﹑ل ر︻︀️ ︫︡ه ا︨️؟

ا﹡﹍︊﹫﹠﹩ 
ا︑﹀︀ق   ﹏﹝︻ در   ﹤﹋  ﹤ آن  ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن  ا︨︐﹆﹑ل  ﹝﹢رد  در 
 ︣﹍د  ﹤︧︨﹢﹞  ﹉  ﹜︣︢︎ ﹩﹞  ﹐﹢﹝︺﹞  ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا ﹝﹩ ا﹁︐︡ 
﹋﹠︡؛  ر︨﹫︡﹎﹩  را   ︩︋ ا︣ان،  ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗  ﹢︱︻
︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗  ︳︨﹢︑  ﹑︊﹇  ﹢︱︻  ﹤︧︨﹢﹞ آن   ️﹫﹑︮ ﹢ن 
 ﹤︺﹞︀︗  ︳︨﹢︑ ا︻︱︀  ا﹡︖︀م ︫︡ه   ️﹫﹛︀︺﹁  ︣︋ و  ︫︡ه  ︋︣ر︨﹩  ر︨﹞﹩ 
د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی  و  ︲﹢ا︋︳  ︻﹞︡ه   ،﹩﹁︣︵ از  ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹡︷︀رت 
︧︀︋︣س   ﹤︋︀︪﹞  (︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن   ﹏﹞︀︫) ا︻︱︀   ﹩︨︣︋︀︧
﹎︣وه ا︨️، ﹜︢ا ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︧︀︋︣س ﹎︣وه وارد ︋︒ ا︨︐﹆﹑ل 
 ﹅︊︵ ﹎︣وه  ︧︀︋︣س  آن،   ︣︋ ︻﹑وه  ﹡﹞﹩ ︫﹢د.   ︩︋ ︧︀︋︣س 
︲﹢ا︋︳ از ︧︀︋︣س ︡﹫︀︑ ︩︋﹥ در︀﹁️ و ︋﹥ ا﹟ ﹝︡ارک ا︑﹊︀ 
﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︲﹞﹟ ا﹟ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹞︡ه ﹎︣وه ﹨︀ی 
 ﹩﹚﹫︠  ﹤﹋  ﹜﹠﹋ ﹩﹝﹡  ︣﹊﹁ ︧︀︋︨︣︀ن  ا︨︐﹆﹑ل   ︒︋ در  ا﹇︐︭︀دی، 

د︾︡︾﹥ در ا︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹝﹍︣ در ︫︣ا︳ ︠﹫﹙﹩ ︠︀ص.
﹢ا︋﹅  ︣ر︨﹩ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ﹁﹠﹩ و︨  ︋︒ ا︮﹙﹩ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه،︋ 

١١



١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

  ١
٠٣

ره  
︀﹝︫

١٢

︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︩ ا︨️. در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ︋︀ 
 ︡︣﹫﹍ ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار را در﹡︷︣︋   ︨️﹋︣  ︫﹉ .️︨︀وت ا﹀︐﹞ ︣﹍︡﹊
﹋﹥ ︮﹠︀︹ ︠︀︮ــ﹩ ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ﹁﹠﹩ در آن ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨ــ️ و 
 ︀︪︋ ﹩﹞︀﹝︑ ﹤︋ ﹩﹎︡﹫︀ن ر︨ــ﹊﹞ا ﹩﹚﹐︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ د
را ﹡ــ︡ارد. ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ر︧ــ﹉ و ا︑﹊︀ ︋﹥ ﹡︐︀︕ ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س 
 ،︩︋︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ ﹡︀︀ر ︑﹢ا﹡ ﹩︀︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ 

.︡﹠﹋ ﹩︋︀ارز ︡︀︋ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر در آن ر︫︐﹥ را
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

 ﹤︋  ،﹩︻︣﹁ ︫︣﹋︐︀ی  از  ︋﹫︪︐︣ی  ︑︺︡اد  وا﹎︢اری   ﹤﹋  ︫︡ ا︫︀ره 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︋︀﹐︋︣دن  ︋︣ای  را﹨﹊︀ری  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ا︮﹙﹩  ︧︀︋︣س 
︑︺︡اد  ا︮﹙﹩  ︧︀︋︣س   ﹤﹋  ﹩﹠︺﹞  ﹟ا ﹤︋ وا﹎︢اری   .︫︡︀︋ ﹋︀ر 
ر︨﹫︡﹎﹩  ﹝﹢رد  ﹨﹛ ز﹝︀ن  را   ﹩︻︣﹁ وا︡﹨︀ی  از   ﹩︗﹢︑در︠﹢ر
﹇︣ار د﹨︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀︵︣ا︑﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. در ﹡︐﹫︖﹥، ا﹟ ا﹝︣ 

