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ا︫︀︻﹥ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اریا︫︀︻﹥ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری
در ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹍︀ندر ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹍︀ن

 ️︮︣﹁ .﹜︀ر ︨︍︀︨ــ﹍︤ار﹫︧︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟ر ︫ــ﹞︀ در ا﹢︱ از
︠﹢︋﹩ ︋﹥ ﹝︀ داد︡ ﹋ــ﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن را ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︪ــ﹞﹍﹫︣ 
 ﹩︀﹠︫︣ان ︋﹫︪︐︣ آ︫ــ﹠︀ ﹋﹠﹫﹛. ︋︣ای آ︧ــ︀︋︡اری ا ﹟﹝︖﹡ا
︋﹫︪︐︣ ﹝︀︵︊︀ن ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س، در︋︀ره ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ر︨︀﹡﹥ ای 

ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اری ﹋﹞﹩ ︑﹢︲﹫ د﹨﹫︡. 
د﹋︐︣ ︎︣︑﹢ی

﹑م و ا︐︣ام دارم.  ﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ︻︣ض︨   ︠﹤﹝﹨ ﹤︋
ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اری اــ︣ان در ︀ل  ︣︲︀︀ر ﹝︖﹙ــ﹥ ︀پ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ 
︑ ﹩﹊﹆﹫﹆︀ت ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︻﹙﹞﹩- ︎︥و﹨︪﹩ ا︨️ 
 ﹩︖︣و︑ -﹩﹝﹚︻ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︡اری و ︀ت︺﹛︀︴﹞ ︣ی﹍و د
ا︨️، ﹋﹥ ﹨︣دو ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی وزارت ︻﹙﹢م را دار﹡︡ و ︋︀ ﹝︖﹢ز وزارت ︻﹙﹢م 

︋﹥ ︻﹑وه وزارت ار︫︀د ︀پ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ﹨︣ دو ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹨︧︐﹠︡. 
︀ ︑﹫︣اژ  ︥و﹨︩ ︧︀︋︡اری ا︨ــ️،︋  ︨ــ﹢﹝﹫﹟ ﹝︖﹙ــ﹥، دا﹡︩ و︎ 

︀ً ﹨﹞﹥ ︗︀ ︾﹫︣ از ︋︀︗﹥ ﹨︀ ︑﹢ز︹ ﹝﹩ ︫﹢د. ︊︣﹆︑ ﹤﹋ ،﹤︧﹡ 4000
ا︪︣﹡ ﹟﹥ دارای ﹝︖﹢ز وزارت ار︫︀د ا︨️ و ﹝︐﹢ای ﹝︖﹙﹥ ︫︀﹝﹏ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︤﹫﹡ ﹩﹎ا︠︊︀ر، ﹝﹆︀﹜﹥، و آ
 .﹜︀پ ﹋︣د ︤﹫﹡ ︣ان را︧ــ︀︋︡اری ا ﹤﹞︀﹡︣︊︠ ﹟﹫﹛ــ︡اً او︡︗
 ﹤﹞︀﹡︣︊︠ ﹩︐﹠﹞ ،️︧﹨ ︣ان︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝︐﹀︀و︑﹩ در ا﹨ ﹤﹞︀﹡︣︊︠

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎  
آقاى دكتر ناصر پرتوىآقاى دكتر ناصر پرتوى

︨︣د︋﹫︣ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ دا﹡︩ و ︎︥و﹨︩ ︧︀︋︡اری︨︣د︋﹫︣ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ دا﹡︩ و ︎︥و﹨︩ ︧︀︋︡اری
وو

﹝︧﹞︣︡﹢ل و ︨︣د︋﹫︣ ︠︊︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︡اری ا︣ان﹝︧﹞︣︡﹢ل و ︨︣د︋﹫︣ ︠︊︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︡اری ا︣ان
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︀پ ︫ــ︡ه در ا︣ان ﹡︡ارــ﹛. ا﹟ او﹜﹫﹟ ︠︊︣﹡︀﹝﹥ ︧ــ︀︋︡اری 
 ﹤︧﹡ 8000 از ︩ در ر︫ــ︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹫︣اژ ︋﹫
︀پ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ︋︀ ا︨ــ︐﹆︊︀ل ز︀دی رو︋﹥ رو ︫︡ه ا︨️. ﹨︣︗︀ 
 ︀﹠︑ ﹤﹡ .﹜﹠﹫︋ ﹩﹞ ︀صــ﹩ روم ︠︊︣﹡︀﹝ــ﹥ را روی ﹝﹫︤ ا︫ــ﹞ ﹤﹋
︧ــ︀︋︡اران و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹙﹊﹥ ﹝︡︣ان ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︤ آن را در 

ا︠︐﹫︀ر دار﹡︡.
 ﹤﹫︑ .️︨︣ان، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ا︧︀︋︡اری ا ﹟﹝︖﹡ا ﹤︪︣﹡ ︀ر ︣﹨
 ﹟دا﹡﹫︡. ︋﹠︀︋︣ا ﹩﹞ ︣︐︋ را ﹟︀ر ﹝﹩ ︋︣د، ︠﹢د ︫ــ﹞︀ ا﹋ ﹩﹚﹫︠ ﹤﹚︖﹞
︣ای  ﹥ ︮﹢رت ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ا︮﹏︋  ﹨︣ ﹝︖﹙﹥ را︋ 

 .﹜︀ه ﹁︣︮️ دار﹞ ﹉ از ︣︐﹝﹋ ︀﹡از آ ﹉ ︣﹨ و ا﹡︐︪︀ر ﹤﹫︑
︀ً ︀︋︡ ︨﹥ ︫﹞︀ره  ﹝︐ ﹩︖﹝︖﹑ت ︻﹙﹞﹩- ︎︥و﹨︪﹩ و ︻﹙﹞﹩- ︑︣و
︀پ ﹋﹠﹠︡ و ︋︺︡ ﹝︖﹢ز ︋﹍﹫︣﹡︡. ا﹝︀ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اری 
ر︑︊﹥ «ا﹜︿» را دا︫️، از ︀پ او﹜﹫﹟ ︫﹞︀ره، در︗﹥ ︻﹙﹞﹩- ︎︥و﹨︪﹩ 

