
www.goftaman.com 

1 

 

 

 

 

 

 

 

����� ���� 	�� 
 د��

Dr. Said Musa Samimy 

٢٠١۵��ن ��ل  

�"�#
 ا��
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 –"�4@�ن ?�ط="، 4:�رز �+م ا"	ی�8 �&7 �&��ن در '�ور ���"% -  


از �C�D . �EF #-��ر: ١@ 

(G��ن ��Eدی (H ه ھ�ی	FJF� 


ی
 �Dش �4زه دم ٢      L ،ن��&� �:&M4 وه

ه #:FN دی در�E� ن��G)
H . 
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 ?��U" در '�ور ���"% . ٣     

     ٣٫١ .�Zی ری�ض (� [�(\% ھ�ی �]ھ:� و �4ری	E) ا34ی دو
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ب"   .٣٫٢     H ا�4ری

اث '�ار "ا�_�� %)�a� %) 7 �&��ن&� ��)��" bF� 
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ف D ���L ،�Fm]ی
ی "U:S (�ر   .  ۵٫۴٫٣Pراه ��ر ا 

۵٫۴٫٣٫١ o)�� ھ�ی U��SL ای %@
L 
�m ای و %p�&� �� .  ����U '�ر


	 ��ر�� ی ��
�" ای ����� ا�������ن در ����ت �( #"!ر، '� وی%ه "#"!ر  �� ���ز

�
��
 *+�
ا�7�8دی دارای �56 #4��ی -را
��ی ����2 �01ت روا'/ درون �.زی و ا�-"�ف 

 �
.ز��2 ھ��و 5#، � �# 	
� دھ� ی ا��. '���:.  ای2 وا�8�	 ا
�� '�<��. �=�رب �4; 

��
� �!A8 وی%ه ��.ا���ی� در 48@ آ' .B� �C�� ه��D�  /'ر و روا����
 �' .B� ن��DEھ �-4' ،

 .B� در �' �
	 ��ر�� #��
ای ��0ری و وی%�G ھ�ی �.ھ�:� '���ر آ
�@  Fی. �� '�<�. 

 �� H-> ���C� ی��' ��I ت6� و ����J�� �
��
دا<	 �Lا#	 ھ�ی �K#* در �! 


� ا
�!ار '!ده،��
'� در �B. دا<	  G�.د، �� '�ی�	 '.  �ی� '.ر
� ھ�ی ا���6دی و ژرف 


� در ��

�	 ھ�ی ��K �O!ا'/ �K#* دی��E4N�( در روا'/ '�2 ا+H4E و �!�� وی%ه '

 *�E7� و �
��

	 ��ر�� �"R�Q و ��ویG 2.د��.  ھ. �Gم ��
6�، او+!ی	 ھ�ی J��


�ز�Gر �F  H'�8 ،�>�0ی.ش �0!ده و '�ز�:.ی در آن  �4� T���� �' آز�!ن �� در '!�# )���E4Nدی

�
	  .دازان ط.از اول  �!ا��ه �� <!د. و��0��
 


	 ��ر��  ��
 �
�
K-!�	 ا�������ن در ی( و ��* دھ�  ا��. ��!ا��	 #� �J!ط ا

��Eه و  Hا�!� W�8د �
#"!ر را '� در �B. دا<	 ���ز���ی ھ�ی ��4 و ھ��DEن '� '.ر

��N
6� '� �7Y�X Hزم ارزی�'� و ��وی2 #��. دا#�. داد�. J��  ل در!Z�� ��، وزی.  
�'W ��ر�


	 ��ر�� #"!ر را   2006ا�������ن، در 
�ل ��
ش �E!د �� ا
�.ا�%ی � �Eاز ھ 	�R�


	 ��ر�� 
.ز��2 ھ��و 5# ��  ��
� و ��وی2 #��. طW0 ای2 ��"!ر �C� در ی( ��"!ر

 '�ی�	 '. ای2 ا_!ل ا
�!ار '�<�: 

