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+�$* () دو�' �&�&م ز$�# ��د "!  �ءاه�ا
  :�89)  ر دوران  �7و ' �6 رو��، 5�6 �3��4ۀ $+��وز �) د

  () و�+/) ���ل �Cد �Dو�Cۀ  »ب.گ.;«و » ��.اس.��«  >��; 
 !)رو�G IJد( (� � �$�3 ر(�د# �G و () �3Gدت ر�+� 

  
  

  
  

MGن ه�� $+��وز در ا��N*ب ۀر���D� 5زر�  

  
  

 : ار���� ۀدرد د�� �
 ��ا��� 1
او �) از  . د��ن دو��� ر�D) (�دم �) :�ز# از و59 (� ">�) (�د م (�د �) روز� ()C2001&ان و (�گ ر�&ان ��ل 

P��9  �3G از �
M� وز��+$ '�Qاز  ��& و (/�� ر از�<� R/�S  د از $�7ط�C #را �+N  د در�) #� � وز () ا��ان��+$

' �ن ���V#ا�PJ () ./D 5 از ز$�"�$�  �دم (. زر$U و $�ا�J �ن D/�� :3+) ��د# (�دWN  �7 وD از  ���NW<C ن از� �

ه�� (� \���ن و از ر�] و ر�*&ار �Dاوان، از YZ+� (�د (� ا �ن و از �D�9ن �C; و از (+�Xر"� و در(�ر�  �دم 
]$�^
 2002، زر$��N)�: ،Uن 4 :� 1:,�و�� ( �ن د��ر ه�) را از $&د�4 _
+5 د��م () در ���WJ&+$  ��Y' داG' �) ا�

 ).م

  

  

 . ��ال روز �#  �دم (� ر�] :� !1��  �D�.ن �C; و ر�] �) روز را G[  � ��زد9  :2! ��� 
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  ��Dن�D�9ن �7D و در 9 _>��ن  
��a  �دم در  :4! ���  
 .ر�]                

           �+/�  �� از��W<� �3$ 51 �) در �9ل  :3! ��� 
 .� ا�c �ن زرا�' و �(+�ر� از (+5 ر�D)(ر�] \� �G# و 

  


) () :Ie ا$�اC' و  �ا واداG' :� راه� ���. �) در �ن ۀ�c ��+�7 "1ا�G) و دل را در \
^�د��ن �ن D/. در  5 ا+� 
ه��ن . دد$^�ت از (�د، Z+�$' از I���� ،;�C  �دم و  
&ل  �اد  �G�) ��f :�  *� "�ه� از  >P/C !W ">�د# "�

(�د �) ��� () ���(�S$) \�ه
��ن ه�$�ور زد# و در �N' و ��� ��cر� �Gم �) در �Gح M+�9' و �Jل  �دم $+��وز 

�# ا�'"()  ,�اق �$�G (�G�$ . (W# (�د$�)�� #�
��� " U���$ ص�,C () ،�$ۀ "�ا$��3 رخ () رو�  5 (�ز ��د�G�$ �
_

 �$���� �
 م (�ا$^� ��Y ��د# و در  �رد �N3)ز� و د"� ��ز� �M+�9 و ��1974ل �( در ] 1[��ر :�7+�7 �4 دا$>�
 ��/) در $��Gۀ او $�aم () ا�5.  �) :��)  �ا () �Cد �/[ ��دا������ �ن  
�Y� (7pر�G:� از �Cد () ��  �$�# (�د

 (� �+�Dد«: ا�) ه� ادر $+��وز�" �$��N)�: ���G ه���G ]��S: ر�c� �^$� �$� و ز �^
ا$*+& :��ن ���N+� 53ن  J+�ت ۀ�

� :�  *� ا�rD$�3  ���) ا�5  �$+' ه�� از د�' ر�G (�D$� و ��� ه�' () ا���ر  ^�د �ن 
W+  ون�+) ;�C را از ز��

�$�

�# ادا )  +�ه� �) » .(�N��$ :»'ن ا��N$) اW/د# (��$ 'M+�9 Iت  �ه����S: 5ا� ! ��.«  

��
  (-s��cا$�ن ا�5 ا�C �)و$�  � "� ام&D و ا +�وار� 'D ��<+) !W<  و  �ا () _�ر# ���� �ن 'D�� �  #ن :�ز�� .
'Gوا � دا I+\ از . ��
�ورد# و در \� �9ح \�وژ# ا� در :���� ۀا�WDرم را ��t ��د#، �$�ا () ر�Gدر $�+^) (�M از _

 5 دوام ه
�ز �N' و ��� . (�ا� رW<  tD!  �دم، () C,�ص �3' رW<  tD! �ب و ��ه�D�9 Iن �C; "�د��م
 از �9ف 2002داG' �) (�M از ��$*�$� رژ�. �9���ن �/N) ا� در  �رد  ��N! (�ز ��ز� ا��N$�rDن در ��Dور� 

از -��f $+4 �) از ا�
^�$[ $+& د��ت () ��! � �# (�د :� در �ن ا��Gا; .  �7 �ت دو�' ����ن در (��+5 دا�� "�د��
.���$ .�G Iاه�C ن�"�

 �) در  >�ور# (� ����ن ه� در  �رد \�وژ# ه�� (�ز ��ز� ا�)از $�a در �ن �/(N از ا��Gا; �

�$�
(�M از _
� .  زرا�' و �(+�ر� $+��وز را  �pح ��دم �) () "� � ا����7ل �Gۀا�
^�$[ () �Zرت �Dر� \�وژ. ��
�) w[ ����ن دو  ��N$.  �9ح ا�5 \�وژ# را ()  �7 �ت دو�' ����ن ����Dدم �)  �رد \>�+��$� -�ار "�D'رو$�G'روز� 
  �G (M��p$� و در ) ����ن (��� ا�5 \�وژ# ه� در ����J از D+,/) ه�� دو�'�W�w ا�
W) () ::  در  +�ن "1اG' را (�  5

دوم ا�
W) �9ح \�وژ# ه� () �Zرت ر��� از ��$[ دو�' ا��N$�rDن () . ه��Wر� و ه�
�ا�� (�  �دم  �! �9ح "�د$�
�$�G #د����D ا�. دو�' ����ن�
�Gق -�ار دا��p$ت ر��� در اs �M: �) .�7 (�د$� و هp

� (��ن . ��) ا�5 ه�دو  �رد ه.  )

  . �ل را (� �ورد# �Cاه� ��دw  �7 �ت و��# ��eد �) ا�5 ه�دو  $*�ر$�# () �ن

د از دو _�ن J^. ��ر ز��د و و-'  ��ود (�.  () $+��وز � �د# ��زم را  �D�Nتۀ�ن (�د �) در �Zد (�� �م :� ز +
ه�
 م در ا��N$�rDن ��ر ��د# (�د و �ن د�*�� �) 1960دو�' ����$� �) �x,S�  �W ا �ر ��و� ا�' و در دهۀ 

�

��� و �ب و �C; ا�'، �CاهI ��دم �)  �ا ه��اه� $���<

�س ا �ر ز +G و ��ر ]$�^

�� . ه��Wر ا�G� ا�5 دو

. � �Gن را ا�
^�$[ (�eدازد (� �$W)  ,�رف ��C �$���� YاهI  �ا -��ل ��د$�  >�وطXن ه��rD5 از �4 دو�' ا+

G�" د# -��ل ��دۀ�) _�3ر��$ Rp� .او ه (� �
�� ا$^�م  � .   �/W' را �Cب (/� ا�' :�6�7 ��دم �)  � را ه��اه� �
 .  (� �� �ن �Q:� �) دو���ن ����$� :�ار; د��# (�د$� راه� و��G 59.2002_�3ر $�Y در ��ن 

) دا���  ��� ا +�D 5ه
](��ز�  �ا�M) ��د# (� xSG وز�� J�Z[ +��. -�! از ه�) () وزارت (�ز�و-�� () ��(! ر
از ا�5 او . �9ح �ن \�وژ# را در  +�ن "1ا�G) و �4 $7! ا(��ا�� را در -+� �4 ر���ۀ د# YZ�) �� () او :��7. ��د�.

) ا��س :��W  �  ��6�7(� () ر���' ��ر:�"�ا�D  ه� $�ع ��4 را ()  � داد و را��� ه. (ۀ\�وژ# ا����7ل ��د# و و��
 �
�Gر  � "1ا�+�C7) را در اp
  �Dه�� :�\�"�ا (<ا��س �ن $7 () (� د����D)د�) 5 ��4 ا�5 وز����C� ا�5 او�+5 و .(

 و ه�� ��J) دو(�ر# (� ا�>�ن  s-�ت $���+. و ا �W$�ت :���!
] �9ر� (�د �) (�M از ا$^�م ��ر-�ار  � (� �-�� �Dه
��ر ه�� ��و� . �� ا$^�م ه�  +�ان و �9  +�ان وارد $+��وز P+�p: ..��G �ن \�وژ# را (� ا�>�ن در  +�ن (*1ار�.

) ،!W<  ر�+N) ال�J' او�6ع و ا�ص �7 �:� �ن \�وژ# در  �ت \�$&د# روز :�,S ��<+) ه��" (� ���Y$�� � �" 
_�ن در �ن ز �ن در  
�P9 دور .  (�د و �C; () \���ن ر�+� در�) ��$�� "�اد (�Q  � رD' در �D�9ن ه�� 50���Gاز 

 در��ر در ۀه� _�3ر  � () اD�6» �0ر�0ر� «ۀ$�، در (�ز">' از $+��وز در  
7pد�' ه
�ز �9���ن از (+�D�$ 5) (�د
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� .��+�D5 �&ا��رت �9���ن ا�G�$ و (+f- 5از _*�$*� ا� ({.
W+  �a$ ف�Z �Y� �9ل و ، +�ت (�G�$ 5ور$) ا� 
  .:Y,+! ز��د  � ��(�

 ���[ :��) ا�' �). \| از (�">' () ��(! P�9 و��# (�ر د�*� () �fJر وز�� J�Z[ (�ز ��ز�  �ا�M) ��د�.
 $7/� از اوراق "�>�# را �$*�#.  \�وژ# را $+& ". ��د# (�د$�ۀ ه�) _+& را �Dا �ش ��د# و ر���ا�>�ن در  �ت _
� روز

D�6نۀ() ا�G ' �C ���� ت� �/M   P��,: ن�G د�C xSG #د�. �) از �6ورت ا�5 \�وژ�� Iاه�C #��7. ��د: 

�ب وز�� �C ]J�ZاهI  � را -��ل . $���
� :� ��$[ ����ن و �� ا:��د�ۀ ارو\��� در  �رد :���! \�وژ# ا��اد� $*+�$��

 ��م ا��
MY) را (� ۀ�وژ \��د# در 5�6 ��د �ور �G �) (�ا� او �4 ه�Y) و-' داد# �Gد، ز��ا او (��3  � دا$� �) ا�5
. از ��$[ د�*�  � ��M��p  '3ت  �7 �:� �4 \�وژۀ د�*� راه� ��' ��Gل �>�ر (�د�.. �-�� ��ز� در  +�ن (*1ارد

J () #ل (�ز ه. -�ار و����G ب در (�ز ">' از�+D�G ز ��ز��) ]J�Z ر وز���f!! !.��G .� w ا�5 ز �ن �: ($�Y�
(+f- �*ر د��) ]J�Z ب وز���
�Y" ]J' �$*�# وز�� Z.  را �Dا I و اوراق \�وژ# را (�ا� (�ر دوم ". ��د# (�د�

:»��6�  ��G #ن (�دـه�ن، \�وژ�*Y/� 4�$ I. «$وژ(� در�\ ($ (� .+�C�� (���  د «  � ۀ] و� را�^  ��+Jا
 ه+� -�(! :��1 ا�' �) �
�ب وز�� J�Z[ در ����ن Z��' ه�. ا�'» ����Cر ه�� زرا�' و �(+�ر� $+��وز

�
� ��Dا� را -+� د (/,+D �� و (^+�$ ،'��Z �: 'ا��S+�$ را ��:�W� �� و 'D�*+�$ ��Gدا�� . () ��<+) رد او�C�)
و-��  � ا��J 5�' . اs�Cط در د��#  �  �$� :� (�� رو� �4 \�وژ# در �4 وزارت، �$3. در وزارت (�ز��ز� -,) و

 4� 5+
() "�MN  ��-� (�Yد . وز�� ��Y� �)' ��د� $�ا(�G، 6+�ع و-' ا�'را د���.،  ���) ��G. �) �� و (�� (� _
�-�� �Dه
] �����Y $�ارد و :� �Jل �) وزارت را از \� (� : "ا���د \�ه
��ن ��(! �) از :/��&��ن �ر��$� Z���W+  'د 


�C xSG (� 'Nد �Gن () ه�+5 د�+! (�ا� �-�� �Dه
] "�W�� ($�*� (� .+�Y �)  � () �ن $+�ز دار�. ا." ا$�ا�C) ا�'�
�
�Nه �

� �) دو�' و  �دم ا��N$�rDن () ا�5 \�وژ# $+�ز ���$ P��,: . ت�M��p  را# :���! و �)��W  5+
(� �Zور _

(�ا� J,�ل _
�ن $� ) ا� _�3ر (�ر د�*� () �ن وزارت  �ا�M) . $���3 و ��ا$^�م :P+�p ا�5 \�وژ# (�ز  +*�د��

���د�. �) ه� (�ر� ا�5 ��ر ��_4�Cا$�ا �  P��M: () ���$ () در "�د�� و�� $) .  را�Z ا�����ا$^�م $� ۀ (�   ��

ز�G () ا ��f وز�� (�ز ��ز�، (/W) () ا ��f �4 :5 از  � �ر�5 \��+5 ر:�ۀ �ن وزارت �) در  ^� t (+5 ا��//� ار
sف ه�ف  �؛ �) G1" () ' �C' ز �ن () وJ�6' $>�ن داد �) C . $+��وز $�Sردۀ$�اG' و ه+X*�ه� () درد \�وژ

 ]J�Z ن (�د؛ ه�ف وز����N$�rDر!  �دم ا��Mا�� tD�
  �YJ ان (�د و�*��rGاه�اف دراز  �ت ا P+�p: . .3$� �) از �M)
ا�5 ه�) $� ا +�� در ا��N$�rDن () ����ن (� ">�) \�وژ# را () ا����ت �/�� و () ا���$�رد ارو\��� (� :>����ت، 

�ورد# و () در :���� ۀ� YZ �Z�) () ز(�ن ����$� () ر�Gت ��ر و ه�)  /&و �ت �ن در -+ �����ت، $7>) ه�، �Zر
�� در (�رۀ ا ��$�ت اJ+�ى  ^�د ����Cره�ى زرا��� و �(+�رى و"در� ز�� �
�ان +
S: ت �/�� و�M��p   5+ �: ب�

�G ]��S: اى ده�ت�) �$�+ �Gوزۀ���+$ '�Qر "  و�MG د# و�� (���:"�\ از دور$��ى �G1" �� از �Gۀا +�، :�او �) 
#��G ".ود�&Dن ا� () ��W<� �3$ ر���. را در ز�� :,���� از (���: (� �$��$ (�Y"�$وژ# از ����$� () در� () ۀ�\ 


�ار  +�زا�� �Zرت "�D' �) $*�ر$�# از ا�5 +G ه+� $��79 و ا���د�$ �+
��IG د\/�م ا$^
+� ��رف $��79، ا$^
  .�'دو���ن �W<�  ($��+�Z ا

 ا$��7�� �) ۀ،  
�(t �ب و  �+� ز�N' در ��(+
در ا�5  +�ن روز� �-�� دا��� اR��� ��J $�ر���$� وز�� ��(P �(+�ر�
 �دم $+��وز از او �CاهI ا��ا� �ن \�وژ# را ��د# (�د$�، () د��D ا�
^�$[ :/�Yن $��د# و �CاهI ��د �) ه� _) زود 


�# ارا}) و از �ن �9ح د�Dع $���+.�>�ر () ��(! (+�ور�. و �$�ا () :� \�وژ# را
_�ن  ,�رف :�7+�7ت . ه�� ��4 �

� (� �ن از �-�� ) ،�G �  دو � "�ان :��م �Y� �  د�.، (�ا��) (�Cن \�دا�rDا �Y$ �7 �:� \�وژ# را :� ا�5 ز �ن  � دو 


� �) ا�>�ن . $�ر���$� �CاهI ��دم �)  ,�رف ��Y دو $�Y را از (�د�ۀ �ن وزارت (�eداز$��Y" ن «:در ��اب�
ا�
$�_�ر ا�
^�$[ (� �4 دو�' ����$� راه� ��(! ��G.  *� وز�� » .��G _�ر# $���+�، و-�� () ��(! � ��� (�ز "�  � ز$+.
 وزار:�S$) ه� (�ا�  �  M/�م (�د، (�ر ه� $� (�N �ن_�ن او�6ع . J�Z[ در  �رد  ,�رف ��Y  � ه�"& �D�J $&د


�ب وز�� J�Z[، �-�� د� ($�S:ن وزار�"�
ا��� اR��� ��J $�ر���$� را از -�! :�w+� ��د�. �) در روز  ���د $���

�# و  � �ر�5 ذ��(� را د��ت $���
� :� (��G �)  � �ن \�وژ# ر
ا () �fJر ه�� ذ�sM-) و $���
�"�ن (�$4 ه�� :���! �

  .اQت �Gن \��� ارا}) $���+. �ه�) ��D�M  �3$ و () �

�ب وز�� J�Z[ �-�� دا��� . �ق �
�Yا$| �ن وزارت ���G t$�:ر�+� و  ����5 در از  ���د �Dا () ه� �Jل، رو�

اR��� ��J $�ر���$� (�M از �4 (�Z �<� !r+��$) و  �$�# $���G (�  � () ��ض �$W) در �ن  ^/| ا��Gا;  � ��د، 
�" ]��0 �a$ در�-�� دا��� $�ر�(����. د�� و  � او را :� ا �وز د�*� $از (� �$���Gا$�# ا$� در  روۀ ر�C درس ���
ا$>


 () اspZح ا$�M  �)�S+5 وزارت د�Dع ۀدر ��(+
  () اspZح ا$��7�� وز�� �(+�ر�،  
�(t �ب و  �+� ز�N' وۀ��(+

� و ا�5 _) �^[ ا�' �) ر�G) ه�� روا$>
���، �(+�ر� G��+  ن��N$�rDا$�ا #�G 4ع  /� _) -�ر $&د��Dو د .(! ()

اQت  ����5 �+�ت �ن (+�ن ��د# () �} � \�وژ# را (� :��م �&. �ا; ��داو  M+5 ه��ن وزارت در  ^/| ا���Gض 
\�وژ# . \��� ارا}) $��د# ()  �ا�t ا�rD$� �4 �4 $7! در� و ()  �ا��C tر�� $7! ه�� ����$� \�وژ# را :��7. ��د�.

�4 $7! \�وژ# از P��9 وزارت . ���! �ن  �5W دا$�G (�N �رد د��eNX ��ا$[ ا�rD$� و  
�(�C tر�� -�ار "��D) و :
�G .��7: !)�� رت ����ن در�Y� () |$ا�Y

�"�ن . �(+�ر�،  
�(t �ب و  �+� ز�N' در �Dدا� �
"�G1) از ا�5، ا��Gا; �


�# ار
� !���: t)�
. ا}) "�دد�Cر�� �CاهI ��د$� �) ه� _) زود :�  �5 ����$� �� در� �ن () ا$*/+�N :���) و ()  
 ��Y�w$) وزارت �(+�ر�،  
�(t �ب و  �+� ز�N' $��ا$N' �4  >' \�ل � �د# $���� :�  �5 :�7+�7ت  �7 �:� \�وژ# در 
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 � در ��ف دو  �#  �5 :�7+�7ت .   � ا$�ا�G (�Cۀ��3) � (� �ن ا�5 ��ر ه. ((
. ��(! () ز(�ن ا$*/+�N :���) "�دد

*�ن و "��
*�ن $+��وز �G# (��G، �$�ا  :P+�p �نا$+�# و () ا +� �$W) �7 �:� \�وژ# را () ا$*/+�N (�"�د<: () �� �C 

  . را در -��ل $�اW�'G| ا��M/���(� ����Dد�. �) ه+� $�ع ذ() وزارت ه�� 
Dو�\ ��-� �M) ��
 م �3' :�او� () ����ن 2002 ��(P �) در \���ن C&ان ۀ+�Nر ا�Gف 0
� ا��J ز� وز��  ��+_

  $+��وز از ا�
^�$[ �CاهI ��د$� �) ا�>�ن را  s-�تۀZ �9���Y/: '$� در را(p) (� \�وژ (�د$�، :>��R �ورد#
�ع Z () '��� IG���fJ 'ر�  5 (� ا�>�ن در  ^�. اQت �Gن \��� ده.� $+��وز () �ۀ و در  �رد \�وژ��د#

  +/+�ن دا�� (��ورد �G# (�د �) در 33\�ل ا���ر \�وژ# در �Jود .   �رد :��) ا�>�ن -�ار "�D'#درازا �>+� و \�وژ
-�ار ا��3رات �-�� ا��J ز� ا�5  �7ار \�ل در �4 $�('  
�aر �G# $�� :�ا$� () . �9 _
�  �P+�p: !)�- (/J (�د

