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︉ و﹋︀ر ﹨︣ روز ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ آن ﹝︀﹨﹫️ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹢ل ﹝﹩ ︫ــ﹢د و در ︎﹩ آن ا﹡︐︷︀رات ذ﹠﹀︺︀ن از ︧ــ︀︋︡اران و ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹫︪︐︣ و ︋﹫︪︐︣  ﹝﹫︳ ﹋︧ــ
﹝﹩ ︫﹢د. ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩، ا︔︋︪︣﹩ آن و ﹡﹆︩ ︑︣د︡ و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای و از ﹨﹞﹥ ﹝﹞︐︣، ﹝﹢︗﹥ ︋﹢دن ︪︨︣︎ ︀︋ ،﹩︨︣︋︀︧︀ی ︗︡ی رو︋﹥ رو ا︨️.

در ︎︀︨ــ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹁︤ا﹠︡ه ﹝ ︳﹫︧︀︋︨︣ــ﹩، ︠﹙﹅ و ︋︧ــ︳ ﹝︡﹜︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︔︋︩︣ و ﹋︀را و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آ﹡︀ در ︫ــ︣ا︳ ︻﹫﹠﹩ و وا﹇︺﹩، 
﹝﹢︲﹢︻﹩ ︗︡ی ا︨️ و ︋︣ ا︻︐︊︀ر و ﹝﹢﹇︺﹫️ ︣﹁﹥ ︑︃︔﹫︣ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ دارد.

︉ و﹋︀ر و ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹁︤ا﹠︡ه  ︧﹋ ︳﹫﹞ ︀ی﹛﹢︑ ﹤  ︋︨︀ ︣ای︎  ﹥ ︻﹠﹢ان را﹨﹊︀ری ﹝﹠︀︨︉︋  ︀﹜︀ی ز︀دی ا︨️ ﹋﹥︋   ︨،﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊رو
 ﹤︣﹎ ،﹤︐﹁︣﹎ رت﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ︳﹫﹞ ︣د و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آن در﹊رو ﹟︣ی ︋︣ای ﹝︺︣﹁﹩ ا﹫﹍﹝︪ ︀ی︪︫﹢﹋ ︤﹫﹡ ︣انآن، در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️. در ا

︫﹢ا﹨︡ ﹝﹢︗﹢د ﹡︪︀ن از آن دارد ﹋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️، آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ ر﹁️ ︋﹥ د︨️ ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️.
«را﹨﹊︀ر﹨︀ی ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉» ﹝﹢︲﹢ع ︋︒ ﹝﹫︤﹎︣د ا﹟ ︫﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ا︨️. ︪︨︣︎︀ی ز︣ در ﹝﹫︤﹎︣د ﹝︴︣ح ︫︡ 

️ ﹋﹠﹠︡ه در ﹝﹫︤﹎︣د در ﹨︣ دور ﹎﹀︐﹍﹢، د︡﹎︀ه و ﹡︷︣ ︠﹢د در︋︀ره ﹊﹩ از ︪︨︣︎︀ را ارا﹥ ﹋︣د﹡︡. و ا︻︱︀ی ︫︣﹋
1- آ︀ ︋﹥ وا﹇︹ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا︣ان ︲︣وری ا︨️؟ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹡︊︣دن از ا﹟ رو﹊︣د ﹥ ز﹡︀︀ی ﹝﹛ و 

︗︡ی ︋︣ای ﹋︪﹢ر ﹝︀ دارد؟
﹚﹊︪﹞ ﹤ -2︀ی ﹝﹞﹩ ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︋︣ ︨︣ راه ا︨︐﹆︣ار ﹋︀﹝﹏ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ در ا︣ان و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️؟ ر﹚﹊︪﹞ ﹤︪︀ در  ﹤﹫︤ی ﹡﹀︐﹥ ︋﹢ده ا︨️؟

 -3﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀﹩ ︋︣ای ︋︣ون ر﹁️ از و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د، و︗﹢د دارد؟ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝︪﹊﹙︀ را ﹋﹠︀ر زد و رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ را ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹋︣د؟
4- ﹋︡ام ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ا︣ان ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋︀﹝﹏ از رو﹊︣د ︀د︫︡ه ︫︣ت دار﹡︡؟ ﹥ در︀︨﹩ از ︑︖︣︋﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎︣﹁️؟

5- ا﹜︤ام ︣﹁﹥ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر ︀︑ ﹉︧﹥ ا﹡︡ازه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹎︧ــ︐︣ش ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آن ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡؟ در ا︮﹏ از ︫﹞︀ 
︋︍︨︣﹫﹛ ﹋﹥ ﹠︪﹫︎ ﹤︀دی ︋︣ای ﹎︧︐︣ش ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ دار︡؟

﹝﹞︡ر︲︀ ︻︊︡ی
︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ﹉︫︣︣اد﹝︪︀ر

️ ︎︥وه ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹡︺﹞
︀﹡︀﹞ ︣﹍﹡ ﹟﹢﹡ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ﹉︫︣

ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹡﹫﹊﹢﹋︀ر
﹝︡︣ ار︫︡ ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣

د﹋︐︣ يداهللا مكرمى
︨︣د︋﹫︣ ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س

︦ ا﹞︡ی ﹝﹠︭﹢ر ︫﹞
︻︱﹢ ﹋︀ر﹎︣وه ﹁﹠﹩ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ 

︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان

﹝﹞︡︗﹢اد ︮﹀︀ر
﹝ ﹤︧︨﹣﹞ ﹏﹞︀︻︧︣︡︀︋︨︣﹩ رازدار

٣٨

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از: ﹋︫︣
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︧︀︋︣س
 ﹩﹝﹞ و﹫﹎︥︀ی   ﹤  ،﹈︧ر  ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞  ﹩︨︣︋︀︧ رو﹊︣د 
 ︤︀﹝︐﹞ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︣د﹨︀ی﹊رو ︣︀دارد ﹋﹥ آن را از ︨ــ
﹝﹩ ︨︀زد و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آن ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا︣ان 

︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ︲︣وری ا︨️؟ 
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉   ︫︉︧﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ا︨︀︨﹩ در ﹤﹚︧ــ﹞
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ و ا︸︀ر﹡︷︣ ︣﹁﹥ ای ا︨️؛  ︋﹥ ︋﹫︀ن 
د ﹤﹁︣ ،︣﹍︧︀︋︨︣﹩ ﹨﹞﹢اره در ︎﹩ آن ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ رو︫﹩ 
﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ︗﹞︹ آوری ﹋﹠︡. ︑︀﹋﹠﹢ن  ﹝﹠︷﹛ و ا﹇︐︭︀دی،︫ 
در را︨︐︀ی ﹏ ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥، از ︨﹢ی ا﹡︖﹞﹠︀ و ︗﹢ا﹝︹ ︣﹁﹥ ای 
 ﹩︀﹨︣د﹊︫︡ه ا︨️؛ رو ﹤ارا ﹩﹀﹚︐﹞ ︣د﹨︀ی﹊︪︣و د﹡﹫︀، رو﹫︎
﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣  ︣﹝﹩ ﹎︣دد و︋  ﹥ ﹇︊﹏ از ︗﹠﹌ ︗︀﹡﹩ دوم︋   ︋﹤﹋
رو﹊ــ︣د ﹝︐﹢ا﹩ ﹎︧ــ︐︣ده ︀ رو﹊ــ︣د ﹝︐﹢اــ﹩ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ای 
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︺︡ از ︗﹠﹌ ︗︀﹡ــ﹩ دوم︋  ﹢ده ا︨ــ️.︋   ︋﹩﹡︀ــ﹢دوز و︨ 
︎﹫︪︣﹁︐︀ و د︨ــ︐︀ورد﹨︀ی ︋︪︣ی ﹋﹥ در ﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︻﹙﹢م 
️ ︫﹠︀︨ــ﹩ ︨﹫︧ــ︐﹞﹩ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝ــ︡، رو﹊︣د  ﹝︣︡︐ــ﹩ و ﹝︺︣﹁
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊در ︨ــ﹥ د﹨﹥ ا︠﹫︣ رو ً︀ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︨﹫︧ــ︐﹛ و ﹝︐︺︀﹇︊
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︴︣ح و 

︗︀ری ︨︀زی ︫︡. 
 ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹟︎︨︣ــ︩ ﹝︴︣ح ︫︡ه ا ﹤︋ ︨︀︎ ﹟︣︑ ︨︀ده ︡︀︫
ا﹟ رو﹊︣د ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ︋︣ا︨︀س 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀︎﹥ ر︤ی ︫︡ه ا︨️، از ا﹛ ﹟︀ظ 
︲︣ورت دارد ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ر︻︀️ ﹋﹠﹫﹛. ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ 200 ، 240 ، 300 ، 315 و330 ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی 
و ا︗ــ︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ را ا﹜︤ا﹝ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
 ︡︀︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹋︀ر ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ﹏︮او﹜﹫﹟ ا
︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د؛ ﹝﹙︤م ﹨︧︐﹫﹛ 
﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر را در ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای 
︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ر︻︀️ ﹋︣ده و ﹜︢ا ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 

﹝︣︡️ ر︧﹉ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛.
رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ︋︀ ا﹁︤ودن ا﹜︤ام ︫﹠︀︠️ 
 ︳﹫﹞ و﹋︀ر و ︉ و ارز︀︋ــ﹩ ︠︴︣﹨ــ︀ی ︑︣︿ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹋︧ــ
 ︿︣︑ رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩، ا﹁︤ون ︋ــ︣ ︠︴︣﹨︀ی﹢﹞ ︡ــ﹩ وا﹛︣︐﹠﹋
﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹎︣وه ﹨︀ی ︻﹞︡ه ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ و ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀ ﹋﹥ ﹋︀﹡﹢ن 

︑﹞︣﹋︤ و ︑﹢︗﹥ در رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︨﹫︧︐﹛ ︋﹢د، از 
﹝﹠︷ــ︣ ﹝︐﹢ا﹩ و ﹝﹀ ﹤︐﹁︀ ﹏﹞︀﹊︑ ﹩﹞﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در رو﹞ ﹜︐︧﹫︨
﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه، رو︫︀ی  ︣ا︨︀س ر﹊︧︀ی︫  ر︧﹉ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋ 
 ️︣︡﹞ و ﹩︀ی ︻﹞︡ه ︵︣ا﹊︧را در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ر ﹩︨︣︋︀︧
﹋﹠﹫﹛. از ︗﹠︊﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ا﹡ــ︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ و ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹋︀﹁﹩ 
 ﹩﹛︡﹞ ﹤︡ف ارا﹨ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ره 150 ︨︀ز﹝︀ن﹝︫ ﹤︪︣﹡ ︤﹫﹡
︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ﹝﹠︷﹛ در ︧︀︋︨︣ــ﹩، 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل و ﹇﹢ا︻︡ی ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ا︗︣ای 
️ ﹎﹫︣ و ﹝︪﹊﹏ ا︨️، ﹜﹫﹊﹟ ︠﹢︊︫︐︀﹡﹥ در  ︾﹫︣﹝﹊︀﹡﹫︤ه آن و﹇
︀ل ︀︲︣ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ در ا﹟ ︭︠﹢ص 
ــ︡ه ﹋﹥ ا︗︣ای د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹝︤︋﹢ر را ︑︧ــ﹫﹏ ﹋︣ده   ︫﹩︣ا︵

ا︨️. 
﹐زم ︋ــ﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️، از ︗﹞﹙﹥ ا﹡︐﹆︀د﹨︀ی ا︨︀︨ــ﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹢ه 
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︫ــ︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ وارد ا︨ــ️، 
ا︨ــ︐﹀︀ده از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︀︎﹩ ︋︀ رو﹊︣د ﹝︐﹢ا﹩ ﹎︧ــ︐︣ده ﹝﹢رد 
 ︳︣ا  ︫︀ ︣︠﹢رد︋  ︻﹞﹏ در ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در︋ 
﹝︐﹀︀وت وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︑︺︡﹏ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د. ا︨ــ︐﹀︀ده 
﹡﹊︣دن از رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉، ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ 
 ﹩︀﹨ ﹤︴﹫ ﹤︋ ﹩﹎︡﹫︨︮︣ف ر ﹏﹝︻ در ﹩︨︣︋︀︧ ︡ود﹞ ︹︋︀﹠﹞
﹠︀︠️ و ارز︀︋﹩ ﹋︀﹁﹩ از ا︐﹞︀ل ︑︣︿ آن ا﹡︖︀م ﹡︪︡ه  ︫﹢د ﹋﹥︫ 

ا︨️. 
 ﹩︐︨︣﹁ راه و ﹤︪﹆﹡ ،﹉︧︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر ︀ر﹎﹫︣ی﹋ ﹤︋
از ︻﹢ا﹝﹏، ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ و رو︡اد﹨︀ی ر︧﹉ را در ا︠︐﹫︀ر ︧︀︋︣س 
︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از  ﹢د را︋  ﹇ــ︣ار ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ از ا﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹅︣︵ ﹟︡ود︠ 
︵︣ا﹩ رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉، ︋︣ ︻﹢ا﹝﹏ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی 
﹝︤︋ــ﹢ر ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹋﹠ــ︡. ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍ــ︣، در ︀رــ﹢ب رو﹊︣د 
﹝︐﹢ا﹩ ﹎︧ــ︐︣ده ﹁︺﹙﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︪ــ﹩ از آز﹝﹢﹡︀ی 
﹝︐﹢ا﹩ ﹋﹥ ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︀︎﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د، در ا︨︀س 

.︫︡︀︋ ︡زا
️ ︎︥وه ﹝︺﹡

 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︣د را «رو﹊رو ﹟ـــ︣ ا︨️ ا︐︋ ︹﹇در وا
﹝︣︡️ ر︧ــ﹈ ︧︀︋︨︣ــ﹩» ︀ «رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
 ︣︐ ﹠︀﹝﹫﹛ ︑︀ ﹝﹀﹢م ا﹟ رو﹊︣د را︋  ﹋﹠︐︣ل ر︧ــ﹈ ︧︀︋︨︣ــ﹩»︋ 

︋﹫︀ن ﹋︣ده ︋︀︫﹫﹛.  

