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از ︫ــ﹞︀ ︋︣ای ︫ــ︣﹋️ در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ ︑︪ــ﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و 
ا﹝﹫︡ دار﹛ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ︫ــ﹞︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در ︑﹢︨︺﹥ و ︎﹫︪︣﹁️ 

︧︀︋︡اری ︨ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹛ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.
﹝﹢︨﹢ی

در ︫ــ︣وع ︮︊ــ️ ︀︋ــ︡ ︋ــ﹥ اــ﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ 
﹥ و︥ه  ︡﹝︀ت،︋  ︑︡وــ﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹐زم در ﹨︣ ز﹝﹫﹠ــ﹥ از︠ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︪ــ︀ی ︋︀زر﹎︀﹡ــ﹩ و ︮﹠︺︐﹩، 
︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐ــ﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝︣︋ــ﹢ط ︋﹥ ا︋ ﹟︪ــ︀ و ︑︖︡︡ ﹡︷ــ︣ ﹝︡اوم در آ﹡ــ︀ در ا︔︣ 
﹡︐︀︕ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی و︲︹ ︫︡ه ︋︣ای ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫﹀︀﹁﹫️ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︵﹢ر ا︻﹛، و ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ 

 ︀﹡︀ی از ︎﹫︩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه آ﹁︡﹨ از ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ و ﹩︫︀﹡
 ﹟در ︑︡و ﹤﹊﹠و ﹝﹀﹫︡ ا︨️، ﹝︪︣وط ︋﹥ ا ﹜﹞ ،︀ر ︲︣وری﹫︧︋
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر، ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹐زم ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت 
﹝﹫︡ا﹡﹩، ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ذ︣︋︳، ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
و︲︹ ︫︡ه در د﹍︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ و ︑﹢︗﹥ ︠︀ص ︋﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︐︡اول 
در ﹨︣ ﹋︪ــ﹢ر و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات آن و ﹡﹫︤ ︑︴︊﹫﹅ ا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋︀ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی و︲︹ ︫ــ︡ه ﹜︀ظ ︫﹢د. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹠﹊﹥ در و︲︹ 
﹥ ︑︣︗﹞﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا﹟ ا﹝︣︋ 
 ︉︐﹠﹞ ︀ر︫﹠︀س﹋ ︡﹠ ر﹨︀ و ا︵﹑︻︀ت و ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی﹢︪﹋ ︣﹍د
﹥ ﹢زه  ﹝﹠︭︣ ﹡︪ــ﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︑︡و﹟ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀︋ 
 ﹟ــ﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︑︡و︑︀﹝︫ــ﹢د ︑︀ ز ﹤︗﹢︑ ︡︀︋ ︤﹫﹡ ︀﹡︀ر︋︣دی آ﹋
آ﹡︀ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐ــ﹥ در ︡ ﹋︐︀ب و ︋︡ون ا︔︣﹎︢اری ︋︀﹇﹩ ﹡﹞︀﹡︡. ︋︀ 

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
آ﹇︀ی ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹝﹢︨﹢یآ﹇︀ی ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹝﹢︨﹢ی

︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩
︀﹥ ﹁︣ا﹎﹫︣  ﹝ ﹤︧︨﹣﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︣︡︀︋︨︣﹩ ا︮﹢ل︎ 
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︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︀ت، ﹡︷︣﹨︀ی ︠﹢د را ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ﹡︀︫ــ﹩ از 
︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ ام ︋﹢ده و ا︐﹞︀ً﹐ دارای ﹡﹢ا﹇︬ ز︀دی ا︨️ 
ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹛ و ا﹝﹫︡وارم ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ﹝︖﹙﹥ 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹢﹀︻ را ︉﹡︀︖﹠ا﹇︬ ا﹢﹡ ﹟ا ️︗ ﹤︋ ︧︀︋︣س

 ︡﹫︀﹞︣﹀︋ ︒︋ ﹤﹠﹫﹞در ا︋︐︡ای ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︣ای ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ز
﹋﹥ ︣ا ارا﹥ ﹎︤ارش  ﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹊︣د و و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ 

