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	 ورود �� دا�                �� 	  ���؛ �
��� ی� �ف �����ر، ���	در��   ا'���&%�ن �#�م ��!�  و 

 (*)  �ا��ام ا�)ی    ��()                                                   
  

!� $�# "!  دا�)��12ر�ن ���ف ( ���� ا�������ن���� ورود ��ر�ن دورۀ ����� �
از (. ����2ر �3- ��ا��. �3ر ���2/�  'د و �' 0/1/.# �* �- , ه* (�ل'&%

ار دو�. و (- ه=/.� '>�ر 1392(�ل �1ی��- در ����2ر . �67ر ��2. !�5 �/*ود
�ز (�ل روان .�. ��'وارد ا��@�ن )230000(�<A ا�� . $�# را# ی�!�." !  دا�1393 در
.اد ا�*اد را# ی���  !  .، ��'��/Dۀ ����2ر اC7ن 2  )1393(ای< (�ل�3B 19در 
. $�# ه� و ��(��ت �@C/Iت �/G�7  3- !  ی�I.و د# ه=ار �FG�! *H �/$*دی."دا�

$�# ه� و �/K دی$* !  ��Mد ه�� �@C/Iت �/G�7  3- "!  دا�)  ه=ارK/�)55 ای< ا�*اد 
  . را# ی����.

  
  : ه�/ �����ر ا�&�ل-,�+

و ی� ��� ����2ر را !- ��/D  ' ا�*اد �* از �/K" ا�=ون !* ��A  !/1393 ����2ر ��/Dۀ
G�N �! #�2م (�>,، ه3*ا��Pا��@�ن در '. �ار� ه�� زی�د� !�د' ه� و د ,/��H

 ا���S!�ت �1رR  -��3G*ار &*�, و �B- دا�< ����2ر، ه�03نQ'!*>- و5ی�ت ��رد 
 (�ا5ت ����2ر شاز >*ی. و �*و. .'و ری�(, �M3Vر� ا�������ن !� ��GA �TUد# 

�.ا� ا�7*اض در . �,(S< ر' .�T! و در و5ی, ه�� ه*ات و  '�3ر� از و5ی�ت .
�G&* !*&=ار� ����2ر در روز ��/< از (�� وزارت �@C/Iت �TU� �/G.! -G�7 (�ز��ن 

  . .'ی���  ��T- اC7ن 
  

2����  : �6+5 و �ف �����رتوزی� 
ا���ل،  ر��و (*و�.ا� ��TU در ��2 12 !/�, ه=ار ��ر�ن ��Y ����2- ی�I. و

!  �TD] ��3ی�.&�ن )2014 ا1*ی� 21(1393 روز اول ��ر ��1 وزی* �@C/Iت G�7- را
ا�� .   ه�� اTD� ���7] در ای< ��رد �1(\ !$�ی.��P. �� !  1*("�1ر�3Gن 2

 -G�7 تC/I@� *ف ����2ر در67/.ا[ 67/. وزی%B  ! از �/�ز [TD�  و ,H& >S)
$�# ه� و �_(��ت " ����� ����� !  دا�>�اه�ن ورود ��ر�ن ���U^- دورۀ

و� !  ��3ی�.&�ن . .')T/I@�) �/G- !* ا(�س �3*ات (  (�Gۀ �M�A در ای< دور#
$�# ه� و �_(��ت "�� ���U^�ی�ن دا�"����2ر از TD�'  2 ,� �B] ا�Maر دا

وزی* . �د'�@T/I- ����ان ا(, و ه* (�ل !* �/=ان ای< ����ا�- ا�=ود# �- 
! -G�7 تC/I@ن دا��/', : *H� و د# ه=ار .Iو (- ا&* ا���ل ی�.�از از �/�ن دو

