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︨﹟ ︨︣د︋﹫︣

︧﹫︀ری  ﹥ روی︋  ﹫﹢﹡︡ ︻︱﹢ در ︗︀ن، دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ ارز︫﹞﹠︡ی ا︨️ ﹋﹥ در︙﹥ ا﹝﹫︡ را︋  ﹢زه︎ 

﹫﹢﹡︡ ︻︱ـــــــــ﹢ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹊﹩ از  ﹫﹞︀ران د︀ر ﹡︀ر︀︨﹩ ا﹡︡ا﹝︀ی ﹫︀︑﹩ ﹎︪ـــــــــ﹢ده ا︨️.︎  از︋ 

︀ ︗︤﹍︀﹟ ﹋︣دن ︻︱ـــ﹢ ﹡︀ر︨︀  ︗︢ا︋︐ ﹟︣﹢زه ﹨︀ی ︗︣ا﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︵﹩ آن ︗︣اح ﹇︀در ا︨️︋ 

 ︀ ﹫︪ــــ︣﹁️ دا﹡︩ و ﹁﹠︀وری︋  ︣﹎︣دا﹡︡.︎  ﹥ او︋  ︀﹜﹛، ﹫︀ت را︋  ︀ ︻︱ـــ﹢ی︨  ﹫﹞︀ر︋  ︀ ازد︨️ ر﹁︐﹥︋ 

 ﹟﹢﹡ ︀ی﹡︀﹞و در ﹩︀ی ︗︣ااز ︻﹞﹏، ار︑﹆︀ی رو︫ــــــــــــــــ ︡︺ ︋︊﹢د ﹝︣ا﹇︊︐︀ی ﹇︊﹏، ﹫﹟ و︋ 

﹫﹢ ه﹨︀ی   ︫﹤ ﹫﹢﹡︡ ︻︱ـــ﹢ را︋  ﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ا︻﹞︀ل ︗︣ا﹩ ا﹁︤وده و︎   ︋،﹩﹠﹝︧ـــ︐﹛ ا﹫ ﹝︀ر﹋﹠﹠︡ه︨ 

 ،︀︭︭ـ︑ ﹤﹋ ️︨︡ه ا﹫︙﹫ ﹫﹢﹡︡ ︻︱﹢ ﹁︣آ﹠︡ی︎  ︀︠︐﹥ ا︨️.︎  ︡ل︨  ︀ ﹋﹞︐︣﹟ ︻﹢ارض︋  ا﹞﹟ و︋ 

 ﹟د﹨﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹞︀دی ا︨️ ﹋﹥ ا ﹤﹡︀︐︊︫﹢ ︣ای ا﹡︖︀م آن ﹐زم ا︨️.︠  ﹝︀ر︑︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝︐﹠﹢︻﹩︋ 

 ﹏︮︀ ﹤ ︧ـ﹫︀ر︋   ︋️﹫﹆﹁﹢﹞ ︀ ︧﹫︀ر ارز﹡︡ه ا︣ا﹡﹩،︋  ﹥ ﹨﹞️ ا︨︀︑﹫︡ و ﹝﹆﹆︀ن︋  ﹝﹛ در ﹋︪﹢ر ﹝︀،︋ 

︓︀ و ︀﹜︪ـ︀ی ﹁︣اوا﹡﹩ در   ︋︀ ﹫﹢﹡︡ ︻︱ـ﹢︋  ︣ ﹢زه ︻﹙﹞﹩، ﹝﹢︲﹢ع︎  ﹡︪ـ︧ـ︐﹥ ا︨️. ا﹝︀ ︻﹑وه︋ 

 ︣︀﹢زه ﹨︀ ﹨﹞︣اه ا︨️. در  ﹠︀︨﹩، روا﹡︪ـ﹠︀︨﹩ و︨  ﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢ع ا︠﹑ق، ﹆﹢ق، ︗︀﹝︺﹥︫ 

︡ا︫️،  ︡ ه﹨︀ی ﹋﹥ وزارت︋  ︀ل 1379 و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ارز﹡ ﹫﹢﹡︡ ا︻︱ـ︀ در︨  ﹋︪﹢ر ﹝︀، ︑︭﹢︉ ﹇︀﹡﹢ن︎ 

ـــ︀︣ د︨ـــ️ ا﹡︡ر﹋︀ران در د﹨﹥ ﹨︀ی ا︠﹫︣ در ︑﹆﹢️ ﹁︣ا﹨﹛ آوری  ︫︤ـــ﹊﹩ و︨  در﹝︀ن و آ﹝﹢زش︎ 

︀﹐﹡﹥ در دو د﹨﹥ ا︠﹫︣   ︨︡﹡﹢﹫ ﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡﹫︡ه ا﹡︡، ر︫︡ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ را در ﹝﹫︤ان︎  ︻︱ــــــــــ﹢︋ 

︣︠﹩ ﹡﹊︀ت در ا︗︣ای ﹇︀﹡﹢ن، از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹠︭ـــ︣  ︡ن︋  ﹢﹛ ﹤﹡︀︐︊︫︀ظ︫  ︋︡﹡︊︀ل دا︫︐﹥ ا︨️.︠ 

 ︡﹫︀︑ ﹜﹫︑ از ︡﹡﹢﹫ ﹢دن ︑﹫﹛︎  ﹫﹞︀ر︨ـ︐︀﹡︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ دو﹜︐﹩، ︗︡ا︋  ﹫﹢﹡︡ در︋  ︋﹢دن ا﹝﹊︀ن ا﹡︖︀م︎ 

︣وز  ﹥ ﹎﹫︣﹡︡﹎︀ن ︾﹫︣ا︣ا﹡﹩، ﹝︀﹡︹︋  ﹋﹠﹠︡ه ﹝︣گ ﹝︽︤ی و ﹝﹞﹠﹢︻﹫️ ا﹨︡ای ︻︱ــــــــ﹢ ا︣ا﹡﹫︀ن︋ 

﹫﹢ع  ﹥ د﹜﹫﹏︫   ︋،﹤﹫﹚﹋ ︡﹡﹢﹫ ︡ه ا︨️. در ﹝﹢︲﹢ع︎   ︫︣﹍︣ا︠﹑﹇﹩ د﹫︾ ﹏︀︀ق ︻︱ـــ﹢ و ﹝︧ــــ︀﹇

︋﹫︪ـ︐︣ ﹡︀ر︀︨﹩ ﹋﹙﹫﹥ و ا﹝﹊︀ن در︀﹁️ ︻︱ـ﹢ از ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡ه ز﹡︡ه، ﹝︧ـ︀﹏ ا︠﹑﹇﹩ ﹎︧ـ︐︣ده ︑︣ی 

﹫﹞︀ران  ︧﹫︀ری از︋  ︣ا︨︣ ︗︀ن︋  ﹥ ︑﹢︗﹥ ا﹁︤ون ︑︣ی دارد.ا﹝︀ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در︨  و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹡﹫︀ز︋ 

﹢د را از  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹋﹞︊﹢د ︻︱ـــــ﹢ و ︻︡م ﹁︣ا﹨﹛ آ﹝︡ن آن در ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨︉، ︗︀ن︠   ︋،︡﹡﹢﹫ در ﹡﹢︋️︎ 

 ﹜دار ︡﹡﹢﹫ ﹫﹞︀ر ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︎  ﹠︀︋︣ آ﹝︀ر ﹝﹢︗﹢د، ︡ود 2۵000︋  د︨️ ﹝﹩ د﹨﹠︡. در ﹋︪ـــ﹢ر ﹝︀ ﹡﹫︤︋ 

︡ن ︻︱ـــــــ﹢، ا﹝﹊︀ن ادا﹝﹥ ﹫︀ت  ﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م ﹁︣ا﹨﹛︫  ︴﹢ر ﹝︐﹢︨︳ روزا﹡﹥ 10 ﹡﹀︣ از آ﹡︀ن︋   ︋﹤﹋

﹫﹢﹡︡» ﹡︪ــــ︀ن ﹝﹫︡﹨︡،  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︔︊️ ا﹨︡ای ︻︱ــــ﹢ و︎  ﹡﹞﹩  .︡﹠︋︀﹠︀﹡︙﹥ ا︵﹑︻︀ت «︀︎﹍︀ه︋ 

︧ــ﹫︀ری از   ︋﹤ ︡ه در ا︣ان ﹨﹛ از د﹨﹠︡ه ︗︧ــ︡ و ﹨﹛ د﹨﹠︡ه ز﹡︡ه، ﹡︧ــ︊️︋  ﹫﹢﹡︡ ا﹡︖︀م︫  ﹝﹫︤ان︎ 

︣ ا︨︀س   ︋.﹜آ︨﹫︀ و︲︺﹫️ ﹝︴﹙﹢ب ︑︣ی دار ﹤﹆︴﹠﹞ ︀ ︀﹫﹟ ا︨️ ﹨︣﹠︡ در ﹝﹆︀︧ــ﹥︋  ﹋︪ـ﹢ر﹨︀︎ 

︀ل 2019 در ا︣ان  ︀﹍︀ه، ﹝﹫︤ان ا﹨︡ای ︻︱ـ﹢ از ︗︧ـ︡ (﹝︣گ ﹝︽︤ی) در ﹋︪ـ﹢ر در︨   ︎﹟ا︵﹑︻︀ت ا

﹢ده ا︨ــــــ️؛ در   ︋pmp 10٫93 ︡ود از د﹨﹠︡ه ز﹡︡ه ︡﹡﹢﹫ 1۴٫3۴ ﹡﹀︣ در ﹝﹫﹙﹫﹢ن pmp و ﹝﹫︤ان︎ 

︀﹐ی ۵0 (د﹨﹠︡ه ز﹡︡ه  ︀﹐ی ۴9 (د﹨﹠︡ه ︗︧ـ︡ در ا︨︍︀﹡﹫︀) و︋  ︣︠﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀︋  ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا﹟ ر﹇﹛ در︋ 