� ،���C� `4_ ���م ��ا�4� و '�ور ' H_ا 

 ھ��Eی:�ن '. ا_2�K H ھE=!اری و ا�K.ام '� E#�K WK�	 ��4، روا'/ #"!ر '�  �

� ،��
 ای=�د روا'/ ���Z-* '� #"!ر ھ�ی ا

 روا'/ '� ای�Xت ���Zه ا�.ی-� '. ا
�س ����T �"�.ک و دراز ��ت،   �

�، I�2 و ھ��. ( ��
6� ای ����� روJ�� رگL' دی( '� �8رت ھ�یL� /''. روا ����٧٠#( 
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	 ��ر��
�� ��I '��ی و ���H6 را '� ��EیFG �� 5ا<	. و+� ای2 ��"!ر ی( 

 W�E�� وا'��:� ' .B� ر�� #"!ر�� 	
��
 �# 	
ا�-"�ف او�Oع  '���:. ای2 وا�8�	 ا

ف '�2 ا+H4E" از ی( 
! و ھ��DEن �iا" !j�
� و ا�7�8دی '� #"!ر ھ�ی ��
 ،���B�


� '� �.از و��
��م �01ت �-.ی و �L+Lل ��4E '�زی:.ان  �' .B�  ھ�ی �:.ان #���ه @�"�

6� و ھ*  ��Eن #�ران ����C را J�� در �
��

	 ھ* '�زی:.ان ��
�!ا�� '!د. ����ت ای2 

 .���"# �� 5+�I �' "���>�� HK ی�E��" )ی �'�k� �' 


�� ھ�ی �-.ی و #* #�ری ھ�ی ��!-K ،�4E	 ���K #.زی، ری�CE� l!ر �# �Eو�!د ھ �'


�'W ا�������ن '�ون ��وی2 و  	
��
� #�را و در �!ر #"!ر، در R�� )ده #.دن ی�� 

 �� ھ�ی ����ری �E�8ً آ�Gھ��J'�O ر�� و+! '�ون��  �
��
در را
��ی ی( �!ازن ���0 

6� ای، ���J6 و �4

	 ��ر�� #.زی ��
  �I.G .د.# �� HE� �6J�� *C� 2 '�زی:.ان�'

�� ای '!د، و+� �Gم ھ�ی ��4E دی��E4N�( او  ��=. '�.K .�n  زی '.د '.ای�'" H�kE� ن و��اذ

 �' .�G ش �� #.د �� "ا�������ن '� #"!ر ھ�ی ����رض و در�"  G.دی�ه و #.زی �!د �Eھ

)."�>�' � ) ٧١ھ*، روا'/ ��!ازن دا<�


ف �Fm (� [�ا(q ���ازن دی_&��7�4  .۵.۴٫٣٫١Pی ا	E) 7ی U���� ز#�ری���" 


	 ھ�ی و+� آ�8ی ا<.ف ��n، رi�CE� l!ر ا�������ن ا��
�.وز در ��وی2 و   ��ده #.دن 

� �7!ر �� <D2 ھ��و #5 را، زود �. از آ��ز�.
، '. +@  .�:�ه !ددرون �.زی و '�.ون �.زی، 

 �Lدی( و �Lدی( �. �� 
�زد. 

� وی%ه �.'���ن 
�!دی در ' ،r�4� �'.�
� ا<.ف ��n #"!ر ھ�ی ��
در ارزی�'� 


	 ��ر�� ��
ت ����q&m %) د��. در �.ی�ن دارای  "ا.G �� Q�R"� ")ی �ھE�	 در�

�  "�����0 وی ' )�E� �' اش را 	
��
ا���R'�ت ری�
	 �CE!ری، آ�8ی ��I ��nی2 '�ر 

 �
��
� �E!ده  و در ���. ��0رزات ا���R'��� از  "�����0 ��!� "2��.Z+از ط.ف "��دم ا

�ر"، ا<.ف l  ��n از ری�ض ھ* '.�!ردار G.دی�. '.  �ی� ھE�2 ا_F  ���K" Hی.ی �-0	 '

 .Y
�.'���ن 
�!دی  �' �0�.� �
� زدن '. #.
� ری�
	 �CE!ری در #�'�K �� Hل �-�

 �=' "�
��
� ��R	 �Lد �4( ��0هللا و '���. �Lد  �4( 
�E4ن "�.ض ارادت # 	
#.ده ا

 .	
 آورده ا

� ��ری; دوم ��ر' 2��

� را��
 )٢٠١۵( چ'�  �.وی از ھE�2 ا_H، ا<.ف ��n '�ون ا+Lام 

 	
� ری����م #.د. در ا��.'���ن در ��w ی2E ا A8!� ا�������ن را از 	�!-K 	ی�EK

4@ �!�� �� ��Eی��:� � �CE!ری ���0 '.  "�����0 از �!اTO ری�ض در ��w ی��I 2Eی2 �-�
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K-!�	 و �.دم ���E4ن ا�������ن روا'/ �E�W ��ری�R و دی�� '� #"!ر �.'���ن  �

 ،�د��ع از 
.ز��2 ��6س K.��2 <.یY�2 را دی2 ھ. ���E4ن �� 
�!دی دا<�

 دا���،

از ھE�2 رو ا�������ن در د��ع از 
.ز��2 ��6س K.��2 <.یY��E� �' 2م ��.و در #��ر  �

دو+	 و �.دم '.ادر و ���E4ن #"!ر �.'���ن 
�!دی، در _!رت ھ. �!ع ��Cی� 8.ار 

 دارد.

� ���Kرو ،�E4�
� و ��Cدی در �E7��!-K *	  l از �"!رت '� ��
!ن و رھ0.ان 

 .	
�4� <!رای ا���	 ��4 ا��Rذ <�ه ا�  

�   2Eم ��8!�� در ی�B� 	��دو+	 �CE!ری ا�������ن '� ا_H �.دم 
�Xری و �".و

 ) ٧٢'�ور دا<�� و از K-!�	 ��8!�� آن #"!ر �EKی	 �� ��Eی�. (


	 درو�� #"!ر '����
�ر #�� #�ر، ���8 '� و �!دی #� K-!�	 و�Kت ��4 در ����ت 

#�رای� و '.دا<��G 2م ھ�ی را
; و 
.یT در �C	 دG.G!�� او�Oع ��ھ�=�ر '!ده، و+� در 

ت ���� �' 	

	 ��ر�� '� در �B. دا<	 �Z� 5�.I!س از راھ-�ر #.زی، د��



Y. ھ�ی  � ھ* و <��'Lده، '� وی%ه  '� #"!ر ھ�ی  ��n ده زده و ا<.ف.��G �
��


� در �.'���ن 
�!دی،  �# 	
#���ن و I�2 ا�=�م داده ا
	. و+� ا<.ف ��n ��!ا���� ا


	 ��ر�� #"!ر را �.�!ل '��ی #.ده و او+!ی	 ھ�ی ��
 �
�
ای2 ��ت زی.'��ی �J!ط ا

�Gم ھ�ی دی��E4N�K )-!�	 و�Kت ��4 را '� وK�O	 �".ی` و �!��� #��. در �!ض ، �.ا�.ز 


	 ا<.ف ���E، رi��J� L#.� l+��ت ا
�.ا�%ی( وزارت ��
ا�!ر ��ر�� ا�������ن '� د��ع از 

� #4��ی ا�:"	 �� FGارد. در �!<��ر �-� ��I .' ری�ض TOاز �!ا 	ی�EK در �!رد ��n

� �A8!� TY ا<.ف ��n از ' ��E� ا#�!ن و آی��ه" آ�8ی ،��>FG ،ر�� ا�������ن�� 	
��
"

� ��م �� G�.د: Y+x� 5> 

� ��.'���ن 
�!دی �� ���C ی( #"!ر '4-   .	
 ام ا+6.ای ��Cن ا
م ا

� ،	
�.'���ن 
�!دی ���FY �.ی2 #"!ر ا
�� ا 

� ،	
 ���FY �.ی2 #"!ر '.  �#���ن ا

�  ،	
 1.و���E �.ی2 #"!ر ا
�� ا

_E��E �.ی2 روا'/ و دو
�� را '�2 #"!ر ھ�ی ا
�� '� ای�Xت ���Zه ا�.ی-�  �

 دارد،
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 )٧٣ا
�� دارد.  ( �.'���ن 
�!دی ار��0ط '���ر 8!ی '� '���د G.ای� �

� اد��ی آ�8ی ���E ایE7� 2�* ا<.ف ��n ا�������ن را در #��ر ' .Bر دی:. 8.ار داد.  �٢٨!"#