و�V# �) �3' ر�G  ��ازن  �/W' (�ا� ه� و�Q' �>�ر (��� \�وژ# ه�� ���ا$� �) ه�)  �N/&م \�ل ا$�، �9ح 
�1ا �-�� ا�Gف 0
� ا��J ز� ا�9+
�ن داد$� �) :���! ا�5 \�وژ# () :�Yر�P .  -�(! \��1ش (�دا��a$ 5 در�' و. "�د$�

 ۀ�G ' �C �Nن (���Y. �) �$�ا �6+�(
� (� �ن از ا�
^�$[ �Cا�' :� �4 $7! \�وژ# را () ز(�ن ا$*/+.  �5W ا�'
و�� از �ن  ��Wب و از .  >W! \+�ا "�دد م ا$^�م داد# ا +� وار (�دم �) راه� (�ا� رtD �ن ��W 2003(� در �
�ر� 

�ن \�وژ# ا�Jا�� $+� �# t��G "�د�� �) �-�� ا��J ز� از �ن وزارت �
�ر ر�D) و در ��ض او �-�� دا��� ا��J () �ن 
از -��f روز"�ر _
�� (�M در �
�Yا$�N در ه��
� ��W از دو���ن ا��J را �) $�N' . ���� $&ول ا�sس �D �د# ا$�

'7YG 5  ()ر دار$�، د��م�+N)  .د�) ��Jد�*� �3' ا��ا�  ��3 راه� ��(! و د��ار (� دا��� ا (�Yا�5 دو�' :� �4 ه .
 5 �) ه
�ز در ��دا� �ن \�وژ# �0ق (�دم، $7/� از �ن را () �ن دو�' داد# �CاهI ��دم �) �3' ا��ا� �ن \�وژ# 


� :� $+. $*�ه� (���$ Iاه�C (+��  م���  ���� ]J�Z از$�از وز���
دو�'  �J � . ،5ل "��
*�ن و :>
*�ن $+��وز (+
�-�� ا��J را �$�7ر () :
] ��د# (�د �) �� ا$^�م �-�� ا�G ��&"�$ ��J �) (� وز�� ���Jات �) در ��(P وا�� $+��وز 

�
ز�� () در \���ن  >�ور#، ا�5 �) و. �)د و از  ��6ع �"�ه� �� ! داG' و وز�� ا$�ژ� و �ب در  �رد ()  �Yه�( $>+
'N+$ (�C�� ن�G 'ام ��ر� از د��� Q�J و��د $�ارد x+,S: ا�5 $�+^) ر�+�$� �) _�ن .  

�وژ# را در ه� ا�5 \(�د ر�D) (�د، () C,�ص �)  � (�ر $+��وز (� ۀ $+�� از ا +�  5 در ار:��ط \�وژا���) :� ا�5 ��

� ه��  ^� t ا�rD$�3 و $�3د+�G�C ه�� ه�� �/�� ����$� ارا}) ��د# و IS) و (�S+*$اوا$� را در  �رد �ن (� ا�D

  .�/�� �$�ا $+& () $>� ر��$+�# (�د�.
 م  ���W/3  �f () ��اغ $*�ر$�# � � _
�$W) "�ه� در �C�YG$) و "�ه� در �C$) (� �ن د�' 2005() ه� �Jل، در ��ل 


+R ا. و "����ن (�دمJ ��-� (�دم �) #�$��G1*$ ($�C دو روز� را در �W� #ف :�ز�<W$وز�� �ن ز �ن وزارت ا ��:
�
�D�" اغ  �ا�� �D�<W$ر� در \�وژ# ه�� ا�W�9 ه��C () ورد# و� R��<: د#  �ا () . ده�ت () ����ن��$ Rp� ا�>�ن


 $+��وز M  ]��9/� �ت ۀ^�$[ (� �ن وزارت و در C,�ص \�وژه� ��رگ د��ت ��د# و در  �رد ه��Wر� ا�
. � (� (�د _
�$W) در �3G ه� ��رگ () �Zرت ���! (�ز ه. ����C�YG 5$) �Gم(� �$W) وZ t6��  C 5+/. "�د��$�

�ل �9 _�3ر () ه� J. و�� (� �$3. �-�� ا:�� �Rp ��د#  
��M) 5  �: �$�$�  �a از _
� ����� از �C ($�C�YGرج �Gم
p)در را (X$� ص \�وژۀ���' ه��,C () ز��ز��) ۀ \�وژ# ه��a$ () زرا�' و �(+�ر� $+��وز  ' �C � � �  م�

� �) در \���ن �-��.  �Dاوان �Gن -�ار "�D'ۀه�ت () ��ض ر��$+�م �)  �رد �s-وز�� J�Z[ ا$W>�ف د�Y" ��:ا 

. وزارت ا$W>�ف ده�ت  �5W ا�'" ه���N*�  /�" ��� � ���ا$� ۀ $+��وز در _���ت (�$� ۀا �Wن :���! \�وژ

) و��# ��eد�sو# (� ا�5 �
�ب �Gن () ا�5 ��+�Yۀ$� �) :� دو ه �

� :�  5 وارد ۀ د�*� (�ا�  5 د��:���Y+  ر��� 

و�� از �ن ا��ا�:� �) و��# ��eد# �G# (�د ا�Jا�� $+� � و �ن . ��(! �Gم و (� ا�>�ن در J! �ن  >�Y  !Wه�) $���.
از ��$[ د�*� ا�>�ن . د��:
� ) �) -�ل داد# �G# (�د :� �Jل �) از �ن (+>�� از دو ��ل  � "1رد،  �ا�W$ '/Zد# ا�'

N  ���) .ه� �$�G �  !�7�  رف را�M  ن  � � �، ، و�+' وزارت��N$�rDدم ا�  �� �) ��) �s) (_ (� م $��د�/M  ($ور

�C �  'Mاه
� ! در; $+�ز 
�� ه��  ��م ز��ا ا�>�ن (�Z بs7$4 و ا+
S:و��W�و$+4 و ا��W�3000در ا�5 �,� ا 


� و "��
� |+�w: �
 از �9���ن (�(��
� و ا"� $) �>�ر  � _�7ر د�*� () �7D�  �+N  ]7+' را در ا�5  �ر�) د�
'D�+ !  

ه� و G[ ه� در _+5 و 5WG ز �ن $� \���  +*>' و او�6ع و59 :�ر و :+�# :�  � �G و �Gت (�د و (��5 :�:+[ روز
 زرا�' و ۀ ا +� :P+�p \�وژ() ا��G 5ح. د�Jت �D�9$��3 ر�] در دG' ه�� �
�ب �0ب �>�ر (+�اد (+>��  � $��

�(+�ر� $+��وز () :�ر�U از (+5 ر�D)  � رD' و ه�) روز# �C ��3��Cب زرا��� (+>�� ز�� ر�] $� \���  � �G و�� 
'Dدل  5 ه�"& (+�ون $�� ر U

�Yا$| (+5 ا��//� در  �رد  "2006:� ا�
W) در د���� ��ل ، ��دا� �ن \�وژ# از ��

 ��د$� :� ��C ./- 5اهJ�ZI[ ا "�دا$
�"�ن �
�Yا$| از. در ه��
� دا�� "�د��" �7�� ا��N$�rDناو�6ع ا 
+�� و ��ا�' ا$�

�ا$� $���.ا$W>�ف ۀدر  �رد ا �W$�ت (���7S� |$ا�Y
_�ن و�Q' $+��وز .  ا-�,�د� و��Qت ه. ����N��\ �) �Jن در �


� (�D' $+��وز ه. �Sۀ���J ا�'، (
� (� �ن در �Jل \�وژه. (� \����Nن ه. _ �
از -��f روز "�ر �) در �ن . 
�
�Gا; دا��Gر�&� ه. ا�) (��WG ( ���  و ���� ��s  .$�C ("�� �N�و �sاز و� �Y$ ا$| دو�Y
� . (� ���� .$�C

 ��$ ("�� �N�و P��9 ن \�وژ# را از� P7�: () ��+ ا ،'N$دا �  #�$�<
دو�' ا��N$�rDن را (�P دو�'  &دور و د��

�ا$� ه� و در ����ن ��و�� در . د��S� ن���\  �f� د �) _�ن ا�>�ن�e� #) (�ر�&� و����WG .$�C ه� ��و (


� (��ن () ا��س  Y/W+' ه�� ر��+) ،�
�Nه ("�� �N�و �D�<W$ن \�وژ# ه�� ا�+Nوز را ۀ �) دار$�، \�وژ�����+$ 
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�ل ��ام ا-�ا � در ز +
) �Zرت $*��D) از ا�5 و��# ه. ا�
4 �4 ��ل و دو  �#  +*1رد و�� :� J. د�'  � "+�$� رو�
  .ا�'

 ����Cر ه�� ز�� (
��� �>�ر () �NJب  � ���، () اspZح ۀ $+��وز �) از ��/ۀ(���G 5ح رو5G "�د�� �) () \�وژ
 ۀ�W  �دم $��د#، _+&� (+>�� از �� ا���W$ �:�Yد# و �c(' �G �) دو�' و �WJ ' ا��N$�rDن در D ا$�;دو�' ا��N$�rDن


�� در د�' (� ��$�N+$ ه� ��
��Cر (+*�$) دار$�، () ��� �+���دن WG. ه��  *� �) �� در�Zر$>+
�ن درو0. ا�
دار# . ��ز$� �+[ ه�� \� �Cد را \�:�  �  () �Cد �� *� I��C �0>�) (�د# و�C��  /+�ن ه� ا$�Nن ا�5 ��ز +5،

��� () و��د �ورد# و �7D در �WD زرا$�وز� و   ��M�Nا:� و �0ر:*�ان �Cر�� (�$� ه��  �D+ۀ �ران داC/� در ادار

�() ز��. _�eول دارا�� ه�� �� ) و \�وژ# ه�� $���>� از \�ل ه�� (�ز ��ز� ا$�) ($�*X+ه�� ا-�,�د� �>�ر ه 

 #�G (�G��" رانQ�N*

�ن و ���C ،�W/N  �+0 دم ه��� 'W/�  ��+/� و در رأس وزارت ه�� (�D�*$ رت�Z �3��:
�Wو در ��0�0 د�����ا�� () :��ه� �>�ر  ,�وف ا$�ا$� �) در ه� (�ر در ه���Mا�� �) ح دو�' . ر�spZا"� () ا

 $+��وز :P+�p  � "�د��، ا �وز $) :
�3 د# ه� ۀزاد و �4 دو�'  /�  � (�د و \�وژا��N$�rDن از -+� ا��رت ا��$[ �
 $+��وز J�Z[ ��ر $+& ۀاران $�Y در \�وژ�  �$�، (/W) ه&ه&ار ���[ ز +5 از :�Mض (�د و :^�وز ر�] در ا �ن  

