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���� ه�� ���ان �� ������ن ���� در ������� و  ه�� �����  

 ���! ر� ��� ��زاد

 �#)'� ���&% ��ر$#�س

 ��+�� 0/#�� �.وه� -,�ن ا+*م

�،��� ه�� ���ان ، ��آ���ن �8ر-� +�4+7: آ45�ي واژ�1ن 7+�4+ 
��،��� ه�� ���ان در ��آ���ن �8ر- 7+�4+ �  ��آ���ن ، �8ر-

 

7+�4+ �  �#)'� ه�� ���ان در �ن����� �8ر-


،  ه�� ��ل در��از  ��
 و ��اق ��ر��،ا��� ��ان ه�� ���� در �
 
�� 
دل ()'�&� ه�� رو�%�د $�#"!�ن در  ��ن ��ب ��د� ا��. در ا�

 ه�%�ر� �0را� در را /.- ��)!��
 �,�د� ���"!�ن�� +� � �� ا�*%� 
ا�:م ��8د +,��
 و +��7� 6$��� �� ��ان ه�� ���� ا�*5  �4رس �1�2


 دو د�=>�� ا��ان و  ���� ه�� ��ان �� /;�� در (�7�رو�%�د ��
� و  ه�� (�&?�ا��. /�0!�ر ز�� �� ��ر��  �<� ��د����"!�ن =��

 ا��. $�دا�!�����  ه�� ��ان �� $�#"!�ن /;�� در (�7�

 

 :��:�4ه�� دا58� ������ن

� ده� �� /;�� در /�ع  � $�#"!�ن دا��2 (!'��ه�� ا>� �� /.-
'!) 
� ا�?< =��� A�*# � �+  ���� ان ه����ه�� �$�#"!�ن ��  �

/.- �"��ر (��� در /�ع #*);�� و 4�از و /)�B ه��  ����� $�#"!�ن 

  از �5 �� �� 
�ان ه� دا0!� ا/=. در ا�� 
 ح��C ه�� دو&�در ا�

در دا0!� ا��.  ��*� /.- (�(�در ا�
 ز) �0�F /�از &�A2") E حCب(
� �� ه��اه� و ه�;�ا�� �� ���"!�ن در GH) ب /�از /;�ه�Cح IJوا

#�  $�#"!�ن ار+-(.��"� �� ا$�ز���ن حCب (�دم دارد. در �,= د�;�� 
�� در /L� دا0�  ا�� ��د� /Cد�%� (*���Gتدارا�  �,�د� ���"!�ن ��

�ان ه� (� /;�د. � 
� $�#"!�ن �� ا�M�و ا(*�!� و �)�L/ I4�*) م��
 �,�د� ���"!�ن �� ه��� ه�%�ر� L/ ��%4� #� از +*=رو ا�:(� احCاب
�ان  �,�د� ���"!�ن (�ر ح�ل(!���N �� ه�;�ا�� ��  دار/=� 
در ا�

N��.) 4�ه*;�، �����، +*�ع �� #)�ر� $�#"!�ن ه� ه"!*=. ا(� در 
�)�J ��احCاب و  ���ن ه�� �0,� ( �*���ا�
 ا��,�  N��J �� �+ از 

� $*AQ -�5 �,*� درP= 20 ح=ودو  ه"!*= ,��0 ه� $�#"!�/��,�  

 د��&� از ه� 8ن ����� ه�� >�و� و احCاب و ه� �����2) ه"!*=
� #�د� و��  (<�&F 8ن  ���"!�ن �� ه�%�ر� و $�#"!�ن,/��) ��

(�Rن ه"!*=. >06!� از ا�
 از /;�� (<�&?�ن ه�;�ا�� �� ���"!�ن 
�"��ر� از  )4%� �!.:لا دارا� ا4�اد� و 4�ه�<!;�ن (=/�،  �(,�

�ان ه�� ���� �E*  �J�4 ا� � دا�N ا(*�� /;�ان#�  $�#"!�نو  ا�
+� #*= و  >"�<!� هA ازرا  $�#"!�ن درون در ه��!��ا�� /�G�=  #)�ر
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 /�ر�T�S*� �!� از ا�
 د�= �� +� � �� ه�=�;� J�ار ده=. (.��N در