از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ ︫﹢د. 
︑﹞︣﹋ــ︤ ﹉ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ــ︀ ︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ در 
 ﹤﹋ ﹩︀﹡︭︠ــ﹢ص آ ﹤︋ ︀︪ــ︋ ــ︀دی از︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︺︡اد ز
︎︣﹝︀︵︣ه ﹨︧ــ︐﹠︡ و ﹋︀ر ︑ ﹩﹠︺ ،︡︊﹚︵ ﹩﹞ ﹩︭︭︧ــ︀︋︣س 
︐︺﹠︮ ﹤︋ ︡︀︋︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹝︧﹙︳ ︋︀︫︡، ﹨﹛ ︋﹥ ︋﹫﹞﹥، ﹨﹛ ︋﹥ ﹋︀ر 
︮︣ا﹁﹩، و ︋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︋︀﹐؛ ︀︫︡ ︠﹫﹙﹩ آ︨︀ن ﹡︊︀︫︡. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ ︋ــ︣ای ا︗︣ای ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︀︋ــ︡ راه ﹚︀ی 

 .﹜︣﹫﹍︋ ︣︷﹡︣ی را در﹍د
 ﹏︡︋﹫︧ــ️؟ ﹡︷︀رت ︗︡ی ︑ــ︣ ︋﹥ ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹡ــ﹢ ﹝﹢︔ــ︣. ︑﹞︣﹋ــ︤ ︋ــ︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از 
︪ــ︀ در ا︠︐﹫︀ر ﹉ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩،  ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︪ــ﹩ از ا︣ادات ﹎︤ار︫﹍︣ی را ︋﹍﹫︣د. ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ 
ا﹠︧ــ️ ﹋﹥ ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ و ﹨﹞﹫︪ــ﹥ در﹎﹫︣ ا﹞ ﹟︀︵︣ه ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ 
︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹨﹫︙﹢﹇️ آن  ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ا︑﹀︀﹇︀︑﹩ ا﹁︐︀ده︋  در دل︫ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ﹉ ︳︨﹢︑ ا︑﹀︀﹇︀ت ﹋︪︿ ﹡︪﹢د و ا﹡︖︀م آن
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︀︵︣ه ﹋︪︿ ﹡︪ــ︡ن ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ اــ﹟ ︑﹀︣︀ را 

ا﹁︤ا︩ د﹨︡. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

︫︣﹋︐︀ی  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س   ﹤﹋ ︫﹢د  داده  ا︗︀زه   ﹟ا ا﹎︣ 
ز﹝﹫﹠﹥ ای   ︡﹠﹋  ﹩︨︣︋︀︧ را   ﹩︻︣﹁ ︫︣﹋︐︀ی  از  ︋﹫︪︐︣ی 
︤رگ  ︡ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در﹨﹛ اد︾︀م و︋  ︠﹢ا﹨︫︡ 
︫﹢﹡︡. ﹢ن ﹉ ﹝﹢︨︧﹥ ︋︀ و︲︺﹫️ ﹁︺﹙﹩، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋︀ر 

را ا﹡︖︀م د﹨︡. 

ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 
 ﹤﹋ ﹝﹩ دا﹡﹫︡  ا﹝︀  ا︨️.   ﹏﹞︀︑  ﹏︋︀﹇  ︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ا︫︀ره   ﹤﹋ ﹡﹊︐﹥ ای 
︣ف ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد   ︮﹩﹠︺ .️︨ا ︡﹠︣ا﹁ ﹉ ﹤︖﹫︐﹡ ،︋︤رگ ︫︡ن
ا︧︀س  ︋︣ای   ﹩︵︫︣ ︩ ﹫︎ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︻︡دی،   ︣︷﹡ از  ﹋︀ر﹨︀ 
 .️︧﹫﹡ ا︨︀︨﹩  ︫︣ط  ا﹝︀  ︋︀︫︡؛   ﹤︧︨﹢﹞ ︋︤رگ ︫︡ن  ︲︣ورت 
︋︣ا︨︀س ﹇﹢ا︻︡ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹇﹢ا︻︡ ︋﹢رس، ﹨﹞﹫﹟ 
از   ،﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞  ﹉ درا﹝︡  از   ﹩︗﹢︑در︠﹢ر  ︩︋  ﹤﹋
 ︒︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︠﹢د   ﹟ا ︫﹢د،   ﹟﹫﹫︺︑ ︀︮︊﹊︀ر   ﹉ ︵︣ف 