و ︻﹙﹞﹩- ︑︣و︖﹩ را ︋︣ای ﹡︪︣︀ت ︠﹢د ا︠︢ ﹋︣د. 
﹝︖﹙ــ﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︨ــ︀ل 1387، 
﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ا﹡︐︪ــ︀ر او﹜﹫﹟ ︫ــ﹞︀ره، ﹝︖﹢ز ︻﹙﹞﹩- ︎︥و﹨︪ــ﹩ از 

وزارت ︻﹙﹢م در︀﹁️ ﹋︣ده ا︨️. 
︀︻﹠﹢ان ︑﹆﹫﹆︀ت  ﹡︪ــ︣﹥ ︻﹙﹞﹩-︎︥و﹨︪ــ﹩ ا﹡︖﹞﹟، اول︋ 
 ﹜﹨ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری ︫ــ︣وع ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︣د و ︋︺ــ︡ ︻﹠﹢ان
︋﹥ آن ا︲︀﹁﹥ ︫︡. ︨︀ل 1387 از ︵︣ف وزارت ︻﹙﹢م ﹉ ﹝︖﹢ز 
ــ﹥ ا﹠﹊﹥ ر︑︊﹥ ﹝︖﹙﹥   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︡︺ ﹥ ﹝︖﹙﹥ داده ︫ــ︡،︋  دو︨ــ︀﹜﹥︋ 
ر︑︊﹥ ︠﹢︋﹩ در وزارت ︻﹙﹢م ︋﹢د، ﹝︖﹢ز آن ︋﹥ ︮﹢رت ﹡︀﹝︡ود 
︑﹞︡︡ ︫︡. از ︋︀ر 1388 ︑︀ ا﹐ن ﹋﹥ ز﹝︧︐︀ن 1397 ا︨️، 40 
﹥ روز ﹝﹆︀﹐ت   ︋﹤﹋ ﹜︡ه ا︨️ و ︑﹢﹁﹫﹅ دا︫︐﹥ ا ︫ــ﹞︀ره ﹝﹠︐︪︫︣ 
ــ︡ه  را ــ︀پ ﹋﹠﹫﹛. در﹋﹏ ︑︀ ﹋﹠﹢ن 342 ﹝﹆︀﹜﹥ در ﹝︖﹙﹥ ︀پ︫ 

ا︨️. 
︀ل 1390  ﹝︖﹙﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ در︨ 
 ﹤︪︣ــ﹡ ︀﹠︑ ︣د، و او﹜﹫﹟ و﹋ ️﹁︀زش را از وزارت ︻﹙﹢م در﹢︖﹞

︀ ر︑︊﹥ ︻﹙﹞﹩-︑︣و︖﹩ در ﹋︪ــ﹢ر ا︨️.  در ر︫ــ︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری︋ 
ا﹡︐︪ــ︀ر ﹝︖﹙﹥ از ︋︀ر 1391 ︫︣وع ︫︡ و ︑︀ ز﹝︧︐︀ن 1397 ︑︺︡اد 
28 ︫ــ﹞︀ره ︋﹫︣ون آ﹝︡ه و 196 ﹝﹆︀﹜﹥ در آن ︀پ ︫︡ه ا︨️. در 
آ︣︠﹟ ارز︀︋﹩ وزارت ︻﹙﹢م از ا﹟ دو ﹡︪︣﹥، ﹨︣ دو ﹡︪︣﹥ ر︑︊﹥ 
«︋︧﹫︀ر︠﹢ب» ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. و︥﹎﹩ ﹝︓︊️ ا﹟ دو ﹝︖﹙﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
︀پ آ﹡︀ ︋﹥ روز ا︨️ و ﹨﹞﹫︪﹥ در ﹝﹫︀﹡﹥ ﹁︭﹏ ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
︀ل 1382  ︥و﹨︩ ︧︀︋︡اری، از︨  ︨﹢﹝﹫﹟ ﹡︪︣﹥ دا﹡︩ و︎ 
﹢د، از وزارت ار︫︀د ﹝︖﹢ز ﹎︣﹁️  ــ︣آ︾︀ز ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹡︖﹞﹟︋   ︨﹤﹋
ــ︡. ︑︀ ز﹝︧︐︀ن 1397  ︣وع︫  و از ︑︀︋︧ــ︐︀ن 1384 ا﹡︐︪ــ︀ر آن︫ 
︑︺︡اد ۵۵ ︫ــ﹞︀ره ﹝︖﹙ــ﹥ دا﹡︩ و ︎︥و﹨︩ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︀پ 
 ،﹩﹝﹚︻ ﹤﹚︖﹞ ﹉ ،︧︀︋︡اری ︩﹨ر︨﹫︡ه ا︨ــ️. دا﹡︩ و ︎︥و
︠︊ــ︣ی، ︑︭︭﹩ و  ︀︣﹁﹥ ای ا︨ــ️، ︋︪ــ︀ی ﹝︐﹙︿ و 
 ،﹩︨︣︋︀︧ دارد؛ از ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︐︀ب، را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹣︨︧︀ت ﹩︻﹢﹠︐﹞
ا﹡ــ﹢اع ﹝﹆︀﹐ت ︻﹙﹞﹩ و ︣﹁﹥ ای، ︑︀ ا︠︊︀ر ر︫ــ︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری، 
ا︠︊︀ر ا﹡︖﹞﹟، و رو︡اد﹨︀ی ﹝﹞﹩ ﹋﹥ در ر︫ــ︐﹥ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡ 
را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︩ ︻﹙﹞﹩ آن ﹨﹛ ︫︀﹝﹏ ﹝﹆︀﹐︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
 ﹤︪︣﹡ ﹟︡اً ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ ﹋﹥ ا︡︗ .︡﹠︐︧﹨ ︀ر︋︣دی﹋ ︣︐︪﹫︋
︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ﹝﹠︐︪ــ︣ ︫﹢د و ︀پ ﹋︀︾︢ی آن را ﹝︡ود 

