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 ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د



︧ـ﹢﹐ن و د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران در ﹝︣ا︨﹛  ﹞ ︀ ︪ـ﹠︊ـ﹥ ﹞ 12ـ︣ 1383 و در د︡ار︋  ﹊ اً ﹨︀︫﹞﹩ در روز ️︣ت آ ـ︱

﹥ ا﹡︧ــــــ︀ن ﹨︀ و ︀﹝️ از ا﹁︣اد ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︣اد  ︀ب ﹋﹞﹉︋  ﹠︀﹡﹩ را در︋  ︣ق ︑︣ان︨  ︀ص︫   ︠﹩﹊︫︤ ا﹁︐︐︀ح ﹝︣﹋︤︎ 

︪ـ﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛  ︀ص ︑ ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︀︠️ ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ و ﹝︧﹢﹐ن ر︨﹫︡﹎﹩︋  ﹁︣﹝﹢د﹡︡ و ﹎﹀︐﹠︡: از د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران︨ 

︡ه ا﹡︡، ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︀ص ﹝︊︐﹑︫  ﹫﹞︀ر︀ی︠   ︋﹤ ︣ای ﹋﹛ ﹋︣دن آ﹐م ﹋︧︀﹡﹩  ﹋﹥︋   ︋﹤﹋
 

﹥ ﹁﹊︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا﹁︐︀دم ﹋﹥ وا﹇︺︀ً ﹇︣آن از ﹜︀ظ ﹜﹀︶، ﹝︺﹠︀ و  ︡ه،︋  ﹢ا﹡︡ه︫  از ﹨﹞︀ن ﹜︷﹥ اول ﹋﹥ ﹇︣آن ︑﹢︨︳ ﹇︀ری︠ 

 ﹈ ︡︀ــ ︫ـ﹢د.︫   ﹩﹝﹡ ﹤﹠﹋ ️﹇︨ـ️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ و ﹥ ﹝﹫﹊﹠︡ ﹝︺︖︤ه ا ︔︊︀ت ﹝﹀﹢م در ︵﹢ل ︑︀ر و ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ﹋﹥ ︻︣ـ︲

︊﹫﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹐ن  ﹫︪ــــ︣﹁︐﹥ ︑︣ از ﹝︀ ﹨﹞﹫﹟ ︵︣اوات و ︑︀ز﹎﹩ را در ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︣آن︋  ︧ـــ︀ن  ﹨︀ی︎  ︺︡ ﹨﹛ ا﹡ ︀ل︋  ﹝﹫﹙﹫﹢ن︨ 

﹞︀ ﹝︱﹞﹢ن ﹝﹞﹩ دارد.  ︋︣ای ﹋︀ر︫ 

﹢د ﹋﹥ ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥  ﹥ ﹝︺﹠︀ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹇︣آ﹡﹩ ﹡﹫︤ ا︫︀ره ﹁︣﹝﹢د﹡︡؛ در ﹝︺﹠︀ و آ︀ت ﹇︣آن︋  ﹢د︋  ﹠︀ن︠  ا︪ــ︀ن در ادا﹝﹥︨ 

﹥ او ﹝︖︀زات  ︡ش︋  ﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀ر︋  ︡ی ﹋︣د، ﹁﹆︳︋  ︧ـــ﹩ ﹋︀ر︋  ︀داش ﹝﹫﹍﹫︣د و ا﹎︣ ﹋ ︣ا︋︣︎  ﹢ب و ا︧ــ︀ن ﹋﹠︡، ده︋  ﹋︀ر︠ 

﹥ ﹋︀ر  ﹠️ ︻︷﹫﹛ آ﹁︣﹠︩ ا︨️ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ا﹡︧ــــــ︀ن ﹨︀ را︋  ︡ا و︨  ﹫︀ن ﹋﹠﹠︡ه ر﹞️ و ﹜︴︿︠   ︋﹤آ ﹟می د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا

︀ ا﹟ آ︀ت ﹝﹆︀︧﹥ ﹋︣دم و د︡م آن  ︠﹫︣ و ا︧︀ن د︻﹢ت ﹝﹫﹊﹠︡. ︲﹞﹟ ﹇︣ا️ ﹇︣آن، ﹡﹊︐﹥ ای د﹍︣ را در ذ﹨﹠﹛︋ 

آ﹥ ﹨﹛ ﹝︱﹞﹢ن و︨﹫︺︐︣ی در ﹝﹢رد ا︑﹀︀ق دارد. 
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آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩: ر﹞️ ︠︡او﹡︡ ︀︎︀ن ﹡︡ارد،آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩: ر﹞️ ︠︡او﹡︡ ︀︎︀ن ﹡︡ارد،
 ﹋﹞﹉ ︋﹥ د﹍︣ان ﹡︺﹞︀ت ا﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد   ﹋﹞﹉ ︋﹥ د﹍︣ان ﹡︺﹞︀ت ا﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد  
آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩: ر﹞️ ︠︡او﹡︡ ︀︎︀ن ﹡︡ارد،
 ﹋﹞﹉ ︋﹥ د﹍︣ان ﹡︺﹞︀ت ا﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد  

در ﹝︣ا︨﹛ ا﹁︐︐︀ح ﹝︣﹋︤ ︎︫︤﹊﹩ ︠︀ص ︫︣ق ︑︣ان ﹝︴︣ح ︫︡در ﹝︣ا︨﹛ ا﹁︐︐︀ح ﹝︣﹋︤ ︎︫︤﹊﹩ ︠︀ص ︫︣ق ︑︣ان ﹝︴︣ح ︫︡در ﹝︣ا︨﹛ ا﹁︐︐︀ح ﹝︣﹋︤ ︎︫︤﹊﹩ ︠︀ص ︫︣ق ︑︣ان ﹝︴︣ح ︫︡



﹆︣ه ﹝︓︀﹜﹩ ﹝﹫︤﹡︡ ﹋﹥  ︨ـ﹢ره︋  ︠︡او﹡︡ در ﹊﹩ از آ︀ت 

﹫︀ن  ︭ـ﹞﹫﹛ ر︋﹢ی︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ︑ در وا﹇︹  ﹈﹆﹫﹆️ را︋ 

 ﹤︡او﹡︡ در آن آ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹊﹛ آ﹁︣﹠︩ ا︨ــ️.︠ 

 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹅﹢︪ـ ︑ ︣﹫ ︣ای ﹋︀ر︠  ﹥ ا﹡﹀︀ق د︻﹢ت و︋  ﹝︀ را︋ 

﹊︀رد و  ︧ـ﹩ دا﹡﹥ ﹎﹠︡﹝﹩︋  و در ﹝︓︀﹜﹩ ﹝﹫﹀︣﹝︀︡: ا﹎︣ ﹋

﹢︫ــ﹥ 100  ︡﹨︡ و ﹨︣︠  ﹢︫ــ﹥︋  ا﹟ دا﹡﹥ ﹎﹠︡م ﹨﹀️︠ 

 ︡︺ ــــــ﹢د.︋  ︫ـــــ︡، 700 دا﹡﹥ ﹝﹩︫  ︀ ︫ـــــ︐﹥︋  دا﹡﹥ دا

︡او﹡︡   ︠︡︀ ﹝﹫﹀︣﹝︀︡: ا﹟ ﹝﹢رد ﹝︡ود ﹡﹫︧️ و︫ 

﹥ آن ا︲︀﹁﹥ ﹋﹠︡.   ︋﹜﹨

 ﹤ ︡او﹡︡ ا﹟ ﹝﹆︡ار ز︀د︋  ︫ـ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ︉︖︺︑ ︡︀︣ا︠ 

﹫︀ل ﹡﹊﹠﹫﹛  ︣اي ا﹠﹊﹥ ﹨﹫︘ و﹇️︠  ا﹡︧ــ︀ن ﹝﹫︡﹨︡؟︋ 

︀︀ن  ︡او﹡︡︎  ︤ا﹡﹥︠  ︨ـــ️.︠  ︡ا ﹝︡ود ا  ︠️﹝ر ﹤﹋

︧ـــــــ﹠︡،  ﹢﹠ ﹢﹡︡ و︋   ︫︣﹨﹢︗ ︀﹨︀︡ارد. ا﹎︣ ﹨﹞﹥ در﹡

 ﹤ ︡او﹡︡ ︑﹞︀م ﹡﹞﹫︪ــ﹢د. ︻﹞︣ ﹝︀ ﹨﹛︋   ︠️﹝︋︀ز﹨﹛ ر

︨ـــــــــــ︡. از ا﹟ د﹡﹫︀ ﹝﹫︣و﹛ و﹜﹩ ا︋︡ی  ︀︎︀ن ﹡﹞﹫︣

 ﹜︡﹞︧ـ︐﹫﹛. آ ︀ل ﹨ ﹥ ا﹡︡ازه ﹝﹫﹙﹫︀رد﹨︀︨  ﹨︧︐﹫﹛ و︋ 

ــ﹢د.  ﹢︨ــ︐﹥ ﹝︀ ︻﹢ض می︫  ︀ ﹝︣گ︎  ︫ـ﹫﹛، و﹜﹩︋  ︀  ︋﹤﹋

︡او﹡︡  ︨ـ﹫︹︠  ﹢د از ر﹞️ و ︀︡ در ﹨﹞﹥ ︻﹞︣︠   ︋︦︎

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛.

︡او﹡︡  ﹍︢ار︡ ﹋﹥ ا﹎︣︠   ︋﹤﹚︧ـــــ ﹞ ﹟را در ﹋﹠︀ر ا ﹟ا

ــــ︡﹡︡.   ︫﹩﹞ ﹅﹚ ﹩ ﹡﹫︀ز︠  ︨ـــ️، ﹨﹞﹥ ﹝︣دم︋  ﹝﹫﹢ا

︀ص   ︠﹏︀︧ـ ︡او﹡︡ ا︨️، از ﹝  ︠️﹠ ا﹠﹊﹥ ا﹟ ﹋︀ر︨ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹙﹢ق  ︧ـــــــــ︀ن︋  ︑︣︋﹫︐﹩ ا︨️. ﹁﹆︳ از ا﹡

﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان ﹋﹞﹈ ﹋﹠︡ ︑︀  ︨ـ︀︠︐﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ︠︡او﹡︡ 

 ﹜﹨ ︣﹍ق د﹢﹚﹞ ︡او﹡︡ ﹨︤اران ﹡﹢ع  ︠.︡︀﹝﹡ ︫︡ـــ ر

 ︀ ︀ز﹫﹡ ﹩  ︋︀﹡آ ﹤﹝﹨ ︡︀ دارد ﹋﹥ ﹝︓﹏ ﹝︀ ﹡﹫︧ــــ︐﹠︡.︫ 

︡او﹡︡ ﹨︣ ﹡﹢ع ﹝﹙﹢﹇﹩ دارد.  ︀︫﹠︡ و︠  ﹝︐︀ج︋ 

﹫︀ل ﹋﹠﹫﹛ ︗︀ن ﹨﹞﹫﹟  ︨ـ️ ﹋﹥ ا﹎︣︠  ︠﹫﹙﹩ ﹋﹢د﹋︀﹡﹥ ا

︮ـ︊️ از  ﹫﹠﹫﹛. و﹇︐﹩  ﹢د ﹝﹩︋  ا︨️ ﹋﹥ در ا︵︣اف︠ 

︪ـــ﹢د،  ﹫﹞ ﹩﹨︀﹠︐﹐ ــ︀ی ︀ل ﹡﹢ری در ﹁ـ︱ ﹝﹫﹙﹫︀رد︨ 

︫ـ️ و دارد. ﹝︺﹙﹢م  ︨ـ︺️ دا ﹫﹙﹩ و ﹝︺﹙﹢م ا︨️ ﹋﹥︠ 

︪ـ︣  ﹢د.︋  ︡او﹡︡ ﹥ ﹇︡ر و︨﹫︹︋  ﹝﹫︪﹢د ﹋﹥ ﹝﹙﹢ق︠ 

﹩ ﹡﹫︀ز  ︫ـــــــــ︡ ﹋﹥ در آ﹡︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ و︋   ﹅﹚  ︠﹤﹡﹢﹎ ﹟ا

﹩ ﹡﹫︀ز ﹝︴﹙﹅ ﹡﹫︧ــــــ️. ﹨﹞﹥ ﹝︀  ﹨︧ــــــ︐﹠︡. ا﹜︊︐﹥︋ 

︧ـــــ﹞﹩ و  ︗ ،﹩﹛︀﹞ ︡︺ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹨︧ــــ︐﹫﹛. ﹝﹠︐︀ از︋ 

 ﹤ ــــــــــ︣ ﹡﹫︀ز دار﹛ و ا﹐ّ ﹨﹞﹥︋  ــــــــــ︤﹨︀ی دـ﹍ ـ﹫

︍︀ر﹥ ﹡ــ﹫︀ز﹝ــ﹠︡﹛ و ﹨ــ﹫︘  ﹫︀ز  دار .﹜ـ﹊ ︠︡او﹡︡ ـ﹡

 .﹜د﹝︀ن دار﹢ ا︨︐﹆﹑﹜﹩ از︠ 

︪ـــــ﹩ د﹍︣ از   آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــــ﹠︖︀﹡﹩ در︋ 

﹫︀ن ﹨︀ی   ︋﹟︀ل ا ︣ــــ ﹥  ـ﹨ ﹢د ﹁ــــ︣﹝﹢د﹡︡:︋  ︋﹫︀﹡︀ت︠ 

 ﹤ ﹥ ﹨﹞﹠﹢︻︀ن︋   ︋﹤﹋ ︡﹠﹊﹫﹞ ﹅﹢︪ـــ︣ را ︑︪ــــ ︠︡او﹡︡︋ 

﹢ا﹨︡ از د﹍︣ان  ︀︫ــ︡ و︋  ︫ـ︐﹥︋  ︗︀ی ا ﹤﹊﹠︣ص دا

 ︡﹨︡ ﹥ د﹍︣ان︋  ﹢دش ﹫︤ی︋  ــ︺﹩ ﹋﹠︡ از︠  ︋﹍﹫︣د،︨ 

 ︀ ی و﹢﹠ ︐︀ی ﹝ـ︺ ︀ـ﹝ ،﹜﹚︻ ،︀ل﹞ ا﹡︡ از﹢︐ ـ﹫ ﹋﹥ ا﹟ ـ﹝

 .︫︡︀ ﹨︣ ﹡﹢ع ﹋︀ری ﹋﹥ در ︗︀﹝︺﹥ ﹡﹫︀ز ﹨︧️،︋ 

ــ︣ ز﹋︀︑︀ی  ﹩ ︋ـ︣ای ز﹋︀ت دار﹛ ﹋﹥ ︻﹑وه︋  ﹝﹀﹢م ︻︀ـ﹜

︀ص ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︧ــــــــ︀ن ﹨︣﹥ دارد، دارای   ︠﹩︻︫︣

﹥ ﹝︀ داده،  ︡او﹡︡︋  ︣ای ﹨︣ ﹡︺﹞︐﹩ ﹋﹥︠  ز﹋︀ت ا︨ــــ️ و︋ 

﹍﹫︣﹛ و  ︣ای ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان در ﹡︷︣︋  ︨ـ﹞﹩ از آن را︋   ︡︀︋

 .﹜﹫﹠﹋ ﹈︣ ﹥ ﹝︀ ﹋︣ده،︫  ︡او﹡︡︋  ﹨﹞﹥ را در ﹜︴﹀﹩ ﹋﹥︠ 

    ﹟︣﹫ ︀︫︡، ز﹡︡﹎﹩ او و ︗︀﹝︺﹥︫  ︪ــ︣ ا﹟ ︗﹢ری︋  ا﹎︣︋ 

︫ـــــ︡ و ︵﹞︹، ︣ص،  ︫ـــــ﹢د و ا﹎︣ ا﹠︖﹢ری ﹡︊︀  ﹩﹞

 ︣ ︨ـــ︐︺﹞︀ر︋  ﹢د︎︨︣ــ︐﹩ و ا ﹢د︠﹢اهی،︠   ︠،﹩﹢﹎زور

︫ـــــ﹢د ﹋﹥   ﹩﹞ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︀︫ــــ︡، ز﹡︡﹎﹩ ا  ︋﹜﹋︀ ﹩﹎︡﹡ز

﹢︗﹢د آورده ا︨️. ا﹎︣  ﹝﹫︊﹫﹠﹫﹛ ﹝︪﹊﹑︑﹩ را در د﹡﹫︀︋ 

 ﹤﹡︀ ︨ـــ︐︺﹞︀ر ︀﹋﹛ ﹋﹠﹫︡، آن︠  ︀﹡﹥ ﹨﹛ ︑︊︺﹫︰ و ا در︠ 

 ،︡﹫︫︀ ︗﹠﹛ ا︨️. ا﹎︣ در ﹈ رو︨︐︀ ︑︊︺﹫︰ دا︫︐﹥︋ 

 ︀ ﹢د. ا﹎︣ ﹋︪﹢ری د︀ر ︑︊︺﹫ـ︱ آن رو︨︐︀ آرام ﹡﹞﹩︫ 

ــ﹢د. ا﹎︣ د﹡﹫︀ ﹨﹛  ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹡﹞﹩︫  ︫ـ︡،︨  ︀  ︋︀︑و ︑﹀︀و

︀︫︡، آرام ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.   ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟ا

﹢د︫︀ن را ﹝︐﹢﹜ّ﹩ د﹡﹫︀ ﹝﹫︡ا﹡﹠︡ و ﹝﹫﹢ا﹨﹠︡   ︠﹤﹋ ︀﹠ا

﹢د︫︀ن از ا︨︐︺﹞︀ر و  ︧ـــــ︐﹩︠  د﹡﹫︀ را ا︮﹑ح ﹋﹠﹠︡، ﹨

﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ا﹋︓︣ ﹋︪ــــــ﹢ر﹨︀ی  ﹝﹠︀︋︹ د﹍︣ان︫ 

︪ـــ﹢ر﹨︀  ﹋ ︣﹍و ︔︣وت ﹝︣دم د ︹︋︀﹠﹞ ︀ ︪ـــ︣﹁︐﹥ ﹋﹥︋  ﹫︎

︀زار و ﹝﹠︀︋︹ آ﹡︀ ا﹟ ︑﹀︀وت   ︋︀ ︫ـ︡﹡︡ و ا﹝︣وز ﹨﹛︋  ﹇﹢ی 

 ️ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ د﹡﹫︀ را را﹝﹡ ً︀﹠﹝︴﹞ ،︡﹠﹠﹋ ﹩ــ﹞ ︶﹀ را

︨ـــــ︀﹋️  ︣ای ز﹝︀﹡﹩ آ﹡︀ را  ︀ زور︋  ﹋﹠﹠︡ و﹜﹩ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡︋ 

︪ـــــ﹢د. آ﹎︀﹨﹩ ﹨︀ ﹋﹛ ﹋﹛ در  ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹎︀﹨﹩ ا﹟ ﹋︀ر ﹡﹞﹫

︪ــــــــــ︣ دارد ﹝︴﹙︹  ︡ن ا︨️ و︋  د﹡﹫︀ در ︀ل ز︀د︫ 

︪ـــــــــ﹢﹡︡ و                  ﹢اد ﹝﹫  ︨︀ ﹝﹫︪ــــــــ﹢د. ︗﹢ان ﹨︀ دار﹡︡︋ 

ــ﹫﹢ه ﹨︀ ︗﹢اب  ︀︵︣ د﹍︣ آن︫   ︠﹟﹫﹝﹨ ﹤  ︋،︡﹠﹝﹁ ﹩﹞
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 ﹩﹞ ﹟و ا ︡﹨︡ ︪ـــ﹊﹑ت ﹡︖︀ت︋  ﹞ ﹟د را از ا﹢  ︠﹤﹡﹢﹎ ﹟ا﹨︡ ا﹢  ︋﹤﹋ ︡﹠﹫︊ ︧ـــ︐﹥︋   ︋

︨ـــ﹫︺︐︣ و ﹝﹣︔︣︑︣  ﹫﹙﹩ و  ︠،︡﹠﹊ ﹫︡ا︋  ︫ـــ︡. ا﹎︣ ر﹡﹌ ︑﹆︡س︎  ︀ ︑﹢ا﹡︡ از ﹨︣ دو ﹡﹢ع︋ 

 ﹟︧ـ︐﹫﹛ و ﹨﹞﹥ د﹡﹫︀ ﹨﹛ ا ︧ـ︴﹫﹟ ﹨ ︀﹨︡ ︑︺︡ادی ﹋︪︐﹥ در ﹁﹙ ﹢د. روزا﹡﹥︫  ︠﹢ا﹨︡︋ 

 ︣ ﹥ ︀ل 50 ﹡ـ﹀ ﹥ آن ا﹁︐︀ر ﹝﹫﹊﹠﹠︡ ︑︀︋  را ﹝﹫﹀﹞﹠︡. در ا﹟ ﹨﹀︐﹥ ﹨︀ ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ و︋ 

︣اب ﹋︣د﹛ و  ︀﹡﹥ را ﹨﹛︠  ︪ـــ︐﹫﹛ و ︡ود 500 ﹡﹀︣ را ﹨﹛ ز︠﹞﹩ ﹋︣د﹛ و ده ﹨︀︠  را ﹋

︣ای ︑︨︣︀﹡︡ن  ــ﹩ ︗︀﹨︀︋  ︺ـ︱ ︊︣﹨︀ در︋   ︠﹟ا ︡︀ ︻︡ه ز︀دی را ﹨﹛ ﹎︣﹁︐﹫﹛. ا﹜︊︐﹥︫ 

 ﹈ ﹤﹡︀︻︀︖ ︭ـــ﹞﹫﹛︫  ︑ ﹈ ﹤  ︋﹏︡︊︑ ︭ـــ﹢ل آن ﹞ ﹩︀︗ ا﹝︀ در ،︫︡︀ ــ﹩ ﹨︀︋  ︋︺ـ︱

﹍﹫︣د. ا﹟ ﹁︱ــ︀ ﹁︺﹑ً  ﹢ا﹨︡ ا﹡︐﹆︀م︋  ﹢د ﹋﹥︋  ﹢د ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹩︫  ا﹡︧ــ︀ن ﹝︖︀﹨︡ و از︠ 

︀︫﹫﹛ و  ︀﹨︡ ︗﹠︀️ در ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟︋  دارد ا︖︀د ﹝﹫︪ــ﹢د. ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان روزا﹡﹥︫ 

 ︀﹊︣﹞ول ا︨️. ا﹎︣ آ﹣︧﹞ ︀﹊︣﹞︀︫︡؟ ﹨﹞﹥ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ آ ︠﹫︀ل ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ د﹡﹫︀ آرام︋ 

︪ـــــــ️ ا︨︣ا﹫﹏ ﹡︊︀︫︡، ا﹟ ا︑﹀︀﹇︀ت ﹡﹞﹩ ا﹁︐︡. ﹇︴︺︀ً ﹝︭ــــــــ﹢ل ا﹟ ﹡︀ا﹝﹠﹩  ︎

 .️︨︀﹊︣﹞آ

﹢د﹡︡،  ﹫﹙﹩ ﹝︡ود︋   ︠︀﹠و ا ︡ ︪ـ﹫︣ ﹝﹩︫  ﹝  ︫︀ ︣︖﹠  ︠،﹤﹛﹢﹚﹎ ﹈ ︀ ز﹝︀﹡﹩ ︑︣ور﹨︀︋ 

 ﹩︀﹝﹫︎ا﹢﹨ ﹈ ︀ ︫ـــ︀︡ ﹁︣دا ا﹟ ﹋︀ر︋  ︣ از ﹝﹢اد ﹝﹠﹀︖︣ه و  ︀ ﹈ ا︑﹢﹝︊﹫﹏︎  ا﹝︀ ا﹝︣وز︋ 

 ﹤﹚﹝ ﹩﹠︺ ︀﹡از ﹨﹞﹥ آ ︣︑︡ ︫ـــــ︀︡ روزی︋  ﹍﹫︣د.  ︮ـــــ﹢رت︋  ︎︣ از ﹝﹢اد ﹝﹠﹀︖︣ه 

︧ـــ﹢ل  ︍﹋ ﹈ ﹩﹎︤ر  ︋︣ ︭ـــ﹢ر ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در︫  ︀︫︡. ا﹟ را ︑ ﹨︧ــ︐﹥ ای ︀ ﹝﹫﹊︣و︋﹩︋ 

ــــــ﹫︀ه ز︠﹛  ︀﹫︤ د﹍︣ی ﹝﹠﹀︖︣ ﹋﹠﹠︡، آن و﹇️ ﹥ ا︑﹀︀﹇﹩ ﹝﹩ ا﹁︐︡.  و︣وس︨ 

︨︡️ آور﹡︡.  ﹥ آ﹡︖︀ ر︨﹫︡ه ﹋﹥ ا﹁︣اد ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹟ ﹝﹢ارد را︋  ︪ــــ︣ ا﹝︣وز︋  دا﹡︩︋ 

︡﹡︡ و آز﹝︀︪ــــ﹍︀ه در ﹨﹞﹥ ︗︀ ﹨︧ــــ️ و  ︀︨﹢اد︫  ﹢ا﹡︡﹡︡ و︋  ︙﹥ ﹨︀ درس︠  ﹢ن︋ 

︣﹎︣دد ﹋﹥ د︨︐﹍﹫︣ی از  ﹫︀م آ︨﹞︀﹡﹩︋   ︎﹤  ︋︡︀ ︧ــــــــــــ︀ز﹡︡. د﹡﹫︀︋  ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ا﹟ را︋ 

︀ص ا︨️  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︭﹢ص︋   ︠﹤ ﹫﹞︀ران︋  ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان و ﹏ ﹝︪﹊﹑ت︋ 
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﹨︤ار د︫﹠﹛ ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹇︭︡  ﹨﹑ک                                                                                          

﹎︣م ︑﹢ دو︨︐﹩، از د︫﹞﹠︀ن ﹡︡ارم ︋︀ک

︡او﹡︡ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹨﹞︣اه آد﹝﹫︀ن ا︨️ و  ︧﹫︀ر ا﹞︀ن دارد ﹋﹥︠  ︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن︋  ا﹡︧︀ن ﹝﹢﹝﹟︋ 

︡ای درد و  ︐﹩ و آ︫﹢ب ︑﹠︀ ﹡﹞﹩ ﹎︢ارد و︮  ﹥  و︥ه در ﹨﹠﹍︀م ﹁︣ار︨﹫︡ن︨  آ﹡︀ را︋ 

﹩ ﹡﹫︀زی از  ︧ـ︐︣ آزادی و︋  ﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ا﹞︀ن آوردن را︋  ﹠﹢د و︋  ﹡︀﹜﹥ ﹨︀ی آ﹡︀ را ﹝﹩︫ 

﹢د . ︬ از درد ︑﹠︀﹩ ر﹨︀ ﹝﹩︫  ︾﹫︣  ﹝﹩ ﹋︪︀﹡︡ و︫ 

﹠︀ن ا︨️ و   ︎︀﹡︀دو﹝﹫﹟ ز︠﹞﹩ ﹋﹥ در ︻﹞﹅ ︗︀ن ا﹡︧ــــــــ ︡︀ 2- درد ︗︀ودا﹡﹍﹩:︫ 

︧ـ︀ن ﹨︀ را در ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹨︀ی د︫﹢ار ر﹡︕ ﹝﹩ د﹨︡ ﹨︣اس از ﹁︣ا ر︨﹫︡ن ﹝︣گ  ﹨﹞﹢اره ا﹡

﹢﹡︡ (﹨﹠﹍︀م  ︀ آ﹡︀ رو︋︣و ﹝﹩︫   ︋﹩︴︣ا ︪ـ﹠︡ ︀ در︫  ︡﹡︣گ ﹝﹩ ا﹞ ﹤ ا︨️. ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥︋ 

 ︀  ︋﹩﹢﹎ ﹤﹋ ︡﹠︋︀ ﹩﹞ د﹢ ازد︨️ دادن ︻︤︤ان ︀ دو︨︐︀ن ) ا︧ــــــ︀س ︾︣︊﹩ در︠ 

﹢د و آد﹝﹩  ︀ک ﹝﹩︫  ︧ـ︐﹩︎  ﹨ ﹤﹀ ﹢د آد﹝﹩ از︮   ︠﹤﹞︀﹠︨︀﹠ ﹁︣ار︨﹫︡ن ﹝︣گ ﹨﹞﹥︫ 

︨ـ️ و ︀ ا﹎︣ ﹫︀ت او ادا﹝﹥  ︫ـ﹩ ا ︨ـ︣ ︑︣︉ و ﹁︣و︎︀ ︣ا  ︨︀ ﹤﹋ ︢ارد﹍﹫﹞ ︀ ﹀︣ی︎   ︨﹤︋

﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹝﹩ ﹋﹢︫︡ ︑︀  ﹢د︋  ﹢ا﹨︡︋  ︪ـــ️︠  ︪ـــ﹢ره و و ︋﹫︀︋︡، ﹝﹞﹙﹢ از ︑︣س، د﹜

︀زد. ﹢د را در﹎﹫︣ آن︨  ﹫︀﹡︪︡︡ و ذ﹨﹟︠  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︣گ︋   ︋︣︐﹝﹋

 ︡ ﹥ د﹜﹫﹏︮  ︧ـــ﹙﹥ ﹡︀﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ز︣ا ﹨︣ روز︋  ﹞ ﹟ر︨︡ ﹁︣ار از ︑﹀﹊︣ در ا ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋

 ︀ ﹤︐︨ـــــ ﹢ا ــــ﹢د و︠  ︀ ر︠︡اد ﹝︣گ رو︋︣و ﹝﹩︫  ﹨︤ار ︀د︔﹥ ︻︖﹫︉ و ︾︣︉، آد﹝﹩︋ 

︤ر﹎﹩ ﹝﹫︪﹢د .︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ در ﹡﹍︀ه  ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥  ذ﹨﹟ او در﹎﹫︣ ﹠﹫﹟ ﹝︺︱﹏ و راز︋ 

︫ـ︐﹫︀ق  ︨ـ︣ ا﹡︐︀ب و ا ︡ا را ﹡﹥ از روی ︑︣س و︑﹊﹙﹫︿،  ﹋﹥ از  ﹝﹢﹝﹠︀﹡﹥ آ﹡︖︀ ﹋﹥ آد﹝﹩︠ 

︡او﹡︡ ﹝︣ ﹝﹩ ورزد.  ︠﹤ ﹢ا﹨︡ آ﹎︀﹨︀﹡﹥︋   ︠﹩﹞

︨ـــــ﹊﹫﹠﹥ و  ﹥ آد﹝﹩  ﹝︀︗︣ای ︑︣س ﹝︤﹝﹟ از ﹝︣گ ﹡﹫︤ ︑︀︡ود ز︀دی در﹝︀ن ︀﹁︐﹥ و︋ 

  ﹤﹊﹚ ︪ـ︡ ز︣ا در ﹡﹍︀ه ﹝﹢﹝﹟، ﹝︣گ ا﹡︡ام و ﹁︣و︎︀︫﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹡﹫︧ــ️︋  ︋ ﹩﹞ ︩﹞آرا

 ︀ ﹩ ﹝﹠︐︀ ﹋﹥ ︾﹢︵﹥ ور در ﹡︪ــ︀ط و ز︀︊﹩ ا︨️ و︋   ︋﹩︣ا  ︨﹤ ﹎︪ــ﹢دن ︪ــ﹛ ا︨️︋ 

ــ﹢د و در︀ه ︸﹙﹞️ ︑︀ر﹊﹩ ﹁︣و ﹡﹞﹩ رود ﹋﹥ از  رو︡اد ﹝︣گ ﹡﹥ ︑﹠︀ آد﹝﹩ ﹁﹠︀ ﹡﹞﹩︫ 

︡او﹡︡ ز︀︊﹩ ا︨️. ︀︫﹊﹢ه ︀︲︣ ﹝﹫︪﹢د ﹋﹥ ﹝﹫︀ن آد﹝﹩ و︠  ﹇︱︀ در ︲﹫︀﹁︐﹩︋ 

︧ـ﹫︀ری را در﹝︀ن  ﹢رش درد﹨︀ و ﹝﹠️ ﹨︀ی︋  ﹢د او ﹨﹞﹥ ﹨︧︐﹩ را ﹁︣ا ﹎︣﹁︐﹥ و ـ︱  ︋ 

︀زد.  ︨﹩﹞ ︤︣ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ز﹡︡﹎﹩ را از ﹡︪︀ط و آرا﹝︩︨ 

   از ﹝﹢دم ﹝︣گ ﹝﹟ درز﹡︡﹎﹩ ا︨️           
                 

 ﹢ن ﹝︣﹨﹛ ز﹟ ز﹡︡﹎﹩، ︀︎﹠︡﹎﹩ ا︨️       

︒ ادا﹝﹥ دارد ......  ︋﹟ا
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در︠﹢ا︨️ ر﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص در︠﹢ا︨️ ر﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص 
 ︴︨ ری ︋︣ای ار︑﹆︀ء﹢﹝︗ ️︨︀از ر ︴︨ ری ︋︣ای ار︑﹆︀ء﹢﹝︗ ️︨︀از ر

در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ران ای ︋﹩در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ران ای ︋﹩
  

در︠﹢ا︨️ ر﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص 
 ︴︨ ری ︋︣ای ار︑﹆︀ء﹢﹝︗ ️︨︀از ر

در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ران ای ︋﹩
 
 ️︗ ︀︑ ️ا︨ـ﹢ ︀ص در ﹡︀﹝﹥ ای از ر︀︨ـ️ ︗﹞﹢ری︠  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

﹢︫ـــ︩ ﹇︣ار   ︎️︑ ﹏﹫︊﹇ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ از ،﹩ ﹥ ای︋  ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ــ︴ در﹝︀ن︋  ار︑﹆︀ء︨ 

︴ در﹝︀ن  ﹫﹞︀ران، ﹎︧︐︣ش ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و ار︑﹆︀ء︨   ︋﹟︀ت در﹝︀ن ا﹞︡  ︠﹤﹫﹚﹋ ﹟︐﹁︣﹎

آ﹡︀ن و ا︖︀د  ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ا︫︐︽︀ل و...  در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹎﹫︣د.