️ ﹋﹛ ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار د﹨︡.  ا︨︐﹆﹑ل را ﹋﹞﹩ ︀ د︨
 ﹩﹝︨︀﹇

 ︩﹁︡﹨ آ﹝︡ه،  ا︨︐︀﹡︡ارد  در   ﹤﹋ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر   ،٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ﹤﹋  ﹟ا  ﹤︋  ﹏﹫﹞ ا︨️.  ﹋︀ر  ﹇︊﹢ل   ︀ رد   ﹤︋  ️︊︧﹡ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 
﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در ﹨︣ ︫︣ا︴﹩ ﹋︀ر را ︢︍︋︣د، ︋︀︻︒ ︫︡ه ﹋﹥ 
 ﹤﹋ ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠، و ا ️︀︻︡ودی از ر ︀︑ ﹜﹨ ︧︀︋︣س د﹢︠
︋﹢ا﹨︡ ﹇︧﹞️ ︻﹞︡ه را ︠﹢د  ﹤︧︨﹢﹞ ︀︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ او 

.︡﹠﹋ ﹩﹠﹫︪﹡ ︉ ﹆︻ ،︡﹠﹋ ﹩︨︣︋︀︧
 ﹜﹫︐︧︀︋ ﹩︺︲﹢﹞ ︨︣ ︣︋ ︉︡م ﹋﹥ ا﹎︣ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ و ﹝﹠︀︨ــ﹆︐︺﹞
 ﹩︺﹫︊︵ ﹤︣﹎ .د﹢︫ ﹩﹞ ﹏ ﹏﹊︪﹞ ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨️، ا ﹅︊︵ ﹤﹋
﹢﹛؛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ︀︫︡ و د︀ر ﹝︪﹊﹏︫   ︋️ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹎︀م اول︨ 
︫ــ︣﹋︐︀ آ﹝︀د﹎﹩ آن را ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، و﹜﹩ ﹝﹛ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه  ︡︀︋﹉ ﹇︡م ︗﹙﹢︑︣ ︋︣ود و ا﹟ رو﹊︣د را ﹝︴︣ح 
﹋﹠︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ا﹟ ︋︣︠﹢رد در ︢︎︣ش ﹋︀ر ︋︧﹫︀ر ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨️.

د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 
 ﹏︀︧﹞ ︡ه ا︨️ و﹫︙﹫︎ ً︀ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠ وا﹇︺
﹋﹫﹀﹩ ز︀دی ︋︣ آن ︀﹋﹛ ا︨️؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ﹝﹢رد ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ﹋︀ری 
﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︣س ︢︎ ،︩︋︣ش ︀ رد ﹋︀ر ︑﹢︨︳ ︧︀︋︣س ﹎︣وه، 
 ︩︋ ︧︀︋︣س   ︀︋ ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی   ︉︨︀﹠﹞ ﹝︪︀ر﹋️   ︀
و   ،️︧﹫﹡ ︨︀ده ای  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن  ﹝﹢ارد   ﹤﹝﹨ ...؛  و 
﹎︣﹁︐︀ر︀﹩ ﹋﹥ در ﹝﹢رد آن ︮︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، در ︨︴ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

﹨﹛ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای و︗﹢د دارد. 
︩ را  ︀︻️ ﹋︀ری ︧︀︋︣س︋  ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ا﹎︣ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︨ 
︣و﹡︡ه  ︀﹍︀﹡﹩ در︎  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋   ︋ ً︀ ﹁︣ در ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀﹥ ا︨︐﹀︀ده ای دارد؟︮ 
ا︨️ ︀ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ دارد؟ ا﹎︣ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨﹫ ﹤﹋ ︧︡︡︀︋︣س 
︋︩ و﹇️ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮︣ف ﹡﹊︣ده ا︨ــ️، ﹎︀م 
︋︺︡ی ︫ــ﹞︀ ﹫︧ــ️؟ ﹇︱︀و︑︀ی ﹝︐︺︡دی ﹋﹥ در ﹝︣ا﹞ ﹏︐﹙︿ و 
در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد و ︑︺﹫﹫﹟ ︮﹑ ️﹫︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ 
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 ︡︀︋ ︩︋ ︧︀︋︣س ︀ی﹨ ﹤︐﹁︀ ﹩︋︀ارز ︀︑ ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ای ﹤﹁︣
︋︪ــ﹢د، ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︎﹫︙﹫︡ه ای ا︨️. 
︋﹥ ︻﹑وه، ﹎︣﹁︐︀ری ﹋︀ر ر︪﹥ ای ︑︣ و ا﹜︊︐﹥ ا︋︐︡ا﹩ ︑︣ ا︨️. ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در 
 ﹤  ︋️︧﹫﹡ ︡ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل︋   ︋.﹜ــ﹊﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨﹛ ﹝︪﹊﹏ دار ا︗︣ای︫ 