ا﹨﹞﹫️ دارد؟
﹝﹢︨﹢ی

﹡︷︣ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ در ا︣ان ︻﹞︡ه ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر از ︨﹢ی  
﹢ر︑︀ی ﹝︐﹙︿ و از ︵︣ــ﹅ ا︖︀د وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀ی   ︮﹤ دو﹜ــ️︋ 
دو﹜︐﹩، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩، ︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ ︐﹩ ﹝︪︀ر﹋️ 
در ︑︪ــ﹊﹫﹏ و اداره ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ و ︫ــ︣﹋︐︀ی ︫︊﹥ دو﹜︐﹩ ︮﹢رت 
﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د از ا﹠︣و ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ا﹇︐︭ــ︀د ا︣ان ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه 
︀︡ ﹎︤ارش و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ و ﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹊︣د و  ﹢ده و دو﹜️︋  دو﹜︐﹩︋ 
د﹍︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ا﹟ ا︵﹑︻︀ت 
﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر︻﹞︡ه آ︀د ﹝︣دم ︋﹢ده و ︋︀ رأی ﹝︧︐﹆﹫﹛ و ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ 
︠﹢د دو﹜ــ️ را ا﹡︐︀ب ﹋︣ده ا﹡︡، ﹎︤ارش د﹨︡. ﹜︢ا ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی 
﹝﹠︀︨ــ︉، ︫ــ﹀︀ف، ﹋︀را﹝︡ و ﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده از ــ﹉ ︵︣ف در 
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹐زم و آ﹠︡ه ︋︣ای ﹝︖︣︀ن ﹋︀ر﹨︀ی دو﹜️ (︫︀﹝﹏ 
︻﹞﹙﹫︀ت ا﹇︐︭︀دی، ︨﹫︀︨﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩) و ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت دو﹜︐﹩ 
﹢ی د﹍︣ ﹡﹫︤ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم  و ﹇﹢ه ﹝﹆﹠﹠﹥ ︲︣وری ا︨ــ️ و  از︨ 

را ︋﹥ ا︫︀ص ذ﹅، ذ﹠﹀﹢ذ و ذ︭﹑ح ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡. 

ا︫ــ︀ره ﹋︣د︡ ﹋﹥ ︻﹞︡ه ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹇︐︭ــ︀دی در ا︣ان 
 ︳﹫﹞ ︡ه﹝︻ ︀ی︑︫ــ﹢د. ︑﹀︀و ﹩﹞ از ︨﹢ی دو﹜️ ا﹡︖︀م

︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ︋︀ د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ﹫︧️؟ 
﹝﹢︨﹢ی

︑﹀︀وت ا︮﹙﹩ ﹝ ︳﹫︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ︋︀ د﹍︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ︋﹥ 
 ︀﹡︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و ︋﹥ روز ﹡︪︡ن آ ︀ی﹝︐دن ︨﹫︧ــ﹢︋ ﹩﹝︡﹇
︋︣﹝﹩ ﹎︣دد. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟ ︑﹀︀وت ا︨︀︨﹩، ﹝﹢ارد ز︣ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از 
و︗﹢ه ︑﹀︀وت ﹝ ︳﹫︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ︋︀ د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ︋︀︫︡: 
1- ︑︃﹋﹫ــ︡ ︻﹞﹙﹫︀ت ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︋ــ︣ ︋﹢د︗﹥ ﹨︀ی ︗︀ری و 
︋﹥ ︑︊︹ آن ︑﹢︗﹥ ﹡︀﹫︤ و ﹋﹞︐︣ ︋﹥ ︋﹢د︗﹥ و ︧︀︋︡اری ︻﹞﹙﹫︀︑﹩؛ 

 -2︀﹋﹞﹫️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋︣ ︻﹞﹙﹫︀ت ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥ 

︀ ا︠︐﹫︀رات  ﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ــ︀︋  ︑︺﹫﹫﹟ رو︫ــ︀ی ︧ــ︀︋︡اری︋ 
︑﹀﹢︰ ︫ــ︡ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋ــ﹥ ﹝︣ا︗︹ ﹝︐﹙︿ از ︗﹞﹙ــ﹥ وزارت ا﹝﹢ر 
ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ و د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪﹢ر ﹝︪︬ و ا︋﹑غ 
﹥ ︗︀ی  ︣ ا︗︣ای ﹇﹢ا﹡﹫﹟︋  ︣ ﹡︷︀رت︋  ︫ــ︡ه ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︃﹋﹫︡︋ 

«ر︨﹫︡﹎﹩ و ا︸︀ر ﹡︷︣ ︋︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︀︨﹩ ﹋︀﹝﹏»؛
︩ ︋﹫﹠﹩ ︋︪ــ﹩ از ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩  ﹫︎  -3
 ︣﹍︣اری د﹇︣ ــ﹥︋  ﹥ ︑︊︹ آن ︑﹢︗﹥ ﹋﹞︐︣︋  در ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ ﹝︭ــ﹢ب و︋ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه  ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︎﹫
﹥ ︻﹠﹢ان ︎︪ــ︐﹢ا﹡﹥ ︗﹞︹ آوری ﹝︡ارک و ﹝︧︐﹠︡ات و در  در ﹇︀﹡﹢ن︋ 

﹡︐﹫︖﹥ ﹎︤ارش رو︡اد﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹡﹢ ﹝﹠︀︨︉؛ 
﹞ -4︣﹝︀﹡﹥ ︋ــ﹢دن ︋︪ــ﹩ از ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ دو﹜ــ️ ﹝﹣︔︣ ︋︣ 

﹎︤ار︫﹍︣ی؛ 
5- ︑︃﹋﹫ــ︡ ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆ــ︣رات ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ﹡﹆ــ︡ی ︋﹥ ︗︀ی 