﹫﹢ه  ﹢د،︫  ﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ و ز﹝﹫﹠﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩︠   ︋︀﹠  ︋︿﹚︐﹞ ده ا︨️. ﹋︪ــــــ﹢ر﹨︀ی﹢ در ﹋︣ه ︗﹠﹢︋﹩)︋ 

 ︡﹠︣﹨ .︡﹡︀ب ﹋︣ده ا︐﹡︡ی در د︨︐︣س ا﹡﹢﹫ ︣ای ا﹁︤ا︩ ﹝﹫︤ان ︻︱ــــــــ﹢︎  ﹨︀ی ﹝︐﹞︀︤ی را︋ 

︀ز︨︀︠︐﹩   ︋﹩﹊︫︤ ︀﹁️ و︎   ︋﹩︨︡﹠﹞ ،︀دی﹫﹠ ﹙﹢﹜︀ی︋  ︑﹆﹫﹆︀ت ﹎︧︐︣ده ای در ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده از︨ 

︡ه ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز ︀﹜︪ـ︀ی ︻﹙﹞﹩ و ا︠﹑﹇﹩   ︫﹏︮︀ ﹩︋﹢ ﹫︪︣﹁︐︀ی︠  در د﹡﹫︀ در ︀ل ا﹡︖︀م ا︨️ و︎ 

 ︣︷﹠ ︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ا︨ـــ️. ﹜︢ا︋  ﹫﹞︀ران︋  ﹥ ا︨ـــ︐﹀︀ده ﹋︀ر︋︣دی از آ﹡︀ در در﹝︀ن︋  ز︀دی ︑︀ ر︨ـــ﹫︡ن︋ 

﹫﹢﹡︡ از ﹝︣گ ﹝︽︤ی، ︑︪ـ﹢﹅ ا﹨︡ای  ︭ـ﹢ص︎  ﹫︪ـ︐︣ ︻﹞﹢م ﹝︣دم در︠  ﹝﹫︨︣︡ ﹨﹞︙﹠︀ن آ﹝﹢زش︋ 

︀ ﹡︷︀ر︑︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و  ﹫﹢﹡︡ از د﹨﹠︡ه ز﹡︡ه ︾﹫︣︠﹢︪ــــــــ︀و﹡︡︋   ︎﹤﹞︀﹡︣ ﹡﹢ع دو︨︐︀﹡﹥ و ا︗︣ای︋ 

﹫﹞︀ران ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ﹥ ﹨︡ف ︢ف ﹁︨︣ـــ️ ا﹡︐︷︀ر︋  ︣︐﹟ را﹨︀ی د︨ـــ︐﹫︀︋﹩︋  ا︠﹑﹇﹩ د﹇﹫﹆︐︣،︋ 

 .︡﹠︫︀  ︋﹢︱︻ ︡﹡﹢﹫︎

﹫︪ـــــــ﹍﹫︣ی و ﹥ در ﹢زه ﹨︀ی  ︀ ︑﹢︨︺﹥ و ︑︣و︕ ز︐︠︀︨︣︀ی ﹐زم ﹥ در ﹢زه︎  ا﹝﹫︡ ا︨️︋ 

.﹜﹫︫︀ ﹑﹝️ در ﹋︪﹢ر ︻︤︤﹝︀ن︋  ︀﹨︡ ا︻︐﹑ی︨  ﹝︐﹙︿ در﹝︀ن،︫ 
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آیت هللا ھاشمی: ورزش برای بیماران خاص 
 یک اولویت و ضرورت است

︀ ︗﹞︺﹩ از  ﹞︧ــ﹩ در د︡ار︋  ︱ـ︣ت آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ـ﹠︖︀﹡﹩ در روز ـ︀ر︫﹠︊ـ﹥ 13 ارد︊︪ـــ️ ﹝︀ه 138۵ ﹨︖︣ی︫ 

 ﹤  ︋️﹞︡ ﹥ ﹨﹞﹠﹢ع ا︣اد و ︑﹢﹁﹫﹅︠  ︀ب ﹋﹞﹉︋  ﹫︀﹡︀︑﹩ در︋  ﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــــ︀،︋  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ا︻︱ـــ︀ی ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش︋ 

︫︣﹞︣د﹡︡.  ︋﹩﹛︀ز﹝﹠︡ان را ﹁︣︮︐﹩ ا﹫﹡

︪ــ﹩ از ﹝︣دم ا︨️.  ︀ص ﹝︪ـ﹊﹏ وا﹇︺﹩︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︐︣ از ﹝︀ ﹝﹫︡ا﹡﹫︡ ﹋﹥︋   ︋︀﹝ ا︪ـ︀ن در ا﹟ د︡ار ﹁︣﹝﹢د﹡︡: ﹨﹞﹥︫ 

 ﹩︋﹢ ︡ا و و︨ـ﹫﹙﹥︠  ︣ای ﹋﹛ ﹋︣دن ﹨﹞﹥ آ︨﹫︉ ﹨︀ ﹝︣︲ـ﹩ ر︲ـ︀ی︠   ︋︀﹡آ ﹤ ︡﹝️ ﹋︣دن︋  در ﹨﹞﹥ د﹡﹫︀ ﹨﹛ ﹠﹫﹟ ا︨️ و︠ 

︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ﹝︧ــــــــــ ﹜﹫︷﹠︑ ﹤﹚﹆﹢ق  ︀︵︣ آن︮   ︠﹤ ﹞︀ ﹋﹥ ا﹝︣وز︋  ︩ ﹋︀ر︫   ︋﹈ .️︨︡او﹡︡ ا  ︠﹤ ︋︣ای ︑﹆︣ب︋ 

﹥ ﹨﹞﹥ ا﹨︡اف  ︡ا ﹋﹠︡ ︑︀ ر︨ـ﹫︡ن︋  ﹢د و ا﹐ن در ﹋︀﹡﹢ن ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.︠  ورز︫﹩ آ﹡︀︨️ ﹋﹥ ﹋﹞︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥︋ 

︣﹎︣دا﹡﹫︡.   ︋︀﹡آ ﹤ ︀دا︋﹩ را︋  ﹑﹝︐﹩ و︫  ︐﹢ا﹡﹫︡ ا﹡︪︀ءاً︨   ︋﹅︣︵ ﹟و از ا ︡︣و  ︋︩﹫ ︠﹢د︎ 

ـــ︀﹜﹛  ﹙﹆️ ﹨﹞﹥ را︨  ︡او﹡︡ در ا︋︐︡ای︠  ــ﹢رت ︵︊﹫︺﹩ آ︨ـــ﹫︉ ﹨︀﹩ دارد،︠   ︮﹤  ︋﹩﹋︀ ︋︀﹐︠︣ه ز﹡︡﹎﹩ د﹡﹫﹢ی در ﹋︣ه︠ 

 ﹟و ا ︡﹠﹠﹫︊ ﹢﹡︡ ﹋﹥ ا﹡︧ــ︀﹡︀﹩ آ︨﹫︉︋   ︫﹩﹞ ︒︻︀  ︋،︀︡︺︑ ︪ــ︣، ︑︖︀وز﹨︀ و ︠﹢ا︨︐﹥ ا﹝︀ ﹢ادث ︵︊﹫︺﹩ و ا︫︐︊︀﹨︀ت︋ 

︣ای  ︪ـ︣ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. در ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ﹋﹞︊﹢د﹨︀ و ﹝︪ــ﹊﹑ت︋  ﹢د و در ︗︀﹝︺﹥︋  ﹥ ︑︡ر︕ ار︔﹩ ﹝﹩︫  آ︨﹫︉ ﹨﹛ ﹎︀﹨﹩︋ 

︣ه ﹝﹠︡ی   ︋️︪︣ـ ︀ راه در︨︐﹩ ﹋﹥ ا︨﹑م ا﹡︐︀ب ﹋︣ده، ا﹡︧ـ︀﹡︀ از ا﹟ ﹝︪ـ﹊﹏︋  ︪︀ی ︗︀﹝︺﹥ و︗﹢د دارد.︋  ︠﹫﹙﹩ از︋ 

 ️︪︣ـ ﹫︪ـ︣﹁️︋  ︣ای︎  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀﹩ را︋  ︡او﹡︡ از ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹆︬،︋  ︀﹐︠︣ه ا﹟ ︻﹫︉ و ﹡﹆︬ ا︨️ ا﹝︀︠  در︨︐﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︋ 

︣ه ﹎﹫︣ی ﹋﹠﹠︡.   ︋︀﹡︀︧﹡︣ده و ﹝﹆︣را︑﹩ آورده ا︨️ ︑︀ ا﹋ ﹩︣ا︵

۴

در دیدار با جمعی از اعضای فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا مطرح شددر دیدار با جمعی از اعضای فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا مطرح شد
  

در دیدار با جمعی از اعضای فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا مطرح شد
 



﹢د︫︀ن   ︠︀﹨ ﹩﹚﹫ ︣ای ا﹡︧ـــ︀﹡︀ی آ︨﹫︉ د︡ه ﹋﹥︠  او﹐ً︋ 

︣و﹡︡ه ا︻﹞︀﹜︪ـ︀ن  ︊︣ و ︑﹞﹏ را در︎   ︮،︡﹠︐︧﹫﹡ ︭︣﹆﹞

︡او﹡︡ در آـ﹠︡ه ﹨﹞﹥ درد﹨︀ و ر﹡︖︀ را  ︔︊️ ﹝﹫﹊﹠︡ و︠ 

︋︀ ︔﹢ا︋︀ی ︻︷﹫﹞﹩ ﹋﹥ در ا︠︐﹫︀ر دارد، ︗︊ـ︣ان ﹝﹫﹊﹠︡ 

 ﹤﹋ ︡ا﹨﹠︡ د﹢ ـ︡ و︠  ﹢ا﹨﹠︫︡  و ا﹠︀ در آ﹠︡ه را︲ـ﹩︠ 

︣ای آ﹡︀ آ﹠︡ه  ︠︡او﹡︡ آ﹡︀ را از ﹡︷︣ دور ﹡︡ا︫ــــ︐﹥ و︋ 

︠﹢ب و ︗︀ودا﹡﹩ را در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــــــــ️. ا﹜︊︐﹥ در 

