
 نکبتی درخصوص سالهت رواى سبلونداى

قٛ٘س، وٝ ثبيس ثب  ضٚ ٔي ٞبي اختٕبػي ضٚثٝ ٞبي خؿٕي ٚ ٔحطٚٔيت اي اظ ٘بتٛا٘بيي افطاز زض زٚضٜ پيطي ثب ٔدٕٛػٝ

زض ايٗ زٚضٜ، . ٜ اؾتٔؼطفي ٌطزيس« ٘يٕٝ زْٚ ظ٘سٌي»ؾبِٕٙسي زض ضٚاٖ قٙبؾي تحت ػٙٛاٖ ٞب وٙبض ثيبيٙس.  آٖ

يبثس ٚ ٕٞطاٜ ثب ثبظ٘كؿتٝ قسٖ اظ قغُ ذٛز تب حس ظيبزي زضآٔسقبٖ ضا  ٞب وبٞف ٔي ٘يطٚٔٙسي ٚ ؾالٔت خؿٕب٘ي آٖ

ٞب زچبض افت خبيٍبٜ  ٞب آٖ قٛز. ٕٞطاٜ ثب ايٗ آؾيت قبٖ ثب زٚؾتبٖ وٓ ٔي زٞٙس ٚ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ، ضاثغٝ اظ زؾت ٔي

پيطي اؾت اِجتٝ ثبيس تٛخٝ زاقت وٝ پيطي چيعي ثيف اظ ٔؿٗ قسٖ اؾت. خعئي اظضٚ٘س  قٛ٘س وٝ  اختٕبػي ٘يع ٔي

ضؾس وٝ ثؼضي افطاز ٌبْ ثٝ ٌبْ ٚ  پيطي ٕٔىٗ اؾت ثٝ آٞؿتٍي يب ثٝ ؾطػت، تسضيدي يب ٘بٌٟب٘ي فطا ضؾس. ثٝ ٘ظط ٔي

الؼي يب ذيبِي، ٘بٌٟبٖ اي ٘بٌٛاض، ذٛاٜ ٚ زفؼٝ زض اثط ٚالؼٝ اي زيٍط يه زاض٘س ٚ ػسٜ ثٝ ظيجبيي ثٝ ؾٛي پيطي لسْ ثطٔي

 ضؾس، غيطلبثُ اختٙبة ٚ ؾط٘ٛقت ٍٕٞبٖ اؾت.  ٘ظط اظ آ٘ىٝ چٍٛ٘ٝ فطا ٔي قٛ٘س. پيطي نطف پيط ٔي

ٞب زض ػيٗ حبَ وٝ  اي اظ ايٗ زٚضاٖ تطؾيٓ وٙٙس. آٖ ثيٙب٘ٝ ا٘س تهٛيط ذٛـ قٙبؾبٖ ؾؼي وطزٜ اذيطا ثؼضي اظ ضٚاٖ

تٛا٘س ثب ذكٙٛزي ٞٓ  پصيط٘س، أب ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ ؾٗ پيطي ٔي ٞبي زٚضٜ پيطي ضا ٔي ثؼضي اظ ٔكىالت ٚ فمساٖ

 ٞبي خسيسي ضا ثٝ زؾت آٚضز تٛا٘س تدطثٝ وٙس، ٔي ٕٞطاٜ ثبقس ٚ ٔبزأي وٝ قرم ثب ٔحيظ ذٛز فؼبال٘ٝ ثطذٛضز ٔي

 ٔتٕبزي ؾبِٟبي ثٕطات اظ ٜ ٌيطي ثٟط ٍٞٙبٔٝ تىبپٛ ٚ ٚ تالـ ػٕط يه ذؿتٍي غجبض ظزٚزٖ فهُ تٛا٘س  ؾبِٕٙسي ٔي

ٔالَ آٚض  ٚخٛز ؾبػت ٞبي عٛال٘ي ٚ ٚ زضآٔس، قسٖ وٓ اختٕبػي، ضٚاثظ وبٞف ٚخٛز ايٗ ثب .وٛقف ثبقس ٚ وبض

 ٚ فىطي لٛاي تحّيُ تبخبئيىٝ ثٍٙطز، زقٛاض زٚضٜ ايٗ ثٝ زِتٍٙي احؿبؼ ثب ؾبِٕٙس فطز وٝ قٛز ٔي ٔٛخت ثيىبضي

 ٚ ؾالٔت ذغطافتبزٖ ثٝ ػٛأُ ٔكرم تطيٗ ٚ ٟٕٔتطيٗ اظ ثبض، حؿطت ٚ وٙٙسٜ ٘بضاحت افىبض ٞدْٛ ٚ خؿٕي

 قٛز، ٔي افؿطزٌي ٔب٘ٙس ضٚحي ٘بضاحتي ٞبي  ثٝ اٚ اثتالي ثٝ ٔٙدط ٟ٘بيت زض ٚ ثبقس  ٔي ؾبِٕٙس ضٚا٘ي  ثٟساقت

