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 ︧︡︀︋︡ار ﹝︧︐﹆﹏ ︋︐﹢ا﹡︡ ﹋︀ر ︠﹢د را ︋︀ در︨ــ︐﹊︀ری ا﹡︖︀م د﹨︡ و در ا﹡︖︀م ﹋︀رش وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩ و ︑︣د ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹩﹠︺﹞ ﹟ا︨ــ︐﹆﹑ل ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︋﹥ ا
 ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹩︴︣ا ︀︵﹠﹩) و از روا︋︳ و︫  ︀زش، ﹇︱︀وت ﹋﹠︡ (ا︨︐﹆﹑ل︋  ︐﹢ا﹡︡ ︋︡ون ︑︃︔﹫︢︎︣︣ی و︨   ︋︡︀︋ ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︡ار .ای را ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣د ﹤﹁︣

ا︨️ در︨︐﹊︀ری، وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩ ︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای وی را ︫︠︡﹥ دار ﹋﹠︡، ︋︍︣﹨﹫︤د (ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی).
روا︋︳ و ︫︣ا︳ ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︡ار ﹝︧︐﹆﹏ را ﹡﹆︰ ﹋﹠︡، از ︗﹞﹙﹥:

︉ ﹋︀ر، ︀︮ دا︫︐﹟ ﹝﹠﹀︺️ ﹝︀﹜﹩ در ︋﹠﹍︀ه •
︉ ﹋︀ر، ︀︮ وام از ️﹁︀در •

︉ ﹋︀ر، ︀︮ ︀︋ دا︫︐﹟ را︋︴﹥ ︑︖︀ری •
︉ ﹋︀ر، ︀︮ ︀︋ ﹩︭︫ ︪︀و﹡︡ی و﹢︠ ︳︋دا︫︐﹟ روا •

︉ ﹋︀ر، ︀︮ ︀︋ ار︑︊︀ط دراز﹝︡ت •
︉ ﹋︀ر، و ︀︮ ﹤︋ ﹩︪︋ ﹝︀ت ︾﹫︣ا︵﹞﹫﹠︀ن︡︠ ﹤ارا •

︉ ﹋︀ر. ︀︮ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ﹤︋ ﹩﹍︐︧︋وا •
 ︀ ︹﹁︨︀ز ︋︣ای ر ﹟﹝︫ــ︡ه، و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︡ا︋﹫︣ ا ﹩︀︨︀﹠︫ ︀ی﹨︣︴︠ ️﹝﹫﹨ا ﹩︋︀ط ︋﹥ آن، ارز﹢︋︣﹞ ︀ی﹨︣︴︠ ﹩︀︨︀﹠︫ ،در︋︀ره ا︨ــ︐﹆﹑ل 
﹋︀﹨︩ ︠︴︣﹨︀ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ︋︣︠﹢رد در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︫︣ا ︳︀ روا︋︳ ا︖︀د﹋﹠﹠︡ه ︠︴︣ ︋︀﹐︑︣ از ︨︴︢︎ ︣﹁︐﹠﹩ ا︨️، ﹝︴︀﹜︉ ز︀دی ﹡﹍︀︫︐﹥ ︫︡ه 
ا︨️؛ از ︗﹞﹙﹥، آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه، آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان، ︑︣︗﹞﹥ 

 .(IFAC) ︧︀︋︡اران ﹩﹚﹚﹝﹛ای ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا ﹤﹁︣ ر﹁︐︀ر ﹟﹫آ
﹎︋ ﹤︣︒ و ︋︣ر︨﹩ در ﹢زه اد︋﹫︀ت ︧︀︋︡اری در ار︑︊︀ط ︋︀ ا︨︐﹆﹑ل ادا﹝﹥ دارد، ا﹝︀ در د﹡﹫︀ی وا﹇︺﹩ در︋︀ره ر﹁︐︀ر و ﹋︣دار ︧︀︋︡اران ﹋︪﹢ر 

﹝︀ و ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹡︴︊︀ق ر﹁︐︀ر آ﹡︀ن ︋︀ ︲﹢ا︋︳ ا︨︐﹆﹑ل ﹋﹞︐︣ ︮︊️ ︫︡ه ا︨️. 
 ﹝﹢︲﹢ع ︋︒ ﹝﹫︤﹎︣د ︫﹞︀ره  ﹤︪︣﹡ 84︧︀︋︣س ︋﹥ «ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س» ا︠︐︭︀ص دارد. ︪︨︣︎︀ی ز︣ در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ︋︒ ﹎︢ا︫︐﹥ 

:︫︡
• ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه در ﹋︪﹢ر ﹝︀ «ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س» ︋︣ای ذ﹠﹀︺︀ن ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا﹨﹞﹫️ دارد؟ آ︀ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ﹉ د︾︡︾﹥ ︗︡ی ا︨️؟  

• ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ︀︑ ︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹥ ا﹡︡ازه ﹝︧︐﹆﹙﹠︡؟ آ︀ ︋︣ر︨﹩ ︀ ﹎︤ارش ر︨﹞﹩ در ا﹟ ︋︀ره ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️؟
• ﹥ ﹝﹢ارد ﹝﹞﹩ ︑︀﹋﹠﹢ن از ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ د︡ه ︫︡ه و ﹝︣ا︗︹ ذ ︳︋︣﹍﹢﹡﹥ ︋︀ آن ︋︣︠﹢رد ﹋︣ده ا﹡︡؟

• ︣︐﹝﹞﹟ ︠︴︣ ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹋︡ا﹝︧️ و ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ︋︀ آن ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋︣د؟
• ﹝﹆︣رات ا︨︐﹆﹑ل، در آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹥ ︑﹀︀و︑︀ی ﹝﹞﹩ ︋︀ ﹨﹛ دار﹡︡؟

• در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹝﹆︣رات  ︩︧︠︣︀︋︣س ﹥ آ︔︀ر و ﹡︐︀︖﹩ دا︫︐﹥ ا︨️؟ آ︀ ︋﹥ ار︑﹆︀ی ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ا︨️؟ آ︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋︀زار ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣﹩ را ﹋﹞︐︣ ﹋︣ده ا︨️؟

• آ︀ وا﹎︢اری ﹋︀ر از ︵ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︧︣ــ︀︋︣س ﹝︧ــ︐﹆﹏، ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ﹝﹆︣رات ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ا﹜︤ام ︫︡ه، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ا︨︐﹆﹑ل ︋﹫︪︐︣ 
︧︀︋︣س ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡؟

• ︋︣ای ︋︀﹐︋︣دن ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹥ را﹨﹊︀ری ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟
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﹩﹞﹑︨ ︀︲︣﹞﹑︾
﹝︪︀ور وز︣ راه و︫︨︣︀زی در ا﹝﹢ر ︧︀︋︡اری،

﹩︐﹋︫︣ ️﹫﹝﹋︀ و ا︮﹢ل ﹩︨︣︋︀︧

﹩︀︴︻ ︀ر﹫﹞︀﹋
︣﹋️ ا︣ان ︠﹢درو ﹝︺︀ون ا﹇︐︭︀دی︫ 

﹩﹞︀﹞ ︣︮︀﹡
️ ﹝︡︣ه ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان. ﹫﹨ ﹢︱︻

د﹋︐︣ يداهللا مكرمى
︨︣د︋﹫︣ ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س

د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩
︋﹥ ﹝﹫︤﹎︣د ا﹟ ︫﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ︠﹢ش آ﹝︡︡. ﹎﹀︐﹍﹢ را 
از ا﹠︖︀ آ︾︀ز ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹨﹞﹫️ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س در ﹋︖︀︨️ و 
آ︀ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س در ﹋︪﹢ر﹝︀ن ﹉ د︾︡︾﹥ ︗︡ی ا︨️؟ 

﹩﹞︀﹞
 ︿︣︺︑ را ﹩︨︣︋︀︧ ،︊︀رت︻ ﹉ در ︀ ﹤﹝﹚﹋ ﹉ ا﹨﹫﹛ در﹢︋ ︣﹎ا
﹋﹠﹫﹛  ﹜﹫﹢﹍︋ ︡︀︋︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻︊︀ر︑︧️ از رو﹡﹞︀﹩ از ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ و ︫﹀︀ف ︨ــ︀زی آ﹡︀؛ ا﹎︣ ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ﹡︐﹢ا﹡︡ ا﹟ ﹋︀ر 
را ︋﹊﹠︡  ﹩﹠︺︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م ﹡︪︡ه ا︨ــ️. ︧︀︋︨︣﹩ ز﹝︀﹡﹩ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را رو︫ــ﹟ و ︫ــ﹀︀ف ﹋﹠ــ︡ ﹋﹥ در ︻﹞﹏ 
﹝︧︐﹆﹏ و ﹁︀رغ از ﹁︪︀ر و آ︑﹢ر︑ ﹤︐﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ه ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡ 
︡﹝︀ت  ︣ای ا﹡︖︀م︠  ︣ط ﹐زم︋   ︫︦  ︎.﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ آن ا︨︐﹆﹑ل ﹤  ︋﹤﹋
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩، ا︨︐﹆﹑ل ا︨ــ️. ︠﹢ب ︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐﹆﹑ل 
دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ در ا︋︐︡ا ︠﹢د︑︀ن ا﹡︧︀﹡﹩ دارای ︮﹀︀ِت 
︮﹑﹫️ ا︠﹑﹇﹩، ︫ــ︖︀ع، ﹝︧ــ﹢ل و در︨ــ︐﹊︀ر ︋︀︫﹫︡. دوم 
﹠﹍﹫﹟ ﹡︊︀︫︡ ﹋﹥ در ︻﹞﹏ ︋﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ﹝﹠︖︣  ﹨︤﹠﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل آ﹡﹆︡ر︨ 
︫﹢د. ︺﹠﹩ از ︫﹞︀ در ﹝﹆︀︋﹏ در ️﹁︀﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︑︀ن، ا︨︐﹞︣ار ﹋︀ر 
︣﹁﹥ ای ︑︀ن و ﹝﹠︤وی ﹡︪ــ︡﹡︐︀ن ﹞︀️ ﹋︀﹁﹩ ︋︪﹢د ︑︀ ا﹟ ︫︣ط 

︋﹠﹫︀﹡﹩ ︺﹠﹩ ا︨︐﹆﹑ل ︑﹆﹅ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. 

﹩﹞﹑︨
 ︡﹫﹚﹆︑ ︀﹡ــ﹥ از آ﹋ ﹩︀︴﹫﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩ز﹡︡﹎ــ ﹩︴﹫﹞ ــ︀ در﹞
﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ (﹋︪﹢ر﹨︀ی ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥ ︮﹠︺︐﹩)، ︫︊︀﹨️ ز︀دی ﹡︡ار﹛. در 
 ﹩﹎︥و  ﹩︮﹢︭  ︩︠ ︀﹜︀︨️ ﹋﹥ در︋   ︨﹩︐︺﹠  ︮﹤︐﹁︪︣﹫ ﹋︪﹢ر﹨︀ی︎ 
︭﹢︮﹩ ﹇﹢ی و ﹇︡ر︑﹞﹠︡ی  ــ︩︠  ا︨ــ︐﹆﹑ل و︗﹢د دارد و در ﹋﹏،︋ 
دار﹡︡ ﹋﹥ ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀، ﹇︊﹏ و ︋︺︡ از ا﹡﹆﹑ب، درا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︫︊︀﹨️ ﹐زم 
︋﹥ آن ︗﹢ا﹝︹ را ﹡︡ارد. در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ از د﹨﹥40 ︋﹥ ︋︺︡ ا﹇︐︭︀د ︮﹠︺︐﹩ 

︑﹢︨︺﹥ ︀﹁️ و ︋﹥ ︑︊︹ آن  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︫﹊﹏ ︗︡ی ﹎︣﹁️. 
ا﹇︐︭︀د ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞ــ︡ه ا﹇︐︭︀د دو﹜︐﹩ ا︨ــ️ و و﹇︐﹩ 
در ا﹇︐︭ــ︀د ر﹇︀︋️ ﹡︡ار﹛، ا﹟ ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ︠﹫﹙﹩ ز︀دی ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︋﹢ا﹨﹫﹛  ︩︋ ﹉︣﹁﹥ ای ︋︀ و︲︺﹫︐﹩ ﹝︪ــ︀︋﹥ و︲︺﹫︐﹩ ﹋﹥ در 
 .﹜﹫︫︀ ﹠︺︐﹩ ︀﹋﹛ ا︨️، دا︫︐﹥︋   ︮﹤︐﹁︪︣﹫ ︾︣ب و در ﹋︪﹢ر﹨︀ی︎ 
و﹇︐﹩ ا﹇︐︭︀د ر﹇︀︋︐﹩ ﹡︡ار﹛، ز︀د ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د را︗︹ ︋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل 

︮︊️ ﹋︣د. 
 ﹤﹋ ﹟ا︨ــ︐﹆﹑ل دو ︻︀﹝﹏ ا︨︀︨﹩ دارد؛ اول ا ︒ از ﹡︷︣ ﹝﹟،︋ 
ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹨︣ ︫ــ︭﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ دا﹡︩ وی ﹝︣︑︊︳ ا︨️ ︑︀ ︋﹥ 
﹫︤﹨︀ی د .︣﹍︺﹠﹩ ا﹎︣ ﹋︧﹩ در ﹋︀ر ︠﹢دش ︮﹑ ️﹫︣﹁﹥ ای 
دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︫ــ︀﹝﹏ دا﹡︩ ﹨﹛ ا︨️، ︠﹢د︋﹥ ︠﹢د آدم ﹝︧︐﹆﹙﹩ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ︣ا ﹋﹥ ︋﹥ ﹨﹫︘ ﹫︤ی ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. دو﹝﹫﹟ ︻︀﹝﹏ 

﹁︫︣︀د ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩
﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن ﹏﹞︀︻ ️ ﹫﹨ ﹢︱︻

د﹋︐︣ ︗﹢اد ︋︧︐︀﹡﹫︀ن
﹝︣﹁ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ﹏﹞︀︻︣︡﹢ران

٣٩

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از: ﹋︫︣
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﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥ ا︨︐﹆﹑ل 
﹝︀﹜ــ﹩ ﹡︡ارد، ︻︤ت و ا︐︣ام ﹨﹛ ﹡︡ارد. در ︗︀﹩ ﹋﹥ ا﹇︐︭︀د ر﹇︀︋︐﹩ 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا ﹩﹝﹞ ا︨︐﹆﹑ل ﹝︀﹜﹩ ﹡﹆︩ ︋︧﹫︀ر ،️︧﹫﹡
 ️︊︮ ︣︑ ﹌﹡︎︣ر ﹩﹚﹫︠ ︡︀︋ ︣انرا︗︹ ︋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹝︀﹜﹩ در ا
︉ ﹋︀ر را آ﹡﹆︡ر  ︀︮ ︀︋ ︀﹞︣﹁ان ﹝︓︀ل، ﹝﹫ــ︤ان را︋︴﹥ ﹋︀ر﹢﹠︻ ﹤︋ .﹜﹫﹠﹋
﹝ــ﹛ ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠﹛ ﹋﹥ ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹝︀﹜ــ﹩ را. ︠﹑︮﹥ ﹋﹠﹛، دو 
﹫︤ی ﹋﹥ ︫︭﹫️ ا﹡︧︀ن را ﹝﹩ ︨ــ︀زد  ️﹫﹑︮ ﹩﹊︣﹁﹥ ای 

ا︨️ و د﹍︣ی ا︨︐﹆﹑ل ﹝︀﹜﹩. 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

 ﹩︪︋ ﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن︡︠ ﹤دن ︋︣ای ارا﹢︋ ﹏﹆︐︧﹞ ﹩﹎︥و ︀آ
﹥ ا︮﹢ل و ︲﹢ا︋︳ و ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی  ﹢ا﹨﹫﹛︋  ا﹨﹞﹫️ ︗︡ی دارد ﹋﹥︋ 
︍︣داز﹛؟ آ︀ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ا︮﹢ً﹐ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س  د﹍︣ش︋ 

﹉ د︾︡︾﹥ ا︮﹙﹩ ا︨️؟
﹩﹞﹑︨

﹝ــ﹟ ا︻︐﹆ــ︀د دارم ﹋﹥ اً︮﹑ د︾︡︾ــ﹥ ای و︗﹢د ﹡︡ارد. ــ︣ا ︀︋︡ در 
ا﹇︐︭︀د ︾﹫︣ر﹇︀︋︐﹩ د︾︡︾﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡؟ د︾︡︾﹥ 
ز﹝︀﹡﹩ ︎﹫︩ ﹝﹩ آ︋ ﹤﹋ ︡︒ ﹁︧︀د در ﹋︪﹢ر و ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹁︧︀د ︋︧﹫︀ر 
︗︡ی ︑﹙﹆﹩ ︫ــ﹢د و ﹝︧﹢﹐ن ﹋︪﹢ر ︋︀ور دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹊﹩ از 
︣ای  ︢︍︣﹡︡ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ﹀︀﹁﹫️ ا︨️ و︋  ︻﹢ا﹝﹏ ﹁︧︀د، ﹡︊﹢د︫ 
︋︣︵︣ف ﹋︣دن ﹁︧ــ︀د ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡، ︧ــ︀︋︡ار و ︧︀︋︣س ︣﹁﹥ ای 
﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹋﹫︧️ و  ا︨ــ️. آن ﹝﹢﹇︹ ﹋﹛ ﹋﹛ د︾︡︾﹥︎ 
 ،︫︡︀︋ ︡︀︋ ﹩︐﹫︭︫ ﹤﹥ ﹡﹆︩ و ا﹨﹞﹫︐﹩ در ︋︣﹇︣اری ︫﹀︀﹁﹫️ 

دارد و ا︨︐﹆﹑ل ︋﹥ ﹥ ﹝︺﹠︀︨️؟ 

د﹋︐︣ ︋︧︐︀﹡﹫︀ن
ا﹡︧ــ︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩ ︨ــ﹢د︗﹢ ا︨️. ﹡﹍︣ش ا﹡︧ــ︀ن ︨﹢د︗﹢ در 
﹝﹢﹇︺﹫︐︀ و ﹡﹆︪ــ︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ️. ︻﹆﹏ ﹝︡﹡﹩ ا﹡︧︀ن 
﹊ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آن ﹋﹥ در︋ــ︀ره ﹨︣ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹇︱ــ︀وت ﹝﹩ ﹋﹠︡ و 
︣ ︔︣وت او   ︋︀ ز﹡︡﹎ــ﹩ او ︳ــ︣ا  ︫︣  ︋︀ ︫ــ️ او﹢﹡︨︣ ︣ ﹇︱︀وت او︋ 
ا︔︣﹎︢ار ا︨ــ️، ﹝︧︐﹆﹏ ︋︀︫︡. ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︨ــ︀س، و︗︡ان ︻﹞﹢﹝﹩ 
︗︀﹝︺﹥ ﹡﹞﹩ ︢︎︣د ﹋﹥ ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥ ﹇︱︀وت ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︊︀︫︡. 
ا︵﹑︻︀ت و ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ا﹇︐︭︀دی ا︨︐﹀︀ده 
﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س ︀︎﹥ ا︮﹙﹩ ا︸︀ر﹡︷︣ او 
﹡︧︊️ ︋﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ذ﹠﹀︺︀ن ﹎︤ار︫︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹫︤ ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹇︱︀وت ︧ــ︀︋︣س ︋︣ ︔︣وت آ﹡︀ن ا︔︣ 

﹝﹩ ﹎︢ارد، د︾︡︾﹥ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن را در ︨︣ دار﹡︡.
از ︵︣ف د﹍︣، ا﹡︧︀ن ︋︣ا︨︀س ︾︣︤ه ︋﹥ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︠﹢د 
︑﹞︀﹏ ︋﹫︪ــ︐︣ی دارد و در ﹡︐﹫︖﹥ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا︨︐﹆﹑ل ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ 
 ﹟︧︀︋︣س ﹡︡ارد. ︋﹠︀︋︣ا او در ︑︱︀د ︋︀︫︡، ︻﹑﹇﹥ ای ︋﹥ ا︨︐﹆﹑ل
﹡﹞﹩ ︑﹢ان در︋︀ره ﹡﹍︣ش ذ﹠﹀︺︀ن ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل 
︧︀︋︨︣︀ن ﹊﹛ ﹋﹙﹩ ︮︀در ﹋︣د. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ د︨︐﹥ ای از ذ﹠﹀︺︀ن 
﹩ ا︨︐﹆﹑ل  ︀︫﹠︡ و د︨︐﹥ ای د﹍︣ در︎  ﹩ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س︋  در︎ 
 ︀﹡︣ان ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ و وا︋︧ــ︐﹍︀ن آ︡﹞ ﹤﹋ ️︡ا︫ــ︐﹟ او. ︵︊﹫︺﹩ ا︨ــ﹡
 ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ در ﹤ دو﹜︐ــ﹩ و ︩︋ در ﹤ ،ــ︡ ﹋︀ر﹋﹠︀ن﹠﹡︀﹝﹨
﹥ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س دار﹡︡. ︗︤و ا﹁︣ادی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹏ ﹋﹞︐︣ی︋ 

د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩
آ︀ ﹎︤ار︫︀ی ر︨﹞﹩ در︋︀ره و︲︺﹫️ ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹟︣︐﹝﹞  ︀﹝︫  ︣︷﹡ ﹤︋ ﹝﹩ ︫ــ﹢د؟   ︪︣︐﹠﹞ ا︣ان   ﹩︨︣︋︀︧
 ︡︀︋ آن ︀︋ ﹤﹡﹢﹍ ︧︀︋︣س ﹋︡ا﹝︧️ و ا︨︐﹆﹑ل ︰﹆﹡ ︣︴︠

﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋︣د؟
﹩﹞︀﹞

﹝﹟ ︑︀ ︋﹥ ︀ل ﹎︤ار︫ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹢︲﹢ع آن ︋︣ر︨ــ﹩ و ﹎︤ارش و︲︺﹫️ 
 ﹤ و ﹩﹝︨ر ﹤ ،︡︣ان ︋︀︫ــ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ا︨ــ︐﹆﹑ل
︾﹫︣ر︨ــ﹞﹩ ﹡︡︡ه ام. ﹡﹞﹩ دا﹡﹛ ﹨﹛ آ︀ در ︗﹢ا﹝︹ ﹝︣︗︹ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︀را﹝︐︣ی  ﹠﹫﹟ ﹎︤ار︀︫﹩ ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ﹡﹥؟ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س︎ 
از ﹡﹢ع ︎︀را﹝︐︣﹨︀ی ر︤﹫﹁ ︀ ﹩︲︀﹉ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ︋︐﹢ان ︋﹥ د﹇️ آن را 
︑︺︣ــ︿ و ا︭︀ ﹋︣د. ﹝︴︀﹜︺﹥ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹨﹛ ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه 
 ﹩︀︫︤ار﹎ ﹟﹫﹠ ﹤︋ ﹟︐︠︎︣دا ،﹩﹎︥﹝︴﹙︉ ا︨ــ️ و ﹨﹞﹫﹟ و ﹟﹫﹝﹨
را د︀ر ︀﹜︩ ︗︡ی ﹝﹩ ﹋﹠︡. ر︨﹫︡﹎﹩ ︀ ﹋﹠︐︣ل ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س 

:﹩﹞﹑︨

آن ﹫︤ی ﹋﹥

در ︋︒ ا︨︐﹆﹑ل

 ﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤︋

︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️

ا︨︐﹆﹑ل ﹝︀﹜﹩ ا︨️

۴٠
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﹝︧ــ﹙﹥ ای ︎﹫︙﹫︡ه و ︋﹥ ︫ــ︡ت ︧︀س ا︨ــ️ و در ︻﹫﹟ ︨︀د﹎﹩ 
 ﹏﹝︐﹞ (︪︀و﹡︡ی و ا﹝︓︀ل آن﹢︠ ،﹩﹛︀﹞ ﹤︴︋︡ا︫︐﹟ را﹡) ︣ی﹨︀︸
︣﹋︣دن و ا﹝︱︀ی   ︎﹅︣︵ ︀ده آن از ︀︵﹠﹩ ا︨️. ︸︀﹨︨︣   ︋﹩﹎︡﹫︙﹫︎
﹁︣﹝︀ی را ︀︑ ︕︡ودی ﹇︀︋﹏ ︋︣ر︨﹩ ا︨️، و﹜﹩ ا︨︐﹆﹑ل ︋︀︵﹠﹩ 
 ﹤﹫︑ ︣و﹠ا︨ــ︐﹆﹑ل وا﹇︺﹩ ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ﹇︀︋﹏ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹡﹫︧️. از ا ︀
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨﹠︀دی ﹝︀﹡﹠︡ ﹎︤ارش و︲︺﹫️ ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی

را ﹡﹥ ﹫︮ و ﹡﹥ ︻﹞﹙﹩ ﹝﹩ دا﹡﹛. 
د﹋︐︣ ︋︧︐︀﹡﹫︀ن

﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ در ︗︣︀ن ﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︗︀﹝︺﹥ 
︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان ﹇ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹨︣ ︨ــ︀﹜﹥ ︋︀ ﹝︺﹫︀ر 
︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه در آ﹫ــ﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︗︀﹝︺﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و 
︀﹇﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. ا﹜︊︐ــ﹥ ﹢ن ا︵﹑︻︀ت  ا︵﹑︻ــ︀ت آن در ︗︀﹝︺ــ﹥︋ 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︐︪︀ر ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، 
﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ا︨︐﹆﹑ل ﹡﹫︤ ﹝﹠︐︪︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ︠︀ص، ا﹜︊︐﹥ ︐﹩ ا﹎︣ در وا﹇︹ ﹝︧︐﹆﹏ ︻﹞﹏ ﹋﹠﹠︡، از 
د︡﹎︀ه ︋﹫︣و﹡﹩ ﹥ در دا︠﹏ ﹋︪ــ﹢ر ﹥ در ︠︀رج از آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

﹝︧︐﹆﹏ د︡ه ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡.
 ︘﹫﹨ ﹩︨︣︋︀︧ ،︧︡ــ︀︋︣س ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ ︣﹎ا
️ ﹡﹫︀﹁︐﹠﹩ ا︨️.  ارز︫﹩ ﹡︡ارد؛ ﹨︣ ﹠︡ ﹨﹛ ا︨︐﹆﹑ل ﹋︀﹝﹏، د︨
 ﹜﹨ ︡︀︋ ،ــ︩ ا︻︐︊︀رد﹨﹩ ︠ــ﹢د﹆﹡ ︩︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︣ای ا﹁︤ا
﹝︧︐﹆﹏ ︋︀︫﹠︡ و ﹨﹛ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋﹥ ﹡︷︣ ︋︨︣﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︨︐﹆﹑ل 
︧ــ︀︋︣س در اد︋﹫︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︀﹝﹏ دو ︋︩ ا︨︐﹆﹑ل 

︸︀﹨︣ی و ا︨︐﹆﹑ل ذ﹨﹠﹩ ︀ ︋︀︵﹠﹩ ا︨️.
ا︨ــ︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی ︎︣﹨﹫︤ از ︫ــ︣ا︴﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ︋︨︣ــ︡ 
 ﹟﹊﹝﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ای ﹤﹁︣ ︡و ︑︣د ﹩﹁︣︵ ﹩ در︨︐﹊︀ری و︋ 
ا︨️ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. دا︫︐﹟ ﹝﹠︀﹁︹ در وا︡ ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩، 
 ️﹁︀︀ر، در﹋ ︉ ︀︮ ︀︋ ﹩﹎︀ری و ︠︀﹡﹢اد︖︑ ،﹩︭︫ ﹤︴︋دا︫︐﹟ را
︉ ﹋︀ر، ارا﹥ ﹨﹞︤﹝ــ︀ن ︠︡﹝︀ت ︾﹫︣ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩  وام از ︀︮ــ
︉ ﹋︀ر و وا︋︧ــ︐﹍﹩ ︋﹥  ︀︮ ︀︀ر، ار︑︊ــ︀ط دراز﹝︡ت ︋ــ﹋ ︉ ︋﹥ ︀︮ــ

︉ ﹋︀ر از ﹝﹢ارد ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی ا︨️. ︀︮ ﹤﹝︤﹛ا ﹅
︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ذ﹠﹀︺︀ن  ︀︫﹠︡ و﹜﹩︨  ا﹎︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︧︐﹆﹏︋ 
د﹍︣ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︋︀ور ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ︧︀︋︨︣︀ن ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹡﹆︪﹩ 

.︡﹠﹠﹋ ︀﹀︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︫ا︻︐︊︀ر ﹎︤ار ︩در ا﹁︤ا
از آن ﹝﹞︐︣ ا︨︐﹆﹑ل ︋︀︵﹠﹩ ︀ ذ﹨﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه 
 ︀ ︀︵﹠﹩ ︧︀︋︣س︋  ﹠︀︨ــ︀﹩ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹡﹫︧️. ا︨︐﹆﹑ل︋  و︫ 

در︨︐﹊︀ری او ﹨﹞︣اه ا︨ــ️ و ﹢ن ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹫︧️، ﹇︀︋﹏ 
﹋﹠︐︣ل ﹨﹛ ﹡﹫︧️.

﹠︀﹡︙﹥ ︫ــ︣ا︴﹩ در ﹋︪ــ﹢ر ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣د︡ه ﹋﹥ ︧ــ︀︋︡اران 
︉ و﹋︀ر  ر︨﹞﹩ از ﹝﹫︀ن ا﹁︣اد در︨︐﹊︀ر ا﹡︐︀ب ︫︡ه و ﹁︱︀ی ﹋︧
﹢ا﹨﹠︡   ︠﹩﹠︵︀ ﹫︪︐︣ ︧︀︋︨︣︀ن ا︨︐﹆﹑ل︋  ︀︫ــ︡،︋  ︣رو﹡﹅︋  آ﹡︀ن︎ 

دا︫️.
﹩﹞︀﹞

در ا﹠︖︀ ﹝﹟ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ︋﹥ ︎︨︩︣ اول ︫﹞︀ ﹋﹥ در ︫︣وع ︗﹙︧﹥ 
﹝︴︣ح ﹋︣د︨︀︎ ︡ ︋︡﹨﹛. ذ﹠﹀︺︀ن ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︀ ذ﹠﹀︺︀ن 
﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹎︣وه در︠﹢ر ︑﹢︗ــ﹩ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥ 
﹝﹠︀﹁︺︪ــ︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ﹜︤وم ﹨﹛ ︗️ ﹡﹫︧ــ️؛ ︺﹠ــ﹩ ﹝﹠︀﹁︺﹩ ﹋﹥ 
 ︀ ،︡ار ا﹇﹙﹫️ دارد﹞︀︨ــ ﹤﹋ ﹩︺﹁︀﹠﹞ ︀ ،دارد ️︣︓﹋︡ار ا﹞︀︨ــ
﹝︡︣ دارد، ︀ ا︻︐︊︀رد﹨﹠︡ه دارد، در وا﹇︹ در ︗ ﹉️ ﹡﹫︧ــ️. 
︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹡﹢ع ︋︣︠﹢رد ذ﹠﹀︺︀ن ︋︀ ﹝︧ــ﹙﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧ــ︀︋︣س 
﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏   ︋︣﹍︣وژه د  ︎︀︑ ﹩︨︣︋︀︧ ︣وژه  ︎﹉ ا︨️ از ﹟﹊﹝﹞
﹝︐﹀︀وت ︋︀︫︡؛ ا﹝︀ ︋﹥  ﹨︣ ︀ل، ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ︋︣ای ︋︣︠﹩ 
ذ﹠﹀︺︀ن، ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ و ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛، 

ا﹨﹞﹫️ دارد. 
︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥ ︋ــ︣ای در︀﹁️ وام از ︋︀﹡ــ﹉ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ا︨️، ﹨︡ف ﹝︪︭﹩ دارد و ا︨︐﹆﹑ل 
︧ــ︀︋︣س ︋︣ای او ﹝︧﹙﹥ ای ﹡﹫︧ــ️. در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ا︐﹞︀ل، 
ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧ــ︀︋︣س آن ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ︋︀﹡﹉ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ 
﹫﹟ ر﹁︐﹟ ﹝﹠︀︋︹ ︋︀﹡﹉  ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︑﹙﹆﹩ ︫ــ﹢د؛ ︣ا ﹋﹥ ر︧ــ﹉ از︋ 
و︗﹢د دارد. ︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︨︀﹝︡ار ا﹇﹙﹫︐﹩ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︋︣ 
︫︣﹋️ ﹡︡ارد، در ﹝﹆︨ ︀︋ ﹤︧︀︀﹝︡ار ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه ︋︣ای ا︨︐﹆﹑ل 
 ﹟︀ل، ا ︣﹨ ا︨️. در ﹏︀﹇ ︣ی︐︪﹫ ︧﹫︀ر︋  ︧ــ︀︋︣س ا﹨﹞﹫️︋ 
︎︨︣ــ︩ ︗﹢اب ﹍︀﹡﹥ و ﹝︪ــ︭﹩ ﹡︡ارد. ا﹝ــ︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︴﹆﹩ 
ذ﹠﹀︹ ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹎︣ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س 
 ﹩︐آن ﹎︤ارش ︋﹥ را ﹤︋ ︣﹍︋︀︫ــ︡، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧﹙﹛ د ︡دارای ︑︣د

ا︑﹊︀ ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
︑︺︣ــ︿ ا︨ــ︐﹆﹑ل در آ﹫ــ﹟ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁ــ﹥ ای ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ و 
︣ای ﹝︓︀ل، در ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د  رو︫ــ﹟ ﹡﹫︧ــ️.︋ 
﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ر﹁︐︀ری دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹠︖ــ︣ ︋﹥ ﹡﹆︰ 
در︨︐﹊︀ری، ︋﹩ ︵︣﹁﹩، ︮︡ا﹇️، و ﹝︀︧﹙﹩ از ا﹟ ﹇︊﹫﹏ ﹡︪﹢د. 
︺﹠﹩ ︠﹢د ا︨ــ︐﹆﹑ل را از ا︣︺︑ ﹅︣︵ ﹟︿ ﹋︣ده و در ﹨﹞︀﹡︖︀ 
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﹇﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹨﹞﹥ ﹝﹢ارد ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل را ︑﹢︲﹫ داد. 
﹡﹊︐﹥ ﹝﹛ ا﹠︧ــ️ ﹋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹝﹢︲﹢︻﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹨﹛ ︋﹥ 
︫︭﹫️ ا﹡︧ــ︀﹡︀ ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد و ﹨﹛ ︋﹥ ︋︒ ارز ︫︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ 
﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️. در ︗︀﹝︺ــ﹥ ای ﹋﹥ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇ــ﹩ از ﹡︀﹫﹥ ﹝︣ا︗︹ 
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ و ︑︭﹞﹫﹛ ︨ــ︀ز ز︣ ﹁︪︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡، و در وا﹇︹ ا︠﹑ق در 
︨︴ در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ از ︨﹢ی ﹨﹞﹫﹟ ﹝︣ا︗︹ ︋︀ر﹨︀ ﹡﹆︰ ﹝﹩ ︫﹢د، 
 ﹜﹞ ﹤︾︡︾د ﹉ ی ︋﹢دن ا︨︐﹆﹑ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان ّ︡ د﹍︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د از ︗

︮︊️ ﹋︣د.
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩ 

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︣﹋️ ا︣ا﹡﹩︨   ︫﹉ ︀ر︗﹩ در  ︠﹤︧︨﹣﹞ ﹉ ︣﹎ا
﹋﹠︡، در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋﹆﹫﹥ ﹝︐︽﹫︣﹨︀ را ﹡︡︡ه ︋﹍﹫︣﹛، ︨ــ︣اغ 
﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹝﹩ رود و ا﹎︣ ﹎︤ارش ︧︀︋︣س و︲︺﹫️ 
را ︋﹥ ﹡﹢ ﹝︴﹙﹢ب ﹡︪︀ن د﹨︡ ︋︀ ︠﹢دش ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹋﹥ ︠﹢ب در 
︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا︨︐﹆﹑ل ا ﹟︧︀︋︣س ﹉ ︋︀︫︡، ا﹟ ﹎︤ارش 
 ،︫︡︀︋ ﹉ ︧︣︀︋︣س ز ﹟در︨️ ا︨ــ️. ا﹎︣ ا︨︐﹆﹑ل ا
﹝﹫︤ان ا︑﹊︀ ︋﹥ آن ︀︎﹫﹟ ﹝﹩ آ︡. از ﹡﹍︀ه ︠︀ر︗﹩، از ﹉ ﹡﹍︀ه 

︋﹩ ︵︣ف، ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ا︣ا﹡﹩ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩

در ﹡︷ــ︀م ا﹇︐︭︀دی ︋︀ ا﹝﹢ری در ار︑︊︀ط ﹨︧ــ︐﹫﹛ ﹋ــ﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢م در 
آ﹡︖︀ ﹜︀ظ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹝︓﹏ ︋︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥، ﹡︷︀م ︋︀﹡﹊﹩، ﹡︷︀م ︋﹫﹞﹥ ای 
و ﹡︷︀﹝︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری. در ︀﹞︀︷﹡ ﹟﹫﹠﹩ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س 
﹝︺﹠︀دار ا︨ــ️. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ در ﹡︷ــ︀م ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی ا﹇︐︭︀دی 
﹋︪ــ﹢ر، و ︀︫︡ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︋︀﹁️ ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر، ﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︩ ﹝︀﹜﹩ و﹇︐﹩ وارد  ︣︻﹊︦ در︋  ︀﹐﹩ ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ا︨ــ️؛ ا﹝︀︋  ︗︀﹍︀ه︋ 
︨︀زو﹋︀ر ︋︀زار ︨︣﹝︐﹫︨︀︧ ﹜﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ ،﹜﹢︫ ﹩﹞ ﹤︀︀ی ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای 

ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ا︻﹞︀ل ︫︡ه ا︨️. 
ا﹝︀ ︋﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡؛ در ﹨﹞﹥ ︨ــ︀﹜︀ی ﹎︫︢︐﹥ ︀﹊︫ ︡﹠️ از 
︀﹜︀ی  ︀ر در ﹨﹞﹫﹟︨   ︋︡﹠ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️؟ ﹜﹋︀﹞ ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در

ا︠﹫︣ ︧︀︋︣س را ︋︣ای ︨︀︎ ︠﹢ا﹨ِ﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹇︱︀﹩ ا︱︀ر ﹋︣ده ا﹡︡؟ 
 ﹤ ︀ی ﹝︀﹜﹩ آ︫﹊︀ر ︫︡، ﹡︐﹫︖﹥ اش﹫ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ر︨﹢ا ︀﹊︣﹞در ا
︋﹢د؟ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︻︀﹜﹩ ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︋︀ ﹉ ︨︀︠︐︀ر دو﹜︐﹩ 

در ا﹟ ﹋︪﹢ر ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️. در ا﹡﹍﹙﹫︦ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر را ﹋︣د﹡︡.
﹠︪ــ﹫﹠﹫﹛  ︣ا﹡ــ︀ ﹥ ﹋︣د﹛؟ ﹨︣ ﹆︡ر دور ﹝﹫︤︋  ﹝ــ︀ در ﹝﹆︀︋﹏︋ 
︋︀ ﹨﹞﹢﹍︋ ،﹜﹫﹠﹋ ️︊︮ ︣﹍︡﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹨︧ــ︐﹫﹛، ︑︀ 
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ذ﹠﹀︺︀ن ا﹟ ا︨ــ︐﹆﹑ل را ﹡︊﹫﹠﹠︡ و ︋﹥ آن ا︻︐﹆︀د ﹡︡ا︫ــ︐﹥ 

︋︀︫ــ﹠︡، ﹨︣ ﹆︡ر ︋﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ ︑﹢ا﹡︀﹩ اــ﹟ را دار﹛ ﹋﹥ ︠︡﹝︀ت 
 ︭︣﹠﹞ ــ﹟ ︠︡﹝︀ت︀ن ا︺﹀﹠ا﹝︀ ذ ،﹜﹫﹠﹋ ﹤ــ︣دی ارا﹁ ﹤︋ ︭︣﹠﹞
︋﹥ ﹁︣د را ﹡︊﹫﹠﹠︡، ︫ــ︀︡ در ︋﹥ روی ﹨﹞︀ن ︎︀︫ــ﹠﹥ ای ︋︙︣︠︡ ﹋﹥ ︑︀ 

 ﹐︀︣︠﹫︡ه ا︨️. 
ا﹝︀ ﹋﹙﹫︡ ﹨﹞ــ﹥ ا ،︀﹠︺﹠﹩ ︻﹞﹢د ︠﹫﹞﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩، واژه 
 ︡︀︋ ︡﹨︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د ا︨︐﹆﹑ل ا︨ــ️. ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︠︡﹝︀ت
﹡︪︀ن ︋︡﹨︡ و ذ﹠﹀︺︀ن ا﹟ ا﹝︣ را ︢︍︋︣﹡︡ ﹋﹥ ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️. ﹋︧﹩ ﹋﹥ 
︀︫︡، ا﹎︣ ﹨﹛ در ﹎︫︢︐﹥  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹋︀رش دا︫︐﹥︋  دا﹡︩ ﹋︀﹝﹏ ﹡︧︊️︋ 
 ﹫︭︑ ا﹡︡ ︠﹢دش را﹢︑ ﹩﹞ ﹩︐︣ی ﹡︀در︨︐﹩ دا︫︐﹥، ︋﹥ را﹫﹎ ︹︲﹢﹞
︣ای ا︨ــ︐﹆﹑ل در  ﹀︀︑﹩ ﹋﹥ در آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای︋   ︮﹟ا ﹤﹝﹨ .︡﹠﹋
﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨ــ️، ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹨︡ف ﹡﹫︧️. ا﹎︣ ︠︣و︗﹫︀ی 
 ﹟﹝︴﹞ ﹜﹫﹡︧ــ︀︋︣س، ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ ︋︀︫ــ︡، در آن ︮﹢رت ﹝﹩ ︑﹢ا ︀ر﹋

︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ا︨︐﹆﹑ل وا﹇︺﹩ ︧︀︋︣س ﹀︶ ︫︡ه ا︨️. 
 ﹩︀︴︻ 

︗︀﹡﹩ ︫︡ن ا﹇︐︭︀د ︋︀︻︒ ︋︣وز ︑﹛﹢︀ی ︋︧﹫︀ر ﹎︧︐︣ده در د﹡﹫︀ی 
︑︖︀ری و ︣﹁﹥ ای ︫ــ︡ه ا︨️. ︗︀﹡﹩ ︫ــ︡ن ﹡﹥ ︑﹠︀ ︋︣ ︑︖︀رت 
︣ ︣﹁﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹡﹫︤ ︑︃︔﹫︣ ﹎︢ا︫ــ︐﹥ ا︨️. ﹋﹫﹀﹫️ ﹨﹛ در   ︋﹤﹊﹚︋
﹨︣ ︣﹁ــ﹥ ﹝﹆︡﹝﹥ ورود ︋﹥ ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ا︨ــ️. ︡︎︡ه ای ﹋﹥ در 
﹢﹍︨︀﹩ و ﹝︡﹞ ️﹫﹛﹢︧︣ان،  ﹢ده،︎   ︋︣︢︎︀﹡︀ی ا︠﹫︣ ا﹡﹊︀ر﹛︀︨ــ
︗︀ری ︨ــ︀زی ﹡︷︀﹝︀ی ﹡︷︀ر︑ــ﹩ و ارز︀︋﹩ ︻﹞﹙﹊ــ︣د ﹝︡︣ان در 

︪︋︀ی ﹝︐﹙︿ ا﹇︐︭︀د ︋﹥ و︥ه ︪︋︀ی دو﹜︐﹩ ا︨️. 
︋︡ون ︑︣دــ︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹢زه ﹨︀ و ر︫ــ︐﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آن 
︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹊﹩ از ا︋︤ار ﹇︡ر︑﹞﹠︡ در ﹁︣ا﹠︡ ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر 
﹝ــ﹩ رود. از ︨ــ﹢ی د﹍︣، ا︻︐﹞ــ︀د ﹎ــ︣وه ﹎︧ــ︐︣ده ذ﹠﹀︺︀ن ︋﹥ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن، ︋︀︻︒ ︫︡ه ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︣﹁﹥ ای ﹝﹙︤م ︋﹥ درک 
︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝︴﹫︀ی ا﹇︐︭︀دی و ︫︣ا︳ ︎﹫︙﹫︡ه آن ︋︀︫﹠︡. ︎︦ 
﹝﹢﹁﹆﹫️ آ﹠︡ه  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ در ﹎︣و ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︣س 
در ز﹝﹫﹠﹥ ︫﹀︀﹁﹫️، ︮︡ا﹇️ ︣﹁﹥ ای و ︋﹥ و︥ه «ا︨︐﹆﹑ل» ا︨️. 