﹫︡ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ر﹫︧ـــ﹩ آورده ا︨️: از ا︋︐︡ای  ﹥ آ️ اً︨  ﹢د︋  ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ در ﹡︀﹝﹥︠ 

﹩) را﹨﹊︀ر﹨︀ی  ﹫﹞︀ر (ای︋  ﹠︀︨ـ︀﹩ و ︀﹝️ از ︡ود ۴٠٠︋   ︫︀ ﹠﹫︀د︋   ︋﹟︨︀ل ١٣٩٠ ا

︫︤﹊︀ن، ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و   ︎︀ ︣﹎︤اری ︗﹙︧︀ت ﹝︐︺︡د︋   ︋︀ ﹫﹞︀ران را︋   ︋﹟ا ﹤ ︠︡﹝️ ر︨︀﹡﹩︋ 

︡ه و  ﹫﹍﹫︣︀ی ا﹡︖︀م︫   ︎︀ ︣ر︨﹩ ﹇︣ار داد ﹋﹥︋  ︡ا︫️ را ﹝﹢رد︋  ﹝︧ــــ﹢﹐ن وزارت︋ 

︀﹡︧﹞︀ن ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز   ︎﹜︡ه ا ﹫﹞︀ران ﹝﹢﹁﹅︫   ︋﹟ا︵﹑︻︀︑﹩ ا ﹉﹡︀  ︋﹤﹫︑ آوری آ﹝︀ر و ︹﹝︗

﹠﹫︀د ﹝︧ـ︐︱ـ︺﹀︀ن، ﹝﹊︀﹡﹩  ︀ ﹨﹞﹊︀ری︋  ﹢رت را﹍︀ن در ا︠︐﹫︀ر آ﹡︀ن ﹇︣ار داده و︋   ︮﹤ را︋ 

︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ وزارت  ﹩) ا︠︐︭ـــــــ︀ص د﹨﹫﹛. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋  ︀﹡﹥ (ای︋  ︋︣ای راه ا﹡︡ازی︠ 

﹢د  ﹫﹞︀ران راه ا﹡︡ازی︫   ︋﹟ا ﹤ ︋︡ا︫️ ﹝﹆︣ر ﹎︣د︡ ﹋﹥ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ︗️ ر︨﹫︡﹎﹩︋ 

و و︀︨﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز (︎︀﹡︧﹞︀ن و...) از ︵︣﹅ ا﹟ وزار︑︑ ﹤﹡︀﹫﹥ و ︑﹢ز︹ ﹎︣دد.

﹫﹞︀ران   ︋﹟︪ـــ﹩ ارو﹡︡ ا﹁︤ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︣︲︀ ︀ل آ﹝︡ه ا︨️، در ﹤﹞︀﹡ ﹟در ادا﹝﹥ ا

 ︹ه ︑﹢ز﹢﹡ در ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︩﹛︀ ــ︡ه ا﹡︡) و  ︫﹩︀ــ﹠︀︨ــ ﹫︩ از ٧٠٠ ﹡﹀︫︣  (︑︀﹋﹠﹢ن︋ 

﹫﹞︀ران و ﹡﹫︤ ﹝︣ا︗︺﹥  ﹢دن و︀︨﹏ و ﹜﹢ازم ﹝︭ــ︣﹁﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋   ︋﹤﹝﹫ ︎︀﹡︧ـ﹞︀ن و ︻︡م︋ 
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﹫﹞︀ران  ︀ ︱ـ﹢ر ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن︋  آ﹡︀ن ︗️ ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت در﹝︀﹡﹩، ︗﹙︧﹥ ﹨﹛ ا﹡︪︡ـ﹩︋ 

 ﹤  ︋︀︑ ︡︤ار ﹎︣د﹎︣ ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋﹏﹞ ︡ا︫ـــــــ️ در ︠︀ص وزارت︋ 

﹢د. در ا﹟ ﹡︪ـ︧ـ️ ﹝﹢اردی از ﹇︊﹫﹏ ︻︡م  ︣دا︠︐﹥︫  ﹫﹞︀ران در ﹋︪ـ﹢ر︎   ︋﹟و︲︺﹫️ ا

﹢︨️ در  ︫︤﹉ ﹝︐︭ــ︬︎  ︫︤﹉ ︻﹞﹢﹝﹩ آ﹝﹢زش د︡ه و ﹋﹞︊﹢د︎  ︨︣︐︀ر و︎  ︱ـ﹢ر︎ 

﹫﹞﹥ از   ︋️︀﹝ رد ﹡﹫︀ز و ︻︡م﹢﹞ ︀ی﹡︀﹝︧ـ﹡︀  ︎︉︨︀﹠﹞︀﹡ ︹از ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩، ︑﹢ز ﹩︱︺︋

﹫﹞︀ران ﹝﹢رد ︑︀﹋﹫︡ و ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.  ︋﹟ازم ﹝︭︣﹁﹩ ا﹢﹛
  

 ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︐﹁︀︀ت در﹞︡ ﹫﹞︀ران،︠   ︋﹟︪ــــــ﹊﹑ت ﹁︣اوان ا﹞ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︣﹍د ﹩﹢ از︨ 

︡﹝︐﹩ وزارت  ︧ــ︐﹥︠   ︋︩︫﹢  ︎️︑ ،︡ودی﹞ ︿﹆ ︋︀﹜﹢ن ﹎︢اری و د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ ︑︀︨ 

﹥ ا﹁︤ا︩ دارد و  ﹫﹞︀ران ﹡﹫︀ز︋  ︣︠﹩ از︋  ︣ا︳ ︗︧ـــ﹞﹩︋   ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹢ده ﹋﹥︋  ︋︡ا︫️︋ 

ــــ﹠︀︨ــــ︀﹩ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︑﹢﹜︡ ﹡﹢زاد ︗︡︡ در       ︣ای︫  ا﹡︖︀م آز﹝︀︩ ﹨︀ی ژ﹡︐﹫﹉︋ 

﹫﹞﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ ا﹟ آز﹝︀︪︀ت،   ︋︩︫﹢  ︎️︑ دار﹡︡ و (﹩ ﹫﹞︀ر (ای︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ اده﹢﹡︀︠

﹫﹞︀ران، ﹁︣﹨﹠﹍︧︀زی ︗︀﹝︺﹥  ︀﹡﹢اده ﹨︀ی︋   ︠﹤ ︡ا︫️ روا﹡﹩︋  ︡﹝︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ و︋   ︠﹤ارا

︣ر︨﹩  ﹥ آ﹡︀ن و ا︖︀د ا︫︐︽︀ل و ارا﹥ ︑︧ـ﹫﹑ت ﹝︺﹫︪ـ︐﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹢رد︋  در ﹡﹢ه ﹡﹍︣ش︋ 

﹇︣ار ﹎︣﹁️.

︡ه ا︨ـ️:   ﹥ ر﹝︗ ️︨︀﹢ری ﹡﹢︫︐﹥، ذ﹋︫︣  ︴︀ب︋   ︠﹤﹋ ﹤﹞︀﹡ ﹟︣ی از ا﹍د ︩ در︋ 

﹢رت ﹎︣﹁︐﹥  ﹫﹞︀ران︮   ︋﹟︣ای ا ﹥ ا﹠﹊﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ا﹇︡ا﹝︀ت ﹡︧ـــــ︊︐︀ ﹝﹠︀︨︉︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋»

︀︧ــ︐﹥ ﹡﹍︀ه و︥ه ︱ــ︣︑︺︀﹜﹩ و  ﹫﹞︀ران ا ﹟﹢زه︫  ︴ در﹝︀ن︋  ا︨️، ﹜︢ا ار︑﹆︀ء︨ 

 ︀ ﹢ا﹨︪ــ﹞﹠︡ ا︨️ د︨︐﹢ر ﹁︣﹝︀﹫︡ ا﹇︡ا﹝︀ت ذ﹏ در را︋︴﹥︋   ︠.︫︡︀ ﹫︤د﹨﹛ ﹝﹩︋  دو﹜️︨ 

︢︣د؛ ﹩) ا﹡︖︀م︎  ︋﹫﹞︀ران (ای︋ 

﹫﹞﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.  ︋︩︫﹢  ︎️︑ ﹩ ﹫﹞︀ران ای︋  ︡﹝︀ت︋   ︠﹤﹫﹚﹋ -

 ﹏﹞ ︀ر︨︐︀ن﹝﹫ ︀﹡︧ــ﹞︀ن از ︵︣﹅ دارو︠︀﹡﹥ ﹨︀ی︋   ︎︹دن ﹝︪ـ﹊﹑ت ︑﹢ز﹢﹝﹡ ︹﹀︑︣﹞ -

در﹝︀ن.

 ﹩ ﹫﹞︀ر ای︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ در﹝︀ن آ﹡︀ن در ا︨︐︀ن ︴ - ﹎︧ــــ︐︣ش ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و ار︑﹆︀ء︨ 

دار﹡︡.

﹫﹞︀ران در ﹡﹍︡اری از آ﹡︀ن و  ︀﹡﹢اده ﹨︀ی︋   -ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ا︫ــــــ︐︽︀ل، آ﹝﹢زش︠ 

﹫﹞︀ران.  ︋﹟ا ︀ ︣︠﹢رد︋  ︀زی ︗︀﹝︺﹥ در︋   ︨﹌﹠﹨︣﹁

︣ای ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹨﹞﹊︀ری در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹁﹢ق  ﹢د را︋  ﹠﹫︀د آ﹝︀د﹎﹩︠   ︋﹟ذ﹋︣ ا︨ـــ️ ا ﹤ ﹐زم︋ 

︀ص  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ﹫︪ـ︀︎﹫︩ از ﹡﹍︀ه و ︑﹢︗﹥ و︥ه ︱ـ︣︑︺︀﹜﹩ در ﹋﹞﹉︋  ا︻﹑م ﹝﹩ ﹋﹠︡.︎ 

︍︀︨﹍︤ارم. ﹋︪﹢ر︨ 
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﹥ ﹋︀ر  ــ︣وع︋  ︀ص ﹎﹀️:︫  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی︋  ︀﹥ ر︤ی و ا︨ــ︀س︫   ︎︀ ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫ــ﹞﹩ در ار︑︊︀ط︋ 

︀ص ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡.  ﹫﹞︀ران︠  ︨ـ﹞﹩ در ز﹝︣ه︋  ﹫﹞︀ری ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩، د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐ ︨ـ﹥︋  ﹢د ﹋﹥ در ا︋︐︡ا  ︀ل ٧١︋  ︋﹠﹫︀د از︨ 

 ﹤﹀︮ـ  ١٠٠ ︣  ︋︼﹛︀ ︫ـ︡ه︋  ﹠︡ی  ﹢د ﹝︺﹞﹢﹐  ﹎︤ارش ﹨︀ی ︵︊﹆﹥︋  ︨ـ︀ل ﹨︀ ر﹝︗ ︦﹫﹢ر︋  ︡رم در آن   ︎﹤﹊﹠ا ︣︵︀  ︠﹤︋

﹞︹ ا︪ــــــ︀ن   ︨﹤ ︪ـــــ︀ن ﹝﹩ ﹁︨︣︐︀دم و ﹎︤ارش ﹨ ﹩︀﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ دارو  و ﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︖﹫︤ات را︋  ا ️﹞︡︠

︪ـــ︀ن ا︨︐﹆︊︀ل ﹋︣د﹡︡ و ﹎﹀︐﹠︡؛ ﹎︤ارش ﹨︀ را ︵﹢ری ︑﹫﹥ ﹋﹟ ︑︀ در ﹨﹫︀ت دو﹜️ ﹝︴︣ح  ا ﹤﹡︀︐︊︫﹢ ﹝﹩ ر︨︀﹡︡م.︠ 

.﹜﹠﹋

 ️︗ ﹤ ︫ـــــــ︡︋  ︀ ا﹟ ︵︣ح  ﹢د ﹨﹫︀ت دو﹜️︋  ︀ص ا﹁︤ود: ا︋︐︡ا ﹝︀﹨ ️﹀﹛︀﹩ در︠  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

︀︡ ا︖︀د  ﹠﹫︀د︋   ︋﹟د ا﹢ ︧ـــــ︀﹡﹩ ﹝︺︐﹆︡︋  ﹥ ﹜︀ظ ا﹡ ︡رم︋  ︣ دوش دو﹜️ ﹝﹩ ﹎︢ا︫️ و﹜﹩︎  ا︤﹨ ﹤﹊﹠﹠﹥ ﹨︀ی ز︀دی︋ 

︫﹢د.

︀ز﹝︀ن در﹎﹫︣   ︨﹟د﹜﹫﹏ ﹋﹥ ا﹝﹢ر ا ﹟ا ﹤  ︋︫︡︀ ﹠﹫︀د، ︾﹫︣دو﹜︐﹩ (﹝︣د﹝﹩)︋   ︋﹟︪ـ︀ن ︑︀﹋﹫︡ دا︫︐﹠︡ ا وی ادا﹝﹥ داد: ا

.︡ ︀ل ١٣٧۵ ︑︀︨﹫︫︦  ︀ص در︨  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د︋   ︋︀︐︀﹡ ،︡ ︋︣و﹋︣ا︨﹩ دو﹜︐﹩ ﹡﹞﹩︫ 

﹫﹞︀ری ︑︀﹐︨﹞﹩، ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و د︀﹜﹫︤ی   ︋﹤  ︨﹤﹋ ︡ ︡: در ﹝︣﹙﹥ اول ﹝︭ــــــ﹢ب︫  ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ در ادا﹝﹥ ︀دآور︫ 

︡رم   ︎︣︷﹡ ﹤  ︋︀﹠ ︫ـــ﹢د.︋  ﹫﹞︀ران را﹍︀ن  ﹫﹞﹥ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی در﹝︀ن︋  ﹍﹫︣﹡︡ و در ﹡︐﹫︖﹥︋  ︀ص ﹇︣ار︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ︗︤و︋ 

︺︡ی ﹝︽﹀﹢ل ﹝︀﹡︡. ﹢د ا﹝︀ ا﹟ ا﹝︣ در دو﹜️ ﹨︀ی︋  ︀ص ا︲︀﹁﹥︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋️︧﹫﹛ ﹤ ﹫﹞︀ری︋   ︋﹉ ﹤﹛︀ ﹢د ﹨︨︣  ﹇︣ار︋ 

﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩: ا︻︐﹆︀د ︎︡رم ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ا︣ان﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩: ا︻︐﹆︀د ︎︡رم ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ا︣ان

    ﹋︪﹢ر ︔︣و︑﹞﹠︡ی ا︨️ و ﹝︣دم ︀︋︡ را️ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡    ﹋︪﹢ر ︔︣و︑﹞﹠︡ی ا︨️ و ﹝︣دم ︀︋︡ را️ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡

﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩: ا︻︐﹆︀د ︎︡رم ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ا︣ان

13    ﹋︪﹢ر ︔︣و︑﹞﹠︡ی ا︨️ و ﹝︣دم ︀︋︡ را️ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡



﹢د   ︋﹟︨ـ﹞﹩، ﹡︷︣ ﹝︀ ا ﹐︀︑ ︒ ︀ص ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د: در︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

︀ ﹝︀﹜﹀️ ﹨︀ی   ︋﹩﹚﹐د ﹤ ﹍﹫︣د ا﹝︀︋  ﹢رت︋  ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ا﹡︐︀ب ﹨﹞︧ــــ︣، ︾︣︋︀﹜﹍︣ی︮ 

︨ـ️ ر﹁︐﹟ ٣٠  ﹢د ︻︀﹝﹏ از د  ︠﹟از ازدواج ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د ﹋﹥ ا ︩﹫  ︎﹤ ︫ـ️︋  ︡ا وزارت︋ 

 ︀ ﹢ع︋  ︦ از در﹝﹫︀ن ﹎︢ا︫︐﹟ ﹝﹢ـ︲ ︡﹟ ﹝﹠︷﹢ر︎   ︋.︡ ︑︀ ۴٠ در︮︡ ︗︀﹝︺﹥ ﹨︡ف ﹝﹩︫ 

 ﹩﹝︨﹐︀︑ ︡  ︫︬︀ه ﹝︪ــــ﹞ ﹤  ︨︣︀در ﹋︣د﹡︡ ︗﹠﹫﹠﹩ ﹋﹥ ز ︪ـــ︀ن ﹁︐﹢ا︮  ر﹨︊︣ی، ا

﹢د.  ︫︳﹆ دارد ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︨︡ 

 ︉﹢︭ـــــ ︀ز﹡︡﹎﹩، ︑ ︀ ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹙﹫﹥ ﹨﹛ در ﹨﹫︀ت دو﹜️︨  وی ﹎﹀️: در را︋︴﹥︋ 

 ﹟︡رم ﹡︷︫︣︀ن ا ﹢د ا﹝︀︎  ︣دا︠️︫  ﹥ ﹨︣ ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه︎  ︫︡ ﹝︊﹙︼ ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن︋ 

﹥ ﹁︣د ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه   ︋﹜﹨ ﹟﹫︫︀﹞ ﹉ و ﹤﹡︀  ︠﹉ ن ︑﹢﹝︀ن﹢﹫﹚﹫﹞ ﹉ ︼﹚︊﹞ ︣ ︋﹢د ︻﹑وه︋ 

﹞﹟ ﹎︣ا﹝﹫︡ا︫ــ️ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︓︀ر و ا﹨︡ا، ﹋﹞﹉ ︀ل ﹁︣د در ﹝︀رج  ﹍﹫︣د ︑︀ ـ︲  ︋﹅﹚︺︑

.︫︡︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹨﹛︋ 

︒ ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد ﹝︣ا﹋︤   ︋﹜︣ی ﹋﹥ د﹡︊︀ل ﹋︣د﹍︣د: ﹝﹢︲﹢ع د﹋ ︭︣ـــ ︑ ﹩﹝︫︀﹨

︣ ا﹟ ﹝ــ︣ا﹋ــ︤ در﹝︀﹡ــ﹩ ﹁﹆︳ در ﹝ــ︣ا﹋ــ︤       ﹢د. اوا﹏ اـ﹝ ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹩ ︋ـ︣ای︋  در﹝︀ـ﹡

﹫︩ از  ︫ـــــ︀﹨︡ ا︖︀د︋   ،﹟︣﹫ ﹫﹍﹫︣ی ﹨︀ی ﹝︀ و ﹋﹞﹉︠   ︎︀ ﹢د ﹋﹥︋   ︋︨︣ـــــ︐︀ن ﹨︀ دا ا

.﹜د﹢ ︀︣ ﹡﹆︀ط ﹨︣ ا︨︐︀ن︋  ︀ص در︨  ﹫﹞︀ران︠  ١٣٠٠ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩︋ 

︣︵︀ن  ﹫﹞︀ری MS و︨   ︋﹜︣د: ︑﹑ش ﹋︣د﹋ ︭︣︑ ︀ص ﹫﹞︀ر ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

︪ـــ︡  ︺︡ی وا﹇︹ ﹡ ︀ص ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ دو﹜️ ﹨︀ی︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  را ﹨﹛ ︲﹞﹫﹞﹥︋ 

﹫﹍﹫︣ی ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م داد﹛، ︑﹢ا﹡︧ــــ︐﹫﹛ ﹇︧ــــ﹞️ ا︻︷﹞﹩ از    ︎︀  ︋﹤﹡︀︐︊︫﹢ ا﹝︀︠ 

دارو ﹨︀ی آ﹡︀ را ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛.

﹫﹞︀ری ﹨︀  ︨ـ﹠︐﹩ در در﹝︀ن ا﹟ ﹡﹢ع︋  ︫ـ﹞﹩ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹝﹢رد ︑︀︔﹫︣ ︵︉ ا︣ا﹡﹩ و  ︀﹨

︧ـــــــــ️ و ﹨﹫︘ و﹇️  ﹠︐﹩ ﹝﹊﹞﹏ ︵︉ ﹡﹢﹟ ا︨️ ا﹝︀ در﹝︀ن ﹇︴︺﹩ ﹡﹫  ︨︉︵ :️﹀﹎

ــ﹢د ﹠︀﹡︙﹥ دارو﹨︀ی   ︫﹩︀﹫﹝﹫ــ دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︗︤﹍︀﹟ دارو﹨︀ی︫ 

︫﹫﹞﹫︀﹩ ﹝﹠︪︀  ﹎﹫︀﹨﹩ ﹨﹛ دار﹡︡.

﹢د ﹋﹥ ا︣ان ﹋︪ــــ﹢ر ︔︣و︑﹞﹠︡ی ا︨️ و   ︋﹟︡رم ا ︀︀ن ︻﹠﹢ان ﹋︣د: ا︻︐﹆︀د︎  وی در︎ 

 .︣﹆﹁ ︹︮ـــــــــ﹢رت ﹎﹫︣د ﹡﹥ ︑﹢ز ︀︡ را️ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︑﹢ز︹ ︔︣وت  ﹨﹞﹥ ﹝︣دم︋ 

﹫﹞︀ری د︾︡︾﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  ︨ـــــ️ ﹋﹥ ﹨﹫︘︋  ︨ـــــ﹑﹝﹩ ا﹟ ا ︋﹠︀︋︣ا﹟ و︸﹫﹀﹥ دو﹜️ ا

︀ص و ﹁︣ا  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︫ـ︡ن︋  ︫ـ︡. آرزوی ﹝﹟ ︑︺︴﹫﹏  ︀ در﹝︀ن را ﹡︡ا︫︐﹥︋ 

﹥ ا﹝﹫︡ آن   ︋،︡﹠︫︀ ︀ص ﹨﹫︘ ﹝︪ــــــ﹊﹙﹩ ﹡︡ا︫︐﹥︋  ﹫﹞︀ران︠  ر︨﹫︡ن روزی ا︨️ ﹋﹥︋ 

روز.
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︋︣ر︨﹩ ﹝︪﹊﹑ت و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ﹝︪﹊﹑ت و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︀ 
﹨︡ف ا﹁︤ا︴︨ ︩ در﹝︀﹡﹩ ︋﹫﹞︀ران ای ︋﹩﹨︡ف ا﹁︤ا︴︨ ︩ در﹝︀﹡﹩ ︋﹫﹞︀ران ای ︋﹩
︋︣ر︨﹩ ﹝︪﹊﹑ت و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︀ 

﹨︡ف ا﹁︤ا︴︨ ︩ در﹝︀﹡﹩ ︋﹫﹞︀ران ای ︋﹩

︴ در﹝︀﹡﹩   ︨︩︡ف ا﹁︤ا﹨ ︀ ︣ر︨﹩ ﹝︪ــ﹊﹑ت و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د︋  ﹡︪ــ︧ــ️︋ 

﹠﹫︀د  ﹥ ﹝﹫︤︋︀﹡﹩ ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫ـ﹞﹩ در︋  ﹩ روز ︀ر︫ـ﹠︊﹥ ٢٨ ﹝︣﹝︀ه ١٤٠٠︋  ︋﹫﹞︀ران ای︋ 

︡ا︫️ و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن  ︀ ︱ـــــ﹢ر ﹝︧ــــــ﹢﹐ن وزارت︋  ︀ص و︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ا﹝﹢ر︋ 

 .︡ ︣﹎︤ار︫  ︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر︋   ︨﹩﹊︫︤ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ︻﹙﹢م︎ 

 ﹩﹡︀﹠ ︀ص در︨  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر ﹝︪ـ︀ور ر﹢ در ا﹟ د︡ار، د﹋︐︣ ر﹁﹫︹︎ 

 ︣︵︀  ︠﹤ ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه و ︑︪ــ﹊︣ از ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩︋  ﹥ ﹝﹫﹞︀﹡︀ن︫   ︋﹩﹢﹎︡﹞ش آ﹢  ︠﹟﹝︲

︀ص  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ﹠﹫︀﹡﹍︢اری︋   ︋﹤ ︀ ا︫︀ره︋  ︋︣﹎︤اری ا︑ ️︧︪﹡ ﹟︭︭ـ﹩،︋ 

﹫﹞︀ران  ︀ل ﹎︫︢︐﹥، ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د:︋   ︨2 ︑﹢︨︳ ︱︣ت آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ـ﹠︖︀﹡﹩ در 5

﹫﹞︀ر︀ی  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ﹠﹫︀﹡﹍︢ار︋   ︋️︀﹝ ︀ ︀︮ـ﹩ ﹡︡ا︫ـ︐﹠︡ و﹜﹩︋  ︀ل ﹨︀ ﹝︐﹢﹜﹩︠   ︨﹩ ای︋ 

﹫﹞︀ری، ﹎︀م ﹨︀ی   ︋﹟ا ﹩﹨︡﹡︀﹞︀  ︨️︗ ︀ل 90 در ︬ ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ از︨  ︠︀ص و︫ 

 .︡ ︣دا︫︐﹥︫  ︋﹙﹠︡ی︋ 

︀ص در ز﹝﹫﹠﹥ ︔︊️ ﹡︀م  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ش ﹨︀ی ر﹑︑ ﹤ ︀ ا︫ـــــ︀ره︋  وی︋ 

﹥ زودی  ︀ص ا︸︀ر ا﹝﹫︡واری ﹋ـ︣د: ا﹟ ا︑﹀︀ق︋  ﹫﹞︀ری︠  ﹩ در ذ﹏ ︻﹠﹢ان︋  ︋﹫﹞︀ری ای︋ 

﹢د.  ︫﹏ ︤﹫﹡ ا﹁︣اد ﹟از ﹝︪﹊﹑ت ا ﹩︪ ﹢د ︑︀︋   ︫﹅﹆﹞

﹠﹫︀د  ﹫︀ن ︑︀ر︙﹥ ای از ︑︀︨﹫︦︋   ︋﹟﹝︲ ﹩﹡︀﹠  ︨﹩︵ ️︧︪﹡ ﹟در ا ﹩﹝︫︀﹨ ﹤﹝︵︀﹁

﹠﹫︀د ا﹝﹢ر  ︀ص از ا︋︐︡ا ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︑︀﹋﹫︡ ﹋ـ︣د:  ﹨ـ︣ ا﹇︡ا﹝ــ﹩ ︑︀﹋﹠﹢ن در ︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ا﹝﹢ر︋ 

﹢ده  ﹫﹞︀ران︋   ︋﹟ا ﹤ ︡ه، ادای و︸﹫﹀﹥ ﹝﹙﹩ و ا﹡︧︀﹡﹩ ﹡︧ـ︊️︋  ︀ص ا﹡︖︀م︫  ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

ا︨️.

﹩ از ﹎︫︢︐﹥ ︑︀ ا﹝︣وز ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د:  ﹫﹞︀ران ای︋  ︣︠﹩ از ﹝︪ـــــ﹊﹑ت︋  ︫︣﹞︣دن︋   ︋︀ وی︋ 

﹢دن  ︡﹝︀ت ﹐زم در ﹝﹠︤ل و ﹡︀﹝︐﹢ازن︋   ︠️﹁︀︀ران ︻︡م در﹝﹫  ︋﹟︪ــ﹊﹏ ا﹞ ﹟︣︑ ﹜﹞

.️︨︀﹡ا﹇﹑م در﹝︀﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آ ︹ه ︑﹢ز﹢﹡

︀ص ︑︭ــــــــ︣ ﹋︣د: ︗︀ی ﹎﹙﹥ ﹝﹠︡ی ا︨️ ﹋﹥ ﹡︀م  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

︀ص ا︲︀﹁﹥ ﹡︪ـ︡ه  ﹫﹞︀ر︀ی︠   ︋️︧﹫﹛ ﹤  ︋﹩ ︺︉ ا﹜︺﹑︗﹩ ﹨﹞︙﹢ن ای︋  ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی︮ 

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و د︀﹜﹫︤ی از  ︐﹢ا﹡﹠︡ ﹨﹞︙﹢ن︋  ﹫﹞︀ران ﹨﹛︋   ︋﹟ا ︡︀︊﹡ ︣ا .️ا︨ـــــ

﹢﹡︡؟ ︣ه ﹝﹠︫︡  ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹎︧︐︣ده و ﹝︐﹢ازن︋ 

︣ا︨︣   ︨﹩﹊︫︤ ︀ ﹇︡ردا﹡﹩ از ︱ـ﹢ر ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن دا﹡︪ـ﹍︀ه ﹨︀ی ︻﹙﹢م︎   ︋﹩﹝︫︀﹨

 ﹤ ︴︀ب︋  ︀ص︠  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ﹩ در︋  ﹫﹞︀ران ای︋  ︣ر︨﹩ ﹝︪ـ﹊﹑ت︋  ﹋︪﹢ر در ﹡︪︧ـ️︋ 

﹫︪ـ︐︣   ︋﹤ ︣﹨ ︀ت﹞︡  ︠﹤︀ص در ارا ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︣︐﹟ ﹝︪︀وران︋   ︋︀﹝ آ﹡︀ن ﹎﹀️ :︫ 

 .︡﹫︐︧﹨ ﹩ ︺︉ ا﹜︺﹑︗﹩ ﹨﹞︙﹢ن ای︋  ﹫﹞︀ران︮   ︋﹤︋

15



 ﹤  ︋️﹞︡  ︠﹤︀ص ارا ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ﹢د ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د:︋  ــــ﹠︀ن︠   ︨﹤﹝︑︀ وی در︠ 

︣ای ︑﹆﹅ ا﹞ ﹟﹛ ﹐زم ا︨ـ️ ﹡︀د﹨︀ی  ﹢د ﹝﹩ دا﹡︡ و﹜﹩︋  ﹩ را و︸﹫﹀﹥︠  ︋﹫﹞︀ران ای︋ 

︀ص ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ﹫﹞︀ران︠  ﹫﹞︀ری در ﹜﹫︧️︋   ︋️︊︔ ️︗ ︀ری ﹝﹢︔︣ی در﹊﹝﹨ ︳︋︣ذ

 ︦﹫ـ﹢ر د﹋︐︣ ︻﹆﹫﹆﹩ ر︱ ︀ ︊ و ︻︭ـ︣︋  در ا﹟ ﹡︪ـ︧ـ️ ﹉ روزه ﹋﹥ در دو ﹡﹢︋️︮ 

︡ا︫ــ️، زر﹟ ﹋﹑ه ر﹫︦ اداره ﹝﹙︤و﹝︀ت  ︀ص ︾﹫︣وا﹎﹫︣ وزارت︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  اداره︋ 

︡ا︫️  ︀ص ﹝︺︀و﹡️ در﹝︀ن وزارت︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︎︫︤﹊﹩ و ﹝ ﹜︣﹫︡ری ﹋︀ر︫﹠︀س︋ 

﹢اه، او︧ـ﹩، ر﹫﹞﹫︀ن، زال زر، ﹡︖︀ر، ︗︀ن  ︡، د﹋︐︣ ا︤د︠  ︣﹎︤ار︫   ︋﹩﹊︫︤ و ︻﹙﹢م︎ 

︀﹡﹩ از دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی  ︣و︤ی، ﹁﹑ح، ﹇﹙﹩ ﹡﹫︀ و ﹝︣اد︠   ︎،︀﹫﹡ ﹩﹡︀︴﹚ دو︨️، ﹫︡ری،︨ 

︫︤﹊﹩ ﹎﹫﹑ن، ︑︣︊︤، ا︮﹀︀ن، ارد︋﹫﹏، ا︣ا﹡︪ـــــ︣، ا﹜︊︣ز، ︑︣ان، زا︋﹏،  ︻﹙﹢م︎ 

︒ و ︑︊︀دل ﹡︷︣ در︋︀ره ﹝︪ـ﹊﹑ت در﹝︀﹡﹩، آ﹝﹢ز︫﹩،   ︋﹤ ﹫︣از و ﹋︣﹝︀ن︋  ﹋︣﹝︀﹡︪ـ︀ه،︫ 

︣دا︠︐﹥ و ا︸︀ر ا﹝﹫︡واری  ︣ا︨︣ ﹋︪ــــ﹢ر︎  ﹩ در︨  ﹫﹞︀ران ای︋  ︀﹡﹢اد﹎﹩︋  ا︗︐﹞︀︻﹩ و︠ 

︡﹝︀ت  ︐﹢ا﹡﹠︡ از︠   ︋﹜﹨ ︀﹡︀ص، آ ﹫﹞︀ران︠  ﹫﹞︀ری در ﹜﹫︧ــــ️︋   ︋﹟درج ﹡︀م ا ︀ ﹋︣د﹡︡︋ 

.︡﹡﹢ ︣ه ﹝﹠︫︡  ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋﹩︐︀﹝ ﹩﹡︀﹞در
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﹎︤ارش و︲︺﹫️ ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ﹎︤ارش و︲︺﹫️ ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و 

﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن

﹎︤ارش و︲︺﹫️ ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و 

﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن

و︲︺﹫️ ﹋﹙﹩ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن:

︀ ︡ود 28203 ﹨︤ار ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣  ︨ـــ︐︀ن︋  ︨ـــ︐︀ن ﹋︣د ا

︭ـــ︡ ﹨︤ار  ︪ــ ﹝︣︋︹ و︨︺️، ︡ود ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و︫ 

︨ـ︐︀﹡︀ی  ︀ ا ︨ـ︐︀ن ﹨﹞︖﹢ار︋  ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️ دارد و ا﹟ ا

آذر︀︋︖︀ن ︾︣︋﹩، ز﹡︖︀ن، ﹨﹞︡ان، ﹋︣﹝︀﹡︪ــــــــ︀ه و 

﹋︪ــــــــ﹢ر ︻︣اق ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ︡ود 71 در︮︡ 

 ﹟و 29 در︮ــ︡ از ا ︀﹨︣ــ ︨ـ︐︀ن در︫  ︗﹞︺﹫️ ا﹟ ا

﹫︖︀ر،   ︋،﹤﹡︀ ︗﹞︺﹫️ در رو︨ــ︐︀﹨︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︋ 

︨ـــ﹠﹠︡ج،  ︨ـــ﹆︤،  ــ︣و آ︋︀د،  د﹨﹍﹑ن، د﹢ا﹡︡ره،︨ 

 ﹟︨ـــ︐︀ن ﹨︀ی ا ︫︣ـــ ﹇︣وه، ﹋︀﹝﹫︀ران و ﹝︣﹢ان از 

ا︨︐︀ن ﹨︧︐﹠︡.