 ثٝ ضا ؾبِٕٙس فطز قرهيتي ٚ ضٚا٘ي ثمبيبي ٔطي، پيه پبي نساي قٙيسٖ ٚ ػٛاعف ٚ احؿبؾبت زاضقسٖ ذسقٝ

 ا٘ساظز. ٔي ذغط

 خؿٕب٘ي ٞبي ٘بضاحتي زچبض آٖ ثط ػالٜٚ ٚ وٙٙس ٔي ظ٘سٌي تٟٙب وٝ زاضز ٚخٛز ؾبِٕٙسا٘ي ٔيبٖ زض ثيكتط افؿطزٌي 

 زض آٟ٘ب ٌفتٍٛي ٚ ضٚاثظ تٕبْ ٚ ٘ساض٘س ذٛز فطظ٘ساٖ تٕبؾي ثب ٔبٜ زض ثبض يه اظ ثيف آٟ٘ب اظ ثؼضي. ٞؿتٙس ٘يع

 ٔحيظ وٝ اؾت ضطٚضي ضٚ ايٗ اظ . قٛز ٔي ذالنٝ زاض ٔغبظٜ ٚ ٕٞؿبيٝ  ثب ٔثبَ ثطاي اي زليمٝ چٙس ٞبي نحجت

 ؾٗ ػّيطغٓ وٝ ؾبِٕٙسا٘ي .يبثس وبٞف تٟٙبيي اظ ٘بقي ٞبي افؿطزٌي تب قٛز ٟٔيب آٟ٘ب ظ٘سٌي ثطاي ثٟتطي ٚ ٔٙبؾت

 ثٝ ٔرتّف ٞبي ثيٕبضي ثٝ ثطذٛضزاض٘س، ذٛثي ٘ؿجتب اختٕبػي ضٚاثظ اظ ٚ زاض٘س حضٛض اختٕبػي ٞبي فؼبِيت زض ثبال

ؿيبضي اظ ؾبِٕٙساٖ ثيكتطيٗ ٔيعاٖ تٕبؼ ضا ثب اػضبي ذب٘ٛازٜ ذٛز . ثقٛ٘س ٔي زچبض وٕتط ضٚا٘ي ٞبي ثيٕبضي ٚيػٜ

زاض٘س. اػضبي ذب٘ٛازٜ ٔي تٛا٘ٙس ثب حٕبيت وبفي اظ فطز ؾبِٕٙس زض ٔمبثُ تغييطات ٘بقي اظ پيطي، ٘مف وّيسي زاقتٝ 

ٔكبٞسٜ اظ زؾت ضفتٗ ػالئٓ خٛا٘ي زض آيٙسٜ، ٘بتٛا٘ي زض ٔغبِؼٝ ثسٖٚ اؾتفبزٜ اظ ػيٙه ٚ  ،ثبقٙس. تغييطات ظبٞطي



زضزٞبي ٔجٟٓ ٚ آقىبضي وٝ ٌبٜ ٚ ثيٍبٜ ايدبز قسٜ ٚ تسضيدبً ثجبت ثيكتطي پيسا ٔي وٙٙس، ٔؼٕٛالً اِٚيٗ ٘كب٘ٝ ٞبي 

يطـ پيطي ٚحكت زاض٘س، چطا وٝ ثٝ وطات پيطي ٞؿتٙس وٝ فطز تسضيدبً ثب آٟ٘ب تغبثك ٔي يبثس.ذيّي اظ افطاز اظ پص

ٔكبٞسٜ وطزٜ ا٘س ثطٚظ ثيٕبضيٟبي ٔعٔٗ زض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي ثيكتط اؾت ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ پيط قسٖ ضا ٔتطازف ثب 

تغييط حبِت ٚ ضً٘ ٔٛٞب، وبٞف ا٘ؼغبف پصيطي اٍ٘كتبٖ، وٛچىتط  ،٘بتٛا٘ي ٚ ثيٕبضي ٔي اٍ٘بض٘س. وبٞف ػّٕىطزٞب

يي حطوت ٚ خؿت ٚ ذيع، ٞط يه ثٝ ٘ٛػي ثط تهٛض خؿٕب٘ي فطز تأثيط ٔي ٌصاضز. اظ ٔيبٖ قسٖ خثٝ ٚ وبٞف تٛا٘ب

ٔؿبيُ ٔرتّف زض ٔيبٖ ؾبِٕٙساٖ، احؿبؼ تٟٙبيي ٚ ا٘عٚاي اختٕبػي ، ٚالؼيتي اؾت وٝ زض حبَ حبضط ٔٛضز تٛخٝ 

كىالت ػهط حبضط ثؿيبضي اظ نبحت ٘ظطاٖ ػّْٛ ضٚا٘پعقىي ٚ ضٚاٖ قٙبؾي ٔي ثبقس. احؿبؼ تٟٙبيي يىي اظ ٔ

اؾت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ فمساٖ ضاثغٝ اختٕبػي تؼطيف ٔي قٛز. ا٘عٚاي اختٕبػي حبِتي اؾت وٝ زض آٖ فطز يب ٌطٜٚ تٕبيُ يب 