 ﹩﹢︀د﹨ــ︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨﹛ ار︑︊︀ط و ﹨﹞︧ــ﹡ ︤ارش﹎
︋﹫﹟ ︀︎﹫﹟ ︋﹢دن ﹋﹫﹀﹫️ ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ و︥ه ا︨︐﹆﹑ل و ︫﹊︧︐︀ی 
ــ︀﹝︡اران، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی  ︧ــ︀︋︣س را ︑︃﹫ــ︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹝ــ︣وزه،︨ 
︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ و …، ︋﹫︪︐︣ از ﹨︣ ز﹝︀﹡﹩ ︋︣ ︑︃︔﹫︣ 
«ا︨ــ︐﹆﹑ل» ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ا︣ان ︵︊﹅ 
ا︨︐︀﹡︡ارد 200 ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹨︡﹁︀ی ﹋﹙﹩ ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ و ا﹡︖︀م 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩» ﹝︴︣ح ︫︡ه ﹋﹥ از 
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 ﹅︊︵ ﹟︧︀︋︣س ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︣و﹋︀ر دارد، ︋﹠︀︋︣ا ﹤﹋ ﹩︀︖﹡آ
ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای، ︀︋︡ ﹝︧︐﹆﹏ از وا︡ ︑︖︀ری ︋︀︫︡.

 ﹤ ︀︑ ︧︀︋︣س ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐﹆﹑ل ﹟︣ح ﹝﹩ ︫﹢د ا︴﹞ ﹤﹋ ﹩︪︨︣︎
ا﹡︡ازه ا﹨﹞﹫️ دارد؟

︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ا﹟ ﹋ــ﹥ ﹎ــ︤ارش ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹝﹢︗︉ 
ا︻︐﹞︀د︋︪ــ﹩ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ا︵﹑︻︀ت ︧︀︋︡اری  ﹝﹩ ︫﹢د 
و ﹝︊﹠︀ی ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣وه ﹨ــ︀ و ذ﹠﹀︺︀ن ﹝︐﹙︿ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د، 
︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ «ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س» از ا﹨﹞﹫️ و︥ه ای ︋︣︠﹢ردار 
 ،﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ــ﹢ری︑ ︧ــ︐﹆﹏، ︋︣﹎︣﹁︐ــ﹥ از﹞ ︧︀︋︨︣ــ︀ن .️ا︨ــ
﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︸︀ر﹡︷︣ و ا︻︐︊︀ر︋︪ــ﹩ 
︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡. ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︧︐﹆﹏، 
 ﹤︙﹡︀﹠ ︀ر ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ا︨️ و﹋ ︉ ︀︮ ️︣︡﹞ ﹩﹢﹍︨︀︎ ار︑﹆︀ی
︉ ﹋︀ر ﹡︊︀︫ــ﹠︡، ﹫︤ی ︋ــ﹥ ا︻︐︊︀ر  ︀︮ ︧︀︋︨︣ــ︀ن، ﹝︧ــ︐﹆﹏ از

 .︡﹠︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹩ ا﹁︤ا︑ر﹢︮
︉ ﹋︀ر  ︀︮ ️︣︡﹞ ﹟︐︠︀︨ــ ﹢﹍︧ــ︀︋︣س ︋︀ ︎︀︨ــ ،︹﹇در وا
 ﹤ر ارا﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ️︣︡﹞ ︣دی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡ و ︋︣ای﹊﹚﹝︻
︋︀ز︠﹢رد از ﹡︐︀︕ ا﹇︐︭︀دی و ︻﹞﹙﹊︣د ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده 

ذ﹠﹀︺︀ن ا﹡﹍﹫︤ه ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︋﹥  ا﹟   ︑︣︑﹫︉، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ا︐﹞︀ل ﹝︽︣︲︀﹡﹥ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت 
در︀﹁︐ــ﹩ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︵﹑︻︀ت 
از ︗﹞﹙﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︑︭﹢ر  ﹋﹠﹠ــ︡ ﹋﹥ ﹨﹛ ︋﹫﹟ ︨ــ︀﹝︡اران و ﹨﹛ 
︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︵﹑︻ــ︀ت ︑︱︀د ﹝﹠︀﹁︹ و︗﹢د دارد؛ در ﹡︐﹫︖﹥، ا﹡︖︀م 
︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︫︭﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د. ︑︱︀د ﹝﹠︀﹁︹ 
︋﹫﹟ دو ﹎︣وه ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ه و ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ا︵﹑︻︀ت، ︣︐﹝﹞﹟ و︗﹥ 
﹡﹫︀ز ︋﹥ ︧ــ︀︋︣س ا︨️. در ﹡︐﹫︖﹥، ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ی 

︧︀︋︣س «ا︨︐﹆﹑ل» ﹝﹩ ︫﹢د.
︋︣ای ︨﹠︖︩ ﹝﹫︤ان و و︗﹢د ﹝﹢︲﹢ع ا︨︐﹆﹑ل ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑︪﹊﹫﹏ 
 ﹉ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹇︀﹜︉ را︋︴﹥ ︑︱︀﹝﹠﹩ و ﹡﹫︤ ﹡︊﹢د ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞
︨﹫︧︐﹛ ︎﹢︫ــ︩ ︋﹫﹞﹥ ای ﹝﹠︀︨︉، ا︻﹞︀ل ﹡﹊︣دن ︫︣وط ا︨︐﹆﹑ل 
 ️︀︻در ﹡︣خ ﹎︢اری ︠︡﹝︀ت و ︨︀︋﹆﹥ ا﹁︪︀ی ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ر
︣ای ﹝﹉ زدن و︗﹢د  ــ︀︭︠﹩ و ︀ رو︫﹩︋  ﹡﹊︣دن ا︮﹢ل، ﹨﹫︘︫ 
﹡︡ارد. ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت دا︠﹙﹩ از د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ﹝︡︣ان 
 ﹟︣دن ﹝﹢از﹊﹡ ️︀︻و ر ︀︐﹋︫︣ ن﹐﹢︧﹞ ︀︋ و ار︑︊︀ط ️︨︀︐﹋︫︣
︣﹁ــ﹥ ای از  ﹟︣︐﹝﹞︀﹜︪ــ︀ و د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ﹋︪ــ﹢ر در ﹝﹢︲﹢ع 

ا︨︐﹆﹑ل ا ﹟︣﹁﹥ ا︨️.

﹩﹞︀﹞
﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ ︣﹁﹥ ﹝︀ از ﹉ ﹋︀︨︐﹩ ﹝︺︣﹁︐﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︾﹀﹙︐﹩ ا︨︀︨﹩ در 
 ﹟د، در آ︨ــ﹫︉ ا︨️ و آن ا﹢︫ ﹩﹞ ︣︖﹠﹞ ﹤﹁︣ ﹏︀︧ــ﹞ ﹏﹫﹝︑
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︀ه ﹁﹠﹩ ︑﹊﹠﹫﹊﹩ ا︨️؛ در﹍﹡ ﹉ ﹤﹁︣ ﹤︋ ︀﹞ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹍︀ه
︣﹁﹥ ﹝︀ ﹝﹆﹢﹜﹥ ای ا︗︐﹞︀︻﹩، ︨﹫︀︨ــ﹩ و ا﹇︐︭︀دی ا︨️ و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
 ﹤ا︨ــ︐﹆﹑ل از دو ﹝﹆﹢﹜﹥ و دو زاو ︀︖﹠︀وت ︗︀﹝︹ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ا︱﹇
︀︫︧︐﹥ ︑﹢︗﹥ ا︨️. اول، ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س و دوم، ا︨︐﹆﹑ل 
 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩. و﹇︐﹩ ﹝﹩ ︎︨︣ــ﹫︡ از ﹡﹍︀ه ︠︀ر︗﹩، ا︨ــ︐﹆﹑ل 
 ﹤﹁︣ از ﹡︷︣ او ا︨︐﹆﹑ل ﹩﹠︺ ،️ا︨ــ ﹤﹡﹢﹍ ﹩﹡︣ا︧ــ︀︋︣س ا
 ︀︖﹠︧︀︋︣س. ا ا︨️ ﹡﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹤﹡﹢﹍ ︣ان︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا
﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︢ا﹋︣ه  ﹍︢ار﹛ و︋  ﹫︀﹫︡ ︗﹙︧ــ﹥ ای︋  د﹍︣ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د ﹎﹀️︋ 
 ﹤︋ ﹤﹁︣ ︭︊︀ن ︨ــ︀ز﹝︀ن و ︗︀﹝︺﹥ و آ﹎︀﹨︀ن﹠﹞ ︉ ︀︮ ︀︋ ﹤︊︀︭﹞ و
 ﹤︙︀ر︑ ︀ را ﹩︨︣︋︀︧ ︣و﹡︡ه ﹫ ︡﹫︀﹠︡ ده︎   ︋︀ ﹜﹫︨︣ ︗﹞︹ ︋﹠︡ی︋ 
︀︪︨︣︐︀ن  ︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ︗﹢اب︎  ︀ز﹝︀ن ︀ ︗︀﹝︺﹥ را︋  ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی︨ 
را ︎﹫ــ︡ا ﹋﹠﹫︡؛ ا︋︡اً ﹠﹫﹟ ﹡﹫︧ــ️. و﹇︐﹩ ﹝﹆﹢﹜﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︣﹁﹥ را 
︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡ د︀﹨ ﹤﹛﹢﹆﹞ ︣﹍ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ دا︫ــ︐﹟ را︋︴﹥ ﹝︀﹜﹩ و 
ا︨︐︡ا﹝﹩ ﹢︠ ︀︪︀و﹡︡ی و ﹨﹞︀﹡﹠︡ آ﹡︀ ﹋﹥ در آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای 
درج ︫ــ︡ه ا﹡︡، ︋﹥ ﹋﹠︀ر ﹝﹩ رو﹡︡ و د﹍︣ از روش ︫﹠︀︨﹩ را︕ ︋︣ای 
︋︣ر︨﹩ ا︨︐﹆﹑ل ﹁﹑ن ︧ــ︀︋︣س ︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ا︨︐﹀︀ده 
﹥ روش ︫﹠︀︨ــ﹩ ︗︀﹝︹ ︑︣ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹡﹍︀ه ﹝︀  ﹋﹠﹫﹛. ا﹠︖︀ ﹡﹫︀ز︋ 
︋﹥ ︣﹁﹥ ﹁﹠﹩ و ︑﹊﹠﹫﹊﹩ ︋︀︫ــ︡، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹫﹟ ︭︠﹢︮﹫︀ت ︗︤ء 
 .﹜﹢︫ ﹏︀﹇ و ︠︣د و ﹋﹑ن ︑﹀︀وت (﹩︨︣︋︀︧) ﹏﹋ و (︧︀︋︣س)
︋﹠︡ه ︨ــ︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ از ︵︣ــ﹅ ︑ ﹏﹫﹚﹉ وا﹇︺﹥ و رو︡اد ﹡︪ــ︀ن 
︋︡﹨﹛ ﹋﹥ آ︀ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︣﹁﹥ و︗﹢د دارد ــ︀ ︠﹫︣ و ﹍﹢﹡﹥ در ︻﹫﹟ 

ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩: 

ا﹎︣ ︠︣و︗﹩ ﹨︀ی

 ﹋︀ر︧︀︋︣س

﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ ︋︀︫︡

در آن ︮﹢رت ﹝﹩  ︑﹢ا﹡﹫﹛

﹤﹋ ﹜﹫︫︀︋ ﹟﹝︴﹞

ا︨︐﹆﹑ل وا﹇︺﹩ ︧︀︋︣س

﹀︶ ︫︡ه ا︨️
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 ٨۴
ره  
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﹝︧︐﹆﹏ ︋﹢دن ︧︀︋︨︣︀ن، ﹡︊﹢د ا︨︐﹆﹑ل  ﹤﹁︣︀ ︫︠︡﹥ در ا﹡︐﹆︀ل 
︣﹁﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡︐︀︕ ︋︧ــ﹫︀ر ﹝︐﹀︀و︑﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ﹨﹞﹥ دو︨︐︀ن، 
دوران ︾﹛ ا﹡﹍﹫︤ ︨﹆﹢ط روزا﹡﹥ ارزش ︎﹢ل ﹝﹙﹩ را در ﹝﹆︀︋﹏ ارز﹨︀ی 
 ︩وا﹇︺﹥ و ا﹁︤ا ﹟و ﹝︧ــ︐﹞︣ ﹡︀︫ــ﹩ از ا ︡︡︠︀ر︗﹩ و ︑﹢رم ︫ــ
︩ آ﹝︡ه در ار︑︊︀ط ︋︀  ﹝︡اوم ︖﹛ ︎﹢ل، ︋﹥ ︠︀︵︣ دار﹡︡. و︲︺﹫️ ︎﹫
 ︀︐﹋︣ ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩ آن ز﹝︀ن،︫  ز﹡︀︀ی ︑︧︺﹫︣ ارز ﹝︴︀︋﹅︋ 
را ﹝﹙︤م ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ز︀ن ︑︧︺﹫︣ ارز در ︨﹢دوز︀ن ︗︀ری ﹝﹩ ﹋︣د 
و ا﹟ ا﹝︣ ︑︃︔﹫︣﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ ز︀دی ︋︣ ︋︀زار ︋﹢رس و ︨ــ︣﹝︀﹥ دا︫️ 

و ︑︊︺︀ت ︨﹫︀︨﹩ آن ﹨﹛ ︠﹫﹙﹩ رو︫﹟ ︋﹢د. 
︦ ا﹜︺﹞﹏ ︣﹁﹥ ﹋﹥ آ︑﹢ر︐﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اری را ﹨﹛ دا︫️،  ﹊︻
﹫︴︣﹁﹩ و ︑︺︡﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد   ︋︰﹆﹡ ،️﹋︣ ︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ را︋︴﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹛︋ 
 ﹤︋ ︀﹡︀دو﹜️ و﹇️ و ا﹡︐﹆︀ل ز ﹩︨︀﹫︨ ﹛︀︭﹞ ︹﹀﹡ ﹤︋ و ︑﹀︧ــ﹫︣ آن
︨ــ︀﹝︡اران آ﹠︡ه و ︨ــ﹠﹢ات آ﹠︡ه ︋﹢د. ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ر︨﹩ 
﹎︤ار︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︎︣و﹡︡ه  ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در آن ز﹝︀ن 
︋﹥ ا︐﹞︀ل ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧️ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︀﹋﹩ از ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن 
︦ ا﹜︺﹞﹏  ﹥ دو﹜︐﹩ و ﹥ ︭︠﹢︮﹩ ︋︀︫ــ︡، و﹜﹩ آ︀ ر﹁︐ــ︀ر و ︻﹊
︣﹁﹥ در وا﹇︹ ﹡︪ــ︀﹡﹍︣ ا︨︐﹆﹑ل ︋﹢د ︀ ︨﹢﹎﹫︣ی ︨﹫︀︨﹩؟ ︵︊﹫︺﹩ 
ا︨️ ﹋﹥ در ︨︀︎ ︋﹥ ︎︨︩︣ ︫﹞︀ آن ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار ︠︀ر︗﹩ ﹁︣︲﹩، 
︋︣ای در︀﹁️ ︎︀︨ــ ︠﹢د ا﹁︤ون ︋︣ ︋︣ر︨﹩ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س 
︠︀ص، ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨︣ ﹋︧ــ﹩ ︋︀︫ــ︡، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︋︣ر︨ــ﹩ ا︨︐﹆﹑ل 

 .️︧﹨ ︤﹫﹡ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩ 

﹨﹞﹫﹟ ا﹐ن، در ﹨﹞﹫﹟ دوره ای ﹋﹥ ﹨︧︐﹫﹛، و︲︺﹫️ ا︨︐﹆﹑ل 
︧︀︋︨︣︀ن ﹝︀ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️ و ﹥ د︫﹢ار︀﹩ دا︫︐﹥ ا︨️؟ 
﹝﹢ارد ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︗︡ی دا︫︐﹥ ا﹛؟ آ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋︀ ا︻︡اد 
︊️ ﹋﹠﹫﹛؟ آ︨︣︋︀︧ ﹤﹝﹨ ︀︀ی  و ار﹇︀م در︋︀ره ا︨︐﹆﹑ل︮ 
 ﹩﹝﹞ ︬︠︀︫ ؟ ا︨︐﹆﹑ل﹤﹡ ︀ ،︡﹠﹛﹑﹆︐︨در وا﹇︹ ︑︊﹙﹢ر ا ︀﹞

ا︨️ و ︠﹫﹙﹫︀ دار﹡︡ و ︠﹫﹙﹫︀ ﹡︡ار﹡︡. 
 ﹩﹞﹑︨

 ﹉ و ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︀︻︀ه ا﹇︐︭︀دی اد﹍﹠︋ ﹉ ︀ ️﹋︫︣ ﹉ ️︣︡﹞
 ︀ ️︨در︨️ ا ️︣︡﹞ ا﹨﹠︡ ︋︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥ اد︻︀ی﹢︠ ﹩﹞ ︹﹀﹠︨︣ی ذ
﹡﹥. ﹉ ︵︣ف ﹝︣︡️ ا︨ــ️ و ︵︣ف د﹍︣ ︨ــ︀︣ ذ﹠﹀︺︀ن و در 
﹆﹫﹆️ ﹝︀ ذ﹠﹀︹ ﹝︐︺︡د ﹡︡ار﹛. ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹠︀﹁︺︪︀ن ﹋﹞﹩ 
 ﹤﹋ ﹩︀︻︫ــ﹢د، و﹜﹩ در ﹋﹏ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋︡ا﹡﹠ــ︡ ﹋﹥ اد ﹟﹫︀︎ و ﹐︀︋
﹝︣︡️ ﹋︣ده در︨ــ️ ا︨ــ️ ︀ ﹡﹥ و  ﹤ ︀︑ ︀︡ در︨ــ️ ا︨️. 

 ️︣︡﹞ ︧ــ︐﹆﹏ ︋︀︫︡؟ از﹞ ︡︀︋ ﹩︧﹋ ﹤ ︧ــ︀︋︣س از ،﹟︀︋︣ا﹠︋
︀︋︡ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋︀︫ــ︡؛ ︣︡﹞ ︣﹫︔︃︑ ️︑ ﹩﹠︺️ ﹇︣ار ﹡﹍﹫︣د. ا﹜︊︐﹥ 

ا︧﹞ ﹟﹙﹥ در ︪︋︀ی دو﹜︐﹩ و ︭︠﹢︮﹩ ﹝︐﹀︀وت ا︨️. 
ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧ــ︀︋︣س در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐ــ﹩ ﹋﹞﹩ 
︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ا︨️، ز︣ا در ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹢ا﹇︹ دو﹜️ (﹊﹢﹝️) ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
 ️︣︡﹞ء﹢ ︣﹋️ ﹝﹠︀﹁︺︩ را د︨︐﹢ش︨   ︫️︣︡﹞ ﹤﹋ د﹢  ︫﹟﹝︴﹞
و ︨﹢ءا︨ــ︐﹀︀ده ﹡﹊︣ده ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ا﹟ ︮﹢رت ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س 
از ﹝︣︡️ ﹝︴︣ح ا︨ــ️. و﹜﹩ در ︋︺︱ــ﹩ ﹝﹢ا﹇︹ ︠﹢د دو﹜️ ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨️ از ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س آ︨﹫︉ ︋︊﹫﹠︡؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل در ︨︀ل 1391 
﹋﹥ ﹡︣خ ارز ︸︣ف ﹠︡ ﹝︀ه ﹠︡ ︋︣ا︋︣ ︫ــ︡، ︋︺︱﹩ ﹝︧ــ﹢﹐ن دو﹜︐﹩ 
︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎︣﹁︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︡﹨﹫︀ی ارزی ︫ــ︣﹋︀ی دو﹜︐ــ﹩ ︋︀ ارز ﹝︣︗︹ 
ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ ﹝︪ــ﹞﹢ل  ︣︠﹩ از︫  (1200 ︑﹢﹝︀ن) ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣دد ︑︀︋ 
﹝ــ︀ده 141 ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ﹡︪ــ﹢﹡︡؛ و ﹎﹀︐﹠︡ ا﹚︭﹞ ﹟️ ا︨ــ️ و 
.︡﹡︣︢︍︋ را ️﹚︭﹞ ﹟︧︀︋︣س و ︋﹢رس را ﹡﹫︤ ﹝︐﹆︀︻︡ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ا

در ﹉ ﹝︓ــ︀ل د ،︣﹍﹠︡ ︨ــ︀ل ︎﹫︩ ﹉ ︠︀﹡﹥ ︑﹊︀﹡﹩ ا︨︀︨ــ﹩ 
در ︧ــ︋︀︀ی ︮﹠︀︹ ︠ــ﹢درو رخ داد و ︋︩ ﹝﹞﹩ از ︨ــ﹢دی ﹋﹥ 
︨ــ︀﹜︀ ︠﹢درو︨︀زان ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡، ︋︣﹎︪️ و ︋﹥ ︧︀ب ز︀ن 
︨﹠﹢ا︑﹩ ﹝﹠︷﹢ر ︫ــ︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا﹎︣ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س و︗﹢د دا︫️، 
 ﹜﹨ ︀﹊﹡︀︋ ︫︡؛ و︲︺﹫️ ا﹝︣وز ﹩﹞ ﹏︮︀ ︀ک﹠︐︪و ﹤︖﹫︐﹡ ﹟ا ︡︀︊﹡
 ︀﹛︀︨ ︧︀︋︣س ا︨️. در ︑﹞︀م رو︫﹠﹩ از ﹡︊﹢د ا︨︐﹆﹑ل ﹩﹚﹫︠ ﹤﹡﹢﹝﹡
︋︀﹡﹊ ︀︧ــ︀︋︣س دا︫︐﹠︡، ا﹝︀ ︧︀︋︣س ﹝︧ــ︐﹆﹏  ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی وا﹇︺﹩ 
آن ﹡︡ا︫ــ︐﹠︡؛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︑﹠︀ ︋﹥ ر︻︀️ ا︮﹢ل و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︣ای  ﹢د︋  ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︍︣دازد و از ﹇︱︀و︑︀ی ︣﹁﹥ ای︠ 