٣٩



١٣
٩۵

ن  
 آ︋︀

 ٨۵
ره  
︀﹝︫

ا︋︐︡ا ︀︋︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ در ﹝︐﹢ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ر︧ــ﹈ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ از دو ر︧ــ﹈ آ﹜﹀︀  (α)︺﹠﹩ ر︧﹈ رد ﹡︀در︨️ (﹋﹥ 
﹋︀را﹩ و ︮︣﹁﹥ ا﹇︐︭︀دی ︧ــ︀︋︣س را ﹝ــ﹢رد ︑︣د︡ ︗︡ی ﹇︣ار 
﹝﹩ د﹨︡) و ر︧ــ﹈ ︋︐︀  (β)︺﹠﹩ ر︧ــ﹈ ︢︎︣ش ﹡︀در︨️ (﹋﹥ 
︡ه ﹋﹥  ︣ده︫  ا︔ ﹩︪︋︧︣︀︋︣س را ﹝﹢رد ︑︣د︡ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡) ﹡︀م︋ 
در د﹨﹥ ﹨︀ی ا︠﹫︣ ﹨﹞﹢اره ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹢ده ا︨️؛ ا﹝︀ 
︋︣︠﹢رد آ﹡︀ ︋︀ ا﹟ ﹝︴﹙︉، ﹋ّ﹞﹩ ﹡︊﹢ده و ︋﹥ ︵︣﹅ ﹋﹫﹀﹩ از ︑︖︣︋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹈︧ــ︡ا﹇﹏ ﹋︣دن ر ای ︠﹢د ︋︣ای ﹤﹁︣ و ﹇︱︀وت
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. در رو﹊︣د ︗︡︡ ︨︺﹩ ︫ــ︡ه ا︨️ ︻﹢ا﹝﹏ 
﹝︣︋﹢ط ︑︀ ︡ ا﹝﹊︀ن از ︀﹜️ ذ﹨﹠﹩ ︠︀رج ︫︡ه و ︋﹥ ︮﹢رت ﹋ّ﹞﹩ 

.︫︡︀︋ ️︣︡﹞ و ﹇︀︋﹏ ﹋﹠︐︣ل و ︡︋︀ ️﹫﹠﹫︻ ︀︑ ︀ن ︫﹢د﹫︋
ا﹝ــ︀ در را︋︴﹥ ︋ــ︀ ︲︣ورت ا︨ــ︐﹀︀ده از رو﹊︣د ︀د︫ــ︡ه در 
ا︣ان ︀︋︡ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︑﹢︗﹥ دا︫ــ️ ﹋﹥ ا﹟ رو﹊︣د ﹈ روش 
︧︀︋︨︣﹩ ا︨️ و ︲︣ورت ا︨︐﹀︀ده ﹋︣دن ︀ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣دن از 
آن ﹝︓﹏ د﹊﹫﹠﹊︑ ︣﹍︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ ︫︣ا︳ ﹋︀ر 
و ﹨︡﹁︀﹩ دارد ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹇︭︡ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ آ﹡︀ را دارد. 
 ﹤︐﹁︀︀﹆︑ار ︩︣او ︀ ﹤︣د ﹝﹢رد ا︫ــ︀ره ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ی ﹡︧ــ﹊رو
 ︡︀ی دا︠﹙﹩ وا﹛︣︐﹠﹋ ︣ــ «رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣  ا︑﹊︀︋ 
﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩» ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣دن دو ︻︀﹝﹏ «ر︧ــ﹈ 
﹩ ﹋﹠︐︣ل  ﹥ «ر︧﹈ ﹋﹠︐︣ل»، در︎  ذا︑﹩» و «ر︧﹈ ︻︡م ﹋︪︿»︋ 
«ر ﹈︧︧︀︋︨︣ــ﹩» ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹁︤ا︩ ا︔︋︪︣﹩ در ︲﹞﹟ 
 ﹩︀را﹋ ︩ــ﹅ ا﹁︤ا︣︵ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ︀ت﹫﹚﹝︻ ﹜︖ ︩﹨︀﹋
 ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹁︡﹨ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐د︨ــ ،︣﹍ا︨ــ️؛ ︋﹥ ︻︊︀رت د

 .︣︐﹝﹋ ﹤﹠︤﹨ ︀ن و﹞در︗﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︀﹐︑︣ و ︋︀ ︮︣ف ز
ا﹟ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋ــ︣ ﹝︊︀﹡﹩ ︻﹙﹞﹩ (آ﹝︀ری) ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ا﹡﹊︀ری 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹆﹫﹟ ا﹎︣ ︋﹥ ︗︀ و ﹫︮ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د، ﹨︡﹁︀ی 
 ︕︀︐﹡ آن ا︫︀ره ﹋︣دم را ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹤ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹋﹥︋ 
 ﹫︮ ︣ی را ︋﹥ د︨ــ️ ︠﹢ا﹨︡ داد.  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋﹥ ︗︀ و︑ ︉ ︨︀﹠﹞
︒ ︲︣ورت ا︨ــ︐﹀︀ده از آن در  ا﹟ رو﹊︣د، ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙﹩ در︋ 
 ︀  ︋﹩︀﹨︀ر﹋ ﹤ در ﹜﹫﹠﹋ ︬︪ــ﹞ ﹤﹋ ﹩﹠︺﹞ ﹟ا ﹤ ا︣ان ا︨ــ️؛︋ 
︀︡ از ا﹟ رو﹊︣د  ︪ــ︀﹩ از ﹈ ﹋︀ر︋   ︋﹤ در ︀ ﹩︀﹫﹎︥و ﹤
 ﹟ا︨ــ︐﹀︀ده از ا ،﹩︀︪ــ︋ و ﹩︀﹨︀ر﹋ ﹤ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣د و در
رو﹊︣د ︨ــ﹢د﹝﹠︡ی ﹡︡ارد ︀ ︲︣ر﹨︀ی آن ︋﹫︪︐︣ از ﹝﹠︀﹁︹ ا︗︣ای 
آن  ا︨ــ️. ا﹟، ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︾﹙︉ ﹝﹢رد ︾﹀﹙️ ﹇︣ار 

﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋ــ﹥ دارای ︖﹛ ︻﹞﹙﹫︀ت ز︀د ︋︀ ﹝︀﹨﹫️ 
﹝︪︀︋﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡، ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︖︀م ︫︡ه را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︗﹢ا﹝︹ آ﹝︀ری 
﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده ︋︣ای ا﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹀﹊﹫﹈ ﹋︣د و ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹜︀ظ ﹋﹠︐︣ل 
دا︠﹙﹩ ﹡﹆ــ︀ط ︲︺︿ ﹋﹞︐︣ی دار﹡ــ︡؛ از ﹇︊﹫﹏ ︋︀﹡﹊ــ︀، ︋︣︠﹩ از 
︫ــ︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه در ︋﹢رس و ︋︣︠﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋︤رگ 
﹥ ﹆﹫ــ﹟ از ﹝﹢اردی ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥  ︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ و دو﹜︐﹩ ﹋ــ﹥︋ 
 ﹈︧︣ل ر︐﹠﹋ ︀ ️︣︡﹞ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊ا︨︐﹀︀ده از رو
︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹡︀ ﹋︀﹝ً﹑ ︋﹥ ︗︀ ︋﹢ده و ︋﹥ ︫ــ︣ط 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹫︮، ︋︧﹫︀ر ︨ــ﹢د﹝﹠︡ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا﹟ ︵︣ز ︑﹙﹆﹩ 
︒، در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹞︀م وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری  ﹋ــ﹥ رو﹊︣د ﹝﹢رد︋ 
︮︣ف ﹡︷︣ از ︖﹛ و ﹡﹢ع ︻﹞﹙﹫︀ت آ﹡︀ و ︋︀ ﹨︣ ﹝﹫︤ان ﹡﹆︀ط ︲︺︿ 
﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︗︣ا دارد، ︋︣دا︫ــ️ ︾﹙︴﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
 ﹫︮ ︣د دور ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی﹊رو ﹟︀ی ا﹁︡﹨ ــ︀ را از﹞
﹥ ﹝﹆︭﹢د  رو︫ــ︀ی ا﹟ رو﹊︣د ﹡﹫︤ ︻︀﹝﹏ ﹝﹞﹩ در د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋ 
 ، ︒︋ ﹤﹞را ﹝﹩ ︵﹙︊︡ ﹋﹥ در ادا ﹩︵﹢︧︊﹞ ︒︋ ︧︀︋︣س ا︨️ و

︋﹥ ﹝﹢اردی از آن ا︫︀ره ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د.
︻︊︡ی

︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋ــ︣ ر︧ــ﹉، رو﹊ــ︣د ︑﹢ل ︀﹁︐ــ﹥ رو﹊︣د 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ارز﹛︣︐﹠﹋ ﹩︋︀︀ی دا︠﹙﹩ ا︨️ ︋︀ ﹨︡ف ﹋﹞﹉ 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹀︀ی ﹝﹣︔︣ ﹝︧﹢﹜﹫︐︪ــ︀ن و ﹡﹫︤ د︨︐﹫︀︋﹩  ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︩ــ﹥ ا﹁︤ا ︋ــ﹥ ﹨︡﹁︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ﹝﹠︖︣︋ 

︧︀︋︨︣﹩ و ﹡﹫︤ ا︔︋︪︣﹩ آن ︫﹢د.
 ﹩︋︀ارز) ﹜︐︧﹫ ︲﹞﹟ ا﹟ ﹋﹥، در رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︨︣ 

️ ︎︥وه: ﹝︺﹡

︫﹀︀﹁﹫️ او﹜﹫﹟ ر﹋﹟

︗﹙﹢﹎﹫︣ی از

﹁︧︀د ﹝︀﹜﹩ ا︨️

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ و

﹎︤ار︫﹍︣ی ︧︀︋︣س

از ﹜﹢ازم ا︖︀د

︫﹀︀﹁﹫️ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︨️
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 ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ ﹟﹫︋ ﹩﹠﹫︻ ﹤︴︋را ﹉ ︀ی دا︠﹙﹩) ﹡﹞﹩ ︑﹢ان﹛︣︐﹠﹋
از ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙ــ﹩ و آز﹝﹢ن ﹝︐﹢ا ︋︣﹇ــ︣ار ﹋︣د ︑︀ ︋︀ 
︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹡﹢ع و ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ا︗ــ︣ا و ︡ود آز﹝﹢ن ﹝︐﹢ا، 
 ﹜︖ ︣ی از︑ ﹩﹆︴﹠﹞ ︴︨ ﹤︋ ︣ل ︋︣ ز﹝︀ن ︮︣ف ︫︡ه︐﹠﹋ ﹟﹝︲
آز﹝﹢ن ﹝︐﹢ا ر︨﹫︡. ا﹠︀ ﹝﹢اردی ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د 

.︡﹫︪︋ ︀﹠︺﹞ ︣ان رار در ا﹢︋︤﹞
از ︵︣ف د﹍︣، ︋︣ای ﹉ ︑︪ــ﹊﹏ ︣﹁ــ﹥ ای، دور ﹝︀﹡︡ن از 
︑﹛﹢ــ︀ی ︮﹢رت ︢︎︣﹁︐﹥ در ﹝︧ــ﹫︣ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹏﹐︣ان ﹁︀﹇︡ دا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︋﹥ ﹋︀ر ﹡﹍︣﹁︐ــ﹟ آن در ا ﹟﹫︋ ︴در ︨ــ
﹝﹠︴﹆﹩ ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ︋︀ ︑︪﹊﹙︀ی 
︣﹁﹥ ای ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ا︨ــ︐﹀︀ده از ز︋︀ن ﹝︪ــ︐︣ک، ﹨﹞︧﹢ ︫︡ن 
︋︀ ︨ــ﹫︣ ︑﹛﹢︀ی  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︲︣وری ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡؛ 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ﹨︣ ﹠︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ﹋︪﹢ر، ز︐︠︀︨︣︀ی ﹝﹠︀︨︉︋ 

ا︗︣ای آن در و﹨﹙﹥ اول ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︪︡ه ︋︀︫︡.
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹁︡﹨ ﹤ ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ️ ﹋﹥ د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋ 
و ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ 
 ﹤︀در ︨ــ ︀﹫ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹆﹙︊︀﹡﹥ و ︨﹢ء ا︨ــ︐﹀︀ده از دارا ︀︋
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉،  ︣︐︋︀︮﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. 
 ﹤﹁︣ ــ﹍︀ه︀︗ ︿﹫︺︱︑ ﹟ا︨ــ︐﹀︀ده ﹡﹊ــ︣دن از آن، ︲﹞ــ ︦︎
︧︀︋︨︣ــ﹩ در ارا﹥ ︠︡﹝ــ︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩، ︋︀︻︒ ︠﹢ا﹨︡ 
︫ــ︡ ︑︀ ﹡﹫︀ز ذ﹠﹀︺︀ن و ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︻﹛ 
از ذ﹠﹀︺ــ︀ن دا︠﹙﹩ و ــ︀ ذ﹠﹀︺︀ن ︋﹫︣و﹡﹩ ︋︀﹜﹀︺ــ﹏ و ︋︀﹜﹆﹢ه، در 
د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ در︠﹢ر ا︑﹊︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 

آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︪﹢د.
︧︀︋︣س

︋︺︱﹩ ﹝﹠︐﹆ــ︡ان در ﹡︷︣ دار﹡︡ ﹋﹥ در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ 
دا﹡︩ و ﹁﹠﹢﹡﹩ را ﹋﹥ در ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر ﹝︴︣ح ا︨️، ︋﹥ 
 ﹤︋ ︨︀︎ در ﹤︐︧︋ ﹜︪ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹜دا︠﹏ ﹋︪ــ﹢ر ﹝﹩ آور
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢رد  در   .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ا︨ــ︐﹀︀ده  دا︠﹙﹩  ﹡﹫︀ز﹨︀ی 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ﹨﹛ ا﹟ اد︻︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︴︣ح ︋︀︫︡. 
﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ﹋﹞﹉  آ︀ ا﹟ رو﹊︣د︋ 

