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�              	���� و 	�ز��� در ���  

  ا����	�ت ری��� ����ر�                            
                                                   

 

وز� و ز��� ه�� ا��� دان در �� !"#$ %�- ا�,+�*�ت ری�)!'&ا&( 

وز� در �4 �23�# &0�1&ر� ا/.��",�ن ��رد 3��7% و ارزی�*2 6
ار ��
د، راز ای- 

  را در ��ام =>�9 ه� �,&ان 1",;& �
د؟  د و ر   ای- $#"! &*�90,� 8&اه� 
  

�����	:  

وز� و $#"! را *
ا� ر�6?�ن در ��رزار ا�,+�*�ت ر6< �� 
�"او>�- �#,� � �� 

� ا)!��
 '�&ان )&�- ا�,+�*�ت ری�)!  *�0ر Cی��B *�ا�,+�*�ِت. 8&اه� زد، *
����- �93وت ه�� �+D دارد �*��  .0�1&ر� ا/.��",�ن *� دو ا�,+�*�ت 

  -�����- ا�,+�*�ت ری�)! 0�1&ر� *
 F8ف دو ا�,+�*�ت &( 
 *� وا*",��3وی
ارادB و 3&ا��ی2 دو>!، )��),��اران، ر�6?�ن '
�H � ��رزار ا�,+�*�23 و ه���Gن 

FI,(دم در 01! ا
 2J,"*ل و ره�ی2 از وا L7M. ارادB و ��N �8ر21 ا)!*� 
�"���#� در 01! ر)��ن *� �
)2 ری�)! 0�1&ر� وارد ��ان ?�رزB ا�,+�*�23 

��&$ 2، Oاد 8&ی�P,(و ا Bاراد ��ا$! Q� وز� ��م 8&اه��
�� 
�" ز��2 در 

�! *"&� ا),FIل، R?�ت و �P(&3 ���ن ده��S 7< 8&اه� *&. را در"د �� 

 دان �� � ���
����� ه�� C$#�ر ای- ارادB و 3&ا��ی2 در Cی��� � ا��ی�� و *
                           . ی�*�2 ا�,+�*�ت 3?7&ر 


ا� ادارB و ره?
� ا/.��",�ِن �T از * ���
* � �Uوز� 2014ارا
��
ط $ -�,"+� 
2(��( � Bرز�?
)2 ری�)! 0�1&ر� در ��ان ر�6*! و � 2'�
 ای- ( 
* 


 ،ر�6*! ا�,+�*�ت ری�)! 0�1&ر� در )&�- ا�,+�*�ت. �
)2 ا)!( 
 ر�6*! *
 ���

دم ا/#�ر '��. � *&د8&اه*�� *� $�ت در ای- دور ، 8&ا)! ه� و �M>?�ت 


 از 3;
*� ه� و ا��و8,� ه�� دو ا�,+�*�ت ����- ری�)! 0�1&ر� ا)! ای- RX,
� را $#% ��ه��
* 
( 
��Z* 2&رت �8ص . �ر�6*! * �P
دم *Z&رت �% و �1

6
ار  Oر 3&�1 8&ی&� دان را در �� � ���
در )&�- ا�,+�*�ت ری�)! 0�1&ر� *
� � رأ� ��
����ن و ا[�6F' �ً?7 و رأ� 8&د را داد 8&اه�� ��
در ا�,+�*�ت *� *

2 ر)� ��. ه�_ه�^ 8&اه�� )�8! 
`� �*2a�9< ،

 دوران ����- 3`�هJو  دی 
8
 b8 ر)��B *�$�'&ام /
ی?2 C �* �,$Q� دان در دور �� .  

% ��3م ا*�Pد ز���2 )�$ ���
2، ا��,2، 1,��'2، ا�Z,6د�، /
ه�J)2، ا��*
�C 2ی��B و [�
B روا*b �8ر21  b8 ا *� '�&ان
�C د ا�,+�*�ت 2 $&د �� ��

��� �U8&د ارا !&#S .&0�1 !(د ا�,+�*�ت ری� � ه�� ����
ر� �?�ی� M8&ط *
 �P(&3 ،2(��( ت�?R ،د��Z,6ا !/
���ا1,��'2 و '�ا>! �27، دL�6 و '�27 
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 �* c7,+FdPت  %S �8ر21 و %*�I,
ای2 و ه�#�ر� J2، ه�Jه�
و /
��� >�(
  . ه�"�ی�Jن و ��&ره�� ��IM ا� را 3