﹨︪︡ار ︋﹥ ﹝︀︵︉ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د وا﹨﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡.
︧ــ︀︋︣س و︸﹫﹀ــ﹥ د﹍︣ی ﹨﹛ ︋ــ﹥ ︻︡ه دارد؛ ︋ــ︀زرس ﹨﹛ 
﹨︧ــ️. در ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و︸︀︿ ︋︀زرس در ﹝﹢رد ︑﹆︧ــ﹫﹛ ︨﹢د 
وا﹨﹩ ︀ ر︻ ️︀﹆﹢ق ︨︀﹝︡اران ︮︣ا️ دارد. ﹋︖︀ ︧︀︋︨︣︀ن 
﹫︪︐︣ در   ︋︀﹞ ﹩︮﹢︭ ︀﹡﹊︀ی︠  ︀︨ــ داد﹡︡؟︋  ﹥ ︑︭︣ ﹇︀﹡﹢ن︎   ︋︀﹞
︨ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥ اً︮﹑ ︨﹢د ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹡﹊︣د﹡︡ و ا﹝︧︀ل ﹡﹫︤ ﹢ن ︋︀﹡﹉ 
﹝︣﹋︤ی در ﹝﹢رد ﹋︧︣ی ذ︨ ︣︀︠︐﹍﹫︣ی ︋﹫︪︐︣ی ﹋︣ده، ا﹟ ﹋︀ر 
ا﹡︖︀م ﹡︪ــ︡ه ا︨️. ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ر︠︡اد﹨︀ ﹡︀︫﹩ از ︾﹫︊️ ﹉ ﹝﹢︲﹢ع 

﹝﹛ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و آن ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ا︨️. 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︵﹩ ا﹛︀︨ ﹟︀ ر︫ــ︡ در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ ﹋︣ده ا︨️. از 
ــ︀ل،   ︨50 ﹤﹚︮︀﹁ ﹟در ا .﹜︡﹫ر︨ــ ︀︖﹋ ﹤ ﹋︖ــ︀، ﹇︊﹏ از د﹨﹥ 40︋ 
﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹝︐﹢ل ︫︡ه، از ︗﹞﹙﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︡اری و ︑︣د︡ی 
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 .﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐﹆﹑ل ا︨️؛ ا︨︐﹆﹑ل ︀﹞ ︒︊﹞ ﹩﹛و .️︧﹫﹡ ﹟در ا
 ️︣︡﹞ ︧ــ︀︋︣س و︗﹢د دارد و در ︋︧ــ﹫︀ری ︗︀﹨︀ ا︨ــ︐﹆﹑ل
︫︣﹋︐︀ ﹋︀ر︫ــ︀ن را در︨ــ️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹝︡︣ ﹝﹠︀﹁︹ ︠﹢دش 
را ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡، ﹝﹠︀﹁︹ ︨ــ︀﹝︡اران را ﹨ــ﹛ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡، و﹜﹩ ﹝﹩ دا﹡︡ 
 ﹟﹫﹠ .︫︡︀︋ ﹤︐︫︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︫﹀︀﹁﹫️ دا︖دراز﹝︡ت ا ︹﹁︀﹠﹞ ﹤﹋
﹝︡︣ی از ︧ــ︀︋︣س ﹡﹢ا﹨︡ ︠﹢ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢︲﹢︻﹩ را در ﹎︤ارش 

︠﹢د ﹡﹫︀ورد.
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا︨ــ️ ﹋﹥  ﹢دن ا﹇︐︭︀د،︋  ﹥ د﹜﹫﹏ دو﹜︐﹩︋   ︋︳﹫﹞ ︳︫ــ︣ا
﹥ در ︋︩ دو﹜︐﹩ و ﹥ در ︋︩ ︭︠﹢︮﹩، ﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ ﹁︧ــ︀دی 
﹫﹟ ︋︣﹡︡ه ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ا︨️.  ﹢ده و از︋   ︋﹉﹚﹞ ﹤﹋ زاده ﹝﹩ ︫﹢د
از د︨ــ️ دادن ﹋︀ر ﹉ ︫ــ︣﹋️ ︋︤رگ، ﹋﹥ ︑︺︡اد︫︀ن ز︀د ﹨﹛ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︡﹞ر﹇﹛ ا︮﹙﹩ از درا ﹉ ﹤﹋ ﹟ا ﹩﹠︺ ،️︧ــ﹫﹡
︢ف ︫ــ﹢د. ا ﹟﹊﹩ از ︀﹨︤﹫﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ آن 
 ︡﹠ ،️﹋︫︣ ﹉ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︡﹞︋︧ــ﹫︀ر ︑︃﹋﹫︡ ︫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ درا
در︮︡ از درا﹝︡ ﹋﹏ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡. در 
 ﹩﹠︺ .︡﹠︐︧﹨ ︀︨︣︋︀︧ وز﹡﹥ ︨ــ﹠﹍﹫﹠﹩ ︋︣ای ︀﹊﹡︀︋ ︣︲︀ ︀ل
ا﹎︣  ﹩︨︣︋︀︧﹉ ︋︀﹡﹉ را از  ،︡︣﹫﹍︋ ﹤︧︨﹣﹞ ﹉﹉ د﹁︺﹥ آن 
️ ا﹜︪︺︀ع ﹇︣ار  ︑ ا︨ــ︐﹆﹑ل را ،﹟︣و ﹝﹩ ︎︀︫︡. ︠﹢ب ا﹁ ﹤︧︨﹣﹞
﹝﹩ د﹨︡. ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ﹋﹥ ا﹎︣ ا﹇︐︭︀د ﹝︀ ر﹇︀︋︐﹩ ︫﹢د، 

ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︺﹠︀ی وا﹇︺﹩ ︠﹢دش را ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. 
︧ــ﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️،   ︋﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤ ︒ ا︨ــ︐﹆﹑ل︋  آن ﹫︤ی ﹋﹥ در︋ 
ا︨︐﹆﹑ل ﹝︀﹜﹩ ا︨️. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
از ﹡︷︣ ﹝︀﹜﹩ و ︨﹫︀︨ــ﹩ از دو﹜️ ﹝︧︐﹆﹏ ︋︀︫︡. ﹝﹟ ا︻︐﹆︀د دارم ﹋﹥ 
︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋︡ ﹝︣︗︹ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
︣ی ﹋︀ر﹨︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ا﹡︖︀م د﹨︡.   ︨﹉ ︋︀︫ــ︡ و
﹨﹫︘ ا︣ادی ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠﹛ ﹋﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ اــ﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م 
د﹨︡. و﹜﹩ در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡﹨︀ی دو﹜︐﹩، آن را 
در ︗️ ︠﹑ف ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛. ︋︒ ا︨︐﹆﹑ل، ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ا︖︀د ︫﹢د. 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩

︨︀ل 1380 ﹋﹥ او﹜﹫﹟ ﹇︡﹝︀ی ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ 
︋︣دا︫︐﹥ ︫ــ︡، ︨︀ز﹝︀ن ﹠︑ ﹩︨︣︋︀︧︀ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ در 
 ﹤︐︫︢﹎ ر ︋﹢د و ا﹝︣وز ﹋﹥ ︨︀ل 1395 ا︨️ و 15 ︨︀ل از آن ︑︀ر﹢︪﹋
ا︨️، ︋︊﹫﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹥ ︫︡ه ا︨️ و  ︉︧︣︋︧︀︋︨︣﹩ دو﹜︐﹩ ﹋﹥ ︋︀ر﹨︀ 

و ︋︀ر﹨︀ ︑﹊︣ار ﹝﹩ ︫﹢د، ﹆︡ر ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹠︀د ا︨️. 

در ︨︀ل 1380 ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ در︡ود 2400 ﹡﹀︣ ﹋︀ر﹝﹠︡ و 
︡ود 2000 ﹋︀ر دا︫️. ا﹝︣وز، ︡ود 1200 ﹡﹀︣ و ︡ود 950 ﹋︀ر دارد، 
︺﹠﹩50 در︮︡ ︖﹛ ﹋︀ر ︨ــ︀ل1380 از ︨︀ز﹝︀ن ︠︀رج ︫︡ه ا︨️. از 
︀زار ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ در  ــ﹛ درا﹝︡ی ︡ود 80 در︮︡︋   ︨،︣﹍︣ف د︵
ا︠︐﹫︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︻︱﹢ ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ️ و ︨﹛ ︨︀ز﹝︀ن 
﹠︑ ﹩︨︣︋︀︧︀ 20 در︮︡ ا︨ــ️. ا﹎︣ ︨︀ل ︣︋ 1380︧︉ دو﹜︐﹩ ︋﹥ 

 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ا︣ان ﹝﹩ ︠﹢رد، ا﹝︣وز ︠﹫﹙﹩ ﹝︭︡اق ﹡︡ارد. 
﹥ ﹋︡ام   ︋،﹜ر ﹝︪﹊﹏ دار﹢︪﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ️﹁︀ ا﹎︣ ا﹝︣وز در︋ 
︋︩ ﹝︣︋﹢ط ا︨️. ا﹝︣وز د﹍︣ آر﹝︀ن ︠﹢ا﹨﹩ ︨︀ل 1380 ﹝︴︣ح 
﹡﹫︧ــ️. ا﹎︣ ﹝︺﹫︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋︣ای ﹝︪﹊﹙︀ی ا﹝︣وز 
︒ ا﹝︣وز ﹝︀︨️، ﹉ ﹝︺﹫︀ر ا︨️.  ﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛. ا︨︐﹆﹑ل ﹋﹥︋   ︎︨︀︎
ا︨ــ︐﹆﹑ل در ︻︀م ︑﹀﹞ ﹟︣﹢م ︺﹠﹩ ا ﹤﹋ ﹟﹉ ﹡﹀︣ ︋︐﹢ا﹡︡ ﹁︀رغ از 
︑﹞﹚︀︀ی ︗︀﹡︊︡ارا﹡﹥، ﹇︱︀وت وا﹇︺﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡. ︧︀︋︣س در 

﹇︱︀وت، در﹎﹫︣ ﹝﹠︀﹁︹ ︠﹢دش ﹡︊︀︫︡. 
︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در ︨ــ︀ل 1393︡ود 2300 ﹝﹢رد از ﹡﹆︰ 
︣دا︠️  ﹥ دو﹜️ ︑︢﹋︣ داده ا︨ــ️. ﹝︪ــ﹊﹙︀ در ﹡︷︀م︎  ر︻︀ــ️ را︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ق و د︨ــ︐﹞︤د از ﹝﹢اردی ا︨️ ﹋﹥ از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀ن﹢﹆
 ﹩︨︣︋︀︧ ن ︨︀ز﹝︀ن﹢ ﹜﹫﹢﹍︋ ﹤﹋ ﹟︪︡ار داده ︫︡ه ا︨ــ️. ا﹨
دو﹜︐﹩ ا︨ــ️ ︎︦ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︪ــ﹛ ︠﹢دش را ︋︊﹠︡د، ﹝﹟ 

د︨︐﹊﹛ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را ︫︀﹨︡ ﹡︊﹢دم. 
ا﹝︣وز در ﹋︪ــ﹢ر﹝︀ن از ا﹇︐︭︀دی ︮︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋︀﹐ی 70 
در︮︡ ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ آن ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︩ دو﹜︐﹩ ا︨ــ️. 
 ﹩︀﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹤︋ دارد ︋︣ای اداره ا﹝﹢ر ︠﹢د ﹅ ــ﹉ ︋︤رگ﹛︀﹞ ﹟ا

د﹋︐︣ ︋︧︐︀﹡﹫︀ن:
ا﹎︣ ︧︀︋︣س
ا︨︐﹆﹑ل
﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡
﹩︨︣︋︀︧
﹨﹫︘ ارز︫﹩ 
﹡︡ارد

۴۵



١٣
٩۵

﹢ر  
︣
︫ 

 ٨۴
ره  
︀﹝︫

ا︻︐﹞︀د ﹋﹠︡ و ︨︀زو﹋︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩ اش را ﹨﹛ ا﹡︐︀ب ﹋︣ده ا︨️. ︋﹥ ﹡︷︣ 
﹥ ﹨﹞﹊︀را﹡﹞︀ن   ︋﹩︨︣︋︀︧ ــ︀ز﹝︀ن ︪ــ﹩ از ﹋︀ر︨  ﹝﹟، وا﹎︢اری︋ 
 ﹏﹞︀︺︑ ﹉ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹜﹨ا﹝ــ﹊︀ن را ﹁︣ا ﹟ا ،﹩︮﹢︭︠ ︩︋ در
﹝︓︊️ در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ا︖︀د ︫﹢د. در ︨︀﹜︀ی ﹇︊﹏ از ا﹡﹆﹑ب 
﹨﹛ ︫ــ︣﹋️ ︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹞︀︨︪ــ﹩ از ﹋︀ر﹨︀︩ را ︋﹥ ︋﹫︣ون 
وا﹎︢ار ﹝﹩ ﹋︣د و ا﹟ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در 

ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︠﹢دش ︠﹙﹅ ﹋︣ده ︋︀︫︡. 
 ︒︻︀ ــ﹢﹛، آن ﹫ــ︤ی ﹋﹥︋  ︒ ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹝︐﹞︣﹋︫︤   ︋︣ ا﹎ــ︣︋ 
﹝﹩ ︫﹢د ︧ــ︀︋︣س ﹡︐﹢ا﹡︡ ﹇︱︀وت وا﹇︺﹩ ︠﹢دش را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، 
︉ ﹋︀ر ا︨ــ️ و  ︀  ︮︀ ۴ ︻︀﹝﹏ ا︨ــ️. ﹊﹩ و︗﹢د ار︑︊︀ط ︵﹢﹐﹡﹩︋ 
د﹍︣ی، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︪ــ﹩ از ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︧ــ︀︋︣س، ︡ود 20 

︉ ﹋︀ر ︠︀ص ﹝︣︑︊︳ ︋︀︫︡.  ︀︮ ﹉ ﹤︋ ،︡︮در
﹩﹞︀﹞

︋﹫︪ــ︐︣﹟ ﹁︪ــ︀ر ︋︣ای ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل در ︧︀︋︨︣ــ﹩، از ︵︣ف 
︐﹢ا﹡︡  ︉ ﹋︀ر ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د. ︧︀︋︣س ز﹝︀﹡﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️ ﹋﹥︋  ︀︮
︣﹋︐﹩ ﹋﹥ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ اش را ﹝﹩ ︎︣دازد، ︻﹞﹏  ﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی︫  ﹁︀رغ از︠ 
﹋﹠︡ و ﹨︣﹎﹢﹡﹥  ا︠︐﹑ف و ﹡︊﹢د ︑﹢ا﹁﹅ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ 

︋︀ی ︑︺ ﹏︡﹅ ا﹜︤﹞﹥ و ︀ از د︨️ دادن ﹋︀ر ︋︀︫︡. 
ر︻ ️︀︀ ر︻︀️ ﹡﹊︣دن ا︨ــ︐﹆﹑ل ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹩ 
﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ را ︋﹢ا﹨﹫︡ ز︣ورو ﹋﹠﹫︡. ا﹎︣ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣﹨ ﹤﹋ ️︧﹠ــ﹞️ ا  ︨﹤  ︋﹩︨︣︋︀︧ ــ﹫︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ︨﹤﹋

︋﹢ا﹨︡ و︸︀﹀︩ را ︋︀ د﹇️ ا﹡︖︀م د﹨︡، ﹋︀ر ﹋﹞︐︣ی ︋﹥ او ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
در ا︣ان دا︨ــ︐︀ن ا﹡︣ون (Enron) و ﹝﹣︨︧ــ﹥ آر︑﹢ر ا﹡︡ر︨﹟ 
(Arthur Andersen) را ︋︧﹫︀ر ︋︤رگ ﹋︣ده ا﹡︡ و از آن ︋︣ه ︋︣داری 

 ﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن ︠︀ر︗﹩ ﹨﹛ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡﹫︧︐﹠︡، ︑︀ ︋﹥ ا ︀﹢﹎ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︑︣︑﹫︉ ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ︐﹆﹑ل را ﹋︀﹨ــ︩ ︋︡﹨﹠︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝ــ﹟، وا﹇︺﹫️ 
﹫︤ د﹍︣ی ا︨ــ️. در ﹎︤ار︫ــ︀ی  ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︨︣︀ن ︠︀ر︗﹩ 
︣ای ا﹟ ﹋﹥ در ﹝︣اودات  ︡ه ا︨️؛ ︣ا؟︋  ︣ط ﹝︡ود︫   ︫︡﹠  ︋︕︡ر︑ ﹤︋
︉ ﹋︀ر ︑︺︡﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ز︣ا  ︀︮ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ︧︀︋︣س ﹤︣﹨ ︀﹨﹢﹍︐﹀﹎ و
﹨﹛ ︧ــ︀︋︣س ︮﹑﹫ــ️ ︣﹁﹥ ای دارد و ﹨﹛ ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س 
︋︧ــ﹫︀ر ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︓﹏ ا ﹤︋ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︀︖﹠︧︀︋︣س 

﹝﹩ ﹎﹢﹢﹠︋ ﹢︑ ︡﹠︦ ﹝︀ ﹨﹛ ا︮﹑ح ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛. 
و﹇︐﹩ ︋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︋﹩ در﹡﹌ ︋﹥ ﹝﹢از﹟ ا︠﹑﹇﹩ 
﹝﹩ ر︨﹫﹛؛ در︨︐﹊︀ری، ︋﹩ ︵︣﹁﹩، ︮︡ا﹇️. ارز︫︀ی ا︠﹑﹇﹩ در 
ا︨︀س ﹇︀︋﹏ آ﹝﹢زش ﹡﹫︧️؛ ︺﹠﹩ ︫﹞︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ درس ︨︀وت 

و درس ︫ــ︖︀︻️ ︋︡﹨﹫︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دا﹡︪︖﹢︀ن ︋﹢ا﹡﹠︡ و ︀د 
 ︀ ︡﹠﹝︑︀و︨ ﹤﹋ ︣ه ︫ــ︀ن 20 ︫ــ﹢د، و﹜﹩ د﹜﹫﹙﹩ ﹡︡ارد﹝﹡ ،︡﹡︣﹫﹍︋
︫︖︀ع ︋︪ــ﹢﹡︡. ا︐﹚︭︠ ︀﹠︀ی ا︠﹑﹇﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ︠︀﹡﹢اده، در 
︗︀﹝︺﹥، و در ﹝﹫︳ ﹋︀ر آ﹝﹢زش داده ﹝﹩ ︫﹢د. ︎︦ ︨︴ ا﹨﹞﹫️ 

ا︠﹑ق در ︗︀﹝︺﹥ ︠﹢دش ︻︀﹝﹏ ﹝﹞﹩ ا︨️. 
 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ از روز اول ︑︀ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︑️ ︑︧ــ﹙︳ دو﹜️ 
 ︀︑ا︨ــ️. ︑﹞︀م ﹝﹆ــ︣رات را دو﹜️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︣ده ا︨ــ️؛ ︑﹞︀م ﹡︷︀ر
︢︣ش د︨ــ️ دو﹜️ ا︨ــ️. از   ︎️﹫﹨ .︡﹨را دو﹜ــ️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د
︵︣ف د﹍︣، در ︣︷﹡ ﹉ ︡﹇︀﹁ ﹩︨︣︋︀︧﹥ ︗︀﹝︹ ﹨︧︐﹫﹛. ﹇︀﹡﹢ن 
︋︣﹡︀﹝ــ﹥  ︎﹠︖﹛  ︀︀رم ︀ ︨ــ﹢م ︑﹢︨ــ︺﹥ را ︋︊﹫﹠﹫ــ︡؛ ا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
︡ه  ︣ا︨ــ︀س آن ا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹡﹢︫ــ︐﹥︫  ﹉ ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی دار﹡︡ ﹋﹥︋ 
ا︨️. ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹋︡ام ﹝︊︀﹡﹩ 
﹡︷︣ی ﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️؟ ︺﹠﹩ ﹋︡ام ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی در ﹝﹢رد ﹋︀ر﹋︣د 
 ﹟︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا ﹤︐︫﹢﹡ ﹩︨︣︋︀︧ ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭︀دی ،﹩︨︀﹫︨

ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︣ای ﹝︣︡️ ﹋︣دن آن ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه ︋︀︫︡؟ 
 ﹏﹫﹚︑ ﹤﹚﹝︗ از ،﹏﹫﹚︑ ؛ ︋︣ای﹜روش ︫﹠︀︨ــ﹩ دار ﹏﹊︪﹞ ︀﹞
ا︨ــ︐﹆﹑ل و ﹫︤﹨︀ی د﹍︣. ﹝︪ــ﹊﹏ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ د︀ر ︲︺︿ 
︑﹙﹫﹏ ﹎︣ا﹩ ﹨︧︐﹫﹛. ︨ــ︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹝︀︧﹏ را ﹋﹢﹉ ﹋﹠﹫﹛، از 
ا﹨﹞﹫️ ︋﹠︡از﹛ و ﹏ ﹋﹠﹫﹛؛ ا ﹟﹉ ﹝︪ــ﹊﹏ ا︨️. ﹝︪﹊﹏ دوم 
 ﹜﹨ ﹤︋ ﹏︀︧﹞ ﹤﹋ ﹩﹛︀ ؛ در﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︪ــ﹩ ﹡﹍︣ی︋ ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹟ا
﹝︣︑︊︳ ﹨︧ــ︐﹠︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ار︑︊︀ط ﹀︶ ﹋︀ر ︋︀ ا︨︐﹆﹑ل، ︋︣ان 
ا﹇︐︭︀دی و ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س. ︨ــ﹢﹝﹫﹟ ﹝︧﹙﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ از 

ا﹇︡ا﹝︀ی ا︮﹑﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︨︣︹ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹋﹠﹫﹛. 
 ،﹤﹁︣ ︀ی﹚﹊︪﹞ ﹏ ︣ای ا﹋﹠﹢ن ا﹟ د︡﹎︀ه ﹝︴︣ح ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 

