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﹊﹫︡ه
﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀ت در ا︣ان ﹡﹢︎︀ ﹡﹫︧️ و از و︮﹢ل ﹝︀﹜﹫︀ت ︋﹥ ︵︣﹅ ﹡︷︀م ︫︊﹥ ︨﹫︧︐﹞﹩،  در ︡ود ﹉ ﹇︣ن ﹝﹩ ﹎︢رد؛ ا﹝︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان اد︻︀ ﹋︣د ﹋﹥ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀ت ﹎﹫︣ی 
در ا︣ان، ︫︊﹫﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی درـ︀ل ︑ـ﹢︨︺﹥ ا︨️. در ﹨︣ ︮﹢رت ︀︎︊﹠︡ی ︋﹥ ا︮﹢ل و رو︫︀ی ﹡﹢﹟ ︋︪︣ی در ا︗︣ای ︨﹫︀︨︐︀ی ︑﹢︨︺﹥، ﹢﹛︨︣ ︡︀︋﹥ ﹋︀ر 
﹝︧﹢﹐ن ﹝︣︋﹢ط ﹇︣ار ﹎﹫︣د ︑︀ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ در و︮﹢ل ︡ا﹋︓︣ ﹝︀﹜﹫︀ت د︨️ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡. ا﹁︤ا︩ ﹋︀ر﹋︣د ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ︋︀﹐︋︣دن ︨﹛ درا﹝︡﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 
﹩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋﹥ ﹨︡ف  ﹢ده و ﹨︧️. ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪︡ن ﹝﹣د︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ از ﹉ ︵︣ف، و ا﹡︖︀م ﹫︨︣︋︀︧︀ی︋  ︧﹫︀ری از ﹡︷︀﹝︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ د﹡﹫︀︋  ﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر، ﹨︡ف︋  از︋ 

آن ︋﹫︪︐︣ ر︲︀︮ ️︀︊﹊︀ران و ﹝︪︐︣ی ﹝︡اری ا︨️، از ︵︣ف د﹍︣، ︋︀︻︒ ︫︡ه ︑︀ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ا︔︋︪︣﹩ ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر را ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
در ﹝﹆︀﹜﹥ ︀︲︣، ︨﹫︧︐﹞﹩ ︋﹥ ﹡︀م ︨﹫︧︐﹛ ︣︡﹞ ﹤﹋ ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧️ روا︋︳ ︋﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︀︮︊﹊︀ران را در ا︠︐﹫︀ر ︨︀ز﹝︀ن ﹝︧︐﹆﹙﹩ 
 ،﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︶﹀ ﹅︣︵ ︨︀ز﹝︀ن از ﹟︀د ︫︡ه ا︨️. ا﹠︪﹫︎ ،︡﹨︣ار ﹝﹩ د﹇ (﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن وا﹎︢اری ا﹝﹢ر) ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎ ︀م﹡ ﹤︋
﹡︧️ ︋︀︻︒ ا﹁︤ا﹫︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د و دوم، ا﹝﹊︀ن ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ﹠︡︵︣﹁﹥ را ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀زد ︑︀ ︋︀ 

︨︡﹋︣دن راه ا︗︐﹠︀ب ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ا﹁︤ا ︩︪﹞﹍﹫︣ی را در ﹋︀را﹩ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪﹢ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

︩ رو ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ︪﹛︀︀ی ︎﹫
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︀﹜﹫︀ت ا︨️، ︋︀︻︒ ︫︡ه ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره  ﹝︪﹊﹙︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︣ار و ا︗︐﹠︀ب ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋﹥ ﹡︀︫﹩ از ︋﹩ ︑﹢︗﹩ ︋﹥ ︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ از ︵︣ف ︎︣دا︠

درا﹝︡﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ دو﹜️، ︋︧﹫︀ر ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان وا﹇︺﹩ ﹝︀﹜﹫︀ت ︎︣دا︠︐﹠﹩ از ︵︣ف ﹝︀﹜﹫︀ت د﹨﹠︡﹎︀ن ︋︀︫︡. 
﹊﹩ از را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︋︊﹢د ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل ︋︣ ﹝︀﹜﹫︀ت د﹨﹠︡ه و ا﹡︖︀م ﹫︨︣︋︀︧︀ی ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️. ︧︀︋︣س ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
 ︴︨ ︩﹨︀﹋ ︒︻︀︋ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ،﹩︨︣︋︀︧ ع﹢﹡ ﹟د ا﹢︊︋ و و︮﹢ل ﹝︀﹜﹫︀ت ︑﹙﹆﹩ ︫︡ه و ﹩︀︨︀﹠︫ ︣︋ ︣︸︀﹡ ﹩﹛︣︐﹠﹋ از ا︗︤ای ا︮﹙﹩ ︨︀زو﹋︀ر ﹩﹊
︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩  و  ا︨️   ️︀︻ر  ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡﹢اع  از   ﹩﹊  ،﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹎︣دد.  ﹝︀﹜﹫︀ت د﹨﹠︡﹎︀ن   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞  ﹏﹫﹝﹊︑ ار︑﹆︀ی  و  ا︗︐﹠︀ب ﹝︀﹜﹫︀︑﹩  و  ﹁︣ار 