 .﹜﹫﹠﹋

﹫︪︐︣ روی ﹡︪︣﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری   ︋︀﹞ ︒  ︋︤﹋︣﹝︑
︥و﹨︩ ︧︀︋︡اری. ︗︀﹍︀ه  ا︣ان ا︨️، از︗﹞﹙﹥ دا﹡︩ و︎ 

﹡︪︣﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری را ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡؟
د﹋︐︣ ︎︣︑﹢ی

ار﹎︀﹡ــ︀ی ﹝︐﹙﹀ــ﹩ ﹡︪ــ ﹤︧︣ــ︀︋︡اری ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡؛ 
ا﹡︖﹞ــ﹟  ︠︊ــ︣ه،  ︧ــ︀︋︡اران  ا﹡︖﹞ــ﹟  ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، 
︧ــ︀︋︡اری ا︣ان و ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ 
︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن و﹇️ آن را ﹡︡ار﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︖﹑ت را ︋﹥ د﹇️ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹠︡ 
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 ﹩﹠︺ ا﹡﹠︡؛﹢ ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏︋  ︊﹫﹠﹠︡ ︀ ﹝﹆ــ︀﹐ت را︋  و ا︑﹀︀﹇ــ︀ت روز را︋ 
 ﹟︋︣ا︨ــ︀س ﹡﹫︀ز︫︀ن ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا ︀ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︺﹛︀︴﹞ ردی﹢﹞
︗︀﹍︀ه ﹡﹥ در ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری، ︋﹙﹊﹥ در ﹋﹏ ر︫︐﹥ ﹨︀ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︨️ 
﹋﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡ه ﹨︀ د﹍︣ و﹇️ و ﹢﹍︋ ︡︀︫﹛ ﹋﹥ ﹢︮﹙﹥ ︠﹢ا﹡︡ن ﹝︴︀﹜︉ 
 ︀﹠و ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀︫︡، ﹋﹥ ا ﹤︊︀︭﹞ ،︫︡︀︋ را ﹡︡ار﹡︡، ﹝﹍︣ ︠﹫﹙﹩ ﹋﹢︑︀ه

را ︋︀ ︻﹑﹇﹥ ︋﹫︪︐︣ی ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
﹢د، در ا︫︀︻﹥ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری   ︠️︊︧﹡ ﹤ ا︪︣﹡ ﹟﹥ ﹨︀، ﹨︣﹋︡ام︋ 
﹢ده ا﹡︡. ︣︐﹝﹞﹟ ︲︺︿ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دم   ︋︣︔﹣﹞
ر︫ــ︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری را ﹡﹢ع د﹍︣ی ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡. ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹁﹆︳ 
︥و﹨︩  ﹢ل ا︨️. در ﹝︖﹙﹥ دا﹡︩ و︎  ︻︡د و ر﹇﹛ و ﹝︀︫﹫﹟ ︧︀ب و︎ 
︋ٌ︺︡﹨︀ی د﹍︣ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری را ﹝︴︣ح   ﹜︧︀︋︡اری، ︨︺﹩ ﹋︣د
﹋﹠﹫﹛، و ︑︀ ︡ی ﹨﹛ ﹝﹢﹁﹅ ︫ــ︡﹛. ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹡︧ــ︊﹩ دا︫︐﹫﹛، ﹋﹥ 

ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری را از ا︣︵ ﹟﹅ ا︫︀︻﹥ ︋︡﹨﹫﹛. 
︋﹥ ﹝︴﹙︊﹩ ﹋﹥ در ا︋︐︡ای ︨ــ﹠︀﹡﹛ ﹎﹀︐﹛ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ا﹡︖﹞﹟ 
︧ــ︀︋︡اری ا︣ان، ︋︀ ︫ــ﹠︀︠️ د﹇﹫﹅ ﹝︀︵︊︀ن، ا︋︐ــ﹊︀ر ︑︀زه ای 
︋﹥ ︠︣ج داد و ︠︊︣﹡︀﹝﹥ ︧ــ︀︋︡اری را ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹋︣د. او﹜﹫﹟ ︠︊︣﹡︀﹝﹥ 
ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اری ا︣ان، ︨﹛ ︋﹫︪︐︣ی در ا︫ــ︀︻﹥ ︧︀︋︡اری 
 ﹩︐ ،︣ان ﹋︪ــ﹢ر︡﹞ ︣ــ﹩ ﹝ــ︀ ︠︊︣﹡︀﹝ــ﹥ را ︋ــ︣ای ا﹋︓ــ﹠︺ .دارد
︾﹫︧︣︀︋︡اری و ︾﹫︣﹝︀﹜﹩، ار︨︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا﹞ ﹤﹞︀﹡︣︊︠ ﹟︡ود 

︋﹥ ﹝︴︀﹜︉ ︧ــ︀︋︡اری ﹡﹫︧️، ﹝︴︀﹜︉ د﹍︣ی ﹨﹛ در آن ﹨︧️؛ 
︉ و﹋︀ر، و  ﹝︴︀﹜︉ ﹝︣︋ــ﹢ط ︋﹥ ︋︀زار، ا﹇︐︭︀د، ︋﹢رس، ﹝︀﹜﹫︀ت، ﹋︧ــ
﹊﹥. ︺﹠﹩ ﹨﹞﹥ ا﹟ ﹝︴︀﹜︉ را  ﹢درو﹨︀ و︨   ︠️﹝﹫﹇ ﹩︐ ،️﹞﹑︨ــ
در ︠︊︣﹡︀﹝﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹑︮﹥ ﹝﹩ آور﹛ ﹋﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡ه ︋︐﹢ا﹡︡ ا︨︐﹀︀ده 
︀︫ــ︡. ﹇︭︡ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ر︫︐﹥  ︋﹫︪ــ︐︣ی از آن ﹝︴︀﹜︉ دا︫ــ︐﹥︋ 
 ﹤︪︣﹡ ﹟ا ﹩﹠︺ ︧️؛﹫ ﹤﹋ ︡﹡﹢︧︀︋︡اری را ﹨﹞﹍︀ن ﹝︐﹢︗﹥ ︫ــ