︧︀︋︡اری ︑︺︡ی؛ 
﹥ ﹋﹠︐︣ل  6- ︑︃﹋﹫︡ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︧﹢﹜﹫﹟ دو﹜︐﹩︋ 

﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و ︑﹢︗﹥ ﹋﹞︐︣ ︋﹥ ﹋﹠︐︣ل درا﹝︡؛ 
7- ﹝︐﹀︀وت ︋﹢دن ︻﹞﹙﹫︀ت ︧ــ︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
ا﹡︐﹆︀︻ــ﹩ دو﹜︐﹩ ︋ــ︀ وزا︑︀﹡﹥ ﹨ــ︀ و د﹍︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ 

︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩؛ 
 ︩︋ ﹤﹋) ﹩﹡ــ︀ی ︻﹞︣ا︣︵ ︧ــ︀︋︡اری ــ﹢ه ︻﹞﹙﹫︀ت﹡ -8
︻﹞︡ه ای از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ای دو﹜︐﹩ ︡︋ــ﹟ ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
︣﹋︐︀ی  ﹥ و︥ه در︭︠﹢ص ︵︀︣﹩ ﹋﹥ ﹝︖︣ی آن︫  ﹝﹩ ︫﹢د)︋ 
دو﹜︐﹩ ا︨️ و ︧︀︋︡اری ﹝﹢رد ︻﹞﹏ در ا︐﹋︫︣ ﹟︀؛ در ﹡︐﹫︖﹥ 
﹝︪ــ﹊﹑ت ﹡︀︫ــ﹩ از ︑︡ا︠﹏ رو﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︵︣︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩ 
︋﹥ ﹝﹢︗︉ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹨︀ی ︮︀در︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣ا︗︹ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︀ 

️ ﹨︀ی دو﹜︐﹩؛ ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︡اری ︫︣﹋
9- ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︑﹉ ﹝︭﹢﹜﹩ (︋﹥ ︵﹢ر 

︻﹞︡ه از ︵︣﹅ ﹁︣وش ﹡﹀️) و ﹡﹢ه ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︡اری آن؛ 
10- ︑︃﹋﹫ــ︡ ︋︣ ︑﹫﹥ و اراــ﹥ ﹎︤ارش ﹡︀﹩ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
دو﹜︐﹩ ︋︣ا︨︀س ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ ︋﹥ ︗︀ی ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︀︨﹩ ﹋﹥ 
 ︉︧︣ ﹝︊﹫﹟ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩، ﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹫︀ت، ﹎︣دش و︗﹢ه ﹡﹆︡ و︋ 

﹝﹢رد ر︻︀️ ︮︣﹁﹥ و ︮﹑ح ﹋︀را﹩ و ا︔︋︪︣﹩ ︋︀︫︡؛ و
11- ︨︣ا﹡︖︀م ︻︀دت ﹝ ﹤︋ ﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹛﹢︧︧︀︋︡اری ︨﹠︐﹩ دو﹜︐﹩ 
و ﹝﹆︀و﹝️  ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︋︣﹇︣اری و و︲︹ و ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︧︀︋︡اری ︗︡︡ دو﹜︐﹩. 
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︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ ﹋︡ام و︗﹥ از ﹢﹍︨︀︎﹩ دو﹜️ ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪︐︣ 
︐︣ ا︨️   ︋﹉ ؟ و ﹋︡ام﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︀ ﹩﹛︀﹞ ﹩﹢﹍︨︀ دارد؛︎ 

در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︊﹠︀ ﹇︣ار ﹎﹫︣د؟
﹝﹢︨﹢ی

 ︿︀︸︡ه ا﹡︖︀م و﹝︻ ︀ی دو﹜️ ︋﹥ ︵﹢ر︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹊﹠ا ﹤︋ ﹤︗﹢︑︀︋
﹝︣︋ــ﹢ط ︋﹥ ا﹇︐︭︀د ار︫ــ︀دی (︮︣ف ﹡︷︣ از ا﹠﹊ــ﹥ در ︻﹞﹙﹫︀ت 
ا︗︣ا﹩ ا﹇︐︭ــ︀دی ﹡﹫︤ در اــ︣ان دو﹜️ ﹡﹆︩ ا︨︀︨ــ﹩ دارد)، 
︠︡﹝ــ︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و ر﹁︀﹨﹩، آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︋︡ا︫ــ︐﹩ و ﹝︀﹡﹠︡ آن 
 ﹏﹞︀︫ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ﹩﹢﹍︨︀︎ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹤︙﹡︀﹠ ︀︫ا︨️، ﹎︤ار
﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︢﹋﹢ر ︋︀︫ــ︡ ︋︧ــ﹫︀ر ︨﹢د﹝﹠︡ و 
﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ا︨️. ﹨︣ ﹠︡ در ︮﹢رت ︑﹠︷﹫﹛ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︋︣ا︨︀س ︻﹞﹙﹫︀ت، ا﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د︋﹥ ︠﹢د ︨︀︎﹍﹢ی 
﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹡﹫︤ ︑﹢︗﹥  ︀ــ︡︋  ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︤ ﹨︧ــ︐﹠︡. ا﹜︊︐﹥︋ 
﹋︣د ﹋﹥ ︑﹫ــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ا︨ــ︀س ︻﹞﹙﹫︀ت ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
﹝︡ود︐ــ︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋﹥ و︥ه ︑︡︊ــ﹏ ا︵﹑︻︀ت ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ﹋ّ﹞﹩ 
︋﹥ ︨ــ︀د﹎﹩ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ و ﹝︧︐﹙︤م ︑﹫﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹐زم 
 ︿︀︸︫ــ︡ه ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹨︣ ﹝︖﹞﹢︻﹥ از ︻﹞﹙﹫︀ت و و ﹩﹠﹫︋ ︩ و ︎﹫