 	
��
6� ای <!د. J�� .ا� 	0k� ف�iا�������ن وارد "ا �# ��# ��  ��_!� ��E� آ�8ی

 .�>�' �� �
	 ��ر��" #"!ر ���
 ��ر�� ����0 '. '� ط.��،  �
R:!ی ���زھ�ی 

۵٫۴.٣٫٢.  �Fm ف
Pا r?�� دی�p�"ارزی�(� ا 

� او�Oع ��ھ�=�ر '  ��!� �' ،2Eی �' w�� ری�ض در A8!� از ��n ���0 ا<.ف��"  ����ا


	 ��ر�� ��Eی��:.  �.د G.یLی و از �:�ه ��

.ز��2 ھ��و #5 از �:�ه O!ا'/ 
�+* ی( 

�� �
��

.ی  )0
� ��4 ا
�!ار '. �G HE.ای�"، '���:. Z+�7�"  ��n ا<.ف .�>�'

ش �� #�� �� �7!'� ی( '��ی  "�����0 از ری�ض را '� در ���ن #"����ن  �ی "<!رای �


.ی ��.
� وا#�5 ھ�ی ' .B� �+و .��# ���!� "�
��
��E4، رو��K�!ن و رھ0.ان  ��Cدی و 


� و ��Cدی #"!ر �7.ی` �� G.دد #� ری�CE� l!ر در ای2 �!رد ��
 A4�R� ھ�ی �64K از

�-.وی #.ده و ��K از  "�����0 وا��8 ��.وھ�ی درون K-!�	 و�Kت �� �4���t   Lعدر �

��0هللا ��0هللا، رi�l ا�.ای� K-!�	 و�Kت ��4  �D���I  .�>�' �� �'J!ر #��H '.�!ردار �

� رھ0.ی �.'���ن در ��w ��ری ' ���B� ف�iاز ا LG.ھ" �# 	
'� _.اK	 اظ�Cر دا<�� ا

� �� ���0��"  "2E�٧۴ #��. ('� ی( 

� '. آن �-��� را #� آ�8ی ���E در ھ�E!ی� '� زی. '��ی ا��ی"� ا<.ف ��n در �!ر��Oدا 

 �� ی:��'�k� �� �� �!ا��� '�  ��!G }�ھ �� �� دارد، 'iدی ارا!�
اھE�	 ��I '��ی �.'���ن 

	
��
 د+�T��8 H #���ه '� ���Cی� و '�ون در �B. دا<	 �J.ات ��<� از آن در �C	 G�.ی 

 ��Eی2 و 1.و�.� F6��� ن���'.� �# 	
��ر�� #"!ر �KیL �56 ����2 #���ه '�<��. در
	 ا

�.ی2 #"!ر ا
�� '!ده و دارای �Lدی( �.ی2 روا'/ '� ای�Xت ���Zه ا�.ی-� �� '�<�. و+� ای2 

� ا�������ن �
	 ��ر�� #"!ر  �� ���ز��
� ���!ا�� '�  "�E� @J8ی" راھ���	 � H_ا

� '�C. ز���� رو<G �� 2.دد اG. �� '. رخ دی:. ای2 ��0یG H.دد. Eل از ھX��

�� ای2 ا�#

�-

�" �B.ی '�ا "��
 ا��ازی*. در ان _!رت +Lو��ً �I�2 �� �!ا��*:  ی 


وF�4	 ��GXب "%  Q "-�ذ ����� (�ده و ی7 ��8ر 	دی @�?�E� ن��G)
H 
ا#


'�ردار ") e�JFPدی7 (� وا+" q)ن از روا�Fuو ھ� 	P ��  د، در آن ��رت�) �� %

 

ان ����U '�ر�� ��8ر (% �-Jای (�زی
) "e�-ی
P e��
L" eز��
� Uاھ��


ب �� �
د. p4 
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� و  ��

� ا���6د از 
����ر �
� ی ا�-� ،��n ا<.ف *�E7� ���#�� �'� و�!د ای2 �!��

�
� از او�Oع زی. '��ی �!��� دی�� �.���.وای� در ری�ض ا<��6ق �� G.دد. آی�2 وھ�'�	 '.�!ا