$�# ه� و �_(��ت �/V " -T/I@� -G�7  3%ب دا�،��� ����2ر'  ��AزPه=ار دا�
 ��C/I@� -^�Uت �MN  ! -G�7ر�. ه=ار �H* �&*دان'�3ر '.�.، ی���ل !�. '
5�! -G�7 تC/I@� ی.' >�اه. ر�, و وزارت�I@� و  !��ا�. �� ز�/�ۀ.Iرا !  ی� �/

.�2 .7��� *H� ه=ار �MN . ای< !�د 2  ای< وزارت -G�7 تC/I@� *دی.&�# وزی
�3ر ��ر�ن دورۀ ����� ����� !  �_(��ت ' شa*�/, (��5ۀ >�د را در 1%ی*
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-T/I@�، ����� ن دورۀ� !  وزارت ���رف اراd  �2. و وزارت ���رف ای< ��.اد ��ر
از �e* وزی* �@C/Iت G . -G�7ۀ �M�A ��*�- �2.����� را !* ا(�س �3*ات (  (�

  . $�# ه� را �/= !�5 �/6*د"، I@� ,/H/2/� در دا�شای< رو
  

  : ��ودان ,�9 �� زی� زی��8ح وزی� در �ف �*��ر؛ از 
!�T. �&*دان دارا� �3*ات 'و ��*�- �@C/Iت B -G�7%ف ����2ر �g h!�i*ح وزی* 

  زی* ! ی* Q�Nزب اT@� �k3G- ر��< از در واjR ه�3ن ^*از (�� وزارت ���رف 
�ر� 2  دوA ,Gن ��(. �*ی< دوG, "ای< g*ح را در N2$��  �/��ان . ��ودان ا(,

  �/� �- ده. !.ور از ���د و !- 7.ا�G- !  ا��Dم ر(��.؟ "ه�� رو� ز�/< را �
  2 -G�B ح در*g >ایN *! �GP [m) ن دورۀ ����� و� و 0/1/.&- ���� ��ر

�&*دان 5یh را '��V .  �/.ه.�Pت و ���د را ا�=ی' ر .�- ا�=ای.$�# ه� "دا�
�Cت زی�د ای�Dد "� =$�# ه� �/" در دا�ای< ا�*. �&*دان ���B زر  و زور �- &/*د'

.�2 -� . .R�� را# �- ی�!"ی��$- !  دا��'ا�*اد #�$ j��� 1/�. و" -H/2 ,�*
 -� �/I@�'.�� .  

*� Qی jRح در وا*g >ن، ایA *! ا(, 2  ا�=ون -G�7 تC/I@� ا�$�- از (�� وزارت
- از (/��K ����2ر و ���� ورود ��ر�ن دوران '�� ��"در �.د Aن ا(, �� �

 و ��Mد ه�� �@T/I- از >�د دور �2. و �A*ا !  &*دن $�# ه�"�� را !  دا������ ��
  . وزارت ���رف ا�.ازد

  
  �؟��	 ;��	 :�ز ی� �������ر؛ �

>/��S����2ر در� ���� G ن.��� -R�! ن دوران ����� " ا�������ن��*� از ��ر
 -3� h�_�  2 ,)ا>/* از . ��. �� از (. ����2ر �67ر ��2.'����� ا ��MG�) در

�. �H* !  دا� �M�� ه�  �/G رغ�� *H� ای< . $�# ه� را# ی���  ا�."ه* ه=ار -G�B در
 را# ی���$�ن !  و 32/,�3ر ��ر�ن دوران ����� ' ا(, 2  ���(� و ���دل �/�ن

  . �_(��ت �@�I! -T/Iرت �=ای�.# G�B, ����س �- &/*د
 11،5 از ورود) 2014���/7(/.�'>�ر1393وزارت ���رف ا�������ن در (�ل روان

, �T/�ن و ی� "دوازد# (�ل !�. ا&* ه. �&*د !  ����� >6* داد')ی�زد# و �/T� K/�ن(
�ی. داو�6Tgن ����2ر و ' !$%ار�.، , (*"�/3- از ای< ��.اد، دوران ����� ���� را 1