 … ا(*�!� ،ا�S!Jد� ��Vح در (<!�G�# F2ده��و  $�#"!�ن در �(,�
�� #)�ر  ا�T���+� >"!�د� ا�?�� /.- $�#"!�ن در ��ان ه�� ���� 

� �� /�G�= $�#"!�ندر #*�ر ا�
 /�C   (� ز/= و��� �Vرا ��د را� 
 . �=ه= د�� از ا��ان��د  ه�"��� ��

 

:� ��:�4 ا?�<�د و �= �>�ره�� ���

 ژ�ا/� و /?� و ��(��� �� و ه"!*= /��ز(*=� #)�ر ه� $�#"!�/�


 از �5 �� . =وا�"!� ا/�� 
 /��و� از (��� �<- ح�T� ح�ل دردر ا�
 $�#"!�/� 0��و/=ان از /?� (���2ن �� از ��-��  ه� $�#"!�/� #�ر

 (���2رد C/ 6د�X�� 5/� و #**= (� #�ر �4رس ��1�2�ب  #)�ره�� در

. ) �0د (� وارد #�ر /��و� #�/�ل از( $�#"!�ن �� ��ر � ارز دXر
 #� 2Y�0*= ���"!�ن در $�#"!�/� (���2ن دو/;�ه� د�;� ح!� �� 

�/X�� ر (���2رد 5 ح=ودX4��!*= (� ���"!�ن �� ارز د 
�*Zه� .


 ه� ه*=� از $س ه� $�#"!�/���!(�� �
 در ��ر � ا+�Gع  �,��� را �

N�%(+ �) =*ده.  
�� 
 (*���Gت دXر (���2رد 11 ح=ود $�#"!�ندر ه��

 >"!�د� �"��ر ه� 8ن ا�S!Jد� (*���Gت و دارد ه�#)�ر ا�
 �� +�Qر�
�در �,= #�5 ه�� (�&� (,*�� (6ه�G و ... /�C ا�
 #)�ره� /.-  .ا�

�Z/�*R .=**%�) در #�5 �� $�#"!�ن ��ز� ���ا/ (�8/�ن ��:  (�+*= 
I��*) د��S!Jار ا�!��ر در  ا�J ل و =*ده�J ا� ("��= ه���� ���)�� 

 ���2ن 2GJ\ �?� در. �Z/�*R =*ده >6ار�� C�C,&ا=G� �� ن�!"#�$ ، 
. ا�
 ا(� در داد $�#"!�ن �� (�&� #�[ دXر (���2رد /�A و �5 ح=ود

 �# � ("��=ت از 2013 ��ل ا/!<���+� در /�از &�A2") E حCبح�&� ا�

 .��د ����ردار ���"!�ن (�&� ه��

 

� ا��4#� ������ن �� �>�ره�� $�را� ه@�ر� :��A� ر� ه���@ ه

 IJه�� ار+- /�+�ا/�در وا �� �1�2 ح�ز=0 B �) �4رس 
 �� #)�ره� ا�

+� رو�دا0!� ��0*= و ��  +� � $�#"!�ن�) � ه�� ^��4� و ا(*�

�)�L/ ح"�ب $�#"!�ن �M�ز ا� و�� � ��Sص �� ،��ا/� 0�ا�_ در و #�د
در واIJ از د�= .#**= ح"�ب ه� $�#"!�/� #�5 رو� دا��2 ه�� ��ان در


 و...  #)�ره����� ،ارزا/!� $�#"!�ن /�L(�ه��  �R5�#ن ���"!�ن، �

 دا0!
 ��ا� $�#"!�ن �� ه����a/�و  ا�� ا+%�+� N��J ،��دار+� 4�(�ن
5� =  ��ن در ه�%�ر� و ه�;�ا��  ��ا� (*V.� در ��ب C/ ��Yد�5 (!