︀ً ︋︣ای ︧︀︋︡ار﹨︀ ﹡﹫︧️.  ﹁︣︮

﹝︀︵︊︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︫﹞︀ ︋﹫︪︐︣ از ﹥ ﹎︣و﹨﹩ ﹨︧︐﹠︡؟
د﹋︐︣ ︎︣︑﹢ی

 ﹩︖︥و﹨︪﹩ و ︻﹙﹞﹩- ︑︣و ـ︀د﹇️ د﹡︊ــ︀ل ﹋︣ده ام. دو ﹝︖﹙﹥ ︻﹙﹞﹩-︎  ا﹟ را︋ 
︀ً ا︨ــ︐︀دان دا﹡︪ــ﹍︀ه و دا﹡︪︖﹢︀ن ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫ــ︡ و دا﹡︪︖﹢︀ن  را ︾︀﹜︊

د﹋︐︣ی ﹡﹍︀ه و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
 ﹩﹊ ﹟︧ــ︀︋︡اری؛ ا ︩﹨ر︨ــ﹫﹛ ︋﹥ ﹝︖﹙﹥ دا﹡ــ︩ و ︎︥و ﹩﹞
 ﹩﹠︺ ︣ان ﹝︀﹜﹩ ا︨️؛︡﹞ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ،︧︀︋︡اران ص﹢︭﹞
آ﹡︀﹩ ﹋﹥ در ر︫ــ︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری ﹨︧ــ︐﹠︡، ﹥ در ︣﹁﹥، و ﹥ در 

دا﹡︪﹍︀ه، از آن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ه ︋︊︣﹡︡. 
︠︊︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹫︤، ︻﹑وه ︋︣ ︧ــ︀︋︡ار﹨︀، ﹝︡︣ان را ﹨﹛ در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د 
﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ر︫︐﹥ آ﹡ ︀︧ــ︀︋︡اری ﹡︊︀︫ــ︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟، دا﹝﹠﹥ 

﹇︭︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥﹇︭︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥
ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری رار︫︐﹥ ︧︀︋︡اری را

﹨﹞﹍︀ن﹨﹞﹍︀ن
️︧﹫ ﹤﹋ ︡﹡﹢︫ ﹤︗﹢︐﹞️︧﹫ ﹤﹋ ︡﹡﹢︫ ﹤︗﹢︐﹞
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︣ر︨﹩  ﹥ د﹇️︋  ﹝︀︵︊︀ن در ا﹟ ﹡︪ــ︣﹥ ﹎︧︐︣ده ︑︣ ا︨ــ️. ا﹟ را︋ 
 .︫︡︀︋ ﹩﹡︀︧﹋ ﹤ ︡ام ﹝︖﹙﹥ ︋︣ای﹋ ﹤﹋ ﹜︣ده ا﹋

﹝︴︀﹜︉ دو ﹝︖﹙﹥ ︻﹙﹞﹩، در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا﹡︖﹞﹟ 
در د︨ــ︐︣س ︎︥و﹨︪﹍︣ان ا︨️ و آ﹝︀ر ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨︐︣اج ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ 
︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ دا﹡︪︖﹢︀ن ار︫︡ و د﹋︐︣ی ︪ــ﹞﹍﹫︣ ا︨️. ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی 
﹝﹠︐︪ــ︣ ︫ــ︡ه در ﹝︖﹙﹥ دا﹡︩ و ︎︥و﹨︩ ︧ــ︀︋︡اری، ︋﹥ ︮﹢رت 
︠﹑︮﹥ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا﹡︖﹞﹟ ﹎︢ا︫ــ︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د 
و ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫ــ﹛ ﹝﹫︤ان ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ را ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا﹝︀ در 
 ً︀ ﹢ب ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ︫﹢د؛ و وا﹇︺ ︧ــ﹫︀ر︠  ︊︣﹡︀﹝﹥، ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥︋  ﹝﹢رد︠ 
 ً︀ ︊︣﹆︑ .️︨︨︠︣ــ﹠︡م ﹋﹥ از او﹜﹫﹟ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا

︑﹞︀﹝﹩ ﹡︀﹨ ﹤︧﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︑﹢ز︹ ﹝﹩ ︫﹢د. 

 ︀︋ ︀﹝︫ ﹤︋︣︖︑ .﹜︣د﹋ ️︊︮ ︊︀ن و ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن︵︀﹞ در︋︀ره
︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︴﹙︉ و ﹝﹆︀﹜﹥ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ 

د﹋︐︣ ︎︣︑﹢ی
ا﹡︖﹞﹟ ︨ــ﹀︀رش ﹝︴﹙︉ ︋﹥ ﹨﹫︙﹊︦ ﹡﹞﹩ د﹨︡. ﹝ــ︀ در ﹋﹏ ︋︀︋️ 
 ﹟ا .﹜و ﹡﹥ ︎︣دا︠︐﹩ دار ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹩︗ــ︀پ ﹝﹆︀﹜﹥، ﹡﹥ و
﹢ده،  ﹫︀︨ــ️ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اری︋  از او﹜﹫﹟ روز ︑︃︨ــ﹫︦ ا﹡︖﹞﹟،︨ 