ٔٙكأ ثؿيبضي اظ حبِت ٞبي ٚ ٘يبظ ثٝ ثطلطاضي اضتجبط ثب ؾبيطيٗ ضا زاضز، ِٚي لبزض ثٝ ثطلطاضي ايٗ اضتجبط ٘يؿت

ؾبِٕٙساٖ لفؽ عاليي ضا زٚؾت  .احؿبؼ تٟٙبيي اؾت ٚ  زوكي، يأؼ قسيس٘بٔتؼبزَ ضٚا٘ي اظ لجيُ افؿطزٌي، ذٛ

٘ساض٘س، اٌط تدبضة ٌصقتٝ آ٘بٖ زض زّٞيعٞبي ٌصقتٝ ػٕط ثٝ حؿبة ٘يبيس، اظ ٔحجت ٞبي آِٛزٜ ثٝ تطحٓ، حبِت ا٘عٚا 

 .يبفتٝ ثٝ ٌٛقٝ ػعِت ٚ افؿطزٌي ٔي ذع٘س

 حفظ ؾالٔت ضٚاٖ زض ؾبِٕٙسي

اؾتطؼ ثب تبثيطات  .ٜ ٔثجت ثٝ ظ٘سٌي ثٝ  حفظ ؾالٔت ضٚا٘ي ؾبِٕٙساٖ وٕه ٔي وٙسوبٞف اؾتطؼ ٞب ٚ زاقتٗ ٍ٘ب

 افعايف فكبض ذٖٛ ٚ ذغط ثيٕبضي لّجي ٔي تٛا٘س ثط وبضوطز ؾيؿتٓ ػهجي، تفىط،  ٔرتّفي ثط وبضوطزٞبي خؿٕي،

تبثيط  ٔغع طضٚي وبضوطز ثذّك، تٕطوع ٚ حبفظٝ تبثيط ثٍصاضز . ٔٛاز قيٕيبيي وٝ ثسٖ زض ٍٞٙبْ اؾتطؼ تِٛيس ٔي وٙس  

يبزٌيطي ٚ حبفظٝ زض ؾٙيٗ ثبال زچبض اقىبَ ٔي قٛز . اؾتطؼ ٘يع ثبػث اضغطاة ٚ   زض ٘تيدٝ تٕطوع،ٚ ٔي ٌصاضز

 افؿطزٌي ٔي قٛز .

ثطاي ٔمبثّٝ ثب اؾتطؼ اثتسا ثبيؿتي ٔٙبثغ ايدبز وٙٙسٜ آٖ ضا پيسا وطز . ثطاي ٔثبَ ٔب٘سٖ زض تطافيه زض ؾبػبت قّٛؽ 

ذيبثبٟ٘ب ٔي تٛا٘س ثبػث اؾتطؼ قٛز . پؽ ثب تٙظيٓ ظٔبٖ ضفت ٚ آٔسٞب ٚ يب تغييط ٔؿيط ٔي تٛاٖ ثب آٖ ٔمبثّٝ وطز 

.اٌط ٍٟ٘ساضي اخجبضي ٜ٘ٛ ٞب ثبػث ذؿتٍي ٚ اؾتطؼ اؾت ٔي تٛاٖ ثب عطح ٔٛضٛع زض خؿتدٛي ضاٜ حُ ثطآٔس . 

يه زٚؾت يب فبٔيُ ٔي تٛا٘س ثٝ وبٞف اؾتطؼ  وطزٖ ضاخغ ثٝ اؾتطؼ ثب زضٔبٍ٘ط يب حتي ثيبٖ ٔؿبئُ ثٝ تنحج

 ٔٙدط قٛز .

ٞبي ٚضظقي ٚ ؾطٌطٔي ٞبي ٔٙبؾت ٚ ثٝ وبض ثطزٖ ضٚقٟبي آضاْ ؾبظي ٔسيتيكٗ  ثبظي  ثب وبضٞبيي ٔثُ لسْ ظزٖ،

 ٚ يٌٛب ٔي تٛاٖ اؾتطؼ ضا تمّيُ زاز. فؼبِيت ٞبي خؿٕب٘ي ٚضظقي ثٝ وؿت آضأف وٕه ٔي وٙس . .

ثؿتٍبٖ ٚ   ذب٘ٛازٜ،  حٕبيتي وٝ اظ ضٚاثظ اختٕبػي ثب زٚؾتبٖ،ٟٔٓ ٔي ثبقس  ضٚاثظ اختٕبػي ثطاي وبٞف اؾتطؼ حفظ

ٕٞىبضاٖ ايدبز ٔي قٛز ثٝ حفظ ؾالٔت ضٚا٘ي وٕه ٔي وٙس . ٔغبِؼبت ٘كبٖ زازٜ اؾت زض وؿب٘ي وٝ ثب اػضبي 

تط اظ وؿب٘ي وٝ ٌٛقٝ ٌيط طيٕط زيٞبي اختٕبػي اضتجبط ذٛثي زاض٘س ػالئٓ آِعا ذٛيكبٚ٘ساٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ٌطٜٚ  ذب٘ٛازٜ،



فؼبِيت ٞبي  ،ثٙبثطايٗ تٛنيٝ ٔي قٛز وٝ ؾبِٕٙساٖ ايٗ اضتجبط ضا حفظ وٙٙس  .تظبٞط ٔي وٙس ،ٚ وٓ اضتجبط ٞؿتٙس

 زاٚعّجب٘ٝ اختٕبػي ٚ قطوت زض ٌطٟٚٞبي ٔرتّف ثطاي ايٗ ٔٛضٛع وٕه وٙٙسٜ اؾت .