  رز﹎︀ر ︵︀﹜︊︍﹢ر ا︮﹏

︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹜︐︧﹫︨︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹜︐︧﹫︨
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﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ︑﹙﹀﹫﹆﹩ از ا︮﹢ل و ﹝﹢از ﹟︧︀︋︨︣﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
 ﹩︨︣︋︀︧ رو﹥ ﹨︀ی   ﹤︖﹫︐﹡ ا︮﹏،  در  ﹎﹫︣د.  ﹇︣ار  ︧︀︋︨︣︀ن  و  ﹝﹣د︀ن   ﹤︗﹢︑ ﹝﹢رد  ا︨️  ﹐زم   ﹤﹋ ﹝﹩ ︎︣دازد   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞  ﹤︊︨︀﹞ ︋﹥ ﹡﹢ه   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧
 ︣︋︀﹠︋ د﹨︡.  ︋﹥ د︨️  را   ︀﹡آ  ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ا﹝﹢ر  و   ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ و  درا﹝︡﹨︀   ︼﹛︀︊﹞ ﹝﹢رد  در  ﹝︺﹆﹢ل  ا︵﹞﹫﹠︀﹡﹩   ﹤﹋  ︫︡︀︋ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای   ︡︀︋ ︧︀︋︣س،  ︋﹥ و︨﹫﹙﹥  ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه 
ا﹜︤ا﹝︀ی ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀ت ا︣ان، دوره ارا﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︀ر﹝︀ه ︋︺︡ از ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹨︣ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︀︋︡ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ︑﹞︀﹝﹩ درا﹝︡﹨︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی 
︠﹢د ︋︀︫︡. ︧︀︋︨︣︀ن، ﹝︧﹢ل ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ز﹝︀ن ︋﹠︡ی در︨️ ارا﹥ درا﹝︡﹨︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑﹆︡م و ︑︀︠︣ در ا﹟ ﹝﹢رد ﹨︧︐﹠︡ (ا︮︽︣ی، ١٣٨٧). 
﹫︨︣︋︀︧︀ی   ️﹫﹀﹫﹋ ︋︣ا︨︀س   ︡︀︋  ﹩︨︣︋︀︧  ﹩︀را﹋ و  ا︨️   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ا︗︣ای  ﹝︤ا︀ی   ﹟︣︐﹝﹞ از   ،﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹁︣ار   ︩﹨︀﹋ و   ﹟﹫﹊﹝︑
از  ︋︧﹫︀ری  ﹁︡ای  ﹝﹢ارد  از  ︋︧﹫︀ری  در   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋  ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن   ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹋︀ری  ︨﹢ا︋﹅  ︫﹢د.   ﹩︋︀ارز ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ 
️ ا﹡﹫︪︡︀ ︋︀︻︒ ︋﹥ ︠︴︣ا﹁︐︀دن ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥  ﹚︭﹞ ﹟ا︨️. ا ﹩︨︣︋︀︧ ا︮﹢ل و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︀︋ ︣︀︽﹞ ﹤﹋ ︫︡ه ﹩︀﹫︪︡﹡ا ️ ﹚︭﹞
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀م︷﹡ ︡︀︋ ︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︀﹝﹏ و ﹋︀را﹝︡ ا︋︐︡ا︷﹡ ﹉ ︀د︖ا ️︗ ︀ران و ا﹝﹊︀ن ﹋︧︉ درا﹝︡﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ ︫︡ه ا︨️. ﹜︢ا﹊︊︀︮ ️︀︲︀ی ر︋
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩︑︡؛ ︨︍︦ ا︋︤ار ﹡︷︀رد را ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ و ︋﹩ ﹡﹆︬ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹁︣ا﹨﹛ آ﹢︠ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨︡﹠︀ران، ﹁︣ا﹊︊︀︮ ﹤︋ ﹏︀﹝︑ ︋︡ون ﹤﹋
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ را در در︗﹥ ︋︧﹫︀ر ︋︀﹐﹩ ︋︣ای ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ار﹝︽︀ن ︋﹫︀ورد. ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ در را︨︐︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ در︨️، 
 ﹩︨︣︋︀︧ در ﹤﹋ ﹩︀﹚﹊︪﹞ ︀︖﹠در ا .︡ ﹢ا﹨﹠︫︡   ︠﹩︐﹁︀ ️ ︣ ﹝﹩ دارد، ا﹨︡اف ︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︑︀ ︡ ز︀دی د︨ ﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹝︀﹜﹫︀ت ﹎︀م︋  ﹇︀﹡﹢﹡﹩، د﹇﹫﹅ و︋ 

وا︡﹨︀ی ا﹡︐﹀︀︻﹩ و︗﹢د دارد و ﹝︀﹡︹ ا﹡︖︀م  ﹉︧︀︋︨︣﹩ ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︋﹥ و︲﹢ح ا︫︀ره ﹝﹩ ︫﹢د:
﹡︊﹢د ا︨︐﹆﹑ل

 ﹟﹫︋  ﹩︺﹁︀﹠﹞ ︑︱︀د   ﹤﹋ ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩  ﹝﹩ ︫﹢د،  ︻﹠﹢ان   ﹩︨︣︋︀︧ ر︨﹫︡﹎﹫︀ی  ﹨﹠﹍︀م  در  ︀︮︊﹊︀ر   ︀ ﹝︡︣ان   ﹤︋ وا︋︧︐﹍﹩  ﹡︊﹢د  وا﹇︹  در  ا︨︐﹆﹑ل، 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹏︣ا﹞ ﹩﹞︀﹝︑ در ︡︀︋ ︣ان ﹋﹠︡. ا︨︐﹆﹑ل︡﹞ ︧︀︋︣س ︋︀ ︋﹩ ︵︣﹁﹩ ا﹇︡ام ︋﹥ ﹡︷︀رت ︻﹞﹙﹊︣د ︀ر و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و﹊︊︀︮ ︧︀︋︣س و

