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� ��ا�� ����� در ����� راھ��د رو�� در ���ل ��� ��  

����  � #�زاد ر�!�

  .�ر-,�س �*�(� ��� ا)��� و '&وھ%$�

�� ��� در رو��� ���� د��و���� و�د������ از ��
ر ھ�دي در ��ن  � " �و��� از ! 
رش ����
#$
$�% �
ری ر���'�( �� رو��� �2+# ر��# "
ض0 $/.-�� ا��. !�د ,�!�� ��� در ھ�دی "+*
ر �(�ر


ض0 .�� "# "6.
ب ��� ا��4 ,6
�ت 4*
ص در" � ھ�دی �� ��� در ! 
ر ا�� ���� د��ار در رو��

ر ر>�� %�$
$# " �و��� در��ره ,�د��ی ھ�; رو��� :�را��
نوي ا��ره �8د . �� ���ن ��ن در'�( 

2� ا�� �� $�@ "-�6 "2? ��ز"�ن ا��4 ھ�ی %<=+�"� و $�ارد ھ�دیA." ��!�, ده�! �. در ھ��� را�-� �� ا�

ا"? "/-C2 در ,=��� � DE$ Fر��� ��� رو��Hدھ�ي رو��� در %(�ل ��6ان ��� $
�-�ر ز�� � �(
,

  راھ(�د رو��� در %(�ل ��� "F ��دازد

  

:���23-�� 1!�ر رو�� در �,0���� �� �4ور"��$� در رو��-�IJ �
روی ز"�ن در. دارد  د���+� 
H." 
��
ژ��# $�Kه M
� ا��>� �� "F �4ور"��$.��K$ و ����  !�د "# �=# "�ر!.�.-# �+�ارھ�ی ا��س  


����M@م $���
$�ل �� و �
����M@م  �(� ھ�ی )���ن� Fھ���$
 در ��� در رو��� رو��Hد. !+� د$(�ل را ��

ف ���,� ��د )+P ز"�ن>=" �� ?<�." Rژ�
M
 �4ور"��$� در آ"���� "�$
ر "S�6 !�دن "�6ود و ا��>

� و�
د �4ور"��$� در 4
د ,=�"Uت ا:@ا�D و )���Kه ا:@ا�D د$(�ل ��/F�'" D از ز�� IMا. �4�� D,ار 
��� @�$ �� #�
$ �-.�� وا� D,روی ار

د. �� �=�
 ��U :�و���# از H." از اي دوره U4 ر
 و ��

?"�=, ��� را �
روی ھ�.
ی 8 
رھ�ي ��V, ا"�. �8د  �� W6����اری  #"Uا� � $��ز"+� )��� رو��
D+!د. �� وا
�
)X ��ه "  F22�Mا ���� اي و E>+" C2-/" ?"ا
� ���� دھ� دو در رو��� .در ا�� -�IJ  ��

�(
2� و !�"? �4وج !� ��ل ��� ا"� در $�ا�-� ا���# ��� ,Z�: �-:�J ھ] را آن از #�$�� ����, . 


زه درا���د ژ(�'���4  ��� :� F)�M  ��� ,� �8د ,Uش رو�� F-���� �-).$ 
 . ا�� ا"�8+� ���ا \�ب �� ھ�.
X(
" �� �, �� رو��(

د "-� �
ض
ع ا�� 8" @- ��� از H$ي در آ��ات :���^, F���� در � �4رو"��$

���� �4ر)F���� F د�-�Kه��F4 در  IMا. ا�� �4ور"��$� در ژ>
�FH�-2 :��ي و "=�� _�ر_
ب در 
�� از . �
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س ��خ، در��ی در رو��K+, ب��
ر ��ای ا�� و !+� ��c را ا�M+�ب �� ��� ،#22�Mا 

�d آ:���E ���ل در ��
ر و رو��� ا"+�-# و ,�Vری" �  . ا�

  


 در �=
دی ���.-�ن )��� ���� ا�Mا�#، ا��اھ�] �(�ا�M���نا��4ا روا�8 �� ر��ض:��ع �." 
�� را 4
د ا�-
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ر ر��� �
,��، و�د���� '�( �ا�Uم �8د  ���.-�ن ����)���.  !�د ,��E] رو��
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�� ھ� ,��س �� . ا�� $ �ه %<0 روز �R �-# و دارد ادا"�  رو��� �Jی)�ا از ا�� ا
K-�J R2" ��2ن� �� 
@�@=Mد آل �(�ا