.﹜︋︍︣داز ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ا︨︐﹆﹑ل ﹤﹚︧﹞
 ﹩﹚﹝︻ ﹏ راه ،︩︋ ︧︀︋︣س ا︨︐﹆﹑ل ︶﹀ ،︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ در
دارد. ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ︋︧ــ﹫︀ر ز︀دی دا︫︐﹫﹛ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︧︀︋︣س ︋︩ در 
 ️︊︮ ﹩︧﹋ ︀︋ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ رد﹢﹞ در ،﹜︫︡ ﹩﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋ ️﹋︫︣ ﹉
﹡﹞﹩ ﹋︣دــ﹛. ﹅ ا﹜︤﹞﹥ در ︗ــ︀ی د﹍︣ی ︑︺﹫﹫ــ﹟ و ︑︭﹫︬ داده 
︣ ︨︀︻︀ت ﹋︀ر و  ﹢د ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩︋  ﹝﹩ ︫ــ︡. ︑︭﹫︬ آن ︋︣ا︨ــ︀س ﹝︡﹜﹩︋ 
ا︵﹑︻︀ت ︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ﹝﹢︗﹢د در ا︣ان ︋﹢د. ︻﹢ض ﹋︣دن ︧︀︋︣س 
︋︩ ︋﹥ را︐﹩ ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊﹢د. ︧ــ︀︋︣س ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙ــ﹩ در ا﹡︐︀ب 

︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩، ﹡﹆︩ ا︮﹙﹩ را دا︫️. 
در ﹋︪ــ﹢ر ︠﹢د﹝︀ن ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ︋︀︫ــ︡. ︣ا ︫ــ︉ ﹝︖﹞︹ 
︋﹥ ﹁﹊ــ︣ ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ا﹁︐﹫﹛؟ ﹋︖︀ی د﹡﹫ــ︀ ا ﹤﹡﹢﹎ ﹟︧ــ︀︋︣س ا﹡︐︀ب 
﹢ا﹨﹠︡ ︧ــ︀︋︣س را ︻﹢ض ﹋﹠﹠︡ از ٢  ــ︀︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ا﹎︣︋  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ در︨ 
︣ای آن ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ︐﹩ ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ا︣ان ︧︀︋︣س  ︨︀ل ﹇︊﹏︋ 

را ︻﹢ض ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در ا︮﹏ در ︗︣︀ن ﹡﹫︧️. 
︑︖︣︋﹥ ﹝︪ــ︋︀﹩ را ︋﹍﹢ ﹤﹋ ﹜︧︀︋︣س ﹊﹩ از ︫︣﹋︐︀ی ︋﹢ر︨﹩ 
︀ً ︨ــ︀﹝︡ار ︠︀ر︗﹩ دا︫️، ︋﹥ ا︗︊︀ِر ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ︀︋︡ ︋︺︡ از  ﹋﹥ ا︑﹀︀﹇
۴ ︨︀ل ︻﹢ض ﹝﹩ ︫︡. ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︵︣ف ﹇︣ارداد 
 ️︣︡﹞ ﹤︋ ︣ا﹡﹩ را︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ﹤︧︨﹢﹞ ︡ار ︠︀ر︗﹩، ﹡︀م ١٠﹞︀︨ــ
︫ــ︣﹋️ داده ︋﹢د ︑︀ از ﹝﹫︀ن آ﹡︀ ︨ــ﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ را ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡ و ︋︺︡، 
 ﹤︧︨﹢﹞ ﹤ ︀ آن︨   ︋﹤︊︀︭﹞ از ︡︺ ︀ ︧︀︨ــ﹫️ و︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ﹝﹢︨︧ــ﹥︋ 
︣ر︨ــ﹩ و︲︺﹫ــ️ آ﹡︀ از ﹡︷︣ ︑︪ــ﹊﹫﹑ت، ﹡﹫ــ︣وی ﹋︀ر، ︑︖︣︋﹫︀ت  و︋ 
﹥ ﹝︖﹞︹ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣د. ︣ا ﹡﹞﹩ ︫﹢د  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ... ﹊﹩ را ا﹡︐︀ب و︋ 