﹝﹩ ﹋﹠︡؟ 
︦ ا﹞︡ی  ﹝︫

 ︿︣︺︑ ﹤﹡﹢﹍ ︧ــ﹉ را︧︀︋︨︣ــ﹩ ر ﹤﹋ ب ︋︧ــ︐﹍﹩ دارد﹢︠
﹋﹠﹫﹛. ︋︣دا︫︐︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ از ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ و︗﹢د 

دارد. ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︣︺︑ ﹉︧﹀﹩ ︋︧﹫︀ر ︨︀ده و ︻︀﹝﹫︀﹡﹥ 
دارد؛ ︋﹥ ︧ــ︀︋﹩ ﹋﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡ ︠︴︣ آن ︋﹫︪ــ︐︣ ا︨️ ︋﹫︪︐︣ 
 ﹟و ︾﹫︣ از ا ﹉︧︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر د﹢︫ ﹩﹞ ﹟ا .︡﹫︨︣︋

﹫︤ د﹍︣ی ﹡﹫︧️!
︣و﹡︡ه را  ــ︡﹞ ︀ ﹉︣ــ︣،︎  ﹢د.︫  در ﹇︡ــ﹛ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر︋ 
 ﹟ا︨️ ︋﹥ ا﹢ ️﹀﹎ ﹩﹞ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹩ ﹋︣د و ︋﹥ ︨︣︎︨︣ــ️ ﹋︀ر
 !︡﹝﹁ ﹩﹞ ︋︀︫ــ︡. ﹝︀ ﹝﹩ ﹎﹀︐﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹢ ﹝﹩ ﹋︪︡ و ︣︐︪﹫︋ ﹤﹚︧ــ﹞
 ﹩︨︣︋︀︧ ،︣د﹋ ﹩﹡︀﹍︀︋ ن ︋﹢﹋︪﹫︡ن را ﹡﹞﹩ ︫﹢د در ︎︣و﹡︡ه﹢
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ﹁﹠﹢﹡﹩ را ﹝︴︣ح ﹋︣ده ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ﹇︱︀و︑︀ را 
﹝︧ــ︐﹠︡ ﹋﹠﹫﹛. ا﹎︣ ﹨﹞﹥ ا︋︀︐﹋ ﹟︀ و در︨ــ︀ و ﹁︣﹝﹢﹜︀ را ﹋﹠︀ر 
 ﹤﹋ ﹜﹫﹢﹍︋ ﹜و ︋︺︡ ﹨ــ ﹜︣﹫﹍︋ ︣︷﹡ را در ︀︋︀︧ــ ــ﹛ و︢ار﹍︋
ا ﹟︧︀ب ︠︴︣ش ︋﹫︪︐︣ ا︨ــ️ و ﹋︀ر﹝﹠︡ ار︫︡︑︣ی را ︋︣ای 
 ﹟ا ،﹜︣﹫﹍︋ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ا︠︐︭︀ص ︋︡﹨﹫ــ﹛ و ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ی
 ︤﹫ ︧ــ﹉؛ ﹋﹥ اً︮﹑ ︋﹥ ﹡︷︣مر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︫ــ﹢د ﹩﹞

.️︧﹫﹡ ﹩︊︣︾ و ︉﹫︖︻
ا﹎︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ را د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 150 در﹡︷︣ 
︋﹍﹫︣﹛، در ﹨﹫︘ ︗︀ ﹇︀︋﹏ ا︗︣ا ﹡﹫︧ــ️ و ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ آن ︗︀ ﹨﹛ 
︺︡ ﹁︣﹝︀ی  ﹋﹥ ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ اول ︧︀︋︨︣﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ و︋ 
د︨︐﹢ر︻﹞﹏ را ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︠︀︵︣ ا﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 
﹝﹢︲﹢ع ︨ــ︀ده را ︋﹥ ︮﹢رت ︾﹫︣﹝﹠︴﹆﹩ ︎﹫︙﹫︡ه و ︧︀︋︨︣︀ن را 
 ﹩﹠︺ 150 ﹏﹝︻︣ده ا︨️. د︨︐﹢ر﹋ ︣︗︤﹠﹞ ﹉︧ر ﹩︨︣︋︀︧ از

︦ ا﹞︡ی:  ﹝︫

﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧

︑︺︣﹀﹩ ︋︧﹫︀ر ︨︀ده و

︻︀﹝﹫︀﹡﹥ دارد:

﹤﹋ ﹩︋︀︧ ﹤︋

︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ 

︠︴︣ آن ︋﹫︪︐︣ ا︨️

︡﹫︨︣︋ ︣︐︪﹫︋
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﹍﹫︣﹛ و ︲︣ب ﹋﹠﹫﹛ و ︑﹆︧﹫﹛ ﹋﹠﹫﹛ و  ــ︣ی ︻︡د︋   ︨﹉ ︡︀  ︋﹤﹋ ﹟ا
︋︀﹐ی 6 در︮︡ و ︀︎﹫﹟ 6 در︮︡، و …. 

 ،﹜︣﹫﹍ ا﹎︣ ﹀﹞ ﹉﹢م ︨ــ︀ده ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ را︋ 
 ﹟ا ﹜ا︗︣ا︨ــ️. ا︫ــ﹊︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹝︀ دار ﹏︋︀﹇ ︀︐﹋︣︋︣ای ﹨﹞﹥ ︫ــ
 ︀︋ ︡︀︋ ﹉︧ــ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر ﹜ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ،﹏︮︣ی آ﹝︀ری ︋︀ ﹨﹛ ︋︀︫ــ﹠︡. در ا﹫﹎ ﹤﹡﹢﹝﹡
ر︧﹉ ︋︀ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی آ﹝︀ری ر︋︴﹩ ︋﹥ ﹨﹛ ﹡︡ار﹡︡. ︫﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ 
︧︀︋︨︣﹩ ︑︀ن ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ︋︀︫︡ و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︑︀ن ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 
﹇︱ــ︀وت. ا﹟ ﹋﹥ ﹝︀ ا﹟ دو را ︋﹥ ﹨﹛ و︮﹏ ﹋﹠﹫﹛ و د︡﹎︀ه آ﹝︀ری 
 ﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛، ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ از

 .﹜﹢︫ دور
︣ای وا︡﹨︀ی ﹋﹢﹉ و︋︤رگ   ︋﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧
﹁︣﹇﹩ ﹡︡ارد. در ﹉ ︫ــ︣﹋️ ﹋﹢ ﹤﹋ ﹉︧︀ب ︋︀﹡﹉ آن را 
﹢رت ﹝︽︀︣ت ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ﹨﹛   ︮﹜﹨ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︊︔ ﹜﹨ ،︣﹀﹡ ﹉
 ﹉︧︣دش ︎﹢ل ﹨﹛ ︋︀﹐︨️، ر﹎ ﹜︖ و ︧︡﹢﹡ ﹩﹞ را ︀﹊
 ﹉ ︧︀ب ﹉︧ــ︫ــ︣﹋️ از ر ﹟در ا ﹉﹡︀︋ ﹟︧ــ︀ب ا
﹫︪︐︣ ا︨️. د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 150 و ︵︣ز ︑﹀﹊︣ی  ︤رگ︋  ︫ــ︣﹋️︋ 
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹋ ️︫︡ه ا︨ــ ︒︻︀︋ ﹜دار ︀︋︀︐﹋در ﹤﹋
 ︣︷﹡ ﹤︋ ︉︣︾ ع ︠﹫﹙﹩ ︎﹫︙﹫︡ه و ︻︖﹫︉ و﹢︲﹢﹞ ﹉ ﹉︧ر

 .︨︡︣︋
︋︧ــ︐﹍﹩ دارد ﹋﹥ از ﹥ د︡ی ︋﹥ آن ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡؛ از ا﹟ د︡ ︨︀ده 
﹋﹥ ︧ــ︋︀︀ی ︎︣︠︴︣ را ︋︀ ﹝︣ا﹇︊️ ︋﹫︪ــ︐︣ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا﹜︤ام 
 ︣ ︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ و ﹉ ﹜﹫︧ــ️ و ا﹠︀ را︎   ︎﹟︡﹠ ﹤﹋ و︗﹢د ﹡︡ارد ﹜﹨
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹟︐﹁︣﹎ از ﹝︪﹊﹑ت ﹨﹞﹫﹟ ︎﹫︙﹫︡ه ﹩﹊ .﹜﹫﹠﹋
ر︧﹉ ا︨️. ا﹎︣ در وا﹇︹ آن را ︨︀ده ︋﹍﹫︣﹛ ا︗︣ای آن ﹨﹛ ︨︀ده 

ا︨️. 
︻︊︡ی

 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︪ــ﹥ ا︮﹙﹩ ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡﹫︀﹁︐﹟ ﹋︀﹝﹏ رور
 ﹤﹁︣ ا︻︱︀ی ︫︀︾﹏ در ︨ا︻︐﹆︀د ﹡︡ا︫︐﹟ را ﹤︋ ︡︀را ︫ــ ﹉︧ر
 ︩ــ︣د ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫ــ️ و ا﹁︤ا﹊رو ﹟ا︨ــ︐﹀︀ده از ا ﹤︋
ا︔︋︪︣﹩، ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ︻﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ارز﹝︐︧﹫︨ ﹩︋︀︀ی ﹋﹠︐︣ل 
دا︠﹙﹩ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝︡﹜ــ︀ی ر ︀︋ ﹩︲︀︖ــ﹛ ﹡﹞﹢﹡﹥ و آز﹝﹢ن 
﹝︐﹢ا، ︫﹠ ﹩︀︨︀﹢زه ﹨︀ی ︎︣ر︧﹉ و ︑﹀﹊﹫﹉ آن از ﹢زه ﹨︀ی 
﹋﹛ ر︧ــ﹉ و ︑﹢︗﹥ ﹡﹊︣دن ︋﹥ د﹍︣ ﹝︤اــ︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀م ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی﹝︐﹨︣ا﹋﹥ در ︮﹢رت ا .️︧﹡ر دا﹢︋︤﹞

در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د ﹝︤︋﹢ر، ﹝︧ــ︀﹏ و ﹝︪﹊﹙︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹁﹆︡ان 
و ︀ ﹡﹢ا﹇ــ︬ ا︐﹞︀﹜﹩ در د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ﹋︀ر︋ــ︣دی، ︋︀﹔︬︠ 
﹡︪︣﹥ ︫ــ﹞︀ره 150 ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، آ︫ــ﹠︀ ﹡︊﹢دن ﹨﹞﹊︀ران 
 ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹉ زه ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ﹡︊ــ﹢د﹢ ﹤︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ
﹡︣م ا﹁︤اری ︗︀﹝ــ︹ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋ّ﹞﹩ ﹋︣دن ﹡︐︀ــ︕ ارز﹛︣︐﹠﹋ ﹩︋︀︀ی 
دا︠﹙﹩ ︋︣ا︨︀س ︭︠︀︫︀ی ﹝︺﹫﹟، ﹝︀︧﹏ و ﹝︪﹊﹙︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ 
در دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹠︀︋︹ ﹝︡ود ﹝︊︀﹡﹩ ︑ــ﹢ری ا﹟ روش، ﹝︣︑﹀︹ 

﹝﹩ ︫﹢د.
ا﹎︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︀ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی اــ﹟ رو﹊ــ︣د ﹎︣ا︩ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ داد﹡ــ︡ ︑︀﹋﹠﹢ن 
︫︣﹋︐︀ی ﹁︺︀ل در ﹢زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹡﹫︀ز ︵﹫︿ و︨﹫︺﹩ 
از ا︻︱︀ی ︣﹁﹥ در ﹇︀﹜︉ ارا ﹤﹉ ﹡︣م ا﹁︤ار ︑︭︭﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
﹋ّ﹞﹩ ﹋︣دن و ا︨︐﹀︀ده از ﹝︡﹜︀ی ر︨︀︎ ،﹩︲︀ ﹝︓︊️ ﹝﹩ داد﹡︡. 
﹋︀ر﹎︣وه ﹨ــ︀ی ︑︭︭ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹥ ︎︀︨ــ ︋﹥ ︎︨︪︣ــ︀ و 
ا﹞︀︋︀ی ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه در د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣د︡ و ﹠︀ن 
 ﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋ــ︣ای ﹁︣ا﹎﹫︣ی ا ︿﹚︐﹞ ︫ــ︡ ﹋﹥ رده ﹨︀ی ﹩﹞
رو﹊︣د ︎︪ــ️ ︮﹠︡﹜﹫︀ی دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝﹩ ﹡︪︧︐﹠︡؛ ا﹝︀ 

︑︀﹋﹠﹢ن ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡︪︡ه ا︨️.
از ︵︣ف د﹍ــ︣، ︀︋︡ ﹇︊﹢ل ﹋ــ︣د ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی ا﹟ رو﹊︣د 
﹡﹫︀ز﹝﹠︡ و︗﹢د ︨︀︠︐︀ر ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ﹝︡ون و ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س در 
︫︣﹋︐︀ی ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ا︨️. ﹠︡ در︮︡ از ︫︣﹋︐︀ی ﹁︺︀ل در 
﹢زه ︋︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥، دارای ︨︀︠︐︀ر ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹝︡ون ﹨︧︐﹠︡؟ 
﹥ ﹥ ﹝﹫︤ان در ا︨︐﹆︣ار ﹋﹠︐︣﹜︀ی   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹏﹫﹊︪︑ ︕︀︐﹡
دا︠﹙﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹊︐﹢ب ︋︀ ︑︨︣ــ﹫﹛ ﹡﹞﹢د﹎︣، ﹡﹞﹢دار 
﹎︣دش ﹋︀ر، ︫ــ︣ح و︸︀ــ︿ وا︡﹨︀ی ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩، ار︑︊︀ط ﹝﹠︷﹛ 
﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ︡﹊﹍︣، ارز︀︋﹩ ﹁︣﹝︀ و ︾﹫︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀︫︡، 