﹥ ا︗︣ و ︔﹢اب ﹨︀ی  دور﹨︀﹩ ﹝︪ــ﹊﹏ دار﹡︡ و﹜﹩ و﹇︐﹩︋ 

ــــ﹢﹡︡  ﹋﹥  ﹢︫ـــ︀ل ﹝﹩︫  ︮ـــ︊︫︣ـــ︀ن ﹝﹩ ر︨ـــ﹠︡،︠ 

ــــ︺︀دت ︗︀ودان  و          ︨﹤ ـــ︡ ﹋﹥ از ا﹟ راه︋  ﹆︡ر︠﹢ب︫ 

 .﹜︡﹫︨︀ن ر︀  ︎﹩︋

﹥ ﹋﹞﹈ ا﹠︀ ﹝ــ﹩ آ﹠︡، ا︗ــ︣ و  ︋ـ︣ای د﹍ــ︣ان ﹨﹛ ﹋﹥︋ 

︔﹢اب ز︀دی را در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ـــ️ و و︨ـــ﹫﹙﹥ ︑﹊︀﹝﹏ 

 ﹜︣دار ︣ای ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان︋  ︠﹢د﹝︀︨ـــــ️. ﹨︣﹇︡﹝﹩ ﹋﹥︋ 

︣ا︋︣ ﹝﹩ د﹨︡.   ︋︀﹨︡ ︠︡او﹡︡ ا︗︣ش را ده ﹨︀ و ﹎︀﹨﹩︮ 

︺﹠﹩ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹫︉ و ﹡﹆︭ــــــــــ﹩ ﹋﹥ در ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀︨️، 

 ﹩﹊︀دت و ﹡︤د︺ ﹫︪ــ︣﹁️،︨  ﹥ و︨﹫﹙﹥ ︑﹊︀﹝﹏،︎   ︋﹏︡︊︑

﹢د.  ︡او﹡︡ ﹝﹩︫   ︠﹤︋

︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا﹝︡اد و  ﹢د︋  ا﹡︧ــــــــ︀﹡︀﹩ ﹋﹥ در ز﹡︡﹎﹩︠ 

﹋﹞﹈ دار﹡︡ و ا︧ـــــــــــــ︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ر﹡︕ د﹍︣ان را 

 ︀ ﹥ آن︋  ﹫﹠﹠︡ و︋  ﹢د︫ـــ︀ن ﹝﹩︋  ﹝ ﹩﹁﹞﹠︡ و ﹝︓﹏ ر﹡︕︠ 

︣ای ﹋﹛ ﹋ـ︣دن آن، ﹋︀ر و ا﹡﹀︀ق ﹝ـ﹩ ﹋﹠﹠︡ و  ﹝﹩ د﹨﹠︡ و︋ 

 ﹤و﹇️ ﹝ـــ﹩ ﹎︢را﹡︡ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝ـــ﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر ارا

﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان  ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ا﹡︧ــــــــ︀﹡︀﹩ ﹋﹥ وارد ﹋﹞﹈︋ 

︣︐﹟ ﹡﹢ع   ︋﹟︡او﹡︡ ﹨︧ـ︐﹠︡ و ا ﹝ ﹩︫﹢﹡︡، ﹝︊﹢ب︠ 

 ︡﹠ ،︡﹫﹡ا﹢ ﹆︣ه را︋  ـــ﹢ره︋  ا﹡﹀︀ق ا︨ـــ️. آ︀ت آ︨︠︣ 

 ︣﹨ ﹤ ︣ای ﹋︧ــ︀﹡﹩ آ﹝︡ه ﹋﹥︋  ︮﹀﹥ ا︨️. ﹆︡ر ﹝﹆︀م︋ 

﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان ﹝﹩ ر︨ــــــــــ﹠︡ و ﹋﹞﹈ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.   ︋﹩︻﹢﹡

︀︫ــــ︡. ا﹟ ا﹡﹀︀ق   ︋﹩﹀﹞ ︀ ﹩﹠﹚︻ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹩︑︀و﹀︑

﹥ ﹝︀ل ﹡﹫︧ــــــــــــ️. و﹇️ ﹨﹛ ︗︤و  ﹨﹛ ﹁﹆︳ ﹝︣︋﹢ط︋ 

﹢د. ﹡﹫︣و﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن دارد، ﹇︡ر︑﹩ ﹋﹥   ︫﹩﹞ ︀﹨﹈ ﹝﹋

︐﹢ا﹡︡  ـــــــ﹀︀︻︐﹩ ﹋﹥︋  ︋︣ای ︑﹠︷﹫﹛ ا﹝﹢ر ا﹟ ﹨︀ دارد،︫ 

 ﹟︀ز ﹋﹠︡، ا﹡﹀︀ق ا︨ــ️ و ا ﹊﹠︡ و را﹨﹊︀ری︋   ︋︀﹠︋︣ای ا

﹫﹙﹩ ارز︫﹞﹠︡ ا︨️. ︡او﹡︡︠   ︩︠﹫ ا﹝︡اد︎ 

 ﹩︴︣ا ﹥ ﹋︧ـــ︀﹡﹩ ﹋﹥ در ﹨︫︣  ﹢ا﹨﹛︋  ︋﹥ ﹨︣ ︀ل ﹝﹩︠ 

︣ای ر﹁︹ ﹡﹫︀ز  ﹢د را︋  ︪ـــــ﹩ از ا﹝﹊︀﹡︀ت︠  ︠﹢د︫︀ن و︋ 

 ﹈︣︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ︑︊ـ﹋ ﹤  ︋︀﹡︣ان و ﹋﹛ ﹋︣دن درد آ﹍د

 .﹜﹢﹍︋

 ﹟رو︫﹟ ا︨️. ا ﹅از ﹝︭ـــــــ︀د ﹩﹊ ︀ص ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠ 

﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︀ ﹝ــ﹩ دا﹡﹫﹛ در ز﹡︡﹎ـــ﹩ ﹨ـــ︣ ﹁ـــ︣د و 

ـــــــــ﹢د، آ﹡︖︀ را ﹝︺﹙﹢ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ و  ︠︀﹡﹢اد ه﹨︀ی ﹋﹥ وارد︫ 

 ️﹛︀ ا﹡︧ـــــ︀ن ﹤﹊﹠ز﹡︡﹎﹩ را ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹝﹍︣ ا ﹩﹠︣﹫︫

︀︫︡ ﹋﹥ از ︑﹙﹩ ﹨︀ ﹨﹛ ا︧︀س  ︑﹢﹫︡ و ︻︣﹁︀ن دا︫︐﹥︋ 

 ﹤﹡﹢﹍﹠︧ــــــــــ︐﹠︡ و ا﹫﹡ ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹠︣﹫︫

︀ص ︵﹢﹐﹡﹩  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ا﹡︧ــ︀﹡︀ ﹋﹛ ﹨︧ـــ︐﹠︡. ﹡﹢︻︀ً︋ 

︺︱ــــ﹩ ﹨︀ ︑︀ آ︠︣ ︻﹞︣ ﹨﹞︣ا﹨︪ــــ︀ن ا︨️ و  ﹨︧ــــ︐﹠︡.︋ 

︪ــ﹩  ︩ ز︀دی از ︻﹞︫︣︀ن را ﹝﹩ ﹎﹫︣د.︋  ︋︺︱ــ ﹩﹨︀︋ 

 ﹤ ــ﹢﹡︡،︋  ︀﹡﹢اده ﹎︣﹁︐︀ر ﹝﹩︫   ︠﹅︣︵ ار︔﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ از

 ﹑  ︋﹟در د﹡﹫︀︨ـــــــ️ ﹋﹥ ﹝︀ ﹨﹛ ﹎︣﹁︐︀ر ا ﹩﹑ ﹨︣ ︀ل︋ 

﹊﹏ و   ︫︣﹨ ﹤ ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝️ ﹋︣دن︋  ﹨︧ــ︐﹫﹛.︠ 

︡او﹡︡ ا︨ـــــ️ ﹋﹥  ﹥ ︵︣ف ر︲ــــ︀ی︠  در ﹨︣ ﹋︖︀، را﹨﹩︋ 

ــ︺︀دت و  ـ﹢ی︨   ︨﹤ ︡ا ﹡︣د︋︀ن ︑﹊︀﹝﹏ و ︑︣﹇﹩︋   ︠️︀ر︲ـ

︣ای ا﹡︧ـــ︀﹡︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥،  ︡او﹡︡︋  ︻︷﹞️ ا︨️ ﹋﹥︠ 

ــ﹞︀ ﹋﹥ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︗︡︡ی ︑︃︨ــ﹫︦   ︫︡︡︗ از ﹋︀ر ﹟﹞

﹥ ﹨﹞﹥ ا︋︺︀دی ﹋﹥ در ﹡︷︣︑︀ن ا︨️،  ﹋︣د︡ و ا﹡︪ــــ︀ءاً︋ 

 ،︡﹠﹊﹫﹞ ️︀﹝ ︀ر﹋ ﹟از ا ﹜﹨ ﹤︺﹞︀︗ ا﹨﹫︡ ر︨ــ﹫︡ و﹢︠

.﹜﹢﹎ ﹩﹞ ﹈︣︊︑ ︡م و ︠﹢︫︀ل︫ 

﹫﹞︀ران  ︣ای︋  ﹫﹙ ﹩﹨︀ ﹝︧ـــــــــ﹙﹥ ورزش︋  ︀︫︡ در ﹡︷︣︠ 

 ﹤  ︋︀﹡آ ︡﹠﹢﹍ ﹢د و︋  ︠︀ص ﹝︧ــــــ﹙﹥ ﹜﹢﹋︧ـــــــ﹩ ︑﹙﹆﹩︫ 

﹫︤﹨︀ی د﹍︣ی ﹡﹫︀ز دار﹡︡ و﹜﹩ ا﹟ ﹇︱ـــــــــ︀وت ﹇︴︺︀ً 

ا︫ـــ︐︊︀ه ا︨ـــ️. ﹨﹞︀ن ﹝﹆︡ار ﹋﹥ ورزش در ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم 

﹫︪ـ︐︣ ﹝﹛ ا︨️   ︋︀﹠︣ای ا ︨︀﹜﹛ و ︗﹢ا﹡︀ن ا﹨﹞﹫️ دارد︋ 

ــــ︡ن  ــــ︀دا︋﹩ و ︑︣ك و ﹝︴︣ح︫   ︫﹤ ﹢ن ﹡﹫︀ز وا﹇︺﹩︋ 

دار﹡︡. 