﹨︧️ و ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
️ داوری ︻︊﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ﹫﹨ ﹩︋︀︀پ ﹝﹩ ︫﹢د، از ارز ﹤﹋ ﹩︑﹐︀﹆﹞
در ﹝﹢رد دو ﹝︖﹙﹥ ︻﹙﹞﹩، ارز︀︋﹩ ︋︧﹫︀ر ︗︡ی و ︨︐﹍﹫︣ا﹡﹥ ا︨️. 
︫ــ︣ا︳ ﹝︐︺︡دی و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝︴﹙︉ و ﹝﹆︀﹜﹥ ︀︋︡ از آن ︋︣︠﹢ردار 
 ︣︐﹝﹋ ﹩︐︨ ﹟︧ــ︀︋︡اری، ا ︩﹨دا﹡︩ و ︎︥و ﹤﹚︖﹞ ︋︀︫ــ︡. در
﹝﹩ ︫ــ﹢د، و ا﹁︣اد ﹝︐﹙︿ ︋︀ در︗﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙ــ︿ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹆︀﹜﹥ 
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︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ا﹡︐︪ــ︀ر ﹝︖﹙﹥، ﹋︀ر ︋︧﹫︀ر ︨︐﹩ ︋︀︫︡؛ 
︋﹥ و︥ه ا﹡︐︪︀ر ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ آن. ︫﹞︀، ﹋﹥ ︋︀ر ︀ر ﹡︪︣﹥ را 

︋﹥ دوش ﹝﹩ ﹋︪﹫︡، و ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ﹨﹛ آ﹡︀ را ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡، 
︋︀ ︀︪﹛︀ ﹤﹩ رو︋︣و ﹨︧︐﹫︡؟

د﹋︐︣ ︎︣︑﹢ی
او﹜﹫﹟ ︀﹜︩ ﹝︀ ︑︺︡اد ﹝﹆︀﹐︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︪︣︀ت ا﹡︖﹞﹟ ار︨︀ل 
﹝﹩ ︫ـــ﹢د. ︑﹞︀م ا﹁ـــ︣ادی ﹋﹥ ︋︣ای ﹡︪ــ︣︀ت ︻﹙﹞﹩-︎︥و﹨︪ــ﹩ 
 ﹟︐﹁︣﹎ ︹﹇﹢︑ ً︀ و ︻﹙﹞ــ﹩- ︑︣و︖﹩ ﹝﹆︀﹜﹥ ار︨ــ︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︻﹞︡︑ــ
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹢د را دار﹡︡ ﹋ــ﹥︋  ︢ــ︣ش و ︀پ ﹁﹢ری ﹝﹆︀﹜ــ﹥︠  ﹡︀﹝ــ﹥︎ 
﹝︡ود︐ــ︀ی ﹡︪ــ︣﹥، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︀﹜︪ــ﹩ ︗︡ی ﹝︧ــ﹢ب 

﹝﹩ ︫﹢د.
 ﹝︧ــ﹙﹥ دوم ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀پ ︀ر ﹝︖﹙﹥ ︋︀ر ﹝︀﹜﹩ دارد. ﹝︀ 
︋︀︋️ آ﹡︀ از ﹨﹫︘ ︗︀ و︗ــ﹩ در︀﹁️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛؛ ﹡﹥ از وزارت ︻﹙﹢م 
و ﹡﹥ از وزارت ار︫ــ︀د. ︋﹠︀︋︣ا ﹟︀پ ︀ر ﹝︖﹙ــ﹥، ︋︀ر ﹝︀﹜﹩ را از 
ا︋︐ــ︡ا ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ وارد ﹋︣ده ا︨ــ️ و ا︣︐﹊﹢﹋ ﹟﹟ ﹋︀ری ا︨ــ️ 
︤ر﹎﹢اران ︧ــ︀︋︡ار، ︧ــ︀︋︣س و ﹝︡ــ︣ان ﹝︀﹜﹩ ا﹡︖︀م  ︣ای︋   ︋﹤﹋
﹝﹩ د﹨﹫﹛. ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹙﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︖﹑ت د﹍︣ ﹋︪﹢ر ﹨﹛ 
 ﹟﹫﹝﹨ ︣︵︀︠ ﹤ ︣︠﹩ از ﹡︪︣︀ت︋  ️ و︎﹠︖﹥ ﹡︣م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︋  ︋︀ آن د︨ــ
 ﹟︣︐︪ــ﹫︋ ﹟ا﹇︐︭ــ︀دی، از ادا﹝ــ﹥ ﹋︀ر ︋︀ز﹝︀﹡︡﹡︡. ︋﹠︀︋︣ا ﹏︀︧ــ﹞
 ﹤︣︀ر﹡︪ــ ﹟︀پ ا ︋︣ای ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ﹜︪ــ﹊﹙﹩ ﹋﹥ دار﹞
︡ا، ﹎︢ر ﹋︣ده ا﹛، و ﹇︭ــ︡ دار﹛ ﹋﹥ ادا﹝﹥  ﹥ ︫ــ﹊︣︠  ا︨ــ️. ﹁︺ً﹑︋ 
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︋︣ان ︠﹢ا﹡﹠︡ه، از ﹇︡﹛ در ا︣ان ﹝︴︣ح ︋﹢ده و در ︨︀﹜︀ی 
﹥ ︻﹠﹢ان   ︋︀﹝ ︡ه ا︨️.︫   ︫﹜﹨ ︣︑︡ ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥︋  ا︠﹫︣︋ 
 ﹤ ،︣وه ﹎︧︐︣ده ای از ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن﹎ ︀︋ ﹤︪︣﹡ ︀ر ︣﹫︋︨ــ︣د
︎﹫︪﹠︀دی ︋︣ای ا﹁︤ا︩ ︗︢ا︋﹫️ ﹡︪︣﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری و 

︋︀﹐︋︣دن ︑︺︡اد ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن دار︡؟
د﹋︐︣ ︎︣︑﹢ی