  
��� و ��ا�� !:  


وز� در ?�رزات ا�,+�*�23 �� دان ��
ا� * ���
ری�)! 0�1&ر� ��/�0�3 2 *

وز� ا)!. ��"!��",7 م و ,�d- ای-  ���
  .$�9/�! و �Hا6! در *

 ���

اS! و � �� دان ���ز �� $�9/�! در *H 2�eا)!دو وی L�?M3 . �0�3 ��
 
� ه�� ا�Z,6د�، )��)2، ا1,��'2، /
ه�2J، ا��,2، روا*b �8ر21 و )�ی��
*

ن ری�)! 0�1&ر� �8>2 از ا*�0م و '
�H ه�� ��Sت �1�P از )&� �� دا
 �'�"�2IM و '2�7 ز��� ه��  � ��&J* ه� ���
��C �#7* ،�$�* 2���Gن *

  . L�?M3 و '�% را دا$,� *�$�
� ا)!��

اS! و رو2�$ *H 2�P و2,6 �� د ری�)! 0�1&ر� از. �9$/�! *� 

� ا�Z,6د� )+- دارد *�ی� *���
�P(&3 �! و روf�g&3 2�$ ده� �� / �9$*
2 )�زد و  ��&J4 د� را�Z,68! ه�� ا�( 
2 ���؟ زی 27�' ��&J4 د� را�Z,6ا

C ه ی�� ه��� 
I/ ورد؟ از *�#�ر� وC 2
ا از �;� *�)!   ��&J4 27�' رت&Z*
2 ���؟ �#�ه�؟ 3&ازن ا�Z,6د�  -�X3 �4 )�ن �Pو '�ا>! ا1,��'2 را در �1

",�ن *� �4 راه#�ر و راه?
د '�27 از /"�د �>2 و ادار� را در دو>! /�)� ا/.��

د؟ و ?���ن  .. . . . .  

 2�- ا��! و ا),�#�م R?�ت )+- X3 د ا�,+�*�ت ری�)! 0�1&ر� از و2,6 ��

دا��؟ �&ی�، J�
* ��&J4 &ر��ت را در �?R �� او *� د6! و $�9/�! ���ن ده� 

 !��
/�! و 3&ا��ی2 ��
وه�� �`�2 و ا��,2 را در د),
)R �* 2?�ت و اa
��7
د و ?� h�* ��&J4 �
(�3
 ه� دا>
 ه ی�� � ای- ��
و ه� را از �4 �رi و رد)

2 ���؟  -�X3 2P?�  . .  . . .  .و 
 �e�3ا
 د ری�)! 0�1&ر� از f7H در ��&ر )+- 2 �&ی�، *�ی� ا),�� �#���ز

 f7H��� ن��* !Sا
H و رو$- . را *� $�9/�! و D+� cی
P3 ^�1 از د$�- و
��� �Uاو در . ارا !&#S ز� و

 F8ف )��)! +�وش و ����ی�ار رT�U 0�1&ر �*

 ��&J4 ن�?<�k �* �� ��� را *� $�9/�! *��ن 
دوازدB )�ل �k �* ^�1>?�ن ای- ا
�,&ان *� f7H ر)��؟ و .  . . . . .   

�#��، از  و2,6 �� د !?�H 21�8ر b*رد روا& ا�,+�*�ت ری�)! 0�1&ر� در 
د�8>! در *R 2?�23 و �1^ ا/.��",�ن )+- 2 �&ی� و *� Z8&ص ا��J,�ن 8&د 

���� ه�� )��)! "را در ای- د�8>! *"&� ��
2 ��
د، *�ی� در *,�ن ����� 
��*! ��� *Z&رت ��R 2IM و +D ���ی�8ر21 8&د راlM6 27�' B د�8>! ه� را 

2 3&ا�� دی���B د$��2 و د�8>! �8رZ8 �* 21&ص ���",�ن را *�  ��&J4 ��
l/���Qی
ش   %*�I,
ام  ,Sدم '�م د�8>!،  ا
 �ً�7"
/� 3?�ی% ���؟ kف  دو
S