︨︣︐︀ن ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و︲︺﹫️︫ 

︮ـ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︑︺︡اد  ︨ـ﹩ ﹨︀ی  ︣ر  ︋﹟︨︣︠ـ︀س آ ︋︣ ا

︨ـــ︐︀ن ا︻﹛ از د︀﹜﹫︤ی،  ︨ـــ︐︀ن ﹋︣د ︀ص ا ︋﹫﹞︀ران︠ 

︨ـ️ ﹋﹥ از ا﹟ ︑︺︡اد  ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و ︑︀﹐︨﹞﹩ 830 ﹡﹀︣ ا

︨︣︐︀ن  ︧ـ︐﹠︡ ﹋﹥ در 9︫  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی ﹨  ︋︣﹀﹡ 573

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀︀ت در﹝︀﹡﹩ در﹞︡ ︨ـــــــــ︐︀ن︠  ا﹟ ا

﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ــــ﹞﹩ و 149  ︨ـــ︐︀ن 108︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ا

︀ص آ﹡︀ در   ︠﹩ ︤ در﹝︀ـ﹡ ︋﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ دارد ﹋﹥ ﹝︣ـ﹋

︨ـ﹠﹠︡ج، ﹇︣وه، ﹋︀﹝﹫︀ران   ،︤﹆ ﹫︖︀ر،︨   ︋،﹤﹡︀  ︋︣  ︫7

︨ـ️. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︨ــ︐︀ن  و ﹝︣﹢ان ﹝︐﹞︣﹋︤ ا

 ﹩﹊︫︤ ﹢︫︩ دا﹡︪ــــــ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎   ︎️︑ ︣د︨︐︀ن﹋

︪ـــــ﹍︀ه ﹨︀ی ︻﹙﹢م  ︀︫︡. ︵︊﹅ آ﹝︀ر دا﹡ ︨﹠﹠︡ج ﹝﹩︋ 

﹫﹢﹡︡ی  ﹫﹞︀ران︎  ︨ـ︐︀ن ﹋︣د︨ــ︐︀ن ︑︺︡اد︋  ︫ـ﹊﹩ ا ︤︎

﹢ده و آ﹝︀ر ا﹨︡ا ﹨︡﹥ ا︓︀ر 565 ﹡﹀︣ ا︨️.  ︋︣﹀﹡ 670

︑﹆︧﹫﹞︀ت ﹋︪﹢ری:

﹫︖︀ر،   ︋،﹤﹡︀ ﹡︀︐︨︣︀ی︋   ︫︣  ا﹟ ا︨︐︀ن ﹝︪ــــ︐﹞﹏︋ 

︨ـــ﹠﹠︡ج،  ︨ـــ﹆︤،  ــ︣و آ︋︀د،  د﹨﹍﹑ن، د﹢ا﹡︡ره،︨ 

ــ︨︣ــ︐︀ن  ︫ـ︡ ﹋﹥︫  ︀ ﹇︣وه، ﹋︀﹝﹫︀ران و ﹝︣﹢ان ﹝﹩︋ 

︨ـ︐︀ن دارای 10  ︫ـ︡. ا﹟ ا ︀ ︨ـ︐︀ن ﹝﹩︋  ︨﹠﹠︡ج ﹝︣﹋︤ ا

︩ و 86 د﹨︧︐︀ن ا︨️.  ︫︨︣︐︀ن، 31︋ 

﹝︐︭︀ت ︗﹞︺﹫︐﹩:

︣ 1،603،011 ﹡﹀︣ دارد ﹋﹥   ︋︼﹛︀  ا﹟ ا︨ــــ︐︀ن ︗﹞︺﹫︐﹩︋ 

ــــــ︀﹋﹟   ︨︀﹨︣ــــــ ︋﹫︩ از ﹡﹫﹞﹩ از ا﹟ ︗﹞︺﹫️ در︫ 

﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ︗﹞︺﹫️ رو︨︐ (︣﹀﹡ 468778) ﹩︀︡ود 

ــــــــ︣ی  ︨ـــــــ︐︀ن و ︗﹞︺﹫️︫  ٢٩% ︗﹞︺﹫️ ﹋﹏ ا

(1134229 ﹡﹀︣) ٧١%︗﹞︺﹫️ ﹋﹏ ا︨︐︀ن را ︑︪ــ﹊﹫﹏ 

﹫﹞︀ر در ﹨︣  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی (36︋  ﹝﹩ د﹨︡. ︑︺︡اد 573︋ 

﹫﹞︀ر  ︨ـ﹞﹩ (7︋  ﹫﹞︀ر ︑︀﹐ ︮ـ︡﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)، 108︋ 

﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ (9  ︮ـ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣︗﹞︺﹫️)، 149︋  در ﹨︣ 

 ︡﹡﹢﹫ ﹫﹞︀ر︎  ︮ـ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)، 670︋  ︋﹫﹞︀ر در ﹨︣ 

ــــــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)، 1532  ﹋﹙﹫﹥ (42 ﹡﹀︣ در ﹨︣︮ 

ــــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)، 6  ︋﹫﹞︀ر MS (96 ﹡﹀︣ در ﹨︣︮ 

︮ـ︡  ︣︵︀﹡﹩ (156 ﹡﹀︣ در ﹨︣  ﹫﹞︀ر︨  ︋﹫﹞︀ر EB و 2500︋ 

 .︡﹠︫︀ ︀﹋﹟ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن ﹝﹩︋  ﹨︤ار ﹡﹀︣︗﹞︺﹫️)︨ 

︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣  ﹫﹞︀ران در ﹨︣︮  ا﹟ ا︨︐︀ن از ﹡︷︣ ﹡︧ــ︊️︋ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ر︑︊﹥   ︋﹟﹫ ︗﹞︺﹫️ ا︨ــــــــــــ︐︀ن در︋ 

︧ـــــ️ و  ﹫ ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ ر︑︊﹥︋   ︋﹟﹫ ︫︀﹡︤د﹨﹛، در︋ 

 ﹜﹊ ︧ـ️ و ﹫ ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ر︑︊﹥︋   ︋﹟﹫ ︫︪﹛ و در︋ 

.︫︡︀ را در ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹋︪﹢ر دارا ﹝﹩︋ 

 ﹤︨︣ــ︐︀ن ﹨︀ی ا︨ــ︐︀ن از ﹡︷︣ ﹝︣ا﹋︤ اراــ  ︫️﹫︺ وـ︲

︀ص: ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋ 

 ،︤﹫﹛︀︨ـــــ︐︀ن ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ د ــــ︨︣ــــ︐︀ن ا در 9︫ 

︀﹍︀ه ا﹡︐﹆︀ل  ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و︗﹢د دارد. ︲﹞﹠︀︎ 

.︫︡︀ ﹠﹠︡ج ﹝︧︐﹆︣ ﹝﹩︋  ︨︣︐︀ن︨  ︠﹢ن ا︨︐︀ن در︫ 

︀﹨︣ و︲︺﹫️︫ 

﹤﹡︀  ︋(1
 ﹤ارا ︤﹋︣﹞ ︀﹠︑ ،﹤﹡︀  ︋﹩︋﹢ا ﹟︡﹛ــ﹑ح ا ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن︮ 

︫ـــ︨︣ــــ︐︀ن   ﹟︀ص ا ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋ 

﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨﹞﹩ و  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی، 10︋  ا︨️ ﹋﹥ ︑︺︡اد 56︋ 

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹇︣ار  ﹢︫ــ︩︠   ︎️︑ را ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨ ﹉

﹝ ﹩د﹨︡.
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︡ا︫️ و در﹝︀ن (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):  ︋﹤﹊︊︫

︨ـــــ︀ل 1389 راه ا﹡︡ازی  ︩ در   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

1 ا︑︀ق ﹇︣ار دار﹡︡  ︨ـ︐﹍︀ه ﹨︀ي د︀﹜﹫︤ در  ︫︡ه ا︨️. د

﹋﹥ ︡ود 35 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️ دارد. 

4) د﹢ا﹡︡ره

︡﹝︀ت   ︠﹤ارا ︤﹋︣﹞ ︀﹠︑ ﹩﹠﹫﹞︀ر︨ــــــــ︐︀ن ا﹝︀م خ﹝﹫︋

 ﹤ ︫ـ︨︣ــ︐︀ن ا︨ــ️ و︋   ﹟︀ص ا ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در﹝︀﹡﹩︋ 

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡. ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی︠   ︋23

﹞﹫﹠﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م︠ 

︨ـــ︀ل 1370 راه ا﹡︡ازی  ﹞﹫﹠﹩ در  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝︀م︠ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی   ︋﹤ ︨ـــ︐︀ن︋  ﹫﹞︀ر  ︋﹟︨ـــ️. ا ︫ـــ︡ه ا

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡︠

ــــ︀ل 1378 راه ا﹡︡ازی  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

1 ا︑︀ق ﹇︣ار دار﹡︡  ︨ـ︐﹍︀﹨︀ی د︀﹜﹫︤ در  ︫︡ه ا︨️. د

﹋﹥ ︡ود 60 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️ دارد. 

︣وآ︋︀د  ︨(5

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹞︣ان (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):

 ️︗ ﹤﹋ ︤ی دارد﹫﹛︀︀ر د﹝﹫ ︨ـــــ︐︀ن 16︋  ︣ــــ  ︫﹟ا

 3 5 ︮ـ﹙﹥ ︀﹁ ︀ ︨ـ︐︀ن ﹝︣﹢ان︋  ︫︣ـ  ﹤ ︡﹝︀ت︋   ︠️﹁︀در

 ﹩︀د﹜﹫﹏ ﹁︱ــــــــ ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡︋ 

 ﹤ ــــــــ︡ه ﹋﹥ ﹡﹫︀ز︋  ︩ د︀﹜﹫︤ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫   ︋️︗

︀زی دارد.  آ﹝︀ده︨ 

︤﹆  ︨(6

︡﹝︀ت   ︠﹤ارا ︤﹋︣﹞ ︀﹠︑ ﹩﹠﹫﹝ ︋﹫﹞︀ر︨ــــــــ︐︀ن ا﹝︀م︠ 

 ﹤ ︨ـ️ ﹋﹥︋  ︨ـ︐︀ن ا ︫︣ـ  ﹟︀ص ا ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در﹝︀﹡﹩︋ 

︡﹝︀ت  ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨ــــــــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︠ 

 .︡﹨︡﹫﹞ ﹤در﹝︀﹡﹩ ارا

﹞﹫﹠﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م︠ 

︨ـــ︀ل 1341راه ا﹡︡ازی  ﹞﹫﹠﹩ در  ︨ـــ︐︀ن ا﹝︀م︠  ︋﹫﹞︀ر

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ،   ︋﹤ ︨ـــ︐︀ن︋  ﹫﹞︀ر  ︋﹟︫ــ︡ه ا︨ــ️. ا

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︠ 

﹑ح ا﹜︡﹟ ا﹢︋﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︮ 

 ︀ ــ︀ل 1345︋  ــ﹑ح ا﹜︡﹟ ا﹢︋﹩ در︨  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن︮ 

︡ه  ︑153️ ﹝︭ــ﹢ب و ︑ 71️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨﹞﹩   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋   ︋﹟ا︨️ ا

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︠ 

︨ـــ︀ل 1380 راه ا﹡︡ازی  ︩ در   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩  ︋

︨ـ️ ﹋﹥ ︡ود 100  ︨ـ︀﹜﹟ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا  ﹉ ︫︡ه و در

﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️ دارد.

 ﹉ در ﹤﹋ ︩  ︋﹟︨ــــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩: ا﹐︀︑ ︩︋

ــــ︀ل  ︀︫ــــ︡ ﹋﹥ در︨   ︋﹩﹞ ﹩︺︋︣﹞ ︣︐﹞ 30 ︀︊︣﹆︑ ا︑︀ق

︡ه ا︨️. 1390 راه ا﹡︡ازی︫ 

﹫︖︀ر  ︋(2
﹫﹞︀ر︨︐︀ن و ﹝︣﹋︤   ︋︀﹠︑ ،﹟﹫︧ـــــ  ︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م﹝﹫︋

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨﹞﹩   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤ارا

 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ︣ ︨︣︐︀ن ﹝︪ــ﹍﹫﹟︫  و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ در︫ 

﹫﹞︀ر  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی، 4︋  ــــــ︣ ︑︺︡اد 20︋  در ︀ل ︀ـ︲

 ﹟︫ــــ︩ ا﹢  ︎️︑ ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨ ︀ر﹝﹫  ︋6 ︨ـــ﹞﹩ و  ﹐︀︑

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝﹫︊︀︫﹠︡.

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ︧﹫﹟ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): 

 ️︑ 117 ︀ ︀ل 1386︋  ︧ـ﹫﹟ در︨   ︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م﹝﹫︋

 ﹟︡ه ا︨️. ا ﹝︭﹢ب و ︑ 108️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازي︫ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨ــــــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩   ︋﹤  ︋︤﹋︣﹞

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡︠

ــ︀ل 1386 راه ا﹡︡ازی  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︨ـ︀﹜﹟ ﹇︣ار   ﹉ در ︤﹫﹛︀︨ـ︐﹍︀ه ﹨︀ی د ︫︡ه ا︨️. د

دار﹡︡ ﹋﹥ ︡ود 100 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️ دارد و دارای 7 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︤﹫﹛︀د︨︐﹍︀ه د

1 ا︑︀ق  ︩ ﹋﹥ در   ︋﹟︨ـ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩: ا ﹐︀︑ ︩︋

ــ︀ل 1386 راه  ︫ـ︡، در︨  ︀  ︋﹩﹞ ﹩︺︋︣﹞ ︣︐﹞ 20 ︀︊︣﹆︑

︡ه ا︨️. ا﹡︡ازی︫ 

3) د﹨﹍﹑ن
 ﹤ارا ︤﹋︣﹞ ︀﹠︑ ،︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن د﹨﹍﹑ن ︫ـ︊﹊﹥︋ 

︨ـــ︐︀ن  ︣ــ  ︫﹟︀ص ا ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋ 

﹫﹞︀ر  ــــ︣ ا﹟ ﹝︣﹋︤ ︑︺︡اد 13︋  ︨ـــــ️  در ︀ل ︀ـ︲ ا

﹢︫︩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.  ︎️︑ ︤ی را﹫﹛︀د
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 ﹤ ــ︡ه ا︨ــ️ و دارای 1 ا︑︀ق︋  ــ︀ل 1373 راه ا﹡︡ازي︫  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ︤﹫﹛︀︣اژ 120 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 20 د︨︐﹍︀ه د︐﹞

︫ـ︡ ﹋﹥ ︑︺︡اد 27  ︀ ︩ دارای ︑ 6️ ﹁︺︀ل ﹝﹩︋   ︋﹟︨ـ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩: ا ﹐︀︑ ︩︋

﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡. ﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ را︎  ︋﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨﹞﹩ و 11︋ 

﹠﹠︡ج  ︨(7
﹫﹞︀ران   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤︣ا﹋︤ ارا﹞ ،️︓︺ ﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن︋  ︨ـــ︐︀ن ︑﹢﹫︡ و︋  ︋﹫﹞︀ر

 ︣︲︀ ︀ل در ﹤﹋ ︡﹠︫︀ ﹠﹠︡ج ﹝﹩︋  ︨︣︐︀ن︨  د︀﹜﹫︤ی ،︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ در︫ 

︡﹝︀ت ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡.  ︩︫︠﹢  ︎️︑ ︀ران و ا﹁︣اد﹝﹫  ︋﹤︋

:︡﹫﹢︑ ︀ر︨︐︀ن﹝﹫︋

 ﹤ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن︋   ︋﹟ــ︡ه ا︨ــ️. ا ــ︀ل 1376 راه ا﹡︡ازی︫  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︑﹢﹫︡ در︨ 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︠ 

 ︤﹫﹛︀︀ی د﹨︀﹍︐︨︡ه ا︨️. د ︀ل 1376 راه ا﹡︡ازی︫  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︀﹜﹟ ﹇︣ار دار﹡︡ ﹋﹥ ︡ود 300 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️ دارد. در 1︨ 

:️︓︺ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋ 

 ﹟︫ـ︡ه ا︨ــ️. ا ︀ ︑ 344️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی  ︨ـ︀ل  1377︋  ︺︓️ در  ︨ـ︐︀ن︋  ︋﹫﹞︀ر

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︠   ︋﹤ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋ 

3 ا︑︀ق  ︩ ﹋﹥ در   ︋﹟︨ــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩: ا﹐︀︑ ︩︋

︨ـ︀ل 1377 راه ا﹡︡ازی و  ︫ـ︡، در  ︀  ︋﹩﹞ ﹩︺︋︣﹞ ︣︐﹞ 20

︡ه ا︨️.  ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ︀ل 1397︋  در︨ 

8) ﹇︣وه

︡﹝︀ت   ︠﹤ارا ︤﹋︣﹞ ︀﹠︑ ﹩︐︪ـــــــ  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د﹋︐︣︋ 

 ﹤ ︨ـ️ ﹋﹥︋  ︨ـ︐︀ن ا ︫︣ـ  ﹟︀ص ا ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در﹝︀﹡﹩︋ 

﹫﹞︀ر  ︨ـــــــــ﹞﹩ و 18︋  ﹫﹞︀ر ︑︀﹐ ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی، 8︋   ︋40

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡.  ︠﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨

︪︐﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د﹋︐︣︋ 

︀ل 1360 راه ا﹡︡ازی  ︪ــــ︐﹩ در︨  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د﹋︐︣︋ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی،   ︋﹤ ︨ـــ︐︀ن︋  ﹫﹞︀ر  ︋﹟︫ــ︡ه ا︨ــ️. ا

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︠ 

ــ︀ل 1374 راه ا﹡︡ازی و  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︡ه ا︨️.   ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ︀ل 1394︋  در︨ 

︩ ﹋﹥ در 1 ا︑︀ق   ︋﹟︨ــــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩: ا﹐︀︑ ︩︋

︨ـــ︀ل 1384 راه  ︀︫ــ︡، در   ︋﹩﹞ ﹩︺︋︣﹞︣︐﹞ 15 ︀︊︣﹆︑

ــ︡ه   ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ︨ـ︀ل 1391︋  ا﹡︡ازی و در 

ا︨️. 

9) ﹋︀﹝﹫︀ران

 ﹤︀ر︨ــــ︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ،︀﹠﹫︨ـــ ︨ـــ︐︀ن  ︋﹫﹞︀ر

ــــ︨︣ــــ︐︀ن  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋ 

﹋︀﹝﹫︀ران ﹝﹫︊︀︫︡. 

﹫﹠︀ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︨ 

ــ︡ه  ــ︀ل 1365 راه ا﹡︡ازی︫  ــ﹫﹠︀ در︨  ︨ـ︐︀ن ︨  ︋﹫﹞︀ر

︡﹝︀ت  ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︠   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن︋   ︋﹟ا︨ــ️. ا

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤آ﹝﹢ز︫﹩ در﹝︀﹡﹩ ارا

ــ︀ل 1375 راه ا﹡︡ازی و  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

ــ︡ه ا︨ــ️.   ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ــ︀ل 1395︋  در︨ 
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︀﹜﹟ ﹇︣ار دار﹡︡ ﹋﹥ ︡ود 100 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️ دارد.  ︨﹉ در ︤﹫﹛︀د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی د

﹥ ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ و 4  ﹫﹞︀ر ﹝︊︐﹑︋  ︋︩ ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩: در ︀ل ︀︲ــ︣ ︑︺︡اد 1︋ 

︩ ﹋﹢د﹋︀ن  ︀︫ــــ﹠︡ ﹋﹥ در︋   ︋﹩﹞ ︤﹋︣﹞ ﹟︫ـــ︩ ا ﹢  ︎️︑ ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨ ﹤ ︋﹫﹞︀ر ﹝︊︐﹑︋ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀︀ت در﹞︡︠

︣﹞ (10﹢ان

 ︣ ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤و ﹁︖︣ ﹝︣ا﹋︤ ارا ﹩﹚︻﹢ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ی︋ 

 .︡﹠︫︀ ﹝︣﹢ان ﹝﹩︋ 

﹢︻﹙﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋ 

︡ه ا︨️.  ︀ل 1386 راه ا﹡︡ازی︫  ︩ در︨   ︋﹟ا  :︤﹫﹛︀د ︩︋

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹁︖︣:

 ﹟︡ه ا︨️. ا ︀ ︑ 100️ ﹝︭ــــــــ﹢ب راه ا﹡︡ازی︫  ︀ل 1346︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹁︖︣ در︨ 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︠   ︋﹤ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋ 

 ،︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︺︋︣﹞ ︣︐﹞ 25 ︀︊︣﹆︑ در 1 ا︑︀ق ﹤﹋ ︩  ︋﹟و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩: ا ﹩﹝︨﹐︀︑ ︩︋

︡ه ا︨️.  ︀ل 1397 راه ا﹡︡ازی︫  در︨ 

623



624



 ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩
﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩

ورز︫ـ﹩ورز︫ـ﹩ورز︫ـ﹩

 ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩
﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩

ورز︫ـ﹩ورز︫ـ﹩ورز︫ـ﹩



﹎﹀️ و﹎﹢ ︋︀ ︠﹫︣﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص﹎﹀️ و﹎﹢ ︋︀ ︠﹫︣﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص﹎﹀️ و﹎﹢ ︋︀ ︠﹫︣﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص

﹤︀︨ ︣ی در﹫︠﹤︀︨ ︣ی در﹫︠﹤︀︨ ︣ی در﹫︠

﹋︀ر ︠﹫︣ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د رو﹛ در آرا﹝︩ ︋︀︫︡﹋︀ر ︠﹫︣ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د رو﹛ در آرا﹝︩ ︋︀︫︡﹋︀ر ︠﹫︣ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د رو﹛ در آرا﹝︩ ︋︀︫︡
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 ﹩﹇︀ ︣ا ا﹟ ﹨﹞﹥ ا︮ــــــ︣ار دار︡ ﹎﹞﹠︀م︋ 

︋﹞︀﹡﹫︡؟ 

 ︣﹫ ︣ای ︱﹢ر و ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹋︀ر︠   ︋﹟﹞ ︳︣ا ﹊﹩ از︫ 

 ﹤ ــــــــــ︣ ﹝﹟ ﹋﹞﹉︋  ﹥ ﹡ـ︷ ﹢د.︋  ﹢ا﹨︡︋  ﹢ده و︠   ︋﹟﹫﹝﹨

﹨﹞﹠﹢ع و ا﹡︧ــ︀ن ﹨︀ی د﹍︣ در ژن ﹝︀ و︗﹢د دارد ا﹝︀ 

 ﹤ ︪ـــــ﹢ر﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹫︀﹁︐﹥، ︑︷︀﹨︣︋  ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در ﹋

︣ای ﹝﹆︀︮ــــــ︡ د﹍︣ ﹝﹢رد  ــــــ︀︣ ا﹁︣اد︋   ︨﹤  ︋﹉﹝﹋

﹫﹙﹩ ز︀د ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡ ﹋﹥  ا︨ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و︠ 

 ﹩︀﹨ ء ا︨︐﹀︀ده﹢  ︨︡﹨︀  ︫︣﹫ ﹥ ﹋︀ر︠  ︋︀ ﹨︡ف ︑︷︀﹨︣︋ 

︭ـ﹢ص در   ︠﹤  ︋﹉﹝﹋ ﹤  ︋﹏︀﹝︑ ︣ای  ︋﹟﹞ .﹜﹫︐︧﹨ ﹜﹨

ــ︣ ﹝︊﹠︀ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹇﹙︊ــ﹩  ︀ص︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹢زه︋ 

ــ︣دم و ︑﹞︀﹏ ﹡︡ارم از آن ︋ـــ︣ای  ﹫︡ا ـ﹋ ︠﹢دم ورود︎ 

︪ـــــ︀ن  ﹢دم را ﹡ ﹢ا﹨﹛︠  ﹉ ا︋︤ار ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ ﹋﹥︋ 

﹢ء   ︨،︡و︗﹢د ﹝﹩ آ ﹤  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹩﹎︥و ﹟و از ا ﹜﹨︡︋

﹢ا﹨﹛  ︨ـــــ️ ﹋﹥ ﹝﹩︠  ︣ای ﹨﹞﹫﹟ ا ا︨ــــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹛.︋ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹁︣د  ︀︫ــ︡ و︋  ︫ـ︐﹥︋  ﹨﹞﹫﹟ رو﹡︡ ادا﹝﹥ دا

 .﹜︫︀ ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹎﹞﹠︀م در ﹋﹠︀ر︋ 

 ﹤ ﹢ا﹡﹠︡︋   ︠﹩ ﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︐﹟ را ـ﹝ ا﹎︣ ﹨﹞﹥ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡اـ﹡

︨ـــ︀︨ــــ︀، ا﹁︣ادی در ︗︀﹝︺﹥  ︊︣﹡︡ ﹋﹥ ا  ︋﹩  ︎﹤︐﹊﹡ ﹟ا

ــ﹢ر دار﹡︡ ﹋﹥ از ︵︣︗ ﹅︣︀ن ﹨︀ی ︾﹫︣﹝︐︺︀رف  ـ︱

 ﹅︣ــــــــ ︎﹢ل در ﹡﹫︀ورده و ﹝﹠︊︹ درآ﹝︡ی آ﹡︀ از ـ︵

﹢ده و دو︨️ دار﹡︡  ︧ـــــــــــــــــ︀﹡﹩︋  ︗︣︀ن ﹨︀ی ا﹡

︀︣ ﹝︣دم ︑﹆︧ــــــــــ﹫﹛ ﹋﹠﹠︡ ﹁﹊︣   ︨︀ درآ﹝︫︡︀ن را︋ 

 ﹟ا ︀︑ ︫︡︀ ﹥ ﹝︣ا︑︉ ا︔︣﹎︢ار︑︣︋  ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹟ ﹝︧ــ︀﹜﹥︋ 

 ﹤ ︧ـــــ︀﹜﹥ را︋  ﹞ ﹟︭ـــــ﹫︐﹩ ا   ︫﹉ ︀ ︣د﹁ ﹉ ﹤﹋

︮﹢رت ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ﹝︴︣ح ﹋﹠︡.

﹫︣ ر︋︴﹩  ﹢ر در ﹋︀ر﹨︀ی︠  ︑︭﹢ر ﹝﹟ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ـ︱

︀﹡﹢اده   ︠﹉ ــ﹫️ روزا﹡﹥ ﹝︀ ﹡︡ارد، ﹝﹟ از ︋﹥ ﹡﹢ع ﹁︺︀ـ﹜

︨ـ︺﹥ ﹁︣دی، ا︗︐﹞︀︻﹩  ︣ای ︑﹢ ﹫︣ون آ﹝︡م ا﹝︀︋   ︋︣﹫﹆﹁

﹩ دا﹡﹛  ︣دم. ا﹟ را ـ﹝ ﹩ ︑﹑ش ـ﹋ ﹫ـ﹙ ﹢دم︠  و ︑︖︀ری︠ 

︫ـــــــــــــ︣ا︴﹩ ﹋﹥ دار﹡︡   ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ آدم ﹨︀︋ 

﹥ د﹜﹫﹏   ︋﹜﹨ ﹩︠︣ ﹫︪ــــــــــ︣﹁️ ﹋﹠﹠︡ و︋  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︎ 

 ︳ــ︣ا  ︫︀ ﹩︐﹞﹑ــ ︫ــ︣ا︳ ﹝︐﹙︿ از ︗﹞﹙﹥ ︻︡م︨ 

︭ـــــــــــــــــــــــــــــــ﹩ از ا﹟ ﹁︣︮️ و ︑﹢︨︺﹥   ︐﹆﹞

︨ـــــ️ ﹋﹥  ︫ـــــ﹢﹡︡ و ا﹟ ︗︀ ﹨﹞︀ن ︗︀﹩ ا ﹝︣وم ﹝﹩ 

︀﹩ را در  ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ︑︀ ﹁ـ︱ ﹝︧﹢﹜﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︀︫ 

︐﹢ا﹡﹠︡  ︱ــــــــ︀︻️ ﹁︣ا﹨﹛  ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹟ ا﹁︣اد ﹨﹛︋   ︋︡

 ︳﹆﹁ ﹟︣دار﹡︡. ا ﹢د ﹎︀م︋  ︨ـــ︺﹥︠  ︫ـــ︡ و ︑﹢ در︗️ ر

 ︒ ︧ـــــ️ ﹋﹥ د︠﹫﹏ ا︨️ و︋  ︠﹢ا︨️ ا﹡︧ــــ︀ن ﹨︀ ﹡﹫

﹫﹙﹩ ﹝﹛ ا︨️.  ︠﹜﹨ ﹩﹛︀﹞ ﹏︀︧ــــــــــ﹞ ︀ و ﹩︐﹞﹑︨

︀ ︑﹑ش  ︡رم را از د︨️ دادم و︋  ︧ــ﹫︀ر ﹋﹛︎   ︋﹟ ﹝﹟ در︨ 

︭ـ﹫﹑︑﹛ را ادا﹝﹥ د﹨﹛. ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥  ︑ ︡م ︋︧﹫︀ر ﹝﹢﹁﹅︫ 

︡ا ر﹁️ و ﹝﹟   ︠️﹝ر ﹤ ــــــ﹟ ︗﹢ا﹡﹩︋  ﹝︀درم ﹨﹛ در︨ 

︫ـــــ︡م. ا﹝︀ در  ︡ر و ﹝︀در ﹝︣وم  ︠﹫﹙﹩ زود از ﹡︺﹞️︎ 

︣ ا﹡︖︀م  ـ﹫ ﹩ از ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹋︀ر﹨︀ی︠  ︠︀﹡﹢اده ﹝︀ ا︵﹑︻︀ـ︑

﹥ ﹡︷︣﹝﹟ ا﹟ ︑︭ــــ﹞﹫﹛ ﹇﹙︊﹩ و  ﹝﹩ د﹨﹛ و︗﹢د ﹡︡ارد،︋ 

﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  ﹢د و︠   ︋﹩︭︫

 ️﹫﹛﹢︧ـــــــ ︭ــــــ﹢ص ﹝ ︀ دو︨︐︀ن ﹡︤د﹊﹛ در︠   ︋﹟﹞

 ︀ و ﹜﹫﹨︡ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹋﹞﹉ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ا﹡︖︀م︋ 

︪ـــ﹢ر ﹡﹆︩ ﹝﹢︔︣ی دارد،  ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ︑﹢︨︺﹥ ﹋

﹫﹞︀ر ﹨︧ــ︐﹠︡ و  ︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ا﹁︣ادی ﹋﹥︋  ﹨﹞﹫︪ــ﹥︮ 

﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ در ︸︀﹨︣ آ﹡︀ ﹡﹞﹢د دارد   ︮﹤  ︋﹏﹊︪﹞ ﹟ا

﹫﹞︀ری ﹨︀﹩ ﹋﹥ درو﹡﹩ ا︨️ ﹝︓﹏ ﹝︪﹊﹑ت روا﹡﹩ و   ︋︀

︫ـــــ﹞︀ن در را︨ــــــ︐︀ی ﹋﹞﹉ و  ﹑︑ ︀﹨ ﹟در ﹨﹞﹥ ا ...

︀︣ دو︨︐︀﹡﹛ را ﹨﹛ ︑︣︾﹫︉ ﹋︣دم  ﹢ده ا︨️.︨   ︋️︀﹝

ــــ︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥  ـ﹫ ــــ﹩ از آ﹡︀ ﹨﹛ در ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی︠  ﹫ـ﹙ و︠ 

﹝︪︀ر﹋️ دار﹡︡.
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دو﹝﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ︻﹙﹞﹩، ︎︫︤﹊﹩ و ورز︫﹩ ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ ︋︣﹎︤ار ︫︡دو﹝﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ︻﹙﹞﹩، ︎︫︤﹊﹩ و ورز︫﹩ ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ ︋︣﹎︤ار ︫︡دو﹝﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ︻﹙﹞﹩، ︎︫︤﹊﹩ و ورز︫﹩ ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ ︋︣﹎︤ار ︫︡





﹫﹊﹛ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ﹁︣دو︨﹩ و ا︫︺︀ری در﹫﹊﹛ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ﹁︣دو︨﹩ و ا︫︺︀ری در

 ︋︀ب ﹋﹞﹉ ︋﹥ د﹍︣ان ︋︀ب ﹋﹞﹉ ︋﹥ د﹍︣ان

﹫﹊﹛ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ﹁︣دو︨﹩ و ا︫︺︀ری در

 ︋︀ب ﹋﹞﹉ ︋﹥ د﹍︣ان

︪ـــــ﹠︀︨︡ و ا︫︺︀ری از  ﹟ را ﹡  ︨﹜﹫﹊ ﹩︨︧ــــ﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ﹁︣دو﹋ ︣︐﹝﹋

﹟ آ︫﹠︀ ﹨︧ــــــــ︐﹫︡ و   ︨﹟︣﹫  ︫︣︻︀  ︫﹟ا ︀  ︋﹐︀﹝︐ا .︫︡︀ ︫︀﹨﹠︀﹝﹥ را ﹡﹢ا﹡︡ه︋ 

﹫︥ن و ﹝﹠﹫︥ه،  ︨ـ︣اب،︋  ︨ـ︐﹛ و  ︨ـ︐︀ن زال و رودا︋﹥، ر ︫ـ︺︀ر او را ﹝︀﹡﹠︡ دا ︋︣︠﹩ از ا

.︡ا﹡︡ه ا﹢ ︋﹫︥ن و ﹎︣ازان و ... را︠ 

︨ـ﹩  ︀ر ︨ـ︣ا﹠︡ه︎   ﹟︣︐﹎︤ر ︀﹨﹠︀﹝﹥ و︋  ︣ا﹠︡ه︫  ︣ای ا︣ا﹡﹩،︨   ︨﹤︨︀﹝ ︣︻︀  ︫﹟ا 

︨ـ️. ﹋﹠﹩ه  وی «ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛»، و  ︣︠﹢ردار ا  ︋﹩﹡︀︗ ︣ت︫ـ ︨ـ️ ﹋﹥ از  ﹎﹢ی ا︣ان ا

﹥ ﹡︀م روز  ︣︑︩ «﹁︣دو︨﹩» ا︨️. در ا︣ان روز 25 ارد︊︪ــــــــــ️︋  ︑﹙︬ و︫ 

︡ه ا︨️. ︋︤ر﹎︡ا︫️ ﹁︣دو︨﹩ ﹡︀﹝﹍︢اری︫ 

 ﹤ ﹥ ﹨﹞﹫︀ری و ﹋﹞﹉︋  ︀ر﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ︑︀﹋﹫︡ و ︑﹢︗﹥ وی را︋   ︋﹟︨ـ در ا︫︺︀ر ا﹟ ا︨︐︀د 

﹨﹛ ﹡﹢ع ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣د ﹋﹥ از آن ︗﹞﹙﹥ ا︋﹫︀ت ز︣ ا︨️.