در . !*(.�T�  *H/�ن 'P$�# ه� و �_(��ت �@�U��" �� o�1  ! -T/I^/�ن دا�
$�# ه� و �_(��ت G�7- و �/G�7  3- " !/���  �*ی< V ,/�*a ،,G�B%ب دا�ش>�

 (< ی� 37* ای< �. ه� ه=ار و ��MN �� >�3� -T/I@� *H��!'.. �M��/Tر�. ه=ار 
. �* از Aن �/*(."در (�ل �*ا, !  هpد# (�ل ی� !/ن ����� ���� �Vان ��رغ دورا

�A jRۀ اای< 37* در واTB*� و *وع دورۀ'���ل و �2ر و ی� 'ز -G�7 تC/I@� 
����2ر و ی� �@*و�/, از �@C/Iت G�7- ا�� 7.م �_��M�A ,/U در . �IIS- ا(,

��'�!  2 -T��7 *از ه -'G ،."�V ان را در�V ورد�*� از !/��رانA -� د�V�!  �� .
، ���T- و �*ا &/*� �2ر ه�� B*��� ����� !  - در �gل دورۀزی*ا ��T/�3ت ��37

�KM و ��r� �!�R در ���ۀ . �د'���ل IIS�' -3� *D�� �M�A- و در ��/D  !  ا
G  2 ,)ه� 1] از دوازد# (�ل "!@*ان ��%2*# ای< ا  �/G ا��ن ��رغ�V #�6ا� *�
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،  ی��� ��ا��ی-(�ل 37* >�د در واjR ، از�� !/�,  ��K/T در ���� و !� هpد#
�*ا&/*� و ��3ی� �2ر �=ی�- و 3�V- را از د(, �/.ه�. و از ���V دی$* از 

  .د(�*(- !  �@C/Iت G�7- �@*وم �/���3.
��ر�ن دوران ����� !�/�ر� از ،   ����2رای< ا(, ����22ر !*�A.# از ���� دو�/< 

 �/G ی� ����e� ا(��.اد '* دا را !.ون در , �/I@� وارد دوران �M�A hیC7 در و
.# از (. ����2ر !* ����6 'ا&* ��.اد� از ��ر�ن ��2/�ب . �- �2.$�# ه� "دا�

�* "��.، در�.� !/'�  ه�� ��رد �C7' -T/I@� *eیh و >�ا(, >�د وارد ر
یC7 h!�i� �M��  �  2 .�� h'�  ه�� �@T/I- �- 'وارد ر��Aن در G�B, ��&=ی*� 

�ن '- و �@T/I- '�ن �/�,، h!�i� -�B  2 ا(��.اد و a*�/, ه�� ��Aز'
 ه�� � 'از �67ر از (. ����2ر !  ر��U/�3ت ��ر�ن G/�  ه� 1] . �/�,

�G�7  " *6- در واjR یQ �# ه� و ��(��ت �@G�7 -T/I- و �/T/I@�"$3- در دا�
K/�U�",)ا  .  

 ا��@�ن  ��&=ی* ه���. �� ه�ی� G/� ��ر�ن دوران ����� ���� در (/��K ����2ر، 
�  ه�� �T7م ا7�3�V- و (�ی�] (m*� ��2.، در G�B- 2  '��37- را در ��3م ر

.�!S!  ! �/I@� ار�. ر�  ه� (*و �2'ی� !�/�ر� از ای< ر و -" در دوران.�.  ! 
�ۀ '�67رت دی$* در G�B- 2  ����2ر ا��@�ن ��37- ا(,، ا�� ��/Dۀ Aن �@I/� در ر