 .G ای�  .��ش.G د��از '� 	

�ه ھ=�ھ* <0� �Lی.ه �.ب ا+:!ی ا ���"� ���'����ن '�دی

ن #"��ه و ای2 ارزش J' /� ."' 6!قK آورد ھ�ی 	
� ارزش ھ�ی ���� و دEھ .' �#

ھ�ی '".ی را '� �Y#" .C. و ار��اد" ط.د �� #��. ری�ض از �!ا���Eی ھ�ی ��+� در �C	 �Y!ذ 


� و '.آورده 
���2 آر��ن "ا�N.ا�!ری �.'� ری�ض �Z!ر" وھ�'�	، ��
 ��ده #.دن اھ�اف 

 �
�
ا
��Yده ا'Lاری �� ��Eی�. �7!رات آی�2 وھ�'�	 '� ارزش ھ�ی ���� ��8!ن ا

� FGا<�� <�ه Z_ وی%ه زن و �.د �� <C.و��ان، 'E6!ق ���وی ھK .' درآن �ا�������ن #

 8.ار دار��. #�4 ا
	، در ��jد 

� ا#�!ن '. اری-� �8رت �-�� زده ا
	، �._	 ا<.# "�
��
 .-Y�>ی( "رو �'�k� �' ��n ف

ت ھ!ای� �.'���ن 
�!دی  را �n�E	 E>.دهُ EK �' �J'دم  در را.�" H_ورش '. ا�' .'

 �
�Xری و �".و��	 ��Bم ��8!�� در ی2E" ��ی�� �� #��.  در ایL' �� 2ودی '�ی� ا�Lود #

 	�!-K H�-"� د!� 	�R� �8�� "�4� `+�7�" و �
��
�G HE.ای�  H_ت ��4 '. ا�Kو

 @�I.' )�ت د�!#.ا��'�Rھ. �!ع ا�� �' ��".و��	 د�!#.ا��( �� '�<�. دوم ای�-� ری�ض #

"#Y." �� ز��، JI!ر �� �!ا�� ���K رو�� د�!#.ا��( در #"!ر یG 2E.دد؟.  �.'���ن 

ط�+@ '!د، ھ.اس ا�-���� #� از دو 
�!دی ی-� از ��K��ن �Fھ�0 و  "�0����0ن ��+� G.وه 


.ز��2 ھ��و #5 را '� ��ک و �!ن #"���ه ا��.  '.�ف اد��ی ھ!اداران  !
دھ� '� ای2 


	 ری�ض، آی�2 وھ�'�	  '� ا
م �.�F  5ی. و 
��� #"!ر �� در ��jد ��
 "�����0 از 

� در 
.ز��2 8.ار دا<�� و از ھE�C� 2	، ��40�2 وھ�'�	 ��K در 
�ه �!زدھ* ��ی  �ی

 ھ��و #5 ��ا<���. 

ا<.ف ��n '� اد��ی ای�-� در _!رت ��Cی� "K.��2 <.یY�2" در #��ر "دو+	 و �.دم '.ادر و 

���E4ن #"!ر �.'���ن 
�!دی" 8.ار �� G�.د، ا_�C�" Hی� K.��2 <.یY�2" را '� "��.ض 

Oاو "�
��
 ���ر��� Hی( "�=�ھ �' 	
� و در��.G �O!� "2Eری�ض '. ��ک ی ��ع را وارو�

� �����E4ن، '�ون وا'��:� ھ�ی Eھ �# 	
� ا�YG �� H_ای2 ی( ا T8در وا .��# �� H�kE�

�Fھ�0، در _!رت ��Cی� '� K.��2، �!د را �-A4 �� دا��� �� از ا��#2 ��6س ا
�� د��ع 

� ��ص �F0ول �!� TO!� ای2 دو ���Eی��. و+� در �!رد د��ع ا<.ف ��n از K.��2 '�ی� '

  دا<	:

 �
!��2 �8رت ����B در ��ور ���� ��.'���ن 
�!دی  l از ا
.ای�H و �.#� ���R	 ای2 #

� و ا'�ط�" ��.و ھ�ی ا����� �!د را ��ا<�� و '� >���� '�<�. دوم ای�-�  #�'H �!ا��ی� "ا
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 �'�k� �"د
	 �Gای�" از وا<�:�2 ھLی�� ا����� را �-��! �� #��،  ا<.ف ��n '� #�ام ��.و '