﹢د ︀د﹎︀ر  ︋﹩﹊﹫﹡ ﹤﹋ ﹤ ︀︡ار                                              ﹨﹞︀ن︋   ︎︡ ﹡︊︀︫︡ ﹨﹞﹩ ﹡﹫﹉ و︋ 

َِ︣دی ︡ی                                            ﹨﹞﹥ ﹡﹫﹊﹢﹩ ﹋﹟ ا﹎︣︋   ︋︣ دراز ا︨️ د︨️ ﹁﹙﹉︋ 

︀︫︡ ا﹡︡ر︠﹢رت ︡ی︋  ︡ی را︋  ︣ت                                       ︋   ︋︡آ ﹩﹊﹫﹡ ،﹩﹠﹋ ﹩﹊﹫﹡ ﹢

︀ ﹨︣ ﹋︧﹩ ﹡﹫︤، ﹡﹫﹊﹩ ﹡﹞︀ی ︡ای                                     ︑﹢︋  ︀﹝﹡ ﹩﹊﹫﹡ ﹢︡ت ﹋﹫︀ن︠ 

︡ ︡ ﹎︣دد ا﹡︡ر ︗︀ن، ﹡︀م︋  ︡                                           ز︋  ﹥ ﹁︣︗︀م︋   ︋﹩﹠﹫  ︋﹤﹋ ،︡  ︋﹟﹊﹞

﹢ا︨︐﹟ ︀︊︡ ︑﹟ آرا︨︐﹟                                             ﹋﹥ ﹡﹫﹊﹩ ﹡︀︪︡ ز ﹋︦︠   ︋﹩﹊﹫﹡ ﹤︋

︀د﹝︀ن ﹡︽﹠﹢ی ︊﹩ در ︗︀ن︫  ︡ی ﹡︡روی                                        ︫   ︋︤︗ ،﹩﹠﹋ ︡ و﹎︣︋ 
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﹥ ︀د آوردن ا︧︀س ﹨︀.  ︳ زدن ﹁︀︮﹙﹥ ﹨︀ و︋  ︣ای︠  ︣ودن،︋  ︣ای از ﹡﹢︨  ﹢ی︋  ︋︀ر ﹝﹩ آ︡ ︑︀ ز﹡︡ه︫ 

︀ر ﹝ـ﹩ آ ︀︑ ︡︦ ﹋﹢د﹋︀ن را درک  ︀را﹡﹩ ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی،︋   ︋﹤﹀︵︀︻ ︀ ﹍﹫︣ی︋  ︋︀ر ﹝﹩ آ︡ ︑︀ دو︋︀ره ︗︀ن︋ 

﹢ی ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥  ︪ــــ️︫  ︪ـــ﹠︡ه ات را﹨﹩︋  ︀ ︱ـــ﹢ر︋   ︋︀︑ ︡︀ر ﹝﹩ آ ﹋﹠﹩ و درد در﹝﹠︡ان را ﹜﹞︦.︋ 

︀︠﹥ ﹨︀ی آن در  ︪ـ️ ا︨️ ﹋﹥︫  ︪ـ﹠︡﹎﹩ ﹊﹩ از در︠︐︀ن︋   ︋:︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹤﹛اً ︻﹙﹫﹥ و آ ﹩﹚ ︡ا︮  ر︨﹢ل︠ 

﹥ ︵︣ف  ︀︠﹥ او را︋  ︡ه و آن︫  ︀︠﹥ ﹨︀ی آن آو︤ان︫  ﹥ ﹊﹩ از︫   ︋︫︡︀ ︪﹠︡ه︋  ︋︪️ د﹡﹫︀ آو︐﹥ و ﹨︣ ﹋﹥︋ 

.︡﹡︀︪﹋ ﹩﹞
 ︀ ︣ک ﹝﹩ ﹋︪ــ︡، ای ا﹡︧ـــ︀﹡﹩ ﹋﹥ د﹜﹢ا︎︦ و د﹜︐﹠﹌ ا︧ـــ︀﹡﹩︋  ﹥ دل ︑﹢︨  ﹨︣ روز، ﹡﹢روز زود︑︣ از د︣وز︋ 

︡ران و ﹝︧ــ︐﹞﹠︡ان؛ ﹡﹥  ﹫︣ان روز﹎︀ر، ﹝︀دران،︎  ﹫﹞︀ران،︎  ﹥ ﹋﹢د﹋︀ن،︋  ﹇﹙︊﹩ آ﹋﹠︡ه از ا︧ــ︀س؛ ا︧ــ︀ن︋ 

︀ ﹡︧﹫﹛ ﹨﹞︡﹜﹩ و  ︡ه ای ︑︀︋  ︡ن ︑﹢ ﹨︧︐﹠︡. ︑﹢﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︀ب︫  ︑﹠︀ آ﹡︀ن، ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹨︧︐﹩ ︪﹛ ا﹡︐︷︀ر ﹡﹢︫ 

﹢ی.   ︫﹉︣  ︫️﹡︀︻﹢﹡ ﹜﹨ ︀ ︀دی را︋  ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︣﹋️ ﹋﹠﹩ و︫ 

﹢ و ﹨﹛ درد. آ︾﹢︫﹩  ﹀︣ه︫  ︀ ﹨﹞︧ـ︀﹥ ات ﹨﹛︨  ︣ ︑﹢ا︲︹ ﹁︣و آور و︋  ︣︋﹙﹠︡ی ات،︨  ﹑﹝︐﹩ و︨  ﹊︣ا﹡﹥︨   ︫﹤︋

︀ ﹜︊︀س و ﹋﹀︩ ﹨︀ـ﹩ ﹡﹢  ︣ای آ﹡︀ن ﹋﹥ ﹡︀︋︀ورا﹡﹥ در ﹋︀م ︑﹙ ـ︤ن ﹎ـ︣﹁︐︀ر﹡︡. دل ﹡﹢ازی ﹋﹟︋  ︀ش︋  ︀ور︋  از︋ 

 ﹩﹡︀︋︣﹞ ︪ــ︀﹡﹩. ﹎﹙﹩ از ︗﹠︦ ︗︪ــ﹟ از ﹎﹫︧ــ﹢ی﹠ ︣ ﹜︉ ﹋﹢د﹋︀ن︋  ﹢دن︋  ﹙﹊﹥ ︑︊︧ــ﹛ ﹡﹢︋  ︋﹥ ر﹡﹌ ﹡﹢روز؛︋ 

︡ران و  ︀︵︣ ﹝︀دران و︎  ــــــ︀د ﹋︣دن︠  ︡ا در︫   ︠️﹝︀ش. ﹋﹙﹫︡ ر ﹫﹞︀ران︋  ︣ درد︋  ︋︣دار و ا﹝﹫︋︩︡ دل︎ 

︤ن. ﹩ اد︻︀︫︀ن︋  ︣ د︨︐︀ن︋   ︋﹤︨﹢ ﹥ ر﹡﹌ ارادت︋  ︀ ︑︊︧ــــ﹞﹩︋   ︋︦ ︀ز ﹨﹛، ﹎︣ه ︎﹫︣ان روز﹎︀ر ا︨️،︎  … و︋ 

︀ ﹡﹢︋︀ر و︗﹢دت  ︀ر را︋  ﹍﹫︣ و ︑﹞︀م︋  ︣ای ا︨︐︖︀︋️ آرزو﹨︀︋   ︋﹩︑﹢﹠﹇ ︦ ﹎︪ـــــــ︀ی ︑﹞︀م ︾﹛ ﹨︀، د︻︀︨️؛︎ 

 .﹟﹋ ﹤︡﹨

﹠﹫︀د  ︋︤︊ ︀وران︨ 

︣ا︨︀﹡﹩، د︋︀غ ﹨﹞︡ا﹡﹩، ﹋﹢︫︪ـــ﹩، ﹡︭ـــ︣ت ﹨︀︫﹞﹩، ﹝︤دا ﹡﹫﹉ ﹡﹀︦،  ﹊﹫﹠﹥ ﹝﹢︨﹢ی︠  ︺﹫︡ی،︨   ︨﹜︣﹞

﹠︀ه، ︀︗︡ا،   ︎️︖ ︡ی﹞ ،ــ﹫︡ ︗﹑﹜﹩، ا﹝﹫︣ ﹡﹢ری ــ︣﹋️ دارو︎︩ ا﹜︊︣ز،︨  ر︗︊﹩، ا﹡︀ر﹋﹩ ﹝﹞︡ی،︫ 

︣﹋️ ︑︡ا، ﹝﹢ج  ︀﹡︀ ︻︀﹅، ا︠﹢ان ﹁︫︣︙﹩،︫   ︨️﹋︣ ︀︾︣ی،︫   ︨︡﹫︺ ︧ـ﹠︺﹙﹩، ا︻︐︊︀ری، ﹝﹞︡ ر︗︀﹜﹩،︨ 

 ،﹟﹫﹍﹡ ️﹋︣ ︪ـ﹩،︫  ﹫︪ـ︊﹫﹟،︋  ﹊﹢ه︎  ︋︀﹁︀ن، ﹇︣︋︺﹙﹩، ﹁︣︊︀ ﹡﹆︀︫﹫︀ن، ﹝︡﹥ ز﹡︡ی، روح اً ﹝︣︻︪ـ﹩،︫ 

 ︡﹝﹞ ،﹩﹡︀︠︡﹠﹝︫﹢﹨ ︧ـــــــ︺﹢د﹞ ،︦﹝ ﹢︎﹉ ا︨︡ی، ﹝﹫﹑د︫   ︎،︤︡ر ︣﹀﹩، ︑︺︀و﹡﹩︫  ︻﹞︡ه ﹁︣و︫﹩︫ 

﹊︣ر﹑﹞ ﹟﹞﹢﹨ ،︤︣ی، ﹡︣ا﹇﹩،  ︡﹝﹞︧ــ﹟ ﹡﹢روزی،  ︻﹙﹩ ﹁︡ا﹋︀ر، ا︠︱ــ﹞﹩، ﹝﹫︐︣ا راه ﹡︖︀ت، ﹝﹢﹡︀︫ 

﹫︪ـــ︐︀ز ︵︉،   ︎️﹋︣  ﹤﹆︡﹠︴﹢ش زاده،︫  ﹢ر د﹨︪ــ︀ل ،︮  ︾﹀︀رزاد﹎︀ن، ︻︊︡اً دوا﹡﹩، ﹝﹞﹢د ﹨︀دی︎ 

 ﹉﹡︀ ︡ا﹩، ﹝︭ــــــــ︴﹀﹩ داوودی زاده،︋   ︠︿︣ ︐﹢ل︫  ︋︣وز ﹎﹢درزی، ﹝︺︷﹞﹩، ﹝︣ا︻﹩، ﹋︀︸﹛ ﹡﹢ری،︋ 

 ︉︣﹇ ،ز︗︀︗﹩، ︗︺﹀︣ی ﹡︴﹠︤ی ،︣﹞ ن﹢︀﹝﹨ ،︡ی، ر︨ــ﹢﹜︤اده﹝﹞ ،﹩﹝︸︀﹋ ،﹢﹚︗︊︀︨ــ︊︀ن، ار︻ ،️﹚﹞

︩ ﹝﹢اد  ︀ر﹡﹌، ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ﹝︺︀دی، ﹝︺︷﹞﹩، ︑︺︀و﹡﹩ ﹡﹍﹫﹟،︎   ︋️﹋︣ ︺﹫︡ی،︫  ︺﹫︡ه︨  ︎﹢ر، ا﹝﹫︣ ﹡﹢ری،︨ 

﹫︪ـ︐︀ز دارو، ﹁︣و︫﹍︀ه   ︎،﹩﹛﹑︗ ︡﹫ ︣وز ﹎﹢درزی،︨  ︾︢ا﹩ ا︠﹢﹡﹋ ،﹟︡︤ادی، ﹝︡ی ︑﹀︱ـ﹙﹩، آ︨﹫﹛،︋ 

﹡︭︣︑﹩، ر︨﹢ل زاده، و﹜︐︀ ︑︡︋﹫︣، ︻﹙﹩ ر︗︊﹩، د︻︀﹩ ، ا﹜﹫︀س، ﹝︡ی ﹋︣︋︀︨﹫︀ن، ︱︣︑﹩، ︻﹙﹩ ﹡︷︣ی، 

ـــ︀﹐ر،  ـــ﹠﹌︨  ـــ︀زان︨  ــ﹠﹌︨  ــ﹞﹠︀ن،︨  ــ﹊︣ی، ا﹞︡ زاده، ﹝︣ادی، ا﹝﹫︨︡  ︣و﹝﹠︫︡   ︋،﹩﹚﹛︊︡ا︻ ،﹩﹡︀﹆

︻︊︀︨﹫︀ن، ار︗﹙﹢، ﹋︀︸﹞﹩ و ﹝﹞︡ی.
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26

︋︀زد︡ وز︣ ورزش و ︗﹢ا﹡︀ن از ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀︋︀زد︡ وز︣ ورزش و ︗﹢ا﹡︀ن از ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀︋︀زد︡ وز︣ ورزش و ︗﹢ا﹡︀ن از ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀
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︻﹠﹢ان ﹡︧️ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ﹇︣﹝︀﹡﹩ ﹋︪﹢ر ︎﹫﹢﹡︡︻﹠﹢ان ﹡︧️ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ﹇︣﹝︀﹡﹩ ﹋︪﹢ر ︎﹫﹢﹡︡
 ا︻︱︀ ︋﹥ ︠﹢ز︨︐︀ن و ا︮﹀︀ن ر︨﹫︡ ا︻︱︀ ︋﹥ ︠﹢ز︨︐︀ن و ا︮﹀︀ن ر︨﹫︡

︻﹠﹢ان ﹡︧️ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ﹇︣﹝︀﹡﹩ ﹋︪﹢ر ︎﹫﹢﹡︡
 ا︻︱︀ ︋﹥ ︠﹢ز︨︐︀ن و ا︮﹀︀ن ر︨﹫︡

  ︋︀ ﹨﹛ ︋﹥ ر﹇︀︋️ ︎︣دا︠︐﹠︡.

ر︫︐﹥ ورز︫﹩ دوو﹝﹫︡ا﹡﹩،دارت،  ︑﹠﹫︦ روی ﹝﹫︤، دارت،ا︨﹊﹢اش، ︎︐︀﹡﹉ و ︋︡﹝﹫﹠︐﹢ن
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د︨︐﹢رات ﹐زم را ︮︀در ﹋︣د. 



️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ 



︡︣﹫﹍︋ رد﹎﹩ را ︗︡ی﹢︠︀﹞︨︣ ﹤﹫︊︫ ﹜﹑︻ ︫︡ن ﹩﹡﹐﹢︵︡︣﹫﹍︋ رد﹎﹩ را ︗︡ی﹢︠︀﹞︨︣ ﹤﹫︊︫ ﹜﹑︻ ︫︡ن ﹩﹡﹐﹢︵︡︣﹫﹍︋ رد﹎﹩ را ︗︡ی﹢︠︀﹞︨︣ ﹤﹫︊︫ ﹜﹑︻ ︫︡ن ﹩﹡﹐﹢︵

﹫﹞︀ر︀ی ︻﹀﹢﹡﹩   ︋︀ ﹩﹎ــ︣﹝︀︠﹢رد ︫ـ︊﹫﹥︨  ︨ـ️  ﹢ن ﹝﹞﹊﹟ ا ︨ـ︣︵︀ن︠  ﹡﹞︀ی ﹋﹙﹩ 

 ︨︀ ﹥ در﹝︀﹡︀ی ﹝︺﹞﹢ل︎  ﹫﹞︀ر︋  ︪ـ﹢د و︋  ﹫﹞︀ری ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝﹫ ﹊﹙﹩ ﹋﹥ رو﹡︡︋   ︫﹤  ︋︫︡︀︋

﹡﹞﹩ د﹨︡.

︧ـــــ﹫︀ر  ﹢رت ︾﹫︣︻︀دی، ﹝﹆︡ار︋   ︮﹤ ﹢ن، ﹝︽︤ ا︨︐﹢ان︋  ︣︵︀ن︠  ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ در︨ 

﹢ن ﹡︣﹝︀ل و ︻︀دی  ــ﹙﹢﹜︀ی︠   ︨ ︀  ︋︀﹛﹢﹚ــ  ︨﹟ا ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ﹩﹡﹢ ︨ـ﹙﹢ل︠  ز︀دی 

﹝︐﹀︀وت ﹨︧︐﹠︡ و در︨️ ︻﹞﹏ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡.

﹢ن  ︨ـ﹀﹫︡︠  ﹙﹢﹜︀ی  ﹢د ︑﹢﹜﹫︡ ︵︊﹫︺﹩︨  ﹢ن ﹝︊︐﹑ ﹝﹩︫  ︣︵︀ن︠   ︨﹤ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹁︣د︋ 

﹫﹞︀ری   ︋﹟︣ود. ا﹫﹞ ﹟﹫ ﹫﹞︀ر︀ از︋   ︋︀ ︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥︋  ︫ـــ﹢د و ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹁︣د︋   ﹩﹞ ︿﹇﹢︐﹞

︨ـ﹙﹢ل ﹨︀ی  ︨ـ︀س رده ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︊︐﹑︀ن را در﹎﹫︣ ﹋﹠︡. در﹎﹫︣ی  ︋︣ ا

 ﹤︐︠︀﹠ ︀ ﹡︀م ﹜﹢︨﹞﹩ ﹨︀︫  ︀ز،︋  ︭ــــــــــــ﹢ص در ﹝︽︤ ا︨︐﹢ان︨   ︠﹤  ︋﹩﹡﹢ ︨︀ز﹡︡ه︠ 

︣︵︀ن  ﹢ن ﹋﹥ د︀ر ︑︣ار︐﹍﹩ و︨   ︠︡﹫﹀  ︨﹤︙﹢﹎ ︣ا︨︀س ﹡﹢ع ﹝﹫︪ــ﹢د. ﹜﹢︨﹞﹩︋ 

﹢د. ﹥ دو د︨︐﹥ ﹜﹠﹀﹢﹫︡ی ︀ ﹜﹠﹀﹢︋﹑︨︐﹩ و ﹝﹫﹙﹢﹫︡ی ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩︫  ︫︡ه︋ 

 ︹︀ ﹢د. ﹜︢ا ︀ر ﹡﹢ع︫  ︧ـــــــ﹫﹛ ﹝﹩︫  ﹥ دو ﹡﹢ع ︀د و ﹝︤﹝﹟ ︑﹆ دو د︨︐﹥ ﹜﹢︨﹞﹩︋ 

︨ـ﹞﹩ ﹝︤﹝﹟  ︀﹝﹏ ﹝︤﹝﹟ ﹝﹫﹙﹢﹫︡ی، ﹜﹢︨﹞﹩ ︀د ﹝﹫﹙﹢﹫︡ی، ﹜﹢  ︫﹤﹋ ﹜دار ﹩﹝︨﹢﹛

﹜﹠﹀﹢﹫︡ی و ﹜﹢︨﹞﹩ ︀د ﹜﹠﹀﹢﹫︡ی ا︨️.
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د﹋︐︣ ︨﹫︡ا﹝﹫︣ ︫﹫ ا﹐︨﹑﹝﹩

﹩︐︪︋︡﹫︫ ﹩﹊︫︤︎ ن و آ﹡﹊﹢﹜﹢ژی دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م﹢︠ ︬︭︑ ق﹢﹁



 ﹜﹨ ︀ ﹫﹞︀ری︋  ︪ـــ︣﹁️ رو﹡︡︋  ﹫  ︎️︻︣ ︡ت و︨  ︣ ا︨︀س ︵﹫︿،︫  ﹜﹢︨﹞﹩ ﹨︀ی ︀د و ﹝︤﹝﹟︋ 

 ︡﹠ ︀د آن ︸︣ف ︨ـ️ و ﹡﹢ع ︮ـ︡ا ا ︨ـ︣و  ︣ ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︎  ︨ـ﹞﹩ ﹨︀ از ︗﹞﹙﹥︋  ﹝︐﹀︀و︑﹠︡. ﹜﹢

︣وز ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹢د︋  روز و در ﹡ ️︀﹠︡ ﹨﹀︐﹥ ︻﹑﹝️ ﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ از︠ 

﹫﹞︀ری ﹝︺﹞﹢﹐   ︋︣﹫ ﹫︪︣﹁️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، و﹜﹩ در︨   ︎︕︡ر︑ ﹤ ﹜﹢︨﹞﹩ ﹨︀ی ﹝︤﹝﹟ ﹡﹫︤ ﹝︺﹞﹢﹐︋ 

︣︑ ︹︀﹟ ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹜﹢︨﹞﹩ ﹨︀ی  ﹢د ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡. ا﹋﹠﹢ن︫  ︪ـ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︀د را از︠  ﹡

︀︠︐︀ر   ︨،﹏﹊ ﹢ن د︀ر ︑︽﹫﹫︫︣  ﹫﹞︀ری ﹜﹠﹀﹢︨﹫️ ﹨︀ی︠   ︋﹟ا︨️ و در ا ﹟﹞︤﹞ ﹩︐﹫︨﹢﹀﹠﹛

.︡﹡﹢  ︫﹩﹞ ﹏︡︊︑ ﹜﹫︠︡ ﹥ ﹁︣م ﹨︀ی︋  و ﹋︀ر﹋︣د ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و در ادا﹝﹥︋ 

 ︀︑ ٢٠ ︨︣ـ﹠﹫﹟ ز ﹢ده و در  ︨ـ﹞﹩ در ا︵﹀︀ل︋  ︣︑ ︹︀﹟ ﹡﹢ع ﹜﹢ ﹜﹢︨﹞﹩ ﹜﹠﹀﹢︋﹑︨︐﹩ ︀د،︫ 

 ﹟︣ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ا﹍︣وه د﹎ ﹐︀  ︋﹤ ︀ل︋   ︨۶٠ ﹩﹠ ︀ل ︑︷︀﹨︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹎︣وه︨   ︨٢۵

.︡﹠︐︧﹨ ︣︢ ﹆﹫﹥ آ︨﹫︉︎  ﹫︩ از︋  ︋﹫﹞︀ری︋ 

﹫﹞︀ری ︻﹀﹢﹡﹩   ︋︀ ﹩﹎ــ︣﹝︀︠﹢رد ︫ـ︊﹫﹥︨  ︨ـ️  ﹫﹞︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا  ︋﹟ا ﹤ ﹡﹞︀ی ﹋﹙﹩ ﹝︊︐﹑︀ن︋ 

 ︡﹠﹨︡﹫﹝﹡ ︨︀ ﹥ در﹝︀ن ﹨︀ی ﹝︺﹞﹢ل︎  ︋︀︫︡. ﹝︺﹞﹢﹐ ا﹑︻ ﹟﹛ ﹨﹞︤﹝︀ن ا︨️ و ﹝︊︐﹑︀ن︋ 

 ︬﹫︡ن ︻﹑﹝️ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ︑︪ــــ ﹢د. ︵﹢﹐﹡﹩︫  ︧ـــ﹫︀ر ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝﹩︫  ﹫﹞︀ری︋   ︋︀ و

︨ـ﹀﹫︡،  ﹞﹟ ا︠︐﹑ل در ︻﹞﹙﹊︣د ﹎﹙︊﹢ل ﹨︀ی  ﹢ن ـ︲ ︨ـ︣︵︀ن︠   .︫︡︀ ︋﹫﹞︀ری ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ه︋ 

︭﹢ص ︻﹀﹢﹡️ ﹨︀ی   ︠﹤  ︋️﹡﹢﹀︻ ︣︴ ﹫︧︐﹛ ا﹞﹠﹩ رو︋︣و ﹝﹩ ﹋﹠︡.︠   ︨︿︺︲ ︀ ﹝︊︐﹑︀ن را︋ 

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩ن ا﹁︤ا﹢ ︣︵︀ن︠   ︨﹤ ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل و ﹁︣︮️ ︵﹙︉ در ﹝︊︐﹑︀ن︋ 

 ﹤ ︧ـــــــــــ﹉ ا︋︐﹑︋  ن، ر﹢  ︠️﹋﹑ ︣︡﹎﹩، ا﹁️︎  ﹢﹡﹩ ﹨︀ی ز﹝﹫﹠﹥ ای، ︲︺︿، ر﹡﹌︎   ︠﹜﹋

﹢﹡︣︤ی   ︩︠ا﹁︤ا ︀ ن د﹝︀غ﹢ ﹢︨ــ︐﹩،︠   ︎︣︤ی ز︣﹡﹢ ﹢﹡︣︤ی د﹨﹠︡ه،︠  ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠ 

︡ن ︾︡د  ︤رگ︫  ﹢ن ا︨️ و︋  ︣︵︀ن︠   ︨﹤ ﹨︀ی ﹇︀︻︡﹎﹩ را از ︗﹞﹙﹥ ﹡︪ــــــــــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︋︐﹑︋ 

﹥ ︧ــ︀ب ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ در ﹝︺︀﹠︀ت  ﹫﹞︀ری︋   ︋﹟ا ︬﹫︀ل و ﹋︊︡ ﹡﹫︤ ﹡﹞︀ی ︑︪ــ︵ ،︀وی﹀﹠﹛

﹢د. او﹜﹫﹥ د︡ه ﹝﹩︫ 

 ﹏︣دن ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹝︣ا﹎ ︀ ︪ــــــ︀﹜﹥ ﹨︀ی ران﹋ ،﹏︽︋︣ز ﹤﹫︀﹡ ︡د ﹜﹠﹀︀وی در︾ ︦﹝﹛

︫ـــ︡ن ︾︡د ﹜﹠﹀︀وی ﹝︺﹞﹢﹐  ︤رگ   ︋︡﹠ ︣﹨ ︫ـــ﹢د؛ ﹢ن ا︖︀د  ــ︣︵︀ن︠   ︨﹤ ا︋︐︡ا﹩ ا︋︐﹑︋ 

﹢د.   ︪ـ﹢رت︫  ﹞ ︕﹛︀︺﹞ ﹉︫︤  ︎︀  ︋︡︀  ︋︀﹝︐ ︀د︖رت ا﹢ ﹫﹛ دارد و در︮  ﹢ش︠  ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی︠ 

 ︣︷﹡ ﹤ ﹠︀︨︀﹩ ﹡︪ــــ︡ه ا︨️، و﹜﹩︋  ﹥ ا﹝︣وز︫  ︣︵︀ن ︑︀︋   ︨﹟︡ه ای در ا  ︫﹤︐︠︀﹠ ا︠︐﹑ل︫ 

 ﹩︀﹫﹝﹫ ﹞﹢م و ﹝﹢اد︫   ︨︀ ︀︋﹆﹥ ژ﹡︐﹫﹊﹩، ︑﹞︀س︋  ︪ـ﹫︡ن،︨  ﹫﹍︀ر ﹋ ﹝﹩ ر︨︡ ﹝﹢اردی ﹝︓﹏︨ 

︣د.  ︋﹩﹞ ﹐︀ ﹢ن را︋  ︣︵︀ن ﹨︀ی︠   ︨﹤ ︠︴︣ ا︋︐﹑︋ 

︣︵︀ن ﹨︀ی  ︀︫︡ در﹝︀ن ﹨︀ ﹡﹫︤ ﹝︐﹀︀وت ا︨️، در︨   ︋﹟﹞︤﹞ ︀ ︀د ︀ری﹝﹫  ︋﹤﹋ ﹟ا ﹤ ︋︧ــ︐﹥︋ 

︐︣ و ﹝﹢︔︣︑︣ ا︨️. در﹝︀ن ﹨︀ ﹝︺﹞﹢﹐  ︧ــــــــــ﹫︀ر︋   ︋﹟﹫︀  ︎﹟﹫﹠ ﹥ در﹝︀ن در︨   ︋︨︀ ︀د︎ 

ــ︀﹝﹏  ﹫﹢﹡︡ ﹝︽︤ ا︨ــ︐﹢ان را︫  ︫ـ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ و در ﹝﹢اردی︎  ︨ـ️ ﹋﹥ ︑︣﹋﹫︊﹩ از  ︑︣﹋﹫︊﹩ ا

﹝﹫︪﹢د.

︣︠﹩ ﹝﹢ارد در﹝︀ن  ﹢را﹋﹩ و در︋  ︫ـــ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩، در﹝︀ن ﹨︀ی︠  در ﹜﹢︨ــ﹞﹩ ﹨︀ی ﹝︤﹝﹟، 

ــ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ و  ــ﹢د و در ﹜﹢︨ــ﹞﹩ ﹨︀ی ︀د، در﹝︀ن ﹨︀ ︑︣﹋﹫︊﹩ از︫   ︫﹩﹞ ︤﹢︖︑ ﹩﹆︤ر︑

︎﹫﹢﹡︡ ﹝︽︤ ا︨︐﹢ان در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
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﹡﹆︩ ︎︣ر﹡﹌ ︀﹇﹩ و د︀︋️ در ا︋︐﹑ی﹡﹆︩ ︎︣ر﹡﹌ ︀﹇﹩ و د︀︋️ در ا︋︐﹑ی﹡﹆︩ ︎︣ر﹡﹌ ︀﹇﹩ و د︀︋️ در ا︋︐﹑ی

 ز﹡︀ن ︀︧﹥ ︋﹥ ︨︣︵︀ن ︨﹫﹠﹥ ز﹡︀ن ︀︧﹥ ︋﹥ ︨︣︵︀ن ︨﹫﹠﹥ ز﹡︀ن ︀︧﹥ ︋﹥ ︨︣︵︀ن ︨﹫﹠﹥

﹢د   ︠︡︡︗ ﹩︨︣ر ︎︥و﹨︪ــــــــــــــ﹍︣ان آ﹝︀﹊︣﹩ در︋ 

ــ﹩  ــ︣﹡︀ـ﹋ ـ︴ ــ﹩ و د︀︋️، از ︻﹢ا﹝﹏︠  در︀﹁︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ︀ـ﹇

﹫﹠﹥ در ز﹡︀ن ︀︧ــ﹥ ﹡﹆︩  ︣︵︀ن︨  ︣وز︨  ︧ـ︐﹠︡ ﹋﹥ در︋  ﹨

 ︉﹛︀︴﹞ ﹟︣︑ از ︑︀زه ﹩﹊ در ︤﹝︀︑ز﹢﹫﹡ ﹤︪︣ـــــ دار﹡︡.﹡

﹥ ا﹨﹞﹫️ و ﹡﹆︩ ︀﹇﹩ و د︀︋️ ا︫ــــــــ︀ره ﹋︣ده و  ︠﹢د︋ 

︨ـ﹩ ﹇︣ار  ︣ر ︨ـ﹫﹠﹥ را ﹝﹢رد︋  ︣︵︀ن   ︨﹤ ︀ ا︋︐﹑︋  ار︑︊︀ط آن︋ 

﹥ ا﹡︧ــ﹢﹜﹫﹟ و  ︡ن ﹡︧ــ︊️︋  داده ا︨️. ︀﹇﹩، ﹝﹆︀و﹝️︋ 

︨ـ﹫﹠﹥ در  ︨ـ︣︵︀ن   ︣︴ ﹥ د︀︋️ ﹡﹢ع دو، از ︻﹢ا﹝﹏︠  ا︋︐﹑︋ 

 ﹩﹇︀ ﹩︋︀︐﹛و ︻﹢ارض ﹝︐︀︋﹢﹜﹫﹉ و ا ︡﹠︐︧﹨ ﹤︧︀ ز﹡︀ن

︣︵︀ن ﹡﹆︩ دار﹡︡.  در ا︖︀د︨ 

﹙﹢﹜﹩ و ﹝﹢﹜﹊﹢﹜﹩ ﹋﹥ وا︨︴﹥  ︀ و︗﹢د ا﹟ ﹝︧ــــــ﹫︣﹨︀ی︨   ︋

﹫﹞︀ران  ــ﹫﹠﹥ در︋  ــ︣︵︀ن︨  ﹫︩ روی و ﹝︐︀︨ــ︐︀ز︨  ︋︣وز،︎ 

﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏  ﹥ ︻﹢ارض ﹝︐︀︋﹢﹜﹫﹊﹩ ﹨︧ــــ︐﹠︡ ﹨﹠﹢ز︋   ︋﹑︐︊﹞

︣ای ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹆﹫﹆︀ت  ︪ـــــــــ︡ه ا﹡︡ و︋  ﹡ ﹤︐︠︀﹠︫

︋﹫︪︐︣ ا︨️.

︣ای  ﹢︨︐﹢ن︋  ︪ـ﹍︀ه︋  ︫︤﹊﹩ دا﹡ ︎︥و﹨︪﹍︣ان دا﹡︪﹊︡ه︎ 

 ﹤ ︀ر در︀﹁︐﹠︡ ﹋﹥ وز﹛﹢﹊︀ی ﹋﹢﹉ ﹝﹢︨﹢م︋  ︧ـ︐﹫﹟︋  ﹡

︡ه و   ︫︫︣︑ ل﹢﹚ ︧ــ﹫︀ری از ا﹡﹢اع︨  ا﹎︤وزوم ﹋﹥ ︑﹢︨︳︋ 

ــــــــ﹢﹡︡، در  ︀﹁︐︀ و ﹝︀︺︀ت ﹝︖︀ور ر﹨︀ ﹝﹩︫   ︋︀ ن﹢ در︠ 

︣ا︋︣ در﹝︀ن ﹡﹆︩  ︨ـ﹫﹠﹥ و ﹝﹆︀و﹝️ در︋  ︣︵︀ن  ︎﹫︩ روی︨ 

دار﹡︡.