  .(١٣٨٤ ،﹤﹡︀﹍ ︧︀س) ︀ل ﹎︣دد﹝︻︤ی، ﹎︣داوری ا︵﹑︻︀ت و ﹎︤ارش د﹨﹩ ار ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩﹠︺
︋︣ای  ︑﹑ش   ،﹩﹚︺﹁ ﹋︀ر﹨︀ی   ︶﹀  ︡﹠﹡︀﹝﹨  ﹩﹚﹐د ﹤︋ ا︣ان  ︋︀زار  در  ﹝﹩ ︫﹢د،  ︻﹠﹢ان  ︀︮︊﹊︀ر   ﹏︋︀﹆﹞ در  ︧︀︋︣س   ︣︵︀︠ آزادی   ﹤︋ آن  از   ﹤﹋ ا︨︐﹆﹑ل 
︪︠﹠﹢د﹡﹞﹢دن ︀︮︊﹊︀ر، ا﹁︤ا︩ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد﹨︀ی ︗︡︡، و ...، ︑︀ ︡ ز︀دی ز︨ ︣﹢ال ر﹁︐﹥ و ︑﹑ش ︋﹫︪︐︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︣ای ﹀︶ روا︋︳ ﹡︤د﹉ ︠﹢د ︋︀ 
︀︮︊﹊︀ران، در را︨︐︀ی ︀︮ ﹩︨︣︋︀︧ ︶﹀︊﹊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹟ ﹝︧﹙﹥ از ︵︣﹅ ︑﹞︀﹏ ︋﹥ را︲﹩ ﹡﹍︀ه دا︫︐﹟ ︀︮︊﹊︀ر و ︪﹛ ︎﹢︫﹩ از ︋︺︱﹩ از ﹝︀︧﹏ و 
 ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︫︡︡ ﹏︀﹝︑ و︗﹢د آورده ا︨️. ﹜︢ا ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︫︣﹋️، ﹡﹍︫︣﹩ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹝︪︐︣ی ﹝︡اری را در﹚﹊︪﹞
﹝︀︧﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︪︐︣ی ﹝︡اری، ︋︀زار︀︋﹩ و ا︖︀د روا︋︳ ﹡︤د︀︮ ︀︋ ﹉︊﹊︀ران، ﹝﹠︖︣︋﹥ ﹜︴﹞﹥ دار︫︡ن ا︨︐﹆﹑ل و از﹨﹛ ︎︀︫﹫︡﹎﹩ ﹊﹩ از ︫﹫︣ازه ﹨︀ی ا︮﹙﹩ 

︧︀︋︨︣﹩ و ︋﹥ د﹡︊︀ل آن، ﹁﹠︀︫︡ن ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ا︨️. ﹋︀﹨︩ ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ﹝︣ا﹏ ز︣ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د:
︣ا︴﹩ ﹋︀ر﹨︀ی ︗︡︡ی را در︀﹁️ دار﹡︡.   ︫︣﹨ ️︑ ︡﹡دار ﹩︺ ﹥ ﹝︪︐︣ی ﹝︡اری،︨   ︋﹏︀﹝︑ ︀  ︋،︡︡︗ ︀ر﹨︀ی﹋ ️﹁︀در ﹨﹠﹍︀م در ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ،️︧﹡
︋︣﹨﹞﹫﹟ ا︨︀س، ﹇︣ارداد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹝︊︀﹜︼ ا﹟ ﹇︣ارداد﹨︀ ︋︡ون ر︻ ️︀︖﹛ ﹋︀ر﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ﹝﹠︺﹆︡ 
﹝﹩ ﹎︣د﹡︡ ﹋﹥ ︑﹠︀︮ ︀︊﹊︀ران از ﹝︊﹙︼ آن ر︲︀️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹜︢ا ︋﹫︪︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝﹠︺﹆︫︡︡ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︨︀︨﹩ ﹋﹥ در ا﹡︺﹆︀د آن و︗﹢د دا︫︐﹥، 
 ﹤︋︣︖﹠﹞  ﹩﹨︀﹎ و  ︫︡ه   ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞  ﹟﹫︋ در  ر﹇︀︋️  ا︖︀د   ︒︻︀︋ ﹝﹢ارد،   ﹩︱︺︋ در   ﹩︐  ﹤﹚︧﹞  ﹟ا ﹝﹩ ﹎︣دد.   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐﹆﹑ل   ︿﹫︺︱︑  ﹤︋︣︖﹠﹞

﹋︀﹨︩ ﹇﹫﹞️ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ا﹝﹊︀ن ︗︢ب ﹝︪︐︣︀ن ︋﹫︪︐︣ی ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د. 
دوم، ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︨﹥ ︻﹙️ از ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀﹁﹩ ︋︣︠﹢ردارد ﹡﹫︧️:

 ︣︐︪﹫ ﹠﹍︀ه ا﹡︐﹀︀︻﹩︋   ︋﹉ ﹩︨︣︋︀︧ ︣ای ︀ ﹝︊︀﹜︽﹩ ﹋﹞︐︣ از ﹡﹫︀ز ﹋︣ده ا﹡︡، ﹜︢ا ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹋︀ر ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋   ︋﹩︀﹨ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹤ ١- ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ا﹇︡ام︋ 
از ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹋︀ری ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︣ا︨︀س ﹇︣ارداد ︀︋︡ ︋﹥ ا﹡︖︀م ︋︨︣︀﹡﹠︡، در ﹡︐﹫︖﹥ ر︨﹫︡﹎﹫︀ ﹡︀﹇︬ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د؛