 �
�Xر ����B راھ� �-� و ��ی�� �� <!د؟. در واT8 ا<.ف ��n '�  "�����0 از 4��8

� ��  Fی.ی �.زھ� را در >�� .' ��0� H4E+2 ا�در روا'/ ' *#�K H_ری�ض، ا �O.�� 	
��


�Z.اب "F  ���Kی.ی" 8.'��� #.ده ا
	. ا<.ف ��n �� '�ی�	 '� ای2  .
5 �!اب 


� �!'	 �!د #"!ر ا' 2Eآی� ی ��� ���	؟ اG. دا<�F� 2ھ@ وھ�'� <��Q '�ھ� #

� �� �!د آ�Gه �!د # ،H'�# ن در���وای '. ��ن ارگ �" l  ،�>�' دن ی( #"!ر!' ��
ا

 ��n ا<.ف �# 	
#"!ر <�ن را ھ* �n" .C�. ا
��" �����L. ای2 ا<��0ه 'Lرگ ��ری�R ا

 و G.وه ���!ب '� او �.�-@ �� <!��.    

�n ی ا<.ف.�G TO!� ��

	 ری�ض در ی( �-�� دی:. ھ�!ز ھ* '�"�. #���
� در �08ل 

 رو<G �� 2.دد: 

از آن ��ی� #� ��� w��' ��'�C� 2.ان و ری�ض در ی' 2E��j� ��>�I �' .�"د ھ�ی �Fھ�0  

 ��� ا
	، ا<.ف ��n '� ����0اری از ی( ط.ف د��H در ���ز��.G wو ���2 ر� T�"� 2�'


� یJ� ،2E.ات '.وز �7!�	 ھ�ی �Fھ�0 ر��
ا در 
.ز��2 ھ��و #5 '�ون ا��0ر آ���8 

� ��4 در �!رد ھ*  Fی.ی �Fھ�0" در Z+�7�" H_ا ��n @ ا<.ف�ای2 �.� ���  Fی.د. '

� دار >�� ،	
ا�������ن را #�  l از �.و  �<� ��Bم ا+��6ط� ط�+@ ھ� G *#�K.دی�ه ا

��> �
��
��ن در ای2 �!رد �� 
�زد. و+�، ط!ری #� او�Oع <�Cدت �� دھ�، '�زی:.ان 

 lون دوم ری��� ،W6Z� �EZ� .����.G ده و از �!ی"�2 داری #�ر.# �
��
، اداری'.�!رد 

 .	
 "�����0 ا<.ف ��n از �!A8 ری�ض را "�A+�R �!ا�W <!رای ا���	 ��4" �!ا��ه ا

)٧۵ ،�>�' �
��
) _.ف �B. از ای2 #� دی��Gه ھ�ی �C.ان و #�'H د
�R!ش دG.G!�� ھ�ی 

 �' .B� �Rری�� �6� -روا'/ دی.ی�J�� ھ�ی 	�وا�8 �' .B� ن��I *ھ. دو #"!ر  ای�.ھ�:� و ھ


� و ��
� را E� �YK!ده و ھE-�ری ھ�ی ���
(ای.ان و ا�������ن)  �=0!ر ا�� �� روا'/ دو

 2�' �
� دی.ی���
ا�7�8دی را ھ�!ز ھ* �E�W �. و '�"�. 
�ز��. '� و�!د �7!�	 ھ�ی 

ف '�2 ا+H4E را در ای.ان و ای�Xت ���Zه �i.وھ�ی ا�ر �!jK ���.G .:� .' ان د��ان را.C� ،�-ا�.ی

�CE!ری در  ��.ز'.گ  ٢٠٠١#"!ر ھE=!ار (ا�������ن)   Fی.��� و در �"�	 �!ا�0.  
�ل 

در �"-�K H-!�	  �� ط�+�0ن �56 
�ز��ه ای '�زی �E!د ا
	. '.ای ای=�د  ا��Zدی ا+�Eن

C� 2�' �
��
� دو'�ره  �!ازن ' )���E4Nدی دی��.ان و #�'H، ا<.ف ��n '�"�. از ����ت 


	 ھ!<��E" ا<� ���ز  دارد.  ��
 ظ.ا�	 ھ�ی ھ�.ی "