ر ر��� �
,��، و�د���� و �='�( � ھ�ی ,Uش�+��K] ���2ن  ���.-�ن و ��د��ه  رو��

� و !�ده ارز���# ��M# را ��� در �^�$f اوض�ع ��زی ��دی ��ای رو�# ط�ف�
ض0 �4ط� " � رو��

�X ھ+�Kم*, �
د �+��# �g ا��از 2015 آور�? 14 "
ر4� 2216 ���ره %<=+�"�$  @�$ ?��E" در


 )���ن در �
,�� و�د����K-�J R2" ��2ن� �� @�@=Mد آل �(�ا
� را �=� .!�د د�
ت رو��� از ��زد�� 
 ��J ����
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H." ��� ر��ض >�در در وا0% $
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�.-�ن �� ��^-" �� �(
, ��
 ,*��] ��Jي  رو��� در "
رد ��� H." ه�K$ دارد. در ھ��� را�-� از ���

 در� i� از �� ا$�ژی %��� !+-�ل �
زه "'] ا�� . _�ا 8�
ر $��، و�jه �� � دول� �R و رو��

� م-���?� ��.-�ن $�� )+P از و IJارد : �ر ,6� را ���.-�ن ,
ا$� م# ���,� ���، در رو���� �� 

ان+� R� ار@�� )���ن !+�. در �=� د��Kي )2
��Jي رو���  ض� �� اH+ا� �� �(
, ��- ,����ی ھ�ی 
#�2�  ��
رت Z [�E-.ز \��م�E�% و �Z
6� را _�k خ*, ��d�, و دھ� م# %�ار � ا�� از ,
ا$� م# رو��

�# رو��� و !+� ا�-��ده ھ� _k+# و ��2# ھ�ی )���ن ��م��ن �� : �ر ��ای ا�@ار$ � ز$# _�$� و م=�م2

��� ا�� در !� ھ��# )���ن ��م��ن E>+ا$+� م# م
, #� #,�)d در �در وا%0  در  .���� دا�-� !++� ا��Vد رو��
� ام-��زھ�ي J.-�ده � �V+ا$� م

ع D+8 رو��� در ��� و... م�-$ ،

ن و,_ Fاھ�م ھ�� F$
+8 Sا���

�=,  ��  �? $�Kه رو��� در ��� م+�J �Vدد.رو��� از ���.-�ن �Jدد و 

  

:�� $�Kه ����� در و رو��� خ�ر)# ����� در »�@رگ %�رت« ا$�� � ��م?�;�ر ��ز3%: ��  �9ور���

ر ا�� خ�ر)# IJاران 8 ��
,�� و�jه � ���- �� ��dm, در را ?H�  ي��J����� #2=: � م
ض
ع در رو��
�
ر��  �� ر:-� د�� از \]در وا%0   ا��. دا�-�n� روی و ,@اری ھ�ی دوره
 ط�C ا�-�اك $�Eط از �

� رو��� ,(��? در ا�.�س ا��. رو��� ا�� ����# م/-C2 ھ�ی� i� »رگ %�رت@� ا$�� � ا�� و ا�� »
��+kدر ا%�ام راھ+��ی ھ� �
 %�ا>� خ�ر)#، ����H.از م ��=%
� ال�2? ��� $�nم در خ
د م�
ان +� 
#-�

ر,# در ا��. از ا�� $�Kه ,+'� م�-�ز ��ل ��� در و م.-E? ھZ �� �8� IJا�� خ
اھ+� ا�-�ام رو�� 

��ا�� %�ر,�+��+�  .���� ����� ��,
�? در ��Eدر \�ب م �
ر�� م
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ع در و خ�ورم��$� �� _�لD و 
� _�لD مF 8 �. در ا�� را�-� �8م��2 رو��� $@ولِ  ��ل در ھ] %�رت \�ب �Jا�# )'�ن 8 ��ن� در را 


ل�-�H# و ����# خ�ص م+�:0 $�@ خ�ورم��$� در ام���H، ال(-� و ھ�.
د ،ارو�� ھ�ی �
زه 8+�ر�
��ای ژ> 
� و �8ده ,=��C خ
د Jز�� �ا8+
ن $�@  .دا$� م# رو���%�رت م']   ھ�ی �زم� از �H# را %�ر,�+�ا$

.���� � Jز����اي ا��  F�'م �Z�: �$ا
, F�6ان ��� م�  

  


ذ �
زه !� !+� م# رو��� ھ� _+� ا�.�س�ر��:�$�ه ����*� اي ��� �� او>�ا�� و �$ �-�IJ د
�� را خ 
���ز��زی ���.-�ن ض� و \��# ض� ھ�ی )���ن از ���� �+! Fم � ھ� ام� ھ�@م�ن ھ] ,Uش م�H+� ھ@�+