﹢︨︐﹢ن  ︫︤﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋  ︗︣ا﹜︡ د﹡﹫︦ ا︨︐︀د دا﹡︪﹊︡ه︎ 

︣وژه ا︻︐﹆︀د دارد ﹝︀ ﹉ ︑﹀︀وت   ︎﹟︥و﹨︪ــــ﹍︣ان ا و از︎ 

︨ـ️  ︨ـ︀﹩ ﹋︣ده ا﹛ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا ︀﹠ ︀﹜﹆﹢ه را︫   ︋﹩﹊ژ﹢﹛﹢﹫︋

﹥ ︑︭ــــــــ﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی  ︴︣ را ︑﹢︲﹫ د﹨︡ و︋   ︩︠ا﹁︤ا ﹟ا

ــــ﹩  ﹫﹢﹜﹢ژـ﹊ ︋︀﹜﹫﹠ــــ﹩ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ︑﹀︀وت︋ 

︣ای  ︗︡︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دارو﹨︀ ︀ در﹝︀ن ﹨︀ی ︗︡︡ی را︋ 

ــ︣︵︀ن   ︨﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ︨ـ︐︀ز در︋  ︀︐﹞ ︣︴ ﹋︀﹨︩ دادن︠ 

﹫︪﹠︀د ﹋﹠︡. ︣﹡︡ را︎  ﹋﹥ از ︀﹇﹩ و د︀︋️ ﹡﹫︤ ر﹡︕ ﹝﹩︋ 
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39
﹫︩ د︀︋️ ﹝︊︐﹑ ﹨︧ــــــ︐﹠︡ ﹋﹥ ٩٠   ︎︀ ️︋︀د ﹤  ︋︣︲︀ ︀ل در ﹩︀﹊︣﹞از ١٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن آ ︩﹫︋

 ﹑︐︊﹞ ﹩﹇︀ ︀ن ﹡︀︫﹩ از︵︣  ︨﹤ ︤ر﹎︧ــــــ︀﹐ن︋   ︋﹟ا︨️. ا﹎︣ ا ﹩﹇︀ ﹏﹫﹛د ﹤ در︮︡ از ا﹟ ﹝﹢ارد︋ 

﹥ در﹝︀﹡︀ی ﹨︡﹁﹞﹠︡ ︀ در﹝︀﹡︀ی  ︣︵︀ن و ﹝﹆︀و﹝️ آن ﹡︧ــــــــــــ︊️︋  ︫﹢﹡︡ ا︐﹞︀ل ﹝︐︀︨︐︀ز︨ 

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩ر﹝﹢﹡﹩، ا﹁︤ا﹢﹨

﹫﹠﹥ و ﹝︐︀︨︐︀ز آن ﹝﹠︖︣ ﹝﹩  ︣︵︀ن︨  ︪ـــ︣وی︨  ﹫  ︎﹤ ﹠︀︨︀﹩ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥︋  ︣ای︫  ︪ـــ﹍︣ان︋  ︎︥و﹨

 ﹤﹋ ︡﹠︐﹁︀رت داد﹡︡ در﹢  ︮﹤﹋ ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ﹩︵ در ︀﹡︣د﹡︡. آ﹋ ︬︪﹞ را ︗︡ا و ︀﹞ا﹎︤وزو ،︡﹡﹢︫

︤ر﹎︧ــــ︀﹐ن   ︋﹩︋︣ ️﹁︀  ︋︀ ﹟﹫﹛﹢︧ـــ ﹥ ا﹡ ﹙﹢﹜︀ی ︣︋﹩ ﹝﹆︀وم︋  ﹥ د︨️ آ﹝︡ه از︨  ا﹎︤وزو﹝︀ی︋ 

 ︀ ﹟﹫﹛﹢︧ـــــ ﹥ ا﹡ ︧ـــــ︀س︋   ﹩︋︣ ︀ی﹛﹢﹚ ﹥ ا﹎︤وزو﹝︀ی︨  ︧ـــــ︊️︋  ﹥ د︀︋️ ﹡﹢ع دو، ﹡  ︋﹑︐︊﹞

︧ـــ︀ن ا︖︀د ﹝﹩  ﹫﹠﹥ در ا﹡ ︣︵︀ن︨  ﹙﹢﹜︀ی︨  ︴︣﹡︀﹋︐︣ی را در︨  ︧ـــ﹫︀ر︠  ︾﹫︣د︀︋︐﹩، ︑︽﹫﹫︣ات︋ 

.︡﹠﹠﹋
 

﹡﹆︩ ︎︣ر﹡﹌ ︀﹇﹩ و د︀︋️ در ا︋︐﹑ی ز﹡︀ن ︀︧﹥ ︋﹥ ︨︣︵︀ن ︎︧︐︀ن

︣ا︋︣  ﹫﹠﹥ و ﹝﹆︀و﹝️ آن در︋  ︣︵︀ن︨  ︩ روی︨  ﹫  ︎︣︴  ︠﹤﹋ ﹩︀﹨ ️︧ــــــد﹡﹫︦، آ﹡﹊﹢﹜﹢ژ ﹤︐﹀﹎ ﹤︋

﹫﹞︀ری را ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹝︺﹞﹢﹐ ︑︪ــ﹫︬ ﹨︀ی ﹝︐︀︋﹢﹜﹫﹉ را در ﹡︷︣ ﹡﹞﹩  ︀ز﹎︪ــ️︋   ︋︀ در﹝︀ن

.︡﹡︣﹫﹎

︫︤﹊︀ن   ︎﹤ ﹢ن ﹋﹥︋  ︩ ﹨︀ی︠  ︀﹞آز ﹩︀︨︀﹠  ︫:︡﹢﹎ ﹩﹞ ارد﹢﹞ ﹟︣ر︨﹩ ا ﹥ ا﹨﹞﹫️︋  ︀ ا︫︀ره︋  وی︋ 

﹢ده  ︫ـــــ﹢ار︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹨﹞﹢اره د ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی در﹝︀ن ︀ ︑︽﹫﹫︣ دادن︋  در︋ 

︧ـــــ︐﹩ ا﹡︖︀م  ︪ـــــ︀﹡﹍︣﹨︀ی ز ﹡ ﹟︣︐﹝﹞ ︣دن﹋ ︿︣︺︑ ︣ای ︀﹜﹫﹠﹩ ﹨﹠﹢ز︋  ز︣ا آز﹝︀︪ــــ︀ی︋ 

﹫﹞﹥ ﹇︣ار ﹝﹩   ︋︩︫﹢  ︎️︑ ﹤﹋ ای ﹤﹠︤﹨  ﹜﹋ ﹩﹨︀﹎آ ︩﹫ ︪ـ﹫︭ــ﹩ و︎  ︪ـ︀ی ︑ ︀﹞︪ـ︡ه ا﹡︡. آز ﹡

 ﹟︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ در﹝︀ن ا︵︣ ︭ـ︀ن︨  ︭ـ ︐﹞ ﹤ ﹢ن ﹡﹫︀ز دار﹡︡︋  ﹥ ﹝﹆︡ار ﹋﹞﹩︠   ︋︀﹠︑ و ︡﹡︣﹫﹎

.︡﹠︪︊ ︊﹢د︋  ︋﹫﹞︀ران را︋ 

 ،﹤﹠﹫ ︣︵︀ن︨  ︀ ︀﹇﹩ از ︗﹞﹙﹥︨  ︣︵︀ن ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳︋  ︣ای︨  ︪ـــــــ︿︋  ﹋ ﹟د﹡﹫︦ ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ا

︧ـ﹥  ︤رگ، ﹋﹫ ︣︵︀ن ﹨︀ی روده︋  ︣و︨︐︀ت در ﹝︣دان و︨  ︣︵︀ن︎  ︧ـ﹥،︨  ︀ در ز﹡︀ن ﹜︡ان و ر﹝︑

﹫︀﹝︡﹨︀﹩ دارد. ︀﹡﹊︣اس ﹨﹛ در ﹝︣دان و ﹨﹛ در ز﹡︀ن،︎  ︮﹀︣ا، ﹋﹙﹫﹥ و︎ 



﹢ن و ﹁︣آورده ﹨︀ی آن ا︨ــــــــ️،   ︠﹤ ﹥ ﹁︣د ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︋  ﹢ن، ا﹨︡ای ز﹡︡﹎﹩︋  ا﹨︡ای︠ 

﹢ن ﹨︧ــ︐﹠︡، ︑︀﹋﹠﹢ن ﹨﹫︘   ︠﹅︤ر︑ ﹤ ﹫﹞︀ران ︀ ﹝︭ــ︡و﹝︀ن ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︋  ︋︧ــ﹫︀ری از︋ 

︪ـــــــــ︡ه ا︨️ و ︑﹠︀ راه ︑︀﹝﹫﹟ آن، ا﹨︡ای آن و  ﹡ ﹤︐︠︀﹠ ﹢ن︫  ︣ای︠   ︋﹩﹠︤﹍︀︗

﹝︪︀ر﹋️ ﹝︣دم ا︨️.

﹫﹞︀ران ا︨️.  ︧ــــــ﹫︀ری از︋  ﹢ن و ﹁︣آورده ﹨︀ی آن ﹡︖︀ت د﹨﹠︡ه ز﹡︡﹎﹩︋  ا﹡︐﹆︀ل︠ 

 ﹜﹛︀  ︨﹩﹡﹢ ﹢ن و ﹁︣آورده ﹨︀ی︠   ︠﹤ ︧ـــ﹫︀ری از ا﹁︣اد︋  ︣ا︨︣ ︗︀ن︋  ﹨﹞﹥ روزه در︨ 

﹢ن در ﹢ادث و   ︠﹤ ︨ـــــ️ از ﹡﹫︀ز︋  ︀رز︑︣﹟ ﹝︓︀ل آن ︻︊︀رت ا ﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡،︋  ﹡﹫︀ز︎ 

 ︣﹫︷﹡ ﹩و ا︻﹞︀ل ︗︣ا ︀﹨ ﹩﹍︐︠﹢ ︨﹢ا﹡ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹡︷﹫︣ ︑︭ــــــــ︀د﹁︀ت را﹡﹠︡﹎﹩،︨ 

 ️﹁︀در ﹤ ﹢د︋  ︣ای ادا﹝﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︻︀دی︠  ــ﹩ ا﹁︣اد ﹡﹫︤︋  ︺ـ︱ ︀ز ا︨️ و︋   ︋︉﹚﹇ ﹩︣ا︗

 ︀ ︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹝︀ژور﹝﹫ ︧ـــ︐﹠︡، ﹝︀﹡﹠︡︋  ﹢ن ﹞ ︀︭ــ﹢﹐ت آن ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹨  ︠﹜︷﹠﹞

.﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨

﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏  ︐﹢ا﹡︡︋  ︫︤﹊﹩ ﹨﹠﹢ز ﹝︀ده ای ﹋﹥︋  ︪ـــ︣﹁︐︀ی و︨﹫︹ در ︻﹙﹛︎  ﹫ ︋︀ و︗﹢د︎ 

 ﹤ ﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥︋  ︣ای در﹝︀ن︋   ︋﹟︀︋︣ا﹠ ︪ـــــ︡ه ا︨️،︋  ﹡ ﹤︐︠︀ ﹢د،︨  ﹢ن︫   ︠﹟︤﹍︀︗

︫ـ﹢د و  ﹢ن ﹎︣﹁︐﹥  ︨ـ️ از ا﹁︣اد داو︵﹙︉︠  ︠﹢ن و ﹁︣آورده ﹨︀ی آن ﹡﹫︀ز دار﹡︡ ﹐زم ا

﹢ی د﹍︣ ﹨︣ ﹁︣آورده  ︨︣︡. از︨  ﹫﹞︀ران︋  ︭ـــــ︣ف︋  ﹞ ﹤  ︋︿﹚︐﹞ ﹏از ︵﹩ ﹝︣ا ︦︎

﹑﹋️ در  ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل︎  ︋︣ای ﹝︡ت ز﹝︀﹡﹩ ﹝︡ود و ﹝︪ــ﹍﹡ ﹏︋︀﹇ ︬︡اری ا︨️،︋ 

﹥ روز ﹇︀︋﹏ ﹡﹍︡اری ا︨️. ︀﹡︐﹫﹍︣اد، ﹁﹆︳ ︑︀︨  د﹝︀ی  ٢٢  در︗﹥︨ 

40ا﹨︡ای ︠﹢ن، از ا︧︀س ︑︀ ︲︣ورتا﹨︡ای ︠﹢ن، از ا︧︀س ︑︀ ︲︣ورتا﹨︡ای ︠﹢ن، از ا︧︀س ︑︀ ︲︣ورت



 ﹤ ﹫﹞︀ران︋  ــــــ﹢د ﹡﹫︀ز ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و︋   ︫﹩﹞ ︒︻︀  ︋﹩﹡﹢ ﹢ن و ﹁︣آورده ﹨︀ی︠  ﹢دن ﹝︡ت ﹡﹍︡اری︠  ﹨﹞﹫﹟ ﹝︡ود︋ 

︐﹢ان   ︋︀︑ ︫︡︀ ︧ـــــــــــ︐﹞︣︋  ﹞ ︡︀  ︋︤﹫﹡ ﹤︺﹞︀︗ ︴ ﹢ن در︨  ︀︫︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹨︡ای︠  ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن، دا﹞﹩ و روزا﹡﹥︋ 

﹢ن را دو﹠︡ان ﹝﹩ ﹋﹠︡.   ﹢ن را ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︣د و ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا﹨﹞﹫️ ا﹨︡ای︠   ︠﹤ ﹫﹞︀ران︋  ﹨﹞﹫︪﹥ ﹡﹫︀ز︋ 

︴︣ و ا﹞﹟ ا︨️  ︠﹩  ︋﹑﹞︀﹋ ﹏﹝︻ ﹉ ن﹢ ا﹨︡ای︠ 

﹫︩ از ا﹨︡ا ﹝﹢رد ﹝︺︀﹠﹥ و  ﹢ن︎  ︴︣ و ا﹞﹟ ا︨ــــــــــــ️، ︑﹞︀م داو︵﹙︊︀ن ا﹨︡ای︠   ︠﹩  ︋﹑﹞︀﹋ ﹏﹝︻ ﹉ ن﹢ ا﹨︡ای︠ 

︣ای  ︡ه︋  ﹢ن ا﹨︡ا︫  ︣ای داو︵﹙︉ و︠  ﹢ن︋  ﹢د ﹋﹥ ا﹨︡ای︠   ︫﹏︮︀ ︀ن﹠﹫﹝︵ا ﹟ا ︀︑ ︡﹡︣﹫﹍﹫﹞ ︣ار﹇ ﹩﹊︫︤  ︎﹤︊︀︭ــ﹞

﹢ن  در︀﹁️ ﹝﹫︪ــ﹢د و  ﹢ن ︖﹛ ﹝︺﹫﹠﹩ از︠  ︪ـ﹊﹙﹩ را ا︖︀د ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، در ﹁︣آ﹠︡ ا﹨︡ای︠  ﹎﹫︣﹡︡ه آن ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹝

︡ن  ︣ای︋  ︡ون آن ﹋﹥ ﹝︪﹊﹙﹩︋  ﹢ن،︋  ︀ از د︨️ دادن ا ﹟︖﹛ از︠  ﹢د را︋  ﹥ را︐﹩ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︠  ﹢ن︋  د︨︐﹍︀ه ﹎︣دش︠ 

﹢د، ︑︴︊﹫﹅ د﹨︡.   ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه ا︖︀د︫ 

﹢ن ﹝︀﹡﹠︡  ﹀﹫︿ ﹡︀︫﹩ از ا﹨︡ای︠  ︪ـــــ︀ی︠  ﹢ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ د︀ر وا﹋﹠ ︀ ا ﹟︀ل در︮︡ ا﹡︡﹋﹩ از ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن︠   ︋

﹫︪﹍﹫︣ی و در﹝︀ن ا︨️. ﹥ آ︨︀﹡﹩ ﹇︀︋﹏︎   ︋﹤﹋ ︡﹡﹢ ︀زو︫   ︋﹤ ﹢زن︋  ︣، درد و ﹋︊﹢دی ﹡︀﹫﹥ ورود︨   ︨﹩﹊︊  ︨،﹤︖﹫﹎︨︣

﹢ن ︑﹀︀وت دارد؟ ﹢ن ا﹨︡ا ﹋﹠﹫﹛؟ آ︀ د︨️ ︌ و را︨️ در ا﹨︡ای︠   ︠︡︀ ︣ا︋ 

︣ای ا﹡︖︀م ﹁︣آ﹠︡ ا﹨︡ا ا﹡︐︀ب ﹝﹫︪﹢د در ︻﹞﹏  ︀زو﹩ ﹋﹥ از ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡ه ﹋﹥︋  ﹢ن، رگ و︋  ︀ز﹝︀ن ا﹡︐﹆︀ل︠  ︋﹠︀︋︣ ا︻﹑م︨ 

︪ـ﹫︬ د﹨︡، ا﹡︐︀ب  ﹢د ر﹎﹩ را ﹋﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︑︣ ︑ ︀وت و ︑︖︣︋﹥︠  ﹥ ﹇ـ︱  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︣﹫﹍﹡﹢ ︑﹀︀و︑﹩ ﹡︡ار﹡︡ و ﹋︀ر︫﹠︀س︠ 

﹢ا﹨︡  ﹥ ﹡︷︣ داو︵﹙︉ ﹡﹫︤ ︑﹢︗﹥︠  ︀︫ــ﹠︡،︋  ﹢﹡﹍﹫︣ی︋  ︨ـ︉︠  ︀زو ﹝﹠︀ ︮ـ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ رگ ﹨︀ی ﹨︣ دو︋  ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹨︣ ﹠︡ در 

.︫︡
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﹢ن درد﹡︀ک ا︨️؟ آ︀ ا﹨︡ای︠ 

﹥ ا﹠﹊﹥، ا︀ ا﹨︡ای   ︋︨ـــ ︀ ﹢ن در︎  ︨ــ︀ز﹝︀ن ا﹡︐﹆︀ل︠ 

︠﹢ن درد﹡︀ک ا︨ــــــــ️ ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣ده ا︨ــــــــ️، ︻﹞﹏ 

﹥ دا︠﹏  ــــ﹢زن︋  ︠﹢﹡﹍﹫︣ی، ﹁﹆︳ در ز﹝︀ن ﹁︣و﹋︣دن︨ 

︭ـ︣  ︐﹞ زش﹢ ︀︻︒ ا︖︀د درد و︨  ︀زو︋   ︋﹤﹫︀﹡ ️︨﹢︎

︨ـ️ و در ادا﹝﹥  در ﹨﹞︀ن ﹡︀﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ﹡﹩ و ﹎︢را ا

﹢ز︫﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹁︣آ﹠︡ درد و︨ 

﹢ن ا﹨︡ا ﹋︣د؟ ︀ل ﹠︡ ﹡﹢︋️ ﹝﹫︐﹢ان︠  در︨ 

 ︣︷﹡ ﹤  ︋﹤︐︧ ︀ل︋  ﹢ن در︨  ︡ا﹋︓︣ ︑︺︡اد ﹝︖︀ز ا﹨︡ای︠ 

︣ای ﹝︣دان  ﹢ن و ︑﹞︀﹏ ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡ه ︋  ︫ـ﹉ ا﹨︡ای︠  ︤︎

︀ل ا︨️. ︀ر در︨  ︣ای ز﹡︀ن ٣︋  ︀ل و︋  ︀ر در︨   ︋۴

﹢ن ا﹨︡ا ﹋﹠﹫﹛؟  ︠︡︀ ︣ا︋ 

﹢ن ︫︣ا︳ ا﹨︡ای︠ 

 ﹤﹆︋︀ ︀ل؛ ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︧ــ︐﹞︣(︋︀︨  ︀ل ︑﹞︀م و ︡ا﹋︓︣ ۶٠︨   دا︫︐﹟ ︡ا﹇﹏  ١٨︨ 

ــــــ︀ل )، ︡ا﹇﹏ وزن ۵٠ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م،  ︨ـــــ︀ل، ︑︀ ۶۵︨  ﹢ن در  ︀ر ا﹨︡ای︠  ︡ا﹇﹏ دو︋ 

﹥ آ﹡﹊﹥ ︑︺︡اد د﹁︺︀ت آن در ︵﹢ل  ︀ر ﹝︪ــ︣وط︋   ︋﹉ ﹤︐﹀﹨ ن ﹨︣ ٨﹢ ﹁﹢ا︮﹏ ا﹨︡ای︠ 

 ︳︫ـ︣ا ︀ر ︑︖︀وز ﹡﹊﹠︡، از ︗﹞﹙﹥  ︀﹡﹛ ﹨︀ از ٣︋  ︣ای︠  ︀ر و︋  ︣ای آ﹇︀︀ن از ۴︋  ︨ـ︀ل︋   ﹉

﹢ن ا︨️. ا﹨︡ای︠ 

︨ـ﹠︀﹝﹥، ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥، ﹎︢ر﹡︀﹝﹥ و  ︫ـ﹠︀ ) ﹩︀︨ـ ︀﹠ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹋︀رت︫ 

︀ر اول ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️). ︋︣ای ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋ 

﹢ن را  ︫ـ﹉ ا﹡︐﹆︀ل︠  ︤  ︎︀﹝︐ ︣ارد ز﹢﹞ ﹤﹆︋︀︨ـ ︮ـ﹢رت و︗﹢د  ﹢د در ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︠ 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی   ︋﹤﹆︋︀ در ︗︣︀ن ﹇︣ار د﹨﹠︡: آ﹜︣ژ ︉︑ :︀﹢﹡︖﹥ و ...، ﹝︭ــ︣ف دارو،︨ 

﹢ن و ﹁︣آورده ﹨︀ی آن،   ︠﹅ــــ︀︋﹆﹥ ︑︤ر ﹇﹙︊﹩ و ︻︣و﹇﹩ـ  ر﹢یـ  ﹋﹙﹫﹢یـ  ﹋︊︡ی،︨ 

︀︋﹆﹥ ا︻﹞︀ل   ︨ ،﹩﹆︡ر ︑︤ر﹞ اد﹢﹞ ﹤ ︀︋﹆﹥ ا︻︐﹫︀د︋  ︣عـ  ︑︪ــــ﹠︕،︨   ︮ ︨︀︋﹆﹥ ︾︩ـ 

︀﹡﹢اده)،  ︀رج از ︀ر﹢ب︠  ︧ـــــ﹩︠  ︴︣ (︑﹞︀س ︗﹠  ︠︣ ︀︋﹆﹥ ر﹁︐︀ر﹨︀ی︎   ︨،﹩︣ا︗

︀﹡﹢اده. ﹢د و︠  ︀︋﹆﹥ زردی  ︀︣﹇︀ن در︠  ︀﹜﹊﹢︋﹩ـ  ︖︀﹝️ـ  ︑︀︑﹢ و ︨   ︠﹤﹆︋︀︨

﹢ن ﹝︣ا﹏ ا﹨︡ای︠ 

﹢ن ا﹡︖︀م  ︣ای ا﹨︡ای︠   ︋﹏︣ا﹞ ﹟ن ا﹢ ــــــــ︀ز﹝︀ن ا﹡︐﹆︀ل︠   ︨﹤ در ﹨﹠﹍︀م ﹝︣ا︗︺﹥︋ 

﹝﹫︪﹢د: 
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﹥ ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه  ︭ـــ﹢ص︋  ﹞ ﹩︫ا︋︐︡ا ︗︤وه ﹨︀ی آ﹝﹢ز ﹤﹚︣﹞ ﹟︀م: در ا﹡ ️︊︔ ﹤﹚︣﹞

ــــ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹁︣د  ︺︡ از ﹝︴︀﹜︺﹥ ︗︤وه و ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــــ﹩، در︮  ︫ـــ﹢د و︋   ﹩﹞ ﹤ارا

﹠︀︨︀﹩ ﹝︺︐︊︣ ︻﹊︧ــــــ︡ار (︋︣ای  ︀ ارا﹥ ﹋︀رت︫   ︋،︫︡︀ ﹢ن را دارا︋  ︫︣ا︳ ا﹨︡ای︠ 

.︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤ ︀ر اول ﹋︀رت ﹝﹙﹩) از او ︔︊️ ﹡︀م︋  ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋ 

﹢ا︋﹅  ︨︩︣ ﹨︀﹩ را در ز﹝﹫﹠﹥︨   ︎﹉︫︤  ︎﹤﹚︣﹞ ﹟در ا :﹤﹠︀︺﹞ و ﹤︊︀︭ـــــــــــــ ﹞

︭ــــــــــ﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡ و  ︎︫︤﹊﹩، و︲︺﹫️ ﹁︺﹙﹩ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی︫ 

︪ـــ︀ر︠﹢ن، ﹡︊︰ و در︗﹥ ︣ارت  ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آورد، وزن، ﹁ ﹝︺﹞ ﹤﹠︀︐︭ــ︣ی از او︋ 

 ︩︀﹞آز ،﹩﹡﹢  ︠﹜﹋ ﹩︋︀︣ای ارز  ︋︀︐﹡︫ـ﹢د و در ا ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡ه ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ︔︊️ ﹝﹩ 

﹢ن  ︮ـــ﹢ر︑﹫﹊﹥ ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹛︠  ︮ـــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در  ﹢ن  ︨ــ﹠︖︩ ﹨﹞﹢﹎﹙﹢︋﹫﹟︠ 

 ︡︀︊﹡ ن﹢ ︀﹡﹛ ﹨︀ی داو︵﹙︉ ا﹨︡ای︠  ﹢د، ﹜︢ا︠  ﹢ن ﹡﹢ا﹨︡︋  ﹥ ا﹨︡ای︠  ︫ـ︡، ﹝︖︀ز︋  ︀︋

 ︣︷﹡ ﹟ن از ا﹢ ︦ از ا﹨︡ای︠  ︀︫ــــــ﹠︡، ز︣ا︎  ﹢ن︋  ︦ از ا﹨︡ای︠   ︎ ﹩﹡﹢ ﹡﹍︣ان ﹋﹛︠ 

︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ﹝﹢رد︋ 

﹢ن ارزش  ︨ـ﹑﹝️ ﹁︣د ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه و ﹎﹫︣﹡︡ه︠   ︶﹀ ︣ای ﹢ن︋  ا︣﹞ ﹟﹙﹥ از ا﹨︡ای︠ 

 ﹟ا ﹤  ︋︨︀ ︡ا﹇️ در︎  ﹠︖︣ه د﹇️ و︮  ﹥ و︗﹢د دوره︎   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︋︧ــــــــــ﹫︀ری دارد و︋ 

.︡︀ ﹩﹞ ا﹐ت ا﹨﹞﹫️ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ای﹣︨

︫ـــــ﹢د ﹋︀﹝﹑   ﹩﹞ ️﹁︀ا︵﹑︻︀ت ﹋﹥ از ا﹁︣اد در ﹩﹞︀﹝︑ :﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹩﹁︢د﹢  ︠﹤﹚︣﹞

︧ـ︀س ﹎﹠︀ه  ا ︀ د﹜﹫﹏ ︑︣س ﹤  ︋︀﹡و︗﹢د ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ آ ﹟ا ︀ ﹢ا﹨﹠︡ ﹝︀﹡︡،︋   ︠﹤﹡︀﹞︣﹞

 ﹟د﹜﹫﹏ در ا ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹢دداری ﹋﹠﹠︡︋  ﹢د︠  ــــ﹩ از  ﹅︀﹆︀ ر﹁︐︀ر﹨︀ی︠  ︺ـ︱ از ﹎﹀︐﹟︋ 

 ︀د: آ﹢ ︨︣﹫︡ه ﹝﹩︫   ︎︀﹡ا﹁︣اد داده ﹝﹫︪ــ﹢د ﹋﹥ در آن ازآ ﹤ ︪ـ﹠︀﹝﹥ ای︋  ︨︣  ︎﹤﹚︣﹞

﹫﹞︀ران ا︨︐﹀︀ده  ︣ای︋   ︋︀﹝ ﹢ن︫  ﹢﹡﹍﹫︣ی از︠  ︦ از ا﹡︖︀م︠  ︐︣ ا︨️︎   ︋︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁

﹥ درون  ︣﹎﹥ را︋  ︨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹡︪ــــــــ﹢د را ا﹡︐︀ب و︋  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥︎  ﹫︣؟. در︮   ︠︀ د﹢︫

﹢ن ︢ف  ︫ـــ︡ه از ︣︠﹥ ا﹡︐﹆︀ل︠   ️﹁︀ن در﹢  ︠︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ﹫︀﹡︡ازد︋  ︮ـــ﹠︡وق︋ 

ــ︡ه  ﹢ن ﹎︣دآوری︫  ــ﹑﹝️︠  ﹝﹫﹍︣دد ا﹟ را﹨﹊︀ر ︑︃︔﹫︣ ز︀دی در ا﹁︤ا︩ ﹝﹫︤ان︨ 

دارد.

︀ ﹝﹙﹢ل  ــ︣د.︋  ﹢﹡﹍﹫ــ︣ی ﹇ــ︣ار ﹝﹫﹍ـ﹫  ︠️︑ ــ︣ی: ا︋︐︡ا ﹁ــ︣د روی﹫﹍﹡﹢  ︠﹤﹚︣ــ﹞

 ﹏︀︨ـ ︨ـ︐﹀︀ده از و ︀ ا ︫ـ﹢د و︋   ﹩﹞ ﹩﹡﹢﹀︻︡ ︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ه ﹡︀﹫﹥ دا︠﹙﹩ آر﹡︕ ـ︲ ـ︲

 ﹤﹫︀﹡ رگ ﹤ ︭ـ﹏ ا︨️︋  ︭ـ﹢ص ﹝︐ ﹞ ﹤︧﹫﹋ ﹉ ﹤ ﹢﹡﹍﹫︣ی را ﹋﹥︋  ﹢زن︠   ︨،﹏︣︐︨ا

آر﹡︕ وارد ﹝﹩ ﹋﹠︡. در آ﹡︖︀ ︑﹞︀﹝﹩ و︀︨﹏ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ا︨︐︣﹏ و ﹊︊︀ر ﹝︭ــــ︣ف 

︴︣ آ﹜﹢د﹎﹩ ﹁︣د را ︑︡︡ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. در ﹨︣ ا﹨︡ای  ﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥︠   ︋﹟︀︋︣ا﹠ ﹨︧ــــ︐﹠︡︋ 

﹢ن  ︀ ﹨︣ ا﹨︡ای︠   ︋﹩﹠︺ ︫ـــــ﹢د ︠﹢ن ︡ود ۴۵٠ ﹝﹫﹙﹩ ﹜﹫︐︣ از︠﹢ن  ﹁︣د ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ 

 ﹉ ︀︑ ︡ن ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹨︡اء ﹋︣د و ﹝︡ت ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︵﹢ل ﹝﹩ ﹋︪ــــ﹢ ︧ـــ﹥︠  ﹫﹋ ﹉ ︳﹆﹁

﹢د ︡ود ۵ ︑︀ ١٠ د﹇﹫﹆﹥ ا︨️.  ︫︣ ﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩︎  ﹢ن ︋   ︠﹤︧﹫﹋

﹥ ﹝︡ت ١٠ ︑︀ ١۵ د﹇﹫﹆﹥  ﹢﹡﹍﹫︣ی ﹁︣د︋  ︀︀ن︠  ︦ از︎   ︎:﹩︣ا︢ ︨ـ︐︣ا️ و︎  ﹝︣﹙﹥ ا

﹢د.  ﹢ن ﹝︣ا﹇︊️ ﹝﹩︫  ﹢﹡﹍﹫︣ی از ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه︠  روی ︑️ ا︨︐︣ا️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در︠ 

﹢﹡﹍﹫︣ی و ا︨︐︣ا ️︡ود ٢٠ تا ٢۵ د﹇﹫﹆﹥ ︵﹢ل ﹝﹩ ﹋︪︡.  ︠،﹤﹠︀︺﹞
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﹢ن ︺︡ از ا﹨︡ا ی︠   ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی︋ 

 ﹏﹞ روی ︣ ︀﹐ ﹡﹍﹥ دا︫ــــــ︐﹥ و︋  ﹢د را ﹠︡ د﹇﹫﹆﹥︋  ︀زوی︠  ﹢﹡﹍﹫︣ی︋  ︎︦ از ا︑﹞︀م︠ 

 ️︧ـ︐﹥ ا︨︐︣ا ︪ـ ﹡ ︦︍ ︠﹢﹡﹍﹫︣ی ﹁︪︀ر د﹨﹫︡، ﹠︡ د﹇﹫﹆﹥ در ︀﹜️ دراز﹋︩ و︨ 

﹢ن ا﹨︡ا﹩ ︑︴︊﹫﹅ د﹨︡.  ︠﹜︖ ︀ ﹢د را︋  ﹥ ا﹟ ز﹝︀ن ﹡﹫︀ز دارد ︑︀︠   ︋︀﹝ ︡ن︫   ︋،︡﹫﹠﹋

︡ه  ﹢﹡﹍﹫︣ی︫  ︀زو﹩ ﹋﹥ از آن︠   ︋︣ ﹢﹡﹍﹫︣ی از ﹁︪︀ر︋   ︠️︑ ︡ن از روی  ︫︡﹠﹚ ︋︣ای︋ 

﹢را﹋﹩  ︢︣ا﹩ آب ﹝﹫﹢ه و ﹝﹢اد︠  ــــ︀﹜﹟︎   ︨﹤ ︦ از ا﹡︐﹆︀ل︋  ︮ـــ﹙﹥︎  ︀﹁﹑  ︋،︡﹫﹠﹋ ︤﹫﹨︣︎

︧ـــ﹢ل ︑︣︠﹫︬ ︗️ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝︖︡د ︑︺︡اد ﹡︊︰ و  ﹞ ︀ ︭ـــ︣ف ﹋﹠﹫︡،︋  ﹞ ﹉︊︨

.︡﹫︀﹞︣﹀ ﹝﹫︤ان ﹁︪︀ر︠﹢ن ﹨﹞﹊︀ری︋ 

 ﹏︀︨و و ︿﹫﹋ ﹏﹝ ︣ای  ︋،︡︡ار﹡︣  ︋️︻︀ ﹢زن را ︑︀ ︀ر︨  ︧ـــــــ︉ ﹝﹏ ورود︨  

ــ︀︻️   ︨﹉ ︀︑ ﹏﹇︡ا ،︡﹫﹠﹊﹡ ︫ـ︡ه ا︨ــ︐﹀︀ده ﹢﹡﹍﹫︣ی ا﹡︖︀م   ︠﹤﹋ ﹩︀زو ︠﹢د، از︋ 

 ️︻︀ ﹢دداری ﹋﹠﹫︡، ︑︀ ︀ر︨  ﹢﹡﹍﹫︣ی از ﹝︭︣ف د︠︀﹡﹫︀ت︠   ︠︡﹠از ا︑﹞︀م ﹁︣آ ︦︎

︨ـــــ︐﹩ ﹋﹥ از آن  ︀ د ︨ـــــ﹠﹍﹫﹟︋  ﹙﹠︡ ﹋︣دن و ﹞﹏ ا︫ــــ﹫︀ی  ﹢ن از︋  ︎︦ از ا﹨︡ای︠ 

﹢ن ورزش و ﹁︺︀﹜﹫️  ︦ از ا﹨︡ای︠   ︎️︻︀ ﹢دداری ﹋﹠﹫︡ و ︑︀ ٢۴︨  ︡ه︠  ︠﹢﹡﹍﹫︣ی︫ 

﹠﹍﹫﹟ ا﹡︖︀م ﹡︡﹨﹫︡ (︎﹫︀ده روی ﹝︀﹡︺﹩ ﹡︡ارد).  ︨﹩﹡︡ ﹨︀ی︋ 

﹩﹡︀︠ ﹩︗︀ ︡﹫﹨︀﹡ :︤ارش از﹎
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 ،︡﹠﹠﹋ ﹩ ︣ روی ا﹟ ︎ـ︣وژه ﹋︀ر ـ﹝  ︋﹤﹋ ﹩﹡︀﹆﹆﹞ ﹤︐﹀﹎ ﹤︋

 ﹩︀﹡ا﹢︑ ﹤ ︡ن︋   ︋﹩﹠﹝︪ـــــــــــــــــــــ﹩ از وا﹋﹠︩ ا ︋

 ﹩︀︨︀﹠  ︫﹩︀﹡︧ــــــ︐﹍﹩ دارد ﹋﹥ ︑﹢ا  ︋﹩︀︐﹫︨﹢﹡﹢﹞

 ︣︮︀﹠︻ ︬﹫ه ︑︪ــــــــــــــــ﹢﹡ آ﹡︐﹫︥ن ﹨︀ را دار﹡︡ و

︨ـــ﹙﹢ل ﹨︀ی T آ﹝﹢زش ﹝﹩ د﹨﹠︡. ا﹝︀   ﹤ ︾﹫︣︠﹢دی را︋ 

 ︀ ﹢دی︋  ــــ︥ن ﹨︀ی︠  ﹢دا﹞﹠ــــ﹩ آ﹡︐ـ﹫ ﹫﹞︀ر︀ی︠  در︋ 

آ﹡︐﹫︥ن ﹨︀ی ︾﹫︣︠﹢دی ا︫︐︊︀ه ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.