� دار 
����j� 2ی ھE-�ری '� ای.ان،  ا<.ف ��n در �Z-�* و ��G.ش >�� ����� 	
در

روا'/ '� ھ�� ��L ا�Ynل �E!ده  ا
	. از آن ��ی� #� G.وه ا<.ف ��n در او+!ی	 ھ�ی 
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2�I ر!Z� .' ر�� #"!ر�� 	
��
- T8در وا ،	
 �#���ن و �.'���ن 
�!دی �-�� زده ا

G!ی� در را
��ی روا'/ #"!ر '� ھ��، '� ا
م آ'�د "WK وی�!" �8یG H.دی�ه ا
	. ھ�� ی-� از 

� در ی( و ��* دھ� ا��. '� #E( ھ�ی ��+� '�"�. از دو ��4��رد دا+. # 	
#"!ر ھ�ی ا

��
� '�زی �E!ده ا
	. '� #* '�C ا�.ی-�ی� در را�!� H'�8 56� در ا�������ن 	�ا�� *�-Z� ی

� ھ��، ا<.ف ��n داوط��04� �!د را در دا��ن وا'��:� '�"�. ' �Rری�� �دادن '� روا'/ دی.ی�

�  �#���ن و ���Zی2  آن 8.ار �� دھ�. در ���=� ایJ� 2. را ��  Fی.د #� ھ�� از  .وژه ھ�ی '

R�
�"� @6��� ��Eی�.ا�7�8دی ����� ا ")G ���K" �6J��  اج آھ2 از. 

�
��

����ر  �' .B�-	#اL� ھ�0 وF� ھ�ی 	�
��K �' .B� ن��DEر و ھ!"# ���Eا�� 

 �6J�� اعL� { �!ع�در ھ H'�# �# ��# �� *-K �4 #"!ر� T���� ،�
��
"'� ھ.  ایھ�ی 

� ھ* '�<�، دا�H �"!د. "�( وا'��:�# �
��

�"  ر�F� wھ�0 و ھ. �E8ش ��
ھ�ی 

 	>!�.
 �' �# �
��
ا�������ن '� ا��Zد ��Eھ�. <!روی ��=. G.دی� '� '.وز 'Z.ان ھ�ی 


� و 
����ر ا�7�8دی #"!ر 
R	 آ
�@ ر
���. ط!ری #� ا#�!ن از راھ-�ر ا<.ف ��


��n ھ!ی�ا ��:.دد، او از ای2 �=.'� �4; ��ری�R ھ.LG "درس �0.ت" �:.��� ا
	. �=�رب 

�' )���E4Nدی  :	

���C� `J �!ی� ای2 �-�� ا �P���' ا
a�ھ�ی (+رگ ا U���� در


 ا�U از اظ�vر "$
 �D �) %"c�tH آ�	 ھ�ی "�#�ار. �v) %"ا
ّ)	� 

  T���� 2���� 	C� ده در.  l  �
��

	 ���H6 و '�ون ��1�F  .ی.ی ھ�ی ��
 �.وی از 

.
ز��2 ھ��و #5. ای2 #� ��4، ی:��� �Ej�2 ا
	 '.ای �YK  آ'.و و ھ!ی	 آ
�@ دی�ه 


� و ا����� ��
� �7!ر آن �� ر�	 '� '2 '�	 ھ�ی I ر را زود�. از آن!"# ��n ا<.ف

� '� و�!د # 	
�!ا�� G.دا���ه، �!د �"��� ای از ��م #�Yی	 آن �0R:�ن #.
� �"��� ا

 �4E�
	 ھ�ی ��

	 ��ر�� 
�+*، در #�رزار ��

� ��وی2 ی( �
آ<��ی� '� ا_!ل ا

� از  #"!ر ھ�ی  �ی <�ن # 	
�� +�:�. ا<.ف �C' ��n.ی2 ا+:!ی آن رو<�Y-.ا�� ا

� و در ��Cن ا#�د��( n.ب از ھ!ی	 ارز<��E دا�":�ھ� '.�!ردار ا��، و+� �
 �.ا�!�� '.��

� ی( �� ��ای '�k� �' �
� ���Y# �8ی	 ھ�ی اداری '!ده و �� �� �!ا��� #��
 �4E�در #�رزار 

"# �
!ی #�ر آز�!ده #"�� <-�� �' @�C� ه ھ�ی.R_ ط* از #��ر!ر را در آب ھ�ی ��


�HK �=�ت '-"����.    

 