:﹩﹞︀﹞
﹤﹋ ️︧﹠ا ﹜﹞ ﹤︐﹊﹡
ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹢︲﹢︻﹩ ا︨️ ﹋﹥
︀﹡︀︧﹡ا ️﹫︭︫ ﹤︋ ﹜﹨
︋︣﹝﹩ ﹎︣دد و ﹨﹛ ︋﹥
︋︒ ارز︫︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩
﹝︣︋﹢ط ا︨️
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 ﹩︐﹀﹛︀﹞ ︘﹫﹨ ︀ه﹎︡د ﹟ــ︡ ﹡︷︀رت را ا﹡︖︀م د﹨︡. ﹝﹟ ︋︀ ا︀︋ ️﹛دو
﹡︡ارم، و﹜﹩ آ︀ ︋﹥ ﹡︷︣ ︫ــ﹞︀ وزارت داراــ﹩ و دو﹜️ ﹝︀ آن ﹝︐﹢ا را 
 ︰﹞ ﹤︋ ﹩︀ری را ︋﹥ د︨ــ️ ︋﹍﹫ــ︣د؟ وزارت دارا﹋ ﹟﹫﹠ ﹤﹋ دارد
آن ﹋﹥ ا︠︐﹫ــ︀ر ︣﹁﹥ در د︨ــ︐︩ ﹇︣ار ﹎︣﹁ــ️، از ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی 
﹨﹫️ ︑︪ــ﹫︬ او﹜﹫﹥ ︑︀ ︋︺︡، ﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋︣ده ا︨️؟ ﹋︧︀﹡﹩ را 
﹋﹥ ﹝︪ــ︭︀ت ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ﹡︡ار﹡︡، ︧ــ︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ﹋︣د. در 
 ︤﹫ ﹤﹝﹨ ︫ــ﹢د و ﹩﹞ ض﹢︻ ︩ا﹢︐﹞ ︤﹫ ﹤ــ﹝﹨ ﹩︀︱﹁ ﹟ــ﹫﹠
 ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︊﹢﹨﹩ از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︀  ︋،︣︲︀ ︀ل ر﹡﹌ ﹝﹩ ︋︀زد. در
 ﹤﹁︣ ﹩︺﹇وا ﹤︀﹞ درون ︘﹫﹨ ︀﹡رو︋﹥ رو ﹨︧ــ︐﹫﹛ ﹋﹥ در ︋︧﹫︀ری از آ
︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ و︗﹢د ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️. ︧﹞ ﹩︧﹋ ﹤﹢ل ا﹟ ا﹝︣ ا︨️؟ 
و﹇︐﹩ در ﹝﹫︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︣﹁﹥، ﹝︧ــ︀﹏ ا︠﹑﹇﹩ دارای ارزش 
﹢د︋﹥ ︠﹢د در  ﹋︀﹁﹩، و دارای ا﹨﹞﹫️ ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️، ﹝︧﹙﹥ ا︨︐﹆﹑ل︠ 

﹝︺︣ض ﹡﹆︰ ﹁︣اوا﹡︐︣ی ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

اــ﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ ﹋ــ﹥ در ا︮﹏ ︗︀﹍︀ه ︑︪ــ﹊﹫﹑︑﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹡︷︀رت ︋︣ 
 .︫︡︀ ︓﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹝︣وز و د︣وز︋   ︋،︫︡︀  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︖︀︋ 
 ﹤﹡﹢﹍ در ﹋︪﹢ر ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︺︪ــ﹥ را﹨︊︣دی ︑﹢︨ــ﹆﹡ ﹤﹋ ﹟ا ︒︋
 ،︫︡︀︋ ﹤﹡﹢﹍ ﹩︐﹛دو ︩︋ و ﹩︐﹛︣دو﹫︾ ︩︋ ﹜︨ ﹤﹋ ﹟ا ،︫︡︀︋
︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹡︷︀رت ﹍﹢﹡﹥ ︋︀︫ــ︡، ﹡︀ر︀︨﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︀ 
︒ ﹋﹙﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︡ت ز︀دی ا︨️ در︋︀ره   ︋﹉ ﹟︀︨ــ️، ا︖﹋

آن ﹎﹀︐﹍﹢ ﹝﹩ ︫﹢د و ︋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︣﹁﹥ ︋︧︐﹍﹩ دارد. 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩ 

︋﹫︀ن ︫︡ ﹋﹥ ﹝︧︐﹆﹏ ︋﹢دن ︧︀︋︣س ︋︣ای ︮﹠︺️ و ا﹇︐︭︀د 
 ﹟ا ،︡︀﹫︋ ︳︨و ︀﹫︗ر ︲︣وری ا︨ــ️ و ا﹎︣ ︎︀ی ︠︀ر﹢︪﹋
 ﹟﹝﹢︲﹢ع ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪ــ︐︣ی ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︎︨︩︣ ︋︺︡ی ا
 ﹤﹡﹢﹍ ︀﹞ ︧︀︋︨︣︀ن از ا︨ــ︐﹆﹑ل ︀﹝︫ ﹩︋︀ا︨ــ️ ﹋﹥ ارز
 ﹤﹡﹢﹍ ︡ا︨ــ️؟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ﹋﹥ ︫ــ﹞︀ در آن ﹁︺︀﹜﹫️ دار

ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟
 ﹩︀︴︻

 ﹩﹞﹢﹀﹞ ع ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹢︲﹢﹞ ﹟ا︋︐ــ︡ا ︋﹥ ا
ا﹡︐︤ا︻﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹫︧️ و 
︋﹫︪︐︣ آن را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︀﹜︐﹩ ذ﹨﹠﹩ ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ 
﹢ن ︋﹩ ︵︣﹁ــ﹩، ︮︡ا﹇️، ا﹝︀﹡️ و ︫ــ︭﹫️ ار︑︊︀ط دارد. ﹡︊﹢د 
﹎︣ا︩ ذ﹨﹠﹩ در ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ (ا︨ــ︐﹆﹑ل وا﹇︺﹩) 
و ︠﹢دداری از ︫ــ︣ا ﹤﹋ ﹩︴︧ــ︀︋︣س را در ︑︱︀د ﹝﹠︀﹁︹ آ︫﹊︀ر ︋︀ 

︉ ﹋︀ر ﹡︪ــ︀ن د﹨︡ (ا︨ــ︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی)، از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹣﹜﹀﹥  ﹨︀ی  ︀︮
﹝﹀﹢﹝﹩ ا︨︐﹆﹑ل ﹨︧︐﹠︡. 

︋︀ ا﹟ ﹝﹆︡﹝﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ︨ــ﹠︖︩ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن، 
﹁︣ا﹠︡ی ︎﹫︙﹫︡ه و د︫ــ﹢ار ا︨️. از ا﹠︣و ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د ︭︠︀︫︀ی 
﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ارز︀︋ــ﹩ ﹝﹫ــ︤ان ا︨ــ︐﹆﹑ل  ــ﹠︖︩ و ﹋ّ﹞ــ﹩︋  ﹇︀︋ــ﹏︨ 
️ ︀﹁︐﹟ ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ در ︭︠﹢ص ︨︴ و ﹝﹫︤ان  ︧︀︋︨︣ــ︀ن، د︨ــ
ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن را ﹋︀ری د︫ــ﹢ار ﹋︣ده ا︨️. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ 
ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ا︮﹢ل ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹋﹥ ﹝﹠︐︕ 
︋﹥ ا︸︀ر﹡︷︣ و ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ﹝︧ــ︐﹆﹏ و اراــ﹥ آن در ﹝︖﹞︹ 
︫ــ︣﹋️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، از ︣︐﹝﹞﹟ ﹝︊︀﹡﹩ ﹇︱︀وت و ارز︀︋﹩ ا︨︐﹆﹑ل 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ا︨️. ﹎︤ار︫ــ︀ی ر︨ــ﹞﹩ ﹨﹛ در ︭︠﹢ص ﹝﹫︤ان 
ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣ــ︀ن و︗﹢د ﹡︡ارد و ارا﹁ ﹤︨︣️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ از ︨ــ﹢ی ﹡︀د﹨ ﹩︀﹢ن ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ 
 ︀ ﹢رس و ...،︋  ــ︀ز﹝︀ن︋  ︊︣ه ا︣ان،︨  ا︣ان، ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران︠ 

︎︧﹢﹡︡ «﹝︧︐﹆﹏» ﹝︊﹫﹟ ا︨︐﹆﹑ل ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ا︨️.
︣ای ︫ــ︣﹋︐︀ی  ﹝﹢︲ــ﹢ع ا﹡︐︀ب ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
 ︡﹫︃︑ ︀د ﹝︺︀و﹡️ ا﹇︐︭︀دی ﹝︣︋﹢ط و﹠︪﹫︎ ︋︣ا︨ــ︀س ،﹤︻﹢﹝︖﹞︣ز

﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان ︠﹢درو ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ از ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︺︐﹞︡ 
︋﹢رس و ﹡﹫︤ ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡ه و ︋︣ا︨︀س 
 ︕︀︐﹡ ﹟ــ﹫﹠︙﹝﹨ ،︀د︫ــ︡ه ︹︗︣ا﹞ ر︑︊﹥ ︋﹠ــ︡ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐ــ﹥ در
﹡︷︨︣﹠︖﹩ ︨︀﹐﹡﹥ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ از ︫ــ︣﹋︐︀ی ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹎︣وه 

ا﹝︐﹫︀ز︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
︎﹫︪ــ﹠︀د او﹜﹫﹥ ︋︣ای ا﹡︐︀ب ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︀د︫︡ه ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ 
 ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹩︋︀︫︡ه از ارز ︉ ا︋︺︀د ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه و ﹡﹫︤ ا﹝︐﹫︀ز ﹋︧
 ︣︀ر﹨︀ی ز﹫︺﹞ ﹉﹫﹊﹀︑ ﹤︋ ﹤︻﹢﹝︖﹞︣︀ی ز︐﹋︣و ﹡︷︨︣﹠︖﹩ از ︫ــ
 ️︀︻ر ﹟﹝︲ و ﹤﹫︑ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞ ︋︣ای ﹨︣ ﹋︡ام از
︣ ا﹡︐︀ب ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀  ﹢درو ﹝︊﹠﹩︋  ﹝﹠︪ــ﹢ر ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان︠ 
︣﹋︐︀ی  ︣ای︫  ︀ل︋  ﹢ر︨﹩ و 3︨  ︣﹋︐︀ی︋  ︣ای︫  ــ︀ل︋  (︡ا﹋︓︣ 4︨ 
 ﹤︋ ﹩︀﹡ ︡﹫︃︑ ︢︠ر︨﹩)، ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹩ ﹎︣دد و ︋︣ای ︋︣ر︨﹩ و ا﹢︋︣﹫︾

﹋﹞﹫︐﹥ ﹠︪﹫︎ ﹩︨︣︋︀︧︀د ﹝﹩ ︫﹢د:
•  ﹝︺﹫︀ر﹨ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︑︺︡اد ︫ــ︣﹋︀ و ﹝︡︣ان ار︫ــ︡، ︑︺︡اد 
﹋︀ر﹋﹠︀ن ︻﹞﹙﹫︀︑﹩، ︑﹠﹢ع ارا﹥ ︠︡﹝ــ︀ت، ﹝﹢﹇︺﹫️ در ︋︀زار ︣﹁﹥ ای 

و ︻︱﹢️ در ﹝︖︀﹝︹ ︣﹁﹥ ای.
•  ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︨︀︋﹆﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در ︮﹠︺️ ︠﹢درو و 
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 ﹜︖ ︀  ︋﹤﹠︤﹨ ︉︨︀﹠︑ ،ای ﹤﹁︣ ︀ی﹚﹞︀︺︑ ️﹫﹀﹫﹋ و ︴ــ ﹎︣وه،︨ 
و ﹋﹫﹀﹫ــ️ ﹋︀ر، ︗︀﹝︺﹫️ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ارش د﹨ــ﹩ و ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋﹢دن و 

 .﹩︨︣︋︀︧ ز﹝︀ن ︋﹠︡ی آ︾︀ز، ا︗︣ا و ا︑﹞︀م ﹋︀ر ️︀︻ر
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹩﹑︮از ا︻﹞︀ل ﹡︷︣﹨︀ی ا ︦︎ ﹩︀﹡ ️︨︣﹁
 ﹤︻﹢﹝︖﹞︣︀ی ز︐﹋︣  ︫﹤ ﹢ی ﹝︺︀و﹡️ ا﹇︐︭︀دی︋  ﹥ ︮﹢رت ﹋︐︊﹩ از︨  و︋ 

.﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︣وه ا︋﹑غ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹟ ﹡﹞﹢دار آن را ︋﹥ ︫﹞︀ ارا﹎
 ﹩︨︣︋︀︧ ر ﹝︺﹞﹢ل﹢︵ ﹤  ︋﹤﹋ ︀︐﹋︣ ﹥ ﹝︀﹨﹥ و ﹡﹥ ﹝︀﹨﹥︫  دوره ﹨︀ی︨ 
﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن دا︠﹙﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛  ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡ را︋ 
 ﹤﹋ ﹟از ا ︦︎ ،︀﹡︋︣ا︨ــ︀س آ ﹤﹋ ﹜د︨️ ﹝﹩ آور ﹤︋ ﹩︀︭︠︀و ︫ــ
︩ ﹝︀﹨﹥ و ︨︀ل ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ ر︨﹫︡﹎﹩  ︋︀︧︀ی ︫

 .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀︧︀︋︣س را ارز د، ﹋︀ر﹢︫ ﹩﹞
︣ای ﹝︀  ︣﹋︐︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹫﹛، ﹋﹥ ﹨﹛︋  ﹋︀ر د﹍︣ی ﹋﹥ در ﹝︖︀﹝︹︫ 
 ﹤﹋ ️︧﹠ا ،️︧﹨ ﹜﹨ ﹩︐ ︣ای ﹨﹞﹊︀ران ︧︀︋︣س ﹝︀ ﹋︀ر︨  و ﹨﹛︋ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ︋︀ ︱﹢ر ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ︗︤﹫︀ت ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ 
و ا﹎︣ ︨︀︎︀ی ﹝︡︣ان ︫︣﹋︐ ،︫︡︀︊﹡ ﹩﹁︀﹋ ︀︧︀︋︣س ︀︋︡ ︗﹢اب 

︋︡﹨︡ و ا﹎︣ ﹡︡اد ︫︀︬︠ ﹋﹫﹀﹩ اش ﹋﹛ ﹝﹩ ︫﹢د. 

︋﹥ اــ﹟ ︑︣︑﹫︉، ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س از ﹜ــ︀ظ ﹋﹫﹀﹩ ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ 
ا﹜︊︐﹥ ﹡﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐﹆﹑ل ︫ــ︀ن را ز︣ ︨ــ﹢ال ︣︊︋﹛، و﹜﹩ ﹎︀﹨﹩ ﹝︐﹢︗﹥ 
﹝﹩ ︫ــ﹢︡﹞ ﹤﹋ ﹜︣ان ︫︣﹋︐ ︀︋ ︀︧ــ︀︋︣س ︑﹢ا﹁﹆︀﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ 

 :﹩︀︴︻

﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥

︩︖﹠︨

 ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن

﹁︣ا﹠︡ی

︎﹫︙﹫︡ه و

د︫﹢ار ا︨️

﹩︨︣︋︀︧ ︀د ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی﹠︪﹫︎ ︀ب و︐﹡دار ا﹢﹝﹡
﹩︨︣︋︀︧ و ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ︋︀﹡﹉ ︗︀﹝︹ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹏﹫﹝﹊︑  •

••  ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ﹡︐︀︕ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی (ر︑︊﹥) ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︺︐﹞︡ ︋﹢رس،
••  ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︨︣﹩، و 

 .﹩︨︣︋︀︧ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︣︀︨ ﹩﹡︀︨و ︋﹥ روزر ﹏﹫﹝﹊︑  ••
︡﹝︐︺﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ︑︀︋︺﹥ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹝︀ده 10 د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︐﹋︫︣ ︣وه ︋﹠︡ی﹎  •

••  ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ا︵﹑︻︀ت ︫︣﹋︐︀ی ︑︀︋︺﹥ ︫︀﹝﹏ (﹁︣وش، دارا﹩، ︑︺︡اد ︎︨︣﹠﹏)،
••  ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︫︣﹋︐︀ی ︑︀︋︺﹥ ︋︣ا︨︀س ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ دارا﹩ و ﹁︣وش، و

••  ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︫︣﹋︐︀ی ︑︀︋︺﹥ ︋︣ا︨︀س ︑︺︡اد ︎︨︣﹠﹏. 
•  ﹝︪︬ ﹋︣دن ︨﹛ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︸︀ر﹡︷︣ ︑﹙﹀﹫﹆﹩

،(﹩︣وش و دارا﹁) ﹏﹞︀︫ ﹤︺︋︀︑ ︀ی︐﹋︫︣ روزر︨︀﹡﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹤︋  ••
••  ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ا︵﹑︻︀ت ︫︣﹋︐︀ی ︑︀︋︺﹥ ︑️ ︎﹢︫︩ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، و 

••  ︗︐﹋︫︣ ﹩﹠︤﹍︀︀ در را︨︐︀ی ︎﹢︫︩ ︨﹛ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︸︀ر﹡︷︣ ︑﹙﹀﹫﹆﹩.
﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ب﹢︭﹞ ا﹝︐﹫︀زد﹨﹩ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹠︪﹢ر  •

••  ا﹝︐﹫︀زد﹨﹩ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︣ا︨︀س ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︀﹝﹏ (︫︣﹋︀، ﹋︀ر﹋﹠︀ن و …)،
••  ا﹝︐﹫︀زد﹨﹩ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︣ا︨︀س ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ ︫︀﹝﹏ (︑︺︀﹝﹙︀ی ︣﹁﹥ ای، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و ...)، و

 .﹩︨︣︋︀︧ ︢اری ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی﹎ ️ ﹢﹛︫︡ه و او ︉ ••  ︗﹞︹ ︋﹠︡ی ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ﹋︧
﹩︨︣︋︀︧ او﹜﹫﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︩﹠︤﹎  •

••  ︑﹊﹞﹫﹏ ︋︀﹡﹉ او﹜﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، و 
••  ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ﹨︀﹩ ︋︀ ﹝︺︀و﹡︀ن و ﹝︡︣ان ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋︐︀ی ︑︀︋︺﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹠︪﹫︎ ﹩︨︣︋︀︧︀دی.

•  ︗﹞︹ ︋﹠︡ی و ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه
••  ︗﹞︹ ︋﹠︡ی ﹡︷︣﹨︀ و ︑﹊﹞﹫﹏ ︋︀﹡﹉ ︎﹫︪﹠︀دی، و

 .﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹤︋ ﹤︺︋︀︑ ︀ی︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︀دی﹠︪﹫︎ ﹉﹡︀︋ ﹤ارا  ••
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۴٩

 ️︀︻ــ﹛ در وا﹇︹ در︋︀ره ر︧ــ︐﹩ ﹋﹥ دار﹫﹛ ﹉ .︣ا﹇︊️ دارد﹞ ﹤ ﹋ــ﹥ ﹡﹫︀ز︋ 
ا︮﹢﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ا﹡︐︷︀ر دار﹛ ﹇︱︀و︑︩ ﹝︀ را ﹎﹞︣اه 
﹡﹊﹠︡. ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹋﹫﹀﹩ ﹋﹥ از ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، از ارا﹥ ﹎︤ارش 
 ﹩︀︪︨︣︎ ︧︀︋︣س از ﹤﹋ ﹩﹚و ﹝︣ا ︀﹫﹎︡﹫︨ر ﹤︠︣ ︀︑ ︫︣وع ﹝﹩ ︫﹢د
﹝﹩ ︎︨︣ــ﹫﹛. ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉، ا﹝﹫︡وار﹛ ﹋﹥ روش ﹝︀ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀ در ﹝﹢رد 
 .﹜ن ︋︀ز︠﹢ردی ﹡︡ا︫︐﹥ ا﹢﹠﹋︀︑ ﹤︣﹎ ︧︀︋︣س در︨️ ︋︀︫︡؛ ︀ر﹋ ﹩︋︀ارز
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ر︨﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ و﹢︋ ︀﹞ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︀ی︐﹋︫︣ ︣︐︪ــ﹫︋
️ ﹝︡︣ه ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ از  ﹫﹨ ﹢︱︻ ︣﹀﹡ ﹉ ﹤︐﹫﹝﹋ دار﹡ــ︡، و ا︻︱︀ی
︵︣﹅ ︫ــ︣﹋️ ﹝︀در ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ا﹁︤ون ︋ــ︣ آن ا︻︱︀﹩ ﹋﹥ از 
︋﹫ــ︣ون د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹨﹞﹍﹩ ا﹁︣اد ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه و ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د 
﹨︧︐﹠︡. ا﹁︤ون ︋︣ آن، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡︊﹩ دار﹛ ︋﹥ ﹡︀م ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ 
و ا﹇︐︭︀دی ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از ﹎︤ار︫ــ︀ی ︀د ︫︣﹋︐︀ را ︋﹥ آ﹡︖︀ ﹝﹩ ︣︋﹛ و 
 ︀︐﹋︫︣ در  .﹜︣﹫﹎ ﹩﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ دا︠﹙﹩ ︫︣﹋️ ﹎︤ارش ︀ی﹨︡از وا
 ﹩﹊ ،️︨︮︡در︮︡ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ا ﹤﹋ ﹜︀ه ر︨﹫︡﹎﹩ دا︠﹙﹩ دار﹞ ﹤︨ ︣﹨
︩ ﹝︀﹨﹥ ﹡﹫︤ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︣س ︋︣ر︨﹩  ﹨﹛ ﹡﹥ ﹝︀﹨﹥ ا︨ــ️ و ﹎︤ارش ︫
﹝﹩ ︫﹢د و ︵︊﹅ ︗﹙︧﹥ ای ︋︀ ر︻︀️ ︑﹞︀م ا︮﹢ل ﹝︖︀﹝︹ ︻︀دی، ﹎︤ارش 
 ︿﹫﹚﹊︑ ️﹋︣ ︣ای︫  ︣ر︨ــ﹩ و ︑︃﹋﹫︡﹨︀ی ﹐زم را︋  ︀زرس را︋  ︫ــ︣﹋️ و︋ 

﹋︣ده و ﹡︐︀︕ را در دوره ﹨︀ی ︋︺︡ ︋︣ر︨﹩ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

﹞︀ را  ﹥ ﹝﹢ارد ﹝﹞﹩ از ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︑﹢︗﹥︫ 
︗﹙︉ ﹋︣ده و آ︀ ا︵﹑ع دار ﹤﹋ ︡﹍﹢﹡﹥ ︋︀ آن ︋︣︠﹢رد ︫︡ه ا︨️؟