'D�+  Q�) ���� �: اد �0ا���  �+��: �p� و #�G . �)5ا� () (��: N��  ت� �/M  ن در ۀ�) -�ار�
  /!  ��� ه�+5 ا�

� و در ا$��aر ��4   م �Jود IG  +/+�ن $�Y از ه.2008ز ��Nن <� �  �*
 روز ��Gر� �Cر�� ه� +3
�ن  � "��

�p: ،�

� � �
� !J �-! را از (�('  �اد ار:&ا�ت  �دم  sW<  .� 'د� 'N$ا�5 \�وژ#  � :�ا P+ . () 5و# (� ا�s�
  .  ��ر را  ���N "�دا$�ۀ) �Zرت ���� رد  �ز  � �G$� ز +
�) از ا��ان () $+��وز ( ��# ا� ازه&اران :5  ����3

 () (� ا��
��� و (� :�Yو:�  �G #�+ 5+��N# (�د �) () �Zرت �/�� �
^ زرا�' و �(+�ر� $+��وزۀ() ه� �Jل، \�وژ
()  ��N (� �ن \�:�� از ا���Yت $+
�اC' ود��*�# �WJ ' رو(�و "�د��# و �� ا$^� . در $�W$�+Nۀ دو�' ��"+� �G# و 


+�#  �$� را"�ش ز �$) �ن :�ا$)G �$  .'+M-و  �ا (� �ا�5 وا 'D) ر�C�� ��Wه�� ا +�  �ا در �ن  �رد (�ر� (�Gن  ر
.$���) �<$ () �
از ا�
W) $>� ه�)  �p�[ \�وژ# �6ور و . دا�C�) �: 'G از  �p�[ �$�ا �3' �"�ه� و9
�اران ار��

:� ���� (�ا� ��# ا� -�(! Q ،'N+$ .3Dزم دا$�S  .�N,�� از �ن (U���$ IS ا�5 :�7+�7ت را �) �G ! ��� +�ت ا�5 
ا���) ا�5 ��ر (��� "�C � . �*�NN ' و9
�اران ار��
�م -�ار ده. و ا�D�6ت ��:�ه (N+�ر\�وژ#  +*�دد (� ا�C,�رات


�7p و �p  (���+\ .3)�[ \�وژ#  +*�دد  )pدا$�. را(�*$ !W<  را ]��p  3. �نD �*�NN" 5ا +� وارم �) ا�.  

7p) ا� از �+��Nن ا��N$�rDن \�دا�C) و در (IS ه�  �+J () وز��+$ '�Qو �D�M  () اول IS) و در�
� دوم و از ا�

�$ �W  '�Qت ا-�,�د� ا�5 وsW<  () ر��م��C�� د�^  ��+Jص ا�,C ه�� زرا�' و �(+�ر� �ن �� �ن () �د# و در
در \���ن (IS ��م �� دارد �� "G1' ����� را �) در ����ن ��ر در ��J) ا:�Yق . �Zرت D>�د#  �p��� ارا})  +*�دد

  .ا�C ' �C #�+�Dا$
�"�ن "�ا � ارا}) $���.
  
  

 '& اول�
  

  ����وز ��ز+��� در ��*(
ن
  

 :او0
ع .-�,� ��*(
ن  1
� ���G (�C# �) در J,�ر ��ه�Nران ه
�و�I در ��Gل و ا �Dو ا��Dد# ۀ �
�ب �0ب ا��N$�rDن از �J�� 4ۀ�Jز

$��Nق، ��ه�G3�� ه�� �� �ن ا��ان در #�� (/N/� ب و�
 و�+t �) ۀا��J 5ز). 1$7>) (�0ب -�ار دارد  �/+��ن در �
 ا�D �cو ر5�D �7�9ت ز +5 در ا ��اد ��ه�Nران ه�^�ارش () و��د � �# �G ! دG' ه�� �0ب و �
�ب �0ب در


�ب �0ب ۀ ا��J 5ز# در  
7p.�>�ر (�د#، () �Zرت ��� � از ��Gل و �Gق () �9ف �
�ب و �0ب  ��! ا�'� 
در ��Gل �0ب و ) G'  �ر"�د(در �
�ب و �
�ب �Gق و دG' ه�� �
*� ) ر�*��Nن(�>�ر �G ! دG' ه�� ر�*� 

دG' ه�� ر�*��Nن و  �ر"� :��� در��� ه/�
� از . ،  � (��Gادا ) داردا ��اد دG' ه�� �
*� �+��Nن �) از ا��ان 
از �
�ب �0(� ا��N$�rDن و ا� >�، J,) ��. زر# و \�N$�� زر$��N+�+  #�+ �$ Uن (����ن �) در -. "ه���*� ��ا  +>�$�

 �-�G (+G�J از ���N-ا��ان ا �وز رJ�� 4� (�G1" و در �
W+  ا��Jۀا ا P9�
  ! �G (� 'D�*+  �) را در ��M+و� 

� در $�ا�J ۀ�Dدر \��+
���5 $�7ط �Jزۀ �Dور). �9)، ص " (ه/�
� و��p و �s-) ه�� -
�ه�ر $+&  +*�د��M� ن��N+� 

 C+/� \��+5 ا�D+�# � ه/�
�در�� ��p �) از)  �+/�  ��  �(�J1350tود : و�M' ( زر# �01ب �+��Nن �(��&ه�� "�د
5+WGم 2ا�'، ا�� ) 'Mود : و��J5000t)�  ��  �/+�  (و ه� �ن 3، ه� �ن �
 �
+  &+$ �
 ��(�ر� �) �$�ا ه� �ن ه/�

                                            

��Nد# � �#� "�د () ز(�ن او���N�3م �3+! �� �ب ا�Y  () �. 1
  

 � �$ �  5+WGرت  �-' ز�� �ب  � رود ا�Z () (� ه� �ن را �Gا�J ) �27)، ص.( 2
  

.�Dه
] ��+�. G' و �� ز +5 ه��ار را ه� �ن �� ه� 5 "��
� د 3
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 از   ����1807(! :  N��7) (  �� ا�' 500ار:�Yع ارا�6 از ��p (�� در ا�5 $�ا�J ���� از . \�ز; -�ار دار$�
��J) �(*+� در��� ه/�
� (�  �Mو$+5 �ن �) �G ! . �) (��� ����ن �ب ه/�
� (�ا$�N "�د��# ا�') دارد��p (�� ار:�Yع 

�ر �(��3 رود�C$) ه��  �1. � از �4 ��م ا��N$�rDن را در (�  � "+�د��G�Cود، �Dا# رود و ادر��G �  &+$ 5Wد، (+>
 � ] 50، ص 5[ �+/�  �� 200ا () �9ل  ^����  (�N) رۀ �) �Jز4 ه� �ن ه/�
�ۀ$+& () ا��D 5ور�D*+�3 در �Jز

  ). 2$7>) (��زد و از �
�ب () ��Gل ادا )  � ��(� ،  � ر�&$� 
  

    
  .$7>) از $*�ر$�#.  �(*+� ه/�
� (� ��ل $��NWرۀ�Jز : �D ]2.[   123� 2و ا��Dد# �
�(�rب ا��N$�rDن ۀ �Jز :123�1 
  

Cدر  �# ه�� ا�
G�) (�Gود �ب  +�ا�G�C ا# رود و�D ،5W�3ر در��ه�� ادر�) ان و ��0ز&C �+ . () در (�-� ا��م ��ل
�/N/) ��# ه�� دورادور �Jزۀ �+��Nن  �$t د�Cل ���3ت (�را$� (�اN �$�<+  4<C  . !C+� ����ن�Zرت ا��� در 

�G�) �  4<C (7p
دور# ه�� "�W+����+� (�G1 ز�� �ب -�ار ا��J 5ز# در . �Jز#  +*�د$� �) در $�+^ۀ �ن ا-/+.  
 �اد  در دور# ه�� (��M، ا�5 :����ت (��� �) دارا�  �اد �ه�W و. داG' �) در �ن :����ت (��� (���د � �#

��fد��# ا�' ا��" &+C !Z�J ب زرا��� و�C ه�� ;�C و (��� () و��د � �ن #�G #د���D ،'� . رامQ�3 (+5 د
:
C P9�
  �fM) در U$5 "� ا$�}���3و زر+M  و��د � �# ا$� �) دارا�  �7ار () � . (�C�� .ر"� ه�  'G�3 در د��C 5ا�


�t  � "+�$� در ه�+5 ��' در ��J' ا$�. �G# ا$�  Iو��

+a� ��3)� 5+. ز�& +
� �) از هXه� . Iو��
دا 
) ه�� ه
�)،  �$t ����ن رو� ز +
� �ب "�د��# و از  (&ر"�ا$) ���G (�C# ا$�، $�Yذ �ب را  C�� ���N ا:�7ل ���Dۀ�) از اJ^�ر

�

�sو# (� ا�5 _�ن $��:�ت در ا�5  
�P9 ���� و��د دارد، :�S+� �ب از ا�P��9 5 ه. . 6+�ع �ن �/�"+��  � �

�ب �0ب �>�ر �) _
���Z 5 �+/�  �� �9ل وۀ��Dداز ه�+
�و�' �) ا��J 5ز# و�+�D tو ا. �Zرت $�� "+�د�  


�P9 ا�5 �(��3 ز�� ز +
� .  �(�ار �) �+�C '+Yب دار$�، 0
� ا�'ۀ () ه. \+�����ض دارد، از �7�9ت  �fM) در ��J
�

W+  ران�D د () (+�ون�C ت�- () (�Gر -�ار دا�<D �0ز  +*�دد ز��� Iو��
��p ا��D�� ]+<$ �9�C () . 5 �) از ه

 P�� ن در��N$�rDن ا��N+� در �
�#،  دور# ����$+�3 �) از _�# ه�� ��W) ه��. $�  �� -�ار دار12 :� �10(��3 ز�� ز +
 -��. ۀ�J 5ز# (�ا� ��G +�ن از از 
ز��رت ا +�ان J�Z[ و _�N$�Sر ���G 'D#، $>�ن  � ده
� �) �(��3 ز�� ز +
� ا�

 �
�D�" �  د# -�ار�Y1[ �رد ا��.[  
 داد# و I7$ ه��  ��' و  
�Y در �Jز# �Dو ا��Dد# �
�ب �0ب ا��N$�rDن _
� �� ! ا���� �M+�9 د�' () د�' ه.
  .ا-�,�د� را در ����Cر ه�� �M+�9 (�ز� ��د# ا$� �) ا��W� 5 �ب و �ن د�*�� (�د ا�'

  
ا�' " رود�C$) ه&ار C�G)"در��� ه/�
� �) در او��� (
�م :� �$' �� ا��� 
� ��د "�د��# و () -�ل ��ب : در�
� ه���4 