︡ ﹋︀﹨︩ د﹝︀ ﹁︺︀﹜﹫️   ︫︬︀ت ﹝︪ــــــ﹆﹫﹆︑ ﹟در ا

 ︬﹫︪ــــــ︑ ️﹫﹁︣︸ ︩﹨︀﹋ ﹅︣︵ را از ︀﹨ ️ ﹫︨﹢﹡﹢﹞

آ﹡︐ــ﹩ ژن در آ﹡︡︺︑ ،︀﹏ ﹝ــ﹩ ﹋﹠︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹢︗︉ 

︫ـ﹢د. در وا﹇︹   ﹩﹞ T  ﹩﹠﹝︀ی ا﹛﹢﹚︨ـ  ️﹫﹛︀︺﹁ ︩﹨︀﹋

﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹀︶ د﹝︀ی  ︀ ا﹁︤ا︩ ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ــــــــ﹛︋  ︋︡ن︋ 

﹫︧ــــــ︐﹛  ﹢د را از ا︠︐﹫︀ر︨   ︠︹︋︀﹠﹞ ،︀﹞︣ ︵︊﹫︺﹩ در︨ 

 ︡﹨︡﹫﹞ ︬﹫︭︑ ︣ی﹍︀ی د︗ ﹤ ︀رج ﹋︣ده و︋   ︠﹩﹠﹝ا

﹙﹢﹜︀ی  ــ︨︣  ﹥ ﹋︀﹨︩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝ـ︱  ︋︣︖﹠﹞ ︡﹠︣ا﹁ ﹟و ا

﹫﹞︀ری ﹝﹩ ︫﹢د.   ︋﹜﹑︻ د﹢︊  ︋️︀﹡ و در ﹩﹠﹝ا

در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ری ام اس ︋︀ ︨︣﹝︀در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ری ام اس ︋︀ ︨︣﹝︀در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ری ام اس ︋︀ ︨︣﹝︀

︀ ﹝︴︀﹜︺﹥ روی ﹝﹢ش ﹨︀ی ﹝︊︐﹑  ︪ـ﹍︀ه ژ﹡﹢︋  ﹝﹆﹆︀ن دا﹡

ــــــــ︣﹝︀  ︋﹥ ام اس، در︀﹁︐﹠︡ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︺︣ض︨ 

︧ـــــــ︐﹛ ا﹞﹠﹩ و  ﹫ ﹝﹢︗︉ ﹋︀﹨︩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︱ــــــ︨︣ 

︪ـــ﹢د و در  ﹥  ︶﹀︣ارت ﹝﹫ ︡ن︋  ︭ـــ﹫︬ ﹝﹠︀︋︹︋  ︑

﹥ ︵﹢ر   ︋﹩﹠﹝دا﹢ ﹫﹞︀ری︠   ︋﹟︪ـ︣﹁️ ا ﹫ ﹡︐﹫︖﹥ رو﹡︡︎ 

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇
 

 ︡︡︗ ﹤︐﹁︀ ﹟ا ﹤ ︫ـــ︀ره︋  ︀ ا  ︋︦﹠︀︨ـــ ︊︣ی  ︀︎﹍︀ه︠ 

︻﹙﹞﹩، ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ا︑ ﹟﹆﹫﹆︀ت ﹝﹢ش ﹨︀ در 

︀﹡︐﹫﹍︣اد ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡ ﹋﹥  ︀ د﹝︀ی ١٠ در︗﹥︨   ︋﹩︴﹫﹞

︣ا︳ ︵︊﹫︺﹩ ز﹡︡﹎﹩ آ﹡︀ د﹝︀ی   ︫︀ ︧ـــــــــــ﹥︋  ︀﹆﹞ در

 ︩︀﹞︀ن آز︣︗ ︧ـــــــــــ﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د. در ﹞ ﹩﹠﹫︀︎

︪ـ﹊﹙﹩ در ﹀︶ د﹝︀ی ︵︊﹫︺﹩  ︡ ﹝﹢ش ﹨︀ ﹝  ︫︬︪﹞

﹩ ام اس  ﹢د ا﹞ـ﹠ ﹫﹞︀ری︠   ︋﹜﹑︻ ︀﹞د ﹡︡ار﹡︡ ا﹢ ︋︡ن︠ 

ــــــ﹩ در آ﹡ ︩﹨︀﹋ ︀︀﹁︐﹥ و  ــــــ︤ان ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗ـ﹫﹞ ﹤︋

︫ـــــــ︐﹠︡،  ﹝﹢ش ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹑ ︑﹢ا﹡︀﹩ راه ر﹁︐﹟ را ﹡︡ا

﹢د﹡︡. ︋︊﹢د ︀﹁︐﹥ و ︑﹠︀ د︀ر ﹁﹙︕ ︗︤﹩ دم︋ 



︐﹢ا﹡︡ در ﹋︀﹨︩ ︻﹑﹛ ︋ـ﹫﹞︀ری ام اس  ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝ـ﹫

︨ـ️ ﹋﹥  ﹢د ا﹞﹠﹩ ا ﹫﹞︀ری︠   ︋﹉ ام اس .︫︡︀  ︋︣︔﹢﹞

 ﹤ ︨︀ ︾﹫︣ ﹝︐︺︀ر﹁﹩︋   ︎﹩﹠﹝︧ـــــــــــ︐﹛ ا ﹫ در آن︨ 

﹫︧ــ︐﹛   ︨.︡﹨︡﹫﹞ (CNS) ︭ـ︊﹩ ﹝︣﹋︤ی ︧ـ︐﹛ ︻ ﹫︨

 ﹩︀﹠﹫ ︀﹝﹏ ﹝︽︤، ﹡︀ع و ا︻︭ــ︀ب︋  ︻︭ــ︊﹩ ﹝︣﹋︤ی︫ 

﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︻﹢ا﹝﹏  ︡ن︋   ︋﹩﹠﹝︧ــــ︐﹛ ا﹫ ا︨️.︨ 

︣وس ﹨︀ را ﹝﹢رد ﹨︡ف  ︣ی ﹨︀ و وـ ︀﹋ـ︐ ︠︀ر︗﹩ ﹝︀﹡﹠︡︋ 

 ﹤ ﹢دا﹞﹠ــ﹩،︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︣ار ﹝ــ﹩ د﹨︡ و﹜ــ﹩ در︋  ـ﹇

﹫﹞︀ری  ﹫﹟ ﹝﹩ رو﹡︡. در︋  ︀﹁️ ﹨︀ی ﹡︣﹝︀ل از︋  ا︫︐︊︀ه︋ 

 .︡﹠﹊﹫﹞ ﹤﹚﹝ ﹟﹫﹚﹫﹞ ﹤  ︋﹩﹠﹝︧ـــــــ︐﹛ ا ﹫ ام اس،︨ 

︭ـــــ︊﹩  ﹙﹢ل ﹨︀ی ︻ ﹥ ︾﹑ف ︣︋﹩ ا︵︣اف︨   ︋﹟﹫﹚﹫﹞

﹢︗﹢د   ︋︉︊ ︪ـــــــ﹢د. ﹝﹫﹙﹫﹟ آ︨﹫︉ د︡ه︨  ﹫﹞ ﹤︐﹀﹎

﹫﹞︀ری ﹡﹫︤ از  ︀﹁️ ﹝﹫︪ــــ﹢د ﹋﹥ ﹡︀م︋  آ﹝︡ن ︑︭ــــ﹙︉︋ 

︡ه ا︨️. ﹨﹞﹫﹟ واژه ﹎︣﹁︐﹥︫ 

︭ـــ︊﹩ آ︨﹫︉  ︀﹁︐︀ی ︻  ︋︀ ﹟﹫﹚﹫﹞ ︩︫﹢ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︎ 

﹫︀﹝︀ی ︻︭︊﹩ ﹝︐﹏ ﹝﹫︪﹢د ﹋﹥  ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡، ار︨︀ل︎ 

︻﹢ارض ﹝︐﹙﹀﹩ دارد.

:MS ︀ری﹝﹫  ︋︿﹚︐﹞ ا﹡﹢اع

﹫︪︣و﹡︡ه ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ - ام اس︎ 

﹫﹢︨︐﹥ از  ﹥ ︵﹢ر︎  ﹫﹞︀ری︋  در ا﹟ ﹡﹢ع، ﹡︪ــــ︀﹡﹥ ﹨︀ی︋ 

 ﹤﹚﹝ .︡﹡دی دار﹢︺  ︮︣﹫ ﹫﹞︀ری︨   ︋︬﹫ز﹝︀ن ︑︪ــ

︊﹢دی و︗﹢د  ︪ـ︬ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ و ﹨﹫︘ ︻﹑﹝️︋  ﹞ ︀﹨

 ﹟ا ﹤ ﹫﹞︀ران،︋  ︮ـــــ︡ از︋  ﹡︡ارد. ︡ود ١٠ ︑︀ ١۵ در

﹫﹞︀ری ام اس  ﹫﹞︀ری ﹝︊︐﹑ ﹝﹫︪﹢﹡︡. ﹝︺﹞﹢﹐︋  ﹡﹢ع از︋ 

︣ و در  را ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ دـ ﹤﹚︣﹞ ﹟در ا﹁︣ادی ﹋﹥ ا

︀﹜﹍﹩ ︑︪﹫︬ داده ﹝﹫︪﹢د. ︡ود ۴٠︨ 

- ﹡﹢ع ︻﹢د ﹋﹠﹠︡ه – ﹁︣و﹋︩ ﹋﹠﹠︡ه

﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︊︐﹑  ﹫﹞︀ران،︋  ︮ـــــــــ︡ از︋  ︡ود ٩٠ در

 ﹟︀ری در ا﹝﹫ ︪ـــ︀﹡﹥ ﹨︀ی او﹜﹫﹥︋  ︧ـــ︐﹠︡. ﹝︺﹞﹢﹐ ﹡ ﹨

︦ از  ︀﹜﹍﹩ د︡ه ﹝﹫︪﹢د.︎   ︨️︧﹫  ︋﹏ا﹁︣اد، در اوا

﹩ ﹋﹠︡ و در  ﹫﹞︀ری ︻﹢د ـ﹝  ︋،︿﹚︐﹞ آن در دوره ﹨︀ی

︊﹢دی ﹡︧ــــــ︊﹩ دارد. ﹝︺﹞﹢﹐  ﹫﹞︀ر︋  ︋﹫﹟ دوره ﹨︀،︋ 

 ﹤﹚︣﹞ ︧ـــ︐﹠︡، وارد ﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︊︐﹑ ﹨ ︋﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥︋ 

 ﹤﹢﹡︀︔ ︪ـــــــــــــــ︣و﹡︡ه ﹫ ﹥ ﹡︀م︎  ﹫﹞︀ری︋  د﹍︣ی از︋ 

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞

-

﹤﹢﹡︀︔ ︪︣و﹡︡ه﹫  ام اس︎ 

 ︀﹛︀ــــ ﹫﹢︨ــــ︐﹥︨  ﹥ ︵﹢ر︎  ﹫﹞︀ری︋   ︋﹜﹑︻ ،ع﹢﹡ ﹟در ا

︪ـــــ﹢د.  ﹫﹝﹡ ﹏︮︀ دی﹢︊  ︋︀ و︗﹢د دارد و ﹨﹫︘ ︻﹢د

 ︬﹫︪ـــــــ ︦ از ︑ ︀ل︎   ︨١٠ ︑︀ ٢٠ ️﹛︀ ﹟ا ﹐﹢﹝︺﹞

﹫﹞︀ری ﹝︺﹞﹢﹐  ــــــ﹩ ا﹁︐︡. ا﹟ ﹡﹢ع از︋  ︋﹫﹞︀ری ا︑﹀︀ق ـ﹝

﹢د. ﹫﹞︀ران ﹝﹩︫  ﹥ از ﹋︀ر ا﹁︐︀د﹎﹩︋   ︋︣︖﹠﹞

﹫︪︣و﹡︡ه ︻﹢د﹋﹠﹠︡ه - ﹡﹢ع︎ 

﹫﹞︀ری در  ︧﹫︀ر ﹡︀در ا︨️ و در آن︋  ﹫﹞︀ری︋  ا﹟ ﹡﹢ع از︋ 

 ︀︑ ﹤﹚﹝ ﹉ و از ︡﹠﹋ ﹩﹞ د﹢︻ ︬دوره ﹨︀ی ﹝︪ــــــــ

﹢د.   ︫﹩﹞ ︣︑︡︡ ﹫﹞︀ری︫  ︺︡ی، ﹡︪ــــ︀﹡﹥ ﹨︀ی︋   ︋﹤﹚﹝

﹫﹞︀ری ﹝︊︐﹑  ﹥ ا﹟ ﹡﹢ع از︋  ︡ود ۵ در︮ــــــ︡ از ا﹁︣اد︋ 

.︡﹠︐︧﹨

 ︣ ︫︤﹊﹩ ﹨︀روارد ﹎︤ار︫﹩ ﹝︊﹠﹩︋  ︪ـ﹊︡ه︎  ﹝﹆﹆︀ن دا﹡

︪ـــــــ︡ار  ﹥ ا﹁︣اد ﹨ ︻﹑﹛ او﹜﹫﹥ ام اس ارا﹥ ﹋︣ده ا﹡︡ و︋ 

:︡﹡︣﹫﹍ ﹝﹫︡﹨﹠︡ ﹋﹥ ا﹑︻ ﹟﹛ را ︗︡ی︋ 

﹩︀﹠﹫ 1- ﹝︪﹊﹑ت︋ 

2- ﹝︪﹊﹑ت ︑︺︀دل

︪ـ︐︀ن د︨️  ﹢اب ر﹁︐﹟ ا﹡﹍ ︡ن و︠  ﹢زن︫  ﹢زن︨   ︨-3

︀ و︎ 

 ︀ ︩﹨︀﹋ ︡ن ا︻﹛ از ــــ︣ات ﹡︀﹎︀﹡ــــــ﹩ د﹝︀ی︋  ۴- ︑︽﹫ـ﹫

︩ا﹁︤ا

۵- ︑︽﹫﹫︣ات ﹝︡اوم در ︻﹞﹙﹊︣د د︨︐﹍︀ه ﹎﹢ارش

︡ه در  ۶- ﹝︪ــ︀﹨︡ه ︪︣︠ــ﹩ ﹨︣ ﹉ از ︻﹑﹛ ذ﹋︫︣ 

︕﹠  ︎︀︑ ﹉ ارد﹢﹞

﹩﹡﹑︱︻ ︿︺︲ -7

﹠︀︠︐﹩ و ︻︡م ︑﹞︣﹋︤ 8- ﹝︪﹊﹑ت︫ 

︧︐﹍﹩ ﹝﹀︣ط  ︠-9

︨ـــ︣  ــ︣ا ﹫︩ از ٢.٣ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ در︨  در ︀ل ︀︲ــ︣︋ 

︧ـــــــ︐﹠︡ و ﹝﹫︤ان آن در ز﹡︀ن  ﹥ ام اس ﹝︊︐﹑ ﹨ ︗︀ن︋ 

︣ا︋︣ ﹝︣دان ا︨️.  ︋﹤  ︨︀︊︣﹆︑
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﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان   ︎﹤﹊﹠︀ن ا﹫  ︋︀  ︋﹤︢︽︑ ﹩︭ـ ︭︑ د﹋︐︣ی

︪ـ﹢د، ﹎﹀️: ز﹡︀ن در  ﹫︪︐︣ از ﹝︣دان د︡ه ﹝﹫ در ز﹡︀ن︋ 

︪ـــ﹩ از   ﹥ ﹡﹢زاد︋  ﹫︣د﹨﹩︋  ﹥ د﹜﹫﹏︫  ︀رداری︋  دوران︋ 

 ﹟︀︋︣ا﹠ ﹢د را از د︨️ ﹝﹫︡﹨﹠︡،︋  ︡ن︠   ︋﹜﹫︧﹚﹋ ︣︀︠د

﹢﹋﹩ ا︨ــــ︐﹢ان ﹇︣ار   ︎︣︴ ︋﹫︩ از ﹝︣دان در ﹝︺︣ض︠ 

دار﹡︡.

︭ـ﹢ص ﹝﹫︤ان ﹝︭ــ︣ف ﹋﹙︧ــ﹫﹛  ︡︠︖﹥ ر﹞︀﹡﹩ در︠ 

﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ا﹁︤ود:  ﹫︪﹍﹫︣ی از︎  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︎   ︋﹩︺﹫︊︵

 ︿﹚︐﹞ ﹩﹠ ﹝﹫︤ان ﹝︭ــ︣ف در ﹎︣وه ﹨︀ی ︗﹞︺﹫︐﹩ و︨ 

﹥ وا︡ از ﹎︣وه  ﹥ ︵﹢ر ︻︀م روزا﹡﹥︨  ﹝︐﹀︀وت ا︨️، ا﹝︀︋ 

﹢د. ︀︡ ﹝︭︣ف︫  ︫﹫︣ و ﹜︊﹠﹫︀ت︋ 

︭ـــــــــــ︣ف ﹝﹊﹞﹏  ︣﹨﹫︤ از ﹝ ︣ ︲︣ورت︎   ︋︡﹫﹋︀︑ ︀ وی︋ 

︭ـــــ︣ف ﹝﹢اد ﹝︽︢ی،  ︡: ﹝﹫︤ان ﹝ ︠﹢د︨︣ا﹡﹥ ︀دآور︫ 

︭ـــ︭ــــ︀ن  ︐﹞ ﹅︣︵ از ︡︀ ︣و︑﹫﹟ و...︋   ︎،﹟﹫﹞︀︐و

︦ از ارز︀︋ـــ﹩ ︑︽︢︀ی و  ︑︽︢﹥ و رژ﹛ در﹝︀﹡﹍ــ︣ و︎ 

﹢د.  ︫︬︪﹞ ﹩﹝﹋︣ا︑ ︩︖﹠︨

﹢د︨︣ا﹡﹥ ﹝﹊﹞﹏ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡  ر﹞︀﹡﹩ ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د: ﹝︭︣ف︠ 

 ﹤ ︭ـــــــ︣ف ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋  ︣ای ﹝ ︻﹢ارض ︗︊︣ان ﹡︢︎︀︣ی︋ 

 ︀ ︪ـــــــــ﹢رت︋  ﹫︩ از ﹝  ︎﹟︀︋︣ا﹠  ︋.︫︡︀ د﹡︊︀ل دا︫︐﹥︋ 

﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹝﹊﹞﹏ ﹝︭︣ف ﹡︪﹢د.  ︋︬︭︐﹞ ︀ن﹊︫︤︎
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ز﹡︀ن ︋﹫︩ از ﹝︣دان در ﹝︺︣ضز﹡︀ن ︋﹫︩ از ﹝︣دان در ﹝︺︣ضز﹡︀ن ︋﹫︩ از ﹝︣دان در ﹝︺︣ض
 ︠︴︣ ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹨︧︐﹠︡ ︠︴︣ ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹨︧︐﹠︡ ︠︴︣ ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹨︧︐﹠︡

︧ـــ﹫﹛ دی ا︨︐﹀︀ده  ︧ـــ﹍﹩ از ﹝﹊﹞﹏ ﹋﹙ ︀ ز﹡︀ن ﹇︊﹏ از

︡﹠﹠﹋

 ﹟  ︨﹟﹫﹍﹡︀﹫﹞ ﹤﹊﹠︀ن ا﹫  ︋︀  ︋﹤︢︽︑ ﹩︭ـــ د﹋︐︣ی ︑︭ــ

 ﹟︀ل ﹇︊﹏ از ا ︀﹜﹍﹩ ا︨️، ﹎﹀️: ۵︨  ︀︧ــــ﹍﹩ ۵٠︨ 

︪ـــــــ﹍﹫︣ی از  ﹫ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︎   ︋(﹩﹍﹛︀  ︨۴۵ ﹟ دوران (از︨ 

︀︡ روزا﹡﹥  ︎﹢﹋﹩ ا︨ــ︐﹢ان و ﹀︶ ︑︣ا﹋﹛ ا︨ــ︐﹢ا﹡﹩︋ 

﹢د. ﹉ ︻︡د ﹝﹊﹞﹏ ﹋﹙︧﹫﹛ دی ﹝︭︣ف︫ 

︀︻︒ ا︋﹆︀ء  ︨ـ︐︣وژن ﹋﹥︋  وی ادا﹝﹥ داد: ﹝﹫︤ان ﹨﹢ر﹝﹢ن ا

︦ از دوران  ︀﹁︐︀ی ا︨︐﹢ا﹡﹩ ﹝﹫︪ــ﹢د،︎  ︧ـ﹫﹛ در︋  ﹚﹋

︧ـــ﹫﹛ از  ︣دا︫️ ﹋﹙ ︧ـــ﹍﹩ در ز﹡︀ن ﹋︀﹨︩ ︀﹁︐﹥ و︋  ︀

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩ا﹡﹩ ا﹁︤ا﹢︐︨︀ی ا︐﹁︀︋

︪ـ﹢د ﹋﹥ ز﹡︀ن  ﹫﹞ ﹤﹫︮﹢︑ ﹟︀︋︣ا﹠ ر︭︣︑ ﹩﹡︀﹝ ﹋︣د:︋ 

︀ل ﹇︊﹏ از ︀︧ــــــــ﹍﹩ روزا﹡﹥ ﹉ ︻︡د ﹝﹊﹞﹏   ︨︕﹠︎

 ︩ا﹁︤ا ︀ ︭ـ﹢رت︋  ﹠︭ـ︣ف ﹋﹠﹠︡. در︾﹫︣ ا ﹋﹙︧﹫﹛ دی ﹝

︡ن در ﹝︺︣ض  ︀﹁︐︀ی ا︨︐﹢ا﹡﹩،︋  ︋︣دا︫️ ﹋﹙︧﹫﹛ از︋ 

︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
 

﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ﹡﹫︀ز   ︋️﹆﹫﹆ ︪ــ︀ن ﹋︣د: ﹝﹊﹞﹏ در﹡︣︵︀ وی︠ 

﹢رت  ﹠︀︋︣ا﹟ در︮  ︡ه و︋  ︭ـــــــــ︣ف ︑︺︊﹫︫︣  ︋︀ ﹝﹫︤ان ﹝

﹥ ﹝﹊﹞﹏ ﹡﹫︀ز   ︋،﹫︮ـــ  ﹩︢ا︾ ﹜رژ ﹉ ︨ـــ︐﹀︀ده از ا

︀ ﹝︭ــــــ︣ف ﹝︐︺︀رف از  ︣︠﹩ از ز﹡︀ن ﹨﹛︋  ﹢د.︋  ﹡﹢ا﹨︡︋ 

︧ـــــ﹫﹛ دی را ︑︀﹝﹫﹟  ﹚﹋ ﹤ ︡ن︋  ﹫︣ و ﹜︊﹠﹫︀ت ﹡﹫︀ز︋  ﹎︣وه︫ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞



 ﹅︣ ︀︡ از ـ︵ ︡ن︋  ا﹟ رژ﹛ در﹝︀﹡﹍︣ ادا﹝﹥ داد: ﹡﹫︀ز︋ 

︧ـ﹫﹛  ﹢د، ا﹝︀ ﹝︭︣ف ﹋﹙  ︫﹟﹫﹞︀︑ ﹩︺﹫︊︵ ﹩اد ︾︢ا﹢﹞

 ﹤﹫︮﹢︑ ﹉ ،﹩﹍︧ــــــ︀ دی در ز﹡︀ن ﹇︊﹏ از دوران

︗︀﹡﹩ ا︨️.

 ﹟  ︨:︡ ︭ـ﹩ ︑︽ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ﹤︢︀دآور︫  ︭ـ ︑ د﹋︐︣ی

 ︣﹫︽︐﹞ ﹩﹍﹛︀ ︧ـــ﹍﹩ در ز﹡︀ن ︻﹞︡︑︀ از ۵٠ ︑︀ ۶٠︨  ︀

︧ـــــــ﹍﹩ زودرس  ︀ ︀راز ز﹡︀ن ﹡﹫︤ د ﹩︠︣ ︋﹢ده و︋ 

 ﹟ا ︣ ﹥ ︑︀︔﹫︣ ژ﹡︐﹫﹉︋   ︋﹤︗﹢︑︀  ︋﹟︀︋︣ا﹠ ︪ـــــ﹢﹡︡،︋  ﹫﹞

﹝︧ــــــ︀﹜﹥، ﹝﹫︐﹢ان آ︾︀ز ﹝︭ــــــ︣ف ا﹟ و︐︀﹝﹫﹟ را 

﹟ ︀︧﹍﹩ ﹝︀در ﹡﹫︤ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︣د. ︋︣ا︨︀س︨ 

︀﹝﹢︫ــ﹩  ﹫﹞︀ری︠  ︨ـ︐﹢ان ︀ ا︨ــ︐﹢︎︣وز،︋  ︎﹢﹋﹩ ا

 ﹟﹫ ﹥ ︑︡ر︕ از︋  ︨ـ︐﹢ان ﹨︀ را︋  ︨ـ︐﹊︀م ا ︨ـ️ ﹋﹥ ا ا

︀﹝﹢ش  ﹫﹞︀ری︠   ︋️︗ ︀ری را از آن﹝﹫  ︋﹟︋ـ︣د، ا ﹩﹞

﹊︧ــــــــــ︐﹍﹩  ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠︡ ﹋﹥ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹁︣د د︀ر︫ 

 ️﹁︀ ︨ـــــــ﹠︖︩ ︑︣ا﹋﹛︋   ﹤ ︨ـــــــ︐﹢ان ︀ ﹝︖︊﹢ر︋  ا

 ﹤ ︀︫︡، ﹨﹫︘ ︻﹑﹝️ و ﹡︪ــــ︀﹡﹥︋  ︪ـــ︡ه︋  ا︨︐﹢ا﹡﹩ ﹡

︭︠﹢︮﹩ ﹡︡ارد.

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ︐﹢︎︣وز در  ﹠﹫︀د︋   ︋﹟﹫﹝︑ ا︨ــ︀س ︣︋

︨ـ︣ د﹡﹫︀ از  ︨ـ︣ا ︀ل ︀︲︣ ٢٢٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ از ز﹡︀ن 

 ﹟﹫﹝︑ ﹩﹚﹋ ر﹢︵ ﹤ ︎﹢﹋﹩ ا︨ــــ︐﹢ان ر﹡︕ ﹝﹫︊︣﹡︡ و︋ 

زده ﹝﹫︪ــ﹢د ﹋﹥ ۵٣ در︮︡ ز﹡︀ن  ︀︧ــ﹥، در ﹊﹩ از 

 ﹩﹋﹢ ︨ـــــــــــ︀︻︡ د︀ر︎  ﹡﹢ا ︣﹝﹋ ،﹟﹍﹛ ﹩︀ ا﹡︐︀ی 

ا︨︐﹢ان ﹨︧︐﹠︡.

︫ـــــ️، در﹝︀ن و  ︡ا ︨ـــــ︀س ﹝︴︀﹜︺︀ت وزارت︋  ︋︣ ا

︮ـــ︡  ︮ـــ︡ ز﹡︀ن و ۴۴ در ︫ـــ﹊﹩، ۴٧ در ︤ آ﹝﹢زش︎ 

ــــ︀ل در ا︣ان د︀ر ﹋﹞︊﹢د ︑︣ا﹋﹛  ︀﹐ی ۵٠︨  ﹝︣دان︋ 

︨ـ︀ل در ا︣ان  ﹢ده و ۴.۶ ا﹁︣اد ٢٠ ︑︀ ٧٠  ︨ـ︐﹢ان︋  ا

﹢ده و   ︨ـــ︐﹢ن ﹁﹆︣ات ﹝︊︐﹑︋  ︨ـــ︐﹢ان در  ﹢﹋﹩ ا  ︎﹤︋

 ︣﹀﹡ ﹉ ،︨ـ︀ل ︀﹐ی ۵٠  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ﹨︣ ۴ زن ا︣ا﹡﹩︋ 

︨ـ️ ﹋﹥  ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹝︊︐﹑︨️. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا  ︎﹤︋

︀ آ﹝︀ر ﹋︪﹢ر ﹝︀  آ﹝︀ر﹨︀ی ︗︀﹡﹩، ﹁︀︮﹙﹥ ﹝︺﹠﹩ داری︋ 

︣︑︀︨︣ د﹡﹫︀ از ﹨︣ ٣ زن، ﹉ زن و از ﹨︣ ۵  دارد. در︨ 

﹢﹋﹩ ا︨ــ︐﹢ان  ︨ـ︀ل د︀ر︎  ︀﹐ی ۵٠  ﹝︣د ﹉ ﹝︣د︋ 

.︡﹠︐︧﹨

 ︿﹚︐﹞ ﹏﹐د ﹤ ︨ـ︐﹢ان︋  ﹢﹋﹩ ا ︫ـ﹊︀ن︎  ︤  ︎﹤︐﹀﹎ ﹤︋

 ︩ا﹝﹏ ا﹁︤ا﹢︻ ﹟ــــ﹢د از ︗﹞﹙﹥ ا در ا﹁︣اد ا︖︀د ﹝﹩︫ 

﹢﹋﹩ ا︨ــ︐﹢ان را در  ︣وز︎  ︨ـ️ ﹋﹥ ا︐﹞︀ل︋  ︨ـ﹟ ﹁︣د ا

 ﹤ ︨ـــ︀﹜﹍﹩︋  ︺︡ از ٣٠  ا﹁︣اد ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡. در وا﹇︹︋ 

︐︡ر﹑︻ ︕﹛ ﹋︀﹨︩ ︑﹢ده  ــــــــــــــــ︀ل︋  ازای ﹨︣ ١٠︨ 

 ﹤﹆︋︀ ︧ـــ﹍﹩،︨  ︀ ،︦﹠︗ .︡︋︀ ﹩﹞ ︩ا﹡﹩ ا﹁︤ا﹢︐︨ا

︭ـــ︣ف  ﹫﹞︀ری ﹨︀، ﹝ ﹁︀﹝﹫﹙﹩، وزن و ا﹡︡ازه ا︨︐﹢ان،︋ 

︧ـ﹫﹛  ︪ـ﹫︡ن و ﹋﹞︊﹢د ﹋﹙ ﹫﹍︀ر ﹋ دارو﹨︀، ︻︡م ︑︣ک،︨ 

 ﹩ ﹢ـ﹋  ︎﹤ و و︐︀﹝﹫﹟ در ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ از د﹍︣ د﹐﹏ ا︋︐﹑︋ 

ا︨︐﹢ان ا︨️.