4.�� در  و ��ب�)-&�R ا(� در ح�&�   دا��2 ا(*�!� ه�� 
(?�= ا��. ا�
 رB�J +�ا/= /�� و ا�� ���� �Y� #)�ر� �#"!�ن/;�� ر��ض $ ا�� #� از

در #*�ر ا�
 /�C ���= +� � دا0� #� . ��0= ��ب  ��ن در ���"!�ن
 ح�ز� (!.��T #)�ره�� �� و +���� را /��وه��� ار+- ��ز/)"!;�ن


و  #**= (� ار��ل �4رس �1�2�)c+ ا/"�/� /��و�   I4�*) از �)�L/
 از +� �� N��J +,=اد� ا��. �Z/�*R ا�:م ��8د در ا�
 ح�ز
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(*V.� ح�dر دار/= و �� �*�ان /��/�  در $�#"!�ن /�L(� ��ز/)"!;�ن
�، ا�:م ار�Jم و 8(�ر ا��س ��=0 ��2Jا �/�!"#�$ A�.) 
���  -./

 �)�L/ ا(*�!� و �در �,= د�;�� #�5 ه��    .دار/=��=� ا� در ح�ز
$ �)�L/ ره� �� ��/�(� ه���(# 
�#"!�ن ه��ار� و �د دا0!� (�&� ا�

�4� از +� �� N��J �<- ا�� و�^ �)�L/ ن#�5  �� $�#"!�ن�!"��� 
� .ا�� 8/�� ��د

 

�ا/�ا���ع ���� ��:�4 : 

� ،(,�دXت در ��ان ه�� ���� �=ا/�A از �<)� را ا��ان ا>���Jر 
 J�ار �<� �"��ر (�J,�!� در را ه� $�#"!�/� �,�د� ���"!�ن و ا��ان

�در واIJ $�#"!�ن �� +� � �� /�ع /;�ش حCب (�دم و احCاب  .ا�� داد
 ا��ان ��
 (,�د&� در (*!.= و   ���ن ه�� �0,� و �����2 /�� +�ا/=

ر��ض در ��ان  را �� >�/� #�(�2 �� ��د ��ر � ����� ���"!�ن، و

 
�� 
 900 ح=ود $�#"!�ن و ا��انه�� ���� ه��ا� ��ز/=. در ا�

 و (<=ر (�اد ("�2h و ا(*�!� &�ظ ازر/= و دا ()!�f (�ز �2�#(!�
� دو ه� /��زه��و.. +�=�=ات ()!�#� دار/= و  راد�%�&� ه�� >�و
��  �*���ا�
. >��/= /L� در راه�=�;�  (:ح�Lت #*= (� ا��Qب #)�ر

+� � �� رو�%�د  +��ان در ��ان ه�� ���� ا�:م ��8د /�� +�ا/= �� 
 در (.��N 8ن J�ار >��د. رو�%�د ا��ان �� +� � ��0= و ��

 

��41 �C4��: 

 /Cد�%!�� روا�_ �,�د� ���"!�ن ��i>() �Z/8 ا�� ه� R*= $�#"!�ن 
 ا��ان �� ��د (*���Gت در (!�ازن ����� ��اه�ن R*�ن هA ا(� دارد،

� ه� $�#"!�/� ��ا�ا�� . در واIJ  �,�د� ���"!�ن و>� � ��د #� ا�
در . >��/= 8�2P�4ن #�(:  و از#**= ه��ه*Eرو�%�د  ر��ض  �� را

 
%�) =*R �ه X�� در �واIJ �� +� � �� (!'��ه�� >�/�>�ن ��د 0=
= ���"!�ن ح�dر� 0,�ر� دا0!� !) �)�L/ ف ه�� ���� و:!kدر ا �ا�

ا(� +:ش (�%*= در #�ر ���� >��� از (*��L/ I4(�، ا(*�!� و  ،��0=
("!.�A رو��رو��  (�&�  ه�%�ر� ه�� ح=ا�2J �� ر��ض در ح�ز� ه���

ه*;?�  (,�(�2و ��  دXر (���2رد طB2در ��ان ه� ح�dر /���*= و �� 
و  #�ه- را ه� +*- (��/�Q;�� ا7� در/.- ه�� A�.!") ��Y دا0!� �� 

 ���"!�ن دا0!� ��0*=. و ا��ان ��
ح=اNJ (!�از/�  (*���Gت

 


