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دری،  و  ی در اان
آرزو او

   ن دا ،ه  ی ا در ای و ا  اریا  اندر ا ق ن  در ز

ات از ه  د  ،ر ا در ز ا ی و  ی  اام دار. ا ه  از ات د در

 در ز  ر ، س نا  ان . ٔت اا  ی  و ی اارز ،ا ا

زات ی وو ا د ا  ن ا ال        را در ا گ ان و در

ز  ده  ز ام را ا  ،   وا  دارد. ای رن   ا ال ،   و ام

.دا ا   دن آن، در  ای و اد وت ااا ی د ان و ازا ا ن   ا

م  ر ی  در ام دارد. ای ن  ت ا از ت "ا"( ه ) و

"ا" (ن ) ٔت . ا ت، او ا ٓره "" (  ا ا ا -م او ه ن)

  رد در    دآوری ن   ، آن ره 113 م ایرت در ا د او .    را

 . ار د دات روزا ل رت را در ر ا 17 روز  ن در . رد  و ا  

ٔرا  ،   د و ٔرا   1از آن.  تد   ن را ، آن ٓ35 ا ا
د را  در  د و  ا  رت  د.2

  ا  از اب  ،1979ری ا ا ا ی را  د   ا" " ادم ه ، و در

،ر     ا دی ا د د در اوا، نز  د آنو  .د 1926 ل ی ا  ز وا

      ه ا  ن یر ن زات در ا  ا  از   انی ا ا

 آن   د  ص را ا ، زات ن 1982 ل د3. در  (ر    ) امارد ا

وان د  ازه  داد  ای   زن ؛ ، ار زات ام  . ای ل در ارد

ن اا د و ،ارد در ا . ی  ا  ص رد ل در و  د ،ی 

. ان درز ای ا زات را ا ا  و

.ا   ن وا    ص ،  ارد در ،دد. او  روش   زات   ا

 ا  ا زات  10       ل زان ا ا    اده ی ل

 اده ی   ، ای   زات از ا ٓا . ده  ف ص ده ازای ا د  از

ا دن ازن ای را  م ا ،انا   ،ارد. دو    امزات ا اای در ن

 و ه ا ون ص  از  ان  ا ن در  م .ده ا  مم ا ا در ا

 زن ی ی و     . وی ، زی دو از  ت و زن، ن ق  ،دران

.  دهص ا  از   ای  اده  ای آن ه از اجده ا از ا  و ا

 انا  د ا  .ا  ر   رد   ای در دی را   ا انی ا- 

از ود ری   ن  را  ن دو  ده ا(ری ا)، ت  دی

از ا ار د در ت  و وی  رو  . ا  آر    ن زات  ، از

     د  ما  ایا  ن  ی هو  و ا  ن و  ای ا

از  از ق  ا  . از   ق  و ان رت وارده  وی،  در دت ارد  و  در

 ای  ز  ، ده ام   آن   دو  .     زات ن ه تا

 از  ص  اده ی  اه  ، ان    دع از    ای زات  ای آن
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 ا ا    هزدار  ان  ص زات رد در  هی دا .ردار ا ی از ا