٢- ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹞︀﹏ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋﹥ ر︲︀︮ ️︀︊﹊︀ر و ︫︠︡﹥ دار︫︡ن ا︨︐﹆﹑ل، ا︗︣ای ا︮﹢ل و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ا︗︣ا در 
﹡﹢ا﹨︡ آ﹝︡؛ و
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 ︶﹀  ️﹚︻ ﹤︋  ︤﹫﹡  ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ و  ﹝﹩ ﹎︣دد   ﹟﹫﹫︺︑ ︀︮︊﹊︀ران  ︋﹥ و︨﹫﹙﹥   ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ و  ︀︮︊﹊︀ر   ﹟﹫︋ روا︋︳  ا︮﹢ل   ﹤﹋ ﹟ا  ️﹚︻ ﹤︋  -٣
︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی  ︋︣ا︨︀س  ر︨﹫︡﹎﹩،  رو︫︀ی  او﹇︀ت   ﹩﹨︀﹎ و  ︫﹢ا﹨︡  و  ا︵﹑︻︀ت   ﹤ارا  ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ا︨︐﹆﹑ل   ︶﹀ ︋︣ای   ﹩︫﹑︑ ︠﹢د  ︀︮︊﹊︀ران 
︀︮︊﹊︀ران ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︢︎︣﹁️ ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹡﹞﹢دار ١، ﹋︀﹨︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ و ︑︀︔﹫︣ آن 

︋︣ ︑︀﹫︡﹋﹠﹠︡﹎﹩ ﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹙️ ﹡︊﹢د ا︨︐﹆﹑ل ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ︡، ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.
﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋ دار ١- ﹡︊﹢د ا︨︐﹆﹑ل و ︑︃︔﹫︣ آن﹢﹝﹡

 ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀م︷﹡
 ﹤﹡ و  ︀︮︊﹊︀ران  ︋﹥ و︨﹫﹙﹥   ﹤﹡  ﹩︨︣︋︀︧  ︀︋  ︳︊︑︣﹞ روا︋︳   ﹤﹋ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای  ا︨️؛   ﹩︨︣︋︀︧ ﹋︀ر﹨︀ی  در   ︤﹋︣﹝︑ ا︖︀د   ️︗  ﹩﹞︀︷﹡  ︤﹋︣﹝︐﹞  ﹩︨︣︋︀︧ ﹡︷︀م 
 ،﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹇︡ر︑﹩  دارای  و   (﹩︨︣︋︀︧ ا﹝﹢ر  وا﹎︢اری  ︧︀︋︨︣﹩ (︨︀ز﹝︀ن   ﹤﹡︀︀︎ ︋﹥ ﹡︀م  ︨︀ز﹝︀﹡﹩  ﹡︷︀م،   ﹟ا در  ﹎︣دد.   ﹟﹫﹫︺︑  ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︑﹢ان ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹡︐﹀︀︻﹩ را دار﹡︡، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ︠﹢د ︔︊️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
ارز︀﹫︋︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د، ︋﹥ ﹨︣ ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در︗﹥ ای ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︐︊︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ا︻︴︀ ﹝﹩ ︫﹢د. ︔︊️ 
﹢رت ︢︎︣﹁︐﹥، ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه، ︑︺︡اد ﹡﹫︣و﹨︀ی  ﹥ ︸︣﹁﹫️، ا﹝﹊︀﹡︀ت، ﹋︀ر﹨︀ی︮   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀ ︀ز﹝︀ن︎  ﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ در︨  و ا︻︴︀ی در︗﹥︋ 
 ︬︪﹞ ︀﹡آ ﹜︖ و ﹩︨︣︋︀︧ ︡اد ﹋︀ر﹨︀ی︺︑ ،﹤︧︨﹣﹞ ﹩︀﹡︣د و ︋︣ ا︨︀س ︑﹢ا︢︎ ﹩﹞ و ... ︮﹢رت ﹩﹝︨︧︀︋︡ارن ر ﹤︺﹞︀︗ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹢︗﹢د، ︑︺︡اد ا︻︱︀ی
﹝﹩ ︫﹢د. ︨︀ز﹝︀ن ︀د︫︡ه ︀︋︡ ︋﹥ ︮﹢رت ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ︋︡ون د︠︀﹜️ دو﹜️ و از ︵︣ف ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اری ر︨﹞﹩ و ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ﹨︤﹠﹥ ︠﹢د ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ا︖︀د 

﹎︣دد. ︋︣ای ا︖︀د آن، ︑︡﹫︀﹥ ای از ︵︣ف دو﹜️ ︗️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹋︣دن آن و دا︫︐﹟ ﹇︡ر︑﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا︨️.
 ﹤﹡︀︀︎ دار﹡︡، ﹡﹢ع ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ه ﹨︀ی ا﹡︐﹀︀︻﹩ ﹋﹥ در︠﹢ا︨️ ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت﹍﹠︋ ،︣﹍از ︵︣ف د
︧︀︋︨︣﹩ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︨︀ز﹝︀ن ︀د︫︡ه ﹝﹣︨︧﹥ ای را ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︀﹩، ا﹝﹊︀﹡︀ت و ︸︣﹁﹫︐︀ی ﹐زم ︋︣ای ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠︀ن ﹁︣ا︣︗ ︀ری ﹋︀﹝﹏ را در﹊﹝﹨ ︀د︫︡ه ﹇︣ارداد ︋︧︐﹥ و ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︀︋ ︀﹠︑ ︡︀︋ ︀ر﹊︊︀︮ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹁︣︺﹞ ️﹋︫︣ ﹤︋ دارد
︋︀ آن دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. در ا﹟ ﹡︷︀م  ︰﹢︺︑ ،﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︣س ﹡﹥ در د︨️ ︀︮︊﹊︀ر ︋﹙﹊﹥ در د︨️ ︨︀ز﹝︀ن  ﹤﹡︀︀︎︧︀︋︨︣﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن 
︀د︫︡ه ﹡﹫︤ ︀︋︡ ا︮﹢﹜﹩ را ﹋﹥ ﹡︀︫﹩ از ︫︣ا︳ ﹋︀ری و و︲︺﹫️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀ل ا︨️ ︋︣ای ︩︣︠ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︻﹞︀ل و ︋︣ا︨︀س 
 ﹟﹫︋ ار︑︊︀ط   ،٢ ﹡﹞﹢دار   .︡﹠﹋ ا﹡︖︀م ︫︡ه  ﹋︀ر﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋  ︩ا﹁︤ا ︋︣ای   ︀﹡آ  ︩︠︣ و   ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞  ︰﹢︺︑  ﹤︋ ا﹇︡ام  ا︮﹢ل،  آن 