﹢︋ـ﹩ از ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹨︀ی  ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹎︣ در آ﹠︡ه ا︠︊︀ر︠ 

﹢د ا﹟ ︻︀﹝﹏ ا︧︀س ︱ـ﹢ر  ﹢د،︠   ︫︩  ︎︉︑︣﹞ ︀﹠ا

﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥  ︣ای︋  ︗︡ی در ︗︀﹝︺﹥ ا︨️ و ا﹟ ا︧ـــ︀س︋ 

﹢ا﹨︡  ﹝︪ـــ﹊﹑ت ︵﹢﹐﹡﹩ دار﹡︡، ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ارز︫﹞﹠︡︠ 

︋﹢د.
 

 ﹟﹫﹛﹢︧﹞ و ︡﹠﹋ ︣︐︪﹫ ﹞︀ را︋  ︡او﹡︡ ︑﹢﹁﹫﹅︫  ا﹝﹫︡وارم︠ 

﹞︀ را   ︫﹤﹚︧ـــ﹞ ﹟ا ﹩﹡︡ ︀ز﹝︀ن ︑︣︋﹫️︋  ︭ـــ﹢ص︨   ︠﹤︋

ــ﹀︀ی  ︣ای︫  ـ︍︀ر﹛ و︋  ︡ا ﹝﹩︨   ︠﹤ ـ﹞︀ را︋  ﹍﹫︣د،︫  ︗︡ی︋ 

︋﹫﹞︀را﹡︐︀ن د︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 

                                         وا﹜ّ︧﹑م ︻﹙﹫﹊﹛ و ر﹞﹥ اً
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ـــ﹢ء ا︨ـــ︐﹀︀ده از ﹇︡رت و   ︨﹅︣︵ ا︨ــ﹑م را از ﹩︀﹁﹢﹊ــ ﹠﹩ ا﹝﹫﹥ ︗︣︀ن ︑︀ر﹩ ر︫ــ︡ و︫  ︫ــ︀︡ ا﹎︣︋ 

 ︳﹆﹁ ︣︡︾ ﹤︺﹇︀ن ﹡﹫︤ ا︮︣ار ﹡︡ا︫︐﹠︡ ﹋﹥ از وا﹫︺﹫ ﹎︧ــ︐︣ش ﹁︧ــ︀د و ﹡︀︋︣ا︋︣ی ﹝︧ـــ︡ود ﹡﹞﹩ ﹋︣د و︫ 

︭ــ﹫️   ︫﹤︐︫︢﹎ ﹤ ︀ ﹝︣ور︋  ﹫︀﹝﹢ز﹡︡ آ﹡﹍︀ه︋   ︋︀ر︑ ﹤ ﹫︀﹝︊︣ را︋   ︎﹩︨︀﹫ ﹑﹁️ و ︗︀﹡︪ــ﹫﹠﹩︨  دو﹝﹫﹟︠ 

︀ور ﹇﹢︐︣ی  ︤ر﹎﹢ار ا︨﹑م (ص) ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧ـــــــ︐﹫﹛︋   ︋︣︊﹞︀﹫ ﹫︣ه︎  ︀ ︑︀﹝﹏ در︨  وا﹐ی ا﹝︀م ︻﹙﹩(ع) و ﹡﹫︤︋ 

﹥ ﹎﹢﹨︣ و ﹨︡ف   ︋﹩ ︀︧ــ︐﹍﹩،︎   ︫﹤ ﹢د ﹋﹥︋  ︤رگ و ا︮﹫﹏︋  ︀︫﹫﹛ ﹋﹥ روز ︾︡︣، ﹝︺︣﹁﹩ ا﹡︧ـ︀﹡﹩︋  دا︫︐﹥︋ 

﹫︩ از ﹨︣ ﹫︤ی   ︋︣︊﹞︀﹫ ﹢د آ﹡︙﹥ در ︑︺︀﹜﹫﹛︎  ﹥ ﹡﹢ی ﹁﹞﹫︡ه︋  ︣ده و︋   ︋﹟از ا︋﹑غ د ︣︊﹞︀﹫ ا︮ــــــــ﹙﹩︎ 

﹥ ر︫︡ و  ﹀︐﹥ ﹋﹥ در︀︋﹠︡  ارزش ز﹡︡﹎﹩︋  ﹫︡ار ﹋︣دن ا﹡︧ــــــــــ︀﹡︀ی︠  ︣ای︋  ﹝︴︣ح ا︨️، ︑﹑︫﹩ ا︨️︋ 

︀︵﹟ آد﹝﹫︀ن ا︨️.  ︋﹩︀﹁﹢﹊︫

︡﹝︀ت  ︣ا︋︣ ︧ــ﹠︀ت و︠  ﹢ا﹨﹠︡ در︋   ︠﹩﹞ ︀﹡︀︊︣ان از ا﹡︧ـ﹞︀﹫ ︡ه ﹋﹥︎  ︀ر ︑﹊︣ار︫   ︋﹟︡﹠ ︀ت ﹇︣آندر آ

︣ ا﹡︧ـــــــــ︀﹡︀ی د﹍︣ ﹡﹍︢ار﹡︡. آ﹡ ︀﹢ن ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥   ︨︣ ﹋﹛ ﹡︷﹫︣ی ﹋﹥ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹝﹠︐﹩︋ 

 ︀﹡︀︀ن آد﹝﹫︀ن آ﹝︡ه ا﹡︡ ︑︀ از ﹝﹫︤ان ر﹡︕ و درد ا﹡︧ـــ﹫﹞ ﹤ ︡او﹡︡ ﹨︧ـــ︐﹠︡︋  ا﹡︧ـــ︀﹡﹞ ︀﹙﹢ق و ﹝︊﹢ب︠ 

︣دا︫︐﹥ و در  ︡ون ا︗︊︀ر و ︑﹆﹫︣ ا﹡︧ــ︀﹡︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ آ﹡︀ د︨️ از ا﹁﹊︀ر و ر﹁︐︀ر ﹡︀︮﹢اب︋  ︋﹊︀﹨﹠︡ و︋ 

 .︡﹠﹠﹋ ︣﹫  ︨﹩﹠︵︀ ︗︀ده ﹋﹞︀ل︋ 

︣︠﹢ا︨︐﹥  ︩ ﹝﹞﹩ از ر﹡︕ ﹨︀ و ︾︭ـــ﹥ ﹨︀ی ا﹡︧ــــ︀ن︋  ﹢د ﹋﹥︋   ︋﹤︐﹁︀در ﹩︋﹢  ︠﹤ ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م(ص)︋ 

 ﹤ ︣ای آ﹡﹊﹥ آد﹝﹫︀ن︋  ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر︋  ︭ـــــ﹙️ ﹨︀ی ︾﹫︣ا︠﹑﹇﹩ آ﹡︀︨️ و︋  ازا﹡︪︡ـــــ﹥ ﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ و︠ 

︣﹨﹫︤ از  ﹥ ر︻︀️ ا︮ــ﹢ل ا︠﹑﹇﹩ (︑﹆﹢ا) و︎  ﹫︡ا ﹋﹠﹠︡. آ﹡︀ را︋  ــ︺︀دت ︗︀ن د︨ــ️︎  آرا﹝︩ روان و ﹡﹫︨︤ 

 ﹟︣︑ ـــــ︀دق ﹫︀﹝︊︣ ﹎︣ا﹝﹩ ا︨ــــ﹑م (ص)︮  ﹢ا﹨﹩ ﹝﹠﹀﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. از ﹡︷︣︎  ︑﹠︡روی و ز︀ده︠ 

﹥ ﹋﹞﹉ ︑︺︀﹜﹫﹛ ﹝︺﹠﹢ی راه ﹋﹞︀ل ﹡﹀︦ را ︵﹩  ﹢د﹡︡ ﹋﹥︋  د﹠︡ار و و﹁︀دار︑︣﹟ ﹝﹢﹝﹟ ﹋︧ـــ﹩ ︀ ﹋︧ــــ︀﹡﹩︋ 

﹢︩ ﹡﹫︤ از  ︊︣﹡︡. در دوران︠  ︧ــ﹫︀ر︋  ︣ه︋   ︋﹩﹡﹑﹆︻ ️و درا ︩﹠﹫ ﹋︣ده واز ادب و ﹡︤ا﹋️ ا︠﹑﹇﹩ و︋ 

︀وت،  ︪ـــــ︩،︨   ︋،︡︻ ﹤ ﹝︧ـــــ﹙﹞︀﹡﹩ ﹋﹥ در ︣ف، دم از د﹠︡اری ﹝﹫︤د ا﹝︀ در ︻﹞﹏ و ﹨﹠﹍︀م و﹁︀ی︋ 