﹝︐﹙﹀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︻︡ه دو﹜️ ا︨️. 

در ︋︊﹢د ﹡︷︀م ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ در د﹨﹥ ﹎︫︢︐﹥، ︑︃﹋﹫︡ دو﹜️ 
︋﹫︪︐︣ ︋︣ ︑﹢ل ﹡︷︀م ︋﹢د︗﹥ ر︤ی از ︋﹢د︗﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︋﹥ 
︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︋﹢ده؛ آ︀ ﹝︧﹫︣ در︨︐﹩ ︋︣ای ا︑ ﹟﹢ل 
در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️؟ ︫ــ﹞︀ ﹥ ﹝︧﹫︣ی را ︎﹫︪﹠︀د 

﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟ 
﹝﹢︨﹢ی

︡︋﹩ ا︨ــ️ در ا︣ان ﹨﹛، ︑︽﹫﹫︣ ﹡︷︀م ︋﹢د︗﹥ ر︤ی از ︋﹢د︗﹥ 
︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︋﹥ ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︋﹫︪︐︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ی د﹡﹫︀ ﹝﹀﹫︡، 
 ︣︷﹡ ︀︋ ︀﹠︑ ︀ب ︫︡ه︐﹡و ﹋︀را ا︨ــ️ ︋﹥ ︫︣︵﹩ ﹋﹥ ﹝︧﹫︣ ا ︣︔﹣﹞
﹠︡ ﹡﹀︣ ﹋︀ر︫﹠︀س ﹝﹠︐︉ و از ︋︀﹐ ︋﹥ ︀︎﹫﹟ د﹊︐﹥ ﹡︪︡ه ︋︀︫︡ 
و ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ ︋︣ا︨ــ︀س ︑﹆﹫﹆︀ت ﹝﹫︡ا﹡﹩ از ︨ــ﹢ی ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن 
دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩، ا︗︣اــ﹩ و د﹍︣ د︨ــ︐﹍︀﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︮﹢رت 
ــ︀﹝﹏   ︫︉︐﹠﹞ ﹤︐﹫﹝﹋ در ︀﹆﹫﹆︑ ︕︀︐﹡ ــ﹥  و در︎ــ﹩ آن︐﹁︣﹎
﹋︀ر︫ــ﹠︀س ︠︊︣ه، ︑︺﹫﹫﹟، ︋︣ر︨﹩، ︗﹞︹ ︋﹠︡ی، ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی و 
︣ا︨ــ︀س ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از آن،  ﹇﹢ا﹡﹫﹟   ︋ ︦︍ ــ﹢د و︨  ﹎︤ارش︫ 
 ﹤︧︨﹣﹞ ︡﹠ و︲︹ و ا︋︐︡ا در ︡︡︗ و ﹝﹆︣رات و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
 ﹟از ا ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ ﹤︋ ﹤︗﹢︑︀︋ ︦︍ا︗︣ا و ︨ــ ﹩︪︀﹞ر آز﹢︵ ﹤︋
آز﹝﹢﹡︀، ا︮﹑︀ت ﹡︀﹩ در ا﹟ ﹝﹆︣رات ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ و ︋︣ای 
ا︗︣ا ا︋﹑غ ︫ــ﹢د؛ در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت ︑︡وــ﹟ ﹝﹆︣رات ﹝︢﹋﹢ر 
 ﹩ ︊ــ︣ه آ︔︀ر ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر را در︎  ︋︀ ا﹡︐︀ب ﹠︡ ﹡﹀︣ ﹋︀ر︫ــ﹠︀س︠ 

﹡﹢ا﹨︡ دا︫️. 