﹝﹠︖︣ ︫︡ه ا︨️.
 ︀ ﹜︐︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︨﹫︧ــ ︣د﹊رو ﹩︀︱﹁ ﹟ــ﹫﹠ در
﹢ا﹨︡  ︀ ﹝︪ــ﹊﹙︀﹩ ﹨﹞︣اه︠  ارز︀︋﹩ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹡﹫︤ در ︻﹞﹏︋ 
﹫︧ــ︐﹛ ﹋﹠︐︣ل   ︨︣ ︀ ا︑﹊︀ ﹡﹊︣دن︋  ﹠︀︋︣ا ،﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن︋  ︋ــ﹢د.︋ 
دا︠﹙﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ ا﹁︤ا︩ ﹝︡ت  ز﹝︀ن ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای 
︑︡و﹟ ︨ــ︀︠︐︀ر ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩، ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د 
﹢﹍︨︀︎﹩ ﹝﹠︀︨︉ ﹋︀ر︋︣ان ︫ــ︣﹋️ ︋︀ ا﹡︣ا﹁︀﹩ ﹡﹫︤ ﹨﹞︣اه 
 ️︣︡﹞ ،ــ﹢ا ︋﹥ ︮﹢رت ﹎︧ــ︐︣ده︐﹞ ︋︀︫ــ︡، ︋︀ ا﹡︖︀م آز﹝﹢ن

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹉︧ر
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︧︀︋︣س
︋︺︱ــ﹩ از ︀︮︊﹠︷︣ان، ︋﹥ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ 150 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ا︮﹙﹩   ︹﹡︀﹞ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ︨ــ︀ز﹝︀ن 
رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و 
ا︻︐﹆︀د دار﹡︡ ﹉ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︨︀ده ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︪﹊﹏ 
را ﹏ ﹋﹠︡. ارز︀︋﹩ ︫ــ﹞︀ از د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ 150 ︨︀ز﹝︀ن 

﹫︧️؟
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

︋︣ا︨ــ︀س آ﹝︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د، ︑︺︡اد در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩، رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ را در ︀ر﹢ب 
د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹡︪︣﹥ ︫﹞︀ره 150 ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ﹋﹛ و︋﹫︩ 
ا﹡︖ــ︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹝︤︋﹢ر و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙﹩ 
﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ اــ︣ان در ︭︠﹢ص ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ︑﹫﹥ ﹋︣ده، ︮︣ف ﹡︷︣ از ﹜ــ︤وم ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹋︣دن 
آ﹡︀ در ا﹡︴︊︀ق ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︖︡︡﹡︷︫︣ــ︡ه و 
﹡﹫︤ ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ︀︮﹏ از ا︗︣ای آ﹡︀، ︋︧ــ﹫︀ر ﹨﹢︫﹞﹠︡ا﹡﹥ ︑﹠︷﹫﹛ 
 150 ﹤︪︣﹡ ﹏﹝︻ا︮﹙﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده از د︨ــ︐﹢ر ️︤﹞ .️︫︡ه ا︨ــ
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︥ه در ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︤رگو ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︨ــ︀ز﹝︀ن
 ﹩︋﹢︀ر ﹟﹫﹫︺︑ ،آن ︡﹠︀ر﹎﹫︣ی و ا︗︣ای ﹁︣ا﹋ ﹤︋ ️﹛﹢︨ــ ﹟﹝︲
 ﹩︋︀در ار︑︊︀ط ︋︀ ︫﹠︀︠️ و ارز ﹩︨︣︋︀︧ ای ﹤﹁︣ ︋︣ای ﹇︱︀وت
 ﹏︡︺︑ ︀ ﹩ــ︀ز ︵︣ا﹫﹡ ︩ ر︧ــ﹉ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎﹫
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︴︨ ﹟﹫﹫︺︑ ،﹩︨︣︋︀︧ ا﹨﹞﹫️ و ︑︺﹫﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ 

ا︨️.
ــ︀ل ا︠﹫︣ از  آ﹝ــ︀ر ︑︺︡اد ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︵﹩ 5︨ 
رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣ده ا﹡︡، ﹡︪ــ︀ن 
 ﹤︣د در ︭︠﹢ص ارا﹊ــ﹟ رود﹨︡ ﹋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا ﹩﹞
︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ ﹡﹢ ﹝︪ــ﹢دی رو ︋﹥ 
ا﹁︤ا︩ ا︨️. ︋︀ و︗﹢د ا﹟، ︋︣︠﹩ ﹡︀ر︨ــ﹫︀︀ در ار︑︊︀ط ︋︀ ︑︺﹫﹫﹟ 
ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︀︨ــ︊︀︑﹩ و ا﹡︡ازه ︗︀﹝︺﹥ وا﹇︺﹩ ﹝︀﹡︡ه ︋︀︧︀ و︗﹢د 
︣ا︨ــ︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط،  دارد ﹋﹥ در ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢ارد،︋ 
 ﹟︤﹍︀︗ ،﹩﹁︀﹋ ــ︀ی﹨ ﹤﹫︗﹢︑ ﹤ــ﹥ ای ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ ارا﹁︣ ︀وت︱﹇

︫﹢د.
﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢ل ︑︺﹫﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ آز﹝﹢ن ﹝︐﹢ای 
ارا﹥ ︫ــ︡ه د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ﹡︪ــ︣﹥ 150، ︋︀ ﹁︣﹝﹢ل ارا﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی 
﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ︋︀︪﹞ ،(IFAC)️ ز︀دی 

دارد. ︋﹠︀︋︣اــ﹟ ﹝︪ــ﹊﹏ ︋﹥ ﹋︀ر﹡﹍︣﹁︐﹟ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹩︀︨ر، ﹡︀︫﹩ از ﹡︀ر﹢︋︤﹞ ﹤︪︣﹡ ︋︣ا︨︀س ﹉︧ر ️︣︡﹞ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞
﹙﹊﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ︧︀︋︨︣︀ن  ︭﹢ص ︑︺﹫﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹡﹫︧ــ️،︋  در︠ 
در رده ﹨︀ی ار︫ــ︡ ︑ــ︀ ﹝︡︣ ﹝︧ــ﹢ل ﹋︀ر، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︨ــ︀︋﹆﹥ و ﹡﹢ع 
﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩، از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ آ﹝ــ︀ری و ر︣﹎ ﹩︲︀︤ا﹡﹠︡. ا﹁︤ون ︋︣ 
ا﹟،︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑︣ا﹋﹛ و ﹨﹞︤﹝︀﹡﹩ ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ﹝﹆︀︵︹ ز﹝︀﹡﹩ 
︣ای  ︣︎︨︣ــ︐︀ن و ﹝︡︣ان ﹝︧ــ﹢ل ﹋︀ر، ﹁︣︮ــ️ ﹋︀﹁﹩︋  ︠︀ص،︨ 
ورود ︋ــ﹥ ا ﹟﹢زه را ︎﹫ــ︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ︋﹥ ا︨ــ︐︓﹠︀ی 
 ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︣﹍︧︀︋︨︣ــ﹩، در د ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ﹣﹞
﹝︡ود آ﹡︀ ا︗︀زه ﹡﹞﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︨ــ︀︠︐︀ر ﹡﹫︣وی ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ︠﹢د را از 
︀ ﹝︀رت ﹝﹠︀︨ــ︉ و  ﹡︷ــ︣ ﹋ّ﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩ ︑﹢︨ــ︺﹥ د﹨﹠︡ و ﹡﹫︣و﹨︀ی︋ 

︑︖︣︋﹥ ﹋︀﹁﹩ ︗︢ب ﹋﹠﹠︡.
︮﹀︀ر 

در ﹝﹆︡﹝﹥ ﹡︪ــ︣﹥ 150 ﹡﹢︫ــ︐﹥ ا﹛ ﹋﹥ د﹐ــ﹏ ︑︖︡︡﹡︷︣ در 
︣ ﹝﹀﹢م ر︧﹉ ا︨️.  ﹡︪︣﹥ 5، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︡︡ و ︑︃﹋﹫︡︋ 
︀ل ﹎︫︢︐﹥ و دا︨︐︀ن ر︧﹉ ا︋︺︀د  ــ︀ل 1380 ︑︀ ﹋﹠﹢ن 15︨  از︨ 
 ﹉︧م ر﹢﹀﹞ ︀︋ ،﹩︧︀︋︨︣ــ و︨ــ﹫︺︐︣ی ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨ــ️ و
 ﹉︧ر ﹤﹋ ︡د ︡︀︋ ︣ش ﹋︀ر︢︎ در ﹩︐ ﹩﹠︺ ا︨️؛ ﹤︐﹫﹞درآ

آن ﹆︡ر ا︨️. 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︠﹢ا︨︐﹥  در ︋︺︱﹩ دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ از ︫ــ︣﹋
 ﹤︊︨︀﹞ ︡ول︗ ،︬︀ر ﹝︪ــ﹊︊︀︮ ﹉ ︋︣ا︨ــ︀س ︫︡ ﹩﹞
 ︣︡﹞ ︣︷﹡ ︡︺︋ .︡﹞ذا︑﹩ را ︎︣ ﹋﹠﹠︡. ︻︡دی ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ آ ﹉︧ر
﹋︀ر را در︋︀ره آن ︻︡د ﹝﹩ ︎︨︣﹫︡﹡︡. ﹝ ﹤︋︣︖︑ ︉︧︣︋ ︣︡﹫︤ی 
در ذ﹨﹠︩ ︋﹢د ﹋﹥ آن را ︋︀ ر﹇﹛ ﹝︀︨︊﹥ ︫ــ︡ه ﹝﹆︀︧﹥ ﹝﹩ ﹋︣د. 

︻︊︡ی: 

﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧

﹤︐﹁︀ ل﹢︑ ︣د﹊رو

︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊رو

ارز﹛︣︐﹠﹋ ﹩︋︀︀ی دا︠﹙﹩ ا︨️

 ︋︀ ﹨︡ف ﹋﹞﹉ ︋﹥

︧︀︋︨︣︀ن 

۴٣



١٣
٩۵

ن  
 آ︋︀
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ره  
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و﹇︐﹩ ﹝︡︣ ︻︡د ﹝︀︨︊﹥ ︫ــ︡ه را ﹡﹞﹩ ﹞ ،️﹁︣︢︎︀︨︊﹥ ﹨︀ را 
﹉ ﹝﹩ ﹋︣د﹛ و ﹝﹩ د︡﹛ ﹋﹥ در ﹝︀︨ــ︊﹥ ﹨︀ ا︫ــ︐︊︀ه و︗﹢د 

دارد. 
 ﹉︧︀ر ر﹋ ︣︡﹞ ﹜﹨ ﹟ر ﹋﹥ ا︫︀ره ︫︡، ︎﹫︩ از ا﹢︴﹡︀﹝﹨ ﹩﹠︺
را ︋﹥ ︵ــ﹢ر ذ﹨﹠﹩ در ﹡︷ــ︣ ﹝﹩ ﹎︣﹁️، و﹜﹩ ا﹐ن ︋ــ﹥ ︑︺︊﹫︣ی ﹋ّ﹞﹩ 
︫︡ه ا︨ــ️. در ا︨︀س، ا︋ ﹟︒ ﹝︴︣ح ا︨️ ﹋﹥ آ︀ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 
 ︡︋ ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︱︺︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︋︤ار ︠﹢ب و ︨﹢د﹝﹠︡ی ا︨ــ️؟
ا︨ــ️ و ︠﹑﹇﹫️ ︧︀︋︣س را ﹋﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹢ن د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ﹨﹞﹥ 
 ︣﹊﹁ ︣﹍︧ــ︀︋︣س د ﹤︖﹫︐﹡ ــ︀ را در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️، در﹨ ﹤︊﹠︗

.︡﹠﹋ ﹩﹝﹡
در ا﹠︖ــ︀ دو ﹡﹊︐ــ﹥ ﹝﹛ ا︨ــ️، ﹊﹩ ﹇︱︀وت ︧ــ︀︋︣س در 
﹝﹢︲﹢︻ــ︀ی ﹝︐﹙ــ︿، ﹊﹩ ﹨﹛ و︲ــ︹ ﹋︀ر و ︫ــ︣ا︳ آن. ﹨︣ 
د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙﹩ ﹋﹥ ﹇︱︀وت ︧ــ︀︋︣س و ︫ــ︣ا﹞ ︳﹫︴ــ﹩ ﹋︀ر را 
﹋﹛ ا﹨﹞﹫️ ﹋﹠︡، ا︫﹊︀ل دارد. از و﹫﹎︥︀ی ﹝︓︊️ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 150 
 ︳ا︨︀س ﹇︱︀وت ︠﹢د و ︫︣ا ︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋
 ︣︷﹡ ﹤︋ ،﹟︀د ︋︡﹨︡. ︋﹠︀︋︣ا﹠︪﹫︎ را ︀︊︣︲ ،﹩︨︣︋︀︧ ︠︀ص ﹋︀ر
 ،﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹠︺ ︣ورت︲ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︨︡ر ﹩﹞

و ﹫︤ د﹍︣ی ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀︫︡. 
ا﹜︊︐﹥ ︨ــ﹢د﹝﹠︡ی ا﹟ روش ز﹝︀﹡﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︪ــ﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ،︧︀︋︨︣︀ن در ﹇︊︀ل ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ا︵﹑︻︀ت ﹤﹋
﹝︡﹡﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹝︧ــ ﹩﹡︡﹞ ️﹫﹛﹢︧︀︋︣س 
﹋﹛ ﹋﹛ ا︖︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹐ن ﹨﹞﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ 
﹝︺︐﹞︡ ︋﹢رس ﹨︧ــ︐﹠︡ ︋︀ ︋﹢رس ﹝︪ــ﹊﹙︀ی ︀د دار﹡︡ و ︋﹢رس از 

آ﹡︧﹞ ︀﹢﹜﹫️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. 
در ﹨︣ ــ︀ل ︎﹫︙﹫︡ه ﹇﹙﹞ــ︡اد ﹋︣دن د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ 150، ا﹡︐﹆︀د 
﹝︺︐︊︣ی ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨︡، ︣ا ﹋﹥ د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ﹋﹛ ︖﹛ ︨︀ز﹝︀ن 
﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹،  ــ︡ه ا﹡︡.︋   ︫﹤﹫︑ ــ︀ده و ﹋︀ر︋︣دی ﹥ ز︋︀﹡﹩︨  و ︗︀﹝︺﹥،︋ 
︀ده!  ا﹎︣ ﹠﹫﹟ ﹝︪﹊﹙﹩ و︗﹢د دا︫️، ︑︀﹋﹠﹢ن ︡﹠﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹏︨ 

﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ︋﹢د.
️ ︎︥وه  ﹝︺﹡

︣ا︨︀س ا︵﹑︻︀ت، آن ﹨﹛ ا︵﹑︻︀ت  در ا﹇︐︭︀د ﹋︪ــ﹢ر ﹐زم ا︨️︋ 
︫﹀︀ف، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︫﹢د. ︫﹀︀﹁﹫️ او﹜﹫﹟ ر﹋﹟ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹁︧︀د 
﹝︀﹜﹩ ا︨️. ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︧︀︋︣س از 
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ .️︨︀د ︫ــ﹀︀﹁﹫️ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︖ازم ا﹢﹛
﹋﹠︐︣ل ر︧ــ﹉ ︣︡﹞ ︀️ ر︧ــ﹉، روش و ا︋︤اری ا︨️ ︋︣ای 

ا︨︐﹀︀ده ︧︀︋︣س.  ﹩﹠︺︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
︋ــ︀ در︗﹥ ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن 95 در︮︡ ا︸︀ر﹡︷︣ ﹋﹠︡، ︠︴ــ︣ی ︋﹥ ﹝﹫︤ان 
 ︣ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝﹆︀د ︀ 5 در︮ــ︡ را ﹝﹩ ︢︎︣د. ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
﹋ّ﹞﹩ ︫ــ︡ه ︋︀ ا﹁︤ا︩ ﹋︀را ،﹩︺﹠﹩ ︮ــ︣ف ز﹝︀ن و ﹨︤﹠﹥ ﹋﹞︐︣ و 
ا︔ ،︣︐︪﹫︋ ﹩︪︋︣︺﹠﹩ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨︉ از ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه، ﹋︀ر 

︧︀︋︨︣﹩ را ا﹡︖︀م د﹨︡. 
در ا﹠︖︀ ﹐زم ﹝﹩ دا﹡﹛ ︑﹢︲﹫﹩ د﹨﹛؛ ︋︣︠﹩ ا﹁︣اد ︨ــ﹢ال 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹋﹠︐︣ل ر︀﹁ ﹤ ،﹉︧︡ه ای ︋︣ای 
ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ و ﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ دارد؟ 
در ︎︀︨ــ ︋﹥ ا﹟ ︻︡ه ︀︋︡ ﹎﹀️ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ روش ر︋︴﹩ 
︋﹥ ︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ﹎︤ار︫ــ︀ی 
﹝︀﹜﹩ و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︡ارد، ︋﹙﹊﹥ رو︫ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ از ︨ــ﹢ی 
︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ﹎︤ارش ︠﹢د را ︋︀ ر︧ــ﹉ 
﹋﹠︐︣ل ︫ــ︡ه ︮︀در ﹋﹠︡ و آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن را 
︋︣اورده ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹎︤ار︫﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︣ون 

﹝﹩ رود. 
 ﹅﹫﹆︑ ︀ی︫ا︨️ و ﹝︓﹏ رو ﹅﹫﹆︑ روش ﹉ ﹩︨︣︋︀︧
د﹍ــ︣ ﹁︣︲﹫﹥ ای دارد ﹋﹥ ︋︀ ا﹡︖︀م رو︫ــ︀︋ ﹩︀ــ︡ ︑ ︡﹫︃︀ رد 
︫﹢د. در ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹁︣︲﹫﹥ ︑﹆﹫﹅ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︀ ﹨ــ︣ ﹝︺﹫︀ر د﹍ــ︣ی، ا︵﹑︻︀ت را 
︋﹥ ﹡﹢ ﹝︴﹙﹢ب ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ﹋﹠︡. روش ︑﹆﹫﹅ ا︗︤ا﹩ دارد ﹋﹥ 
 ﹩︀﹡آ ،﹟︀︋︣ا﹠ ︨︣ــ﹫﹛.︋   ︋﹤︖﹫︐﹡ ﹤ ﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀︋  از آ﹡ــ︀︎ 
﹋﹥ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︐﹞ ︡﹠︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹠︐︣ل ر︧ــ﹉، 
︀رج آ﹝︡ه و در ا﹟ ﹋︪ــ﹢ر ﹋︀ر︋︣د ﹡︡ارد،  ﹝︐﹠︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ از︠ 
﹝︐﹢︗﹥ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ روش ︑﹞ ﹤︋ ﹅﹫﹆ــ﹏ ا﹡︖︀م آن ار︑︊︀︵﹩ 
﹡ــ︡ارد و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا﹡︖︀م آن در ا﹝ ︀﹊︣ــ︀ در ا︣ان ﹁︣﹇﹩ ︋︀ ﹨﹛ 
︀︫ــ︡ ﹋﹥ روش  ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ــ﹫︡ه︋  ﹡ــ︡ارد. ا﹎︣ ﹁﹠︀وری د﹡﹫︀︋ 
︉ ︑︣ی و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋︀ ﹋︀ر ﹋﹞︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ︋︐︣ی  ﹝﹠︀︨ــ
﹎︣﹁️، ︻﹆﹏ ﹊﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹝︀ ﹡﹫︤ از آن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ 
د﹜﹫ــ﹏، ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ﹋ــ﹥ ا︨ــ︐﹆︣ار رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 

﹝ ️︣︡︀ ﹋﹠︐︣ل ر︧﹉ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ︲︣وری ا︨️.
﹡﹞﹩ دا﹡﹛ ﹥ ا︮︣اری ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹟ رو﹊︣د در ا︣ان ا︨ــ︐﹆︣ار 
﹋︀﹝ــ﹏ ︀︋︡؟ ︋﹥ ︗ــ︀ی ا︮︣ار در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹋︀﹝﹏، ︀︋ــ︡ ا﹝﹊︀﹡︀ت و 
︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ رو﹊ــ︣د را در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥  ز﹝﹫﹠﹥ ﹨ــ︀ی ﹐زم︋ 

︲︣ورت ﹝﹩ ︀︋︡، ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹫﹛. 
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﹝︪ــ﹊﹙︀ی ﹝﹞﹩ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ﹝﹢﹁﹅ ﹡︪ــ︡ن ا︨ــ︐﹆︣ار رو﹊︣د 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣  ﹝ ️︣︡︀ ﹋﹠︐︣ل ر︧ــ﹈ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در 
ا︣ان ︫ــ︡ه ا︨️ را ﹝﹩ ︑﹢ان در ︨﹥ د︨ــ︐﹥: 1-  وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد 
 ︒ ر︨﹫︡﹎﹩،  -2︧︀︋︨︣ـ︀ن و 3- ﹁﹠︀وری و ا︋︤ار ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹢رد︋ 

﹇︣ار داد.
در د︨ــ︐﹥ اول، ︺﹠﹩ وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩، در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ 
﹝︺﹫︀ری ︋︣ای ︑︪﹫︬ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋﹢﹈، ﹝︐﹢︨︳ و︋︤رگ 
از ︨ــ﹢ی ﹝︣ا︗ــ︹ ︣﹁﹥ ای ︑︺﹫﹫﹟ ﹡︪ــ︡ه ﹋ــ﹥ ا﹟ ︠ــ﹢د ﹊﹩ از 
 ،﹈﹢﹋ ︀ی﹨︡︣د ا︨ــ️. در وا﹊رو ﹟︀ی ا︨︐﹀︀ده از ا﹚﹊︪ــ﹞
 ﹈︧︣ل ر︐﹠﹋ ︀ ️︣︡﹞ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︀ر﹎﹫︣ی رو﹋ ﹤︋
︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا︮﹏ ﹝﹢رد ﹡︡ارد و در وا︡﹨︀ی ﹝︐﹢︨︳ ﹡﹫︤ ﹋︀ر︋︣د 
ــ︣ا︳ ﹝﹢︗ــ﹢د، در ﹞ ︡︡ود ︲︣ورت   ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ا﹟ رو﹊︣د︋ 
﹝﹩ ︀︋︡. ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ا﹡︡ازه ︋︧ــ﹫︀ری از وا︡﹨︀ی 
 ﹟︨ــ︳ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ا﹢︐﹞︀ ﹈﹢﹋ ︡ ︣ان در︀ری ﹝﹢︗﹢د ا︖︑
ا﹡︐︷︀ر ﹋﹥ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹢رد ︀︋ ︀﹞ ︒︋︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ در 
ا﹟ ﹎﹢﹡ــ﹥ از وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹇ــ︣ار ﹎﹫︣د، ا﹡︐︷︀ر 
﹡︀︋﹥ ︗︀﹩ ا︨ــ️؛ ﹋﹞︀ ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ا﹡︐︷︀ر و︗﹢د دارد و ﹈ ﹜﹫︧ــ️ 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده از ︨ــ﹢ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ 

ا︣ان ﹡﹫︤ ﹎﹢︀ی آ﹡︧️. 
و ا﹝ــ︀ در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︋︤رگ ﹡﹫︤ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ در 
︑﹞︀م آ﹡ــ︀ ︲︣ورت ︀ ا﹝﹊︀ن ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی ا﹟ رو﹊︣د و︗﹢د 
دارد. ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا ﹟︀دآور ︫︡م، در ا﹟ رو﹊︣د، 
︨︀︠︐︀ر ا︮﹙﹩ ر ﹈︧︧︀︋︨︣﹩ ︨﹥ ︻︀﹝﹏ ر﹊︧︀ی ذا︑﹩، 
 ︣﹍︡﹊ ︀︋ ﹜﹫﹆︐︧﹞ ︣ل و ︻︡م ﹋︪︿ ا︨️ ﹋﹥ دارای ار︑︊︀ط︐﹠﹋
 ︀﹊︧ــر ﹟از ا ﹈ ︣﹨ ﹤ــ︙﹡︀﹠ ﹤﹋ ﹩﹠︺﹞ ﹟ــ︡︋ ︧ــ︐﹠︡؛﹨
ا﹁︤ا ︩︀︋︡، ر ﹈︧︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹫︤ ا﹁︤ا︩ ︠﹢ا﹨︡ ︀﹁️ و 

 .︦﹊︻︣︋
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ت﹫﹚﹝︻ و ا︗︣ای ﹩︀ن، از ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ ︵︣ا﹫﹞ ﹟در ا
 ﹟﹫ در ﹩︀را﹋ ︩ــ︀ ا﹁︤ا ﹤﹠︤﹨ ز﹝︀ن و ︩﹨︀﹋ ﹩ ﹠︀﹡︙ــ﹥ در︎ 
 ︀ ︀︫ــ﹫﹛، در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری︋  ا﹁︤ا︩ ا︔︋︪︣ــ﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
︖﹛ ︻﹞﹙﹫︀ت ز︀د و ︋︀ ﹝︀﹨﹫️ ﹝︪︀︋﹥ و ︋︀ ا﹝﹊︀ن ︑﹀﹊﹫﹈ ︻﹞﹙﹫︀ت 
 ﹈︧ر، ر﹢︷﹠﹞ ﹟︣ای ا ﹥ ︗﹢ا﹝︹ آ﹝︀ری ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده︋  ا﹡︖︀م ︫︡ه︋ 
﹋﹠︐︣ل ︣︐﹝﹞﹟ و ا︔︣﹎︢ار︑︣﹟ ︻︀﹝﹏ از ︻﹢ا﹝﹏ ︨ــ﹥ ﹎︀﹡﹥ ︀د︫︡ه 
ا︨️ و در وا﹇︹ ︋︡﹡﹥ ا︮﹙﹩ ر ﹈︧︧︀︋︨︣﹩ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡. 
︑︖︣︋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ در ︋︧﹫︀ری از وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︋︤رگ 

﹝﹢︗﹢د در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀، ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ا︨︐﹆︣ار ﹡﹫︀﹁︐﹥ و 
﹡﹆︀ط ︲︺ــ︿ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹫︤ان ا︑﹊︢︎︀︣ی ︋﹥ اــ﹟ ﹋﹠︐︣﹜︀ را ﹋︀﹨︩ 
 ﹤﹡﹢﹎ ﹟︋ــ︣ ا ﹜﹋︀ ︳ــ︣، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︫ــ︣ا﹍د﹨︡ و از ︨ــ﹢ی د ﹩﹞
 ︳از ︗﹞﹙﹥ ︑︽﹫﹫︣ات ︎﹩ در︎﹩ در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و ︫︣ا ،︀﹨︡وا
ا﹇︐︭ــ︀دی- ﹝︀﹡﹠︡ ︑︽﹫﹫︣ات در ﹝﹠︀︋ــ︹ و ﹡︠︣︀ی ︣︠︡ و ﹁︣وش و 
 ﹩ا︗︣ا ️︣︡﹞ د ︔︊︀ت ﹡ــ︣خ ارز- و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝﹊︣ر در ار﹋︀ن﹢︊﹡
 ︀︐﹫︺︲و ﹟︨️؛ در ﹡︐﹫︖﹥، ا﹐︀  ︋︀﹨︡وا ﹟︧ــ﹈ ذا︑﹩ ار ،︀﹡آ
﹋︀ر︋︣د ﹋︀را و ﹝﹣︔︣ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝ ️︣︡︀ ﹋﹠︐︣ل 
 ︣﹫︔︃︑ ️︑ ︀ی ︑︖︀ری را﹨︡وا ﹤﹡﹢﹎ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا ﹈︧ــر

﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.
ا﹟ ﹋﹥ ا︫ــ︀ره ﹋︣دم اــ﹟ رو﹊︣د در ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹋﹢﹉ ﹋︀ر︋︣د 
﹡︡ارد، در ︫︣﹋︐︀ی ﹝︐﹢︨︳ ﹋︀ر︋︣د ﹝︡ودی دارد و در ︫︣﹋︐︀ی 
 ️︧﹫﹡ ︀﹠︺﹞ ﹟︀دی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︋﹥ ا︋︤رگ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋︀ر︋︣د ز
﹋﹥ در ︫︣﹋︐︀ی ﹋﹢ ︣︴︠ ﹉︧︀︋︨︣﹩ را در ﹡︷︣ ﹡﹍﹫︣﹛. اً︮﹑ 
﹝﹍︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︣س ︋﹥ ︠︴︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︑﹢︗﹥ ﹡﹊﹠︡ و آن را 