تحُٕ ٔكىالت آؾبٖ تط  ٚ حُ ٔؿئّٝ ،ثٝ ٔٛضٛػبت ٍ٘بٜ قٛزٚلتي ثب يه ٘مغٝ ٘ظط ٔثجت ٚ ثب تمٛيت ٞيدب٘بت ٔثجت 

ثطاي حفظ ؾالٔتي ثٝ ذٛثي ٞبي ز٘يب فىط وٙيس ٚ ثب فؼبِيت ٞب ٚ افطاز يىٝ قٕب ضا ذٛقحبَ ٔي وٙٙس ٚلت  ٔي قٛز.

 ثٍصضا٘يس.

ٙيس . اٌط ٔؿبئُ ٔؼٙٛي ٚ ضٚحب٘ي ثٝ قٕب احؿبؼ ذٛثي ٔي زٞس ؾؼي وٙيس اضتجبط ذٛز ضا ثب ايٗ ٔٛضٛع حفظ و

ٞط ٌٛ٘ٝ ػمبيس ٔصٞجي يب ٔؼٙٛي وٝ زاضيس تمٛيت وٙيس . ايٗ ٞب ٕٔىٗ اؾت ثٝ ترفيف افؿطزٌي زض ؾبِٕٙسي  ؾؼي وٙيس

وؿب٘ي وٝ اػتمبزات ٔصٞجي ٚ ٔؼٙٛي لٛي زاض٘س ٔؼٕٛالً ثٝ  .وٕه وٙٙس ٚ يب حتي ػبُٔ زفبػي زض ثطاثط آِعايٕط ثبقٙس

 ض٘س.تجغ آٖ احؿبؼ حٕبيت ٚ ضاحتي ثيكتطي زا

 ؾٗ وٝ تطتيجي ٕٞبٖ ثٝ ٚ زاقتٝ ٚخٛز ٕٞٛاضٜ ػبعفي احتيبخبت. زاض٘س وٝ ثبيس ثٝ آٟ٘ب تٛخٝ وطز  ؾبِٕٙساٖ احتيبخبتي

 تط خٛاٖ افطاز انٛال ٚ ٔبزضٞب ٚ پسض ثٝ فطظ٘ساٖ تٛخٝ ٌصقتٝ زض .يبثس ٔي افعايف ٘يع ٘يبظٞب ،ضٚ ٔي ثبالتط افطاز

 أب  .قٛز ٌصاقتٝ احتطاْ ثيكتطيٗ ؾبِٕٙساٖ ثٝ وٝ وطز ٔي حىٓ ضؾْٛ ٚ اذالق ٚ ثٛز ثيكتط تطٞب، ٔؿٗ ثٝ ٘ؿجت

 اظ ثبقس، ذٛة آٟ٘ب ظ٘سٌي ٚضغ وٝ ٞٓ لسض ٞط ثط٘س، ٔي ؾط ثٝ ذٛز زضذب٘ٝ تٟٙبيي ثٝ ؾبِٕٙساٖ غبِت وٝ أطٚظٜ

 .٘يؿتٙس ٘يبظ ثي خبٔؼٝ السأبت ٚ زيٍطاٖ ػبعفي تٛخٝ

 قطايظ التضبي ثٝ ٚؾبِٓ ثبض پط ٌصضا٘ي ٚلت ثٝ احتيبج خسي، اقتغبَ ػسْ ٚ ؾٙي قطايظ ثٝ تٛخٝ ثب ؾبِٕٙساٖ

 ضٚاثظ ايدبز ٔٛلؼيت ٚ وٙٙس ٕ٘ي وبض آٟ٘ب اوثط ظيطا ٞؿتٙس، زٚؾتي ٔدسز ٔٙبثغ فبلس ؾبِٕٙساٖ .زاض٘س ضا ذٛز خؿٕي

 آٟ٘ب تٟٙبيي ٔؿئّٝ ايٗ .ا٘س زازٜ زؾت اظ ٘ٛػي ثٝ ٘يع ضا ؾبِكبٖ ٚ ؾٗ ٞٓ زٚؾتبٖ ٚ ٘ساض٘س ضا وبض زضفضبي زٚؾتب٘ٝ

 قبُٔ فطز ٞط ذبل ضٚحيبت ٚ ؾٛاز ثٝ تٛخٝ ؾبِٕٙساٖ ثب ثطاي پيكٟٙبزي تفطيحبت ثٟتطيٗ .زٞس ٔي افعايف ضا