 ،︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ــ︣ل︐﹠﹋ ︣ در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫ــ︣ ︑︃﹋﹫︡ زــ︀دی︋ 
و   ︀﹡︀﹞︨ــ︀ز در  ︋ــ︣ه وری  و  ا︔︋︪︣ــ﹩  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 
︩ ﹨︀ ︀︐﹡ ﹤︕ و  ︫﹢﹋ ﹟︀د﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︫︡ه ا︨ــ️. ا﹡
آ︔︀ری دا︫︐﹥ و ︋︣ ﹁︣ا﹠︡ ︑︡و﹟ و ا︨︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︧︀︋︡اری  ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹥ ︑︃︔﹫︣ی دا︫︐﹥ ا︨️؟ 
﹝﹢︨﹢ی

︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ﹎︫︢ــ︐﹥ ا︮ــ﹢ً﹐ ﹁﹢ا︡ و آ︔︀ر ﹡︀︫ــ﹩ از 
ا︗︣ای ︧ــ︀︋︡اری ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︐︕ ︋﹥ ا︔︋︪︣﹩ و ︋︣ه وری 
﹝﹩ ︫﹢د در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی دو﹜︐﹩ ﹝︪︬ و ﹎︤ارش ﹡︪︡ه ا︨️ 
 ︀ ﹩︑︀ر︷﹡ ︡﹠﹡︀﹞ ︿﹚︐﹞  ︀ی﹡︫ــ︡ه ︋︀  ︻﹠﹢ا ﹤﹫︑ ︀ی︫و ﹎︤ار
︀﹥ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹩ و   ︎︣ ﹥ ︵﹢ر︻﹞︡ه︋   ︋︤﹫﹡ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻
﹢ده ﹋﹥ آ︔︀ر آ﹡︀ در را︨︐︀ی   ︋️︀︻︧︀︋︨︣ــ﹩ ر ارد﹢﹞ ﹩︱︺ در︋ 

︑﹀︀وت ا︮﹙﹩︑﹀︀وت ا︮﹙﹩
﹝ ︳﹫︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ︋︀﹝ ︳﹫︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ︋︀

د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀
︋﹥ ﹇︡﹞﹩ ︋﹢دن ︋﹥ ﹇︡﹞﹩ ︋﹢دن 

︨﹫︧︐﹞︀ی ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و︨﹫︧︐﹞︀ی ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و
︋﹥ روز ﹡︪︡ن︋﹥ روز ﹡︪︡ن
آ﹡︀ ︋︣﹝﹩ ﹎︣ددآ﹡︀ ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد
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﹨︡﹁︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︊﹢ده و ا︮﹢ً﹐ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی 
﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹡﹫︤ ﹡︪︡ه ا﹡︡. 

 ﹤﹠︤﹨ ﹤︊︨︀﹞ ︡ی در︺︑ ︧ــ︀︋︡اری ︀ر﹎﹫︣ی روش﹋ ﹤︋
︠︡﹝︀ت در ︋ــ︩ دو﹜︐﹩ ︑︀  ﹤︡ ︲ــ︣ورت دارد و از 

ا︵﹑︻︀ت آن ﹥ ا︨︐﹀︀ده ای ﹝﹩ ︑﹢ان ﹋︣د؟  
﹝﹢︨﹢ی

در ا︮﹏ ﹎︤ارش ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑ ﹅﹆︀﹁︐﹥ ﹨︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ای ا︻﹛ از 
︀زر﹎︀﹡﹩ و از ﹨︣﹡﹢ع آن ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝﹏ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩  دو﹜︐ــ﹩ و︋ 
و ﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹊︣د آن را ︋﹥ ﹡﹢ ﹝︴﹙﹢ب ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ و ا︨︐﹀︀ده از 
ا﹟ روش ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹋︀﹝﹏ 
ا︸︀رات ﹝︡︣ان ﹝︧ــ︐︐︣ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︲︣وری ا︨ــ️. 
︡︋﹩ ا︨ــ️ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹋︀﹝﹏ و ﹝︀︨︊﹥ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه 
︠︡﹝︀ت ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه وا﹇︺﹩ در ︑﹫﹥ ︋﹢د︗﹥ ﹨︀ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
 ︕︀︐﹡ و ︡︣د و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁﹢ا﹊﹚﹝︻ ︀︋ ﹤︗︧ــ﹥ ︋﹢د︀﹆﹞ ،﹩︐﹛دو
︀︮ــ﹏ از ︠︡﹝ــ︀ت ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه و ﹋︀را﹩، ︮︣﹁ــ﹥ و ︮﹑ح و 

ا︔︋︪︣﹩ آ﹡︀ را ︋﹥ ﹡﹢ ﹋︀﹝﹏ و ﹝︴﹙﹢︋︐︣ی ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡. 
︭﹢ص ︑︽﹫﹫︣  در ︲﹞﹟ در ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز در︠ 
روش ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︑︺︡ی ︀︋︡ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹢︗﹥ و︥ه دا︫ــ️ 
︣دا︠︐﹠﹩  ﹋ــ﹥ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹢︗︉ ا︖︀د ︧ــ︋︀︀ی در︀﹁︐﹠ــ﹩ و︎ 