﹝﹟ در ا︋︐︡ا ا︫︀ره ﹋︣دم ﹋﹥ آ﹡︀﹩ ﹋﹥ ﹝︖﹙﹥ ︠﹢ان ﹨︧︐﹠︡ ︀ ︋﹢د﹡︡، 
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روز︋﹥ روز ﹋﹞︐︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︣︐﹝﹞﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥، و﹇️ 
︊ زود ︑︀ د︣و﹇️ در﹎﹫︣ ﹋︀ر﹡︡. ﹁︣︮︐﹩ ﹋﹥ ︀ر ﹝﹆︀﹜﹥  ﹡︡ار﹡︡. از︮ 
را ︋﹢ا﹡﹠︡، ︀ر ﹝﹢︲ــ﹢ع را د﹡︊︀ل ﹋﹠﹠︡ ﹡︡ار﹡︡. ا ﹟﹉ وا﹇︺﹫️ 
ا︨️. ﹝︤︡ ︋︣ ا﹟ ﹝︧ــ︤﹢﹚︑ ،﹤﹚﹢ن و ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹝︖︀زی ︗︀ی 
﹝︖﹙﹥ را ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️؛ ︋ ﹤﹋ ﹩︧﹋ ﹩﹠︺﹢ا﹨︡ ز﹝︀ن ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن 
﹝︖﹙﹥ ︋﹍︢ارد ﹡︀در ا︨️. و﹇︐︩ را ︑﹙﹢︤﹢ن ︀ ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹝︖︀زی 
﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹀︮ 100 ﹤﹚︖﹞ ﹉ ﹩﹠︺﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ ︀پ ﹝﹩ ر︨ــ︡، 
︠﹢ا﹡﹠︡ه آن را ورق ﹝﹩ ز﹡︡ و ︫ــ︀︡ از ﹀︮ 100﹥، ا﹎︣ ︠﹫﹙﹩ ا﹨﹏ 
﹝︴︀﹜︺﹥ ︋︀︫ــ︡، ﹀︮ 10ــ﹥ آن را ︋﹢ا﹡︡. ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹝︖︀زی و 
︑﹙﹢﹡﹢︤︀ و ﹝︪︽﹙﹥ ﹋︀ری ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ز︀د ︠﹢ا﹡︡ه ﹡︪﹢د 

︀ ﹝︖﹑ت ز︀د د︡ه ﹡︪﹢﹡︡.
 ﹤﹋ ︦ ﹝﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︋︀ ︗︣أت ﹢﹍︋ ︡︀︋﹛، ︧︠ــ︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡ از ︋
﹝﹆︀﹜﹥ ︠﹢ا﹡︡ه ا﹡︡. ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی ﹀︮20﹥ ای، ﹀︮30﹥ ای ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ 
آ﹡ــ︀ ﹝︴︀﹜︉ ﹡︷︣ی ا︨ــ️. ︋﹥ ﹡︷︣م ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︴︀﹜ــ︉ ︋︣ای ا﹁︣اد 
︠︀ص، ︺﹠﹩ ︎︥و﹨︪﹍︣ان دا﹡︪﹍︀﹨﹩، ﹝﹠︀︨︉ ا︨️. د︡﹎︀ه ﹝﹟ 
ا﹟ ا︨️ ﹋﹥  ︀﹨ ﹤︐︫﹢﹡ ︡︀︋︡ا﹋︓︣ در دو ﹞ ︀︋ ،﹤﹀︮ ﹤︨ ︀︐﹢ای 
﹋︀ر︋︣دی، از ︀ل ︋﹥ آ﹠︡ه ︋︀︫ــ︡. ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︴︀﹜︉ ︠﹫﹙﹩ ﹋﹛ د︡ه 
 ︀ ،︩﹫︎ ار︗︀ع دارد ︋﹥ ۵︨ــ︀ل ﹤﹋ ︫︡ــ﹢د. ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹫︣ون ﹝﹩ آ ﹩﹞

︐﹩20 ︨ــ︀ل ︎﹫︩. ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹏ ︑﹠︀ ︋﹥ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری 
 ﹜﹨︀﹎︡﹝︣︋﹢ط ﹡﹫︧️ و ﹨﹞﹥ ر︫︐﹥ ﹨︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︪﹊﹏ را دار﹡︡. ﹝﹟ د
 ،﹤﹀︮ ﹤︨ ︀ دو ︡ در ︡︀︋ ﹩﹡︡﹡را دو︋︀ره ﹝︴︣ح ﹋﹠﹛؛ ﹝︴﹙︉ ︠﹢ا
 ︀ ︣︷﹡ ر ﹋﹢︑︀ه﹢︵ ﹤ ︀︫ــ︡.︋  ﹥ آ﹠︡ه︋  ︋ــ︀ ﹝︐﹢ای ﹋︀ر︋︣دی، از ︀ل︋ 
 ︡︀  ︋﹤ ︧ــ︀︋︡اری ﹜﹞ ع﹢︲﹢﹞ ﹉ در ﹝﹢رد ﹤﹋ ︡﹨︡ ر﹨﹠﹞ــ﹢د︋ 
 ﹜﹫﹠﹊  ︋﹤ ،﹤﹀ ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل در ﹝﹢رد ︑︧ــ︺﹫︣ ارز، در دو︮   ︋.﹜﹫﹠﹊︋
﹋﹥ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹑ت ا︖︀د ﹡︪﹢د. ︑﹞︣﹋︤ ﹝︴︀﹜︉ و ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ ︀︋︡ روی 

ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︴︀﹜︉ ︋︀︫︡. 
︀ ︀ر﹢ب و   ︋︡︀ ﹠︷︣م︋  ︀ر︗﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛،︋  ا﹎︣ از ﹝﹠︀︋︹︠ 
﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︧︀︋︡اری و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹋︪﹢ر، ︨︀ز﹎︀ر ︫﹢د 
︀ ﹁︣﹨﹠﹌ و د︡﹎︀ه ︧ــ︀︋︡اری ا︣ان ﹝︴︀︋﹆️ دا︫ــ︐﹥ و ﹨﹞︧﹢  و︋ 