︀︮︊﹊︀ران، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و  ﹤﹡︀︀︎︧︀︋︨︣﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.
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﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎ و ﹩︨︣︋︀︧ ︀ران، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی﹊︊︀︮ ار︑︊︀ط ﹩﹍﹡﹢﹍ -دار ٢﹢﹝﹡

ا﹝﹊︀ن ا︖︀د  ︒︻︀︋ ﹩﹞︀︷﹡ ﹟﹫﹠︢ف ز︀﹡︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋﹥ ︑︱︺﹫︿ ا︨︐﹆﹑ل و در﹡ ️﹫﹀﹫﹋ ︿﹫︺︱︑ ️︀︧︀︋︨︣﹩ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︫︡ه 
 ︀﹡آ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ا﹇︡ام ︀﹡از آ ︡︀︋ ︀ران﹊︊︀︮ ﹤﹋ ﹩︐︀︲︀ران و ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ر﹊︊︀︮ ︀رغ از﹁ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨️. ا﹎︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی
 ﹩︺﹇﹢﹞  ،﹤﹚︧﹞  ﹟ا ا︨️.  ا︨︐﹆﹑ل   ︩ا﹁︤ا و   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋ دا︫️،  ︠﹢ا﹨﹠︡  آن  در  را   ︤﹋︣﹝︑  ﹟︣︐︪﹫︋  ﹤﹋ ﹝︧﹙﹥ ای   ︀﹠︑  ﹉︫ ︋︡ون   ،︡﹠﹠﹋
︑︀︔﹫︣﹎︢اری ︋﹫︪︐︣ی ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ ﹋﹥ ا﹁︤ا︩ ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ا﹁︤ا ️﹫﹀﹫﹋ ︩︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣دد. 
از ︵︣ف د﹍︣ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ د︨︐﹊︀ری روا︋︳ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︀︮︊﹊︀ران ﹝﹞﹊﹟ ﹡︊︀︫︡، ︀﹨ ﹤︋︣﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︊︀﹜︼ ﹇︣ارداد، ارا﹥ ﹋︀ر ︋︣ای 
️ داده و ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️  ︨︀﹜︀ی ︋︺︡ و ا︖︀د روا︋︳ د﹍︣ی ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋﹥ در︀﹁️ ﹋︀ر﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︑︀︔﹫︣ ︠﹢د را ︋︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ازد︨
︉ و﹋︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ﹡﹥ درد︨️ ︀︮︊﹊︀ران ︋﹙﹊﹥ در د︨️ ︨︀ز﹝︀﹡﹩  ︧﹋ ︩︣ا ا﹁︤او﹋︀ر از ︋﹫﹟ ︋︊︣د؛ ز ︉ ︧﹋ ︩ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ را ︋﹥ ارزش ا﹁︤ا

︋﹥ ︵﹢ر﹋︀﹝﹏ ﹝︧︐﹆﹏ از ﹨﹛ ︀︮︊﹊︀ران و ﹨﹛ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ا︨️. ﹡﹞﹢دار ٣ ﹡︷︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ را ︋﹥ ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ ﹎︢ارد.
︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧ دار٣- ﹡︷︀م﹢﹝﹡
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 ﹅ ا﹜ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ︑﹢ا﹁﹆︀ی ︋﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︀︮︊﹊︀ران ا︨️ و ︀︋︡ ︋︣ا︨︀س ︨︀︻️ 
﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩، ︑︺﹫﹫﹟ و ︎︣دا︠️  ﹝﹣︨︧﹥ و ر︑︊﹥  ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︵︣ف  ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ د︨︐﹢ر︻﹞﹙﹩ ︋︣ا︨︀س ارزش ﹋︀ر  ﹋︀ر﹋︣د و 

︫﹢د. 
﹡︣خ   ،﹤︧︨﹣﹞ ر︑︊﹥  و  ا﹡﹢اع  ︋︣ا︨︀س   ︦︍︨ و  ﹎︣د﹡︡  ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی   ٣ و   ٢  ،١ در︗﹥ ﹨︀ی   ﹤︋  ︡︀︋  ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ا︋︐︡ا 
 ️︨︣︎︨︣  ،️︨︣︎︨︣ ار︫︡،  ︧︀︋︣س  ︧︀︋︣س،  (﹋﹞﹉ ︧︀︋︣س،   ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹋︀ری  رده ﹨︀ی  از   ﹉  ︣﹨ ﹋︀ر﹋︣د  ︨︀︻︐︀ی 
 ﹤︧︨﹣﹞  ﹟﹫︋ ﹇︣ارداد   ︼﹚︊﹞ ︨︣︋︀ر،  ︋﹥ ︻﹠﹢ان  در︮︡ی  ا︲︀﹁﹥ ﹋︣دن  از   ︦︎ و  ﹎︣دد   ﹟﹫﹫︺︑  (﹤︧︨﹣﹞  ﹉︫︣ و   ﹩﹠﹁  ︣︡﹞ ار︫︡، 
 ︳︫︣ا  ︣︀︨ و  ا﹇︐︭︀د  ﹝﹢︗﹢د  ︑﹢ر﹝﹩   ︳︫︣ا ︋︣ا︨︀س  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︀د︫︡ه  ﹡︠︣︀ی   .︡︣د﹎ ︠﹢ا﹨︡   ︬︪﹞ ︀︮︊﹊︀ر  و 
از  ﹋﹞﹫︐﹥ ای  ︋﹥ و︨﹫﹙﹥   ︡︀︋ ︀د︫︡ه  ﹡︠︣︀ی   ﹤﹋ ا︨️  ︋﹥ ذ﹋︣  ﹐زم   .︡︋︀  ︣﹫﹫︽︑ ﹋︪﹢ر،  دا︠﹏  در  ﹆﹢ق ود︨︐﹞︤د  ︑︽﹫﹫︣د﹨﹠︡ه 
︵︣ف ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︑︺﹫﹫﹟، ︋︣ر︨﹩ و ﹝︪︬ ︫﹢د و ︨︍︦ از ︵︣ف ︨︀ز﹝︀ن ︀︮ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎︊﹊︀ران و 