﹩︀︴︻ 
﹝ــ﹢ارد ﹡﹆︰ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︋﹥ ︮﹢رت «﹡﹆︰ ︫ــ︭﹩ ا︨ــ︐﹆﹑ل» و 
 ︣︡﹞ ︉﹛︀﹇ ︪︀و﹡︡ی در﹢︠ ﹤︴︋︣و﹡﹩» ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫ــ﹢د. را﹫︋ ︰﹆﹡»
و ︀ ﹋︀ر﹝﹠︡ وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩، دا︫ــ︐﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︀﹜﹩ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ 
 ︀ اداره ﹋︣دن ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹟︐︫دا ،﹜﹫﹆︐︧﹞︣﹫︾ ︀ ﹜﹫﹆︐و ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝︧ــ
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی، ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︻︡ه دار ︋﹢دن ﹨﹞︤﹝︀ن 
﹨ــ︣ ﹡﹢ع ︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︡اری وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩، دا︫ــ︐﹟ ﹇︭︡ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ت﹫﹚﹝︻ ︀م ا︗︣ای﹍﹠﹨ ﹩︨︣︋︀︧ رد﹢﹞ ︡︡ام در وا︐︨ا
و ...،  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ﹝﹢ارد ﹡﹆︰ ︫ــ︭﹩ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
 ﹩︪︋ ︡︀︋ ︣ان و ︫︣﹋︀ی آن︡﹞ و ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ .︡﹠︐︧﹨
از رو︫ــ︀ی ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︠﹢د را ︋﹥ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝﹢ارد 
﹡﹆︰ ︫ــ︭﹩ ا︨ــ︐﹆﹑ل و ﹋﹞﹉ ︋﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ر︻︀️ ا﹜︤ا﹝︀ی 

ا︨︐﹆﹑ل ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑ ﹩︨︣︋︀︧︭﹫︬ د﹨﹠︡.
﹝﹢ارد ︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ «﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل» ︻︊︀ر︑﹠︡ از د︠︀﹜️ ︀ ﹡﹀﹢ذ 

︋︣ون ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹡︀در︨️ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ را 
﹝︡ود ﹞ ،︡﹠﹋ ﹏︡︺︑ ︀︡ود︐︀ی ︾﹫︣﹝﹠︴﹆﹩ در ﹝﹢رد ز﹝︀ن ﹝︖︀ز 
 ﹩﹚﹫﹝︑ ️︡ود﹞ ،︮︡ور ﹎ــ︤ارش ︀ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹏﹫﹝﹊︑ ︋︣ای
︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ در د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︨ــ﹢ا︋﹅، د︠︀﹜️ ︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ در 
ا﹝﹢ر ا︨ــ︐︡ام، ا﹡︐︭︀ب، ︑︺﹫﹫﹟ ﹆﹢ق و ﹝︤اــ︀ و ار︑﹆︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
 ︰﹢︺︑ ﹤︋ ︡︡︑ ،﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ ︻﹙️ ︑﹢ا﹁﹅ ﹡﹊︣دن ︋︀ 
 ︣︴  ︠﹤  ︋︉︗﹢﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨︀ل ﹡﹀﹢ذ﹝︻︧︀︋︨︣ــ﹩، ا ای ﹎︤ارش﹢︐﹞

ا﹁︐︀دن ︑︡اوم ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن و ﹝﹢اردی از ا﹟ د︨️.
﹨︣ ﹠︡ آ﹝︀ر ر︨ــ﹞﹩ از ﹝﹢ارد ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︧ــ︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ و︗﹢د 
﹡︡ارد، ا﹝︀ ︋︣ر︨﹫︀ی ︎﹫︣ا﹝﹢﹡﹩، ︫﹢ا﹨︡، ا︵﹑︻︀ت ︗︣ا︡ و ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ و ا︠︊︀ر 
 ︕︀︐﹡ ︨ــ﹠﹢ات ﹎︫︢︐﹥، ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢اردی از ︋︣ون داد﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣دی و ﹩︵
︪ــ︀ی دو﹜︐﹩ و ︾﹫︣دو﹜︐﹩ و ا︨︐﹀︀ده از ا︸︀ر﹡︷︣  ــ︣﹋︐︀ در︋  ا﹇︐︭︀دی︫ 
 ︀﹡ر﹁︐﹥ آ ️ ﹝︴﹙﹢ب ﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹢ده ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ ارزش ازد︨
﹝﹠︖︣ ︫︡ه و در ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ر︪﹥ دا︫︐﹥ 
ا︨ــ️. ︋﹥ ﹡︷︣م ︑︀﹋﹠﹢ن رو﹥ ﹨︡﹁﹞﹠︡ و ا﹡︧ــ︖︀م ︀﹁︐﹥ ای از ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︋︀ 
﹠﹫﹟ رو︡اد﹨︀﹩ و︗﹢د ﹡︡ا︫ــ︐﹥ و ﹁︣ا﹠︡ی ﹡︷︀م ﹝﹠︡ و ﹊︍︀ر﹥ ﹋﹥ ﹡﹆︪ــ﹥ 

راه ﹝︣ا︗︹ ذ︣︋︳ در رو︀رو﹩ ︋︀ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀︫︡، ︑︺︣︿ ﹡︪︡ه ا︨️.
︣ ︻﹞﹙﹊︣د و ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ︑︃︔﹫︣   ︋︤﹫﹡ ﹩︴﹫﹞ ا﹝﹏ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار﹢︻
دارد. ﹡﹍︣ا﹡﹩ از ا﹡︐︀ب ﹡︪︡ن دو︋︀ره، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︃︔﹫︣﹨︀ی ︋︣︠﹢رد ︋︀ 
︧︀︋︨︣︀ن ﹋﹥ ﹫︨︣︋︀︧︀ی ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ در آ﹡︀ ا︠︐﹑س ︫︡ه و 
︀ ︗︺﹏ 3 ﹨ــ︤ار ﹝﹫﹙﹫︀ردی و ا﹝︓︀ل آن را ا﹡︖︀م داده ا﹡︡، ︋︀︻︒ ﹡﹍︣ا﹡﹩ 
 ︣︀︨︧︀︋︨︣︀ن و ︑︽﹫﹫︣ در رو︫ــ︀ و ﹝﹠︪︀ی آ﹡︀ ︫︡ه ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ 

ا︨︐﹆﹑ل آ﹡︀ را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار داده ا︨️.
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︀︋︡ از 
︋︣وز ﹡﹆︰ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︎︣﹨﹫︤ ﹋﹠﹠︡. از آ﹡︖︡︎ ﹤﹋ ﹩︀︡ه ﹡﹆︰ ا︨ــ︐﹆﹑ل 
︧︀︋︣س در ︋︧﹫︀ری از ﹝﹢ارد، ا︵﹑︻︀ت ارا﹥ ︫︡ه را ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︽︣︲︀﹡﹥ 
﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹨ــ︣ ﹋︡ام از  اراــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، از ا﹠︣و ︑︭﹞﹫﹞︀ی ا︑︀ذ︫ــ︡ه︋ 
ذ﹠﹀︺︀ن را د︀ر ا︠︐﹑ف ا︨︀︨﹩ ﹋︣ده و ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹁︹ ︨︀﹝︡اران، 

ا︻︐︊︀رد﹨﹠︡﹎︀ن و دو﹜️ را ︋︀ ر﹊︧︀ی ﹝︐︺︡دی ﹨﹞︣اه ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉، آ﹁︐︀﹩ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س را د︀ر ︑︣د︡ ﹋︣ده و 
﹩ ︾︣︲︀﹡﹥ ﹁︨︣﹢ده ﹝﹩ ︨︀زد.  ︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی︋  ︑﹢ان ︧︀︋︣س را︋ 
راه ﹏ ﹝﹢︲﹢ع، ︫﹠︀︨ــ︀﹩ و از ︋﹫﹟ ︋ــ︣دن روز﹡﹥ ﹨︀ی ورودی ︋﹥ 
ــ﹢ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  ﹢د︗﹢ش از︨  ﹥ ︮﹢رت ︑﹢ا﹝︀ن و︠   ︋︀︐﹁ــ﹟ آا

︧︀︋︨︣﹩ و ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ا︨️.
از ا﹠︣و  ︩︠︣ ﹤︙﹡︀﹠︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹢︗ــ︉ ا﹁︤ا︩ ا︐﹞︀ل 
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﹎︤ارش ︑﹀︣︀ ︫﹢د، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ آ︔︀ر و ﹡︐︀︕ ﹝︴﹙﹢︋﹩ دا︫︐﹥ 
 ︩︠︣ ︀آ ﹤﹋ ﹟︣ر︨ــ﹩ ︗︀﹝︺﹩ در︭︠﹢ص ا ا︨ــ️. ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥︋ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︋︀﹐ ر﹁︐﹟ ا︨ــ︐﹆﹑ل در ارا﹥ و ﹎︤ار︫﹍︣ی 

﹝﹢ارد ︑︣︿ ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ︠﹫︣، و︗﹢د ﹡︡ارد.
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ ﹝﹆︣رات آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹝﹢︗﹢د، در ار︑︊︀ط 
︋︀ ﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ﹥ ﹡︀ر︀︨﹩ ﹝﹞﹩ دارد؟

﹩﹞︀﹞
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹉ ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️. ︻︡ه ای دور ﹨﹛ 
︗﹞︹ ︫︡ه و آن را ﹡﹢︫︐﹥ ا﹡︡؛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ د﹇﹫﹅ ︋︀︫︡ ︀ د﹇﹫﹅ ﹡︊︀︫︡. 
ا︮﹑ح آن ﹨﹛ ︠﹫﹙﹩ ﹝︪ــ﹊﹏ ﹡﹫︧️ و ز﹝︀ن ز︀دی ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︋︣د 
﹊﹠﹫﹛ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︠﹑ق و ر﹁︐︀ر  ﹥ آن ︑﹢︗﹥︋   ︋︡︀ و﹜﹩ آ﹡︙﹥ ﹋﹥︋ 
︣﹁ــ﹥ ای را در ︸︀﹨︣، ﹝﹆ــ︣رات ﹞︀️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و﹜ــ﹩ در ︋︀︵﹟ 
ارز︫ــ︀ی ا︠﹑﹇﹩ ︫ــ︭﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩. ا﹟ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ا︨️ 
﹋﹥ ︋﹥ آن ﹋﹞︐︣ ︑﹢︗﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ﹡﹞﹢﹡﹥ اش ﹡﹢ه ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︡ار 
ر︨﹞﹩ ا︨ــ️ و ﹡﹞﹢﹡﹥ د﹍︣ش ا︻︴︀ی ﹋︀رت ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ︋﹥ 
ا﹁︣ادی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹫︙﹍︀ه ︧ــ︀︋︣س ﹡︊﹢ده ا﹡︡ ﹋﹥ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای 

و ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای و ︀︋︡ و ﹡︀︊︡﹨︀ی آن را ︑﹞︣﹟ ﹋︣ده ︋︀︫﹠︡.
د﹋︐︣ ︋︧︐︀﹡﹫︀ن

 ︩ در آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان در︋ 
 ﹤﹡﹐︀ ﹫︩ از 25 در︮︡ درا﹝︡﹨︀ی ﹝︧ــ︐﹞︨︣   ︋﹏﹫︭︑ ،ا︨ــ︐﹆﹑ل
︀ل  ﹫︩ از دو︨  ︣ای ﹝︡︑﹩︋  ︀ص︋  ︉ ﹋︀ر︠  ︀  ︮﹉ ︨︧ــ﹥ از﹣﹞ ﹉
︦ از  ﹝︖︀ز ﹡﹫︧️. در ا ،️﹛︀ ﹟﹉ ﹝﹣︨︧﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹑﹁︀︮﹙﹥︎ 
︢︍︣د ﹋﹥ ا﹟ ︋︣︠﹑ف  ︤رگ ﹨﹛︋  ︀ل، ﹋︀ری ﹨︣ ﹇︡ر︋  ︑︃︨﹫︦ ︑︀ دو︨ 
 ﹟︀ی ﹝﹠︡رج در آن ︋﹠︡ ا︨ــ️ و ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ا︐︡ود﹞ ﹤﹫﹆︋
︀︫︡. ا﹁︤ون ︋︣ آن، ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️  ﹆︿ ﹝︪︭﹩ دا︫︐﹥︋   ︨︡︀  ︋︩︋
︉ ﹋︀ر  ︀ ︉ ﹋︀ر ﹫︧️، ز︣ا ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹎︣وه︮  ︀ ﹝﹠︷﹢ر از ﹎︣وه︮ 
در ︵︊﹆﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︣︡️ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣﹡︡﹎︀ن در ﹝︖﹞︹ 
﹝︡︣ان ﹨﹙﹍﹠︡︀ ﹝︐﹙︿ ︋︀︫ــ﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ﹞︀ره  600︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹜︤ام ︋﹫︪︐︣ ︫︣﹋︐︀ی 

﹎︣وه در ا ﹟︀﹜️، ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د.
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

﹊﹩ از ﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹋﹥ ﹨﹛ در ︠︀رج و ﹨﹛ در ا︣ان، ︋︧ــ﹫︀ر 
در ﹝﹢رد آن ︋︣ر︨﹩ و ﹋︀ر ︫ــ︡ه، ︋︒ ︋︀زار ︧︀︋︨︣﹩ و 
 ︩︧︠︣ــ︀︋︣س ا︨ــ️. در ا﹟ اوا︠︣ ︠︊︣ی ﹝﹠︐︪︣ 

︫ــ︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ 97 در︮︡ از 300 ︫ــ︣﹋️ ︋︣︑︣ ︋︀زار 
ا﹡﹍﹙﹫︦، در د︨️ ︨︣︋︀︧︀ی ︋︤رگ و ۴ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ 
﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ا︫︐﹟  ︺︡ از ا︻﹞︀ل ﹝﹆︣راِت︋  ﹢ده ﹋﹥︋   ︋﹩︨︣︋︀︧
 ﹟ا ︉︖︺︑ ︀ ︧︀︋︨︣﹩ و  ︩︧︠︣︀︋︨︣﹩ در ا﹡﹍﹙﹫︦،︋ 
در︮︡ ︋︀﹐︑︣ ر﹁︐﹥ ا︨️؛ ︺﹠﹩ ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ ︫︡ه ﹡﹥ ﹋﹞︐︣. 
 ﹤︭﹁︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹩︨︣︋︀︧ ︫ــ﹞︀ در︋︀ره وا﹎︢اری ﹋︀ر ︣︷﹡
﹫︧️؟ آ︀ ا﹟ روش ︋﹥ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ 
 ︩︧︠︣︀︋︣س ﹥ ︑︃︔﹫︣ی در ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹠︀︨︉ ︋︀زار ﹋︀ر 

︧︀︋︨︣﹩ و ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س دارد؟
 ﹩﹞﹑︨

در ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ﹎︢ارــ﹛. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞ــ﹢ل وا﹎︢اری 
︣ر︨ــ﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥  ︎﹫﹞︀ن در دو ﹝︣﹙﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ اول،︋ 
️ ﹋﹠﹠︡ه در ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ا︮ــ﹏ ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︖︀م  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋
 ︀︋ ️︨︣ــ﹁ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀︭︠︀︫ــ ﹤﹋ ﹟؛ و دوم ا﹤﹡ ︀ ︡﹡︀ر را دار﹋
و ﹝﹆︀د︣ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹩ 
 ﹟︡ام از ا﹋ ︘﹫﹨ ﹩︨︣︋︀︧ در ︀﹞ .︡﹨︡︋ ️﹝﹫﹇ ︀﹡︀ی آ﹠︊﹞ ︣︋ ︡︀︋
︫ــ︭︠︀︀ را ﹡︡ار﹛. ا﹐ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ در ا︣ان ︨﹛ 

ا︨️، ﹝﹠︪︃ ﹁︧︀د ا︨️. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟،  ︩︧︠︣︀︋︣س ﹨﹛ ﹫︤ی︋ 
در ا︣ان ا︲︀﹁﹥ ﹡﹊︣ده ا︨️. ︺﹠﹩ در وا﹇︹ در ا﹟ ︗﹢ر ︗︀﹨︀ ﹨﹞﹥ 

︋︀ ﹨﹛ ر﹁﹫﹆﹫﹛ و ا﹡︭︀ر ︋﹥ ︗︀ی ︠﹢د ︎︀︋︣︗︀︨️. 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁ــ﹥ ای ا︣ان را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫ــ﹛ در دو ﹎︣وه 
︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹋﹠﹫ــ﹛؛ ﹉ ﹎ــ︣وه ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ی ︣﹁ــ﹥ ای، و د﹍︣ی 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ی ︮﹠﹀﹩. ︑︭﹞﹫ــ﹛ ︮﹠﹀﹩، ﹁﹆︳ ︋ــ︣ای ﹝﹠︀﹁︹ ︮﹠︿ 
ا︨️، و﹜﹩ و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︣﹁﹥ ای ︋︀︫︡، ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︋︣ای ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹙﹩ 

د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩:
︀﹝︫ ︣︷﹡ ﹤︋
︣︴︠ ﹟︣︐﹝﹞
﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س
﹋︡ا﹝︧️ و
︡︀︋ آن ︀︋ ﹤﹡﹢﹍
﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋︣د
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ا︨ــ️ و در ︎︪︐︩ ﹉ ا︨ــ︐︡﹐ل ︣﹁﹥ ای و︗﹢د دارد و ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︧﹙﹛ ﹝﹟ ﹨﹛ از آن د﹁︀ع ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ﹝﹟ ︎︪️ ︑︭﹞﹫﹞︀ی ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و  ︩︧︠︣ــ︀︋︣س ﹨﹫︘ ﹡﹢ع د﹁︀ع ︣﹁﹥ ای ﹡︡︡م 

﹋﹥ ︋︣ای ﹝︓︀ل در ا︣ان ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ﹠﹫﹟ ﹋︀ری را ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛. 
︋︀﹔︠︣ه ﹝︀ ︀︋︡ دوره ای را ﹋﹥ ﹉ ︨ــ︣ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ در آن 
︋︤رگ ︫﹢﹡︡، را ︎︪️ ︨ــ︣ ︋﹍︢ار﹛. ا﹟ ﹡﹢ع ︑︭﹞﹫﹞︀ ︗﹙﹢ی 
ا﹟ ﹋︀ر را ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︺﹠﹩ ا﹟ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︋︤رگ ︫ــ︡ن ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ 
را از راه ︮﹫ــ︣﹫﹎ ﹩﹞ ــ﹛. ︋ــ﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︀ 
﹨﹛ ︨ــ︴ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹨﹞﹫﹠︖﹢ر ﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ و ﹫︤ی ﹨﹛ 

.︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︣﹫﹫︽︑
 ﹤﹋ ﹟︀ی ا︗ ﹤︋ ﹩﹝︧︀︋︡اران ر︨ــ ﹤︺﹞︀︗ ﹤﹋ ️︧ــ﹠︣م ا︷﹡
︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای ︋︀︫ــ︡، در ﹐ک ︗︀﹝︺﹥ ︮﹠﹀﹩ ﹁︣و ر﹁︐﹥ ا︨️. 
 ︩︀︱︻︋︣ای ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹙﹩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︮﹠︿ ︋︣ای ﹝﹠︀﹁︹ ا ﹤﹁︣

﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ا﹠︀ ︠﹫﹙﹩ ︋︀ ﹨﹛ ﹁︣ق دار﹡︡. 
 ،︫︡︀  ︋︣︷﹡︡﹞ ︡︀ در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹙﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
︺﹠ــ﹩ ︀︋︡ از ﹝﹠︀﹁︹ ︠﹢د﹝ــ︀ن ︋﹍︢ر﹛ و ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹙﹩ 
︋︣وــ﹛. ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹙﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ﹙﹛، ﹝﹠︀﹁︹ دراز﹝ــ︡ت ﹝︀ را ﹨﹛ 
︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︡︀︋﹉ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︮﹢﹜﹩ و 
︣﹁﹥ ای دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛. در وا﹇︹ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︡︖︑ ﹉︡ رو﹊︣د و 

︑︖︡︡ ﹡﹍︣ش در ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای ﹨︧︐﹫﹛. 
د﹋︐︣ ︋︧︐︀﹡﹫︀ن 

﹢د، و︗﹢د ﹡︡ارد.  ︣ای ا ﹤﹋ ﹟︩︣︠ ا﹡︖︀م︫  در وا﹇︹ ﹨﹫︘ د﹜﹫﹙﹩︋ 
در ︨︀ل 2015 در ︠︊︣﹨︀ آ﹝︡ه ︋﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︣س ︋︀﹡﹉ ا﹡﹍﹙︧︐︀ن 
︋︺︡ از 86 ︨ــ︀ل ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹋︣د. ︋﹥ ﹡︷ــ︣ ﹝﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹝ــ﹛ و در︠﹢ر 
︑﹢︗﹥ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹋︀ری را 
︫ــ︣وع ﹝﹩ ﹋﹠︡، در ︧︀︋︨︣﹩ ︻﹠︭︣ی ︋﹥ ﹡︀م ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در 
︧︀︋︨︣﹩ دار︀﹞︨︣ .﹜﹥ ﹎︢اری ︺﹠﹩ آن ﹝﹫︤ان ز﹝︀ن و ا﹡︣ژی 
﹋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹉ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡. 
ا﹎︣ ﹁︣ض ︋︣ از د︨ــ️ دادن ﹋︀ر ︋︺︡ از ﹠︡ ︨ــ︀ل ﹝︴︣ح ︋︀︫︡، 

︧︀︋︣س ا︀﹞︨︣ ﹟﹥ ﹎︢اری را ︠﹢د︋﹥ ︠﹢د ﹋﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︋︩ د﹍︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︣س دارد ︋︀ 
︺︡ ﹝﹩ آ︡، ا﹡﹆︴︀ع ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹁︤ون ︋︣ آن،  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥︋ 
︑︡اوم ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آن ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︣س 

︋︣ای ﹝︀︨︊﹥ ر︧﹉ ﹡﹫︀ز دارد، ﹨︣ ︨︀ل ︋﹫︪︐︣ و ︋﹫︪︐︣ ︫﹢د. 
 ︀﹞︧︀︋︣س ﹋﹥ در ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ︗︤و ا﹜︤ا ا︗︊︀ری ︩︠︣

︑︺﹫﹫﹟  ︫︡ه، ﹝﹢︗︉ ﹋︀﹨︩ ا﹡﹍﹫︤ه ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︧︀︋︨︣﹩ از 
︗﹞﹙﹥ ︋︣ای ︫ــ﹠︀︠️ و ا︖︀د ︎︣و﹡︡ه دا﹞﹩ و در ﹡︐﹫︖﹥ ﹋︀﹨︩ 