در ا︣ان ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︻﹞﹏ ﹋︣د؟ 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ︀︋ ﹨﹞﹊︀ری  و  ار︑︊︀︵︀ت   ︣︐︧︋ و  ز﹝﹫﹠﹥  ا﹎︣   ﹤﹋  ︡﹫﹠﹋ ﹩﹞  ︣﹊﹁
 ﹩﹛﹢︑ ﹤ ،د﹢ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁︣ا﹨﹛︫  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی︋ 

﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋︊﹫﹠﹫﹛؟ 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

 ﹩︨︀﹫︨ و  ا﹇︐︭︀دی  ︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ﹫︎ ز︀دی  ﹝﹆︡ار   ﹉  ︣︐︧︋  ﹟ا
 ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︋︀زار  وارد   ︀﹡آ ︫﹢د،  ﹁︣ا﹨﹛  ا﹎︣  ︩ ﹡﹫︀ز﹨︀  ﹫︎  ﹟ا دارد. 
﹁︣ا﹨﹛  ا﹇︐︭︀دی  ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  ا﹎︣   .﹜﹫﹠﹋ ︑﹑ش   ﹤﹋ ﹡︡ارد  ﹡﹫︀زی  و 
 ﹩﹠﹁ دا﹡︩  ﹁﹠︀وری،  ︠﹢د︫︀ن   ︀︋  ︀﹡آ  ﹤﹋  ︡﹫︫︀︋  ﹟﹝︴﹞ ︫﹢د، 

﹝︪︀ر﹋️  ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  در  و  ﹝﹩ آور﹡︡  آ﹝﹢زش  و 
 ً︀ ﹁︺︀ل ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د. آ﹡︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝﹠︀﹁︹ ا﹇︐︭︀دی ﹨︧︐﹠︡ و ︮︣﹁

ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی دار﹡︡. 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︤رگ︋  ︣ای ︱﹢ر ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی︋  ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی︋ 
و ﹡﹫︤ ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︧ــ︐﹙︤م ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ه ا︨️. ا︖︀د 

ا﹡﹍﹫︤ه ﹨﹛ ﹝︧︐﹙︤م ا︮﹑ح ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ا﹇︐︭︀دی ا︨️. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

 ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  ﹤﹋  ﹜︋︍︣داز ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا  ﹤︋ ︀رم   ︩︨︣︎ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︀︋  ﹅︊︴﹠﹞ ا︣ان   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤﹋ ﹟ا
 ️﹫﹨ ﹋﹢︪︫︀ی  در   ︡︀︋  ﹤﹡﹢﹍ ا︨️  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︋︣ای   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︣د ︑︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︨︀︎ ︣︐︋﹍﹢ی ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ﹝︀ ︋︀︫︡؟ 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

در   ،﹩﹚︊﹇ ا︨︐︀﹡︡ارد   ︀︋  ︡︡︗  ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︑﹀︀وت  ا︮﹙﹩   ﹤﹚﹋︀︫
د﹍︣ی  ︧︀︋︨︣︀ن   ﹤﹋ را   ﹩︪︋  ﹩﹚︊﹇ ا︨︐︀﹡︡ارد  در   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا
﹢د ﹋﹥ ﹢زه ﹝︧﹢﹜﹫️ د﹍︣ی ا︨️   ︋﹟ا ︣ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ︑︀﹋﹫︡︋ 
 ﹟ا  ︡︡︗ ا︨︐︀﹡︡ارد  در  ا︨️.  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س   ︀︋  ️﹫﹛﹢︧﹞  ﹤﹫﹆︋ و 
آن  و  ا︨️  ︧︀︋︣س   ﹉ ︋﹥ ︻︡ه  و︸﹫﹀﹥   ﹤﹋ ا︨️  ﹝︴︣ح   ️︤﹞
︧︀︋︣س   ︀︋  ︹﹀﹠ذ و  ا︨️   ﹤︐﹁︣︢︎ را   ︀︐﹫﹛﹢︧﹞  ﹤﹝﹨ ︧︀︋︣س 

﹎︣وه ︵︣ف ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا﹝︀ آ︀ ︋﹥ وا﹇︹ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ︨︣︑︀︨︣ د﹡﹫︀ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︨︀د﹎﹩ ا︨️ 
﹋﹥ ﹝﹟ ︻︣ض ﹋︣دم؟ ︀︫︡ ا﹎︣ ا﹟ را ︋︀ ﹨﹫️ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︵ــ︣ح ﹋﹠﹫﹛، ﹋﹥ ︋﹍﹢﹫﹛ ︫ــ︀﹋﹙﹥ ﹆﹢﹇﹩ در 
 ﹟ا︨ــ️، ﹝﹢︲﹢︻﹩ در︠﹢ر ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀︫︡. ا﹜︊︐﹥ ا ﹤﹡﹢﹎ ﹟︪ــ﹢ر ﹝︀ ا﹋
︫︀﹋﹙﹥ ︠﹫﹙﹩ ﹍︀﹡﹥ ﹡﹫︧️ و ︋﹥ ا︐﹞︀ل ﹋︪﹢ر﹨︀ی د﹍︣ی در د﹡﹫︀ ﹨﹛ 