﹩︀﹠︫︀م ︠︡او﹡︡ رو﹡ ﹤︋

︻﹫︡ ﹇︣︋︀ن و ارزش ا﹡︧︀﹡﹩

      د﹋︐︣ ﹡︀︮︣ ﹝︡وی ا︨︐︀د دا﹡︪﹍︀ه و ︎︤و﹨︩ ﹎︣ د﹠﹩ و ﹁﹙︧﹀﹥

۶



︪ــــــ﹛ و ︻︭ـــــــ︊︀﹡﹫️، راه ﹋︖﹩ را ︵﹩  ︣﹨﹫︤ از︠  و ︎ 

ــــــ﹊︀️ دا︫ــــــ️. ︾︣ض ا︮ــــــ﹙﹩  ﹝﹫﹊︣د﹡︡ ﹎﹙﹥ و︫ 

︡او﹡︡ ﹡﹥ ︑︺﹙﹫﹛   ︠﹟︊︣ا︨ــــــــ﹑م (ص) از ا︋﹑غ د﹞︀﹫︎

ا﹊︀م و ﹇﹢ا︻︡ ︸︀﹨︣ی ﹋﹥ درا︮ــــــ﹏ ︑﹆﹢️ ا︠﹑ق و 

︀﹜﹛ ا︠﹑﹇﹩  درار︑︊︀︵︀ت ا﹡︧ـــ︀﹡﹩  ︑﹙︴﹫︿ ﹝﹠︀︨︊︀ت︨ 

 :︡﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹡﹐﹢﹞ ︉︊  ︨﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︋﹢د،︋ 

﹢︫﹠﹢از ا ﹟﹠﹫﹟ ﹎﹀︐︀ ر︨﹢ل︠ 
﹢م و ﹡﹞︀ز ﹥ از︮                                       ذره ای ︾﹀﹙️︋ 

:︡﹢﹎ ﹩﹞ ︣﹍در︗︀ی د ︀

﹝﹟ ﹡︡︡م در ︗︀ن ︗︧︐︖﹢
﹢﹊﹡ ﹅﹚ ﹥ از︠                                              ﹨﹫︘ ا﹨﹙﹫️︋ 

︧ــ﹫︀ری از﹇︣آن ﹋︀︑ ﹜︣﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه اد︻︀ی ﹝︀︨️  آ︀ت︋ 

﹫︀﹝︊︣(ص) وا﹡︧ـ︀ن ﹝︊﹢ب   ︎︡﹠︧ ︭﹫️ ﹝﹢رد︎   ︫﹤﹋

︀ز﹡︡ه  ︀︵﹟ ﹡﹫﹊﹢ و ا﹁﹊︀ر︨  ︎︣ورد﹎︀ر ﹋︧ـ﹩ ا︨️ ﹋﹥  از︋ 

﹢ده ﹋﹥  ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر︋   ︋︡︀ـــــ ︀︫ـــــ︡.︫  ︋︣︠﹢ردار︋ 

وا﹇︺﹥ ︾︡︣ رخ داده ا︨ــ️، ︑︣د︡ی ﹡︡ارم ﹋﹥ ا﹎︣ ا﹝︀م 

︣ ︻︡ه ﹝﹩ ﹎︣﹁️ آن ﹨﹞﹥  ــ﹫︀︨ــ﹩ را︋  ︻﹙﹩(ع) ﹇︡رت︨ 

﹩ ︻︡ا﹜︐﹩ و ﹁︧ـ︀د و ︑︊︀﹨﹩ دا﹝﹟  ︑︊︺﹫︰ و ﹡︀︋︣ا︋︣ی،︋ 

ا︨ــــ﹑م را آ﹜﹢ده ﹡﹞﹩ ﹋︣د  ز︣ا ا﹝︀م ︻﹙﹩(ع) ︻︣︮ـــــ﹥ 

 ﹩︠︣ ︣︠﹑ف︋  ︨﹫︀︨️ را ﹅ ﹝︣دم ﹝﹩ دا﹡︧ـــــــ️ و︋ 

︀︨ـ﹍﹢ی ﹝︣دم ﹝﹩  ﹙﹫﹀﹥ را︎  ـ﹠﹩︠  ـ﹫︺﹥ و︨  ﹝︐﹀﹊︣ان︫ 

 ﹤﹊﹚ ︡ا︋   ︠︡﹫︀︑ ﹤﹡ را ️﹁﹑ دا﹡︧ـــ️ و ﹝︪ــــ︣و︻﹫️︠ 

ر︲︀️ ﹝︣دم ﹝﹫︡ا﹡︧️ . 

︀ور، ﹝︺︣﹁﹩ ︱ــــ︣ت ︻﹙﹩(ع) در ︻﹫︡   ︋﹟ا ︣ ︻﹑وه︋ 

︭﹫️ ا︮﹫﹏ و در︪︠︀﹡﹩   ︫﹩﹁︣︺﹞ ️﹆﹫﹆ در ︣︡︾

﹢د ا﹝︀ ﹡﹥  ︧ـــــــــــــ﹫︀ر و﹁︀دار︋  ﹫︀﹝︊︣(ص)︋   ︎﹤ ︋﹢د ﹋﹥︋ 

︖︀︻️ در  ﹫︀︨﹩ و︫  ﹠﹥ ﹨︀ی︨  ︋ ﹥د﹜﹫﹏ ︱ــــ﹢ر در︮ 

︭ــــ﹫️   ︫﹉ ︣ورش  ︎︣︵︀  ︋﹤﹊﹚ ﹝﹫︡ان ﹨︀ی ﹡︊︣د︋ 

﹢ی  ﹥ روـــ﹩ ﹎ـــ︣ا﹡︊︀ ﹋﹥ از ر﹁︐︀ر او︋  ︋﹙﹠︡ ﹁ـــ︣زا﹡﹥︋ 

︣د، ︻﹆﹑﹡﹫️ و ﹁︣و︑﹠﹩ و ﹝︐︀﹡️   ︠،️﹆﹀  ︫،﹩﹡︀︋︣﹞

 ︡﹠﹚  ︋﹤︐﹫﹨︣﹁ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) ﹨﹞︀ن .︡ ﹝﹠︐︪ــــــ︣ ﹝﹩︫ 

 ﹤ ﹢ده و︋  ︋︀﹐﹩ ا︨ـــــــــ️ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︑︀﹝﹏ و ︑﹀﹊︣ ︻﹞﹫﹅︋ 

﹢د را  ︨﹊﹢ت و ﹝︣︡️ ز︋︀ن ︻︪ــ﹅ ﹝﹩ ورز︡. روح︠ 

﹇︣︋︀﹡﹩ ︗︀ه ︵﹙︊﹩ و زر ا﹡︡وزی ︸︀﹨︣ی ﹡﹞﹩ ﹋ـ︣د و در 

﹥ دو د︨︐﹥ ︀ ﹎︣وه  ︀ ا﹡︧ـــــــ︀﹡︀، آد﹝﹫︀ن را︋  ﹝﹠︀︨︊︀ت︋ 

 ︀﹡︀ا﹡︧ـــ ﹤﹝﹨ ﹤ ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. او در ﹡﹍︀ه ﹡︧ـــ️︋ 

﹢د  ︣ای ︑﹙︣︑ ﹟ د︫﹞﹠︀ن︠   ︋﹩︐ ︪ــــ﹅ ﹝﹩ ورزد و︻

 ︀︑ ︡﹢︖  ︋﹤﹡︀ ︭ــ﹫︐﹩ ﹡︊﹢د ﹋﹥︋  ﹡﹫︤ د︻︀ ﹝﹩ ﹋︣د و︫ 

﹥ د︡ه ا︐︣ام                   ︋︀﹡︀ا﹡︧ــــــــــــــــــــــ ﹟︣︐﹋︀︎︀﹡ ﹤  ︋﹩︐

﹢د ﹝︣وم          ﹝﹩ ﹡﹍︧︣ـــــــــــــــ️ و آ﹡︀ را از  ﹅﹫︀ت︠ 

﹫︀﹝︊︣(ص) ︻﹙﹩ را در  ﹢د ﹋﹥︎   ︋﹤﹡﹢﹍﹠ـــــــ︀︠️. ا  ︨﹩﹝﹡

﹥ ﹁︣از آ︨﹞︀ن ﹡︪︀﹡︡.     آ︾﹢ش ﹋︪﹫︡ و او را︋ 
       

﹢د را  ︣﹁︣از آ︨﹞︀ن ﹡︪ـــ︀﹡︡ ︑︀ ﹨﹞﹥ و︮﹫️ وا﹇︺﹩︠  او را︋ 

︣︠﹩ و︮﹫︐︀ ﹡﹢︫︐﹠﹩ ا︨️ و﹜﹩   ︋.︡﹨︡ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹡︪ــ︀ن︋ 

︋︣︠﹩ د﹍︣، ﹡︪ــــــــــــ︀ن داد﹡﹩ ا︨️. ︻﹙﹩(ع) از ︗﹠︦ 

︀ور  ﹢د ﹋﹥ ای ﹝︣دم︋  ﹫︀﹝︊︣(ص)︋  و︮﹫️ ﹡︪ــــ︀ن داد﹡﹩︎ 

﹥ ︖﹛ ︻﹞﹏ و ︑﹊ــــ︣ار ︻︊︀رات  ﹋﹠﹫︡ در د﹠︡اری ﹁﹆︳︋ 

︸︀﹨︣ی و اذ﹋︀ر ﹜﹀︷﹩ ﹡﹫︧ـــ️، و﹇︐﹩ ︻︊︀رت ﹝︺﹠﹩ دارد 

︣ورش ا︠﹑  ق ـــــــ﹊﹢﹁︀﹩ ﹡﹀︦ و︎  ﹋﹥ در ︻﹞﹏ ﹝﹢︗︉︫ 
︣از﹡︡ه  ︣ ﹇︀﹝️ ا﹡︧ـــــــ︀ن︋  ﹎︣دد. و﹇︐﹩ ﹜︊︀س د﹠︡اری︋ 

︣﹨﹫︤﹎︀ری از  ﹢︪ـــــــ︐﹠︡اری و︎   ︠︉︊ ﹢د ﹋﹥︨  ︠﹢ا﹨︡︋ 

﹡︀︎︀﹋﹩ ﹎︣دد. ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹠﹫﹟ ا﹡︧ــــــــ︀ن د﹠︡اری ︻﹙﹩(ع) 