در ﹋︀ر ︠﹢د ﹜︀ظ ﹡﹊﹠︡.
د︨ــ︐﹥ دوم از ﹝︪﹊﹙ ﹤︋ ،︀︧︀︋︨︣ـــ︀ن ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹟ا ︀︋ ﹤﹁︣ ︧︀︋︨︣︀ن ﹁︺︀ل در ︀رت ︋︧﹫︀ری از﹞ و ﹩︀﹠︫آ
رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ و رو︫︀ی آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ آ﹝︀ری 
و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫ــ︣ی، ﹋ــ﹥ از ︲︣ور︑︀ی ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ رو﹊︣د 
ا︨️، در ︡ ﹐زم ﹡﹫︧️ و ︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان اد︻︀ ﹋︣د ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊ه ﹋︀ر در رو﹢﹡ ︀︋ ،﹤﹁︣ ︧︀︋︨︣︀ن ﹁︺︀ل در
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︑ــ﹊︀ ︋︣ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹡﹫︤ 

﹡﹫﹊﹢﹋︀ر:
ا﹟ ﹁︣ض ﹋﹥ در ︎﹫︀ده ︨︀زی
﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧
﹜ده ا﹢︊﹡ ﹅﹁﹢﹞
دو ﹝﹢ر ا︮﹙﹩ دارد
﹊﹩ ︎﹫︀ده ︨︀زی ︫﹊﹙﹩ و د﹍︣ی
︑︴︊﹫﹅ و ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹝︐﹢ا﹩ و
﹝﹀﹢﹝﹩ آن
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آ︫ــ﹠︀﹩ ﹐زم را ﹡︡ار﹡ــ︡ و ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋︀ ا︗︣ای 
آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ای ﹎︧ــ︐︣ده و ا︻﹞ــ︀ل ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︋﹥ 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ ر︨︀﹡﹠︡.
ــ﹢م، ﹁﹠︀وری و ا︋︤ار ﹝﹠︀︨ــ︉ ا︨ــ️. در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥  د︨ــ︐﹥︨ 
︀︋︡ اذ︻︀ن ﹋︣د ﹋﹢︫︪ــ︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در ︑﹫﹥ ﹝︐﹢ن 
﹥ و︥ه ︑︡و﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی  ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ و ︣﹁﹥ ای،︋ 
 ︣︡﹆︑ ﹏︋︀﹇ ً︀ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︋︒ ﹝︀ ار︑︊︀ط دارد، وا﹇︺
ا︨️. ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ﹋﹠﹢ن دو د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︧︀︋︨︣﹩ را ﹝︡ون و 
︀ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︑﹊︀ی  ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ او﹜﹩︋ 
︋︣ ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙﹩ وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ و ︋︺ــ︡ی ︋︀ رو﹊︣د 
︣︡﹞ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧️ ر︑ ﹩︨︣︋︀︧ ﹈︧﹫﹥ ︫︡ه ا︨️.  
ا﹟ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙︣﹨ ︀﹠︡ دارای ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ﹇︀︋﹏ ︑︺﹞﹆﹩ ا︨️ 
﹋﹥ ︋︒ در ﹝﹢رد آ﹡︀ از ︋ ﹤﹚︮﹢︒ ﹝︀ ︠︀رج ا︨ــ️، ﹜﹫﹊﹟ از 
و︲︺﹫️ ﹇︊﹙﹩، ︋ ﹩﹚﹫︠ ،︘﹫﹨ ﹩﹠︺︐︣ ا︨ــ️ و ︡ا﹇﹙︀﹩ را در 

ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده ا︨️. 
در د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ دوم ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ر ﹈︧︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط 
 ︀ ︀د﹠︪﹫  ︎﹩︀﹨و راه ﹋︀ر ︉ر ︻﹞︡ه در︮︡﹨︀، ︲︣ا﹢︵ ﹤ ا︨ــ️،︋ 
﹥ ﹨﹫︘ ︑﹆﹫﹅ آ﹝︀ری در︠﹢ر  ـــ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︐﹊﹩︋   ︫﹤︐﹊د ً︀ ︱︺︋
ا︑﹊︀ در ︫︣ا︳ ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹡﹫︧️. ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ا﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 
︪ــ︐﹢ا﹡﹥ ︻﹙﹞﹩ در︠﹢ر ا︑﹊︀،  ︡ون︎  ﹇︱︀و︑ــ︀ی ذ﹨﹠﹩ ﹝﹢︗﹢د را︋ 
︀ً د﹊︐﹥ ﹋︣ده ا︨ــ️.  ︱︺︋ ︀ ︀د﹠و ︎﹫︪ــ ﹏︡︊︑ ﹩﹝ّ﹋ ︣︀د﹆﹞ ﹤︋ــ
︋﹥ ر︾﹛ ا﹟ ا︣اد﹨︀، ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا﹟ ﹎﹀︐﹥ ︫ــ︡، و︗﹢د 
ا﹟ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ از ﹡︊ــ﹢د آن ︠﹫﹙﹩ ︋︐︣ ا︨ــ️؛ ﹜﹫﹊﹟ ﹎︀﹝︀ی 
︣ای ا︗︣ا﹩ ﹋︣دن آن، از ﹇︊﹫﹏ آ﹝﹢زش ﹎︧ــ︐︣ده آن در  ︋︺ــ︡ی︋ 
 ،(Model File) ︹︗︣﹞ ︎︣و﹡ــ︡ه ﹤﹫︑ و ﹤﹁︣ ﹩﹛︀﹨ا ︴︨ــ
︋︣دا︫︐﹥ ﹡︪︡ه ا︨️. ︋︣ای ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ا﹟ رو﹊︣د، ا︋︤ار 
 ،︀﹡د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏، ︗︡ای از ﹡﹆︀ط ﹇﹢ت و︲︺︿ آ ﹟︫︡ه در ا ﹤ارا
 ︀﹡︣ی ﹡﹫︤ ﹡﹫︀ز ا︨️ ﹋﹥ ︗︀ی آ﹍︧ــ️ و ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی د﹫﹡ ﹩﹁︀﹋

در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ︠︀﹜﹩ ا︨️.
︮﹀︀ر 

﹊﹩ از ﹝︪ــ﹊﹙︀ آ﹝﹢زش ا︨ــ️ و د﹍︣ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی راه ﹨︀ی 
﹝﹫︀ن ︋︣. ﹝︪ــ﹊﹏ د︋ ،︣﹍︒ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ا︨ــ️؛ ︺﹠﹩ ا﹐ن 
 ﹉︧ر ︀﹠ا ﹤﹝﹨ ﹜﹫﹠﹋ ︣ض﹁ ﹤﹋ ﹜︨︧ــ﹥ «ا﹜︿» دار﹣﹞ ︡ود ۶0
︒ د︡︖︑ ︣﹍︡﹡︷︣ در ﹡︪︣﹥ 150 ا︨️ ﹋﹥   ︋.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️︀︻را ر
 ︣︷﹡︡︡︖︑ .️︨︃︨ــ﹀︀﹡﹥ ﹨﹠﹢ز ︋﹥ در︨︐﹩ ︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫︐﹥ ﹡︪︡ه ا︐﹞

ز﹝︀﹡﹩ ︨﹢د﹝﹠︡ ا︨️ ﹋﹥ ا︫ــ﹊︀﹜︀ی آن در ︗︣︀ن ا︨︐﹀︀ده وا﹇︺﹩ 
︋﹫︣ون ︋︤﹡︡. 

︧︀︋︣س
از ﹎﹀︐﹍﹢ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
ا︨️،  ︨﹢د﹝﹠︡  ︋︧﹫︀ر   ﹉︧ر  ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞  ﹩︨︣︋︀︧ رو﹊︣د 
 ︀ ــ﹥ را﹨﹊︀ر .﹜ا﹝︀ در ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی آن ﹝﹢﹁ــ﹅ ﹡︊﹢ده ا
را﹨﹊︀ر﹨︀﹩ را ︋ــ︣ای ︋︣ون ر﹁️ از و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د ︑﹢︮﹫﹥ 

﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟
️ ︎︥وه ﹝︺﹡

︋︪ــ﹩ از را﹨﹊︀ر﹨ــ︀ی ︋︣ون ر﹁️ از و︲︺﹫ــ️ ﹝﹢︗﹢د، در 
 ︀︋ ،︣﹍ا︨️. ︋﹥ ︋﹫︀ن د ﹤︐﹀﹡ ﹩﹚︊﹇ درون ﹝︴︀﹜︉ ︋﹫︀ن ︫ــ︡ه
ر﹁︹ ﹝︪﹊﹙︀ی ︋﹫︀ن ︫︡ه ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ و︲︺﹫️ ﹝︴﹙﹢ب د︨️ 
︀﹁ــ️. ︋︣ای ا﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ار︑﹆︀ی 
﹡︷︀م ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری، ︔︊︀ت ︋︪﹫︡ن 
 ﹩︐︣︡﹞ ا﹇︐︭ــ︀دی و ار﹋︀ن ︳ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و ︫ــ︣ا﹢﹇ ﹤︋
︫ــ︣﹋︐︀، ︋︣﹎︤اری دوره ﹨︀ی ﹎︧ــ︐︣ده آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹝﹠︀︨︉ و 
﹝﹣︔︣ ︋︣ای ا﹨︀﹜﹩ ︣﹁﹥ از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ︗︀﹝︺﹥ 
︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان، ا﹡︐︪︀ر ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑﹢︗﹫﹥ 
﹋︀ر︋ــ︣د ︋﹥ ︗︀ و ︮﹫ــ ا﹟ رو﹊︣د و د﹍ــ︣ ﹝︀︊︒ آن در 
 ﹟ا︋︤ار و ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹐زم در ا ﹤﹫︑ ای و ﹤﹁︣ ︀ی﹨ ﹤︪︣﹡

ز﹝﹫﹠﹥ ا︫︀ره ﹋︣د. 
ا﹁︤ون   ︋︣ ا﹟، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ 
در آز﹝﹢ن ︢︎︣ش ا︻︱︀ی ︗︋ ،︪︡︡ــ﹩ از ︎︨︪︣ــ︀ی آز﹝﹢ن 
ــ﹠︖︩ ا︵﹑︻ــ︀ت ر︀︲ــ﹩، آ﹝ــ︀ری و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫ــ︣ی و  ــ﹥︨  را︋ 

︮﹀︀ر:
︀﹚﹊︪﹞ از ﹩﹊
 آ﹝﹢زش ا︨️ و
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی راه ﹨︀ی ﹝﹫︀ن ︋︣
︣﹍د ﹏﹊︪﹞
︋︒ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ا︨️
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︑﹢ا﹡﹫︀ــ︀ی ︑﹙﹫﹏ ا︵﹑︻︀ت آ﹝ــ︀ری داو︵﹙︊︀ن ا︠︐︭︀ص د﹨︡ ︑︀ 
از ا︣︵ ﹟ــ﹅ ︋︀︻︒ ا﹁︤ا︩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 
 ﹤﹁︣ ﹩﹛︀﹨︀ی آ﹝︀ری داو︵﹙︊ــ︀ن و ا﹫︀﹡ــ︩ ︑﹢او در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹁︤ا
︫﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ︨﹢ی ︨ــ︀ز﹝︀ن  ﹤︺﹞︀︗ ︀ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︡اران 
ر︨﹞﹩ ︋︀ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ ﹋︪﹢ر ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹨︀﹩ ︮﹢رت ﹎﹫︣د 
︣ای ︻﹙﹞ــ﹩ ﹋︣دن در︮︡﹨︀، ︲︣ا︉ و  ︑ــ︀ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋ 
 ︣︷﹡ ️ ︑ ،د﹢︗﹢﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︻︡رج در د︨ــ︐﹢ر﹠﹞ را﹨﹊︀ر﹨︀ی
ا︨︐︀دان ﹁﹟ ︋﹥ ︻﹠ـــ﹢ان ﹝﹢︲ـ﹢ع ︑﹆﹫﹅ دا﹡︪︖﹢︀ن دوره د﹋︐︣ی 
﹇ــ︣ار ﹎﹫︣د ︑︀ ︋︐﹢ان ︋ــ︀ ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از ا﹆﹫﹆︑ ﹟︀ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ 

﹝﹢︗﹢د را ار︑﹆︀ داد.
︦ ا﹞︡ی  ﹝︫

﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹠︀ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹡﹞︣ه ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ 
 ﹟از ا ︀﹡را ︑﹊﹞﹫ــ﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. آ ﹏﹝︻︀ی د︨ــ︐﹢ر﹞︣﹁ ،︡﹡︣﹫﹍︋ را
﹝︡ل ر︧ــ﹉ و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ آن و︪ــ️ دار﹡︡. ﹝︡ل ر︧ــ﹉ در 
ا︮ــ﹏ ا ﹟﹫︤﹨ــ︀ ﹡﹫︧ــ️. وارد ︓︋︀ی ︎﹫︙﹫︡ه د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ 
150 ﹋﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹛، در ا︻︡اد و ر﹇﹞﹢︫ ﹩﹞ ﹜﹎ ︀﹛ و ﹨︡ف او﹜﹫﹥ 
﹨﹛ از ︀د﹝︀ن ﹝﹩ رود. ︋﹫ ︡﹫︀﹉ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︨ــ︀ده، ︋︣ا︨︀س 
 ﹟﹝︲ .﹜﹫﹠﹋ ﹤﹫︑ ﹩﹚﹚﹝﹛︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹣﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡ و ﹉﹀ا ﹤﹡﹢﹝﹡
ا ︒︋ ﹤﹋ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ر︧﹉ را ︋﹥ آ﹝︀ر ر︋︳ ﹡︡﹨﹫﹛. 
 ︒︋ ︣ی آ﹝ــ︀ری دو﹫﹎ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︀︧ــ﹉ ︋ــ︀ی ر﹠︊﹞ ︣︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ

﹝︐﹀︀وت ا︨️. 
︻︊︡ی

︋︀ز﹡﹍ــ︣ی در د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹋︀ر︋ــ︣دی ﹡︪ــ︣﹥ 150 ︨ــ︀ز﹝︀ن 
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ︣ا︨ــ︀س ﹝︪ــ﹊﹙︀ی ﹝﹢︗﹢د در ﹡︐﹫︖﹥︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
 ،﹩︨︣︋︀︧ و ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹩︨︣︋︀︧ آن از ︨ــ﹢ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی
﹝︢ا﹋︣ه ︋︀ ︫︣﹋︐︀ی ︋︣︑︣ ﹢زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹢﹜﹫︡ 
 ﹩︨︣︋︀︧ زه از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀ن﹢ ﹟در ا ﹩︭︭︑ ︣م ا﹁︤ار﹨︀ی﹡
﹢دن  ــ︀﹐︋   ︋﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ و ــ︀ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ اــ︣ان︋ 
﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨ــ︀ی ︑︭︭﹩، ︑﹢︗﹥ و︥ه ︋﹥ ﹝﹆﹢﹜﹥ 
︋ُ︺︡ ﹡︷︣ی و ︻﹞﹙﹩، ا﹡︐︀ب و ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︣﹋︐︀ی  آ﹝ــ﹢زش از دو 
︋︣︑︣ از ﹡︷︣ ا︨︐﹆︣ار ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ︨︀︠︐︀ر﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊رو ﹩︪︀﹞ر ا︗︣ای آز﹢︷﹠﹞ ﹤ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹝︡ون ︋ 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹢ازی و ︗︡ا از ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐︡اول از 
︨ــ﹢ی ا﹁︣اد ﹝︴﹙︹ و ︋︀︑︖︣︋﹥ و آ︫﹠︀ ︋︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و رو︫︀ی ︻﹞﹙﹩ 
رو﹊︣د ﹝︤︋ــ﹢ر و ارا ︕︀︐﹡ ﹤︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︀︮ــ﹏ از ا︗︣ای آن ︋﹥ 

د﹍︣ان، ︑﹑ش ︋﹫︪︐︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩ در ا︨︐﹆︣ار 
︨︀︠︐︀ر ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ﹝﹠︀︨︉ در ︫︣﹋︐︀ از را﹨﹊︀ر﹨︀﹩ ا︨️ 
﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷ــ︣ ﹝﹟ ︋︣ای ︋︣ون ر﹁️ از و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︑﹢ان آن را 

︋︫︣﹞︣د.
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

 ﹅﹁﹢﹞ ﹉︧︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر ︣ض ﹋﹥ در ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی﹁ ﹟ا
﹡︊﹢ده ا﹛، دو ﹝﹢ر ا︮﹙﹩ دارد؛ ﹊﹩ ︎﹫︀ده ︨︀زی ︫﹊﹙﹩ و د﹍︣ی 
︑︴︊﹫﹅ و ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹝︐﹢ا﹩ و ﹝﹀﹢﹝﹩ آن. از ︗﹠︊﹥ ︎﹫︀ده ︨︀زی 
︫ــ﹊﹙﹩، در ــ︀ل ︀︲︣ ︑︺︡اد در︠ــ﹢ر ︑﹢︗﹩ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︧︀︋︨︣︀ن 3 ا﹜﹩ 4 ︨︀ل ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ر ︎︀ی 
ار︫︡ و ︧︀︋︨︣︀ن ار︫︡ از ︵︣﹅ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹡︣م ا﹁︤ار ︵︣ا﹩ ︫︡ه 
︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉، ︋﹥ ︮﹢رت ︫﹊﹙﹩ 
و ︋﹥ ︵ــ﹢ر ︻﹞︡ه ︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ ﹋︧ــ︉ ا﹝︐﹫︀ز ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر از 
︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان، د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ﹡︪︣﹥ 150 ︨︀ز﹝︀ن 
︧︀︋︨︣ــ﹩ را ا﹡︖ــ︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ . ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝ــ﹟، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
︨︀ده ︋﹢دن ا︗︣ای د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹝︤︋﹢ر و ﹡﹫︤ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار 
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉، ا︗︣ای ︫ــ﹊﹙﹩ آن ︋︀ 

﹝﹢ا﹡︹ ︗︡ی رو︋﹥ رو ﹡﹫︧️.
 ﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩ا﹢︐﹞ ا︮﹙﹩ ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹤﹚︧﹞
 ﹏﹊︪﹞ ﹟رد ر︨﹫︡﹎﹩ ا︨️. ا﹢﹞ ︡د وا﹢︗﹢﹞ ︳︫ــ︣ا ︀︋ ﹅︊︴﹠﹞
︣ر︨ــ﹩ ا︨️. ︗﹠︊﹥ ﹁﹠﹩  ︒ و︋   ︋﹏︋︀﹇ ﹩و ا︗︣ا ﹩﹠﹁ ︡︺ ﹡﹫︤ از دو︋ 
آن ︋︡ون ︑︣د︡ از ︵︣﹅ ا︖︀د ﹋﹞﹫︐﹥ ﹐زم در ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان، آ﹝﹢زش ﹋︀ر︋︣دی و ︑︡و﹟ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ 
﹥ ﹝﹫︤ان  ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز، ﹇︀︋﹏ ر﹁︹ ا︨ــ️. ﹜﹫﹊ــ﹟ ︗﹠︊﹥ ا︗︣اــ﹩ آن︋ 
﹝︪︀ر﹋️ وا﹇︺﹩ ﹝︧﹞ ︣︡﹢ل ﹋︀ر و ︨︣︎︨︣️ ﹋︀ر در ﹢زه ︫﹠︀︠️ 
ــ︀ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹫ــ︳ وا︡ ﹝﹢رد  ︠︴︣﹨ــ︀ی ︑︣ــ︿، ﹝︣︑︊︳︋ 
 ︿︣︑ و﹋︀ر، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︠︴︣﹨︀ی ︉ ر︨ــ﹫︡﹎﹩، ︺﹠﹩ ︠︴︣ ﹋︧ــ
﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︨﹫︧ــ︐﹛ ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️. ︡︋﹩ ا︨ــ️، ا﹁︤ون ︋︣ 
﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹝︤︋﹢ر، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀ ︑︺︡﹨︀ی 
﹇︣اردادی ︠﹢د، ︀︋︡ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ دارای ︮﹑﹫️ و ﹝︀رت ﹋︀﹁﹩ 

در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹡﹫︤ ︲︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ︀︎ ﹤﹨︀﹞ ﹤︨ ﹩︵ ︡︀︋︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ و 
︑﹠︀ ︋︣ای ︨︣﹁︭﹏ ︀︋︀︧﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د ﹋﹥ د︨︐﹊﹛ ︗︀﹝︺﹥ 
وا﹇︺﹩ ا﹇﹑م ︑︪ــ﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه آن، ︋﹫︩ از 100 ﹇﹙﹛ ︋︀︫︡. ا﹁︤ون ︋︣ 
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 ︩︋ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︡︀︋ ︤﹫﹡ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹩﹝︀د︫ــ︡ه، ︎︣و﹡︡ه دا ارد﹢﹞
︫ــ﹠︀︠️ و ارز︀︋﹩ ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩، ︋︩ ﹝︧︐﹆﹙﹩ ︋︣ای 
 ︣ ︉ و﹋︀ر وا︡ ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹥︋  ︴︣﹨︀ی ﹋︧  ︠﹩︋︀︫ــ﹠︀︠️ و ارز
︑﹀︣︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹣︔︣ ا︨️، دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹨﹞﹥ ︨︀﹜﹥ 

︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︫﹢د.
︮﹀︀ر 

را﹨﹊︀ر﹨ــ︀ی ﹝︐︺ــ︡دی و︗ــ﹢د دارد؛ ﹊﹩ از آ﹡ــ︀ ︋︒ ر﹁︹ 
 121 ﹤︣︀ی آ﹝﹢زش ا︨ــ️. ︠﹢ا﹡︡ن و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡︪ــ﹚﹊︪ــ﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋ــ︀ ︻﹠ــ﹢ان «︋﹫︀﹡﹫ــ﹥ ﹝﹀︀﹨﹫ــ﹛ ︋﹠﹫︀دی 
︧︀︋︨︣ــ﹩» ︑︡و﹟ د﹋︐︣ ﹡﹫﹊﹢اه و ﹡︪ــ︣﹥ ︫ــ﹞︀ره 159 ︋︀ 
︻﹠﹢ان «﹡﹆︩ ا﹇︐︭︀دی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︋︀زار﹨︀ی آزاد» ︑︣︗﹞﹥ 
︀﹝﹩ ا﹝﹫︣ا︮﹑﹡﹩ را ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠ــ﹛. را﹨﹊︀ر د﹍︣، ︗︢ب 
﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧︐︺︡ و ا﹁︣ادی ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢ان ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ دار﹡︡. 
︨ــ﹢﹝﹫﹟ را﹨﹊︀ر، ︡︖︑ ︒︋︡﹡︷︣ در ﹡︪ــ︣﹥ 150 ا︨ــ️ ﹋﹥ 

ا﹨﹞﹫️ ︠﹢دش را دارد. 
︧︀︋︣س

 ️﹫﹆﹁﹢﹞ ︀ ﹋︡ام ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹟ رو﹊︣د را︋ 
︋ــ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡، و ︑︖︣︋﹥ آ﹡︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹤ ︀﹩ دا︫ــ︐﹥ 

ا︨️؟
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

 ،﹟︧ــ️. ︋︀ و︗﹢د ا﹫﹡ ﹩﹁︀﹋ ︣︲︀ ︀ل ا︵﹑︻ــ︀ت ﹁︺﹙﹩ ﹝﹟ در
ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︣︋ــ﹢ط از ︵︣ــ﹅ ﹝︣︡ــ️ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫ــ️ ︗︀﹝︺﹥ 
﹥ ا﹨﹞﹫️   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان، ﹇︀︋﹏ د︨︐﹫︀︋﹩ ا︨️.︋ 
ا﹝︐﹫︀ز ︋ــ︩ ارز︀︋﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫ــ️ ﹋︀ر ﹝﹢رد ︻﹞ــ﹏ در ︗︀﹝︺﹥ و ﹡︐︀︕ ارا﹥ ︫ــ︡ه در 
 ﹟ان ︠﹢ش ︋﹫﹠︀﹡﹥ ︋﹥ ا﹢︑ ﹩﹞ ،﹤︺﹞︀︗ ﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︑﹀︀ق ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹤  ︋︉︣﹇ ﹤﹋ رت ا︨ــ︐﹠︊︀ط ﹋︣د﹢︮
﹋﹥ ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر آ﹡︀ در ︨ــ︴  «ا﹜︿» ارز︀︋﹩ ︫ــ︡ه 
و ــ︡ود 27 در︮︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻︱ــ﹢ ︗︀﹝︺﹥ را 
︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡، از رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ا︨︐﹀︀ده 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︑︀ آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ا︵﹑ع دارم، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣ ﹡﹫︤ 
ا︗︣ای رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ را از ︨︀ل 1385 در 
︣﹋︐︀ی  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫  ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩︮  ︑﹞︀﹝﹩ ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 
︑️ ︎﹢︫ــ︩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣ده و از اــ﹟ ︋︀︋️ از ︋﹆﹫﹥ 

﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︗﹙﹢︑︣ ا︨ــ️. ︎︨︪︣ــ︀﹩ ﹡﹫︤ در ︭︠ــ﹢ص ﹡﹢ه 
︡ه ﹋﹥  ︣︠﹩ ﹡︀ر﹫︀︨︀ی ﹝︣︋﹢ط ﹝︴︣ح︫  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی د︨︐﹢ر︻﹞﹏ و︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ار︑︊︀ط در ﹟︀ی ﹎︫︢︐﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ای در ا﹛︀︨ در
︀ً 90 در︮︡ ︎︨︪︣ــ︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه  ︊︣﹆︑ ︡را﹨︊︣ ︑︪ــ﹊﹫﹏ و﹫﹀﹞
﹡﹫︤ ︎︀︨ــ داده ︫ــ︡ه ا︨ــ️. در دو ︨ــ︀ل ا︠﹫︣ ﹡﹫︤ در را︨︐︀ی 
ار︑﹆︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ 
در ︭︠﹢ص ︵︣ا﹩ رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ در ︋︣︠﹢رد 
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ از   ︋﹏︡︺︑ ︡ه و﹝︻ ︿︣︑ ︀ی﹊︧ــر ︀︋
 ︩ ︀︋️، د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ︻﹞﹏ ﹝﹣︨︧﹥ در︋   ︋﹟ا
 150 ﹤︪︣﹡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︤یر ﹤﹞︀﹡︣︋
︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︑﹠︷﹫﹛ ︫ــ︡ه، ﹝﹢رد ︋︀ز﹡﹍︣ی و ︑︺︡﹏ ﹇︣ار 

﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
︮﹀︀ر 

︋﹫︩ از 60 ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه «ا﹜︿» ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︗︀﹝︺﹥ 
︧︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ را ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام د︨︐﹊﹛ 
10 ︫︣﹋️ را ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د از رو﹊︣د 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ا﹝︀ ا︪﹞ ﹤﹋ ﹟﹢ر 

︋︀︫﹠︡، ﹁﹆︳ ﹝﹣︨︧﹥ ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︪﹢ر ا︨️. 
️ ︎︥وه ﹝︺﹡

﹝ــ﹟ ﹨﹛ در اــ﹟ را︋︴﹥ ا︵﹑ع ︗︀﹝︺ــ﹩ ﹡︡ارم، ا﹝ــ︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹇︡ر 
﹝﹩ دا﹡﹛ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣ 

د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩: 

از ﹎﹀︐﹍﹢ی ا﹡︖︀م ︫︡ه

﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ 

︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی

 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧

﹉︧ر

︋︧﹫︀ر ︨﹢د﹝﹠︡ ا︨️

ا﹝︀ در ︎﹫︀ده ︨︀زی آن

﹜ده ا﹢︊﹡ ﹅﹁﹢﹞

۴٨
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︑﹑︫ــ︀ی در︠﹢ر ︑﹢︗ــ﹩ را در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡︖ــ︀م داده ا﹡︡. ا﹝︀ 
 ️﹀﹎ ︡︀︋ ،︣﹫︠ ︀ ️︨آ﹝﹫︤ ︋﹢ده ا ️ ﹫﹆﹁﹢﹞ ︀︫ــ﹑︑ ﹟ا ︀آ ﹤﹋ ﹟ا
 ︀︫︪ــ﹢﹋ ﹟آ﹝﹫︤ ︋﹢دن ا ️ ﹫﹆﹁﹢﹞ ،﹤︐﹀﹎ ︩ ﹫︎ ﹏︀︧ــ﹞ ﹤︋ ︀﹠︋ ﹤﹋