د ���ه را م-�6? ھ��# خ.�رت و $ . ��� �� �
ر�� و او�8ا�� م-�در وا�K$ 0%ه رو��� ��ت ا�� و و�
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رت Z ه را م+�:0 ا�� )�ی�K$ ،در ام� دارد 
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� ا�� ,Uش�
رت Z � %�ار !� ای %<=+�م�در  لIا .c�� �+8 را ار,(�ط ا�� ,�Vری و ای د�R�,��2r، ر��$

د� �
د :=2# %<=+�م� از ,� ,+� خ�#2 �
د ,*
�X ا$*�رهللا ��2� �.���-#�=+F . داد ارا>� را م�-+0 رای 
�! �� دارد �
ر�� و او!�ا�� در رو��� X,در م�ا ��� �-�! �� ل�6ظ از ز��ا. ا��=%
 ا�-�ا,R�j، م

،0�� در ! 
رھ� آن ا%-*�دی %�رت م+��
���,�ی اول �).$ �� ��� ��� ا�� ��ل . ھ.��� ��=%
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R�j,ب ا�-�ا��  .دھ� م# ��وز را ��� در ا�.-�دJ# و �.���� از ��ا%2# رو���دارد و  را ال�+�ب 

  

� رو��� ھ� _+� رو���  را�0� �� ا��ان:�
ا$� آ�+�ه در !� ا�� آن د$(�ل -� # E$ رت در را�V, ا%-*�د و 

رھ�ی ! f�2رھ�ی و :�رس خ
 $�+� ام� رو��� $�راض# خ
د از آ�+�ه در را آ$'� و !+� ��زی �dو,�+� ! 

��ز��K دارد ,Uش #2Z��2ی و ا! ����� ر���ن ��ای و ���%# ا��ان م-�6 اول�� ھ�ف ھ�k+�ن ا��  �$��� .
� ھ�ی در��Jی و اخ-U:�ت در را م��$DE$ #V !+� م# ,Uش ��
ه ا�� از ا�-��ده �� در ھ��� را�-� رو��

�E>+از آن  ا��� ای م ���� �, iدر ��� $@د� �� م+�:0 رو���!+�. در ا�� رو��Hد ھ� _� رو��Hد ا��ان 

�� -�ي خ �  اھ� �8د.����

  

� ام�وزهو اھ�م ���  ر���: �� ا����4 ���� �
ا$� ,� ا�� رو��-� �
د وض=�(
 را خ�ورم��$� در م
�� ام�. 8+� م����� �n$ F�$ ھ�ف ر�� ��� $�nمF م.-�E] رو��رو�F ام���H و رو�� �Kھ��� ����در ا�� .  

 ��  خ
د $�nمF %�رت ,
ان و م�@ان ا:@ا�D از )�ا 8� 8++� مU, Fش��� رو���F�
 %�رت، $���F رخ $

%F ھ��u��� F و �J-��ن و اد���ت ,
ل�� ، $�nمF و :=�ل ��
رE� �� 0%
��اي م �� را ��6ان م����� 
D���$ �$ارIJ .��,
�� لIا � ���ا�� در م.-�E] م�Eوم �=�
 ا�� در�Zد خ�ورم��$� در \�ب ھ�ی ط2(# ,

��
 دھ� $ �ن \�ب H.ا$� م# م
� ا�� در ,E>+م DE$ i� ازن
��ا�� در را 8++�ه م- �Hام� . $���� ا��� ام��
 �8 �� دا�(
, ����� و مF2 ام+�� د8-��� در���� F(خ�ر �
�F از رو��$ [.�,��Jا�� i�,��-.�� در 

� د8-������� F(وي خ�ر��� F8+� م  �Jو ا ��� �+��F ر:-�ر -�IJ د�Hرو� � \�ب �� ,=�م? در رو��
[��K+�  ���6ان اF2Z ھ�ي �@$�Kه ��� درم��H ا� ���اي م=�م2 Fاھ�م �� �Hا��  ام�����+�.���� ,Uش
�� ا�� ا�� رو��! R� �� ��� در م.-E? و ط�ف �# دول�� م�$+� رو��� ز��ا آ��، !�ر روی -�IJ 
Dا��J ھ�ی Rژ�
� و \��# م-�6 !�مU دول� �Rو لF  $�ارد را �Jی �2<� و ا��>
ل-.�� وا� ��? آن 
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