ا︔ ﹩︪︋︧︣︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.
﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و  ﹫︪︐︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ︩︣︠ در درون ﹝﹣︨︧﹥︮  در︋ 
︣︠﹢ردی   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ ﹠︀﹡︙﹥ ﹁︣ض ﹡﹊﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︧︀︋︨︣︀ن︋ 
︾﹫︣︣﹁﹥ ای دار﹡︡، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا﹜︤ام ︩︣︠ در ﹋﹏ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝﹠︐﹀﹩ 
﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ︻︊︀رت ︨︀ده،  ﹤︧︨﹣﹞ ﹤︙﹡︀﹠︧︀︋︨︣﹩ ا﹜︤ا﹝︀ی 
︣﹁ــ﹥ ای را ر︻︀ــ️ ﹋﹠ــ︡، در ︩︣︠ درون ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨﹛ ︋﹥ 
﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩ ر︨ــ︡ و در ︲﹞﹟ ﹝﹫︤ان ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︣ای ﹉ ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣﹩ را ز︀د ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹛ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︉ ﹋︀ران از ا﹟ و︲︹ ﹝︐︱︣ر ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡  ︀︮ ﹜﹨ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و
و ﹨﹛ ︨ــ︀︋﹆﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹋﹥ در ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ ﹨︧ــ️، از ︗﹞﹙﹥ ﹡﹊︀ت 

ا﹡︐﹆︀﹜﹩ ︋﹥ دوره ﹨︀ی ︋︺︡ و ︨﹢ا︋﹅ ﹝﹢︲﹢︻︀ از ︋﹫﹟ ﹝﹩ رود.
 ︩︀رم ﹝﹢︗︉ ا﹁︤ا ا︗︊︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︨︀ل ︩︠︣
ا︨ــ︐﹆﹑ل ︫ــ﹢د، و﹜﹩ در ﹝﹢رد آ﹡ــ︀ن ﹋﹥ ︋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ا﹨﹞﹫️ 
︣ای  ﹡﹞﹩ د﹨﹠ــ︡، ﹨﹫︘ ︑︃︔﹫ــ︣ی ﹡︡ارد. آ﹡︀ن ﹋﹥ ︑ــ﹑ش ز︀دی︋ 
︋﹥ د︨ــ️ آوردن ﹝︪︐︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ا 

ا︨︐﹆﹑ل ︠﹢د را از د︨️ ︋︡﹨﹠︡.
 ︴در ︨ــ ︡︡︀وت ︫ــ﹀︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ،﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ وا﹎︢اری ﹋︀ر از
︉ ﹋︀ران  ︀  ︮︹﹇﹢︑ ︴  ︨︩﹨︀﹋ ︉︗﹢﹞ ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹩﹀﹫﹋

و ﹋︀﹨︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︣ای آن ﹝﹩ ︫﹢د.
 ﹩﹞︀﹞

︧︀︋︨︣﹩ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ د︀ر د︫﹢ار︀ی ︋︧﹫︀ر ︋﹠﹫︀﹡﹩ ا︨️. ﹝﹟ 
 ﹤﹁︣ ،︣﹍را ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹝︡﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︢ارم. ︋﹥ ︻︊︀رت د ﹟ا︨﹛ ا
 ﹩︨︣︋︀︧ از ︗︀﹝︺﹥ ﹝︡﹡﹩ ا︨️؛ ︑︃︔﹫︣ آن در ﹩︪︋ ﹩︨︣︋︀︧

 ﹤﹫︤ی ا︨️؟ 
﹝︧﹫︣ی ﹋﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در︗﹢ا﹝︹ ﹝︣︗︺﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹡﹍﹙﹫︦ 
و ا﹝︣﹊︀ ر﹁︐﹥ ︋︀ ﹝︧﹫︣ی ﹋﹥ ﹝︀ ر﹁︐﹥ ا﹛، دو ﹝︧﹫︣ ﹝︐﹀︀وت ا︨️. 
آ﹡︀ از ﹝︧﹫︣ ︢︎︣ش ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای ر︨﹫︡﹡︡ 
 .﹜︡﹫︨ای ر ﹤﹁︣ ﹤︺﹞︀︗ ﹏﹫﹊︪︑ ﹤ ︢︣ش ﹇︀﹡﹢﹡﹩︋  و ﹝︀ از ﹝︧﹫︣︎ 
در ﹝︧ــ﹫︣ ︢︎︣ش ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ای ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای ︋︀ 
ــ︣و﹋︀ر  ︀ ︻﹠︭︣ ا︻︐﹞︀د ﹝︣دم︨   ︋،﹜ــ︣و﹋︀ر دار ︻﹠︭ــ︣ ا︠﹑ق︨ 
دار﹛. و﹜﹩ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن ︑︪﹊﹫﹏ 
 ﹤ ︪︐﹫︊︀ن ︣﹁﹥، ﹇︀﹡﹢ن ا︨️. ︺﹠﹩ ﹇︀﹡﹢ن︋  ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹝︡ا﹁︹ و︎ 

 .︡﹢︪︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︡︀︋ ﹤﹋ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ︀ص︫ا
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در ︢︎︣ش ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ︧ــ︀︋︣س ﹡﹫︀زی ︋﹥ ا︻︐﹞︀د ﹝︣دم ﹡︡ارد. 
ا﹠︖︀︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ا︮︀﹜️ ا︨ــ︐﹆﹑ل و ﹋﹫﹀﹫️ ا︨︐﹆﹑ل از ︋﹠﹫︀ن 
 ﹩﹞︀︷﹡ ﹟﹫﹠ ﹉ ا﹡﹫︡ در﹢︑ ﹩﹝﹡ ︀﹝  ︫︣﹍وارد ﹝﹩ ︫﹢د. د ﹤︫︡︠
از ︵︣ــ﹅ ﹝﹆︣رات ︋﹥ ﹨︡﹁︀ ︋︨︣ــ﹫︡. ︋︀ ︣︠ــ︩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥، 
﹝ ﹏︀︧﹏ ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ﹢ن ︧︀︋︨︣﹩ در ﹝︧﹫︣ ا︠﹑ق و ﹋︧︉ 

ا︻︐﹞︀د ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹋️ ﹡﹊︣ده ا︨️. 
︀ل از ﹎︢ر ︻﹞︣ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩،  ︺︡ از 15︨   ︋︀﹞ ﹤﹁︣
 ﹩︐﹠﹞ .️︨و ﹝︣ور ﹎︫︢ــ︐﹥ ا ﹩︨︀﹠︫ ︉ ︋﹥ ︫ــ︡ت ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ آ︨﹫
︉ ︫﹠︀︨﹩ ︫﹞︀  ︡︀︋﹉ ﹡︷︀م ﹁﹊︣ی ﹝﹠︧︖﹛ و ︗︀﹝︹  ︋︣ای آ︨﹫
از ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ︑﹞ــ︀م ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای، ﹁﹠ــ﹩، ا﹇︐︭︀دی، 
︨﹫︀︨﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩ آن دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ︑︀ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 
︫ــ︭︠︀︀ و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی آن ︋︐﹢ا﹡﹫︡ ﹎︫︢ــ︐﹥ ︣﹁﹥، د︨︐︀ورد﹨︀، 
 ﹩︨︀﹠︫ ︉ ︲︺﹀︀ و ﹇﹢︑︀ و ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ و ︎︧ــ︣﹁︐︀ را ﹡﹆︡ و آ︨﹫
﹋﹠﹫︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟، ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹋﹥ دو︨︐︀ن در ا﹟ ﹝﹢رد 
﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹝﹠︴﹆﹩ ا︨ــ️، ا﹝ــ︀ ﹠︡ ﹝︴﹙︉ را ︀︋ــ︡ ︋﹥ آن ا︲︀﹁﹥ 
﹋﹠﹛؛ اول ا﹟ ﹋ــ﹥  ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ︡︀︋︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︀رغ از ︑﹞︀م 
و﹫﹎︥ــ︀ی آن، ﹉ ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی ا︨ــ️ و در ﹡︐﹫︖﹥ ︑﹞︀م 
 ﹜﹋︀ ﹜﹨ آن ︣ ﹡︷︀م ﹝﹠︡︀ی ︵︊﹫︺﹩ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی︋ 
︣ای ﹝﹣︨︧﹥   ︋︡︀ ا︨ــ️؛ از ︗﹞﹙﹥، ا﹡︖︀م ﹉ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
︮︣﹁﹥ ا﹇︐︭︀دی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ آن را ا﹡︖︀م ︋︡﹨︡. 
 ︡︣︠ ︣﹨ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︡︀︋ ﹜﹨ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︀ت﹞︡︠ ︡ه﹡︣﹫﹎ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
د﹍︣ی، ︋﹥ ﹡ــ﹢ی از ﹨︀﹨ ﹤﹠︤﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹆︊﹏ 
︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د، ﹝︴﹙︹ ︋︀︫ــ︡. ︎︦ ︋﹠︀︋︣ا ﹟﹥ ︑︪ــ︣﹀︀ت ر︨﹞﹩ 
 ﹩︀﹫︨︣ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا﹝︓︀ل آن را ﹝﹞﹠﹢ع ﹋﹠﹫﹛ ︀ ﹡﹊﹠﹫﹛، در ︻﹞﹏︋ 
﹋﹥ ︋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ا﹇︐︭︀دی ﹝﹠︖︣ ﹎︣دد از ﹨︣ دو ︵︣ف ا﹡︖︀م 
 ﹟از ا ﹩︀﹝﹫﹝︭︑ ︀ر و﹋ ︩︠︣ ︀︋ ︫ــ﹢د. دوم، در ار︑︊︀ط ﹩﹞
︣ای ا︸︀ر﹡︷︣  ﹇︊﹫﹏ ﹁︀رغ از آ︔︀ری ﹋﹥ دو︨ــ︐︀ن ︑﹢︲﹫ داد﹡︡،︋ 
﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و ︎︥و﹨︪﹩ ﹨︧︐﹫﹛. ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ 
﹝︀ ﹡﹥ در ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ و ﹡﹥ در ﹢زه دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ 
︋﹥ ر︾﹛ ︢︎︣ش ︑︺︡اد ز︀دی دا﹡︪︖﹢ در دوره ﹨︀ی ﹁﹢ق ﹜﹫︧︀﹡︦ 
 .﹜ــ﹢زه از ︎︥و﹨︩ ﹡︡ار ﹟ا ﹤︋ ﹩︗﹢︑ ﹟︣︐﹝﹋ ،و د﹋︐ــ︣ی
ا﹠︀ ︎︣وژه ﹨︀ی ﹝﹛ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹝︀ در ︗︀﹝︺﹥ 
 ﹉ ﹩︐ ﹤︷﹛ ﹟ا ︀︑ ﹩︐﹠﹞ ،﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ︀﹡از  ا﹡︖ــ︀م آ
﹁ــ︣د آ﹋︀د﹝﹫﹉ ا︻﹛ از ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ ︀ دا﹡︪ــ︖﹢ی د﹋︐︣ی 
︨ــ︣اغ ﹡︡ارم ﹋﹥ در ا﹟ را︋︴﹥ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋︣ده ︋︀︫︡. ﹝﹟ 

 ﹩︨︀﹠︫ ︉ از ﹨﹞﹫﹟ ︗︀ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ا ﹟﹢زه ﹨︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ آ︨﹫
 ︀﹡از آ ﹤﹁︣ ︹︴﹇ ︀ی ︋﹠﹫︀دی ا︨ــ️ و ︋﹥ ︵﹢رو ا﹡︖︀م ︎︥و﹨︪ــ

ا﹡︐﹀︀ع ز︀دی ︠﹢ا﹨︡ ︋︣د. 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

در  ︒︋︩︣︠ ﹋︀ر  ،﹩︨︣︋︀︧﹥ در ا︣ان و ﹥ در ︠︀رج از 
﹋︪﹢ر، ︎︥و﹨︀︪﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️، و ﹨﹫︙﹊︡ام ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︀︵︹ 
︡ه،  ︀رج ا﹡︖︀م︫  ︥و﹨︀︪﹩ ﹋﹥ در︠   ︎﹩︱︺  ︋.︡﹡︡﹫︨︣﹡ ﹤︖﹫︐﹡ ﹤︋
︨﹢د﹝﹠︡ی  ︩︧︠︣︀︋︨︣﹩ را ﹝﹢رد ︑︣د︡ ﹇︣ار داده ا︨️. در 
﹋︪﹢ر ︠﹢د﹝︀ن ﹨﹛ ︎︥و﹨︀︪﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ︫︡ه، ﹡︐︀︕ ︮︡در︮︡ 

﹝︐﹀︀و︑﹩ داده ا︨️. 
︉ ﹋︀ر را  ︀︮ ︧︀︋︣س و ای ار︑︊︀ط دراز﹝︡ت ﹤﹁︣ ر﹁︐︀ر ﹟﹫آ
 ﹩︀﹠︊﹞ ﹉ رس﹢ ︣ای ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹝﹩ دا﹡︡. در ﹋︪﹢ر ﹝︀،︋  ︠︴︣ی︋ 
در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، ا﹝︀ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︨︀زو﹋︀ر ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای آن 
︣ای ا︔︋︪︣﹩ را︋︴﹥   ︋﹩︲︀ر︨︡ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︺﹫︀ر ر ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤  ︋.﹜︡ار﹡
︀︫ــ︡. در ﹋﹠︀ر   ︋︡︡︑ ︀ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢رد﹋ ︉ ︀ ︋﹫﹟ ︧ــ︀︋︣س و︮ 
ا ︩︠︣ ،﹟︧︀︋︣س آ︔︀ری دارد ﹋﹥ ﹨︤﹠﹥ را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡ 
و ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ا﹟ ا﹁︤ا︤﹨ ︩﹠﹥ ︋ــ﹥ ﹋︀را﹝︡ی روش ﹝﹠︖︣ 

︉ ﹋︀ر. ︀︮ ︋︣ای ﹤﹠︤﹨ ﹜﹨ ︧︀︋︣س و ︋︣ای ﹤﹠︤﹨ ﹜﹨ د؛﹢︫
از ︵ــ︣ف ﹝﹆︀︋ــ﹏، ︋︣ای ﹝︓ــ︀ل، در ﹊﹩ از ﹁︣و︫ــ﹍︀ه ﹨︀ی 
ز﹡︖﹫︣ه ای ︋︤رگ ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر ﹋﹥ ﹝︪ــ︬ ︫ــ︡ه ︸︣ف ۵ 
︨ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︨﹢ءا︨ــ︐﹀︀ده در ﹝﹫︀ن ︋﹢ده ا︨ــ️، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
 ﹤﹋ ﹟︀ل ا﹝︐ا ،︫︡ ﹩﹞ ︧︀︋︣س ︻﹢ض ︣﹎︣ح ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا︴﹞
 ﹟و︗﹢د دا︫ــ️. در︋︀ره ا ︡ءا︨ــ︐﹀︀ده زود︑︣ ︋︣﹝﹑ ﹝﹩ ﹎︣د﹢︨
 ﹉ ﹤︋ ﹜﹫﹡ا﹢︑ ﹩﹝﹡ ︀ت ︗︡ی در ﹋︪ــ﹢ر﹆﹫﹆︑ ع، ︋ــ︡ون﹢︲﹢﹞
︗﹞︹ ︋﹠︡ی ︋︨︣ــ﹫﹛. در ﹠︡ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝﹠︐︪︫︣︡ه در ︠︀رج از ﹋︪﹢ر 

ا︔︊︀ت  ︫︡ه ﹋﹥ ︗︀︋﹥ ︗ ﹩︀︧︀︋︣س، ︎︣﹝︀︵︣ه ا︨️. 
﹝﹢︲﹢ع د︋ ،︣﹍ــ︒ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ار︗ــ︀ع ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای 
ا︨️. از دو ︗︀﹡︉ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹇︀︋﹏ ︑﹙﹫﹏ ا︨️؛ ﹊﹩ از ︵︣ف 
︉ ﹋︀ر. از آ﹡︖︀ ﹋ــ﹥ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡﹆︴﹥  ︀︮ ︣ی﹍︧ــ︀︋︣س و د
 ﹩︨︣︋︀︧ د و﹢︫ ﹩﹞ ️﹁︀ا︮﹙﹩، ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در
 ️︧﹫﹡ ︬﹫ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹡︪ــ﹢د، ﹇︀︋﹏ ︑︪ــ ︀︑ ︩︐﹫﹀﹫﹋ ﹜﹨
︉ ﹋︀ر ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡، در ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ ﹡︷︣  ︀︮ ︀︋ ﹜﹨ آن ︬﹫و ︑︪ــ

﹡﹞﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ︱﹢ر در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹇︀︋﹏ ︑︖﹢︤ی ︋︀︫︡. 
︉ ﹋︀ر  ︀︮ ︀︋︣ر︨﹩ ا︨️. آ ﹏︋︀﹇ ﹤﹚︧﹞ ﹜﹨ ا﹝︀ از آن ︵︣ف
﹅ ﹡ــ︡ارد در ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع د︠︀﹜️ ﹋﹠︡؟ ﹆︡ر ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ا︨ــ️ 
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﹋ــ﹥ ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹋﹠︡؟ اــ﹟ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ وــ︥ه در ا︣ان 
﹋﹥ ︨ــ︀زو﹋︀ری و︗﹢د ﹡ــ︡ارد، ر﹇︀︋︐︀ی ︾﹙︳ را ︋﹥ ︫ــ︡ت رواج 
﹝﹩ د﹨︡. روش ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، آن ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
 ،︣︑︤﹫︀﹡ ︀ن ︋︀ر ︋︀︫ــ︡؛ ا﹁︤ون ︋︣ آن ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︠︡﹝︀تز
︉ ﹋︀ر در︀﹁️ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ا︻︐︊︀ر  ︀︮ از ︨﹢ی ،︣︑︤﹫︀﹡ ﹤﹠︤﹨ ︀︋

︠﹢د ︧︀︋︨︣﹩ ﹜︴﹞﹥ ﹝﹩ ز﹡︡. 
﹩︀︴︻ 

 ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ آ︔︀ر ﹝︐﹀︀و︑﹩ ︋︣ ﹁︣ا ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ﹟﹫﹫︺︑ ر﹇︀︋️ در
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏ دارد. در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ 
︋︣ای ﹇︊﹢ل ﹝︪︐︣ی و در ر﹇︀︋️ ︋︀ د﹍︣ان، ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹋﹞︐︣ی 
︉ ﹋︀ر ︎﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡، ﹝﹞﹊﹟  ︀︮ ﹤︋ را ︋ــ﹥ روش ﹝﹠︀﹇︭﹥ ای
ا︨️ ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹠﹀﹩ ︋﹍︢ارد. در ﹡︐﹫︖﹥ ر﹇︀︋️ 
 ︒︻︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ︨﹢ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹤﹝︤﹛ا ﹅
﹋︀﹨︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹋︀﹨︩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︀︻︒ ﹝︭︀﹜﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹝﹩ ︫﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹁︤ا︩ ر﹇︀︋️،︋ 

︡﹞ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︣ان ︫︣﹋︐︀ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
︉ ﹋︀ر  ︀ ﹥ ا﹞ ︤﹫﹡ ﹤︐﹊﹡ ﹟﹛ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︮  ا﹜︊︐﹥ ︑﹢︗﹥︋ 
 ️︧﹫﹡ ﹤﹡﹢﹎ ﹟د﹡︊︀ل ﹋﹞﹫️ ا︨ــ️ و ﹨﹛ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹋﹫﹀﹫️. ا ﹤︋ ﹜﹨
 ︀ ︫︡︀︋ ️﹫﹝﹋ د﹡︊︀ل ﹤︋ ︀﹠︑ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ را ︋︣﹎︤ار ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤﹋ ﹩︧﹋ ﹤﹋
 ﹟ا ︡︣ای ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹩ آ ︀﹫﹟ آوردن ﹇﹫﹞️ ا︨️.︋  ﹢ل و︎  ︋﹥ د﹡︊︀ل︎ 
را دو﹝︣﹙﹥ ای ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋ــ︣ای ﹝︣﹙﹥ اول، ︑﹞︀م ﹋︀ر﹨︀ی ﹇︊﹙﹩ 
را در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹡︀︩︠︣ را در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹉ ︨ــ︣ی 
︫︀︬︠ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡، ︋︣ر︨ــ﹩ ﹁﹠﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ا﹝︐﹫︀ز ﹝﹩ د﹨﹠︡. در 
﹝﹠︀﹇︭﹥، ︨ــ﹆︿ ︋︀﹐︑︣ را ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹁﹠﹩ ﹝﹩ د﹨﹠︡، و ︨﹆︿ 
﹋﹞︐︣ را ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ︫ــ︭︠︀︀ را ︑︣از 

﹋︣ده و ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹡︐︀ب، ا﹡︐︀ب در︨︐﹩ ︋︀︫︡. 
 ﹤ ﹥ ﹇︧ــ﹞️ ﹁﹠﹩ و وزن ﹋﹞︐︣ را︋  ا﹎ــ︣ در ︑︣از، وزن ا︮﹙﹩ را︋ 
﹇﹫﹞ــ️ ︋︡﹨﹫﹛، ︑︣ازی در ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن دارد ︋﹥ ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ 
﹁︱ــ︀ی ︋︐︣ی ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹋︀ر دار﹡ــ︡، ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡؛ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ 
ا﹎︣ ﹋︀ری در ﹝︪ــ︡ ︋︀︫ــ︡، و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، 
آن ﹋︧﹩ ﹋﹥ در ﹝︪ــ︡ ا﹝﹊︀﹡︀ت ︋︐︣ی دارد ﹇﹫﹞️ ︀︎﹫﹟ ︑︣ی 
﹝﹩ د﹨ــ︡، و﹜﹩ ﹋﹫﹀﹫ــ️ را ﹋﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ︣ا؟ ﹢ن ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥ از 

︑︣ان ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ د﹨︡ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی دارد. 
 ︩︧︠︣︀︋︣س ﹋﹥ در ︎︨︩︣ ﹝﹫︤﹎︣د ﹝︴︣ح ︫︡ه، ︋﹫︪︐︣ 
﹉ ا﹜︤ام ا︨ــ️، ﹡﹥ ا﹟ ﹋ــ﹥ ﹝﹟ ︑︃﹫︡ ﹋﹠﹛. ︋﹥ ﹡︷ــ︣ ﹝﹟ ︾﹫︣ از 