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︋﹑غ ﹎︣دد. ﹁﹢ا ︧︡︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:
• ﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل،

،﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩ا﹁︤ا •
• ارز ﹤﹡︀︀︎ ﹩︋︀︧︀︋︨︣﹩ از ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹫︤ان و ︖﹛ ار︗︀ع ﹋︀ر ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️،
،﹩︨︣︋︀︧ ︣ارداد﹨︀ی﹇ ︩و در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹁︤ا ️﹫﹀﹫﹋ ︩︀د ر﹇︀︋️ ︋﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︣ای ا﹁︤ا︖ا ﹅︣︵ از ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋ ︣﹫︔︀︑ •

• ا︗︣ای ﹫︮ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر︣﹁﹥ ای و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︡اری، ︋﹥ ︻﹙️ ﹋﹠︐︣ل ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︗ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎️ ︨﹠︖︩ ﹋﹠︐︣ل 
،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ️﹫﹀﹫﹋

 ،︀﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫آ  ،﹩﹀﹫﹋ ﹋﹠︐︣﹜︀ی   ،︀﹝︐︧﹫︨ ار︑﹆︀ی  در   ﹩︺︨ ﹝﹢︗﹢د،   ﹩︨︣︋︀︧ ﹋︀ر﹨︀ی  از  ︠﹢د   ﹜︨  ︩ا﹁︤ا ︋︣ای   ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞  •
ا︨︐﹆﹑ل ﹁︣دی و ︸︀﹨︣ی در ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ﹝﹢︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د؛ ﹜︢ا ︧︀︋︨︣﹩ ︻︀﹝﹙﹩ ︋︣ای ا︖︀د ︀﹋﹞﹫️ ︫︣﹋︐﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد،

• ﹋﹠︐︣ل روا︋︳ ︀︮︊﹊︀ر و ︧︀︋︣س،
،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎ ﹤﹚﹫︨و ﹤︋ ︀﹫﹎︡﹫︨ر ️︗ ︹﹞︀︗ ︀ی︋﹢︀ر و ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹋ ︀ی﹫︪﹞ ︳︠ ﹟﹫﹫︺︑ •

• ︑﹞︣﹋︤ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ ا﹁︤ا ︣︋ ︀︑ ️﹫﹀﹫﹋ ︩﹀︶ ﹋︀ر، و
• ﹡︷︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹙﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ︨︊︉ ﹋︀﹨︩ ︑︺︀رض ︋﹫﹟ ﹝︡︣ و ﹝︀﹜﹉ ﹝﹩ ﹎︣دد. 

﹡﹞﹢دار ٤ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢اری ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︋︣ ر︻ ️︀﹆﹢ق ذ﹠﹀︺︀ن را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.
﹡﹞﹢دار ٤- ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢اری ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︋︣ ر︻ ️︀﹆﹢ق ︨﹢د︋︣ان
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 ﹡︷︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ و ︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩
︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︻︊︀رت ا︨️ از ︀︎︊﹠︡ی داو︵﹙︊︀﹡﹥ ︋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت در︨️ ︋﹥ ﹝︣ا︗︹ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ارز︀︋﹩ و ︫﹠︀︨︀﹩ در︨️ 
 ﹌﹠﹨︣﹁ ا︖︀د   ︒︻︀︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋ ︻﹢ا﹝﹙﹩   ﹟︣︐﹝﹞ از   ﹩﹊ ﹎︣دد.  ︎︣دا︠️  دو﹜️   ﹤︋  ︡︀︋  ﹤﹋  ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹝﹣د︀ن  ︋︣ای   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ار﹇︀م 
︀︮︊﹊︀ران،   ️︀︲ر  ﹤﹡ آن  در   ﹤﹋  ﹩﹞︀︷﹡ در   ﹩︨︣︋︀︧ ا﹜︊︐﹥  ا︨️؛   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹝﹣د︀ن   ﹩︨︣︋︀︧ و  ر︨﹫︡﹎﹩  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  ﹎︣دد،   ﹟﹫﹊﹝︑
ا﹡︖︀م  ︋︣ای   ︤﹋︣﹝︐﹞  ﹩︨︣︋︀︧ ﹡︷︀م  ا︨︀س،   ﹟︋︣ا ﹜︢ا   .︫︡︀︋  ︣︷﹡︡﹞ ﹝︀﹜﹫︀ت  در︨️   ﹟﹫﹫︺︑ و   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹝﹆︣رات  و  ﹇﹢ا﹡﹫﹟   ️︀︻ر  ﹤﹊﹚︋
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︀︔﹫︣﹎︢اری ︋︀﹐﹩ از ︠﹢د ﹡︪︀ن د﹨︡. در ا﹟ ﹡︷︀م، ا︋︐︡ا ﹨﹞﹥ ︐﹫︭︫︀ی ︑ ﹩﹇﹢﹆️ ﹨︣ ﹝﹢︲﹢ع 
﹁︺︀﹜﹫️ و ﹫︴﹥ ﹋︀ری ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︨️، از ︵︣﹅ آ﹝︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ︫︣﹋︐︀ و ︨﹢ا︋﹅ ﹝﹢︗﹢د در 
وزارت دارا﹩ و ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی ︀︨︀﹠︫ ︡︀︋﹩ ﹎︣د︡ه و ︨︴ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹨︣ ︫︣﹋️ ︋︣ا︨︀س ︖﹛ ︫︣﹋️، ﹝﹫︤ان درا﹝︡﹨︀ و 
 ﹅︣︵ از ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎ د. ︨︍︦ ︨︀ز﹝︀ن﹢︫ ﹟﹫﹫︺︑ ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م ️︗ ... ︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن و︺︑ ،️﹋︫︣ ﹤︀﹞︨︣ ،︀﹨ ﹤﹠︤﹨
از   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤ارا  .︡﹠﹋ ﹩﹞  ﹩﹁︣︺﹞ و   ﹟﹫﹫︺︑ را   ️﹋︫︣  ︣﹨  ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای   ︉︨︀﹠﹞  ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥،  ︋︣ر︨﹫︀ی 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︩ا﹁︤ا ️︗ ︀م ︑﹑ش ︠﹢د را﹝︑ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ︣دد﹎ ﹩﹞ ︒︻︀︋ ،﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︶﹀ ︀︋ ︀د︫︡ه، و ︀م︷﹡ ﹅︣︵
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ وی وا﹎︢ار ﹝﹩ ︫﹢د، ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣د. ︋﹥ ا︋ ﹏﹊︫ ﹤︋ ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ،︉﹫︑︣︑ ﹟﹫﹠﹥، ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝︡﹡︷︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 