︫︣ا︳ ﹝︪︀︋﹥ ︋﹥ ا﹟ را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 
﹡﹊︐﹥ د︀﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ︣﹍﹫︧ــ️ ﹋﹥ در ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد و︗﹢د دارد. 
﹝︓ً﹑ ﹝﹩ ﹎﹢ ﹤﹋ ︧︡ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ ︀︋︡ ا︵﹑︻︀ت را از ︧︀︋︣س 
﹁︣︻﹩ ︋﹍﹫︣د، ﹋ــ﹩ ︀︋︡ ︋﹍﹫︣د؟ ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ︎︀︨ــ د﹨︡؟ ︻﹞﹅ 
﹆︡ر ا︨️؟ ا﹟ ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︧﹊﹢ت ﹎︢ا︫︐﹥ 
ا︨ــ️، و ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝︐︭︣ ﹝﹟ ﹨﹛ ا﹟ ︋﹢ده ﹋ــ﹥ ﹨﹫︘ را﹨﹠﹞︀ی 
 ﹩﹠︺ ز﹝﹫﹠﹥ در د﹡﹫︀ ﹨﹛ و︗﹢د ﹡︡ارد؛ ﹟در ا ︬︪﹞ ︀ر﹎﹫︣ی﹋ ﹤︋
ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹏ ﹁﹆︳ ﹝︪﹊﹏ ﹝︀ ﹡﹫︧ــ️. ︀ در ﹝﹢رد ︋︒ ا﹨﹞﹫️، 
﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ا﹨﹞﹫ــ️ را ︋︣ای ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ 
︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ️ ︋︀ ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی 
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 ﹤﹠︤﹨ ﹟ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹫﹝︑ ﹩﹠﹁ ﹩﹎︡﹫ای را ︋﹥ ر︨ــ ﹤﹠︤﹨ ،﹩﹛︀﹞
﹥ ا︨ــ︐︡﹐﹜﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︎︦، از ﹡ــ﹍︀ه ﹨︤﹠﹥ و 
ا﹡︐﹀ــ︀ع، ﹨﹞ــ﹥ آن ١۶ ﹝﹢ردی ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه از ︧ــ︀︋︣س 
 ﹟︫ــ﹢د. ︠﹫﹙﹩ ︗︀﹨︀ ا ﹩︋︀ارز ︡︀︋ ︡﹨ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝﹩ ︠﹢ا ︩︋
﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٣٢٠،︋  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝︀ را ︻︴︿ ﹝﹩ د﹨︡︋ 
 ﹩﹁︀﹋ ︀﹀︴︻ ﹟٢٠٠، ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٢۴٠، ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٢٢٠، ا
﹡﹫︧ــ️ ﹢ن ︠﹢د آن ا︨︐︀﹡︡ارد در ︗︀ی ︠﹢دش ︎﹫︙﹫︡ه ا︨️ ا﹝︀ 
و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ آ︡ و در ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ د﹍︣ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹡﹫︀ز 

︋﹥ ︑﹢︮﹫︿ ︋﹫︪︐︣ ︑﹢︨︳ ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار دارد. 
 ﹟و ا ️﹫﹨ ــ﹥ آن ︨︣ــ︡︋  ﹝ــ﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ا﹎︣ د︨ــ︐﹞︀ن︋ 
﹝﹢︲﹢︻ــ︀ت را ︵︣ح ﹋﹠﹫﹛ ﹁﹊︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ ︑﹠︀ ﹋︪ــ﹢ری ︋︀︫ــ﹫﹛ ﹋﹥ 
 ﹟﹝﹢︲﹢ع ﹨︧ــ︐﹫﹛ و ﹨﹞﹊︀ران و دو︨ــ︐︀ن ﹝︀ ︋︣ای ا ﹟در﹎﹫︣ ا
﹝﹢︲﹢︻︀ت ︎︨︪︣ــ︀ی ﹝︐︺︡دی دار﹡︡، ا﹎︣ ا﹠︀ را ︋︪﹢د ﹏ ﹋︣د 
 ︳﹫﹞ ️︨ا﹡︡ ﹝﹢︗︉ ار︑﹆︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋︪﹢د. ا﹜︊︐﹥ ﹐زم ا﹢︑ ﹩﹞
﹆﹢﹇﹩ ︠﹢د﹝︀ن را ا︋︐︡ا ارز︀︋﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛ و ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹙﹀﹫﹆﹩ را در ︋︧ــ︐︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹋︪﹢ر ︠﹢د﹝︀ن ︋︊﹫﹠﹫﹛. ﹨﹠﹢ز، در ︋︧︐︣ 