 ٘كؿتٗ ذطيس، ،فيّٓ تٕبقبي ، زٚؾتبٖ ثب ٌفتٍٛ ٚ ٔؼبقطت ؾجع، فضبي زض ٌصاض ٚ ٌكت ٚضٚظ٘بٔٝ، وتبة ٔغبِؼٝ

 ٔٛؾيمي قٙيسٖ ٚ ثبظي ٍٞٙبْ وٛزوبٖ تٕبقبي ثرهٛل ٚ ، ٔطزْ ٔطٚض ٚ ػجٛض ٚ ذيبثبٖ تٕبقبي ٚ ٘يٕىت ضٚي

 تأثيط ؾجه ٞبي ثبظي ٚ وٙؿطت ٚ خكٗ ، ػجبزي ٔطاؾٓ ٔثُ اِؼبزٜ فٛق ٞبي ثط٘بٔٝ زازٖ تطتيت ضٕٗ زض .ثبقس ٔي

تمطيجب اوثط ؾبِٕٙساٖ فطظ٘سا٘ي زض  .ثطز ٔي ثيٗ اظ ضا ضٚظٞب يىٙٛاذتي احؿبؼ ٚ زاضز ؾبِٕٙس ضٚحيٝ زض ذٛثي ثؿيبض

زض ضٚاثظ ثيٗ ؾبِٕٙساٖ ٚ  ايٗ حبَاظ آٟ٘ب ثب فطظ٘ساٖ ذٛز ظ٘سٌي ٔي وٙٙس ثب  ليس حيبت زاض٘س ٚ تؼساز ظيبزي

ذب٘ٝ  ٌي ٔكتطن، ذب٘ٝ ٔؿتمُ يبظ٘ست )ٔحُ ؾىٛ٘ آيس، ٔؿبئّي اظ لجيُ فطظ٘سا٘كبٖ ٔكىالت حبزي ٘يع ثٛخٛز ٔي

ٌصاضز. زض ػيٗ حبَ ايٗ ٔؿبئُ  قرهي ثط ضٚاثظ ثيٗ آٟ٘ب تبثيطات ػٕيمي ٔي ػسْ آٖ زض ظ٘سٌياؾتمالَ يب  (ؾبِٕٙساٖ

 .قٛز ٘يع ٔتبثط ٔي فطًٞٙ خبٔؼٝ ٔصٞجي ٚ اذاللي ٚ اظ اػتمبزات



فطظ٘ساٖ اؾت چطا وٝ ؾبِٕٙساٖ ثب زٚؾتبٖ ٞٓ  تط اظ ضٚاثظ ثب ٌبٞي ثٛزٖ ثب زٚؾتبٖ ثطاي ؾبِٕٙس ٟٕٔتط ٚ ِصت ثرف

زٞٙس. ؾبِٕٙساٖ ثب ٞٓ زضثبضٜ  ٞبي ٔتؼسزي ضا تطتيت ٔي ثٙبثطايٗ لطاض ٔاللبت ط اظ فطظ٘ساٖ ذٛز ٞؿتٙس. ٚت ؾٗ ضاحت

 .آٚضز وٙٙس. ايٗ وبض پيٛ٘سٞبي ػٕيمي ضا ثيٗ آٟ٘ب ثٛخٛز ٔي ٌصقتٝ ٚ زٚض ذٛز نحجت ٔي ذبعطات

ثالاؾتفبزٜ ثبلي ثٕب٘ٙس. ضٚيىطز زاؾتبٖ ؾبِٕٙساٖ ٔٙجؼي اظ تدبضة ٚ ذبعطات تّد ٚ قيطيٗ ٌصقتٝ ٞؿتٙس وٝ ٘جبيس  

ٌٛيي  ٚ ٘مُ تدبضة ٚ ذبعطات ٌصقتٝ تٛؾظ ؾبِٕٙساٖ، ػالٜٚ ثط ايٙىٝ ٘ؿُ حبضط ضا زض خطيبٖ ٚلبيغ ٔٛثك ٌصقتٝ 

لطاض ٔي زٞس، ٔٛخت ٔي قٛز ؾبِٕٙساٖ زض خبٔؼٝ ٘مف قبيؿتٝ ٚ ثٝ حمي ثطاي ذٛز ثٝ زؾت آٚض٘س. ٘يبظ ثٝ ؾرٗ 

زض ا٘ؿبٖ ثؿيبض ٘يطٚٔٙس اؾت، ظيطا ثرف ػٕسٜ حٕبيتٟبي ضٚا٘ي ا٘ؿبٖ اظ عطيك تؼبٔالت ٌفتٗ ٚ ٔؿتٕغ زاقتٗ 

والٔي ثب زيٍطاٖ تأٔيٗ ٔي قٛز. ػّي ضغٓ ؾٛزٔٙسي تؼبُٔ والٔي ثطاي ؾبِٕٙساٖ، آٟ٘ب ثٝ زِيُ ٔكىالتي زض ظٔيٙٝ 