37 */ 5یh ا(, و ، �UBق�P&*د در ���3ن ��ری\، ی� دا�'یQ . �د'��- �- 
�ی��$- و ا(��.اد دارد ا�� از او در ا6DG*، 3/2/�، 'ی� در �T7م (/�(- و  ژور��G/=م 

�ۀ �g و '�&*د� 2  �*دا وارد ر' .ا��@�ن �- &/*�........  �=ی�G�/! ،Qژ� و 
 �*�/D�6ر ا(, '�- ا�D� 1*(در ����2ر ! �د، ا�� Pن � ه��N -7�3�Vم ا�T7 

�&*د ��رغ دوران ����� 2  وارد ����2ر �- 'یQ �ی. '.  �1(\ ده.�V*ا�/ ی\ و ��ر
�ی��$- '�  و ����/< >��- R�/G, و '. و ی� در ر'�&*د !�/�ر 5یh !�'�د، '
�ی��$- '*(. و ی� ��/Dۀ �U�_�  !! h!�i/,  ا�� در ����2ر ���ا�. .، '�  !�'دا

�, !*ا� . , Aورد!.(را >�د *� Qی ��V  ! ����2ر ،-�G�B >/�N دان 'در*&�
�3R  /6ر!�ز� �6.ی� �- '�M.ی. و ا!=ار �$*ا�- و  !  یQ ،��ق �@I/�"����. و �

  . �د'
�Dی�ن در ��(��ت "!  ���6ت و 1/��. �1ی�ن �@I/� دا�ر ������2 "(��/< �

2  !� �67ر از (. ����2ر �ی. �. ه� ه=ار �H*� 'ه�3ن د# ه� و . �@T/I- !* �/$*دد
!� ��I@�  !  V/� �. و 1] از �MNر ی� o�1 (�ل �'�@T/I- �- وارد �_(��ت 

'�/I@� >/�1ی ,/H/2 و -T/I@� دن ��(��ت�! -IIS� و 7.م �/I@� ۀ�/،   !
�Cت D/��'� �*/& ��" K/e7ۀ Aن در Aی�.ۀ �  �N.ان دور . �. را#  �3- ی�!!�زار �2ر

�* !=ر&- از �@I/� ی���$�ن !/��ر و ��G" .Rا7�3�V- >�اه. !�د 2  ا�������ن !  
 رو ���ل'�  ه�� �@T/I-، ا�� ���*ض و ���U^- ا'I@� ,/H/2/� و �vIS در ر

  . �د'!*و �- 
  

��!5 ,�&=؟��
	 ورود �� ��:&�ت ��  	  را� 
!  ��/* در ����2ر و $�# "ی�- از را# ه�� �B ا(�(- در MV, ���� ورود !  دا�

- از را# "در ای< ��/* ��S! �M. ��/* در ��eم ��K/T و �*!/  و ی� ���رف !* �/$*دد
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��� ' ،!�T  را# �B. .�*ار �.ارR$�# و ��(��ت �@e�.� -T/I* "ی���$�ن !  دا�
ا�� ای< . �د' �- ء��k.ون ا(�!, ��3م ��ر�ن دورۀ ����� ���� '���R/, و (*��

 : �د'ی. در دو ���ۀ ا(�(- ��3*2= ��/* �/�6
  

  :ا�%�Cل �����ر از دورۀ ���B/ �� دورۀ ا�%)ای5 ��%@ - :ا+<
��eم  در)1975���/7(/.�'>�رg1354*ح ����2ر دوران ا!�.ای- ���� در (�ل 

. .'���رف ا�������ن از (�� �M3V ,���Bر� (*دار�@3.داود روی.(, &*��  
, (�ل ی��- " (�ل !  ه'Pی- ���� از !* ����6 ای< (/��K، دوران ا!�.ا

�&*دان !  دوران ����� ���� !  '(m] ورود . �, ی�K�P ا�=ای"����Y ه
, YT�� �M�A  2 !  ا��Dم ای< ا��@�ن در �1ی�ن "�_��M�A ,/U در ا��@�ت ����2ر !*�/$