︾﹫︣﹇︀︋﹏ و︮﹢ل و ︀ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ︎︣دا︠️ ﹡︪﹢د. 
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹠﹊﹥ ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ روش ﹝﹢اد ︋﹢د︗﹥ ای ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ د﹢ن 
﹥ ︫ــ︣ط  ﹥ آ﹠︡ه و︋  ️ ﹡︪ــ︡ه را︋  ︣دا︠ ︡﹨﹩ ﹨︀ی ﹇︴︺﹩︎  ︀ز︎︣دا︠️︋   ︋﹤﹋
ــ﹠﹢ا︑﹩ آ﹠︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︢ف و دارا﹫︀ و ︑︺︡﹨︀ی  ﹢د︗﹥︨  ︑︭﹢︉ و︋ 

دو﹜️ را ︋﹥ ﹡﹢ ﹋︀﹝﹙︐︣ی در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡.  

︀ ︧︀︋︡اری ﹡﹆︡ی  ا︨︐﹀︀ده از ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در ﹇﹫︀س︋ 
﹥ ︑︃︔﹫︣ی در ﹝︋ ﹤︊︨︀︀ی ︠︡﹝︀ت دو﹜️ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️؟

﹝﹢︨﹢ی
︡︋﹩ ا︨ــ️ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از روش ︑︺︡ی ︋︀ی ︠︡﹝︀ت دو﹜️ 
 ﹟ا ﹤﹋ ️﹁︀ ︡﹨ا﹢︠ ︩ا︨ــ︐﹀︀ده از روش ﹡﹆︡ی ا﹁︤ا ﹤︋ ️︊︧﹡
﹝﹢︲﹢ع ﹡﹥ ︑﹠︀ ا︣ادی ﹡︡ارد ︋﹙﹊﹥ ︋︀︻︒ ارا﹥ ا﹁︪︀ی وا﹇︺﹫︐︀ی 
﹝﹢︗﹢د در︭︠﹢ص ︋︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ︠︡﹝ــ︀ت و ﹝﹢︗︉ ︋︊﹢د 
در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ــ︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︗︣ا و ︀ ا︗ــ︣ا ﹡﹊︣دن ا﹟ ﹡﹢ع 
︠︡﹝︀ت (︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹠︴﹆﹩ ︋﹢دن ﹨︤﹠﹥ ︠︡﹝︀ت ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ آ︔︀ر 

آن) ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹠﹊﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ــ︀ی آ﹠︡ه ﹝﹢︗ــ︉ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی  ︠︡﹝ــ︀ت وا﹇︺ــ﹩ در︋ 
از ر﹋﹢د در ا︗︣ای ︠︡﹝︀ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹋ــ﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د ︑﹊︀﹁﹢ی 
︋﹢د︗﹥ ﹋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س ︋﹢د︗﹥ ﹨︀ی ﹡﹆︡ی ︑﹫﹥  ︫︡ه روی ﹝﹩ د﹨︡. 
 ︀ ﹩﹡ــ︀ی ︻﹞︣ا︣︵ ︧ــ﹞︐﹩ از﹇ ︣︲︀ ︀لا︨ــ️ در ﹩﹠︐﹀﹎
︠︡﹝︀ت دو﹜︐﹩ ﹝︺﹢ق ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡﹊︣دن ︋﹢د︗﹥ ︋︣ا︨︀س 

﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه وا﹇︺﹩، ا︖︀د ︫︡ه ا︨️ . 

︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹢︲﹫︀ت ︫ــ﹞︀ و ﹝︧﹫︣﹨︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه 
︊﹢د ﹡︷︀م ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩ دو﹜︐﹩، در ﹝︖﹞﹢ع  ︋︣ای︋ 

آ﹠︡ه ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ را ﹍﹢﹡﹥ ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟ 
﹝﹢︨﹢ی

ــ﹥ ا﹇︡ا﹝︀ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در︭︠﹢ص ︑﹫ــ﹥ و ︑﹠︷﹫﹛  ︋︀︑﹢︗ــ﹥︋ 
 ﹟﹫﹛﹢︧﹞ ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و ︑︽﹫﹫︣ در ﹡﹍︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
دو﹜︐﹩ ︋﹥ و︥ه ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ در﹎﹫ــ︣ در ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋ــ﹥ در آ﹠ــ︡ه ︫ــ︀﹨︡ ︑︽﹫﹫︣ات ︻﹞ــ︡ه ای در 
︨﹫︧︐﹛ ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩، ا︨ــ︐﹀︀ده از ︧︀︋︨︣﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︗︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ر︻︀️ ︋︀︫﹫﹛. ﹝︪︣وط ︋︣ 
 ️︀﹝ ︣ات ﹋﹞︀﹋︀ن ︎︀︋︣︗ــ︀ ︋﹢ده و از﹊﹀︑ ﹟ــ﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن ا﹊﹠ا

در ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀

︤﹫﹡ ︀﹡دن آ﹢︋ ﹩﹚﹝︻ ﹤︋

︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ︫﹢د ︑︀

ز﹞︀ت ا﹡︖︀م ︫︡ه

 ︀﹡آ ﹟︋︣ای ︑︡و

در ︡ ﹋︐︀ب و ︋︡ون ا︔︣﹎︢اری

︡﹡︀﹝﹡ ﹩﹇︀︋
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﹋︀﹁﹩ از ︨﹢ی ﹝︧ــ﹢﹜﹫﹟ ذ︣︋︳ و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ﹨︀ی ﹐زم در 
︭︠﹢ص ︑︑  ،﹅﹫﹆﹫﹥ و ا︗︣ای آز﹝︀︪ــ﹩ و ︨ــ︣ا﹡︖︀م ا︋﹑غ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی دو﹜︐﹩ و ︋﹥ ︑︊︹ آن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
دو﹜︐﹩ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢ده و ︋︣ای ا︗︣ای د﹇﹫﹅ آ﹡︀ ︎︀﹁︪︀ری ︫﹢د. 

 ︨︣ ︣︋ ﹩︀︪﹛︀ ﹤ ︡︣د﹋ ︣﹢︭︑ ﹤﹋ ︡ه ای﹠در ﹇︀﹜︉ آ
︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︊﹢د ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  راه︋ 

︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و︗﹢د دارد؟ 
﹝﹢︨﹢ی

 ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ︀ی ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︪ــ﹛︀ ــ︡ه﹝︻
︻﹞﹢﹝﹩ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹑︮﹥ ︋﹥ ا﹟ ︫︣ح ا︻﹑م ﹋︣د: 

︑ -1﹫﹥ و ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋ــ︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
︣ا︨ــ︀س ︑︣︗﹞﹥  ﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه︋  وا﹇︺﹫︐ــ︀ی ﹝﹢︗ــ﹢د در ا︣ان و︋ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋︪﹢ر﹨︀ (﹨︣ ﹠︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ در 
︑﹫﹥ و ︑﹠︷﹫﹛ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان را﹨﹠﹞︀ 

و ا﹜﹍﹢ ﹊﹩ از ︣︐︋﹟ رو︫︀ی ﹝︨︣﹢م ا︨️)؛ 
2- ا﹡︖ــ︀م ﹡︡ادن ︑﹆﹫﹆ــ︀ت ﹋︀﹁﹩ در︭︠﹢ص ︑﹫ــ﹥ و ︑﹠︷﹫﹛ 
 ︀﹠︑ ︀﹨ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟ا ﹟︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و ︑︡و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
︋︀ ︑︪﹊﹫﹏ ﹋︀ر﹎︣و﹨︀ی ︑︭︭﹩ از ︵︣ف ﹝︧﹢﹜﹫﹟ دو﹜︐﹩؛ و

3- در ︋︺︱﹩ ﹝﹢ارد ︑︴︊﹫﹅  ﹡︡ا︫ــ︐﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
 ︡︀︋ ص﹢︭︠  ﹟دو﹜︐ــ﹩ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︭﹢ب، ﹋ــ﹥ در ا
︲﹞ــ﹟ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋ــ︀ ار﹎︀﹡︀ی ذ︭﹑ح ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︑︴﹫︊﹅ 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ا﹇︡ام ︫﹢د؛ 
4- آ﹝︀د﹎﹩ ﹡︡ا︫︐﹟ د︨︐﹍︀﹨︀ی دو﹜︐﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹇︊﹢ل ︑︽﹫﹫︣ات 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︋﹥ د﹐﹏ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن و از︗﹞﹙﹥ 
﹥ ا︨︐﹀︀ده از روش ﹇︡﹞﹩ ︑﹢︨︳ ﹋︀ر﹋﹠︀ن آ﹡︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︻︀دت︋ 

ا︻︐﹆︀د ﹡︡ا︫︐﹟ ︋︣︠﹩ از ﹝︧﹢﹐ن دو﹜︐﹩ ︋﹥ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ات؛ 
5- ﹡︡ا︫ــ︐﹟ آ﹝﹢زش ﹋︀﹁﹩ ﹝︡︣ان د︨︐﹍︀﹨︀ و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫︀︾﹏ 
در ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ در︭︠﹢ص ︫﹠︀︠️ و ا︗︣ای 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ﹝︭﹢ب ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 
︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑﹠︷﹫﹛ ﹡︪︡ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 
آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ در را︨︐︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 

دو﹜︐﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ دا﹡︪﹍︀﹨︀؛ 
6- ﹡︊﹢د ︑﹞︡﹞ ﹏︀︣ان ︋︣︠﹩ از د︨︐﹍︀﹨︀ی دو﹜︐﹩ در︭︠﹢ص 
︧︀︋︡﹨﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉، در ا︔︣ ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 