ي زٞٙس ٚ خبٔؼٝ وٕتط ثب آٟ٘ب ٔحبٚضٜ والٔي، آِعايٕط )وٙسي زض ؾرٗ ٌفتٗ ٚ فطأٛقي( ٔؿتٕؼبٖ ذٛز ضا اظ زؾت ٔ

ثٝ ٌفت ٚ قٙٛز ٔي پطزاظز. آٔٛظـ خبٔؼٝ زض ٘حٜٛ تىّٓ ثب ؾبِٕٙساٖ ٚ نجط ٚ حٛنّٝ ٌٛيٙسٜ ٔي تٛا٘س ثٝ ٔيعاٖ 

لبثُ ٔالحظٝ اي ؾغح تكٛيف شٞٙي ؾبِٕٙساٖ ضا زض تؼبٔالت اختٕبػي قبٖ وبٞف زٞس. ٔتأؾفب٘ٝ اوٖٙٛ ضٚـ غبِت 

ثٝ نٛضت غيطوالٔي، اقبضٜ ؾط ٚ زؾت ٚ خٕالت وٛتبٜ ٚ ٔمغغ ٔي ثبقس وٝ ٔيعاٖ  ٚ ٘بٔٙبؾت ٔحبٚضٜ ثب ؾبِٕٙساٖ

عطز قسٌي ؾبِٕٙساٖ اظ خبٔؼٝ ضا ثٝ ذٛثي ٘كبٖ ٔي زٞس. ثبظ ثس ٘يؿت ثسا٘يس وٝ تحميمبت ٔتؼسز ثبثت وطزٜ وٝ ٚخٛز 

ٛخٟي ثٝ ثطلطاضي فضبي حسالُ يه ٘فط اظ ؾبِٕٙساٖ ذب٘ٛازٜ زض وٙبض زيٍط اػضبء تٛا٘ؿتٝ اؾت ثٝ ٔيعاٖ لبثُ ت

 ذب٘ٛازٌي ؾبِٓ وٕه وٙس ٚ حتي ثطاي فطظ٘ساٖ ذطزؾبَ ٔبيٝ ػاللٝ ٔٙسي ٚ زٍِطٔي ثبقس.

 ثطاي ثطلطاضي اضتجبعي ؾبِٓ ثبؾبِٕٙساٖ ثبيس ثٝ ٘ىبت ظيط تٛخٝ ٚيػٜ اي زاقتٝ ثبقيٓ :

.ٔٙظٛض ايٗ ٘يؿت وٝ  اٚؾت ٘رؿتيٗ انّي وٝ زض اضتجبط ثب ؾبِٕٙس ثبيس ضػبيت قٛز اضظـ ٚ احتطاْ ثٝ ٌفتٝ ٞبي

ثطاي ثطلطاضي اضتجبط ٔٛثط ثب ؾبِٕٙس ثبيس ٞطچٝ اٚٔيٍٛيس لجَٛ وٙيٓ ، ثّىٝ ٔٙظٛض آٖ اؾت وٝ ثٝ اٚ ٚ حك اٚ ثطاي 

 ٚ ٕٞسِي ثب ؾبِٕٙس  يؼٙي ػاللٝ ٚ تالـ فطزي ثطاي فٟٕيسٖ ز٘يبي ذبل اٚفىط وطزٖ ٚ ؾرٗ ٌفتٗ احتطاْ ثٍصاضيٓ. 

لطاضزٞيٓ ٚثفٟٕيٓ وٝ اٚ زض ٔٛلؼيت ٞبي ٔرتّف چٝ فىط يب احؿبؾي زاضز. ٔطالجت ٚالؼي اظ  ذٛز ضا زض  زضخبيٍبٜ اٚ

ٔؿتّعْ آٖ اؾت وٝ تٛخٝ ذٛز ضا ثٝ وّيت ؾبِٕٙس ٔؼغٛف وٙيٓ ، ٘ٝ نطفب ثٝ ذسٔتي وٝ ٕٞبٖ ِحظٝ ثٝ اٚ  ؾبِٕٙس

غيط والٔي ثؿيبض چٖٛ پيبٟٔبي  ٗ نساي فطز ضٚـ لبثُ اػتٕبزي ثطاي اضظيبثي ٞيدبٟ٘بي اٚؾت،اضائٝ ٔي زٞيٓ . تُ

 ،ٞبي فطز وٝ اظ تٗ نسايف اؾتٙجبط ٔي وٙيٓ ٞيدبٖ حتي ثسٖٚ آ٘ىٝ ٚاغٜ ٞب ضا ثكٙٛيٓ، ثٝٔؼٕٛال ٚ لسضتٕٙس ٞؿتٙس 

زض اٚ ايٗ  چٖٛ ٕٔىٗ اؾتوٓ قٙٛا ٘يؿت  فطيبز ظزٖ ضاٜ ٔٙبؾت ثطاي ثطلطاضي اضتجبط ثب فطز زٞيٓ. پبؾد ٔي