ا︨️ و ︾︡︣ ︻﹫︡ ﹋︧︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹑﹇﹞﹠︡﹡︡ ︑︀ آد﹝﹩ را 

﹊﹢ه  ︊﹫﹠﹠︡ و درا﹡︪︡ـــــ﹥ ا︮︀﹜️ و︫   ︋️﹝︷︻ ︀ ﹋︣﹛ و︋ 

 .︡﹠︫︀︋

︣﹝︺﹠︀︨ـ️ ﹋﹥  در﹨﹞﹫﹟ ︗️ ︻﹫︡ ﹇︣︋︀ن ﹡﹫︤ ﹝︣ا︨ـ﹞﹩︎ 

ـــــــــــ﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹊﹩ از  ︣ده︫   ︋﹩ ــــــــــ︣ آن︎   ︨﹤ ا﹎︣︋ 

 ﹟︵︀ ︀︫︡. آ﹡︙﹥ در︋  ﹎︣ا﹡︣︑︀︊﹟ ﹝﹠︀︨﹉ د﹠﹩ ا︨﹑﹝﹩︋ 

ـــ︡ه ︻﹞﹏ ﹝︺﹠﹢ی (﹇︣︋︀﹡﹩ ﹋︣دن )   ︫﹤︐﹀﹡ ﹜︣ا︨ـــ﹞ ﹟ا

︀︵﹟ آن را درک ﹋︣د،  ــ﹢رت ︻︊﹢ر و︋  ︀︡ از︮  ا︨ــ️. و﹜﹩︋ 

ـ︣ط ورود  ﹥ آ︨︐︀ن ︗︀﹡︀ن ا︨ـ️ و︫  ︣ای ︑﹆︣ب︋   ︋﹩﹡︀︋︣﹇

︧ــ︐﹟ از  ︋﹥ ﹠﹫﹟ آ︨︐︀﹡﹩، ﹇︣︋︀﹡﹩ ﹋︣دن ﹡﹀︦ و د︨️︫ 

︭﹫️ درو﹡﹩ ا︨️. ﹫︣ا︨︐﹟ روح و︫  ︑︺﹙﹆︀ت د﹡﹫﹢ی و︎ 

︡ه ﹇︣︋︀ن  ﹊︣ ﹋﹟ ︻﹫︡ ﹝︣ا، ای︫  ︣و︫  ﹠︡ه ﹋﹥︋   ︠﹤  ︋️﹀﹎

﹝﹟ ﹎﹀︐﹛ ﹇︣︋︀ن ﹋︖︀ ام، ︀ر ﹎﹀️ آن ﹝﹠﹩، آن ﹝﹠﹩، آن ﹝﹠﹩ 

︣ ︸﹙﹞️ درون  ـــــــــــــ﹢ق و آ﹎︀﹨﹩︋  آد﹝﹩ و﹇︐﹩ از روی︫ 

ــ﹀︀ف ﹝﹫﹊﹠︡ آ﹡﹍︀ه  ﹢د ز︊︀ و︫   ︠﹟︵︀ ︠﹢︩ ﹝﹩ ︑︀زد و︋ 

﹥ د︡ار او  ـــــــــــــــــ﹢د و︋  ︡ا ﹝﹩︫   ︠﹟﹞﹢﹞ ،﹩︊﹚﹇ ﹟﹫﹠

﹝ ﹩︫ـ︐︀︋︡. ا﹟ ︑﹆︣ب و ︀ل، ﹨﹞︀ن ︻﹫︡ ﹇︣︋︀ن ا︨ـ️ ﹋﹥ 

﹩ ﹇︣اری  ︣ای د︡ن او︋  ︑︪ــ﹠﹥ آب را ﹝﹩ ︗﹢︡ و آب ﹡﹫︤︋ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞

︑︪﹠﹥ ﹝﹫﹍﹢︡ ﹋﹥ ﹋﹢ آب ﹎﹢ارا
﹢ار                                           آب ﹨﹞﹥ ﹡︀﹜﹥ ﹋﹥ ﹋﹢ آن آب︠ 

 ️﹝﹊﹅ در﹇︱︀ و در ﹇︡ر
︣﹎︡︡﹊ ︣ده ﹝︀ را ︻︀︫﹆︀ن﹋                                            
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از نگاه مدبرانھ تا خدمتی صادقانھاز نگاه مدبرانھ تا خدمتی صادقانھ
معرفی بیمارستان آیت هللا ھاشمی رفسنجانی شرق تھران معرفی بیمارستان آیت هللا ھاشمی رفسنجانی شرق تھران 

از نگاه مدبرانھ تا خدمتی صادقانھ
معرفی بیمارستان آیت هللا ھاشمی رفسنجانی شرق تھران 

︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد،  ︀ل 1371︋   ︨﹤ ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︨︣ ﹝﹠︪ـ︀ و ا︡ه ا︮﹙﹩ ︑︪ـ﹊﹫﹏︋ 

﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی، ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ در   ︋︀ ︗︀﹩ ﹋﹥ ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫ـــ﹞﹩ در ︵﹩ ﹝﹑﹇︀ت︋ 

︗︣︀ن ﹝︪ـــــــــــــ﹊﹑ت و و︲︺﹫️ ︵︀﹇️ ﹁︨︣︀ی آ﹡︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. و︲︺﹫️ ﹡︀﹝︴﹙﹢ب 

ـــ︡ ︑︀  ︀﹐ی در﹝︀ن و ﹡︊﹢د ﹝︡اوای ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹝﹢︗︉︫  ﹫﹞︀ران، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︋   ︋﹟در﹝︀﹡﹩ ا

︀ ︱ـــ︣ت آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ـــ︖︀﹡﹩ در ﹝﹫︀ن ﹎︢ا︫︐﹥ ﹋﹥ ︵﹩ آن  وی ا﹟ ﹝︧ـــ︀﹜﹥ را︋ 

﹍﹫︣د. ﹢رت︋  ︭﹢ص︮   ︠﹟︣ر︨﹩ ︗︀﹝︹ و ﹋︀﹝﹏ ︑︣ی در ا  ︋︡ ﹝﹆︣ر︫ 

 ︀ ︣ر︨ــــــــ﹩ ﹨︀ی ﹝﹫︡ا﹡﹩ ود︡ار و ﹎﹀️ و ﹎﹢﹨︀ی ﹝︐︺︡د︋  ︦ از︋  ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫ــــــــ﹞﹩︎ 

 ️︀﹡ ︀ران، در﹝﹫ ﹝︐︭ـ︭ـ﹫﹟ و ﹝︐︭ـ︡︀ن ا﹝﹢ر در﹝︀ن و ﹡︀د﹨︀ی ذ︣︋︳ ﹋︪ـ﹢ر و︋ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹡ ﹉︀د  ︀ص︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︀ز﹝︀﹡﹩ ︑️ ︻﹠﹢ان︋  ︑︪ــــــــــــ﹊﹫﹏︨ 

︀ل و در ﹝︣ا︨﹛ ا﹁︐︐︀ح  ﹫︪﹠︀د داد ﹋﹥ در ﹨﹞︀ن︨  ︀ل ١٣٧۴︎  ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ را در︨ 

﹫﹞︀ر︀ی  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︣ک واوان، ︑︪ـــ﹊﹫﹏︋  ٢٠٠ وا︡ ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ و ﹝︣﹋︤ د︀﹜﹫︤ در︫ 

︠︀ص ︑﹢︨︳ ︱ــــــ︣ت آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــــــ﹠︖︀﹡﹩، ر﹝︗ ️︨︀﹢ری و﹇️ ﹝﹢رد 

﹫﹞︀ران   ︋﹤︺﹞︀︗ ﹤ ︡﹝︀ت ارز︫ـــ﹞﹠︡ی را︋  ـــ︀ل ﹨︀︠   ︨﹟ا﹁﹆️ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و در ︵﹩ ا﹢﹞

﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ ارا﹥ ﹋︣ده ا︨️.  ︠︀ص و︎ 

︧ـ﹫︀ر ارز︫﹞﹠︡ی را  ︡﹝︀ت︋  ︀ص ا﹇︡ا﹝︀ت و︠  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︀﹛︀  ︨﹟در ︵﹩ ا

﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀﹡︀ و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹝︐︺︡د در  ـــ︀︠️︋   ︨︀ ﹫﹞︀ران ارا﹥ ﹋︣ده و︋   ︋﹤︺﹞︀︗ ﹤︋

︀ ︡ا﹇﹏  ︀︠️ ︑︀ ا﹁︣اد ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ و ﹝︀︵︊︀ن︋  ︧ـ︐︣ی را ﹁︣ا﹨﹛︨  ﹡﹆︀ط ﹝︐﹙︿ ﹋︪﹢ر،︋ 

.︡﹠︫︀ ﹢د︋  ﹥ ﹁﹊︣ در﹝︀ن︠  ﹝︪﹊﹑ت︋ 
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 ﹟︀ص ا ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥︋  در ﹨﹞﹫﹟ را︨ـــ︐︀ و در ادا﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︠ 

 ️︠︀ ︑ ︣︣ان ﹨︧ــ︐﹫﹛، ا﹨﹞﹫️︨  ︀﹨︡ ا﹁︐︐︀ح ﹉ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩ د﹍︣ در ﹋﹑ن︫  ︋︀ر︫ 

 ﹉  ︫﹩ ︐︀️ ﹋︪ـ﹢ر﹝︀ن آ﹡﹆︡ر ﹝﹛ و ارز︫﹞﹠︡ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹉ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹝︖︤ در︎ 

 ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀﹨︣ ﹫﹞︀ران در ﹋﹑ن︫  ﹥ را .️︫︢﹎ ﹩︐﹊﹩ از ﹝︪ـــــ﹊﹑ت︋  ﹡﹞﹫︐﹢ان از آن︋ 