 .﹜︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹡︡ار︑︣را︑﹩ ﹨﹫︘ ا﹜︤ا﹝﹩، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︮﹢ر﹆﹞
 ﹩﹠︺ ،﹜﹫﹠﹋ ️﹋︣ ﹜دو ︋︧ــ︐︣ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢ازی ︋︐﹢ا﹡﹫ــ ﹟ا﹎︣ ا
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︀ ﹨﹫️ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋︒ ا︖︀د︋ 
در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹀︧﹫︣ دارد، و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢ازی در ︋︧︐︣ 
﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ︠﹢د﹝ــ︀ن ︗︀﹍︀ه ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ را 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪︬ ︵︣ح ﹋﹠﹫﹛، ︋﹥ ﹝︣ور ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
وا︡ ︑︖︀ری ا︮﹙﹩ ﹉ ﹋﹞ــ﹩ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹆︊﹢﹜﹫️ ︠﹢د و ︗︀﹍︀ه 
︠﹢دش را ︎﹫︡ا ﹋︣ده، ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹨﹛ ︗︀ــ﹍︀ه ︠﹢دش را ︎﹫︡ا 

︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︠﹢ب ا︨️ ا﹎︣   ﹩﹚﹫︠
آن  ︋︣ای  و   ﹜﹫﹠﹋ ا﹁﹊︀ر  ︑︊︀دل  و  ﹝︪︀ر﹋️   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︎﹫︡ا   ﹩︀﹚ راه  ﹤  ﹜﹫﹠﹫︊︋ ﹡﹞﹩ دا﹡﹫﹛  را   ︀﹡آ  ︨︀︎  ﹤﹋  ﹩︀﹨︤﹫
 ﹟دارد ا ️﹢﹛او ︣︲︀ ︀ل در ﹤ آن ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹩﹛︣ده ا﹡︡. و﹋
 ️︊︧﹡ ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗ و   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤﹁︣  ﹤﹋ ا︨️ 
︋﹥ ا︗︣ای ﹨﹞﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋﹫︪︐︣ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡. ﹨﹠﹢ز ﹋︀ر 

 .﹜︋︣ای ا﹡︖︀م دادن در ﹋︪﹢ر ︠﹢د﹝︀ن ︋︧﹫︀ر دار
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ︡︺︋ و  ︧︀︋︣س  ا﹡︐︀ب  در   ﹩︨︣︋︀︧ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی   ︩﹆﹡
 ﹏︀︧﹞ از ﹩﹚﹫︠ ︡︀︫ .️︨︧︀س ا و ﹜﹞ ار︑︊︀ط ︋︀ او ︋︧﹫︀ر

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی
﹡﹆︩ وا﹇︺﹩ ︠﹢د را ا ،︡﹠﹠﹋ ︀﹀﹏ ︫﹢د. 

 ﹩﹝︨︀﹇
 ️﹫﹨  ︀︋ ﹝︪︀ر﹋️  ︋︣ای  ز﹝﹫﹠﹥ ای   ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد   ︀︋ ار︑︊︀ط  در 
ا︣ان  در  ﹨﹠﹢ز  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹟ا  ﹤﹋ ︣ا   ﹜︡ار﹡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀   ﹟︡و︑
﹥ ﹡︷︣م ﹝﹩ ︫﹢د  ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ی ا︗︣ا ﹡︪︡ه ا︨️. و﹜﹩ در ﹝﹢ارد ا︋︀م︋ 
 ︣﹍︀د﹨︀ی د﹡ ︀︋ ﹤﹋ ️︨ال ﹋︣د. ا﹜︊︐﹥ ﹨﹞﹢اره ﹐زم ا﹢︨ ︀﹡از آ

ار︑︊︀ط دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ و ︑︺︀﹝﹑︑﹞︀ن ︋﹫︪︐︣ ︫﹢د. 
ا﹡﹍︊﹫﹠﹩ 