  . �K !�د�."�K ی� ��Y ه"(�ل ه
  : .'��^�ع ا(�(- �*!�ط �-  ای< (/��vU�  )  ! K!=ر&�*ی< 

,�S� و د(�ۀ ��2/�ب و ��&*دان در ای< ����2ر،'؛.!  -� K/�U� و.�.'��2م  
  .��.'�&*دان ���2م �3- ��ا����. وارد دوران ����� ���� '

, "�3*ات ه :�Nن�&*دان 'در ��2/�!-   (�ی* �7ا�� �7KM.م ا�* &=ار�دوم؛ 
 ر���ر، �C7  ! =2*3یh،(در �@/} ��K/T و �����&*د '��Y دوران ا!�.ای- و �T37*د

 از �e* ادار# و ) و /*#�&*د'، دی.&�# واG.ی< ا(��.اد، a*�/, �*ا&/*�، ش��Aز
>/3T��.   
7.م ����� ����ع ���T-  و B*�  ا� در V ,MV%ب ��ر�ن دوران ا!�.ای- (�م؛ 

 ش ��Aز$�# ه� و �_(��ت T/I@� -G�7- و ی� " ��K/T در MV, ورود !  دا�!*ا�
  . *�  ه�� �BYT�Sدر MV, �*ا&/*� 

ا�� ا���Uل ����2ر از �1ی�ن دوران ����� !  �1ی�ن دوران ا!�.ای- ���� ز���- ���� 
$�# ه� و �_(��ت �@T/I- را �B �- �2. ی� از "�� را# ی�!- !  دا�"����2ر و �

N رت�I! ���� نA" #*2%�� �Ti�  ) �B  !  3�6 از هR  2 .3$/*� �- �2ه
  V��'م . �د=T��� *و �*!/  و ای< ا� K/T�� K��/) م ���رف و ی��e� در */��

C/I@ا(,ت� -G�7 .  
  

��� در – :ب�  :و :�&%  ����@�#�م ���رف  
 (/��K/T�� K و �*!/  در MV, ا���Uل ����2ر از �1ی�ن دوران ��/* ��eم ���رف ی�

  :*ای} زی* ا(,'����� ���� !  �1ی�ن دوران ا!�.ای-، ���T=م ز�/�  ه� و 
  
1 – ����  := :�ل� ��  هG- از  دورۀ ا�%)ای5

�K ای< دوران R*ار "�&*دان ��Y ه'�3ل "!*���ۀ ا���Uل ����2ر 1] از ای< ��/*، �
�&*دان !  دو &*و# ���2م و ��2/�ب، '����2ر دورۀ ا!�.ای- �  !*ا� �K/�U . &/*د�- 

����� - در �R�� ,/6k� ,MV/, و �Vی$�# �M�A !*ا� ادا�ۀ ��K/T دوران "!A  �Tز��ی
 ����� YT�S� ا(,در �2$�ر� ه�� ���� Qوت ی�H�� ف�����ر�ن دوران . و ی� 

$�# ه� و �_(��ت " دا�ا!�.ای- در ا��اع ����� دوران ����� >�د را !*ا� ورود ! 
 -T/I@� -G�7  3/� و -G�7 -�� رت ه���M� ��2 د# �- ��2.و و��A -�T��. 
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< ���R/, دورۀ ����� ���� >�اه. !�د، در ا�� ای< ����2ر ���M ی�- از ��/�ره�� ��/
  :�د'G�B- 2  دو ��/�ر دی$* 5ز�ۀ ای< رو�. �@��ب �- 

  . ������S,؛ ���یo ا��@�ن ��3م (���MG دوران ا!�.ای-
���ف و ����/< در(- ای< دور# در  >/3T�� دوم؛ دی.&�# و ارزی�!- ادارۀ ���� و