ر﹫︦ ︎︥و﹨︪﹍︀ه ︻﹙﹢م و ︾︡د ﹝︐︀︋﹙﹫︧﹛: 

︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹝︐︬ ︨﹠﹫﹟ ︨︀﹜﹞﹠︡ی ﹡﹫︧️

︪ـــــــــــــ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︾︡د و  ︥و﹨  ︎︦﹫ر ︣﹍د ﹩﹢ از︨ 

 :︡﹢﹎ ﹩﹞ ︣ان︑ ﹩﹊︫︤ ︧ـ﹛ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ﹫﹛﹢︋︀︐﹞

﹫﹢ع  ︀﹜﹞﹠︡ان︫   ︨﹟﹫ ︪ـــــ︐︣ در︋  ﹫ ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹋﹥︋ 

 ﹤ ــــــ﹢دو︋  ︀﹫﹟ ︑︣ ﹡﹫︤ د︡ه ﹝﹩︫  ︨ـــــ﹠﹫﹟︎  دارد، در 

︨ـ︀﹜﹞﹠︡ی   ﹟﹫﹠  ︨︬︐﹞ ︀﹠︑ ان﹢︐︨ا ﹩﹋﹢ ︻︊︀ر︑﹩︎ 

.️︧﹫﹡

 ︣﹫﹫︽︑ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︀﹇︣ ﹐ر︖︀﹡﹩ ا﹁︤ود: ﹝︐︀︨ــ﹀︀﹡﹥︋  د﹋︐︣︋ 

︨ـ︀﹜﹞﹠︡ی ﹋﹥   ︣ ︨ـ︐﹢ان ︻﹑وه︋  ﹢﹋﹩ ا ا﹜﹍﹢ی ز﹡︡﹎﹩،︎ 

︀﹫﹟ ︑︣ ﹡﹫︤ د︡ه  ︨ـ﹠﹫﹟︎  ︨ـ️ در  ﹫﹞︀ری ا  ︋︹︀︫ـ  ﹟︨

 ﹤ ︪ـــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑﹢︗﹥ ︗︡ی︋  ﹢د و ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹡  ︫﹩﹞

︀︡ ﹋︣د. ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان︋   ︎﹤﹛﹢﹆﹞

ــــــ︣ و  ۶ ﹨ــــــ︤ار ﹡ـ﹀ وی ادا﹝﹥ داد: ﹡︐︀︕ ﹝︴︀﹜︺﹥ روی 

︣ی ﹋﹥ در ︗﹠﹢ب اــ︣ان در ︀ل  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ دـ﹍

 ﹩﹐︀ ﹫﹢ع︋  ا﹡︖︀م ا︨️، ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ا﹟ ︻︀ر︲﹥︫ 

 ﹟ا ︣﹫﹍﹡︀︊︣﹎ ــ︀﹜﹞﹠︡ان دا︫ــ︐﹥ و در︮ــ︡ ز︀دی از︨ 

  .︡﹠︐︧﹨ ﹏﹊︪﹞

︡ود  ﹉︀رم ﹝︊︐﹑︀ن ︋﹥ ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان 

در﹝︀ن ︠﹢د را ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡

︧ــــ﹫︀ر ﹝︺︡ودی از ﹋︧ــــ︀﹡﹩ ﹋﹥  وی ادا﹝﹥ داد: ︑︺︡اد︋ 

﹢د را ادا﹝﹥ ﹝﹩  ــ︡﹡︡ در﹝︀ن︠  ﹢﹋﹩ ا︨ــ︐﹢ان︫  د︀ر︎ 

﹢د را ادا﹝﹥ ﹝﹩  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ﹋︧ــــ︀﹡﹩ ﹋﹥ در﹝︀ن︠  د﹨﹠︡؛︋ 

﹫﹞︀ری   ︋﹟ا ﹤ ︮ـــــ︡ ﹝︊︐﹑︀ن︋  ﹫﹟ ٢٠ ︑︀ ٢۵ در د﹨﹠︡︋ 

.︡﹠︐︧﹨
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︀︉ ﹡︷︣ان و ا﹡︪︡ــــــــــ﹞﹠︡ان در ︑﹑ش  ︣ه ﹎﹫︣ی از ︑︖︣︋﹫︀ت︮   ︋︀  ︋:️﹀﹎ ﹩﹡︀︖ر﹐

﹢د را ادا﹝﹥  ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل در﹝︀ن︠  ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹨︧︐﹠︡ و︋  ﹨︧︐﹫﹛ ︑︀ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ د︀ر︎ 

.﹜﹫﹠﹋ ︀﹫﹞ ︣ای ادا﹝﹥ در﹝︀ن آ﹡︀ن ︣ا︳ را︋  ﹠︀︨︀﹩ و︫  ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡،︫ 

︀﹡﹢اده ﹨︀ و ﹡︷︀م   ︠﹤ ︀ر ا﹇︐︭ــــــــــ︀دی ﹁︣اوان︋   ︋︣ ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ︻﹑وه︋  وی ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د:︎ 

﹥ و︗﹢د  ﹝﹩ آورد و آ﹡︀ن را ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹋﹞﹉  ︣ای ﹁︣د ﹝︊︐﹑︋  ︨﹑﹝️، ﹝︪ــــــــــــ﹊﹑︑﹩ را︋ 

د﹍︣ان ﹝﹩ ﹋﹠︡.

︫︤﹊﹩ ︑︣ان ا︸︀ر  ︥و﹨︪ــــ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︾︡د و ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ــــ﹛ دا﹡︪ــــ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎   ︎︦﹫ر

 ﹩﹋﹢ ︀﹜﹞﹠︡ی، و︗﹢د︎  ﹊︧ــــ︐﹍﹩ در︨  ︧ـــ﹫︀ری از ﹝﹢ارد د﹜﹫﹏ ز﹝﹫﹠﹥ ای︫  دا︫️: در︋ 

﹥ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩  ︧ـــــــ︐﹍﹩︋  ﹊  ︫︀ ︀﹜﹞﹠︡ا﹡﹩ ﹋﹥︋   ︨﹟︀︋︣ا﹠ ا︨︐﹢ان ا︨️.︋ 

︣ ﹝︡اوای  ︨ـ﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡ ︑︀ ︻﹑وه︋  ︣ر ﹫﹍﹫︣ی و ﹝﹢رد︋  ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان︎  ︀︡ از ﹡︷︣︎   ︋︡﹠﹠﹋

︺︡ی آ﹡︀ن ︗﹙﹢﹎﹫︣ی  ﹊︧ــ︐﹍﹩ ﹨︀ی︋  ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان از︫  ︣وع در﹝︀ن︎   ︫︀ ︫﹊︧ــ︐﹍﹩،︋ 

︫﹢د.

 ﹤ ﹢﹡︡ و︋  ︧ـــــ︐﹍﹩ ﹝﹩︫  ﹊ ︀﹜﹞﹠︡ا﹡﹩ ﹋﹥ د︀ر︫  ︭ـــــ﹢ص︨   ︠﹤ ﹐ر︖︀﹡﹩ ا﹁︤ود: ا﹁︣اد︋ 

 ﹤ ﹢﹡︡ و ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋  ﹠︀︨︀﹩ و در﹝︀ن︫   ︫︹﹇﹢﹞ ﹤  ︋︡︀ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡،︋ 

︑︡ر︕ در ا﹇︭﹩ ﹡﹆︀ط ﹋︪﹢ر در ︀ل ﹎︧︐︣ش ا︨️.

﹥ ا﹟ ا﹁︣اد ارا﹥ د﹨﹠︡ ︑︀ از  ﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹐زم را︋  ︀ ا︫ــــــ︀ره︋  وی︋ 

︧ـ﹫︀ر  ﹑﹝️ آ﹡︀ن︋   ︨︶﹀ ع در﹢︲﹢﹞ ﹟د، ﹎﹀️: ا﹢ ︺︡ی ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︫  ︫﹊︧︐﹍﹩ ﹨︀ی︋ 

︺︡ی ﹡﹫︤ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩  ︧ـ︐﹍﹩ ﹨︀ی︋  ﹊ ﹝﹢︔︣ ا︨️. رو﹡︡ در﹝︀ن را ︑︧︣︹ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و از︫ 

︫﹢د.

 ﹤ ︀ ا︫︀ره︋  ︫︤﹊﹩ ︑︣ان︋  ︪ـ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︾︡د و ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ــ﹛ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ︥و﹨  ︎︦﹫ر

﹢د، ا﹁︤ود: ا﹟ ﹋︀ر ﹨﹛  ︀﹜﹞﹠︡ان ﹎︣﹁︐﹥︫  ﹊︧︐﹍﹩ در︨  ︀︡ ︗﹙﹢ی︫  ا ︀︑ ﹤﹊﹠︡ ا﹝﹊︀ن︋ 

 ﹟ا ️﹞﹑  ︨︶﹀ ︀دی ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨﹛ ﹎︀﹝﹩ ارز︫﹞﹠︡ در︭ـــــــ︀دی ز ︀ر ا﹇︐ از︋ 

ا﹁︣اد ا︨️.

︣︠﹩ از  ︧ـــــــ️ و ﹎﹀️:︋  ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان دا﹡ ︧ـــــــ︐﹍﹩ ﹨︀ را از ︻﹢ارض ا︮﹙﹩︎  ﹊ وی︫ 

︐﹢ن  ︭ـ﹢ص در︨   ︠﹤ ︧ـ︐﹍﹩ ﹨︀︋  ﹊ ︣︠﹩ از︫  ︧﹫︀ر ﹝︪﹢د ﹨︧︐﹠︡ و﹜﹩︋   ︋︀﹨ ﹩﹍︐︧﹊︫

 ︀ ژ︎︪ــ︐﹩ و﹢﹎ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹝﹑︻ ︪ــ︀﹨︡ه﹞ ︀ ﹩ ﹝﹢ارد︋  ︺ـ︱ ﹫﹙﹩ وا︲ ﹡︊﹢ده و در︋  ﹁﹆︣ات︠ 

.﹜﹫︫︀  ︋︀﹨ ﹩﹍︐︧﹊  ︫︣﹊﹁ ﹤  ︋︡︀ ︀﹜﹞﹠︡ان︋  ︡ن ﹇︡ در︨  ﹋﹢︑︀ه︫ 
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️︋︀︣و﹡︀ و ︫﹫﹢ع د﹋️︋︀︣و﹡︀ و ︫﹫﹢ع د﹋️︋︀︣و﹡︀ و ︫﹫﹢ع د﹋
ز﹨︣ا ﹝︷﹙﹢م ︠︣ا︨︀﹡﹩ز﹨︣ا ﹝︷﹙﹢م ︠︣ا︨︀﹡﹩ز﹨︣ا ﹝︷﹙﹢م ︠︣ا︨︀﹡﹩

︪︡﹞ ﹩﹊︫︤︎ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ﹜︧﹫﹛﹢︋︀︐﹞ ︡دا﹡︪﹫︀ر ﹎︣وه ︾︡د و︪﹞ ﹩﹊︫︤︎ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ﹜︧﹫﹛﹢︋︀︐﹞ ︡دا﹡︪﹫︀ر ﹎︣وه ︾︡د و︪﹞ ﹩﹊︫︤︎ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ﹜︧﹫﹛﹢︋︀︐﹞ دا﹡︪﹫︀ر ﹎︣وه ︾︡د و

 ﹤ ﹫﹟ ﹋ــ︣و﹡︀ و د︀︋️ و︗﹢د دارد︋  ︣﹁﹥ ای︋  ار︑︊︀ط دوـ︵

︪ـــ︐︣ در ﹝︺︣ض  ﹫  ︋﹩︐︋︀︀ران د﹝﹫ ﹢رت ﹋﹥ ﹨﹛︋   ︮﹟ا

﹥ ﹋︣و﹡︀ و در  ︧ـــــ︐﹠︡ و ﹨﹛ ا︋︐﹑ء︋  ﹥ ﹋︣و﹡︀ ﹨ ︠︴︣ ا︋︐﹑︋ 

︧ـ﹉  ︪ـ︐︣ در ر ﹫ ﹢ن، ا﹁︣اد را︋   ︠︡﹠﹇ ︩آن ا﹁︤ا ﹩︎

︋︣وز د︀︋️ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.

 ︡﹠︫︀ ︪ـ︡ه دا︫︐﹥︋  ا﹁︣اد د︀︋︐﹩ ﹋﹥ ﹇﹠︡︠﹢ن ﹋﹠︐︣ل ﹡

﹫︪︐︣ی  ️ ﹨︀ی︋  ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︲︺︿ ا﹞﹠﹩ در ﹝︺︣ض ︻﹀﹢﹡

﹥ ﹋ــــ︣و﹡︀ی   ︋﹑︐︊﹞ ﹤﹊﹠ــــ︣ار ﹝﹫﹍﹫ــــ︣﹡︡؛ از︗﹞﹙﹥ ا﹇

︀ ﹝︣گ و﹝﹫︣  ︫ـــــــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋  ︫ــــــ︡︡︑︣ی ﹝﹩ 

.︫︡︀ ︋﹫︪︐︣ی ﹨﹞︣اه︋ 

 ﹤︙﹡︀﹠ ︡﹡﹢︣و﹡︀ ﹝﹩ ︫ــــــــــــــــ﹋ ﹤ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ﹝︊︐﹑︋ 

︨ـــــــــ︀︋﹆﹥ ژ﹡︐﹫﹉   ،﹩﹇︀ ︡﹠﹡︀﹞ ︣ی︴ ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی︠ 

﹢ن   ︠︡﹠﹇ ︩︨ـــ︀︋﹆﹥ ﹇︊﹙﹩ ا﹁︤ا  ︀ اده﹢﹡︀ د︀︋️ در︠ 

︫ـ﹠︡ در ا︔︣ ا︨ــ︐︣س ︻﹀﹢﹡️ و دارو﹨︀﹩ از  ︀ ︫ـ︐﹥︋  دا

 ︡﹠﹡︀﹞ ︡﹫︀وی ﹋﹢ر︑﹫﹊﹢ا︨ــــــــ︐︣و دارو﹨︀ی ﹤﹚﹝︗

 ︤ ︣و﹡︀ ︑︖﹢ـ ︎︣د﹡﹫︤و﹜﹢ن ︀ د﹎︤ا﹝︐︀زون ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ـ﹋

﹢ن ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.  ︠︡﹠﹇ ︩︀ر ا﹁︤اد، د﹢  ︫﹩﹞

︫ـ︀ت ︀﹋﹩ از ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥  ﹎︤ار

﹢ن   ︠︡﹠﹇ ︩︀ر ا﹁︤ا︣و﹡︀ د﹋ ﹤ ︭ـ︣ف دارو در ا︋︐﹑︋  ﹞

﹢م ﹝﹢ارد در آ﹠︡ه در   ︨﹉ ︀︑ ︡﹠﹡︪ـــــ﹢﹡︡، ﹝﹫︐﹢ا ﹫﹞

 ﹟︀︋︣ا﹠ ﹍﹫︣﹡︡؛︋  ︣وز د︀︋️ ﹇︣ار︋   ︋︣︴ ︧ـــــــــ﹉︠  ر

﹫﹟ ﹋︣و﹡︀ و د︀︋️ دو ︵︣﹁﹥ ا︨️.  ار︑︊︀ط︋ 

ــ﹩ ا﹡︖︀م  ﹫﹞︀ران د︀︋ـ︐ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︴︀﹜︺︀ت ز︀دی در︋ 

 ﹤  ︋﹑︐︊﹞ ﹤﹋ ﹩︐︋︀ا﹁︣اد د ﹩︐ ︡﹨︡﹫﹞ ︫︡ه ﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن

 ،﹩﹋︣︑ ﹩ ﹥ د﹜﹫﹏ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡︋  ﹋︣و﹡︀ ﹡︪ــــــ︡ه ا﹡︡︋ 

︣وری در رژ﹛ و ﹁︺︀﹜﹫️  ︫ـ︀ی ـ︲ ︻︡م در︀﹁️ آ﹝﹢ز

︣ا﹋ــ︤ در﹝︀﹡ــ﹩ و  ﹥ ـ﹝ ︣ا︗︺﹥ ﹝﹠︷﹛︋  ﹩، ︻︡م ـ﹝ ︤ـ﹊ ﹁ـ﹫

︧ـ﹉ ا﹁︤ا︩ ﹇﹠︡︠﹢ن  ︭ـ︣ف ﹡︀﹝﹠︷﹛  دارو﹨︀ در ر ﹞

﹇︣ار دار﹡︡.

︀ل، ا﹁︤ا︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ︩﹩ را در   ﹝︴︀﹜︺︀ت ︵﹩ ا﹟ دو︨ 

︪ـــ︀ن داده  ﹢ن در ا﹁︣اد د︀︋︐﹩ را  ﹡ ︻︡م ﹋﹠︐︣ل ﹇﹠︡︠ 

﹫﹞︀ران د︀︋︐﹩ از ز﹝︀ن  ︧﹫︀ری از︋  ﹋﹥ ﹋﹠︐︣ل د︀︋️ در︋ 

︡ه ا︨️.  ︫﹏︐﹞ ︀﹡︣و﹋ ﹩﹞︡﹡︀ ︋︣وز︎ 

︣ا︨ــــ︀س ﹇﹠︡︠﹢ن ﹡︀︫ــــ︐︀ ︀ دو  ︑︺︣︿ ﹇﹠︡︠﹢ن را︋ 

︀︬︠ ﹨﹞﹢﹎﹙﹢︋﹫﹟ C١A در ﹡︷︣   ︫︀ از ︾︢ا ︡︺  ︋️︻︀︨

 ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤︙﹡︀﹠ ﹩ــــ︐︋︀د ︩﹫ ﹝﹫﹍﹫ــــ︣﹛. ا﹁ــــ︣اد︎ 

︧ـــــ﹉  در ر ︡﹠﹠﹊﹡ ️︀︻را ر ﹩︢ا︾ ﹜و رژ ﹩﹊︤﹫﹁

︫ـ︐︀ی  د︀︋️ ﹇︣ار ﹝﹫﹍﹫︣﹡︡. از ﹡︷︣ ︻︡دی ﹇﹠︡︠﹢ن ﹡︀

︫ـ︀︬︠  ﹢دن   ︋.︫︡︀ ︀︡ ﹋﹞︐︣ از ١٠٠︋  ﹡︣﹝︀ل در ا﹁︣اد︋ 

﹫︪︐︣ ︀ ﹝︧︀وی ١٢۶  ﹫︩ د︀︋️ و︋   ︎١٢۵ ︀︑ ١٠٠ ﹟﹫︋

د︀︋️ آ︫﹊︀ر ︑︪﹫︬ داده ﹝﹫︪﹢د. 

﹫﹢ع د︀︋️ را ا﹁︤ا︩ ﹝﹫︡﹨︡؟  ︫﹤﹡﹢﹍ ︀﹡︣و﹋

 ︡︀ ︺︡ از ︾︢ا در ا﹁︣اد ﹡︣﹝︀ل︋  ــــــ︀︻️︋  ﹢ن دو︨   ︠︡﹠﹇

﹫︩ د︀︋️ و   ︎ ١ ︑︀ ١٩٩۴٠ ﹟﹫ ﹋﹞︐︣ از  ١۴٠باشـــــد.︋ 

 ︫︡︀ ︧ـ︀وی ٢٠٠︋  ﹞ ︀ ︣︐︪ـ ﹫ ﹠︀﹡︙﹥ ﹝﹫︤ان ﹇﹠︡︠﹢ن︋ 

︫ـــــــ︀︬︠  ︨ـــــــ️.  ︣وز د︀︋️ در ا﹁︣اد ا ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی︋ 

 ﹤ ︪ـ︀﹡﹥ ﹡﹢︨︀﹡︀ت ﹇﹠︡︠﹢ن در︨  ﹡ ﹤﹋ C١A ﹟﹫︋﹢﹚﹎﹢﹝﹨

︨ـ️ در ا﹁︣اد ﹡︣﹝︀ل ﹋﹞︐︣ از ۵.۶ در︮ــ︡  ︫ـ︐﹥ ا ﹝︀ه ﹎︢

 ︩﹫ ︫ـ︡︎  ︀ ︮ـ︡︋  ﹫﹟ ۵.٧ ︑︀ ۶.۴ در ︫ـ︀︬︠︋  ا︨️. ا﹎︣ 

 ️︋︀د ︀ ︣ا︋︣︋  ︧ـ︀وی ۶.۵ در︮︡ را︋  ﹞ ︀ ︣︐︪﹫ د︀︋️ و︋ 

ا︵﹑ق ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.

︩ د︀︋︐﹩ ا﹎︣ رژ﹛ ︾︢ا﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹁︺︀﹜﹫️  ﹫ ا﹁︣اد︎ 

﹢د  ﹥ وزن ﹡︣﹝︀ل︠  ﹁﹫︤﹊﹩ ﹝︴﹙﹢ب دا︫ــــــــــــــ︐﹥ و︋ 

︨ـــ︀ل آ﹠︡ه  ︮ـــ︡ از آ﹡︀ در   ﹫︩ از ٨٠ در ︋︀ز﹎︣د﹡︡،︋ 

ــــــــ︡. ا﹝︀ ا﹎︣ ا﹟ ﹝﹢ارد را  ﹥ د﹡ ️︋︀﹢ا﹨﹠︫︡   ︋﹑︐︊﹞

︀﹜︀ی آ﹠︡ه  ر︻︀️ ﹡﹊﹠﹠︡ در ر︧ــــــ﹉ د︀︋️ در︨ 

 ︀ ︀﹐ رود︋   ︋﹩ ﹢ن ﹡︀﹎︀ـ﹡  ︠︡﹠﹇ ︣ ︣﹁️. اـ﹎ ︣ار︠﹢ا﹨﹠︡ ـ﹎ ـ﹇

︻﹑﹞ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹋︀﹨︩ وزن،
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﹢ن  ︨ـ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡﹢︨ــ︀﹡︀ت در ︑︽﹫﹫︣︠  ︣ ادراری ﹨﹞︣اه ا ︫ـ﹩ و︎  ﹢﹡︣ ︣︠﹢ری،︎   ︎

︣ل ﹇﹠︡︠﹢ن  ︀ ﹋﹠ـ︐  ︋﹜﹑︻ ﹟و︗﹢د آورد  ﹋﹥ ا ﹤ ﹫﹠︀﹩ ا﹁︣اد︋  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ا︠︐﹑﹐︑﹩ در︋ 

︣وز ا﹑︻ ﹟﹛  و در ر︧ــ﹉  ﹫︩ د︀︋︐﹩ ﹡﹫︤ در ر︧ــ﹉︋  ︪ـ️ ﹝﹫﹊﹠︡. ا﹁︣اد︎  ﹎︣︋

︨ـ️  ︣︐︺︀﹟ ﹡﹢ع د︀︋️، د︀︋️ ﹡﹢ع دو ا ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹇﹙︊﹩ و ︻︣و﹇﹩ ﹇︣ار دار﹡︡.︫ 

﹋﹥ ٩۵ در︮︡ ا﹁︣اد د︀︋︐﹩ را ︑︪ــــــ﹊﹙﹫﹏ ﹝﹫︡﹨︡. در د︀︋️ ﹡﹢ع دو ﹡﹆︩ ژ﹡︐﹫﹉ 

 ﹤ ︀︋﹆﹥ ﹁︀﹝﹫﹙﹩ دار﹡︡︋  ︣ر﹡﹌ ا︨️ و ﹝︺﹞﹢﹐ در ا﹁︣ادی ﹋﹥ ا︲︀﹁﹥ وزن و︨  ︧ـــــ﹫︀ر︎  ︋

﹥ د︀︋️ ﹡﹢ع دو ﹋﹞︣﹡﹌ ︑︣  ︧ـ︊️︋  و︗﹢د ﹝﹩ آ︡. در د︀︋️ ﹡﹢ع ﹉ ﹡﹆︩ ژ﹡︐﹫﹉ ﹡

ــ﹢د ﹋﹥  ︀︫ــ︡. ﹎︀﹨﹩ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩︫  ︫ـ﹠︀︠︐﹥ دا︫ــ︐﹥︋  ︨ـ️ ︻﹙︐︀ی ﹡︀ ︨ـ️ و ﹝﹞﹊﹟ ا ا

︀﹡﹊︣اس  ﹙﹢﹜︀ی︎  ﹢د ﹡︀﹎︀ن︨   ︫﹩﹞ ︒︻︀ ︋︺︱ــــــــ﹩ ︻﹀﹢﹡︐︀ در آن ﹡﹆︩ دار﹡︡ و︋ 

﹢د.  ︫﹏︐﹞ ا﹡︧﹢﹜﹫﹟ در ﹁︣د ︫︣︑ ︡ه و  ︫︉︣︑

︀﹡﹞︀ی  ︨ـــ️ ﹋﹥ ︡ود ٧ در︮ــــ︡ از︠  ︀رداری ﹊﹩ د﹍︣ از ا﹡﹢اع د︀︋️ ا  ︋️︋︀د

︣وز ا﹟ د︀︋️ ﹇︣ار ﹝﹫﹍﹫︣﹡︡. ﹉ ﹡﹢ع د﹍︣ از د︀︋️ در ا︔︣  ︧ـــــ﹉︋  ︋︀ردار در ر

 ﹤  ︋،︡﹡︣︊﹫﹞ ﹐︀ ︣ای در﹝︀ن ﹋︣و﹡︀ ︀ دارو﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹇﹠︡︠﹢ن را︋   ︋︀﹡﹢︑︭ـــــــ︣ف ﹋﹢ر ﹞

 ️︋︀︧ــــــ﹉ د︀ی ﹡︀در ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣د را در ر︀ر﹝﹫ ︣︠﹩ از︋   ︋.︡و︗﹢د ﹝﹩ آ

︪ـــ︐︣ی ﹡﹫︤  ﹫ ︪ـــ︐︣، آ﹝︀ر ﹝︣گ و﹝﹫︣︋  ﹫ ﹫﹢ع︋  ﹥ د﹜﹫﹏︫  ﹇︣ار د﹨﹠︡. د︀︋️ ﹡﹢ع دو︋ 

 ﹩︀﹨ا︔︣ ﹁︀﹋︐﹢ر ︣ ﹫﹞︀ری د︀︋️ در ﹨︣ ︗︀﹝︺﹥ ای از  ا﹁︣اد و︋  ﹫﹢ع︋  دارد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︫ 

︪ـــ︀ن ﹝﹫︡﹨﹠︡ ﹋﹥ د︀︋️ در  ﹡ ︀︫ــ﹩ از ﹎︤ار︱︺ ﹝︓﹏ ﹝﹫︤ان ︀﹇﹩ ﹝︐﹀︀وت ا︨️.︋ 

ــ︀ل ︡ا﹋︓︣  ︀﹐ی ۶۵︨  ــ﹠﹫﹟︋  ــ﹢رت ﹋﹙﹩ د︀︋️ در︨   ︮﹤ ︫ـ︀︺︐︣ ا︨ــ️ ا﹝︀︋  ز﹡︀ن 

︫﹫﹢ع را دارد. 

︮ـ︡ ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑ در  در︗︀﹝︺﹥ ا︣ا﹡﹩ ︡ود ١٠ ︑︀ ١٢ در︮︡ ا﹁︣اد د︀︋️ دار﹡︡ و در

 ︣︐︺︀ ﹥ ﹝︣دان︫  ﹥ ︻﹙️ ا ﹤﹊﹠︀﹇﹩ در ز﹡︀ن ﹡︧︊️︋  ﹫︪︐︣ ا︨️.︋  ︣ی︋  ︗﹢ا﹝︹︫ 

︪ـــــ︐︣ی دارد ا﹝︀ آ﹝︀ر ﹇︴︺﹩ در  ﹫ ﹫﹢ع︋  ا︨️ ﹝﹫︐﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ د︀︋️ ﹡﹫︤ در ز﹡︀ن︫ 

︭﹢ص و︗﹢د ﹡︡ارد.  ︠﹟ا
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﹫﹢ع د︀︋️ را  ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡؟  ︫﹤﹡﹢﹍ ︀﹡︣و﹋

﹢ده و ︻﹢ارض ز︀دی دارد،  ﹫﹞︀ری ﹝ــــــــ︤﹝﹟︋   ︋﹉ ️︋︀︀ری د﹝﹫ ﹥ آ﹡﹊﹥︋   ︋﹤︗﹢︑︀︋

﹢د ﹝︣ا﹇︊︐﹩  ﹢د ﹝︣ا﹇︊︐﹩ ا︨️،︠  ︣︐︋﹟ رو︫﹩ ﹋﹥ در در﹝︀ن آن ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹫︪﹢د︠ 

﹢د را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡.   ︠️︋︀د ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︡﹡ز﹢﹞︀﹫ ︨ـــــــــــ️ ﹋﹥ ا﹁︣اد︋  ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا﹟ ا

︣ل ﹇﹠︡︠﹢ن دارد،  ︀رزی در ﹋﹠ـ︐  ︋︩﹆﹡ ﹩﹊︤﹫﹁ ️﹫﹛︀︺﹁ و ﹜از آ﹡︖︀ ﹋﹥ رژ ﹟﹫﹠︙﹝﹨

ــــ﹢رت ﹝﹠︷﹛ در ا︋︐︡ا   ︮﹤ ﹫﹞︀ر ا︨ــــ️ ﹋﹥︋   ︋﹤  ︀﹝︐﹊﹩ از ار﹋︀ن در﹝︀ن، آ﹝﹢زش︋ 

﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹐زم ا︨️  ︀︡ ا﹡︖︀م︫  ﹢رت ﹝︐﹠︀وب ا﹟ ﹋︀ر︋   ︮﹤  ︋︦︍ ︪ـ﹫︬ و︨  ︑

︀﹡﹍﹩ دا︫ــــ︐﹥  ︨ـــ︐﹍︀﹨︀ی︠  ︀ د ︀ ﹡﹢ه ﹋﹠︐︣ل ﹇﹠︡︠﹢ن︋   ︋﹩︀﹠︫ـــ ﹋﹥ ا﹟ ا﹁︣اد آ

.︡﹠︫︀︋

﹢د را  ︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹇﹠︡︠﹢ن︠  ︪ـ﹠︀︨﹠︡ و︋  ︀︡ ا﹡﹢اع ﹇﹠︡︠﹢ن را︋   ︋️︋︀د ﹤ ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

 ﹜ــ﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ رژ︀︐︊﹇ــ︣ا﹞ ︡︀ ︣اد︋  ﹩ ﹡﹍﹥ دار﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ اـ﹁ ︤اـ﹡ در ﹥ ﹝ـ﹫

︀ر در آز﹝︀︪ــ﹍︀ه   ︋﹉ ︀ه﹞ ﹤ ﹢د را ︡ا﹇﹏ ﹨︨︣  ︀︫﹠︡ و ﹇﹠︡︠﹢ن︠  ︾︢ا﹩ دا︫︐﹥︋ 

︣ر︨﹩ ﹇︣ار د﹨﹠︡.  ﹝﹢رد︋ 

︧ـ﹟ ︑︣ و  ︣ای ا﹁︣اد ﹝ ︭ـ﹢︮︀︋  ︣ ︻﹢ارض ︗︧﹞︀﹡﹩، ︻﹢ارض روا﹡﹩ را︠  د︀︋️ ︻﹑وه︋ 

︀︮ــــــ﹩ دار﹡︡ و   ︠﹩︢ا︾ ﹜رژ ،️︋︀د﹜﹫﹏ د ﹤ ﹥ ﹨﹞︣اه دارد. ا﹟ ا﹁︣اد︋  ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن︋ 

﹢د و ا﹎︣ ﹡﹢︨︀﹡︀ت ﹇﹠︡ و ا﹁️ ﹇﹠︡  ︧ـــ︣د﹎﹩ در آ﹡︀ن︫  ﹥ ا﹁ ﹨﹞﹫﹟ ا﹝︣ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣︋ 

﹢د. ﹠︀︠︐﹩ در ا﹁︣اد︫  ︀︻︒ ا︠︐﹑﹐ت︫  ︀︫︡ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋  ز︀د︋ 

 ﹩︀ت و︻︡ه ﹨︀ی ︾︢ا︻︀ ﹫﹢ه ز﹡︡﹎﹩، ا﹁︤ا︤﹫﹁ ️﹫﹛︀︺﹁ ︩﹊﹩ و ︑﹠︷﹫﹛︨  ا︮﹑ح︫ 

︣وز د︀︋️ در ا﹁︣اد ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. ﹢اب ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ از︋  و︠ 
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﹫﹞︀ر ﹢د﹝︣ا﹇︊︐﹩ و ا﹡﹍﹫︤ه︋  ︀﹡﹢اده و ﹨﹞︣ا﹨︀ن در︠   ︩︠﹆﹡ .3

 ﹤︣﹨ .️︨ردار ا﹢︠︣ ﹫﹞︀ر از ا﹨﹞﹫️ و︥ه ای︋  ︀﹡﹢اده در د︀︋️ و ﹝﹢﹁﹆﹫️︋   ︩︠﹆﹡

︀ را ﹁︣ا︑︣  ﹍﹫︣﹛؛︎   ︋﹉﹝﹋ ︀﹡︀︫ــــ﹫﹛ و از آ ︫ـــ︐﹥︋  ﹢د دا ︀ ا︵︣ا﹁﹫︀ن︠  ︐︣ی︋  را︋︴﹥︋ 

﹢ا﹨﹫︡ ﹋︣د.  ︠︣︐︺︣ ︊﹢دی د︀︋️ را︨  ﹎︢ا︫︐﹥ و رو﹡︡︋ 

.︡﹠﹨︡ ﹞︀ ا﹡﹍﹫︤ه︋   ︫﹤  ︋︿﹚︐﹞ ه ﹨︀ی﹢﹫  ︫︀ ︀﹡﹢اده ︀ دو︨︐︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  - ا﹁︣اد︠ 

 ﹅﹢︪ـــــــ ﹢ن و دا︫︐﹟ ︑︽︢﹥ ﹝﹠︀︨︉ و ورزش ﹋︣دن ︑ ︣ای ﹋﹠︐︣ل ﹇﹠︡︠  ﹞︀ را︋   ︫-

.︡﹠﹠﹋

.︡︣﹫﹍ ﹢﹡︡ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹨︀ را ︗︪﹟︋   ︫﹩﹞ ︉︗﹢﹞ ︀﹡آ -

﹞︀ ورزش ﹋﹠﹠︡.  ︫︀  ︋-

- ا﹁︧︣د﹎﹩ را ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡.

 ︀  ︋﹩︐ و ︡﹡︣︊  ︋﹟﹫ ﹞︀ از︋  - ﹎︣و﹨﹩ ﹨﹞︣اه و ︀﹝﹩ ︑︪ــ﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ ︑︀ ا︨︐︣س را در︫ 

﹢﹡︐︀ن را ا﹡︡ازه  ﹢ردن دارو﹨︀︐︀ن را ︀دآوری ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹫︤ان ﹇﹠︡︠  ﹝﹑﹞️، ز﹝︀ن︠ 

﹎﹫︣ی ﹋﹠﹠︡.

