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  ����ا�� ��ر�� ���ی�ت ���ز � ھ
	����ارش 
  در �ر���

 

 دا�
� 	�ار���:���� ��� 
 
  

 1395، ��ا�� �) �'� &%�ب #�"دی ��2016�� و ھ�
� ا�
���  در
در �3ر�
�ی  "����ا�9 ��ر8 ��7ی�ت ��-ز �3 ھ�12-"ھ/�ی .�ر��-ی، 

و �3 �8&� ده �?  ��م آ>�ز 7-. ����ا�9 از �8&� ����دا ��	�ار �
 A2& (� �B�	 �� ا�9 8) �8&� را در���� ادا#) ی���C8 DC� .�Bا�

ا.�� در وIی� ھ�ی �H-ز ، �Bر�Gب، �F"ن،  ھ�ی ، ا����ه ھ� و &�ا#A ��7ی�
 J2
C# ي�Gا��ن #/�ب از زوا��C8 L8�3 -�12آه وھ�B ،M2� ،A��H

 ..��رO�P-3 ،N8 و #����NB 	�دی-
  

 و ��8ره &���ری ��د�-. �����N�Q در  ،�9	�دا��-ه ھ�ی ����ا���� ���
 ���
 ��C82016ن آ>�زیR ����ا�9 	��: " ا#�وز ���� و ھ�
� ا�

ھ/�ی .�ر��-ی.  1395#�"دی، ��ا�� ا�8، �� �'� &%�ب 
3 دارد. ھ���#��) ��د و ��S ی و�P در ای�/� ا����ه ھ�ی �# 	�دھ�1ی

��T�S ، '�ر #� ، آ��و�و  (U#�7 د�V� ن��
 و ��Sت #���2ن ھ� ا��، ھ

) ای� در د�Bع �
�ن #�Yح # ���-، ا	� �
�ا����FBا �# Rدر وط


�ن در #%��A 3/�وز، �3ور، ���FBه &�ی� #�ن ا�	2]��) از زاد�
%�� و #�#
ا�
]�ر و د�8ی9 د�Bع ����، در ای�]� 17\ �-ی� �3 �� ��7ی�ت ا.�� در 


�ن #�وری دا�
) �����، &�2 ھ���FB��7ی�ت را ا Rو ا����ه ھ�ی ای �
����  .��ر8 و &�R�2# آ�[� را ����8ی

 �3 �B�	 ��1^3 "-�12-ز �3 ھ����7ی�ت  �1
) ��	�اری "����ا�9 ��ر8�
��7ی�ت ا.�� در وIی�ت ��-ز، �F"ن، �Bری�ب، ����B ،M2� ،Aاه و ھ�12- را در 

���bک `- �[� �3ر�
�ی ����دا ��ر8 ��1ده، &O1 و _[��ی B/�ی�ی ھ
-��� 
�ن را #������B) ��ر8���FBی در ا�'�.. 

  وی &"وه ��1د:                                                                         

�Vر اPر -S 
�ن ����FBو`\ در ا !�8، دو�S ��< �b`�یR 	�ا#

، ��#'�وع����P '�ر را �) _���3ه�و �����) _��8،  -� ���ی�، #�� ،
 .��
�ن �7ی .�ن �7ری���FBار داده ا�8. در ا�P 8%�ط dVb و 
���
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�ن ��ی .�ن را ���FBدر ھ� �7ی ا ��e (1رد، ھ�� از آD��18 .�ن #
ا����[�ی #U^�م  دارد. در د�� و �����ن، �[� و ده �'�ر #� .�ن


�ن���FB��7- ا #. 
ا����ه ھ�، ری')  ،�R ا����ه! ��C8ا��ن #/�ب #� در ایR ����ا���9 ھ1

 # 
�ن را 3'�یO�P-3 f و ��ر8���FBا .�ن و .���ی�ی در ا-V# ھ� و
-���      ." 

g-یO &��-ی، ��ی� _���ر _�#��، ا��V _�وا�، #]�1د ��ھ� آ�Pی�ن 9�8 
 در ��C8ا� ��ن 	��) ھ�ی�Y^# ن �7ن و�Y28���/ا� ،2#�Bاز  

A��و ����bد�-. راب و�� 
�ن را ��ر8���FB�1ن  در ��7ی�ت ا.�� در اbر�_

�ن در ����دا �V[g ��د و ���FBو �7ی #�دم ا D%� دا در ��ره����رال -B


�ن را ��ای ����دا #��- دا��� ا8
U-اد ھ�ی���FBدم ا�#.. 