 .︡﹠︐︧﹨ ︀﹡آ ﹤︀ر ︋﹥ ارا︀﹡ ﹤︐︀ی ﹎︫︢ــ﹨ ﹤ف رو﹑︠︣︋ ﹤﹋ ︡︡︗
در اــ﹟ ︭︠﹢ص ︋︣﹇ــ︣اری ︨ــ﹞﹫﹠︀ر﹨︀ی ﹝︐﹀ــ︀وت ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
 ︡︡︗ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︀︋ ︀﹡آ ﹩︀﹠︣ان و آ︫ــ︡﹞ ﹤︋ ﹩﹡︀︨ا︵﹑ع ر

﹝﹀﹫︡ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡.  

ا︐﹞ــ︀ل دارد ا︸︀ر﹡︷︣﹨ــ︀ی ︑︺︡﹏ ︫ــ︡ه در ﹎︤ارش 
︧︀︋︨︣﹩ در ︨ــ︀﹜︀ی آ︾︀ز﹟ ا︨︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︮﹢رت   ﹟ا در   .︡︋︀  ︩ا﹁︤ا  ﹩﹞﹢﹝︻  ︩︋ ︧︀︋︡اری

﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از ا﹟ رو︡اد ا︐﹞︀﹜﹩ ︎﹫︪﹍﹫︣ی ﹋︣د؟ 
﹝﹢︨﹢ی

در اــ﹟ ︭︠ــ﹢ص آ﹝ــ﹢زش ﹫︮ و د﹇﹫ــ﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ار﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آ﹡︀ در ︨ــ︴﹢ح ﹝︐﹙︿ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩، ︫︣ط 
او﹜﹫﹥ و ﹐زم ا︨ــ️. ︡︋﹫︧️ آ﹝﹢زش ﹝︡اوم ا﹟ ﹝﹢ارد ا﹁︤ون 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ا﹡︖︀م د﹨﹠︡﹎︀ن  ﹥ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن︮  ︋ــ︣ ﹋﹞﹉︋ 
︠︡﹝ــ︀ت ︧ــ︀︋︡اری و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ آ﹝ــ﹢زش ﹝ــ﹢ردی ﹝︡︣ان 
 ﹤﹠﹫︋ ر ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی ﹁︣ا﹎﹫ــ︣ ︋︣ای ﹇︊﹢ل و ا︗ــ︣ای﹢︷﹠﹞ ﹤︋
 ﹏︡︺︑ ︀ی﹨︡﹠ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︲︣وری و ﹝﹢︗ــ︉ ﹋︀﹨︩ در︋ 

﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.  
︣ای ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی و ا︗︣ای د﹇﹫﹅  ︀ــ︀ن ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹛︋  در︎ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و ﹋︀﹨ــ︩ ا︸︀ر﹡︷︣﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹎︤ارش ﹨︀ی  ︻︡م ا︸︀ر ﹡︷︣  و  ﹝ــ︣دود  ﹝︪ــ︣وط، 
 ،︀﹨︀﹍آ﹝﹢زش از ︨ــ﹢ی دا﹡︪ــ ﹤︋ ︡︀︋ ﹩︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دو﹜︐ــ﹣﹞
ذ︧︀︋﹩ وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀ی ذ︣︋︳، ︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ و د﹍︣ ︗﹢ا﹝︹ 
︣﹁ــ﹥ ای او﹜﹢️ داده ︫ــ︡ه و اــ﹟ آ﹝﹢زش ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹞︣ 
 ﹫ ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ا︵﹞﹫﹠︀ن از درک︮   ︋﹤﹊﹠ا ︣ ادا﹝ــ﹥ ︀︋︡. ا﹁︤ون︋ 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ آ﹝﹢ز︫ــ︀︋ ،︀︡ آز﹝﹢﹡︀ی ﹐زم ﹡﹫︤ از  ︫ــ︣﹋
 ︡︡︗ ︡ه و ﹡︷︀رت ﹋︀﹁﹩ در ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︪︀ن ﹎︣﹁︐﹥︫ 
 ︡﹠ د︨︐﹊﹛ ︋︣ای (﹤﹨︀﹞ ︩ ︫ ︀ ﹤﹡﹐︀︨ــ ︀﹠︑ ﹤﹡) ر ﹝︡اوم﹢︵ ﹤︋

︨︀ل اول ا﹡︖︀م ︫﹢د. 

︨︪︣ــ︀ی ﹝︀ ︎︀︨ــ دادــ︡ و د︡﹎︀﹨︐︀ن   ︎﹤  ︋﹤﹊﹠از ا
را در ا︠︐﹫︀ر ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ︧ــ︀︋︣س ﹇︣ار داد︡، ︋︧ــ﹫︀ر 

.﹜︤ار﹍︨︀︍︨