 �+/�  �� �9ل دا�G) و از _>�) :� ده�$) () ��3��C ا�rD$� ����71400 �) دراز :��5 در��� �>�ر (�د#، () �Zرت :

�ب ه
�و�I �) از .  �+/�  ��  �ز  >��; ا��ان و ا��N$�rDن را  � ��زد�G�) �  P/M� 50 و �Jود � �J��3 $�ا)�

t�
  �+*D�) P9�
 +  �

�t) �ب ا�Z () (� �$&��40N$�rDرت :����7   � "+�$�، () ه/�  �Z در �
. ��ن را ا��Jا  � �
ه/�
� در (�C ��Q�) ISد �ب ����، (��N (�ر���W، دل :
*�� . (� �ب �Gن (��3D در :�(��Nن در��� ه/�
� �D�9$�  +*�دد

�
در W+��J) در (��N و��p و \���$� �Cد ه�+
W) . دا�G) \+���) در �Cوش ا�':�  و �G و �Gر و ���0 و ��0�0 (/
، د��D Iاخ و �Dا��C "�د��#، (� �$W)  �7ار �(I \+���) (+>�� )5:,��� (، \53 و \3
�� �G# () واد���3 و�+t  � ر��

                                            

.ه� �ن \�ز; را $+& ه� �ن ه/�
�  � �Cا$
�.  �J ! �Gز# ه�� �Dو ا��Dد# ا�  +*�دد �) �ب ه/�
� در �$�3  +��&د 4
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در (�M (در ��ه��+W) (��N ه/�
� (&رگ  � �Gد .  و�G ��G� �C I��0�0#  � رود�Cوش � "�دد، �G و �Gر و 

�P9 و�+�M را در دو �
�ح از ��م . �ن (&ر"�ن �G� �C ا�C+�ر  � �
�، _)��ه� :� �4 �+/�  ��  �
(� ا�
W) ه/�

��C>�5 ��&  � "�دا$�، ه&اران "��
) را �+� و :>
) ���ن (� ��Gر� را �+�اب  � �
�، در �Cد �Dو  � رود و از 
 _�3ر ۀ  
�7p) "�ه� J^. �ن دره/�
� (� �ب �Dاوان . I ر�� \
�ا�G) $>�د��Sوت ���Dد� �� $�� ده� :� f+Dا�5 

 �: 4��)20000 (+$�c 4� در ]MW  ��  ) 4�15 ص (7�9 I��C �$Q�9 �+N  ر��، در �  'G1" �) ت ز +5 را�
�C ا /+�$�3 ��لG+'ا� (���د �ورد# ا� ($ا�Wر��) و �+D �\ ن :����ت� !,J�  در . �#، () ه���*� ���+�# و از


�# ��J هD�: ه� (�د ه�� ���NW<C �
$�G�\ �  [ش را از ر���N) د# و�� I$را ��ز �
�/ )���,:6.(  
  

    

  . م��N)�: ،�&+S)�2005ن   در��� ه/�
� در او-�ت :5! ��� 
 ��� !6: �N) ه� ر�] در ���NW<C در �
  � در��� ه/�

  .2002زر$��N)�: ،Uن .  +�Sا(�               
 

�J (� ن��N$�rDن ا��N+� ۀJ�� در �
-�! از ا���ر (
� .  �+/�  ��  �(t و�M' دارد،  � ر�&د25000ود در��� ه/�
��  �(t را  � :�ا$�W^�25  �/+�  �) 'N رود ه/�
� در �4 ��ل �$�7ر  �اد ر��(� را ا$��7ل  � داد �) �J�� 4ۀ 

' �S6 30 �$�G�e) ��  ��$�� ) �28)، ص .(+r: د را�C �+N  ه&ار ��ل �
# (��� � داد+رود ه/�
� (�M از ه� _
د"�"�$� ا�WGل �3+! ه� و () و��د � �ن :����ت �Cب د����� "�د��#، (��3��C 5���3 زرا��� را �) �"
�# از  �اد 

از :  N��7) ( ز$�"�$� را  �C�� ���N) ا�' ۀز +
 �N��f' () و��د  � �ورد �) ���Jت و�+�M را در (� "��D) و

� در �Z  �د �ن  ,� دD80+� :����ت د����� �Jود 

�P9 . ر د���� $+! ز$�"�  � �  &+$ [$�W+  د��� ه�� $+^� و

 ).\� (��' و \� $�Yس ا$�

2�
��89

د���  : �
�4 �� ! ا��W<C 5 وزش (�د ه�� .  �+��Nن C>4 ا�'ۀ�[ () او�6ع ��rاD+��� ا-/+. �Jز �
  در�ۀ ��$��60ۀ �Jارت :� ه� در� در :�(��Nن. وز$� "�م و -�� ا�' �) () �Zرت ���# از ��$[ ��Gل �0ب  �

 "�د��# در $�+^) ه�ا� ��د را از  
���N��: P9ن () ��J'  � ا$�ازد �) � "�م"�اد (�Q  +�ود �) (��� �MZد ه�ا
 �+/�  �� و ���' �Gن :� �G 120ن :� ��Jۀ �Dا"+�ا�5 (�ده� �) .  +*�دد" (+N' روز# و (�د ه�� �Z "وز��ن(��� 
از (��' (�د ه�� . :����ت "�ا$���3 ه/�
� را () دور :��5 $�7ط ا��J 5ز#  � ر��$�ر��،  �+/�  �� در ���'  � 110

 ;�C 5روز#  � وز$�، ا� 'N+) و �Z د ه���) R��S  '�� و در ز �ن د�*�� از �$&+C �  Iو��
 ��M6 �) از ه
�$�G �  ط�/S  ����� رت�Z () #ه��  ��. ه�� (�د �ورد �&+C 7) و �بp
  �
ا:� ه/�
� () ا�5 (�ز��J ��3ارت (/

�
از ��$[ د�*� در ��ه��+W) زرا�' �Zرت $*+�د و $��:�ت . �M+�9 -�ت (+>�� (S>+�# و  �J,! �$�ا اD&ا�I  +�ه

�# (��� () و��د � �ن :e) ه�� ر�*�
� 4<C ���G د ه���) ،�G�) #� � .ه ���NW<C و �G�) (�Gل و��د $�ا�WGا () 

R/�S � #و ر�] روان "�د�� !WG (.^J و �
$�G�\ �  رد#  � رود و ز +5 ه�� زرا��� را�C �++r: ن  �ام�G  . ()
 �

�(� ا$�
�� در��� ه/�� �Jن در $�اs� ت�J�� ن و��N*ه�� ر� 'Gدر د t+و� P9�
:e) ). _�3 (��4("�$)  ��ل  

 ه. _
��5 �+/� �� ��ض و ه�� ر�*� "�ه� () �Zرت ��/) �� و "�ه� ه. ��ا از �4 د�*� () و��د  � ��
�، ز �$�
�


�  را(N+�ر�  
���N+� P9ن ر�] ه�� روان ز +5 ه�� زرا��� در. �+/� �� ه� �9ل \+�ا  � �W+  ل�rGا ) ���,:

7.(  
 Q�) �9ف () ،�
G�) ت�+W�$ و��J (� ���3��C �
"�G1) از ا�5 در ا�c وزش (�د و �Jارت ز��د، ر�9(' �7�9ت \��+

�$�G �  �+S�: ه� �7�9ت (�ر�4 �ه4 دار. � �# و�� �fM) ز +5 در �p� ه�� '�N- و��د  و $�4در $�+^) در () 

�#، :�S+� .  ا��3��C 5 را ��هI  � ده�زرا����) اه�+' ) 7:,��� ( � ��� D�: و (�د ه�� �
�sو# (� ا��J 5ارت (/

 �: #�+<S) ت�G ر$�"5000را�) (� 'N+��J و ا�5 در �
 �100 در ا�5 $�ا�J ($Q�� �Jود   /�  �� در ��ل  � ر��$
�G�) �  ��  �/  . #د���" �W�$ ن��N+� ا��� �ب ���0 ه� و �3+! ه�� ،(�D�� ت در �ب ازد��د�+W�$ 'a/0�+S�: �cدر ا

  . ا$�
��W ا�
W) در ا�c وزش (�د ه� و ا$��7ل ر�] و �C; : در ا�
^� Qزم ا�' از دو (�ز� د�*� �M+�9 $+& ��د "�دد 

�J ��7  +>�$�"�ه*�ه�+�� ��N) !Zه� از ا�� �M) در �
�) �ب در �ن  _�ن N  ��3��C+��. ا��N) �G در��� ه/�

� و در ا��Z 5رت �ب در ��p ، $�+��ا$�ا$��7ل داد# از ا�
�و (�د �$�ا  و����ن دارد :� ��  ��9ب ا�'$�  �  �: �
/) 
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'Nو ا�5 0+� ��د� �G�) �  از ارا�6 در ����ن �:Q�) .ز� د�) �M+�9 �*� �$���� P7�  4� (�]3 [&^M  ۀ�$�ا 
�M+�9  � دا$�، ا�
N' �) �(��3 ه� �ن \�ز; و ه� �ن ��(�ر� (� و��د :�N) �+S+�ر ز��د، G+��5 ا$� و ��J :,�ر 


7p) ا� $�� رود  5+
د�+! ا��M+�9 #&^M  5 ا�
N' �) اZ! �ب ه� �ن \�ز; و ه� �ن ��(�ر� . _
+5 \���# ا� در _
در $�+^) ��� . �) در ���J ا��N$�rDن و ا��ان -�ار دار$� و ��+��7 ا$� ����ن دار$� ز +5 () ��� د���&ار ه���در ز�� 

از ا�5 ��[ . �$�3 را �ب ه�� ز��ز +
� G+��5 �) از ه
�و�I :� ا�
^� Z�D/) ه�� Q�9$� را �9 ��د# ا$�،  +*+�$�
 ۀ(��Q �ب $��W -�ار "��D) و ز +
4  /� "�ام �D �+�� ا�'، در �4 ��/) �ب G+��5 �)  �7ار $�W+�ت �$�3 ���� از �

  .J+�ت را در �$^� (+>�� :��7' ��د# ا�'
  

  
 ��� !7: �
$�G�\ �  ه� را ;�C ر�N$�S_ ب�
  . :e) ه�� ر�] روان �) در �

  .                م��N)�:               2002ن 
  

ا�  �+� \�ورش $��:� و J+�ا$�  
^�/) (�ا� :�ا�� و :
��! و  ���3ت �(��3 ه� �ن ه/�
� (� د���&ار ه�� �ن (�

�3 در ه� �ن ] 50، ص 5[-�ار :�7+�7ت ��ر 
�ان  /!  ��� . \�$�"�ن،  �+� (|  3. و ����� را :>W+!  � ده�:

�"�ن ��_�  $�ع  � �G$� ز$�"�  � ��د$� �) \�$150 م �Jود $+.  /+�ن \�$�"�ن �(� �) �G ! 1970\�ز; در ��ل 
�
G�) �  ا�5 ا$�اع ! �G &+$ . 5از ا� (�G1"8 ن�W+/+\ ،�- !+�- ع \�$�"�ن ��+�ب از�$ )رف�� [
، ) �غ ��D ،�7ه


�W و 0+�# در �$^� (�د و (�ش  � ��د$�+ sD . و# در ا�5 ه� �نs� �)140
 J+�ت ۀ $�ع  �ه� \+�ا  � �G �) ز +
  ].50، ص 5[د# (�د \�$�"�ن، J+�ا$�ت و ا$�N$�3 را  3+� ��


� ر5�D در�/) �cارت ��ۀدر ا�J ر ( ز +5 ۀ�<� () ��<+) I�)�6 و #���D� ��M
Z ا�5  ,+��� ا�' �) �>�ر ه��
 2212از (ه�� \+3. را  ��[ "�د��#،  �7ار �ب ه/�
� () �Gت �. �G# (�د  �) �NW<C��) ه�� 7D+� وارد  � "�دد


�$W) در ��ل ]. 51، ص 5 [2001\2000  /+�ن  ��  MW[ در ��ل 48 () 1992\1991 /+�ن  ��  MW[ در ��ل _

� ا�
W) در ه/�
� �7D 98 م �ب ه/�
� در  N��7) (�  �7ار  ���� �ب ��Q$) اش، 2001M� 'D�� Iه�� �Z 2 در �Z در 
  ).9و  8:,�و�� ( در �G 4<C �Z$� 99 در $�+^) �(��& ه�� ه/�
� :� .���� ��Q$) اش ����ن داG' و (|�ب  

  

    
   م2002$+&ار ه�� ه� �ن W<C+�# ه/�
� در ��ل :  8! ��� 

  ].52، ص 5              [
  

  . مP��-2002 ه�� ه� �ن W<C+�# ه/�
�، :�(��Nن :  9    ! ��� 
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 ا=�ال !
ر�'� ��*(
ن 2

�3 از �+�N. ه�� \+>��D) و J+�ت ا$*+& �(+�ر� �ن �: �^
� �ن () �Zرت D>�د# و در را(p) (� :�ر�� �+��Nن در ا�


��| 3G+� �>�ر  ((N+�ر  �S,� ��د�ور�  � "�ددSر :�ر��c� () �

�  � :�ا$G�) �
�-s� ن��N+� ر���: () (W+$�N�

� ا��د +N+5 ا�a. ��$���ا����$ (Mا��  �$��N+�( . ه�� ;�C �
M� ا���� ! �� (� ،6+� "�د���: Q�) در (W$�
_


7p) ز +
) J+�ت و ر�G  �$+' ه�� �53 را در �Jزۀ �+��Nن  �C ���Nب زرا���، �ب �Dاوان و �Jا  �
رت (/
:�ر�� $��| 3G+� �>�ر .  �+��Nن  �3 :��ن -��. ا��G (pC 5# ا$�ۀز ه�+5 رو�' �) واد� ه/�
� و �Jزا. "�دا$+�# (�د

 (� �N��$ �  3&اد� �/� ��Jر# $>:"ز$�# ��د ا�r  از دورۀ �M) �<) ر دورۀ ا���7ار در ز$�"� -�! ا���ر���WG و �
+
در �C; ه�� ا��N$�rDن ��J) }� �) (�ا� ز$�"�$� (�M از  �rر# . ارا�6، اه/� ��J 5�C+�ا$�ت و ��0ز زرا�'  � ���

 5��

� و �WGر  �G�) ���N و ا$�Nن در  ^�ورت  N+� رود($�C ه� از �ب و ه�ا و ���N  ;�C ا���Yد# (��ا$� _+<$
���N+� �Wن، دوم �Jزۀ ه���ود و ��م YZ��ت (���C در ��Gل . ��Jۀ (&رگ  +������G ا�' �) اه. �ن �) 

Iو��
 ه+� 
� ۀ ه���ود و در �+��Nن رود�C$ۀ�و$+5 �ن، در �Jزۀ ه���ود رود�C$در YZ��ت (���C � � در�� و  M. ه

� (� �ن -�ار ا��3رات  �P7 ����$� ). 6دو، ص " (و  �Mو$+5 �ن  � "1ر$�)]1 [�W� ' �- �$��N��� (� ن��N+� در '$


�$+W) .  ��ل  � ر����5000 زا���Nن ه. $� +�#  +>�د و ��ب �$�ا �^��Nن و ��$�$+�3 درا$*+�$� �Cا$�# ا$�، :� Xه�
 �$+' ه�� �53 "+�� در ��اJ! $+! در  ,�، د�/) و �Dات در (+5 ا�
5��3، �+��ن و �+��ن در ��+��  +�$)، "
*� و 


� در ه
� \�ورش �� ،�

�، () ه��ن "�$)  �$+' -��. �+��Nن از D+� ه/��Dد���� �Gا# رود ر�D ود و�G�C .,S< ۀ 

M' و \+>) ور� (�د ۀ���Z ،و $�3، زرا�' و  ���ار� �
 ا��D 5ه
] �53 ا�^�د �+�N. ه�� ���� �(+�ر�،  &ارع، (


�$W. �) (��� ا�^�د �cوت ه�� (&رگ و  ^� و a� #�WG+. در  
7p) "�د��_ �
در -�ن اول م در ) (
� �Cش() او�+5 (
  ].M��: ]1)  &�� �ن  �$+' �53 را (+>��  ���N "�دا$+� ۀ��� ه/�
� ���G (�C# (�د �) ز +
(��Q در

 �
  �� ��P�� �) ��  6 (�C :�3ا(� 10  �� و (/
�� 7(�د �) از �
] و �
] �ه4 () ��ض ) (
� ه�و$]( دو +5 (

�P9 6 :� 3-�ن �G# (�د �) ا$��� -�! از   �
M� ن��N+� .��- ه�� 'S���\ �6ار و�J P9�
 م ا �W$�ت �(+�ر�  

(+>�� از c/� اراc   �6/� �ب ه/�
� و19در -�ن " ا$*/+�3N 8ۀدر ا����3G]1) .[9�: �cن و زر$U را :� +5  � ��د 

�����3G P9ن و �6�Jار $+&  � �) �G !  )) �23)، ص ") (�+��Nن از \+�W ا��N$�rDن ��ا و () ا��ان  �P/M "�د��

+5 ر����3G ،'Dن \�����N+� .��- 'Sن () �9�C �4 �ب C+&�  �هI در ه/�
� �) در ��c �ن (
� ه�و$] از (. "�دد
� ��د# و \���S' از ����3Gن () زر$U ا$��7ل + ا�5 �ب N  �&+C+� ه/�
� () �9ف ��Gل :r+ۀدر $�+^]. ��S:]1[ "�د��


� (�M از ا�5. \+�ا ��د) 5+ �� (�Nه� (�N) �هcد�J ر��.( �
 م -�)! ا���Yد# �)د و \+���D�� �  (M��: (' �12) :� -�ن ) (
 P9�
و (N+�ر �3Gت داG' ؛ (
� )� .�N+� (� ،�G+�ر� را ��د# :� و �9ل $�3 ه� را ��:�# :� ��(� 'C از D+� �ن  


� �D�*G ]1 .[3$ "�د�� 4>+ و �Gق �+��Nن  ��&� :� $�ا��G$ �Jل�D�" �  t�
  �# در �9 ه��� �) از (
� ر��.  
�$�G �  (�G(�ن 3در ����ن . ��ل از �ب \� $*) دا�+) رود P��9 از �
  �# �ب C+&� �ب ا�D�6 ه/�
� از $&د��W ه�� (

�$�G �  'و "�د زر# ه�ا� �
  . )3$7>ۀ ( و G+/) () �Jز# ه�� \��+5 ا��Dد# �0ب در��� ه/�
� () ه� �ن ه/�
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 123�3 : �Jوز�D دۀ��Dو ��$����3 (&رگ �(+�ر� ۀ ا �
$*�ر$�# �(��&ه� و ��# ا� از ا$�3ر ]. ��N+� ]1ن، در��� ه/�

  .(&رگ �+��Nن را () ر$] �(� و  �! (
� ���ل �Cن را () ر$] ��خ $>�$� ��د# 
  

 در دI7$ �&+S)� �pC tD اZ/� �ن. �ن _
�ان I7$ $�ارد+�Nدر �(+�ر� و زرا�' �) 3$7>ۀ (�Jزۀ �Dو ا��Dدۀ "�د زر# 
 �&+S)� �pC و �$��+  #�+C�3 ز$��N د �) ا�5 �ب :� ز�G �  t�� در�ن �
ه/�
� (�از$�#  +*�دد، ز��ا �ب ا�D�6 ه/�

�G  () ($�Y�wوع �G# (�د �)  �5 (
�ر ���ل �Cنۀ -�! ا�Jاث (
� ���ل �Cن در  
7p ��ل40در ا�J �+Cود . دtD  +*�دد
، () W$� �9�C) در �ن  �! )3 ��خ در $7>) ۀp7$( �4 ��� وا�C�� �J) �G# ا$� ه�ۀ ا�5 (
� ه� در. ا$^�م $��+�

 ۀ () و��د � �# �)  +! �ن از  
7pارا�6 دارا� ��M+�9 ]+<$ 4  � (��G �) () ��م در��� ه/�
� و :����ت د����� �ن
 .� (�Nه� (�Nل �ه��G 4 () �9ف��) ود _�3ر�J ود را در �9ل�G�C و �
�G#  +�ود و �(+�ر� ��Zۀ ه�� (+5 ه/�

  ).5W�  �� �/+� ) (<7$3 "�دا$+�# ا�' 120
\���ن (�دن ��p واد� ه/�
� و �G�Cود و C !Z�J+& (�دن ز +
��3 �ن، ز +
) را (�ا� $�3 �>� و ا�^�د �+�N. �(+�ر� 

داG' و د# ه� $�3 د�*�� �) $�a () وM6+' ارا�6 ا�5 �� و  �+/�  �� �9ل �C�� �+3 70) ا�'،  �! �M9 �3$م �) 
�
�G1" �  �*ه��� �Q�) از ��J د��# (�د -�(! �>�� را$� . �$^� "�ه��" �YJ 4��) م �) (+5 رود(�ر و _�3ر�M9 �3$

 $�م  D�� ��N'، �1ا () ا�5_�ن از P��9 ا�5 $�3 (+>��  �اد 10ا�� ا$��7ل  � ((�د# ��W از  5����3 ا�5 $�3ه��' 