︫ــ︣﹋︐︀ی ︋﹢ر︨﹩، ︫︣﹋︐︀ی ︾﹫︣︋﹢ر︨ــ﹩ ﹨﹛ ︀︋︡ ا﹟ ﹋︀ر را 
ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ﹝﹢︲﹢ع  ︩︧︠︣︀︋︨︣ــ︀ن از ︨ــ﹢ی ︨︀ز﹝︀ن 
︋ــ﹢رس اوراق ︋︀دار ︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙﹩ ︋︣ای ︫ــ︣﹋︐︀ی 
︋﹢ر︨﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ︫︡ه ا︨ــ️. ︵︊﹅ ا︸︀ر﹡︷︣ ﹝︧﹢﹐ن ︨︀ز﹝︀ن 
 ︩︠︣ ︀د︫ــ︡ه و ﹏﹝︻ــ︀دار و︗﹢د د︨ــ︐﹢ر︋ ︋ــ﹢رس اوراق
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢︗︉ ﹎︣ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ﹎︢اران ︋︀﹜﹀︺﹏ و 
︋︀﹜﹆﹢ه و ا︨︐﹀︀ده از ﹎︣ا︪︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 
︋︣ای ﹝︊︀د﹜﹥ اوراق ︋︀دار ﹝﹩ ︫﹢د و ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ﹎︣دد 
در ذ﹨﹟ ذ﹠﹀︺︀ن ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹡﹍︀﹨﹩ ︑︀زه ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 

.︡︀﹫︋ در ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ و︗﹢د ﹤﹁︣ ﹟︀ه ا﹍︀︗
︉ ﹋︀ر و ︧︀︋︣س  ︀  ︮﹟﹫ ︒ آن ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ا︠︐﹑﹁﹩︋  او﹜﹫﹟︋ 
﹢م و ︀رم ︧︀︋︣س ︻﹢ض  ︀ل︨  و︗﹢د دارد، ا﹟ ﹡﹍︣ا﹡﹩ ﹋﹥ در︨ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ از ا︫ــ︐︊︀ه ﹨︀ی ︻﹞︡ی ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ا﹝︀ ا﹟ ﹡﹍︣ا﹡﹩ ﹨﹛ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︗︡︡ در ︨ــ︀ل اول 
 ︡︺ ︀ل اول︋   ︨﹉︧ر ︡︀  ︋﹩﹠︺ ا︵﹑︻︀ت ﹋︀﹁﹩ ﹡︡ارد؛ ﹤ د︨︐︨︣﹩︋ 
 ︡﹡︡﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ︣︐︪﹫ ︀﹝︡اران︋   ︨﹤﹋ ﹟ا ﹟﹝︲ .﹜︣︢︍ از ︩︣︠ را︋ 

 .︡﹠﹋ ︣﹫﹫︽︑ ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی ﹎︣وه ︉﹫﹋︣︑ ﹤﹋
︡﹝️ ︧︀︋︣س   ︠︡︣ ︣ای︠   ︋﹩︨︣︋︀︧ زه﹢ ︀ل، در ︣﹨ ﹤︋
﹨﹫︘ و﹇️ د﹁︺﹥ اول ︨︣ ﹇﹫﹞️ ﹡﹞﹩ رو ،﹜﹢ن ﹋﹫﹀﹫️ ︋︣ای ﹝︀ 
ا﹨﹞﹫️ دارد. در ا︋︐︡ا ︋︣ا︨ــ︀س ︫ــ︑ ﹤﹋ ﹩︀︭︠︀﹫﹥ ﹎︣د︡ه، 
 ﹤﹋ ﹩︋︀︋︣ر︨﹩ ﹋﹥ در ر︨﹫︡﹎﹩ دوره ﹇︊﹏ ا﹡︖︀م ︫︡ه و ︗︡ول ارز
 ﹩﹊ ︧︀︋︣س ︣﹎︀ب ﹝﹩ ︫﹢د. ا︐﹡︧ــ︀︋︣س ا ،︡هآ﹝︀ده ﹎︣د
از ︫︣﹋︐︀ ﹇︣ار ا︨ــ️ ︻﹢ض ︫﹢د، ا︋︐︡ا ︧︀︋︨︣︀ن ︎﹫︪﹠︀دی 
️ ︋﹠ــ︡ی و ︋︣ا︨ــ︀س او﹜﹢︤﹍︀︗ ️﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︎︦  ﹢﹛او
از ا︤﹍︀︗ ﹤﹋ ﹟﹟ ︫ــ︡﹡︡، آ﹡ــ﹍︀ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹡︣خ 

︋︍︣داز﹛ ﹋﹥ ︨︀ل ﹇︊﹏ ﹆︡ر ︋﹢ده و ا﹝︧︀ل ﹆︡ر ︋︀︫︡. 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

 ﹤ ﹋︪﹢ر﹝︀ن  در  ︧ــ︀︋︣س  ا︨ــ︐﹆﹑ل  ︋︀﹐︋︣دن  ︋︣ای 
را﹨﹊︀ری را ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟

﹩﹞﹑︨
︧﹫︀ر ز︀د  از ﹡︷︣ ﹝﹟ در ا︣ان ﹫︤ی ﹋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س را︋ 
︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇ــ︣ار ﹝﹩ د﹨︡، ︗﹠︊﹥ ︮﹑ ️﹫︣﹁﹥ ای و ︋︺︡ ︗﹠︊﹥ 
﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️. ا﹟ دو ︗﹠︊﹥ را ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ﹏ و﹁︭﹏ ﹋﹠ــ︡. ﹡﹢ه ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س را ︗︀﹝︺﹥ 
︺︡ از ﹋︀ر  ︋ُ︺︡ ﹝﹞︐︣ آن ﹡︷ــ︀رت︋  ︣و︨ــ︀﹝︀ن د﹨︡ و  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︨︡ 
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 ﹩﹛﹢ ︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ﹡﹫︣و ﹡︡ارد. ︗︀﹝︺﹥︎  ︣ای ﹡︷︀رت︋  ا︨️. ︗︀﹝︺﹥︋ 
 ﹟︠ــ︣ج ﹋﹠︡. 90 در︮︡ ا ︡︀︋ ،︡﹠﹋ ا﹡︡از ︦ ︎ ︡︀︊﹡ را ﹋ــ﹥ دارد
︎﹢ل ︀︋︡ ︠︣ج ﹡︷︀رت ︫ــ﹢د. ︋︺︱﹫︀ ︋﹥ ︫︡ت ﹝︺︐︣ض ﹨︧︐﹠︡ 
﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ از ︠﹢د﹝︀ن ︎﹢ل ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︠﹢د﹝︀ن را ﹡︷︀رت ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︗︀﹝︺﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︐﹩ دو﹜️ را ﹨ــ﹛ ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار د﹨︡. ﹨﹞﹥ 

وز︣﹨︀ ﹋﹥ ︾﹫︣﹝﹠︴﹆﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡؛ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ آ﹡︮ ︀︊️ ﹋︣د. 
ا︮﹑ ا﹜﹍﹢ی ﹝﹣︨︧ــ﹥  داری و ︧︀︋︨︣﹫﹞︀ن ﹨﹛ ︾﹙︳ ا︨️؛ 
︺﹠ــ﹩ ︋﹠﹫︀﹡﹍︢ار ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︀︋︡ ︑︀ آ︠︣ ︻﹞︣ش در ﹝﹣︨︧ــ﹥ اش 
︋︀︫ــ︡، و﹎︣﹡﹥ ︑﹞︀م ز︀︐﹝﹩ ﹋﹥ ﹋︪﹫︡ه از د︨︐︩ ﹝﹩ رود. ﹝︀ 
﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋︀ ﹉ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︠︀ر︗﹩ ﹢︫ ﹉︫︣﹛؛ ︺﹠﹩ ︑﹞︀م 
 ﹏ِ︀︧﹞ ︣ان ︋︀︫﹠︡. ︋︧﹫︀ری ازدر ا ﹏︾︀︫ ︡︀︋ ︀﹞ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞

ا ︡︀︋ ،﹩﹠﹫﹠ ﹟﹏ ︫﹢د. 
د﹋︐︣ ︋︧︐︀﹡﹫︀ن

 ︀﹠ای، ︋﹩ ︵︣﹁﹩، ﹨﹞﹥ ا ﹤﹁︣ ️﹫﹑︮ ،ا︨︐﹆﹑ل، در︨︐﹊︀ری
ا﹜︤ا﹝︀ی ا︠﹑﹇﹩ ا︨️. ا︠﹑ق از ︀︎﹥ ﹨︀ی ﹋︪﹢ر ا︨️. ﹡﹞﹩ ︑﹢ان 
در ﹋︪ــ﹢ر ﹁﹆︳ در ︎﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹠︤ه و ︎︀ی ︋﹠︡ ︋﹥ ا︠﹑ق ︋﹢د. 
﹠︀﹡︙﹥ ا︠﹑ق ︻﹞﹢﹝﹩ ︨ــ﹆﹢ط ﹋﹠︡، ︐﹩ از د︨ــ️ ︧︀︋︨︣︀ن 
وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹡﹫︤ ﹋︀ری ︋︣﹡﹞﹩ آــ︡. ︋︀ ا﹟ ا﹝﹫︡ ﹋ــ﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︀ ︋﹥ 
ا︠﹑ق ︎︀ی ︋﹠︡ ︫﹢د، ا︠﹑ق ︀︋︡ در ︧︀︋︨︣︀ن ﹡﹫︤ ﹡︀د﹠﹥ ︫﹢د و 
︫ــ︣ا ︳﹠︀ن ︫﹢د ﹋﹥ آ﹡︀ن ﹋﹥ در︨︐﹊︀ر﹡︡، ﹝︀﹡︡﹎︀ر ︫﹢﹡︡ و ︑﹢︨︺﹥ 

︀︋﹠︡ و آ﹡︀ن ﹋﹥ راه ︠︴︀ در ︎﹫︩ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ز︀ن ︋︊﹫﹠﹠︡.
﹝︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠﹢د﹝︀ن را ︋︀ ︧︀︋︨︣︀ن ︗︀ن 
 ︣﹍︀︮ــ︣ ا︠﹑ق در ا﹝﹢ر د﹠︻ ﹟︣︑ ﹩︧ــ﹥ ﹋﹠﹫﹛، و﹜﹩ ا︋︐︡ا︀﹆﹞

و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل در ︫ــ︣ا︴﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︑︺︡اد ز︀دی 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و︗﹢د دار﹡ــ︡ ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︀ــ﹩ و ︑︖︣︋﹥ اداره 
﹝﹣︨︧﹥ را ﹡︡ار﹡︡ و ﹨﹞﹢اره در ︠︴︣ ︑︺︴﹫﹏ ︀ ﹋︧︣ی ﹝﹠︀︋︹ ﹇︣ار 
︤﹎︀﹡ ،️︣﹡︡ ︑﹑ش   ︨︳︣ا  ︫﹟از ا ﹩︠︣ دار﹡︡؛ در ﹡︐﹫︖﹥ در︋ 
︉ ﹋︀ران ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ا﹜︊︐﹥ ﹨﹞﹢اره  ︀︮ ︉﹚︗ ︋︣ای ﹩︗﹢﹞︣﹫︾
﹥ ﹨﹫︘ روی  ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ ﹡﹫︤ و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥︋ 
﹢ا︨︐﹥ ﹡︀︋﹥ ︗︀ی  ﹢د را از د︨️ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡ و در ﹝﹆︀︋﹏︠  ا︨︐﹆﹑ل︠ 
︉ ﹋︀ران ︋︀ ︫︀﹝️ ا︧︐︀د﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥  ︀︮ ﹩︠︣︋
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤ر﹎﹩ ﹨﹛ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣︻﹊︦ ︑﹞︀م ︑﹑ش ︠﹢د را 
︉ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در آ︾︀ز ︋﹥ آ﹡︀ن و︻︡ه  ︀︮ ︀︋ ﹩﹢︮︣ف ﹨﹞︧ــ

﹋﹞﹉ ﹝﹩ د﹨﹠︡.

 ﹩︴︫︣ا ︤﹫﹡ ﹩﹝︨︧ــ︀︋︡اران ر ︀ب︐﹡ط ︋﹥ ا﹢︋︣﹞ ︣رات﹆﹞
﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹁ــ︣ادی ﹋﹥ ︐﹩ در رده ︧ــ︀︋︣س ﹨﹛ ﹋︀ر 
︀ ︀د﹎﹫︣ی ﹝︴︀﹜︉  ﹥ ︠﹢︋﹩ ا﹡︖︀م ﹡︡اده ا﹡ــ︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ︠ــ﹢د را︋ 
﹝﹢︲﹢ع آز﹝﹢ن ورودی، ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ︫﹢﹡︡.  ﹠﹫﹟ ا﹁︣ادی 
︋︡ون آن ﹋﹥ ﹝﹆︐︱﹫︀ت ا︠﹑﹇﹩ ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ را درک و ﹋︧︉ 
 ︳︣ا ︣ا︳ و︫   ︫﹟︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ا ،︡﹠︀︫ــ ﹋︣ده︋ 
ا︨ــ︐︓﹠ ﹤﹋ ﹩︀﹠︡ ︋︀ر ا﹁ــ︣اد ز︀دی را ︋ــ︡ون ︱﹢ر ︗︡ی در 
︗︣︀ن ر﹁︐︀ری و ا︠﹑﹇﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ 
︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹋︣د، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︪ــ︃ ﹡︀﹨﹠︖︀ر︀ی زــ︀د و از ︗﹞﹙﹥ 

﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ︋︀︫︡.
﹩﹞︀﹞

 ️﹢﹆︑ را﹨﹊︀ر ︋︀﹐︋︣دن ا︨ــ︐﹆﹑ل در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ در دراز﹝︡ت
︗︀﹝︺﹥ ﹝︡﹡﹩ ا︨️؛ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︡﹡﹩ ا﹎︣ ︑﹆﹢️ ︫﹢د، ︠﹢د︋﹥ ︠﹢د 
 ﹅︣︵ ن ︗︀﹝︺﹥ ﹝︡﹡﹩ از﹢ .︡ا﹨︡ ︫ــ﹢︠ ️﹢﹆︑ ﹩︧︀︋︨︣ــ
﹝︴︊﹢︻ــ︀ت آزاد و ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹝︣د﹝ــ﹩ (NGOs) در وا﹇︹ 
ر﹁︐︀ر﹨ــ︀ و ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ را﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ﹨︑ ﹤﹠︤﹙︿ را ︋︀﹐ 
﹝﹩ ︋ــ︣د و در ﹡︐﹫︖ــ﹥ در دراز﹝︡ت ﹝﹢︗︉ ︑﹆﹢️ ا︨ــ︐﹆﹑ل 

︧︀︋︣س ﹝﹩ ︫﹢د. 
در ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت در و︲︺﹫︐﹩ ﹋﹥ ﹝︀ ﹨︧︐﹫﹛، ︋︣ای ا ﹤﹋ ﹟︧︀︋︣س 
 ﹤﹁︣ ا﹡﹞﹠︡ی﹢︑ ﹤  ︣︐﹀︶ ﹋﹠︡، ﹐زم ا︨️︋  ︋︐﹢ا﹡︡ ا︨︐﹆﹑﹜︩ را︋ 
از ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ ا﹇︐︭︀دی ﹁﹊︣ ﹋﹠﹫ــ﹛. ﹞ ﹩﹠︺﹢ر ا︮﹙﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩  ︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️. ا﹟ ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️ و︋   ︠،﹤﹁︣
︀︋︡ در ﹋﹠︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︠︡﹝︀ت د﹍︣ی ﹝︀﹡﹠︡ ارز︀︋﹩ ︨ــ︀م، 
ا﹡ــ﹢اع ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا﹡﹢اع ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︀وره ای را ا︲︀﹁﹥ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ 
ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹠﹢ع ︑︣ی در د︨ــ︐︣س ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای 
﹇︣ار ﹎﹫︣د و از ︠︴︣ وا︋︧ــ︐﹍﹩ ﹝︀﹜﹩ آ﹡ــ︀ ︋﹊︀﹨︡. ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر در 
﹝﹆︣رات ا﹡︱︊︀︵﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︀︋︡ ︋﹥ رو︫ــ﹠﹩ ︗︣ا︑ ﹜﹙﹀︀ت ﹡︀︫﹩ از 
ر︻︀️ ﹡﹊︣دن آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای و ︑﹙﹀︀ت ﹡︀︫﹩ از ︲︺︿ ﹁﹠﹩ 
 ︀﹡آ ︀︋ ﹩︋︀︪﹞ ︡ا ﹋﹠﹫﹛ و ︋︣︠﹢رد︗ ︣﹍︡﹝﹨ ای را از ﹤﹁︣ ︩﹡و دا
 ︀﹡اد︾︀م ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ و ︋︤ر﹎︐︣ ︫︡ن آ ﹤︋ ️︀﹡ ︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ و در﹡

﹝︧︀︻︡ت ﹋﹠﹫﹛. 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩

 ﹤ ︪﹫︡ن︋  ︀ ︑﹠﹢ع︋  ﹥ ﹡︷︣م ﹝﹩ ر︨︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋  ︑﹠ ︀﹫︤ی ﹋﹥︋ 
︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣︀ن  ︀ ﹎︧︐︣ش آن و ︑︺﹞﹫﹅︠  ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ و︋ 
در ︗︀﹝︺﹥ ا﹇︐︭ــ︀دی، ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹟ راه را ︋﹥ ﹁﹑ح ﹡︤د﹉ ﹋︣د. 



١٣
٩۵

﹢ر  
︣
︫ 

 ٨۴
ره  
︀﹝︫

۵۵

در ﹋﹠︀ر ا﹟ ﹋﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︤رگ، ︀ره 
ا︮﹙﹩ ا︨ــ️. ︺﹠﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه از 
︡ه را ﹋﹞﹩ ﹎︧︐︣ش د﹨﹫﹛. ﹨﹞︀ن ﹋︀ری   ︫﹏﹫﹊︪︑ ﹉︣  ︫۵ ︀︑ 3
﹋﹥ در د﹍︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ا﹡︖︀م داد﹡︡. ﹨﹫︘ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ از 
روز اول ﹊﹩ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ﹡︊﹢ده و ︋﹥ ﹝︣ور ﹎︧︐︣ش 
 ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹏﹫ی ︑︧ــ﹢﹡ ﹤︋ را ︡﹠ا︨ــ️. ا﹎︣ ︋︐﹢ا﹡﹫ــ﹛ ﹁︣ا ﹤︐﹁︀
 ︀﹠︑ ای ﹤﹁︣ ر︫︡ ﹋﹠﹠︡، دا﹝﹠﹥ ︠︡﹝︀ت ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞
از ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︀﹜﹩ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹍﹫︣د و ﹎︧︐︣ده ︑︣ و ﹝︐﹠﹢ع ︑︣ ︫﹢د، 
﹡︐︀︕ ︠﹢︋﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹎︣﹁️. ا﹟ ﹋︀ر ﹝︧ــ︐﹙︤م ا﹠︧ــ️ ﹋﹥ ︑﹞︀م 

﹡︀د﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹟ ا﹝︣ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹠﹠︡.
﹩︀︴︻ 

از ﹡﹊︀ت ﹝﹞﹩ ﹋﹥ در ا︋ ﹟︩ در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︩ ا︨︐﹆﹑ل 
︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹇︴︹ ار︑︊︀ط ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︀﹜﹩ 
﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹝﹠︀﹁ــ︹ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︾﹫︣﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︋﹫﹟ ︑﹫﹛ 
︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠﹠︡ه و وا︡ ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ا︫︀ره ﹋︣د. از د﹍︣ ︻﹢ا﹝﹏ 
﹝﹩ ︑﹢ان ا﹁︤ا︩ ر﹇︀︋️ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای 
︢︎︣ش ﹝︪ــ︐︣ی و ا﹁︤ا︩ و ︑﹢︨ــ︺﹥ رو﹊︣د و ﹡﹍︣ش ذ﹨﹠﹩ 
︋﹩ ︵︣﹁︀﹡﹥ در ﹇︱︀و︑︀ و ا︸︀ر﹡︷︣﹨︀ را ︋︫︣ــ﹞︣د. ︑﹠︀︨︉ ︋﹫﹟ 
︨︴، ︨︀︠︐︀ر و ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹣︨︧﹥  ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︖﹛، ︻﹞﹙﹫︀ت و 

ا﹡︡ازه ︫︣﹋︐︀ و وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︀﹐ ︋︣دن 
︩ ︑︣ ︋﹢دن  ︋︣︔︀ر﹋﹠︀ن ︋︀︻︒ ا﹋ ﹩︭︭︑ ︀ی ﹁﹠﹩ و︐﹫﹑︮

﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︀د︫︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
﹁︺︀ل ︫ــ︡ن ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در دا︠﹏ ︫︣﹋︐︀ی ﹝﹢رد 
ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋︀︻ــ︒ ا︖︀د و ﹁︣ا﹨﹛ آوردن ︫ــ︣ا︳ و ︋︧ــ︐︣﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ زم ︋︣ای ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹫﹟ ︫︣﹋️ و﹐
و ا﹁︤ا︩ و ار︑﹆︀ی ﹎︤ار︫ــ︀ ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و در ﹡︀️ در ︑﹢︗﹥ 
︋﹥ ︫︭﹫️ ﹝︧ــ﹢﹐ن ︨﹫︧︐﹞︀، ا︨︐﹀︀ده از ا﹁︣اد ︣﹁﹥ ای از 
︨﹢ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀، ارا﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ︠︡﹝︀ت در ﹝﹫︳ ﹋︀ر ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
﹝﹣︨︧﹥ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ در ︫︣﹋︐︀ی ر︨﹫︡﹎﹩ ︫﹢﹡︡ه از ︵︣﹅ ا︖︀د 
︮﹠︡و﹇︀ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︣ای ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن را از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︫︣ــ﹞︣د ﹋﹥ در ︋︀﹐ ︋︣دن 

ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن در ﹋︪﹢ر﹝︀ن ﹝﹣︔︣ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د. 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

 ︡︣د﹋ ️︊﹞ ﹤﹋ ر و ︮︣ف و﹇️ ﹨﹞﹍﹩ دو︨ــ︐︀ن﹢︱ از
و در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︫︣﹋️ ﹁︣﹝﹢د︡، ︋︧﹫︀ر ︨︍︀︨﹍︤ارم. 