��Pا�i ا��Uر 8�3 ،در �I"ی ��C8ا� ھ�C# ،��یR _�وا�� ���� L ر

��1 در را�Y) �� #�`�ع ����ا��P 9ا�i �- �) #�رد  و دری�Sر R�
#
�B�	 ار�P Rی�`�S م�	ل �V%
 ..&"P) و ا8

و��C8ن  &V-هللا ا�1S ����ا�9 را �
�/) 	��ی ��د _�ی�ن ����ا�9،در 
 .#��-ی _��ا#�ن ر�b�8 ا��FB[� در�VPل #�[R ��ن اراi) ��1د.

��7ی�ت ، &�2 و ا����ه ھ�ی آ�[� را ��ر8  ، ��e-ۀدر ایR 	�ارش B'�ده
: �) از ��C8ا� ھ�ی آ�[� ی�ددا�� �-ه �Pار ذیA 3%-ی� #�-ارم

 .:��C8ا��ن ����ا�9 #�ارد ذیA را O�P-3 و ��ر8 ��د�-
o�7 ��-ز &A1 ����#) ری�ی �-ه از ��S ?��7#� وS-ت 2# و  -

 .ا8
�VCرات �'�ر ھ�ی #�Y%) و ا#�ی���8
�F"ن و �Bری�ب #���- ��-ز ����#) ری�ی �-ه ا �8�o�7 ( و �� ا#� در  -

1�2 �F"ن � ایR وIی�ت و ھ-ف آن 3'�/b�8ق ا ��UP�# �2 آن&
 �#��S ی�ت ��1ل ��د. ا#�ی�� و �8�8�7ن آن درIن و 8%�ط و�Vbط� (�

?bی� ھ�ی ��1ل را �) ط�I) و�ن دار�- "_ دا&D وا	rار - وS-ت 2#
����د	�ای و #�اد #C-ر را �) �'�ر ھ�ی �-ه و ز#��) �b�3- و g-ور 

��&- ��1ی�-، �3 # R�e ز، رو�8) و�%�P آ��8ی #���)، 17[�ری ھ�ی
 (%Y�# '�ر ھ�ی�- و ���د�8 _�-ا  Oط��# Rا��- �) #���\ ���8ر ای�
�

��ز�-. _9 #�o�7 ��b�s ��-ز، �F"ن و � 3�V� را د8
�Cش �
 .ر7 آ�[��B�8ری�ب �-وش ��S#� وS-ت 2# و �S#��ن .�

-  (#���� A1& ��� M2� و A��� ن در��U�� د��3ه ھ�ی�V& در U17 ر�
'�

�ن ���FBدر ا (U�� و �8 o�7 R
ری�ی �-ه ��Cط� �2U) ور �8.

 .ا�8
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��ر	
�یV�# R\ #�دی و اb[�م دھ�-ه o�7، �3ور و �1Sی� #�دی ��ای،  -
 Rی�
'�� (� -�
�8[� ط�b?، اb%�&-ه و دا&D، �'�ر ھ�ی &�� ھ

 R1د� Rی�

�ن �U8دی دارد. �U8دی ��ر	�درا�7ای ایR ��7ی� را &��

�ن ا�8�
�ن �U- از _�����FBا. 

o�7 در ھ�12- ز#��) �8زی ��ای ا�
%�ل ی�را���م و #�اد #C-ر ا�8 �)  -

�ن �gرت # 	��د.���FBه �) ا-��� t1� ی��	'�ر ھ� ی �از ط�ف  

 &�Bو د 
ا���2�[� در ھ�12- زون ھ�ی �8_���-ه دار�- �) �Pای ا#��
1
 از �P ر ، ی�را���م و آ��ر-C# ار�-. #�اد-� 8�

�ن �) آ�[� د8���FBا

L8�3 ل  ھ�1ن زون ھ�ی �8_���-ه�%
 �) .�رج ا�#�v� ط��رات
 .   '�د#�
-  

�ن �P (V�7ی �������FBا o�7��� o�7 : "T# .ا#�ی�� و ��� دارد 
�


�ن، �U8دی و ای�ان و >��ه� رو�8)، ھ�- و _��

 از ط�یO د�R1 �8زی و ��S#� د�8 ���� o�7 از ط�ف دی��

-�
 .�'��-ه _�'�Vده # ��د �) ھ� دو ط�ف o�7 #�دوران ا#�ی�� ا8

�ن  -���FBدر ا 3�V� ��S#� وS-ت 2# 	�دا��-ه ���ق، o�7 و �

 .  ا�8
�R���i�. ،R�U/3 و وط���و��ن ظ�ھ� �-ه ا�8. ا8
�1Uر در e[�ه # -

-��� 2# را زی� _� # \B��# را ا&�ده و 
�- �) #��B\ .�ر7� .�R���i ھ
. 

�t1 ھ�ی �'�ر ھ�ی .�ر7 �) آ�[� ��S"g #�-ھ- �) ��
�ول  -
-���� (
 .�'�ر را در ا.
��ر دا�

-  ��2Pح "ا"Ygرت ����د، ���ر��د ا�g ����P ی� �3 ���س ��1ری�T�و ا

�ن ��در�8 ا�8. ایR ا�S"Ygت ��Cط� P��3) ا�-ازی در ���FBدر ا
��
�ن ا��Tی� �����FBدر ا #�P yه ا�8. ھ�-� zاد���ت #� رای. 


�ن و ای�ان  -� �3���S (#� �-�8 #/�ھ-یR د�8 �8.
) ی _��

�ن ��vم 8��8 #��8? و�7د ��Cاھ- دا�� و ���Pن ���FBدر ا ،-���

�� ���  .ر ��Cاھ- ��دا8�8
-  3�V�  ��� #�7? ��-اد، ا8
V-اد و U�V3} و ����� ���1
��vم #


�ن #��7دی� ���FBدر ا 3�V� �-ه ا�8. ی� از &�2 ھ�ی o�7 و �
 .��vم ��8��#? 8��8 ا�8 �) #�دم .�د را در P-رت ��یt ��1-ا��-

- ���FBده ا�- ا�� (|VP رت را-P (� 
�ن را #��7دی� 	�وه ھ�ی #���Bی
��ی ����دی �8ق #�-ھ�-. 2S%�ت #���Bی 7[�� #���ط �) P-رت �

-���  .ھ�ی ��رگ از آ�[� �1Sی� #
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�ن، �'�ری آ��8ی  -���FBآب، ا��ژی در ا ،��� o�7 &�2 ا8�8
 .#���)، R�e و رو�8) ا�8


�ن در t��� �%�%S ط��Vbن ا�8. _�ل #�رد ���ز  -���FBدر ا f2g رای��
 ��دط��Vbن از ط�ف # (
 .ایR ��را _�دا.

 ��-ز ا�8 �)  -eردره و د�� ار�]e ن در�Vbط� #�v� ���# Rی�
��ر	

�ن ���FBا �bد. دو��د ���� ��ر را�]e ده از��
 �3ان آ�[� را L%B ��ا8#

1 ��د، ��2) از آ�[� �1Sی� # ���-. از ط�ف دی�� � R�� �3[� آ�[� را از (�

�ن زی� ���FB�3ا��- ھ� ھ�و7? از .�ک ا 
�ول �Pای ���3 ا�8، �) #��

  را �) آ��8 ����د ���-، آ�[� ��� ط��Vbن را 3/[�� و 3%�ی� #B-ھ
-��� . 

 .���2 ھ�ی وی-ی�ی ��C8ا� ھ� �) زودی �'� .�اھ�- �-
 
 
 