.ردار ا ی ن از ا ی  ا دن ری در ، را  

م ا ه ای ازا رت  ،انی در ا ق  ن  از  ص  ، ی زه ن ن و

 ید و ،ده ام  نٓا  رم    ا یری از و .  دهد ا تدر د 

  دو  ،ران دو ن و .  رها ه ا  ص    ا  نٓار ا   ل  و در

 .  رهد، ا   ""  نم و ر  و   4" ن"  ،ا اری ی 

ت داای ا  ه     ،فا  ای ا   ا     ران اد و

 د راه ا ود  ن ر  ی    ی ه ا . ا ا  ی ه وو

ی  ن ا ی      ان و اده رت  داز. ا راه ر  از ن ا و از

.م داراز ا  در دوران ر    مر ی د

ای  از  ، اب از ص-     دو آن را اه - در زه  ارزش  در ام و  ای

از رأ و ای ا ا . د  ارزش   اد ری از ن    ،ا  از ن، ای

اده، ای دی د ، دو و دران ا ای  دن وان    از  ص ش

 . در  ل  ا ااد از  و د آ، اص و و از اای ا   ٓت ااد اده

 ص  را در   آن از ٓم و اا  را  م، آنی از ا ای  راه  ای .رو  

 ، ارع  د . آ دا از ت ( ص) و ام  (ع) درره  ز . در  ارد

 از  ا   -          ه، و از ا  تا  و ص وا

    ه  از  . ان را  رد د دادن از د ا ، -  را دی د دن

 از  و  د را ا و  ارد آن در ا .ده ا   ص  و از ه ا دی را ،د 

.ا   د و  ،س را  و ا .  ز ما 

از ی د    ای   ارد د در ا ا. در ل ت  ،اات و ص،

زن   ان ن وم و     . در وا ا ، زن ر   در  و  وه ی

 زی  . زن  ان ور ، دادن، و ا و در ا ل   ، د  وای

.  زی   را در ا  ن از   و ا ،در ان  اده ن درز

در ز دو ، در   از آ دادر و  ت، اده ن را   و     ص

دت  .  از ری ن  اام، وی ا وه را  دو داده   ارع  د  . در ل

ام را ای ا هو از    ار داده و ر رد ه راو     م را  هد ر ، ا2007 ا

داد ر ،ا را   ر د    . در را (انا )اما  مای ا د زهده و ا

 ل اری  ا  ،ت اده   رود   ی     .ر ل در اات

ر  رت  نا ه وا اده ن     ،  ه "زش و "   و  و 

  د  ،ع دادا   ت از   ری  ا ، اداری ا از  ت د. ا  

 د، ز رت   ایم ا ٓدر ا  ا  اتا ا .   ،ص ی از ای و

.   ص  از ٓا  در ا  و  ر دا اما  این ال ز در  ها

داد و  ی  ا در ی از اای  اام از ا  ا ردار  . ز  اده ی ن

 هداد  را  اط در و      ای ر   ،   ف ص ای د  از

 . ان دا  اد    در وا   در ازای دا ل ،  را اری . از ی دان
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 ن  ودی  و وری ا اده  ر ن از دان ز ای   داد و  د دارا و

 در  از ری  دا  د.  ا   ای ای ال  ای دداری از ص  ه

 ل را اده ر ا اف  آوری    د   اده ای زا   ا ا او ا ا

 و در و ی اده زات ار از ای  راه ،ز در ا ا  م ه دار  ه ای .آور د

ل  اک ای اده ی ون    ر  رود.

د دان آن و اای ا ای   ل  رت و در ان ای ی     د ان 

. در  ، ا  رم  م  دو ای ن اری در رد ا ،  ده ن در رد ی

ن  ق  و م اری از ق  ا . ای ر  در وه ی  آن ا  ن ای اده

ن،  ص را ر دا ا ، . در ح  ، در  ی  ا   را

 ای ا   ا    ، ا حا       ا .د  ار  رد

. ص  را 

 انل ا  ز   ق ا  ی ن از  ،ی ق ی  ا در   دو 

ص وه ی اام  د، ا دع از ق دن زن  ا ، اان در ل 1994 آن را ا ده

ا   انر ا  ات سا  اما    ا  و ی دا ق ی  ری از .ا

ا  . در ا ر  و ری ی ا و ر  ،ات    در ل رخ دادن ا. در

زه ا ات  ان  رو    از ا ذ ، اره د   آن ر ه    م وه ی

اام را رد ر ار داده و ا    . ه  ر  آور  از ای ا ام ای  دن

    نن ردر ز  ام؛ ا ا  . دداری ،ل 18 ن زد رد ص در  ،اما 

اا ا . در ل  2013رای ن،  ر ه  ن   ام، ا   ه

ا اد اد ا دو  ده و 738   ا  ا .  ب  از آن   ر   ای را

  م  زات ی ع ا ار داد. ا ر رد  آن را در ا  ان  ان   

 در ا  و    مم و ا  ار ا    ، ن زا   داده ارا ا

 ل آن ا 18 ز  رد اری در ن در   5 .د وا  ص  ای  اده 

  سا   تد  در   در ار د  رد  م را عو  ا ا  نت ا

 رت  . ده   91ن   وی ا ازه  د  م رن  د  غ  ای

ن ز ای گ  ا ا  ا .ار د  رد ام راا   ز م  و در  رت م درک

،د  ار ند ق ع ازد ا    وده رج از ان راا د   و ،ده ا  ل را 18

 دداری از رد در  ت 6.رد  اده ٔرا   را  ا ز    ارا  ریرا ا

ص در ده ی ، دل  د وت از دوی  و اای ی ات . ان دداری از

ص ا  ا  و   ا  ان ا ای  در ز ز ای  ا.7 ا    ای

 ی و  ز ک زک اا ا رت ر در         د  رت ا 

 زات اام در     ری ق ی ، ا   دوی دا ا   . ان

آن را   ن راری،  ،  و اام  ر دان  د.
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