 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹀﹫﹋ ︋︊﹢د  در  ﹝︪︀ر﹋️  در︭︠﹢ص 
﹡︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︺︀﹝﹏ ﹋﹠﹫﹛،   ︀︋ ︋﹢ا﹨﹫﹛   ﹤ ︀ن﹠ ︣وه﹎
︋︣ر︨﹩   .﹜﹫︫︀︋ دا︫︐﹥  ︠﹢د﹝︀ن   ︳︫︣ا از   ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞  ﹩︋︀ارز  ︡︀︋ ا︋︐︡ا 
 ﹤  ︀﹡آ از  از︵︣﹁﹩  ︋︡﹨﹫﹛؟   ︀﹡آ  ﹤︋  ﹤﹋  ﹜دار ︀﹁︐﹥ ای   ︀آ  ﹜﹫﹠﹫︊︋  ﹜﹫﹠﹋
 ️﹋︣ ︋︧︐︣ی  در   ︀﹡آ  ﹤﹋ ا︨️  آن  وا﹇︺﹫️   .﹜︣﹫﹍︋ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ 
از  ︋︧﹫︀ری   .︡﹠︐︧﹨  ︣︑﹢﹚︗  ︀﹞ از   ﹤﹋ دار﹡︡  ﹇︣ار   ﹩︀︱﹁ در  و   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
در   ﹤﹋ ﹝﹢اردی  از  ︋︧﹫︀ری  ﹡︡ار﹡︡.  را   ︀﹞ او﹜﹫﹥  ﹝︡ود︐︀ی  و   ﹏︀︧﹞
آن   ﹩ا︗︣ا ﹝︪﹊﹑ت  و  ا︗︣ا   ︀﹡آ  ︳︨﹢︑ ﹡︪︡ه  ︎︣دا︠︐﹥   ︀﹡آ  ﹤︋  ︀︗ ﹟ا
 ︀﹡آ ﹋︀ری  ﹁︱︀ی  در   ﹤﹋  ﹩﹚︀︧﹞ ︋︣ای   ︀﹞ و﹜﹩  ا︨️.  ︫︡ه   ︬︪﹞
 ︦︎  .﹜︡ار﹡ د︨︐﹢ر﹋︀ری   ،﹩﹚﹝︻  ﹤︋︣︖︑ ﹡︊﹢د  ︋﹥ د﹜﹫﹏  ا︨️  ﹝︴︣ح 
 ︣︷﹡ ﹤︋  .﹜﹫﹠﹋  ﹏﹆︐﹠﹞  ︀﹡آ  ﹤︋ ﹝﹀﹫︡ی   ﹤︋︣︖︑ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ︀﹞ ︋﹥ ﹇︀︻︡ه 
 ﹩︪︋  ﹤﹋  ︀﹞ ︠︀ص   ﹏︀︧﹞  ﹤︋ ورود  ︋︣ای   ﹩﹚︀﹝︑  ﹜﹨  ︀﹡آ ﹡﹞﹩ ر︨︡ 
﹝︪﹊﹑ت  ︋︣ای   ︹︴﹇ ︋﹥ ︵﹢ر  و﹜﹩   ،︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥  ا︨️   ﹩﹍﹠﹨︣﹁ آن  از 
︩ روی ﹝︀ را﹨﹊︀ر ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛.  ﹫︎ ﹩ا︗︣ا

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
 ️﹫﹀﹫﹋ ار︑﹆︀ی  و   ٦٠٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
️ ︫﹠︀︠︐﹟ ︗︀﹍︀ه ︮﹢ر︑︀ی  ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︧︐﹙︤م ︋﹥ ر︨﹞﹫
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  آ﹝﹢زش   ،﹩﹛︀﹞ و  ︑︖︀ری  ﹇﹢ا﹡﹫﹟  در   ﹩﹆﹫﹀﹚︑  ﹩﹛︀﹞
 ︴︨ در  ︑︽﹫﹫︣ات   ﹟︣︠آ  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری 
 ﹩︨︣︋︀︧ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏   ﹟︡و︑ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀،  در  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ،︩︋︣︔ا ﹢﹡ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ روزا﹝︡، ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی
﹎︣وه  ︧︀︋︨︣︀ن  ︋︣ای   ﹩﹡︡﹞ و  ا︗︐﹞︀︻﹩   ️﹫﹛﹢︧﹞  ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
﹡︀د  ا︨︐﹆︣ار  و   ﹟﹫﹫︺︑  .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟،  در   ﹩︻︣﹁ ︫︣﹋︐︀ی 
﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹡︷︀م  ︋︣ای  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︧︀︋︡اری   ﹤﹁︣  ︣︋ ﹡︷︀ر︑﹩ 

﹝︀﹜﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ︋︧﹫︀ر ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡.
دو︋ــ︀ره از ︱ــ﹢ر و ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︫ــ﹞︀ در اــ﹟ ﹝﹫︤﹎︣د 

︨︍︀︨﹍︤ارم.