︀︡ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁️، از  ︣ای ︗︀︋︖︀﹩ ا﹁︣اد︋  ︺︡ ﹝︧ــــــــ︀﹁️ و ز﹝︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ︑︣ان،︋ 

︀ ︑﹢ان ﹝︀﹜﹩ ﹋﹛  ︨ـــــــــــ﹢﹩ د﹍︣ ا﹁︐︐︀ح ﹉ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹝︖︤ در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︣وم︋ 

﹢د ﹋﹥   ︫︀﹫﹞ ︤﹫﹡ ﹤︺﹞︀︗ ︪ــــــ︣ از﹇ ﹟︣ای ا ﹢د ︑︀ ا﹝﹊︀ن در﹝︀ن︋   ︫﹩﹞ ︉︗﹢﹞ ﹟﹫﹠﹋︀︨

﹥ ﹨﹞︣اه دارد.   ︣ای آ﹡︀ن︋  ا﹟ ا﹝︣ آرا﹝︩ و آ︀︨︩ را︋ 
 

۵0︣ ﹨︤ار   ︋︼﹛︀  ︋﹩︐︀︣ان در ﹝︧ـــ︑ ︣ق ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ـــ﹠︖︀﹡﹩ در︫ 

︀ دا︫ــــــــــ︐﹟ ۴۵0 ﹝︐︣       ﹫﹞︀ر︨ـــــــــ︐︀﹡﹩ 17 ﹨︤ار ﹝︐︣﹝︣︋︹ و︋  ︀ ز︣︋﹠︀ی︋  ﹝︐︣﹝︣︋︹ و︋ 

ـ﹢رت  ︀ ︑﹑︫︀ و ︐︀﹝︀ی︮  ︀︎︣﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹝︣ا﹋︤ی در﹝︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ ﹨︀ی︨ 

ـــــــ︑ ︣︣ان ا﹁︐︐︀ح و آ﹝︀ده  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ در ﹋﹑ن︫  ﹎︣﹁︐﹥، ا﹝︣وز︋ 

﹫﹞︀ران ا︨️.  ︋﹤ ︡﹝︀ت︋   ︠﹤ارا

︡ه  ︀﹡︭ــــــ︡ ﹝︐︣︋︹ ︑︀︨﹫︫︦  ︀ل 138۶ و در ز︣︋﹠︀ی ۴ ﹨︤ار و︎  ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ ا﹟ ﹝︣﹋︤ در︨ 

︣ق    ﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ـــــــــــ﹠︖︀﹡﹩ در︫  ︀ ︑︀︨﹫︦ و ا﹁︐︐︀ح︋  ︋﹢د و ا﹝︣وز︋ 

﹢د.   ︫﹩﹞ ﹏ اده آ﹡︀ن﹢﹡︀ ﹫﹞︀ران و︠  ︩ ا︻︷﹞﹩ از ﹝︪﹊﹑ت︋  ︑︣ان ،︋ 

 ﹤︐︑ ﹉ 11 ا︑︀ق ️﹫﹁︣︸ ︀ ︧ــــ︐︣ی ﹋﹢د﹋︀ن︋  ︪ــــ︀ی︋   ︋﹏﹞︀ ا﹟ ﹝︣﹋︤ در ۴ ︵︊﹆﹥،︫ 

 ︀ ︧ــــــــــــــ︐︣ی آ﹇︀︀ن︋   ︋︩ ︀زی ﹋﹢د﹋︀ن،︋  ﹋﹢دک و ﹡﹢︗﹢ان، ﹉ ا︑︀ق ا︤و﹜﹥ و ا︑︀ق︋ 

︀﹝﹏ ا︑︀﹇︀ی زا﹞︀ن  ︧ـ︐︣ی زا﹞︀ن︫   ︋︩ ︸︣﹁﹫️ 11 ا︑︀ق دو ︑ ،﹤︐﹉ ا︑︀ق ا︤و﹜﹥،︋ 

︫︤ـــــ﹊︀ن،  ﹫﹞︀ران، ﹋﹙﹫﹠﹫﹉︎  ︣ای︋  ــــ︤ار﹟، ا︑︀ق ﹡﹢زادن و 3 ا︑︀ق روزا﹡﹥︋  ︵︊﹫︺﹩ و︨ 

 ︩  ︋،﹢ ﹩  ︨﹩  ︨،﹢ ﹩ ︩ آی︨  ︣︑﹢ در﹝︀﹡﹩،︋  ︩ ︻﹊︧ــــــــ︊︣داری،︎  اورژا﹡︦،︋ 

︀︣ ا﹝﹊︀﹡︀ت ر﹁︀﹨﹩ ا︡اث و از ا﹝︣وز  ﹢﹁﹥ و︨   ︋،︤︊ ︗︣ا﹩، ﹁﹫︤و︑︣ا︎﹩، ﹁︱ـــــــ︀ی︨ 

﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د. ﹥ ا﹟ ﹝︣﹋︤ ﹝︣ا︗︺﹥︠  ︣ای در﹝︀ن︋  ︢︎︣ای ︻︤︤ا﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 

﹥ ︑︣ان و  ︀﹡﹢اده ﹨︀ی آ﹡︀ن ﹋﹥ از ﹝︧ـ﹫︣﹨︀ی دور︋  ﹫﹞︀ران و︠  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︗️ ر﹁︀ه ︀ل︋ 

︣ق ︑︣ان ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡،  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ـــــــــــــــــــــ﹠︖︀﹡﹩︫   ︋﹤︋

﹥ ︡ا﹇﹏  ︡ه ︑︀ ﹝︪ــــ﹊﹑ت ا﹟ ا﹁︣اد︋   ︫﹤﹫︑ اده آ﹡︀ن﹢﹡︀ ﹝﹞︀﹡︧ـــ︣ا︗ ﹩️ ا︨﹊︀ن︠ 

.︨︡︣︋

 ﹤ ︡﹝️ ر︨︀﹡﹩︋  ︀ ﹨︡ف︠  ︣ق ︑︣ان︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ـــــــــ﹠︖︀﹡﹩ در︫ 

︪ـــ︀ی  ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩، ︑︀﹐︨﹞﹩، د︀﹜﹫︤، آز﹝︀︪ـــ﹍︀ه و︋   ︫﹏﹞︀  ︫﹩︀﹊﹠﹫﹚﹋ ، ︀ران﹝﹫︋

 ︡﹡﹢﹫ ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠   ︋️﹞︡ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤ی ︑︭ـ︭ـ﹩ در︠  د﹍︣ را ﹁︺︀ل ﹋︣ده ︑︀︋ 

︡ر  ︀︵︣ه آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــــ﹠︖︀﹡﹩︎  ﹙﹢ا︑﹩ ︀د و︠  ︀ ذ﹋︣︮  ︀︫︡ و ︗︀ دارد︋  ا︻︱ـــ︀︋ 

﹢د، ﹁︱ـــــــــــ︀ و  ︀ درا️ و آ﹠︡ه ﹡﹍︣ی︠   ︋﹤﹋ ﹜︡ار ︀ص را ﹎︣ا﹝﹩︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹝︺﹠﹢ی︋ 

.️︠︀ ︀﹡﹢اده آ﹡︀ن ﹁︣ا﹨﹛︨  ﹫﹞︀ران و︠  ﹝︀﹝﹠﹩ را ︗️ آ︀︨︩ و ر﹁︀ه︋ 
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آ︫﹠︀﹩ ︋︀ دوره ﹨︀ی آ﹡﹑﹟ ︋﹠﹫︀دآ︫﹠︀﹩ ︋︀ دوره ﹨︀ی آ﹡﹑﹟ ︋﹠﹫︀د

 ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص
    

آ︫﹠︀﹩ ︋︀ دوره ﹨︀ی آ﹡﹑﹟ ︋﹠﹫︀د

 ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص
  

︀ ﹨︡ف ار︑﹆︀ی دا﹡︩ و در را︨ـ︐︀ی ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋ 

 ︡ـ﹢ی وا ︣﹎︤اری دور ه﹨︀ی آ﹡﹑﹟ ﹋︣د ﹋﹥ از︨   ︋﹤ ﹢د، ا﹇︡ام︋  آ﹝﹢ز︫﹩︠ 

﹢د.  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ا ﹝﹩︫   ︋،﹩︐︋︀1100 ﹝︴︉ د
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 ﹩︐︋︀︀ن 1100 ﹝︴︉ د﹊︫︤ ︀ ︱ــــــــــــ﹢ر117 ﹡﹀︣ از︎  ︣داد﹝︀ه 1۴00 و︋   ︠1۴ ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹟ا

ــ︡ ﹋﹥ ︵﹩ آن ︾﹑﹝︣︲ـــ︀ ﹫︡ری، ر︑ ︤﹋︣﹞ ︦﹫﹆﹫﹆︀ت ﹋﹠︐︣ل د︠︀﹡﹫︀ت  ︋︣﹎︤ار︫ 

﹥ ﹎﹀️ و﹎﹢  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋   ︫︀  ︋﹩﹡︀﹫﹚︻ ︣︐﹋︪ـ︐﹩ و د  ︋︡﹫  ︫﹩﹊︫︤ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

  .︡﹠︐︧︪﹡

︭ــ﹢ص د︠︀﹡﹫︀ت و د﹫︲﹢︑ ️︋︀︀︑﹩ ارا﹥ ﹋︣د و  ︣﹡︀﹝﹥ د﹋︐︣ ﹫︡ری در︠   ︋﹟در ا

 ،﹩﹞٣١  ︡ون د︠︀﹡﹫︀ت در ︑︀ر  ︋﹩﹡︀︗ ︣ا﹝﹫︡ا︫️ روز﹎ ️︊︨︀﹠﹞ ﹤  ︋﹤﹛︀  ︨︣﹨ :️﹀﹎

︣ای ار︑﹆︀ آ﹎︀﹨﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ در  ︣ا︨︣ ︗︀ن︋  ا﹇︡ا﹝︀ت ﹨﹞︀﹨﹠﹌ و ﹎︧ــــــــــــــ︐︣ده ای در︨ 