ر ریT 0�1&ر �
ز� و ز�م داران 6?% از او #در &رد را ه� و اد'�ه�� ���0 و 
� b(&3 �� ن�,"��� �* %#� د ا�,+�*�ت ری�)! 0�1&ر� ارا�U $&د *�ور را*�M و �

 $�9/�! و 0�1&ر� ا/.��",�ن *�ی� *��� دان )&�-  ا�,+�*�ت ری�)! . ��2 ����
� �Uن ارا�,"��� �* %#� %S !01 27 8&د را در�' � ���
ه
 �&�� . ����Hا6! *
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 !&Z8 رد د�8>! و&#3
ار و *�ز8&ا�2 ه��ن )��)! ����م $Z! )�>� در 
��
دم ا/.��",�ن b(&3 ن�,"��� �* 2gز� و ار
��ز'�  %S >��Z3 ن 4&ن�,"� 

2J��
* 2* -��? و /
ا/2�Jری���ر�، ، از )&� �� دان ا�,+�*�ت ری�)! 0�1&ر� 
  . '�م $�9/�! و �Hا�0�C !6 در )��)! �8ر21 ا)!


 و ��I/ &ر��ا/.��",�ن *� '�&ان  �����ز�� و2,6 �� د ری�)! 0�1&ر� از ���ز
"�'�ت �01ن در '
�H ه�� +,��S c7ت )+- 2 �&ی�، )��)! Q1ب  �*

� رو$- در ای- او *� 3?��- . �! و �Hا6! رو$- ���ای- "�'�ت را *� �9$/��
*

دم ا/.��",�ن و 
 ه< �1�P *�- ا>�277 را l��6 )�زد �� ��N ه� را در ه< ا

 c7,+
/! ��Sت ��� ا/.��",�ن ه ی�� 2 ��� و �1�P و ��&ر�P(&3 !01 و 
 271& /"�د و [�رت �/��� �6رت )��)2 و ا�Z,6د� را در �n4ول ای- ��N ه� 


د�� .  
 �Uارا Bی��C 0�1&ر T�Uو *� '�&ان ر B��
 د *�� o���� � 8&د را ��
 د� �� *��

2 ��� 6?% از ه�� 8&دش *� در),C 2ن در ه
دو '
�H �3&ر� و '�% *�ور و 
� ه
 �&�� 3`�ه
 و '&ام /
ی?2 . دا$,� *�$�ا����kن ��

"�ر� و در *$ �*

� د ا�,+�*�ت 2 ا�;��� !"#$ .  
  

 ��"#$�  : و ���
 د ری�)! 0�1&ر� د�� � ���
� ه��  ر*��

�H ه�� +,��S c7ت *�ی� *'
�$�* !���
 '��FI! و * 2�,? . �� ckت و '&ا�(�"S�8),� از ا
� ه�� *��
*

�#��، /��6 ارزش ه�� ���� %�S 
� ه�� 8
د�
ای2 و 8
د ورز� را در 8&د ��,
�'2�7 و '�27 و *� $�ت ری���را�� &�ای- در �S>2 ا)! �� .  ",2 ا)!>&و 

 p2 ر�(��( !��FI' 2 '�م,S و DI� ا/.��",�ن از !(��( c7,+
�H ه�� '

د و )��)! �اران ��&ر �4 در '
�H �6رت )��)2 و �4 در *?�
ون از Cن *� �

��&$ 2
ان �* 2���G��  . ای- ��?&د &q1 �3اوم و 
*� 3&�1 *� اه��! '��FI! و ���! در '
�H � )��)2، *�ز�3ب '��FI! و 


وز� ��� ه�� �� د ری�)! 0�1&ر� راB را *� ��
و� در ?�رزات ���! در *
��� 2 �'�" 
  . ا�,+�*�23 *��,


وز ��0ی2 در )&�- ا�,+�*�� Bی��C ز *�0ر�]C ت ری�)! 0�1&ر� ا/.��",�ن در� �*
&ر��� د ��0��eره� و وی��Pد؛ د *�o وارد ?�رزات ا�,+�*�23 $& 8&اه� *&د �� *� 

 

ف �`H ا�

Cی�� ا�,+�*�ت ** �#�C وز در ا�,+�*�ت . �4 *�$�و ااز
�� د *
��B و ��
� و *���
 وی�H ،!�/�9$  2�eا6!، ری�)! 0�1&ر� ا/.��",�ن، �� د� دارا� *

  .  '��FI! و ���! ا)!
  
 