�/, ه�� �*د� و ا7�3�V- ��رد �I<'�g ل دوران ا!�.ای-�&*د در .  
 ����2ر، :�K !* ����6 ��/�ر (  &��ۀ"��Y هدوران ا!�.ای- ���� 1] از �&*دان '

ارزی�!- ��3T/< و ادارۀ ���� وارد ی�- از , (�ل دوران ا!�.ای- و "�3*ات ه
  . .��'����� دوران ����� �- 

  
2 – �� /���B دوران @�  :/ �I%!<�%��ر/ ه� د:%� �*)/ ���

دوران ، در P و �*ا&/*� KT7 و دا�ش�&*دان در ��Aز'ی- و C7یh ذ�2وت، ��ا��
��.، ی���ن 'وارد دوران �@I/� و �m) -� vIS] 2   و ����و ����� ی- اا!�.
 د(�  !�.� ����� در دوران ای< ��Hوت و �� ه���3-، �/�ز ! . �!  �/�,"و �

 ����� ���� Qرا در ی YT�S� وت و�H�� ه�� Y����Aد# (�ز� MV, و ی� ای�Dد 
'C/I@�  ! رت ه�� ��- �&*دان�M� ��2 ،vIS� ،-G�7 ب ،���ل'و  ات���Vا 

 ه� و �2$�ر� P ��/* و �/�ز، ����� دوران ����� در !V�� �!S  !  ای< .��1%ی* �/��زد
   :�� زی* �R!� د(�  !�.� ا(,ه
  
  :��K و �&��ر �� ���J= دارا/ ���ب  ����@- +< ا

� K/T�� -G�7 ه�!*���  دارا� و دارا� ��Iب در(- !�5 ��� ����� 'ای< �2$�ر� 
ورود  MV,�* " ه�� !/Pو ی� !�T7 Sم ا7�3�V- و S! P -�/6gودر د شو ��Aز

 در ای< ش ز��ن ��Aز.�د' �- $�# ه� و �_(��ت T/I@� -G�7-"�&*دان !  دا�'
����� �� o�1 از P'ار &/*د*R *e� .� �5 .  (�ل�! ,/H/2 ب در(- از�I�

pوی -T� ��Aزا�- ��MG�)  2 ای< دوران را !� Pدا�. ا(,ای< ����� &/��M ا
1 ,/U�_�"ار�.، !.ون ����2ر وارد دا�%& -� *) ," -� #�$'.�� .  

  
�@-  ب��� L:�%� و;�ام�M دارا/ �� ���� و  :  
�&*دان ' (�ز� در ��A ,MVد#����� دارا� !*���  ه�� ��Iب در(- ���(}  

ای<  . و �1ی/< �* از Aن، �@C/Iت �G�7  /3-$�# ه�"ل دا�!*ا� �@C/Iت G�7- ���د
 در(- ه�� �YT�S !* ����6 ����/< و ��Iب��ع ����� �/= در دا>� !  د(�  

 -� K/�U�'د� .  
  

�@ دارا/ ���ب در:L:�%� �)�� 5 و �Mی�O- ج ��� :  
ز  ���H�� -3/Tوت ا�د �I� �!  2ب و !*���ۀ'�6- �- ��� ا��اع ���'�2$�ر� (�م 

 �&*دان را !  �*ا&/*� ا��اع ��QT و �I�' �*Bب در(- �2$�ر� اول و دوم ، 
�IIS- !��5* از  دور# ه�� �@C/Iت ه�� ����ع !�Iرت �IIS- در دورۀ ����� و

�  ه�� '����� ای< �2$�ر� �/= !* ����6 ����/< در(- و ر. Aن ��Aد# �- �2.
  . .' !�شK/T و ��Aز�YT�S �- ��ا�. ����ع و دارا� در�Vت ���Hوت ��
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 3 – ��� /�Q� وت�J%� ف�*R 	���>!%I� @���� 	��:  