 .︫︡︀︋

︋ــ︣ای ا ﹤﹚︖﹞ ﹤﹋ ﹟︧ــ︀︋︣س آ﹠︡ه ای ︋︐︣ از ﹎︫︢ــ︐﹥ 
دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹥ ر﹨﹠﹞﹢دی ︋︣ای ﹝︀ دار︡؟

د﹋︐︣ ︎︣︑﹢ی
 ﹩﹚﹫︠ ﹩﹠︺ ،﹜﹠﹫︋ ﹩﹞ ️︧ــ︀︋︣س را ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︓︊ــ ﹤﹚︖﹞ ﹟﹞
 ﹉ .️﹀﹎ ︡︀︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︐﹆﹫﹆ ﹟د، ا﹢︫ ﹩﹞ ︪︣︐﹠﹞ ﹟وز

ا﹎︣ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری ﹊︍︀ر﹥ ︫﹢دا﹎︣ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری ﹊︍︀ر﹥ ︫﹢د
 ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ر︫︐﹥ و ﹝︖﹙﹥ ﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ر︫︐﹥ و ﹝︖﹙﹥ ﹏ ﹝﹩ ︫﹢د

﹤﹋ ﹜﹢﹍︋ ️︮︣ا ﹤︋ ﹤﹋ ﹜﹢﹍︋ ️︮︣ا ﹤︋ 
 از ﹝︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر ﹨﹛ از ﹝︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر ﹨﹛

 ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋︀︨︐﹥ ︫﹢د  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋︀︨︐﹥ ︫﹢د 
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﹋︀در ورز︡ه در آن ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡. 
﹝﹟ در ︨ــ︀ل 1369 در دو﹝﹫﹟ ﹨﹞ ︩︀︧ــ︀︋︡اری ﹋﹥ در 
ا︣ان ︋︣﹎︤ار ︫ــ︡، ︋﹥ ﹡﹊︐﹥ ﹝﹞﹩ ا︫ــ︀ره ﹋︣دم؛ ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ 
«دو﹝﹫﹟ ﹨﹞ ︩︀︧ــ︀︋︡اری ﹋﹥ در ﹋︪ــ﹢ر ︋︣﹎︤ار ︫︡»؛ ︋﹫︀ن 
﹋︣دم ﹋﹥ ر︫︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︎︣ا﹋﹠︡ه ا︨ــ️ و ﹨﹞﹍﹢ن ﹡﹫︧️. 
 ﹤︴﹆﹡ ﹉ ︀ه﹎︡د ﹉ از ︡︀︫ .️︧﹫﹡ ︀﹡در آ ﹩﹍︍︀ر﹊ ﹩﹠︺
﹇﹢ت ︋︀︫︡، ا﹝︀ از د︡ ﹝﹟، ﹡﹆︴﹥ ﹇﹢ت ﹡﹫︧️. ︨﹠︀ن آن ز﹝︀ن 
﹝﹟، ﹨ــ﹛ در ﹢زه ︧ــ︀︋︡اری و ﹨﹛ در ﹝︖﹙﹥ ﹨ــ︀ ︋﹥ ︮﹢رت 
﹎︧ــ︐︣ده ﹝︴︣ح ︫ــ︡. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، در  ﹤﹚︖﹞ ﹉︧︀︋︡اری 
 ︣﹍و ﹝﹆︀﹜ــ﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ا﹁︣اد د ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹟ا﹁︣اد ︠︀︮﹩ ︨ــ
اً︮﹑ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در آن ﹝︖﹙﹥ وارد ︫﹢﹡︡. ﹝︖﹙﹥ ︠﹢د﹝︀ن را ﹨﹛ 

﹝﹩ ﹎﹢ ،﹜︺﹠﹩ در ﹝︖﹙﹥ ︠﹢د﹝︀ن ﹨﹛ ا﹟ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡. 
︋﹠︀︋︣ا﹟ در  ﹤﹚︖﹞ ۵ ︀ ۴︣﹁﹥ ای ﹋﹥ دار﹛، ﹋﹥ ︑︺︡اد ز︀دی 
 ﹉ ﹤︋ ً︀ ︊︣﹆︑ ﹤︪︣﹡ ︣﹨ ﹩﹠︺ .️︨ا ︿︺︲ ﹉ ﹟︧ــ︐﹠︡، ا﹫﹡
 ︀﹡و︲︺﹫︐﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩ ︑︺︀﹝﹏ آ ﹟﹫﹠ ︣وه ︑︺﹙ــ﹅ دارد. در﹎
︋﹥ ﹋﹞︐ ﹟︣︡ ﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩ ر︨ــ︡ و ﹝︣ز︋﹠︡ی ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در 
﹡︐﹫︖﹥ ︲︣ــ︉ ﹡﹀﹢ذ ﹝︖﹙﹥ ﹨︀ را در ﹋﹏ ﹋︀﹨ــ︩ ﹝﹩ د﹨︡. ا﹜︊︐﹥ 
ا﹟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ︲︺︿ ﹝︖﹙﹥ ﹨︀ ﹡﹫︧️، ︲︺︿ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری 

ا︨️ ﹋﹥ ︑︀︡ود ز︀دی ﹎︧︐︣ده و﹜﹩ ︎︣ا﹋﹠︡ه ا︨️. 