� $�3 10ا ر��نM� #م دو $�3 (&رگ). "�د���M9 �3$ د�*� :���7ٌ� ()  �ازاتاز  W� م ه���
$��3 �)  (»زر�5«��*� (


� $��3 �) (� ��ر (+*�ر و(�ون  &د �
�# �G# (»زور�5«و ) \�داC' \�ل �7$ �
�# �G#  &د ودر(�ا(� M�(  �  (�1r:
�$�G. +J�$ ۀ ا�5 ه�دو $�3 از»" (M/-;و� «)��D (M/- 4و )$&د� (�Gل ����ن دا��G ' �7در ��0ز  +>�$� و () ا�� 

N) #رد�C ق دور�G ��N) �
+*_ (+J�$'�]J�Z ا +�ان 'Gد  )5M �+ ا(#و رخ $��د  �M) ق�<���G ��N)  '��\ �: 
 � ) �Mوف (�د » $+>4« ا�M/- 5) در و��  
7p) �� -�اردارد �) در -�ون و��p () $�م و�Q'  (-/M) ��# "�و و
�

�، \��' "�و، د��ال �Cا��اد، "�ل �P9�*+ �+Y ��ردو، ز��رت ا +�ان J�Z[، _ () "�$ۀ  ��ل $�3 زر�5 ()  
.ر�

� و در  
7pا��N+� 5. $�3ه� \+���) () �9ف ��Gل و). 3$7>) ( �ب  � ر��$� 4>+و $�D�� �  ق ا ��اد�G 4 $ۀ<+ () 

 �
ا�Z�D ��  �/+�  . .�N+� 5/) دارد، وZ!  +*�د��$�120(+>�� از ) �3ر (��4 
7p) _)در��� �G�Cود �( از ه/�

�ن  �ه�ا$) و د-+P �(�د "�د��# (�د �) ه. �ب ه/�
� و ه. �ب �G�Cود در �ن ����ن  �_ �<� �3$� �
�D� .7p
�#  �ۀاز  


7p$�3 (&رگ د�*�� �)  �: 'D�" �  t�
��  ��Mد� :�G �  (�1r$�   � ر�+� �) از �ن ��� ه+>4 $ۀ از �G�Cود  
از $�3 ه��  ���� ()   �+/� �� و�9150ل  ^���� $�3 ه�� (&رگ () . $�و :� $�ا�N$�S_ �Jر را ز�� �ب  � ��د

  ).3$7>) ( �+/� ��  � ر�+� �Z ه�

                                            

. ��N "�د��# ا�J 5,) در "�G1) �4  ��&  ��د�) ا �ال :^�ر:� و  :�-Y*�# ��روان ه� (�د �) (
�م (
�ر ���ل �Cن  5
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�س ��بابن حوقل G ن  صاحب کتاب صورت االرض  و:�ر����N+� ر��+)� .�N+� ل -�!1050در $+& در  �رد��  
(�G�$'ا�  . (
:  ه^�� در  �رد �Gا�� �(�دا$� �+��Nن _
+5 �ورد# ا�' 445و ا �  ��M  �$ R/� �  -�! از او در �

"�
�Y*+  (� �
�Gن  �/� دا��N+� دم�  (�G1"5  ":در�N) ،ب� �
) 5�N) 5 $�3د# ا$�؛�N) �
�Gا�� �(�دا$� �+��Nن (� �) (

�  �NYان) 5�N) ر�]، و �

� ا$�ر �+��Nن �G�) (�N)، ا$�ر ه�( ���. ه+� �M$ () ��3G' و �G�C ه�"�# �) ا�5 �) (. (

�G�) 5+
_ �$�

+5 (�د و _�ن (�_ �
�N) و :� ه�� �G��$ ن��N+�.")  ن، _�پ (�3ر، ص +�:�ر����N٢١(.  
(� �sو# �ب ه/�
� . (��� \+>�D' و :�-� �Dه
*�، () C,�ص در -��G '�Nل و �Gق �+��Nن �G# ا�' �M9م �3$

:$ P9�
  � +>���4 ا�5 $�3 () �9ف ��Gل �Gق ه�ا�' "�د��# (��G�C () #�CQود  �,! �G# و  �7ار� از �ن :�  
. �+�N. ار:���9 ا���J �3$ 5 ز +
) را (�ا� (��3د وt6 ز$�"�  �دم ��Gل در��� �G�Cود $+&  ���N $��د# (�د. ر�+�

رود ه/�
� و (�Q (�دن ��p �(��3 ز�� ز +
� در�5  
7p) ��4 ا��N+� 5. ا$�3ر (�ا� �(+�ر� و :3+ۀ �ب ��G +�$� از 

�����G .'C�� �  �N+  !,D 5$� $��د_ 'Gرا (�ا� (�دا (
�+�N.  �ه�ا$ۀ . ز +
S/Z�J ��3+& و "� � ه�ا ز +

��م از ا�
�و�' �) :. '�(+�ر� و :N7+. �ب I7$ ���# را در ���D�*G  ��اوم ا-�,�د و �Dه
] �+��Nن (�ز� ��د# ا�

ن �+��Nن () $*�3ار� ه�+5 د��*�# ه�� �(+�ر� در ��ا�� �+��Nن  �pMف (�د، () C,�ص در (�ا(� �:��) ���

 867 م و در ��ا���,� ز � �ار� �YZر��ن در �+��Nن (+5 �����3 864 :� 651 �^�وز�5 ��ب در (+5 �����3 
�ن و �Cا��ن $+& ������9ن، (/�، $+>�\�ر، �� �ن، :�Sر��ر� �YZر��ن �G ! زا(/��Nن، ��(/��Nن، : م �) ا �eا1495و

ه�� �+��Nن، () C,�ص در  �7(! ا��اب و در �,� �� �$+�ن، #  �دم �+��Nن J+5 ا�rGل و  ���Z.  � "�د��
+�#، -�! از ه�) ا 
+' ا��N+� 5. ه�� �(+�ر� را �) ���G '+�+Jن ـ0&$���ن، �0ر��ن، �/^�-+�ن، :+��ر��ن و 0

��N+� 5  � ��د$�ا-�,�د�+ �: ،'Gن را دا .  

) �� در�5  
7p)  �اد 10ا�� $��:� و J+�ا$� و M
-�ار  M/� �:� �) در  �رد :�ر�� �+��Nن $��Z () ،#�G (�Gرت �


�ن \
�) () و�Dت :��+�  � �N- (� �G' ا�a. �ن () د�*� $�ا�Z �Jدر  � "�د��Xم، . ه��
از ��/)  �اد 10ا}� $��:� "
 از  +�# ه� �C(�ز# ، :�(�ز، ا$*�ر، _�W:�#، �+[، ��YG�� �در$]،  �چ دو��)، �
^�، ارزن،  �ش، و��ار�، ��(+�، (

:3+) و :��+�ات . ، ز���ن، ا$^+�، \�N)، (�دام، :�ت، �C �، �+�� و د�*�  +�# ه��  
�P9 "�م  �! $�ر$U زرع  +*�د��
 �

�، "�و () د�' � �# در() �Zرت ���# از :�(+) و $*G�" (3' و ��
+�ت( �اد \�و:+Y��" ،&) �
 �ار� J+�ا$�:�  �$

 �Cا��، .  "�G'  �رد �6ورت از اه�+' �Cص �Cد (��Cردار (�دۀ(+I در :3+ �
�ر �ن \�ورش \�$�"�ن $+& �. و
�G �  (+)�: ��)ت و (�ر�D�N  ن . و -��9 () �0ض��N+� ه�� زرا��� (+J�$ ر�

� در �Y��" ه�� �+�ر (& و (/"


�) در ز +
��3 :�' �(+�ر� زرع  � "�د�� و ه. در��3�C  ��� و 0+�  ��� در (��30 و ��J/� ه� . � ��D'\�ورش  \
از . س  +>���ر�& ه�� �ب �3' ا���Yد# (�ا� _�ب ��C' و ه. $+�ز 
���M: ��3+�ا:� �0 و ه. در �
�ر رود ه� و


� "� (�ا� :��+� \>. و \
�) و  ه�� ��_4  �$
� ر#"�# ه�� �C$*� و د��*�sZ�Jت زرا��� در ��رD�) و �" �
N�
'D�" �  رت�Z #د�Yا�� �D�) 5+��- ن�
Xه�.  

  ��ل  ���3+5 ��ب و-�� از ��ز +5 ۀ() "�$. ر��S در; ��د�(�دا$� و �cوت ���N+� .+aن را  � :�ان از �Jادث :�
�N)�� ن  ��. �&رع��N+� م�C و &�� P9�
+�ت  � ا�D+�$� و "�ه� ه. R+J  � ر�+�$�، از �Gدا(� �ن در J �ن ()  

�


� �$�3) �9اوت و (��' را $�(�د ��N$از �ن د�' (�. دا #�G5 ر�D�" �) ن� �) �

�، ا�
4 �4  ��ل از ���ب  + (�Gا�
  " :ا��N$�rDن در  N+� :�ر��"
 ^/| . �) $��د ,��» ا��ان (5 ر��.«ر(+t ��دار  ��3. ��ب (�M از زد و �Cرد  �S,�� (� ا +�  �/� �+��Nن «


�7M "�د�  [
�� و � ���C)، ����3 �ۀر(+t �) دارا� -� ' (/
�، ��د. � �Mه�# در �)  +/� �3G زر$U و در  +�ان �
  از ا�+�ن �3G ��ار# ر�+� و# ا�(�  �(�ان و��» ا��ا ن«. ار داG'د$�ا$��3 (&رگ (�د ــ رو� $IM �>�*�ن -�

�G #ر» ا��ان«. $&د�4  ^/| \+�د (W

� در روز : "(+�J tر�c را (� _
�ن -+�D' (��� () ه��اه�ن �Cد "Y' ه�+��"

�ن ." اه���5 () _>. ا$�ر $+��� و�� ا�
4 ـ ا�Gر# () ر(+t ��د ـ () _>. ���S� t+)را :���) ��د » ا��ا ن«:����ن ر


�# ��د و -+�'  ,���) را دادن C �3

م .<و�� ��دار ��ب :� »ا��ا ن«.  :M++5 $��د ه&ار (�د# و �4�A ه@ار 
'Gه� (�ز "1ا (-s� ���� () و را# ��ب را 'D��1\ «) ر �ورد# ا$� �) ا�5 �4 ه&ار ). 69 و 68_�3ر، ص��Cراو��ن ا

  . ��م �7D s9 از �4  �! در �+��Nن \�دا�G 'C# ا�'
، sCف �Jز# ه�� اC+�ا���1 :��ن �+��Nن �) ()  �ازات  �$+' ه�� -��. "+�� _�ن (+5 ا�
5��3 و (�(! ر�G ��د# (�د