.️﹁︣︢︎ ︡﹨︀ی ﹝︡ون و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨️، ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹚﹝︻و د︨︐﹢ر
﹝︧﹙﹥ د﹍︣ی ﹋﹥ در ارا﹥ ﹡︷︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹝︡﹡︷︣ ا︨️، ا︮﹑ح ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪﹢ر از ︵︣﹅ ︨︀زو﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️؛ 
︡ه ا︨️. در ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋﹠﹢﹡﹩، ︧︀ب ﹝﹢د︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩  ️ ر﹁︐﹟ درا﹝︡﹨︀ی ﹋﹑ن︫  ︊︉ ازد︨  ︨،️﹚︻ ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹡︷︀﹝﹩ ﹋﹥ ﹡︀﹋︀را﹝︡ ا︨️ و︋ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ︋﹙﹊﹥ ︑﹠︀ ︋︣ر︨﹩ ﹨︀ی ﹝︡ودی ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ را﹨︀ی ﹁︣ار ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ا︗︐﹠︀ب ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ را ︋︣ای 

﹝﹣د︀ن ﹝﹫︀ ︨︀︠︐﹥ ا︨️. 
︡ون آن ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︨︐﹆﹑﹜︪︀ن  ﹢﹡︡؛︋  ︀︻︒ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ︑﹞︀م  ﹝﹢د︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ر︨﹫︡﹎﹩︫   ︋︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م
︋︣ای   ﹩﹝﹊﹞  ︨︡  ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞  ﹩︨︣︋︀︧ ﹎︤ار︫︀ی  و   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹝﹞﹫︤ان  ر︨﹫︡﹎﹫︀ی   ،︣﹍د ︵︣ف  از  ︋︣ود.  ︨﹢ال   ︣ز
︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹁︧︀د ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹋﹫﹀﹩ ا︻﹞︀﹜﹩ از ︵︣ف ︨︀ز﹝︀ن  ︀︑ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎︡ ز︀دی ﹝︀﹡︹ ︑︊︀﹡﹩ ︀︮︊﹊︀ران 
 ﹩︋︀ارز ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎ و︨﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹤︋ ︀﹡آ ﹩︀را﹋ ︡﹠︋︣ا ﹤﹋ ﹟ا ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ،﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹩ ︫﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی و
﹝﹩ ︫﹢د، و ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ︖﹛ و ﹝﹫︤ان ﹋︀ر﹨︀ی ار︗︀︻﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د، ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ درا﹝︡﹨︀ی ︠﹢د را از ︵︣﹅ ︋︀﹐ ︋︣دن ﹋﹫﹀﹫️ 

︧︀︋︨︣﹩ ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡. ﹜︢ا ﹡︷︀م  ︣︋︡﹫﹋︀︑ ︀︋ ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل و ا︮﹑ح ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ا﹨︡اف ز︣ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡:
،﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︩و ا﹁︤ا ︶﹀ •

،﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐﹆﹑ل ︶﹀ ﹅︣︵ از ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩و ا﹁︤ا ︶﹀ •
• ﹀︶ و ︣ا︨️ ︋﹫︪︐︣ از ﹝﹠︀︋︹ دو﹜️ ﹡︀︫﹩ از ︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩،

،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹩︀﹡︀د ﹝︧︐﹆﹏ و ︋︣ا︨︀س ︸︣﹁﹫️ و ︑﹢ا﹡ ﹉ ﹅︣︵ ︀ر ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی از﹋ ﹤ارا •
• ا︮﹑ح ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪﹢ر از ︵︣﹅ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹣د︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، و

.﹩︨︣︋︀︧ ︤ان ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی﹫﹝﹞ ﹅︣︵ ︀ن، از︀ی ﹝﹣د﹨ ﹤﹠︤﹨ ا﹝﹊︀ن ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝︱︀︻︿ ︋﹥ درا﹝︡﹨︀ و •
︻﹞﹙﹊︣د ﹡︷︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ در ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، در ﹡﹞﹢دار ٥ ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.
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﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ در ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧ دار ٥- ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︷︀م﹢﹝﹡

 ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
﹋︀را﹝︡ی ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ در ﹎︣و ︭︠︀︫︀ و ︻﹢ا﹝﹏ ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از آ﹡︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︀ ︡ی ︋﹥ ﹨︡ف ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋﹥ ا﹁︤ا︩ درا﹝︡﹨︀ی 
﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︨️، ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡.  ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋﹥ ا﹁︤ا︩ ﹋︀را﹝︡ی ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ از ︵︣﹅ ا﹁︤ا︩ ︑﹞﹊﹫﹟ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︗︐﹠︀ب ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ 
︑﹞﹊﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ر︨﹫︡﹎﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹣د︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︨️. ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋︡ون ﹡﹆︬، ︗︀﹝︹، ﹁︣ا﹎﹫︣ و ︋︀﹋﹫﹀﹫️ 
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︋︀︫︡، ︑︀ ︡ ︋︧﹫︀ر ز︀دی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹁︣ار ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ا︗︐﹠︀ب ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ را ﹋︀﹨︩ د﹨︡. 
 ﹩︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︧︐﹆﹏، ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و دارای ﹇︡رت ا︗︣ا ﹅︣︵ ︀م از︷﹡ ﹟ا .︫︡ ︪︣︑ ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ان ﹡︷︀م﹢﹠︻ ︀︋ ﹩﹞︀︷﹡ ︣︲︀ ﹤﹛︀﹆﹞ در
ارز︫﹫︀︋﹩   ،︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞  ﹟ا ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی  و   ﹩︋︀ارز  ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ️ ﹡︀م  ︊︔ و   ﹩︀︨︀﹠︫  ︡﹠﹡︀﹞  ﹩﹀︀︸و  ﹩︨︣︋︀︧  ﹤﹡︀︀︎ ︨︀ز﹝︀ن  ︋﹥ ﹡︀م 
و ︨﹠︖︩ ﹋﹫﹀﹫️ آ﹡︀، در︀﹁️ در︠﹢ا︨︐︀ی ︧︀︋︨︣﹩ از ︵︣ف ︫︣﹋︐︀، وا﹎︢اری ا﹝﹢ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹨︣ ︫︣﹋️ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ای ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︀﹩ و 
︸︣﹁﹫️ ا﹡︖︀م آن را دارد، ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︊︀﹜︼ ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︀︮ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︊﹊︀را﹡︪︀ن، ︫﹠︀︨︀﹩ ︑﹞︀م ︫︣﹋︐︀ و ا﹁︣اد ﹆﹢﹇﹩ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، وا﹎︢اری ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︑﹞︀م ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀، و ﹝︣︡️ روا︋︳ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ و ︀︮︊﹊︀ران را ︋﹥ ︻︡ه 

دارد. 
﹡︷︀م ︀د︫︡ه از ︵ ﹅︣﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل ︋︀︻︒ ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد. در ا﹟ ﹡︷︀م، 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︋︀ ﹇﹢ی ﹋︣دن ︑﹢ا﹡ ﹩︀︣﹁﹥ ای ︠﹢د، ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︀﹐ ﹝﹩ ︋︣﹡︡ و از ︵︣﹅ ︋︀﹐︋︣دن ر︑︊﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︠﹢د، 
 ﹩︀︨︀﹠︫ ﹅︣︵ از ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀م︷﹡ ︤﹫﹡ ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ زه﹢ در .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎ ︀ر﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی را از ︨︀ز﹝︀ن﹋
︑﹞︀م ﹝﹣د︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ آ﹡︀، ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹁︧︀د، و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹁︣ار و ا︗︐﹠︀ب ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ︨﹛ دو﹜️ از درا﹝︡﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ را ︑︀ ︡ ز︀دی 

︋︀﹐ ﹝﹩ ︋︣د. 
 ︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︀︎ و ا﹜︊︐﹥ ﹇︡رت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︧︐﹍﹩ دارد ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗ ︀︋ ﹏﹞︀︺︑ ︀م ︋﹥ ا︗︣ای د﹇﹫﹅ و︷﹡ ﹟︀را﹝︡ی ا﹋
دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹡︷︀م ︑﹢︲﹫ داده ︫︡ه ﹝︧︐﹙︤م ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹍︣ش ︋﹥ ﹡﹢ه روا︋︳ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︀︮︊﹊︀ران آ﹡︀︨️ و در وا﹇︹ 
ا︫︀ره ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ︀﹋﹛ در ا ﹟﹢زه را دارد؛ ﹜︢ا ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︗︣ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ ︗︡︡ آن را ﹇︊﹢ل ﹡﹊﹠﹠︡، ﹝﹢﹁﹆﹫️ آن را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان 

︑︱﹞﹫﹟ ﹋︣د. ا﹜︊︐﹥ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ و ﹡︊﹢د︢︎︣ش را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︤ ︻﹠﹢ان ﹋︣د. 
در︭︠﹢ص ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ دو﹜️ از ا﹟ ﹡︷︀م ا︨️ ﹋﹥ ﹋︀را﹝︡ی آن را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ز︣ا ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ا︮﹙﹩ و ︨﹢د︋︣ ا︮﹙﹩ 
 ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣ا ﹡︷︀م︀دی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ﹁︧︀د ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡؛ ز︀ر ز﹫︧︋ ︡ ︀︑ ︀م︷﹡ ﹟دو﹜️ ا︨️. ا︨︐﹆︣ار ا ،﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای
 ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︳︋روا ،︣﹍︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ر︨︀﹡︡. از ︵︣ف درا ︋︣ای ﹝﹣د ﹤︊﹡︀︗︡﹠ ︀ی﹫﹎︡﹫︨ر ،﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ زه﹢ در
﹝﹣دی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹡﹥ در د︨️ ﹝﹣دی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹙﹊﹥ در د︨️ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︧︐﹆﹏ از ﹝﹣دی ا︨️؛ ﹜︢ا ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︨︀س، ر︨﹫︡﹎﹫︀ی آن ︋﹥ ︵﹢ر﹋︀﹝﹏ 

﹝︀﹨﹫️ ﹝︧︐﹆﹏ در ︧︀︋︨︣﹩ دارد.
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