٘كؿتٗ زض وٙبض ؾبِٕٙس، نحجت چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ثب اٚ ، ٚ  .ٍٓيٗ ٞؿتياٚ ذكٕخب٘ت احؿبؼ ضا پسيس آٚضز وٝ ٔب اظ 

ضٚقٟبيي ثطاي اضؾبَ ايٗ  پيبْ غيط والٔي  ٞؿتٙس وٝ ثٝ ٔطالجت اظ اٚ  ٕٞٝ اٚ، اذتهبل ٚلت وبفي ثطاي نحجت ثب

چٟطٜ  وٙس تٛخٝ وٙيٓ. س ثٝ پيبْ ٞبيي وٝ ؾبِٕٙس اظ عطيك ثسٖ اضؾبَ ٔيٞؿتيٓ ٚ لهس وٕه ثٝ اٚ ضا زاضيٓ. ثبي ػاللٕٙس

ظت اثبيس ٔٛ ،پيبٟٔبي ثطاي اٚٔي ثبقٙس ِجرٙس ، اذٓ ، زض ٞٓ وكيسٖ چٟطٜ  حبالتي ٔثُ  ا٘ؿبٖ تٛا٘بيي ثباليي زاضز.



ٕبؼ چكٕي ثطاي خّت ثٝ ؾبِٕٙس ٔٙتمُ ٘ىٙس.  اظ ت يٓپيبْ زيٍطي خع آ٘چٝ لهس ٌفتٙف ضا زاض ٔب  وٝ چٟطٜ يٓثبق

تٕبؼ چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ٚ چكٕي ايٗ فبيسٜ ضا زاضز وٝ ثطاي ؾبِٕٙس زچبض ٔكىُ ظيطا اػتٕبز ؾبِٕٙساٖ اؾتفبزٜ وٙيٓ.

خٛا٘تط٘س زض ٘تيدٝ ؾطػت  ،وٙٙس اغّت افطازي وٝ اظ ؾبِٕٙساٖ ٔطالجت ٔي  .وٙس قٙٛايي أىبٖ ِت ذٛا٘ي ضا فطاٞٓ ٔي

حطوتي اظ ٚيػٌي زٚضاٖ ؾبِٕٙسي  -آظاض زٞٙسٜ ٔيكٛز.وٙسي فطايٙس ٞبي ضٚا٘ي ٌفتبض ٚ حطوبت آ٘بٖ ثطاي ؾبِٕٙس

. ا٘تظبض  "طٞطچٝ آٞؿتٝ تط ثٟت“ اؾت . اخبظٜ زٞيٓ ؾبِٕٙس ذٛز خّٕٝ ٞبي ذٛز ضا وبُٔ وٙس. زض اضتجبط ثب ؾبِٕٙس 

ضفتبضي ثٝ قٕبض ٔي آيس. ثطاي ؾبِٕٙس زقٛاض اؾت ٚ ٚازاض وطزٖ ؾبِٕٙس ثٝ ا٘تظبض وكيسٖ ثي خٟت ،٘ٛع ذفيفي اظ ثس

ؾبِٕٙساٖ افطازي وٝ ثيف اظ ٕٞٝ ثٝ آٖ ٘يبظ زاض٘س ٚاثتسائي تطيٗ قىُ اضتجبط اؾت ٚ ِٕؽ يه ٘يبظ اؾبؾي ا٘ؿبٖ

اظ آٖ ٔحطْٚ ا٘س..ٔحجت ، تفبٞٓ ، اػتٕبز ٚ أيس ضا ٔيتٛاٖ ثب لطاض زازٖ زؾت ثط ضٚي قب٘ٝ ، ٘ٛاظـ  ٞؿتٙسوٝ اغّت 

پؽ وبضثطز ٔٙبؾت ِٕؽ زؾتي ِطظاٖ زض زؾتي اؾتٛاض ٚ لٛيتط ثٝ زيٍطي ا٘تمبَ زاز . وطزٖ پيكب٘ي ، يب ٍٟ٘ساقتٗ

ثطاي خٕغ وطزٖ افىبضقبٖ ثٝ ظٔبٖ ثيكتطي ٘يبظ  ؾبِٕٙساٖ . ثبتٛخٝ ثٝ ايٙىٝ  ثطاي ؾبِٕٙساٖ ثؿيبض ؾٛزٔٙس اؾت

طف حبضط ثٛزٖ ثسٖٚ اضغطاة ن ،زض ٍٞٙبْ ؾٛي ،زضززاض٘س زضايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛالغ ٌفتٗ ٞيچ ٚاغٜ اي الظْ ٘يؿت .