﹝﹢رد ︑︣د︡ ا︨️. 
︋︣ا︨︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹡﹫︤ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ﹝﹢︗﹢د، 
ا︗︣ای اــ﹟ رو﹊︣د ︀︋︡ ︎﹫︩ از ︢︎︣ش ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ︾︀ز و 
در ﹨﹠ــ﹍︀م ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی، ا︗︣ا، و ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫ــ︣ی ﹋︀ر ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹊︣ر 
︋︀ز﹡﹍︣ی و در ︮﹢رت ﹜︤وم ︑︺︡﹏ ︫﹢د. ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا︵﹑ع دارم در 
︋︧ــ﹫︀ری از ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ اد︻︀ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︣ا︨︀س ا﹟ رو﹊︣د ا﹡︖︀م 
 ︦ ﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه︎   ︋︀︐︧﹫﹛ ﹈ و ︀﹎︣︋︀ر﹋ ،︀﹛︡و︗ ،︀﹞︣﹁ ، ︡ ︫︡ه ا﹡
از ا︑﹞︀م ﹋︀ر و ︑﹠︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹊﹞﹫﹏ ︎︣و﹡︡ه ︑﹫﹥ ︫︡ه و در ︎︣و﹡︡ه 
︧︀︋︨︣﹩ ﹇︣ار داده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹢﹡ ﹤︋ ︣د﹊رو ﹟ا︵﹑ع ︗︀﹝︺ــ﹩ ﹡︡ارم، ا ︀﹡︣ی ﹋﹥ ﹝﹟ از آ﹍د
﹝﹠︀︨ــ︊︐︣ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ﹋﹞﹫︐﹥ ﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︗︀﹝︺﹥ 
 ﹟︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ﹝︣︗︹ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹑ع در ا

را︋︴﹥ ا︨️. 
در ا︀︫ ︀︖﹠︡ ︗︀﹜︉ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ا︫︀ره ﹋﹠﹛ در ا︗︣ای د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 
﹇︊﹙﹩ ﹨﹛ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︀﹝︪ــ︬ ︋﹢دن ﹡﹢ه ا︑︭ــ︀ل ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از 
 ︬ا، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︀﹝︪ــ﹢︐﹞ ︀ی﹡﹢﹞آز ﹤︋ ️︀︻︀ی ر﹡﹢﹞ا︗︣ای آز
︋﹢دن ﹡﹢ه ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م 52005 د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏، ا︾﹙︉ ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
﹡︐ ︕︀︀︮ــ﹏ از ا︗︣ای آز﹝﹢﹡ــ︀ی ر︻︀️ را ︋﹥ ﹋﹠ــ︀ری ﹡︀ده و 
︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ا︨︀س ا︗︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ای ﹎︧︐︣ده و ا︻﹞︀ل 
﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡﹡︡ و ا﹟ و︲︺﹫️ در ︋︧﹫︀ری 

از ﹝﹢ارد، ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹡﹫︤ و︗﹢د دارد.
︦ ا﹞︡ی  ﹝︫

︧︀︋︣س آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ را ﹎︧︐︣ده ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡ و ︋︺︡ آز﹝﹢ن 
 ﹩︀را﹋ ﹤﹋ ﹟ا ﹩﹠︺ ﹟ــا را ﹡﹫︤ ﹎︧ــ︐︣ده ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡؛ ا﹢︐﹞
ــ﹊﹏ ﹋︀ر︫︀ن را ا﹡︖︀م   ︫﹟ا ﹤ ︀︎﹫﹟ ﹝﹩ آ︡. ا﹋︓︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹢ن ︋﹥ ﹝︡ل ارا﹥ ︫︡ه در ﹡︪︣﹥ 150 ا︻︐﹆︀د ﹡︡ار﹡︡. 
 ﹤﹆﹚ ︘﹫﹨ ،﹜﹫﹨را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د ﹉︧ر ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹋ ﹩︐﹇و ﹩﹠︺

ار︑︊︀︵﹩ ︋﹫﹟ ر︧﹉ ︋︀ رو︀︫﹞︀ن و︗﹢د ﹡︡ارد.
︀ً ︋﹥ ﹡︷︣ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︨ــ︀ده ای، ر﹨﹠﹞ــ﹢دی ﹝︓﹏  ا﹎ــ︣ وا﹇︺
 ﹉ و ﹝﹟ ︋︣ا︨ــ︀س آن در ﹝﹣︨︧﹥ ︠﹢دم ︡﹠﹨︡︋ ﹟﹞ ﹤︋ ،﹉﹀ا
 ︤﹫﹡ ﹤﹁︣ و در ﹜﹨︡︋ ﹤︧ــ﹛ و ︋﹥ ﹨﹞﹊︀را﹡﹛ ارا﹢﹠︋ ﹏﹝︻د︨︐﹢ر
ا﹟ ا︻︐﹆︀د را ︎﹫ــ︡ا ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹟ رو﹊︣د در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ﹋﹠︐︣ل 

و در ﹋︀را﹩ ﹝﹀﹫︡ ا︨ــ️ و ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︀ر ︋︀ ﹨︤﹠﹥ ﹋﹞︐︣ و 
︋︀ ﹋︀را﹩ ︋﹫︪︐︣ ا﹡︖︀م ︫﹢د، ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ رو﹊︣د ︑﹢︨︺﹥ ︎﹫︡ا 

.︡﹠﹋ ﹩﹞
︻︊︡ی

 ﹩︭︭︑ ︀ی﹠︐﹛﹢ ︑︀﹋﹠﹢ن در ا︵﹑︻︀ت ر︨ــ﹞﹩ ا﹡︐︪︀ر︀﹁︐﹥ در︋ 
و ﹝︣ا﹋︤ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان 
ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹁︨︣︐﹩ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ رو﹊︣د  و︨ 
 ︡︀︫ .︀د︫ــ︡ه را ︋﹥ ﹝﹢رد ا︗︣ا ﹎︢ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡، ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹡﹊︣ده ام
﹁︣ا︠﹢ان ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ︋﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ 
ــ﹢د ﹋﹥ رو﹊︣د  در ا︻﹑م ﹁︨︣ــ️ وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩︠ 
﹝︤︋﹢ر را ︋﹥ ﹝﹢رد ا︗︣ا ﹎︢ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡، ︋︐﹢ا﹡︡ ︋﹥ د︨︐﹫︀︋﹩ ا︵﹑︻︀ت 
در︨ــ️ و در︠﹢ر ا︑﹊︀ در ا﹟ ︭︠ــ﹢ص ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡ و ︋︀ ︋︣﹎︤اری 
︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی ︑︭︭﹩ ︋ــ︀ ا︻︱︀ و ︑﹫﹛ ﹋︀ر﹎ــ︣وه ا︗︣ای رو﹊︣د 
﹝︤︋﹢ر ︋﹥ ︗﹞ــ︹ آوری ﹝﹢ا﹡︹ و ﹝︪ــ﹊﹙︀ی ا︗︣ا ﹩︀︮﹏ از آن 

.️﹁︀ ️︨د ︤﹫﹡
︧︀︋︣س

 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︀ر﹎﹫︣ی رو﹋ ﹤ ــ︀︠︐﹟︋  آ︀ ا︗︊︀ری︨ 
ر︧﹉، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹎︧ــ︐︣ش ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ رو﹊︣د 
︨ــ﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡؟ ︎﹫︪﹠︀د ︫﹞︀ ︋︣ای ﹎︧ــ︐︣ش ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 

رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر ﹈︧﹫︧️؟
️ ︎︥وه ﹝︺﹡

در وا﹇︹ ر︧ــ﹈ ذا︑ــ﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
﹝ ️︣︡︀ ﹋﹠︐︣ل ر︧ــ﹈ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن 
︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ ا︑ــ﹊︀ی ︋﹫ــ︩ از ︡ ︋ــ﹥ ﹁︣﹝ــ︀ و ︗︡و﹜ــ︀ و ︋﹥ و︥ه 
﹢د را در ا﹡︖︀م  ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی را︀﹡﹥ ای، ︑﹀﹊︣، ︑︖︣︋﹥ و ﹝︀ر︑︀ی︠ 
﹋︀ر و ا︨ــ︐︣اج ﹡︐︀︕، ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹢رد ﹜︤وم ا︻﹞︀ل ﹋﹠﹠︡ و ﹋︀ر 
︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و ︋︡ون ا︫ــ︣اف ︋﹥ ︑﹞︀﹝﹫️ آن ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د. 
︣ای آن، ﹋﹛  ــ︀﹨︡ ﹝︓︀ل︋  ا﹟ و︲︺﹫️، در ︻﹞﹏ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡ و︫ 
﹫ از  ﹥ ︗︀ و︮  ﹥ ا︨︐﹀︀ده︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ا﹜︤ام ً︀ ﹠﹝︴﹞ .️︧﹫﹡
ا﹟ رو﹊︣د ︋︀︻︒ ا﹁︤ا︩ ﹋︀را﹩ و ا︔ ﹩︪︋︧︣︀︋︨︣﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
︫︡. ا﹝︀ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹟ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣ای ︋︣ه ﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨︉ از 
ا﹟ رو﹊︣د، در ︖︑ ﹟﹫﹫︤ ︠﹢د ︋﹥ ﹁﹠︀وری ﹝︣︋﹢ط، ︀︋︡ ︋︧ــ﹫︀ر 
 ︕︀︐﹡ ︣اج︐︨︧ــ︀︋︣س در ا﹡︖︀م ﹋︀ر و ا ︩﹆﹡ ﹤﹋ ﹜﹫︫︀︋ ︉﹇︣ا﹞
︑︱︺﹫︿ ﹡︪ــ﹢د و ︋﹥ ا︮︴﹑ح ﹝︺︣وف از آن ︨ــ﹢ی ︎︪️ ︋︀م ︋﹥ 

 .﹜﹫︐﹀﹫﹡ ﹟﹫︀︎
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﹡﹫﹊﹢﹋︀ر
︨︣ــ︩ اول ا︫ــ︀ره ﹋ــ︣دم، ︵︊﹅   ︎﹤  ︋︀︨ــ ﹨﹞︀﹡︴ــ﹢ر ﹋ــ﹥ در︎ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ،﹩︨︣︋︀︧︧ــ︀︋︣س  ︡︀︋︧︀︋︨︣﹩ را ︵︊﹅ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م د﹨ــ︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی 
﹝﹆︣ر در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ﹞︀ره 200، 240، 300 ، 
 ︣﹍و ︋﹥ ︻︊︀رت د ︬︪﹞ ︀د︫︡ه ︩︨︣︎ 315 و 330، ︎︀︨ــ
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨ــ️. ا﹁︤ون ︋︣ اــ﹟، ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ارز︀︋﹩ ﹋﹠︐︣ل 
 ︡﹣﹞ ︤﹫﹡ ︣انا ﹩﹝︨︧ــ︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗ ﹏﹝︻ رد﹢﹞ ︀ر﹋ ️﹫﹀﹫﹋

ا﹟ ا﹜︤ام ا︨️. 
︮︣ف ﹡︷ــ︣ از ا﹜︤ا﹝︀ی ︀د︫ــ︡ه، در را︨ــ︐︀ی ︑︧ــ﹫﹏ و 
 ،﹉︧︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر ︣د﹊︧ــ︐︣ش ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹎
︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︀ز﹡﹍︣ی د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران  ︀ ﹝︪︀ر﹋️︨  ر︧ــ﹉︋ 
ر︨﹞﹩ ا︣ان، ﹊︧︀ن ︨︀زی، ︨︀ده ︨ــ︀زی و ︑︽﹫﹫︣ در ﹝︊﹠︀ی 
ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹊︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی 
﹝︀﹜ــ﹩ از ﹋ّ﹞﹩ ︋ــ﹥ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︭︠︀︀ی ︑︡︊﹏ ﹐زم در 
اــ﹟ ار︑︊︀ط، ︵︣ا﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار ︗︀﹝︹ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ از ︨﹢ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان، ر﹁︹ 

︫ــ︊﹥ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︭︠﹢ص ︑︺﹫﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ا︨︀س 
د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹡︪ــ︣﹥ 150 ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︨︣ا﹡︖︀م 
 ،﹉︧ر  ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹋︀ر︋︣دی  آ﹝﹢ز︫︀ی  ﹎︧︐︣ش 

︲︣وری ا︨️.
︻︊︡ی

︣ای ا︗︣ای  ﹢رت ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︊﹢دن ز︐︠︀︨︣︀ی ﹝﹠︀︨︉︋  در︮ 
﹥ آ﹡︀ ا︫︀ره ای دا︫︐﹥ ام،  رو﹊︣د ﹝︤︋﹢ر ﹋﹥ در ﹝︴︀﹜︉ ﹇︊﹙﹩︋ 
ا﹜︤ام ︣﹁﹥ ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
ر︧ــ﹉ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ آ︔︀ر ﹝︓︊️ ︀︮ــ﹏ از رو﹊︣د ﹝︤︋﹢ر ﹋﹥ 
﹨﹞︀ن ا﹀︀ی ﹝﹣︔︣ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ︧︀︋︨︣﹩، د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ 
﹨︡﹁ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ا﹁︤ا ️﹫﹀﹫﹋ ︩︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹡﹫︤ 
ا︔︋︪︣﹩ آن ︋︀︫ــ︡ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
﹝﹠︖︣ ︋ــ﹥ ︑︣و︕ ︋﹩ ا︠﹑﹇﹩ در ︣﹁ــ﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︷︀﹨︣ ︋﹥ 

ر︻︀️ آن ︫﹢د.
︧︀︋︣س

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

︨︍︀︨﹍︤ارم. 
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