ا&* ��/* و ای�Dد ����� �YT�S در �2$�ر� ه� !� (i{ و (�ی  ه�� ���Hوت !�� !* 
�! -T37 */���ف �YT�S در ����� !� (i{ و ".، �'�7ا�T- �� �@��3 و  �/�

  .T3- ��رد ا(��Hد# R*ار &/*د A(�ن و �H�� 7وت �/��ا�. !  ��7ان &=ی�ۀ(�ی  ه��
��. '����� و ���ف �HT�S- 2  در (i{ و (�ی  ه�� ���Hوت د(�  !�.� �- 

ای< ��Iب از (�� ��IIS/< ���رف !* . دارا� ��Iب در(- ���Hوت >�اه�. !�د
 ,/�*a وارد ای< ����� و "�&*دا�- 2  !� ��/�ر ه�� �'����6 ��ا��ی- و vS

� �&*دان در �2$�ر' ����B K/Tر و ادا�ۀ. /K �- ی�!. و ����e. �.وی<'���ف �- 
!* � ه�، رYT�S��$�2 و ���Hوت در ا�h!�i !� ه�� �YT�S ای< ����� و ���ف 

ای< ��/* و ��U ���ن !�Iرت ار��U و ��=ی� . �Y�^ ���6 و �M�A ,/T!�R ��/* �- ی�!.
   . .'T37- >�اه. 

  
/ ��; �Q�%�:   

و ای�Dد �2$�ر� ه�� �YT�S ���� در دوران T/I- ا�Cح و ��/* ��eم ��T/3- و�@
 ،������ �B  !".��Dن دوران ����� ����� �- ا��ای< (/��K  ��3م و . �� ��ر

���ل '�&*دان را !��� �@C/Iت G�7- و �2ر ���T- و ا'ی� K2 از K2 اk2*ی, 
�د 'در ای< (/��K 2  ا��اع ����� در �2$�ر� ه�� �YT�S ای�Dد �- . ��."�/�

�&*دا�- 2  ��ا��ی- و a*�/, >�د را در I@� ��2/� و �vIS 'ا# را !  ار���U ر
  . G�7- و 6k� *� -G�7/, �/���.، !�ز�$3M/.ارد

�&*دان ��رغ ����� ����� ' ، ای< ا�Cح و ��/* در ��eم ��T/3- و �@T/I-در ��/Dۀ
س , و �@*وم ا��B'��. و >�د را !- (*��'���ل �- '!  �@�� ���B �2ر و ا

�&*د !* �T!�R ���6/, و ��ا��ی- >�د و !* ا(�س C7یh و ��3ی� 'ه* . �3- ��2. 
���T- !  ��م ����2- در ا��@�ن ����2ر . �T/�3ت را g- �- �2.>�د ��/* �

�ر "�ظ روB- �@, ��&*دان از G@'��ر�ن ���ف دوازدهR�! ����� K- ���3/3. و 
  . R*ار �3- &/*�.

�Nن در دوران ��T/�3ت �%�2ر ��ازن و ���دل .  ���رف ا(, دی$*، ار�D/��,/H/2 ��Uۀ
�&*دان ��T!�R ���' K/e/, �� �- &/*د و �2$�ر� ه�� ����� و ���ف !* �6'

  . �د'�- 
 -�T��'ا(,.ن K��/) >رف 1/��. دی$* ای���  . -�T�� �����  2 -G�B در

، /.ه.�/� �"�ن ��3Dع ����� G�7- ��ر �/I.� ا�.2- را در �/"���Vد در 2
 ���*B و -�T�� �3م ����� دوران ����� را� ��@�  ! jRدر وا *e� رد�� K��/)

*�, در ".ن ���V  �- ا���D. و ���V 1/'ای< ا�* در Aی�.# !  �IIS- . /��زد�
 �  . ه�� B/�ت �*د� و ا7�3�V- �- &*دد��3م 7*

  
  
  
 