 .ٞيچ ٍ٘فتٗ ٘يع چيعي ٌفتٗ اؾت "اي يب ا٘دبْ وبضي ، ثٟتطيٗ فطْ اضتجبط ذٛاٞس ثٛز ٌفتٗ ٚاغٜ

 ثبيس احؿبؾبت ايٗ ضفغ ثطاي . ثط٘س ٔي ض٘ح اختٕبػي ظ٘سٌي اظ ٔب٘سٖ ثطوٙبض ٚ ثيىبضي ٚ ثغبِت احؿبؼ اظ ؾبِٕٙساٖ

 ٌطزـ ثٝ ، ثپطزاظ٘س ٔدّٝ ٚ ضٚظ٘بٔٝ ٔغبِؼٝ ثٝ ٞٓ ثب ؾبِٕٙساٖ ٔثالً ، ٌطفت ٘ظط زض ؾبِٕٙساٖ ثطاي خٕؼي ٞبي ثط٘بٔٝ

 ؾجه ثٟتطيٗ وبض .اؾت وبض ، زيٍط ٟٔٓ ٔؿئّٝ. ٌيط٘س لطاض ٔكٛضت ٔٛضز ٚ ثطٚ٘س خٕؼي زؾتٝ وٛتبٜ ؾفطٞبي ٚ ٞب

 ؾبِٕٙساٖ ثب اضتجبط زض ٚالؼي ٘يبظ يه ثٝ پبؾرٍٛيي تٟٙب ٘ٝ وبض . ثبقس ٔي وٟٙؿبِي ضز ػٕط ٌصضا٘سٖ ثطاي ٚؾيّٝ

 خبٔؼٝ ٘يبظٞبي اظ ظيبزي ٞبي لؿٕت پبؾرٍٛي تٛا٘س ٔي ؾبِٕٙساٖ وبض ٘تبيح ، نحيح ٔسيطيت ثب ثّىٝ اؾت

 تٛخٝ ٔٛضز ٔؿئّٝ ايٗ ؾبِٕٙس ثب ٔطتجظ عطاحي فضبٞبي زض ثبيس ٚ زاضز خؿٕي ٚ يضٚا٘ أٙيت ثٝ احتيبج ؾبِٕٙس.ثبقس

 ثيٕبضي أىب٘بت  ٔٛلغ زض يب ٚ قتبفت ذٛاٞٙس وٕىف ثٝ ضطٚضت ٔٛلغ زض وٝ ٌطزز ٔغٕئٗ ثبيس ؾبِٕٙس .ٌيطز لطاض

 .ٌطفت ٘رٛاٞس لطاض آظاض ٔٛضز ٚ زاضز آضأف ٌصاضز ٔي پب وٝ فضبيي زض ٚ قس ذٛاٞس ٔؼبِدٝ ٚي فطاٞٓ 
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  ثٛز أبؾطظ٘سٜ sقٛز پيط ٔي

ٟٔٓ ٘يؿت چٙس ؾبَ زاضيس وبفي اؾت اظ ٕٞيٗ ِحظٝ ثيكتط ٔطالت ؾالٔتي ذٛزتبٖ ثبقيس تب زض ؾبَ ٞبي ثؼس، اظ 

ٔؼٙبي ثبظ٘كؿتٍي ،پسض يب ٔبزض ثعضي قسٖ يبضؾيسٖ ثٝ پيطي ثٝ  ثطذٛضزاض ثبقيس.  ثب ٘كبط تطي ظ٘سٌي ؾبِٓ تط ٚ

وٝ قب٘ؽ ضؾيسٖ ثٝ ؾٗ ؾبِٕٙسي ضا   افطازي يٙس ٔبزاْ اِؼٕط اؾت.آثّىٝ پيطي يه فط ،ؾبِٕٙسي ٘يؿت  يه ؾٗ ذبل

پيطي ٔٛفك، ٔتضٕٗ چٙسيٗ ػبُٔ  وؿب٘ي ٞؿتٙس وٝ ثب ٔٛفميت ٔطاحُ ٔرتّف ظ٘سٌي ضاپكت ؾط ٌصاقتٝ ا٘س. ٔي يبثٙس،

 ٔطالجتٟبي ثٟساقتي ٚ فؼبِيت ٞب ، يؼٙي ٘ٛع ٍ٘طـ قٕب ثٝ ٔمِٛٝ پيطي ،، وٝ اوثط آٟ٘ب تحت وٙتطَ قٕب لطاض زاضزاؾت 

 ضٚاثظ ثيٗ فطزي.

اٌط أيس ثٝ زاقتٗ ػٕطي  تب ٞط ظٔبٖ وٝ اضازٜ وٙيس خٛاٖ ذٛاٞس ٔب٘س. قٛز أب شٞٗ قٕب اٌطچٝ خؿٓ قٕب پيط ٔي

آٖ ٍٞٙبْ اؾت وٝ ايٗ عطح شٞٙي  ،ثبقيس زاقتٝ  ضٚاثظ اختٕبػي ٔحىٓ ٚذٛـ عجؼي  ؾطقبض اظ قبزاثي، عٛال٘ي،

قٛخ عجؼي ٚلسضت وٙبض آٔسٖ ثبٔكىالت ٚتغييطات ثٝ قٕب وٕه ٔي وٙس اظ  تبٔست ظيبزي آيٙسٜ قٕب ضا ضلٓ ذٛاٞس ظز.

 .پؽ ٞط ٔكىّي ثط آييس
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