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 رده و د ن: آشز  ی  ه و اا  ا
 اه

 ۱۵۰   نان و را  ان اا انا ری ا ای، ر آا ٓاز ا  ی ال در

رل راد   از  ،دا نل زرا ا  اروی ا     ن ن اران ون ،1

. «دری م «وای ا نی اریرد  ندن ز ن و روار ز رٓا   آوردن  ای

اا  زان، در دورری ای زن ر ،ر  و زن٬ ز زودم و  ت ر زن

 اا  از  ان  و  و ی دو از ی ال در  ا  و ح  از ،

اان ح ها .ح و   ا ا ا ٓز اا ه و در ار ر ، و اغ ، ا از ان

.اا نل زا و  ن ور ز زار  ن را

۷۸ در   ا  2.ا ان ۱۳.۸ درن در ادی زا ر خ ،۱۳۹۴ ل در ی رارش ٓس اا

زن اا   اززارر ار و   ان وی ر در ی    ب ا  .ٓ د از  ۲۷ن

 ۱۳۹۴ ل ر در وی یرٓح ا 3. ب دار ٓا  و  ر ٓازا  ن   انزن در ا

 در  و ا دان ا ری خ ا از دو  نری ز خ  د ن  ه  انر آا  ی از
ان     ۲۹  ۱۵د.4

ٓن، ال زراه ا   د  ا 5 و ر انده در ا نز ۷۰ در  و در ا  در

را در  داری ین ه دا ا ،ح دن ا   ا دادن  «و «داری و دری ای زن،

«ازات» وهای را ای آن در د، ی د را در ا ر ا  روی ا ٓارد.

ا دارای  ان ر ت » هر   ا   ه و ۹  نن ززا  ان ا ر

ص» 6ن د  ر ا دو ن  او  د د د  ز  رت  اا ه و دو  ز در

 ه   ۱۳۹۵ ره7 و ز  دهی اا اغ ه   ،8 آر ال زن ا و رن

.ه ا ،   و   ار ا  ام زرا از ا  و دو 

د دو  ۱۳۹۲ هداد ۲۰ م درا  از و و  ل از  ،ه ۹  ه  ن ازن ززا  اا
9. غا ای اهد  ل ن و در  رای ا  در

 نز ٓو درا  ون ،زدا     ه10 و اا دو  ز در د  م د  ح ا

ا  11«.ارد آن د  ای لر   ن ارد ن رااز زا   ۹  ح این اا دو» :ا

 ۱۳۹۳ ل در    ر زن   از  ر ن رر زون ا ،وردی  ن دو
12.ه ا اجا ی د  دد و د ر   ا  ۹  ن ا از  نٓاز ا  ،ان رزا 

 ه  از  ا سا  ز ،دو  در   د  نای ز «زا»  ان   ن در ا

زان اده دها  ا  ار و اس آر ام ه از ی  زدا در  زه ز ۱۸  در ل ۱۳۹۲ ،

ا  نز ٓو درا  ون .ها اجر ا از د ده دها   نزا  از  ار ز ۴۷ از 

ار» ا»   اجا  از   اد ز ه ۹  نزا  ان ا اا   ده ا  
13 «. ر  ل  دد     ت  دیاد زر، ا زار ا    ل در ا» 
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، دهن ازا  «زاتا»   از ا  ز  ود ،نٓام ام ا از آن  ن واج زن اا 

 و   ا ن « ت ر ان  دارای ا ص»، ن ۱۳ دری   ان وی ر

. ا ا ی ی و ود    

  ن رای اداتا از ر  له ا  «ص ا دارای  ان ر ت »  سا

 ز ن دارایار و ز  نل، ز  ز ن دارایز ،ا ی دو غ ازر اه و در ار  

 ل  و اج  ی   ۴۴ر در   ۳۶ ،ر ا د، ا ق و ای   ۴۴ر

را در ا د.

دو  از  ،د ه ارا  نز  ل زه  و  ن یاز  رت  ادر ا   ا

. ده   ود ل زه  و ی دو از    آن، در  ای د د د وز  ر د 

.ا  ن ، دا  ن درل زای ا ا ح ا  ی ا

ه در ا   زات درل ا ،اندر ا  نز از ۱۳ در ا     ح ن اا ا

 ا وی ا امل ا در  ر ه از ر آورد، ا نل زای ا ی ان آن را و  ح

ز ا در آه دور  د  ،ز ه و ای  ز ز   از  روز در    ق اده

ز  ای ا     انز   و  ت  ق  ن درن ز ار  نا ،

. ن   ا ق   ر  و او را  

در وا  ا      رن را از اام ا زن  ا ص اری د    زن در

ٓل اا   و د  ار  ص زاتا ا وا ا   ری یو بر ر را در ی

.  از  را

ا در ه  ا ن آه ا  دهی اا و رن  دو ل ا ن ا  ف

اده زن از ای   ری، آن را ااج    ا  آن را  د. ا  اردادی

ه ت و  دن ارداد  ی د رار دهای ای ز ا ا ه ا  ان  در ری از

ارد از ی رن  ر ده د.

وه ای ای وه    در ل اام زن  ت ر      وه و ات  ه

 و  ر اناز د  ار ا  ری وی امای ا  ق و ا ،  ل در دو

. ،د ق ٓازه اا

 د ن ه ار و ر ،ون وز  ،دیٓوزا اا  ری از ت راتو ا ی ررٓا

و رو   نل زای ا ص ا ره دردر  ن ح  و ی ال ن درل زر آا
14.ا دا و

  ح ز ا  ا ل ۱۳۹۴ و در در ارد  ن ا  ،ب  ، ان 

ه» دا مان ا ری   اي ل ا   در  اا»  ن رال زا  ،د ه 

و    ح  » ي رن   ري ان در  ن ه و خ ري در ان
15 «.ه اادو   
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ا  رها  ارش ا .  ح را ا  ا از ا   ره ادر  یو  ارش

 ای ا اام زن را  ا د، آن را  ای زن دارای ا ص   دا و  دارد:

  ،  نز  وه از ا       ا   ه در ا ذا  یارا»

 ای اهن و در  و .... وارد ٓا   ی ٓا ،ه ا دها  از روش ا 
16«.د  ور  را ٓام اا

وه  » ي رن» ای اام زن، و اا در دهی دو  اه ا. در آزن

  دان در ای  اا  ٢٨۴ ار و دو ، ان ۸۰۰ ار و ع دو ل ۱۳۹۴ از در دو اا

،ی دوهای د اما   ار  ع از  لد. ا ه ص دادهن از    ۱۶ در  د ه

ی د 17 از.ه ا ص دادهن از  ا  ان ۱۶  و  م ا دان   ان ۹۶۱ در

ز ی دومن در ردهز    ان ۱۶ و دان ا را در ا  ی یرده   یم رده

 18.وه     در  ا ای دان، در ا ی اا  دان   ی

.  ن رآک اا  ن ا نل زت ا     ا و ام دارای ا

در وا وه   ادات  از  ح   ا ای ا ازات    و   زن  ون

ٓس ارا از د  ی ده و ود ر زار را در ٓر ا ت ن، در درازل زروی ا  ا  ر

دور ،  ا و ری  ا   ح و   ا   ای ی آن  ز  زن داده

.ده ا ا   را ٓی اارداد  ام ون اا از ،ه ا

رده و د آش» با اق ی ال ر در ی و در  نز ،   ی ررٓا  ٓا

 «ها و ون هی از  ا  ون آورد ی  آن   رها، در ا از د دادن

.ا ار  ی
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