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	� و ��� را           �� �  ��ا�� 
  ����� �� 	�ان �
ھ� داد؟                                  

                                                  �����ا�!ام ا��ی�"�  
���� و ��� در ا�������ن ط� �� و ی	��ل از آ��ز � ��#"ا!�  �ر�� و دا �� 

���� و ��� �� ا%�"ن(� ��0 ��� از !�2ن �0��1 و /�� %�ھ- 1354 – 1395ای& � (
�1 #	; ا�:ای- و 1��9ش دا0�7 ا56: 0	�� ،0���2�  

���� و ��<�  - 1� ��ا �Bف و  @"!5 �� ?�%���ن ?; از ای& �� و ی	��ل 
 Cدارد، ھ -D� ار  �ر��E912�%0 ?�%���ن �0 #�"ان #�!� ���2ر !C و ��
���� و ��� ھC ���ن � �����ن ���H ا56 و �D- ?�%���ن در �Gاوم ای& 

  .G61 !� رJ� 0����2ر !C و !���رز   
2 - �LM2& ا��� در ��� ا�������ن %0 ی	� از #"ا!� ��� د �0DO�! 5M ای و 

1L7 1� و ���، ا�:ون �1، 1��9ده ����� ��ده !� 7"د در ��Lم �6ل ھ�ی 
� �12وی �� C��2�و #G7 1� T2Lه ا56. در دھۀ ھ��Rد !B2دی G6ۀ 

"7 �!�Jد�"�، ا!� ده �6ل �GU در دھۀ آ��ز روی در ا�������ن در129 ��� 
V�/ �� و C	5�2 و ی�%R"ر د��2 �0 رھ�1ی ای�Vت !�GWۀ 45، �12وھ�ی G6ۀ 

 G�G7. نا!1ی	� وارد ��� ا�������
3 -  �M�! و �!�J� ھ�ی YL% 0�وا���<� و در!���9G دو5M ھ�ی ا�������ن 

 5Mر دھ0 ��� %0 ?2"0�6 �"ان وظ52�1 دو�%R"رھ�ی  �ر�� ط� ای& �
L# 1 و�R2��1د،  �! �2�W� 0����� و !�ر ��� � ��T2 �1 را در %�ھ- 

19دیGه ا56. دو5M و /	"!5 ا�������ن �1�R2 از ھ1 ز!�ن و �1�R2 از ھ1 
 YL% 0� 0������� و ���، وا� ��دو5M دی<1 و در ادا!ۀ ای& �� دھ0 

  .Gد56 و ?� !� ز� �>���  �ر��2ن ا56 و �� در!���9G در ای& وا
���� و ��� را�0O و - 4� �� �� Gون �1دیG� 0% 5M12  �� %�رآی� و ���د دو���

���� و ��� � ���0 #�"ان ی	� از ��M- ھ� و #"ا!�  0R2Lدارد و ھ ���D�!
ارزی��� و ��7 �0 !� 7"د، H"س ]U"دی ?L2"ده ا56. ا�������ن ?; از 

���� و ��� در !�2ن 06 � ����G6 �1ی& %R"ری دارای �� و ی	��ل 
 دو5M ھ�ی ��ن 1Hار دارد. 

و ��� و �Gاوم ای& �1ھ�� �0  @"ص  ا19 و�"د و �1وی[ �1ھ�� 2�6:ه �"ی� - 5
��ورھ� و ذھ�52 ھ�ی ا���L#� و #L"!� در ا�������ن ی	� از #"ا!� ��  در

 ������ و ��� ��G7، %0 ا56، ای& �1ھ�� ط� ای& �� و یY �6ل �
���� و ��� �<"�ۀ 7<`5 آور در ��!0U 1��9ده و ��دی�G7 0ه ا56. �

#��LMن دی�� و ا!�!�ن !���G!  ،Gارس دی�� ا�������ن و ،�� �6ل ?2-
�1ده ��ری و #`" a���"د�G و ا�	�ر و  ، ! 0U!�� 1ادری در�و وا#b ھ�MGL و 

�� آ!"زه ھ�ی ا!�م ا�"/�2`0 و !Eھc /�`� داG��7، ا!�  T�O�! ی�BD# ر���ر
 ����� و ���، ��ی و ی	ط� ای& �� ��!Eھc   1د 19ای�!Gارا و ��ل 

:ی و  1د 2�6:ی �`1ت ?1ور و �	`12 19ا 5�19 و ا!�م ا�"/�2`0 را،  1د 19ی
 5�"R  1ھ�� �`1ت و� a2��0 !��1 آ!"زش و �� G���! ارس وG! �2ری از��

 .G�G7 �یG�� 
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6 -  ،�����2�0 ای، زH ،�!"H e��f! رھ�ی"W! در �#�Lای� و 5��9 ا��G�
 �و یY �6ل �� !Eھ��، �6�26 و /�� !W�� و  ��"اد�9 ط� �

���� و ������!Uۀ �6�26 و اھ� 6"اد و �W@2� و �0 در !�2ن در ، �0 
 .G19دی T2L# ه، 1��9ده وGرت �:ای�"@� 0U!�� �!"L# gO6 �2ن #"ام و!
���� و ��� �<"�ۀ 7<`5 آور و ���2ر � ��!� ا%�"ن ?; از �� و ی	��ل 
�<1ان %��Gه ای& �`0H1 و 5��9 را 0% �� �`1ت و  @"!5 �"ام ا56، 

�0 ا�6 .C2�% �! هGھ�R! 5 وf0 در ?�ی�% �L616%�ری و ر ;M�h! ی��i
 e��f! ھ1ی از 17%5 19وه ھ�ی�J� ی- و�L� ،ی�تV1 � و��G� 0رت در 
E! ،�!"Hھ�� و ز���� را ��Rن !� دھG، در ھ1 �� و ھ1 #1]ۀ دی<1، !1ز 

:G�% �! ی��L� 0 و 5��9  "دH1`� 
در !"��6ت آ!"ز�7 و �W@2��، در ��دھ�ی !��G و ا���L#�، در  

 0	�19دھC آی� و ھjLی- ھ�ی �6�26 و !Eھ��، در �R	2� ر0��6 و 7
  ھ�ی ر0��6 ای، در ��1ا��2ی 6	"�5 و ز��9G ?�ی�5f  و ..............

�� از ھD� ،0L- و H 1ط1ف %1د و %�ھ- داد؟�ای& ھ0L #"ا!� را �<"�0 !� �"ان 
�������ن و�2�ۀ دو5M در %�ھ- و ر�l ای& #"ا!� �5�2؟ دو5M و دوG! 5Mاران ا

 G52  "د در ای& ز!0�2  "اھ�M"m�! و -D� م�h0 ا���<"�0 و در �0 ز!��� �Hدر 
   G7؟ 

  
  