و �ن ا�
W) ]. 1[�ات ا-/+. و 0+�# (� ا�c $��د، (+>�� () د�' ا$�Nن $�(�د "�د�� +$�(�د� ��D� �3$ت �M+�9 _�ن :r+ �) در
 م () رو$� :�-� ا-�,�د� و 1383 م ��0ز "�د��# (�د (��CQ# در ��ل 1221در \� s�Jت \� در \�  r! �) در ��ل 

M��:7) :��� ا +� :+��ر �/��ر� ۀp

� ه&ار ���ۀ ا�5  _p7$ [
:+��ر .  \���ن "1ا�G (�Gۀ "�ر"�$�  >�3ر () :+��ر �

] -�! از �$W) () -�! ��م  �دم (�eدازد، اول (
� ر��. و �+�N. �(+�ر� �+��Nن را �) (�  >�7ت و  ,�رف �Dاوان در �

ر $�+^) ا$�Nن و J+�ان د_�ر :>
*� و "��
*� �G# هs; د. �9ل -�$�3 �(�د "�د��# و :��M) ���D) (�د و��ان ��د

���د#  �ن  
�3م ۀ��N+� �3G �3/rن را (� (�ج و (�ر . ""�د��$��<W) �3 راG س�Y$ ن از زن و  �د و . و��N+� ن�$��/N 

C�
�D�� �3دتG (و ��رات ه� �$�G (�<� (رد و :+� :� ه��� �) �$د�� [
در ). 221_�3ر، ص " (�د و )&رگ ��/( �
\� -�! و �Cا(� ه�� :+��ر :�Mاد ا$�Nن در  
7p) �$�7ر ��هD�� I' �) :�ان �� ��دن ه/�
� و ا���ر  ^�د د��*�# ه�� 

�) از ه�s' $^�ت ���D) (�د$� �7D در ���Jت  ��ود �Dوا��Dد# �) �ب ه/�
� () �$^�  ز$�"� �ن ��# ا�. �(+�ر� $��$�# (�د
 �M+�9 رت�Z () ه��
�$*�# �Cا() ه�� �ن . ه�� ز��� و -,��ت �(�د :��S[ "�د��$�,� "�د�� و (�-� �3G � ر�+�؛  
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�WG �) ر�:��ن ���� و�+)� (�D�<+\ د��*�# ه�� �) #) I5Dد ;�C د# در ز����Dد�' (�د ا (�G  . د �ن�) ،و# (� ا�5s�
ول $�(�د�  �$+' �() ا�5 :�:+[  �C �) .Nد (��د] �C60 �: 120 ��  ��$�� ]1; ه�� \� (��' را :� �S6 ' ه�� (+5 

'M+�9 ($ 'ن ا��N$ن ا��N+� #�WG �) .+r: ���) ر��+)� .�N+� زرا�' و ]��S:+ د�C 5ا� (� �G (7p
�ا-/+. در  
(�ز�*�� (�د :
�3 ا�5 $��د، . :��S[ و $��G �Wن �ب و �C; را در -��ل داG' و ا$��7ل �C; را :��� (�د  ��[ "�د��

ه� و �Cا() ه� از ��� �+��Nن را (� �+�N. $�3ه�، (�ج و (�ر# ه� و (�3G ����7و ����D�*G .�s :��ن �ا�
4 (�د �ن ��cر 
 �G�\ �  4�$ (���+\ 53� ه�� .C��3 �ن ز$� �J �) و (�C�� را $����ن (�G1" '�a� ز�� ر�] ����ن ��د#، �ن

  ). از ا�R :� ج7:,��� (
  

  
 

 

 ا�R ب ج

  

 ج 7! ��� ! Cن  و�: ا���N)�: ،ر�N$�S_ ب�
  . م�2002ا$) ه��  �$+' -��. �+��Nن در ��' �

  
(� �3$. (�M از ا�5 و��ا$� �N$��$�Cز و �C$) (� ا$�از، -N) ��3��N+�ر ��� از��N+� 5. �(+�ر� دو(�ر# :���  �دم �ن 


�P9 ا�G �+J �) در ��Jۀ (N+�ر ��_4 () ��ره�� زرا���  � \� �
�Cدا .�Wا� (W+��^$� راز�)دم، () ۀن دو�  
�3��N- 1ا ر��ع  �دم در� ،'D�" �  .+7�N  ��3 زرا��� �) دارا� �ب (�د، ار:��ط
� �) $�3 ه� دو(�ر# ا�G �+J# }ز +

در ا�c ا:�Y-�ت (��M :�ر��S (�ر د�*� ا�5 �(�د���3 . ه� () و-�ع \+��'��ن داC () ،'G,�ص در ا ��اد $�3و �ب ��
 4_���G !���: ()ا�C () &+$در دل ر� #['Dو ر�D  .�Y" ()دا$>�ۀ  �$���� �
 $+. -�ر# از (+5 ۀدر $�+^) "�ام 1" [/0[

�G !���: 'Gو () د 'D�) .4 در
�+��Nن ز �ن () �7[ �)  � "�دد، �Jل :�او�G از "(�G1 دور ا�' و ا��G1" 5)  ا�
�G�) �  #�
/� �� :��� (�د از ز�� ر�] -� (� �Cا() ه�� �+��Nن () �9ل و ��ض د# ه� �+." (&رگ رو�� �� از ��


�ن] 1[() -�ل ا�  5�P7 . $�ازدا�Dا�C) و  � را () ��د ��N+� ���D�*Gن  � ا_  'Dه. از �ن :���1 ر Q�) در  «�) در
 J+�ت ا$*+& :��ن ���N+� 53ن را از ز�� ۀ�
^� و ز �$� �$^� ��cر :�G ]��S$+��وز (�د ه�� ��N)�: ���G$� "�ه� ا


� :�  *� ا�rD$�3  ���) ا�5  �$+' ه�� از د�' ر�G (�D$� و ��� ه�' () ا���ر  ^�د �ن (�
�$��C; (+�ون 
� � .« 
 51د در  
7pۀ زر$U $��3 () $�م ��W<� �3$ () �9ل وا"� _) در ز �ن ز � �ار�  ��� داو! و��  � �^� و ه�' �^�

1*$s\ و �W+
S: ه�ت (&رگ���Gو��د ا �) (� �G #�+<� �� �/+� ���N  ود��J �: ر� را�+)� ت زرا�' و�$�W ار� ا

�ق (+�ر��r �) C/7+�3 و \�_�+�3 و ا�sم �+��� (�  �د �ن �ن . "�دا$+�# (�د�Cو ا '$�+C و�� (� :^�وز روس ه� و


�، �$�3 () ا��ان  �3�Gروا دا !� �$�G �� .�<_ )� �3$ ۀدر $�+^) �ن #�G #د�e� ت (�د (�ر د�*� () د�' (�د�+J  و از
  .و �ن ��ز +�G 5داب و �Cم و ����& �4 (�ر د�*� () �Cرزار و �Cا() :���! �G) 3:,��� (ر�] \� "�د�� 

Gح اsZد و ا�^  ��+Jران او (�ا� ا�Wر$�# و ه��*$ �s7:G�" (� د�) از ��ز +5 ۀ���ه�ت -�/� ه�+5 $�3 �W_�� 
 �7 (�ا� �(�دا$� :�� � �+��Nن ا��N$�rDن "�دد و  �دم �ن(&رگ �+��Nن را J+�ت دو(�ر# ده�، :� (��G ا�5 \�وژ# �� >

 و��  ����Y$) �) دو�' د�' .��Dن �7D و "��
*� $^�ت ��(
��D�9ن ر�] و از ��9ز +5، و�� در  7+�س ��_4، از 
. �د ا�
�� در ا��N$�rDن و �
] ��Qر� �) در وزرات ا$�ژ� و �ب "���G (�G# :���3 () �ن دا�+) $�Wد �) $Wۀ$>�$�

 ا��N$�rDن، \����Nن و ۀ) ا�5 �9ف (� ��4 دو�' د�' $>�$�و ا�5 :
�3 $��د،  �^�وز�5 ا �����W و $�:� از _
��5 ��ل (
. :I زد# ا$�ا��ان و $+�و� �+�# �9���ن �
] �C$) (�ا$�از� را () C,�ص در واد� ه/�
� و (IS ه��� از �+��Nن �


�9ۀا�5  
�P9 �) از ��/  5��: &+C !Z�J �
 (IS ز��د $�Yس ا��N$�rDن را ۀ، ا �W$�ت :P�1r �>�ر () �NJب  � ��
�+Jا (W$� ض�� () ($�Y���  (� �$و �� ()  &ارع ءدار �$�G �  ]��S: ($����� 5+
_ ���J در ،�$�G #داد (M��: و 


�ر :���!  � "�د$�، �)  �دم ه�دم ���+  �*

� (� و��د ا�5 او. �
3G<W+� ا��N$�rDن \+���) "��N\�$ ال�J�6ع (� و ا

�، در ��D� �  ��+ ت (����7) در و59 در ����ن ا�' و \+���) $� ا�$�W ) ا�G�$ 5م ا��� ISن ۀ(��N+� د�^  ��+Jا 

و �ن :��ن �53 (�ر " در ���� �) �ب ر�D) (�ز �ب رود"() ا +� �$W) روز� () -�ل  �دم . ا��N$�rDن ارز��(�  � "�دد
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-�! از �ن در (IS دوم ا��G�$ 5) در  �رد و�Q' $+��وز Z���Z 'رت . ا�Dازد و :��M) ��(�د�*� در �+��Nن -� (� 
 ."��D)، _*�$*� و ا��W<� �3$ ��+J :�6+�  +*�دد

  

3  

�D ه+  

�(t در�   3.1   

  

� (� ه��Wر� ر���' ۀادار. �3ر� د�����ا:+4 ا��N$�rDنا:/| ��: �+���رت   :�4 ��\ �Dو� و ��ر:�"�ا�� 

  .، وار��1984"�ا�D ا��N$�rDن، ��ر:�
 3000 :� 20000-�# ��� و  
��*4 دو ��$�ن ���� ز$�"�$� -�! ا���ر�� در ا��N$�rDن از : ا��J �/� �3&اد   :دو 

 5�s$� 5 ��  "28ا�rDن "\�ر:�ل ا$��$�� . D/�ر��ا(
+�د �Dه
*� �3&اد، .  ه^��، ��(!1333-�! از  +sد، 
  . م2007د����

 1365 در $+��وز و ه/�
� �Y/� -�! از اs7$ب �cر، چ ز$�"�  �دم (/�:,���� از: ��Jن ا +�� s0م ر  :�) 
  .ه^��، ��(!

  .، _�پ -.، ا��ان1357ا��N$�rDن در  N+� :�ر��، �/� اول، :  +� s0م  ��� ��0ر   :_�3ر 
  

3.2   �N+/*$ا���$� و ا t)�
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