 ﹩︐را ﹤  ︋﹜﹨ ︦﹊︻︣ ︫ـ﹢﹡︡، ا﹝︀︋  ︫ـ﹍︣﹁﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹀﹫︡ وا﹇︹  ﹥ ︵﹢ر  ا﹟ روا︋︳︋ 

 ﹩﹞ ﹩﹝︗︀︑ ﹩﹠﹛ ︀ ــ﹢﹡︡. (﹝︓﹏ ا﹁︣ادی ﹋﹥︋   ︫﹏︡︊︑ «️︋︀د ︦﹫﹚︎» ﹤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 

﹫︀ده روی ر﹁︐﹩؟!) ︣ای︎  ﹢﹡️ ﹠︡ ا︨️؟ ︀ ا﹝︣وز︋  ︎︨︣﹠︡، ︻︡د ﹇﹠︡︠ 

︀ ﹡︤د﹊︀﹡︐︀ن  ︀︫﹫︡. ا﹨︡ا﹁︐︀ن را︋  ︭ـ﹩ دا︫︐﹥︋  ︪﹞ ︳︋روا ︡︀  ︋️︋︀︋︣ای در﹝︀ن د

 ﹤ ︨ـ️︋  ︫ـ﹊﹏ ا  ﹤ ﹤  ︋️︋︀د ︀  از ا﹠﹊﹥ ز﹡︡﹎﹩︋  ﹍︢ار︡ و ﹉ درک واـ︲ در﹝﹫︀ن︋ 

︐﹟ ︻﹑﹇﹥ دارد ا﹝︀ ﹝﹩ دا﹡︡   ︎﹉﹫﹋ ﹤ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل دو︨ــ️ ﹝﹟︋  آ﹡︀ ارا﹥ د﹨﹫︡.︋ 

﹥ ﹋︀ر  ︫ـــ﹞﹠︡ا﹡﹥ ای ﹋﹥ او︋  ﹢﹨ ﹏ دوری ﹋﹠﹛. راه ﹟︣﹫ــ ︀︡ از د︨ــ︣﹨︀ی︫   ︋﹟﹞ ﹤﹋

︨ـــ︐﹀︀ده  ﹢ن دارد ا ︣ ﹝﹫︤ان ﹎﹙﹢﹋︤︠  ︀دام ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣ ﹋﹞﹩︋  ﹎︣﹁︐﹥ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ از آرد︋ 

︧ـــــ️ ﹋﹥  ﹫﹡ ﹩︗︀﹫︐︪ـــــ﹍﹫︣ی ︻︀﹇﹑﹡﹥ ا︨️ و ا ﹫ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹋︀ر او ﹉ روش︎ 

 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︧ـــ︀س ﹎﹠︀ه ﹋﹠﹠︡. در ا ﹟︐  ︎﹉﹫﹋ ︣︵︀  ︠﹤ ︀﹡﹢ده︋  ــ︀ی︠  دو︨️ ︀ ا︻ـ︱

﹡﹫︀زی ﹡﹫︧️ ﹝﹟ ﹨﹛ در ا﹡︐︀ب ﹨︀ی ︑︽︢﹥ ام ا︫︐︊︀ه ﹋﹠﹛.

 

54

:︹︊﹠﹞diatribe.org



55

ام.اس ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ﹡﹫︧️ام.اس ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ﹡﹫︧️ام.اس ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ﹡﹫︧️
﹩﹝︫︀﹨ ︀﹝﹫︨



56

ام اس و ﹝︺﹙﹢﹜﹫️

︀ل ﹇︊﹏ ا﹟ ︑﹠﹢ع دارو﹩ و روش ﹨︀ی   ︨︡﹠ .️︨︪ـــ︣﹁️ ا ﹫ ︻﹙﹛ ﹝︡ام در ︀ل︎ 

 ︡︡︗ ︫︣ــــ︀︠﹥ و در﹝︀ن ﹨︀یام اس ز ︩ ︣ای ﹨︣︋  در﹝︀﹡﹩ ا﹝︣وز ﹡︊﹢د ا﹝︀ ا﹐ن ︋ 

﹥ ام اس در  ﹫﹞︀ر ﹝︊︐﹑︋   ︋﹤﹋ ﹜﹫﹢﹍  ︋﹤﹝﹚﹋ ﹉ ︀ و︗﹢د دارد. در ﹋﹏ ﹡﹞ــــــــ﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋ 

︪ـ﹍﹫︣ا﹡﹥ ا︨︐﹀︀ده  ﹫ ︡ ︀ ﹡﹥. ا﹎︣ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ داروی︎  ﹢ا﹨︫︡  ﹡︀️ د︀ر ﹝︺﹙﹢﹜﹫️︠ 

ــ︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ و ︑︽︢﹥ را  ︀︫ــ﹫︡ ︤﹫﹁ ︀﹢︑︣ا︎﹩ ﹋﹠﹫︡ و︨  ︨ـ︐︣س ﹡︡ا︫ــ︐﹥︋  ﹋﹠﹫︡ ︀ ا

 ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀ران﹝﹫  ︋﹤ ︪ـ﹥︋  ﹫﹝﹨ .﹜﹫︨︣﹡ ﹤︴﹆﹡ ﹟ا ﹤ ︣ای ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋  در︨️ ﹋﹠﹫︡︋ 

︫ـ︣ا︳ ا︨ــ️ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ از   ﹉ ن ام اس﹢ ︡︡ار﹡︣ ︨ـ️ از ︑﹑ش︋  ﹨﹫︙﹢﹇️ د

﹫︀﹠︡ ︗﹙﹢ی   ︋﹤﹋ ︣︐ ︨ـ️ و در﹝︀ن ﹨︀ی︋  ︫ـ﹟ ا ︣︋﹫︀﹫﹛. آ﹠︡ه رو  ︋︳︣ا  ︫﹟ا ︦︎

﹢د.  ﹫﹞︀ران ﹨﹛ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩︫  ﹡︀︑﹢ا﹡﹩︋ 

﹫︣د﹨﹩ ︋︀رداری و ﹝︭︣ف دارو  و︫ 

﹫﹞ـ︀ر ام اس   ︋︀ـــ﹣ال ا︮ـــ﹙﹩ در ام اس و︗ـ﹢د دارد. آ  ︨﹉ ـ︀رداری در ﹝ـ﹢رد︋ 

︫ـــ︣ا︴﹩ دارد ﹋﹥  ︀رداری ﹝﹠︀﹁︀ت ﹡︡ارد ا﹝︀   ︋︀ ﹙﹥. ام اس︋  ــ﹢د؟︋  ︀ردار︫  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

﹫﹞︀ران  ︣ای ا﹋︓︣︋  ﹩ دارو﹨︀︋  ︺ـ︱ ﹢د؛ ︋   ︫﹩﹞ ️ ﹢د و﹎︣﹡﹥ ﹋︀ر︨  ︋︐︣ ا︨️ ا︣از︫ 

︧ـ︐﹠︡. ا﹟ دارو﹨︀ ︑︀  ︳ ﹉ دارو﹨︀ ﹨ ﹢﹡︡ ﹝︓﹏ ا﹠︐︣﹁︣و﹡︀ ﹋﹥ در︠  ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩︫ 

︀ردار﹡︡ ﹡﹍︣ان  ︫ـ︡﹡︡ ﹋﹥︋  ︫ـ﹢﹡︡، ︺﹠﹩ ا﹎︣ ﹝︐﹢︗﹥  ﹇︊﹏ از ︀﹝﹙﹍﹩ ا︨︐﹀︀ده      ﹝﹩ 

︀رداری  ︭ـ︣ف ﹋︣ده ا﹡︡. ︐﹩ ا﹟ دارو﹨︀ ︑︡﹫︃﹥ دوره︋  ﹥ ︑︀ز﹎﹩ دارو ﹝  ︋﹤﹋ ︡﹡﹢︪﹡

︧︣ــــــــ︉  ︀رداری در︋  را ﹨﹛ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز ︑︀ ا﹟ ﹜︷﹥ ﹝︖﹢ز ا︨︐﹀︀ده در︋ 

ــ﹫︣د﹨﹩          ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹟ دارو﹨︀ را ا︨ــ︐﹀︀ده  FDA ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨ــ️. در ﹝﹢رد︫ 

︀﹐︨️. ا﹐ن ︑︀زه ﹝︖﹢ز   ︋﹩﹚﹫ ︧ـ﹉ ﹞﹙﹥ ام اس︠  ︀ن ر﹝︀ه اول زا﹞ ﹤ ﹋﹠﹠︡. در︨ 

︀ردار   ︋﹤﹋ ﹩﹝﹡︀ ﹫︣د﹨﹩ را ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.︠  ︭ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︣ف دارو در︫  ﹞
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 ﹐︀ ︀ دوز︋   ︋D  ﹟﹫﹞︀︐︀︮ــ﹩ ﹋﹠︡ و ︑﹢︮ــ﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ︀︡ ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی︠  ــ﹢د︋   ︫﹩﹞

 ﹤  ︋D  ﹟﹫﹞︀︐ــ︡ه ا﹎︣ و ︣ای او و ︗﹠﹫﹟ ﹝﹀﹫︡ ا︨ــ️ و ︔︀︋️︫  ــ﹢د ﹢ن︋  ا︨ــ︐﹀︀ده︫ 

︺︡ از دو ﹨﹀︐﹥ اول  ﹢د.︋  ﹥ ام اس ﹋﹛ ﹝﹩︫  ︧ـــــــــ﹉ ا︋︐﹑︋  ︡ه ر﹠در آ ︨︡︣  ︋﹟﹫﹠︗

︨ـ︐﹀︀ده  ﹥ او ﹝﹩ ﹎﹢︡ دارو را ا ︫ـ﹉︋  ︤ ︐︣ ا︨️ MRI ﹋﹠﹠︡. در ا﹟ ز﹝︀ن︎  زا﹞︀ن︋ 

 ﹤ ︧ـ︐﹥︋   ︋︀﹠د، ا﹢ ﹠﹍﹫﹟ داده︫  ﹫﹞︀ر داروی︨   ︋﹤  ︋︫︡︀ ﹋﹠︡ ︀ ﹡﹥. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡﹫︀ز︋ 

︨ـــ️ در ︵﹢ل  دارو﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ︀﹝﹙﹍﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋︣ده، دارد. ︐﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا

︀﹝﹢ش ﹝﹩   ︠﹩﹍﹚﹞︀ و ︻﹞︡︑︀ً ام اس در ︡﹨︡ ︀رداری ﹞﹙﹥ ای د︨ــــــــ️︋  دوران︋ 

︀﹝﹢ش ﹝﹩  ︨ـ﹢م︠  ﹥ ﹝︀ه دوم و  ﹢د ا﹝︀ در︨  ︀︡ ﹋﹞﹩ رو︫﹟︫  ﹥ ﹝︀ه اول︫  ︫﹢د. در︨ 

 ︳︣ا ︪ـــــ︐︣ ا︨️ ا﹝︀ ا﹎︫︣  ﹫  ︋﹤﹚﹝ ﹉︧ــــ︀ن ﹨﹛ ر﹝از زا ︡︺ ﹥ ﹝︀ه اول︋  ︫﹢د.︨ 

︋︀رداری را ا︣از ﹋﹠﹠︡ ا﹡︪︀اً ︻﹢د ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫️. 

﹢د، و︗﹢د  ﹥ ﹁︣ز﹡︡ ﹝﹠︐﹆﹏︫  ︡ر︋   ︎︀ ا﹨︡ از ﹝︀در﹢ از ﹡︷︣ ژ﹡︐﹫﹉ ژن ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ ﹋﹥︋ 

 ﹑︐︊﹞ ﹉ ﹤︗د. ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹁︀﹝﹫﹏ در﹢  ︫﹩﹞ ︣︐︪﹫  ︋﹩﹝﹋ ﹤︙ ﹡︡ارد ا﹝︀ ا︐﹞︀﹜︩ در︋ 

 ︡︀︊﹡ ﹟د ا﹝︀ ا﹢ ﹫︪ــــ︐︣ ﹝﹩︫   ︋︡﹡﹢ ﹥ ام اس ﹝︊︐﹑︫   ︋﹤﹊﹠︀ل ا﹝︐ام اس دار﹡︡ ا ﹤︋

︣ا︴﹩ ا︨️  ︧ـــ﹙﹥ را ﹋﹛ د︡ه ام. ام اس︫  ﹞ ﹟︀ران ا﹝﹫  ︋﹟﹫ ︋﹫﹞︀ر را ﹡﹍︣ان ﹋﹠︡.︋ 

﹢ا﹨︡  ﹢د ﹁︣د ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡︋  ﹥ ﹨︣︀ل︠  ︣آ﹝︡،︋  ︦ آن︋  ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از︎ 

﹫︪︐︣ ا︨️.   ︋︀﹨ ﹜﹡︀ ﹫︣. ر︧﹉ ام اس در ﹝︀دران و ﹋﹑ً در︠   ︠︀ ︫︡︀ ︋︙﹥ دا︫︐﹥︋ 

︫ـ︡ آ︀ د︠︐︣ او ﹡﹫︤ ام  ︀ ︡ه و ﹁︣ز﹡︡ د︠︐︣ی دا︫︐﹥︋  ﹥ ام اس،︫  ︦ ا﹎︣ ﹝︀در ﹝︊︐﹑︋   ︎

اس ﹝﹫﹍﹫︣د؟

︮ـــ︡ ام اس ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ا﹎︣ ﹝︀دری ام  ︀ ا︐﹞︀ل 96 در ︗﹢اب ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ د︠︐︣ او︋ 

﹫︪ــــــــ︐︣ از ﹁︣ز﹡︡ ﹝︀دری ا︨️ ﹋﹥ ام اس  ︴︣ ا︋︐﹑ در ﹁︣ز﹡︡ او︋   ︫︠︡︀ اس دا︫︐﹥︋ 

﹫﹙﹩ ﹡﹍︣ان ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹫︧️.   ︠︦ ﹫︪︐︣ ﹡︊﹢ده︎   ︋﹜﹨ ﹩﹚﹫ ﹡︡ارد ا﹝︀ ا︐﹞︀ل آن︠ 
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ا︠︐﹑﹐ت ︻﹞﹙﹊︣د ︗﹠︧﹩ در ام اس

︧ـ﹫︣﹨︀﹩ ﹋﹥ در  ︭ـ︊﹩ دار﹛ و ﹝ ︧ـ︐﹛ ︻ ﹫  ︨﹤ ﹫﹞︀ری ام اس ﹞﹑ت ﹝︐︺︡د︋  در︋ 

︧ـ﹩ ا︨︐﹀︀ده        ︧ـ﹩ ︀ ا︻﹞︀ل ︗﹠ ﹠︗ ﹜︐︧﹫  ︨﹩﹍︐﹫﹍﹡︣ا ︣ای︋   ︋﹩︊︭︻ ﹜︐︧﹫︨

﹑﹋︀ و   ︎﹤﹊﹠ا ﹤ ︧ــــــــ︐﹥︋   ︋︿﹚︐﹞ ︀ران﹝﹫ ﹢د، ﹎︀ه آ︨﹫︉ د︡ه ا﹡︡. در︋   ︫﹩﹞

︀︫︡ ا﹡﹢اع ﹝︐﹙﹀﹩ از ا︠︐﹑ل را دار﹛، از ﹋︀﹨︩ ﹝﹫﹏  آ︨﹫︉ ﹨︀ی ︻︭ــ︊﹩ ﹋︖︀︋ 

﹢د︫︀ن و  ︀ص︠  ︧ـــ﹩ ︑︀ ﹋︀﹨︩ ︻﹞﹙﹊︣د ︗﹠︧ــــ﹩ ﹋﹥ ﹨︣﹋︡ام در﹝︀ن ﹨︀ی︠  ﹠︗

 ﹟︭ـــ︊﹩ ا ﹫︧ــ︐﹛ ︻ ﹥ ︗︤ آ︨﹫︉ د︡ن︨  ﹢د︫︀ن را دار﹡︡. ا﹝︀︋  ︋︣︠﹢رد﹨︀ی︠ 

﹫﹞︀ران  ﹢د. ا﹝︀ در ﹡︀️ از︋  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ا﹁︧︣د﹎﹩ و دارو﹨︀ ﹨﹛ ﹡︀︫﹩︫ 

﹍﹫︣﹡︡ ︺﹠﹩ ﹝﹢︲ــــــ﹢ع را ر﹨︀ ﹡﹊﹠﹠︡ و از  ︫ـــــ﹉ ﹋﹞﹉︋  ︤ ︠﹢ا﹨︩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ از︎ 

 ﹤ ﹫﹞︀ر دا︫︐﹛ ﹋﹥︋   ︋︡﹠ ًا︠﹫︣ا .︡﹠﹨︡ ﹥ آ﹡︀ ﹡︪︀ن︋  ﹢ا﹨﹠︡ را﹨﹩︋  ﹢د︋   ︠﹉︫︤︎

﹥ ام اس ﹋﹥  ﹥ ﹝︊︐﹑︀ن︋   ︋.︡﹠︐﹁︣﹎ ﹜﹨ ﹩︋﹢ ︡﹡︡ و ﹡︐﹫︖﹥︠  اورو﹜﹢ژ︧️ ار︗︀ع︫ 

︣م و   ︫︣︵︀  ︠﹤ ﹢د را︋  د︀ر ا﹟ ﹝︪﹊﹏ ﹨︧︐﹠︡ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩︠ 

.︡︀ور﹫﹡ ﹟﹫︀ ︠︖︀﹜️ ﹋︪﹫︡ن︎ 

 

﹋︀﹨︩ ︀﹁︷﹥ در ام اس

 ﹩﹞ ﹜﹋ ﹩︐︠︀﹠ ﹢د و ﹨﹛ ﹇﹢ای︫  ﹫︪ــــــــ︐︣ ﹝﹩︫   ︋︉︣︑ ﹜﹨ ︀ری﹝﹫  ︋︩ا﹁︤ا ︀︋

 ﹩︐︠︀﹠ ﹙﹊﹥ ﹇﹢ای︫  ︣ود ﹋﹥ ا︮﹑ ا﹟ ︵﹢ر ﹡﹫︧️ ︋  ︫﹢د. ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ︻﹆﹏ از د︨️︋ 

﹠﹢ا﹩ و  ︣و︨﹥ د︡اری ، ︫  ︧ـــ﹙﹥ و︎  ﹞ ﹏ ︣ای  ︋️︨︀﹨ ﹩︀﹡ای از ︑﹢ا ﹤︻﹢﹝︖﹞

 ﹤﹚︧ـــــ ﹞ ﹟︣ای در﹝︀ن ا  ︋﹩︮︀ ﹢د. ﹨﹠﹢ز داروی︠   ︫﹩﹞ ︡﹠﹋ ﹤﹋ ️︨︀﹞ ﹤︷﹁︀

 .︡﹡︣﹫﹍ ﹫︪ــ︣وی ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ را︋  ︧ـ️ ا﹝︀ دارو﹨︀ی ام اس ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗﹙﹢ی︎  ﹫﹡

︀ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ا﹝︀  ﹠︀︠︐﹩ ﹨﹛ دارد︎  ︪ـــــــ﹩︫  ︊﹡روش ﹨︀ی ︑﹢ا ﹤︷﹁︀ د﹢︊ ︋︣ای︋ 

︪ـ︡ه ا︨️. ﹉ راه ﹨﹛ ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹊﹞﹏ ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ﹝︓﹏ ﹋﹠︡ر  ﹨﹠﹢ز ﹝︺﹞﹢ل ﹡

و ز︻﹀︣ان ا︨ــــــ️ ﹋﹥ در ﹝︴︀﹜︺︀ت دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ ﹝﹢رد︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ و 

﹫﹞︀ران ام  ــ﹩︋  ︺ـ︱  ︋﹤  ︋﹜﹨ ︣﹝ــ﹩ از دارو﹨︀ی آ﹜︤ا︱︺  ︋.︡﹠︫︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹣︔︣︋ 

﹫﹞︀ری دا︫︐﹛ ﹋﹥ ︑︀ ﹝﹆︴︹ ﹜﹫︧ــ︀﹡︦ ر﹁️   ︋﹜﹡︤ اس ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. ﹉ ﹝︓︀ل ︗︀﹜︉︋ 

︡﹨︡ و و﹇︐﹩ از او ام آر آی ﹎︣﹁︐﹫﹛ ﹉ ﹡﹫﹛ ﹋︣ه از ﹝︽︤ را  ︧ـــــــــ️ ادا﹝﹥︋  و ﹡︐﹢ا﹡

︡ون ﹉ ﹡﹫﹛ ﹋︣ه از ﹝︽︤ ︑︀ ﹜﹫︧ــــ︀﹡︦  ︨︣﹫︡﹡︡ ︴﹢ر︋  ︡ر و ﹝︀درش︎  ﹡︡ا︫️.︎ 

︧ـــ︐﹥ ﹁︺︀﹜﹫️  ︀﹜﹛ ﹝︽︤ ︑﹢ا﹡ ︧ـــ﹞️ ﹨︀ی︨  ︗﹙﹢آ﹝︡ه؟ ا﹟ ︻︷﹞️ ﹝︽︤ ا︨️ ﹋﹥ ﹇

﹍﹫︣د.  ﹥ ︻︡ه︋  ︩ ﹨︀ را ﹨﹛︋   ︋︣︀︨



︫︤﹊﹩ ︑︣ان ﹎﹀️:  ︪ـ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ﹫﹞︀ر︀ی ﹎﹢ارش و ﹋︊︡ دا﹡ ︪ـ﹊︡ه︋  ︥و﹨  ︎﹢ ︻ـ︱

 ﹤ ︪ـــــــ︐︣ از ز﹡︀ن در ﹝︺︣ض ا︋︐﹑︋  ﹫ ︪ـــــــ︀ن ﹝﹫︡﹨︡ ﹋﹥ ﹝︣دان︋  ﹡︐︑ ︕︀﹆﹫﹆︀ت ﹡

︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋︊︡ی ﹇︣ار دار﹡︡.

︡: ﹡︐︀︕ ا︑ ﹟﹆﹫﹆︀ت  ︭ــــــ﹢ص ︀دآور︫   ︠﹟در ا ﹩﹡︀د﹋︐︣ ﹡︀︮︣ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ در

﹫︪︐︣ رخ ﹝﹩ د﹨︡. ︀ل︋  ︀﹐ی ۵٠︨   ︋﹟ ﹡︪︀ن داده ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در︨ 

﹥ ﹋︊︡ ︣ب در ا﹟ ا﹁︣اد آ﹡︤﹛ ﹨︀ی ﹋︊︡ی  ︀ ا︋︐﹑︋  ﹥ ا﹠﹊﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن︋  ︫ـــ︀ره︋  ︀ ا وی︋ 

 ︡︊﹋ ﹤ ︣ ا︋︐﹑︋  ︫ـــ﹢﹡︡، ا﹁︤ود: ا﹋︓︣ ا﹟ ا﹁︣اد ︻﹑وه︋  ︀رج ﹝﹩  ︨ـــ︴ ﹡︣﹝︀ل︠  ﹨﹛ از 

︨ـ﹫︣وز   ﹤  ︋︣︖﹠﹞ ️︀﹡ ع در﹢ ﹢﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢ـ︲ ︤ر﹎﹩ ︵︀ل ﹡﹫︤ ﹝﹩︫  ︣ب د︀ر︋ 

﹢د. ︣︵︀ن ﹝﹩︫  ﹋︊︡ی و در ﹝﹢اردی،︨ 

︫︤﹊﹩ ︑︣ان،  ︪ـــ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹎﹢ارش و ﹋︊︡ دا﹡ ︪ـــ﹊︡ه︋  ︥و﹨ ︻︱ــ﹢︎ 

︀﹡﹢اده ﹨︀ ︑﹢︮﹫﹥   ︠﹤ ︪ـــــ﹊﹑ت ﹋︊︡ی در ا﹁︣اد ا︻﹑م و︋  ︣وز ﹝ ︀ز︋  ︀﹇﹩ را ز﹝﹫﹠﹥︨ 

︀ر ﹡﹫︀ور﹡︡.   ﹢د را ︀ق︋  ﹋︣د ﹋﹥ ﹁︣ز﹡︡ان︠ 

﹫︐︤ا، ﹨﹞︊︣﹎︣ و  ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ در︀﹡﹩ ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︭︣ف ا﹡﹢اع ﹁︧️ ﹁﹢د﹨︀ ﹨﹞︀﹡﹠︡︎ 

ــ﹊︐﹥ ﹇﹙︊﹩      ︨︣︴ ︣وز︠  ــ︊︉︋  ︨ـ︦ و ︾︢ا﹨︀ی ︣ب︨  ︨ـ︣خ ﹋︣ده،  ︨ـ﹫︉ ز﹝﹫﹠﹩ 

 ﹤  ︋﹏︀﹝︑ د﹨︡. ا﹎︣ ﹁︣دی ﹩﹞ ︩︪ـ﹊﹑ت ﹋︊︡ی را ﹨﹛ ا﹁︤ا ︣وز ﹝  ︋︣︴ ﹢د و︠   ︫﹩﹞

️ و د︫﹢ار ا︨️.   ﹢د ا﹁︤ا︩ د﹨︡، ا︮﹑ح آن︨  ︡ن︠  ﹝﹢اد ﹇﹠︡ی را در︋ 

﹝︣دان ︋﹫︪︐︣ از ز﹡︀ن در ﹝︺︣ض ا︋︐﹑ ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ﹋︊︡ی ﹇︣ار دار﹡︡﹝︣دان ︋﹫︪︐︣ از ز﹡︀ن در ﹝︺︣ض ا︋︐﹑ ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ﹋︊︡ی ﹇︣ار دار﹡︡
︻︱﹢ ︎︥و﹨︪﹊︡ه ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹎﹢ارش و ﹋︊︡:

﹝︣دان ︋﹫︪︐︣ از ز﹡︀ن در ﹝︺︣ض ا︋︐﹑ ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ﹋︊︡ی ﹇︣ار دار﹡︡
︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ︗︊︀ر︎﹢ر 59



 ︀﹨ ﹢﹚ ﹊﹛ و︎   ︫﹤﹫︀﹡ در ﹩﹇︀ ﹤﹋ ﹩︀﹡︭ــــ﹢ص آ  ︠﹤ وی ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د: ا﹁︣اد ︀ق︋ 

﹫﹞︀ر︀ی ﹋︊︡ی و   ︋︣︴ ︪ـ︐︣ در ﹝︺︣ض︠  ﹫  ︋︡﹠︐︧﹨ ︣︾﹐ ﹤﹋ ﹩﹡︀︧﹋ ﹤ دار﹡︡ ﹡︧︊️︋ 

︵︀ل ﹇︣ار دار﹡︡.  
 

︫︤﹊﹩ ︑︣ان ادا﹝﹥  ︪ـ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹎﹢ارش و ﹋︊︡ دا﹡ ︪ـ﹊︡ه︋  ︥و﹨  ︎﹢︱︻

︧ـ︀︨﹫︐﹩ در   ︹︣ ﹥ ︻﹙️ وا﹋﹠︩ ﹨︀ی︨  ︧ـ️ ﹋﹥︋  داد: آ﹡︀﹁﹫﹑﹋︧﹩ ︻︀ر︲﹥ ای ﹨

﹥ ﹊︊︀ره د︀ر  ︨ـــ﹫﹙﹫﹟︋   ﹩﹠ ︀ ︑︤ر﹅ آ﹝︍﹢ل︎  ︋︡ن رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا﹁︣ادی ﹋﹥︋ 

 ︩﹫﹡ ️﹚︻ ﹤ ﹢﹡︡ و ︀ ا﹁︣ادی ﹋﹥︋   ︫﹩﹞ ﹩﹍﹀ ﹢ک و︠  ا﹡﹆︊︀ض ︻︱﹑ت ﹙﹅ و ﹡︀ی،︫ 

  .︡﹡﹢ ز﹡︊﹢ر د︀ر وا﹋﹠︪︀ی  ﹩︐﹫︨︀︧︀د ﹝﹩︫ 

﹫﹞︀ری   ︋﹟ا︨️؟ ﹎﹀️: ا ︣︢ ﹫﹞︀ری در﹝︀ن︎   ︋﹟ا ︀ال ﹋﹥ آ﹢  ︨﹟ا ﹤  ︋︨︀ وی در︎ 

 ️︑ ︀ر﹝﹫ ﹢د و︋  ﹫﹞︀ری زود ︑︪ــــ﹫︬ داده ︫  ︣ط آ﹡﹊﹥︋   ︫﹤ ︢︣ ا︨️،︋  در﹝︀ن︎ 

در﹝︀ن ﹇︣ار ﹎﹫︣د.

﹫﹞︀ری در د﹡﹫︀ رو﹡︡ ︵︊﹫︺﹩ را ︵﹩ ﹝﹩   ︋﹟ع ا﹢﹫ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ در︀﹡﹩ ا︸︀ر دا︫️:︫ 

︀︣ ﹋︪﹢ر﹨︀︨️.   ﹋﹠︡ و در ا︣ان ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︨︡ 

﹥ ﹝︣دم ︑﹢︮﹫﹥ ﹋︣د ﹋﹥ از ﹝︭︣ف  ﹢د︨︣ا﹡﹥ دارو﹨︀ ا︫︀ره و︋  ﹥ ︻﹢ارض ﹝︭︣ف︠  وی︋ 

﹢دداری ﹋﹠﹠︡. ︠﹢د︨︣ا﹡﹥ دارو﹨︀︠ 

︫︤﹊﹩ ︑︣ان ︑︀﹋﹫︡  ︪ـ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹎﹢ارش و ﹋︊︡ دا﹡ ︥و﹨︪﹊︡ه︋   ︎﹢︱︻

︀︫ــ︡ و  ﹥ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹥︋  ﹋︣د: ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︻﹢ارض ︗︊︣ان ﹡︢︎︀︣ی را︋ 

︣﹨﹫︤ ﹋︣د. ︡ت از آن︎   ︫﹤  ︋︡︀︋

︨ـ﹙﹢ل ﹨︀ی  ︫ـ︡ن ︣︋﹩ در  ︫ـ︐﹥  ︀︺﹩ در ︗︀﹝︺﹥ ا︨️. ا﹡︊︀ ﹫﹞︀ری︫  «﹋︊︡ ︣ب︋ 

︣وز ا︠︐﹑ل در  ــ﹢رت︋  ︫ـ﹢د و در︮  ︨ـ﹙﹢ل ﹨︀ ﹝﹠︖︣   ﹟︀ب ا︐﹛ا ﹤ ﹋︊︡ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

﹢د.» ︣وز ﹋︊︡ ︣ب ﹝﹩︫  آن، ︣︋﹩ در ﹋︊︡ ر︨﹢ب ﹋︣ده و ﹝﹢︗︉︋ 
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 ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏



︋︣﹎︤اری ︎︀﹡︤د﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹨﹀︡﹨﹞﹫﹟ 

 TIF ﹩﹚﹚﹝﹛︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹀﹠﹋

 TIF ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ و ﹨﹀︡﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋  ︎︀﹡︤د﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋ 

 .︡ ︣﹎︤ار︫  ﹢رت ﹝︖︀زی︋   ︮﹤ ︀ل ︗︀ری و︋  آذر﹝︀ه︨ 

 ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ دا﹡︩ و ︑︊︀دل ﹡︷︣ در ︴︨ـ ︀ ﹨︡ف ار︑﹆︀ی  در ا﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹋﹥︋ 

︫ـــ︐﹩ و  ︡ا ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی︋  ــ﹢︻︀︑﹩ از ︗﹞﹙﹥︋  ــ︡ ﹝﹢ـ︲ ︋︣﹎︤ار︫ 

︣ای ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.  ︋︡︡︗ ﹩﹡︀﹞روش ﹨︀ی در

︀زی ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳  ﹫﹞︀ران و ︸︣﹁﹫️︨  ﹥ ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑﹞︣﹋︤ و︥ه︋ 

 ﹟︡ه در ا ︫︤﹊︀ن از د﹍︣ ﹝﹢ارد ﹝︴︣ح︫  ︭ـــ︭ــــ︀ن و︎  ︐﹞ ︩﹡دا ︴ و ار︑﹆︀ی︨ 

﹢د.   ︋️︧︪﹡

 ﹤ ︀ و︗﹢د ﹝︪ــ﹊﹑ت︋  ︡ ︑︀ ﹨﹞﹥ ﹝︀︵︊︀ن︋  ︣﹎︤ار︫  ﹢رت ﹝︖︀زی︋   ︮﹤ ا﹟ ﹡︪ــ︧ــ️︋ 

ــ﹢ری ﹁︺︀ل  ︐﹢ا﹡﹠︡ از ا﹇︭ــ﹩ ﹡﹆︀ط ︗︀ن در آن ـ︱  ︋︣﹀  ︨️︡ود﹞ و︗﹢د آ﹝︡ه و

.︡﹠︫︀ دا︫︐﹥︋ 

 ﹜﹨ (TIF) ﹩﹝︨﹐︀︑ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

︀ز﹡﹍︣ی ﹇︣ار ﹎︣﹁️.  ︡ ﹋﹥ ︵﹩ آن ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن ﹝﹢رد︋  ︋︣﹎︤ار︫ 

﹢د  ︪ـ﹠︀دات و ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ات︠  ﹫  ︎﹤﹋ ︡ ﹢ا︨︐﹥︫  در ا﹟ ﹡︪︧️ از ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢︠ 

﹩ ا﹇︡ا﹝︀ت  ﹩ و ﹋﹫ـ﹀ ︣ح ﹋﹠﹠︡ ︑︀ رو﹡︡ ﹋ـ﹞ ︣︑︊︳ ﹝ـ︴ ︊﹢د رو﹡︡ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ـ﹝ ︣ای︋  را︋ 

︡ه ﹨﹞︙﹠︀ن در و︲︺﹫️ ﹝︴﹙﹢ب ﹇︣ار ﹎﹫︣د.   ا﹡︖︀م︫ 
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︑﹞︀س ︋︀ ﹝︀:
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