آ︀ را﹨﹩ ︋︣ای ︋︣ون ر﹁️ از ا﹟ آ︨﹫︉ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡؟
د﹋︐︣ ︎︣︑﹢ی

︣ای ﹏ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹏ ︑﹑ش ﹋︣دم.  ︣ای ︀﹁︐﹟ را﹨﹩︋  ︀ر﹨︀︋  ﹝ــ﹟︋ 
︋︀ ︠﹫﹙﹩ ﹨︀ در ﹝﹫︀ن ﹎︢ا︫ــ︐﹛، ﹝︓ً﹑ ︋︀ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ا﹡︖﹞﹟ 
︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه، و ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩. ا︠﹫ــ︣اً ﹨﹛ در 
﹡︪︧ــ︐﹩ ︀داوری ﹋︣دم، و ﹨﹞﹥ ا︨︐﹆︊︀ل ﹋︣د﹡︡ و﹜﹩ ︣﹋︐﹩ ﹨﹠﹢ز 

آ︾︀ز ﹡︪︡ه ا︨️.
︻﹙️ ا﹟ ا﹝︣ ︋﹥ ︲︺︿ ﹡︀︫ــ﹩ از ﹡︊﹢د ﹊︍︀ر﹍﹩ و ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ و 

﹡︀﹨﹞﹍﹢﹡﹩ در ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری ﹝︣︋﹢ط ا︨️. ا﹎︣ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری 
 ﹏ ﹤﹚︖﹞ ︪ــ﹊﹑ت ر︫ــ︐﹥ و﹞ ﹤﹊﹠ــ﹥ ︫ــ﹢د، ︻﹑وه ︋︣ ا︍︀ر﹊
﹝﹩ ︫﹢د، ︋﹥ ︮︣ا﹢﹍︋ ️﹛ ﹋﹥ از ﹝︪ــ﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر ﹨﹛ 

﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋︀︨︐﹥ ︫﹢د. 
﹝﹟ ﹉ ︠︡﹝︐﹍︤ار ر︫ــ︐﹥ ︧︀︋︡اری ﹨︧ــ︐﹛ و ︗︀ن و د﹜﹛ 
 ﹩﹠︺ ︣ان و ︨ــ︍︦ ر︫ــ︐﹥ ﹋︀ری ام︤م ا︤︻ ا︋︐︡ا ︋︣ای ﹋︪ــ﹢ر
︧︀︋︡اری ﹝﹩ ︑︍︡. ا﹎︣ ر︫︐﹥ د﹍︣ی ︋﹥ ر︫︐﹥ ﹝︀ ︑︺︣︲﹩ ﹋﹠︡، 
﹝﹟ ︨﹫﹠﹥ ︨︍︣ ︗﹙﹢ی آن ﹝﹩ ا︧︐﹛. ︑﹞︀م ﹁﹊︣ و ﹝︪︽﹙﹥ ام ﹁﹆︳ 
ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری ا︨️. ز﹡︡﹎﹫﹛ ︋︣ ا﹟ ا︨︀س ︋﹢ده ا︨️. ا﹜︊︐﹥ 
﹝﹟ د﹡︊︀﹜﹥ رو ︋︧ــ﹫︀ری از ا︨︐︀دان و ︎﹫︪﹊︧﹢︑︀ن ﹨︧︐﹛؛ ﹝︀﹡﹠︡ 
︣ای ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری  ﹝︣﹢م ا︨︐︀د ﹝︭︴﹀﹩ ︻﹙﹫﹞︡د، ﹋﹥ ﹁﹆︳︋ 
﹢ل؛ ︀ ا︨ــ︐︀د د﹋︐︣ ︻﹙﹩ ︔﹆﹀﹩؛ ︀ ا︨︐︀د  ︣ای ر︀ل و︎  ︋﹢د و ﹡﹥︋ 

 .︣﹍︧︀ن د﹋ ﹩﹚﹫︠ ︀ ︀دی ﹡︥اد؛︖︨ ﹟︧︣︐﹋د
در ︀︎ــ︀ن  ،️︊︮ــ︀دی ﹋﹠﹛ از ﹝︪ــ︀﹨﹫︣ ︧ــ︀︋︡اری 
﹥ ︵﹢ر ر︨ــ﹞﹩ ﹡︀﹝﹩ از   ︋﹩︐ ︩﹫ ﹋︪ــ﹢ر﹝︀ن ﹋﹥ ︑︀ ﹠︡ و﹇️︎ 
آ﹡︀ در ﹝﹫︀ن ﹡︊﹢د. ﹊﹩ از ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︀﹡︡﹎︀ر ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اری 
ا︣ان از ︨︀ل 1387 ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︫︡ ﹨︣ دو ︨︀ل ﹊︊︀ر، 
﹝︪︀﹨﹫︣ ︧ــ︀︋︡اری ﹋︪ــ﹢ر در ﹝︣﹋︤ ﹨﹞︪︀︀ی ︮︡او︨﹫﹞︀ 
 ﹤﹁︣ ︤ر﹎︀ن ﹢︊︫︐︀﹡﹥ ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︑︺︡ادی از︋   ︠﹤﹋ ،︡﹡﹢  ︫﹩﹁︣︺﹞
و ︋︤ر﹎︀ن ر︫︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︪︀﹨﹫︣ ︧︀︋︡اری در 
ز﹝︣ه ︣ه ﹨︀ی ﹝︀﹡︡﹎︀ر ﹋︪ــ﹢ر ﹝︺︣﹁﹩ و در وزارت ︻﹙﹢م ︔︊️ 

︫︡ه ا﹡︡ و ر︨﹞﹫️ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا﹡︡. 

 ﹜ا﹝﹫︡وار .﹜︤ار﹍︨︀︍︨ ﹤﹡︀﹝﹫﹝︮ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟ر در ا﹢︱ ︋︣ای
︋︀ ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢، ︑﹢︮﹫﹥ ︫﹞︀ ︋︣ای ﹊︍︀ر︋ ،﹤﹁︣ ﹩﹍︐︣ ︫﹠﹫︡ه 

︫﹢د، و ﹝︀ ﹨﹛ ﹢﹋ ﹜︨﹊﹩ در آن دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. 