﹠︀︹ د︠︀﹡﹩ و ا﹨﹞﹫️ ︑︣ک  ︭︠ـــــ﹢ص ﹝︱ــــــ︣ات ا︨︐︺﹞︀ل د︠︀﹡﹫︀ت، ︑︣﹁﹠︡﹨︀ی︮ 

︀ل ︗︀ری  ︡ا︫️ در︨   ︋﹩﹡︀︗ ︀ز﹝︀ن ︺︀ر︨  ︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︨︀س︫  ﹢د.︋  د︠︀﹡﹫︀ت ا﹡︖︀م ﹝﹩︫ 

ـ︡ه و در ا﹟ را︨ــ︐︀ ﹇︣ار ا︨ــ️ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و  ︣ای ︑︣ک د︠︀﹡﹫︀ت ا︻﹑م︫   ︋︡︺︑ ،ان﹢﹠︻ ︀︋

︭ـ﹢ص ︗﹢ا﹡︀ن، در ﹝﹢رد ︑︀︔﹫︣ات ﹝︱ـ︣   ︠﹤ ︣ای ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨﹩ ︻﹞﹢﹝﹩︋  ا﹇︡ا﹝︀︑﹩︋ 

﹫﹞︀ر︀ی ︑﹠﹀︧ــــــ﹩ ﹝︤﹝﹟، ا﹨﹞﹫️ ﹋︀﹨︩ و ︑︣ک  ︣︵︀ن ︑︀︋  ﹝︭ـــــ︣ف د︠︀﹡﹫︀ت از︨ 

.︡︋︀ ︤﹋︣﹝︑ ،م﹢ ︀ دود د︨️ دوم و︨   ︋﹤︗︣ات ﹝﹢ا︴ ﹝︭︣ف د︠︀﹡﹫︀ت و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︠ 

﹫︪ـــ︐︣ د︀ر   ︋️︋︀د ﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋   ︋،︡ ︪ــ﹩ از ا﹟ ﹡︪ــ︧ــ️ آ﹡﹑﹟ ︻﹠﹢ان︫  در︋ 

﹢دن   ︋︡︡ ﹢﹡︡ و ا﹝﹊︀ن︫  ︻﹀﹢﹡️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ از ︗﹞﹙﹥ ︻﹀﹢﹡️ ﹨︀ی ︑﹠﹀︧ــــــــ﹩ ﹝﹩︫ 

︴︣ د︀︋️ ﹡﹢ع 2   ︩︠ا﹁︤ا ︒︻︀ ﹫﹍︀ر︋  ︻﹀﹢﹡️ در آ﹡︀ ا﹁︤ا ﹩﹞ ︩︀︋︡. ﹝︭ـــــ︣ف︨ 

﹥ ا﹁︣اد  ﹞︀ ﹡︧ــ︊️︋  ︣وز د︀︋️ در︫  ﹊︪ــ﹫︡ ا︐﹞︀ل︋  ﹫﹍︀ر︋  ﹫︪ـ︐︨︣  ︫︡ه و ﹨︣ ﹆︡ر︋ 

 ︩﹨︀﹋ ︣︴ ﹫﹍︀ر را ︑︣ک ﹋﹠﹫︡ ا﹟ ا︐﹞︀ل︠  ﹢د ا﹝︀ و﹇︐﹩︨  ﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩︫  ︾﹫︨︣﹫﹍︀ری︋ 

︡ن ﹡﹫︤ ︑︃︔﹫︣     ︣ ︻﹞﹙﹊︣د ا﹡︧ـــــــ﹢﹜﹫﹟ در︋  ﹫﹍︀ر︋  ﹝﹩ ︀︋︡، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹠﹫︨︡ 

﹝﹩ ﹎︢ارد.

︀︣ ﹝﹢اد د︠︀﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹇﹙﹫︀ن و.... و ﹝︱︣ات ا︨︐︺﹞︀ل آن   ︨︀ ︣﹡︀﹝﹥ در را︋︴﹥︋   ︋﹟در ا

 .︡  ︫﹤ارا ﹩︑︀﹫︲﹢︑ ︤﹫﹡

   

︣﹎︤ار و د﹋︐︣   ︋﹩︐︋︀︀ن 1100 ﹝︴︉ د﹊︫︤ ︀ ︱ـــــ﹢ر 8۵ ﹡﹀︣ از︎  ا﹟ دوره 2۵ ︑﹫︣﹝︀ه︋ 

 ﹤ ︀﹡﹩ در آن︋  ︨︺﹫︡ ︵︀﹨︣ی، دارو︨︀ز و د﹋︐︣ای ︑︭︭﹩ ا﹇︐︭ـ︀د دارو و د﹋︐︣ ︻﹙﹩︠ 

︣دا︠︐﹠︡. ﹠︣ا﹡﹩︎  ا︣اد︨ 

︭ــــــ﹢ص ︑︺︣︿ د﹇﹫﹅ و︤️ آ﹡﹑ ﹟︀ ﹝︖︀زی و  ︣﹡︀﹝﹥ د﹋︐︣ ︵︀﹨︣ی در︠   ︋﹟در ا

﹋︀ر︋︣د﹨︀ی آن ︑﹢︲ــ﹫︀︑﹩ ارا﹥ ﹋︣د و ا﹁︤ود: و︤️ آ﹡﹑ ﹟︀ ﹝︖︀زی در وا﹇︹ ﹨﹞︀ن 

﹫﹞︀ر از ︵︣﹅ ا︋︤ار﹨︀ی ﹁﹠︀وری ار︑︊︀︵︀ت ا︨ــــــ️، ا﹟ ار︑︊︀ط        ︫︤ــــــ﹉ و︋  ﹝﹑﹇︀ت︎ 

 ️︤ا︨ــ︐﹀︀ده از و ︀ ـ﹢د.︋  ﹢ده و از ﹨︣ ﹝﹊︀﹡﹩ ا﹡︖︀م︫  ـ﹢︑﹩︋   ︮︀ و ﹩﹢︡ا﹡︡ و﹢︑ ﹩﹞

︫︤﹉ ﹝︧ـــ︀﹁️ ز︀دی را ︵﹩ ﹋﹠︡ و در  ︣ای د︡ن︎  ﹫﹞︀ر︋  ﹝︖︀زی د﹍︣ ﹡﹫︀زی ﹡﹫︧ــ️︋ 

︀رج از  ︫︤﹉ ﹝︐ ︬︭︐﹩ در︠   ︎︀ ﹫﹞︀ر ﹇︀در ا︨️ از ︵︣﹅ و︡﹢ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋  وا﹇︹︋ 

﹫﹞︀ران ا﹟ ﹁︣︮️ را           ︋﹤ ︣﹇︣ار ﹋﹠︡. و︤️ ﹝︖︀زی ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋  ﹋︪ـــــــــــــ﹢ر ار︑︊︀ط︋ 

 ️︋︀ع: د︠︀﹡﹫︀ت و د﹢︲﹢﹞

﹝﹢︲﹢ع: و︐︤︀ی ﹝︖︀زی و ︎︣و﹡︡ه ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉
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︣ه ﹝﹠︡   ︋﹟﹑﹡رت آ﹢  ︮﹤ ︫︤﹊︀ن︋   ︎︣︀ ﹥ را︐﹩ از ﹝︪ـــــ︀وره︨  ︐﹢ا﹡﹠︡︋  ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀︋ 

 ﹤︀ران ارا﹝﹫  ︋﹤ ︡﹝︀ت ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ی از ︵︣﹅ و︤️ ﹝︖︀زی︋  ︫﹢﹡︡. در ا ﹟﹢زه︠ 

 ︤﹫﹡ ﹩︐︋︀︀ران د﹝﹫ ـ︣ا︳ و︥ه ﹝︀﹡﹠︡︋   ︫︀ ﹫﹞︀ران︋  ︣ای︋   ︋﹩︐ ︀ت﹞︡  ︠﹟ـ﹢د، ا  ︫﹩﹞

﹢د.   ︫﹩﹞ ﹩﹆﹚︑ ︩︋د﹢ ﹋︀ر︋︣دی و︨ 

︀زد  ﹫﹞︀ران، ﹝︐︭ــ︭ــ︀ن را ﹇︀در ﹝﹩︨  ︣ای︋  ︧ـ﹫︀ر︋  ︣ ﹝︤ا︀ی︋  و︤️ آ﹡﹑﹟ ︻﹑وه︋ 

 ️︡ود﹞ ︡ون ︧ـــ﹫︀ر ز︀د و︋  ﹫﹞︀ر و رو﹡︡ در﹝︀ن او را از ﹁﹢ا︮﹏︋  ︋︐﹢ا﹡﹠︡ و︲︺﹫️︋ 

﹫﹞︀ر︀ی   ︋︀ ﹫﹞︀ران︋  ︣ای︋   ︋﹤﹡︀ ﹫﹞︀ر در︠   ︋︩︀ ︀︩ ﹇︣ار د﹨﹠︡.︎  ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ ﹝﹢رد︎ 

 ﹤ ﹫﹞︀ران︋   ︋﹟︣ا ا︾﹙︉ ا︧ــــ﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ ا︨️ ز  ︋﹐︀ ﹢ن︋  ﹝︤﹝﹟ ﹝︀﹡﹠︡ د︀︋️ و ﹁︪ــــ︀ر︠ 

︡ه و  ︀ ﹝︪ــــــــ﹊﹑︑﹩ رو︋︣و︫  ︫︤﹉، در دوران ﹡﹆︀﹨️︋   ︎︀ د﹜﹫﹏ ﹡︡ا︫︐﹟ ار︑︊︀ط ﹋︀﹁﹩︋ 

 ︩ا﹁︤ا ︒︻︀  ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨ ﹟﹑﹡آ ️︤و .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︡ا﹫ ︡ن︎  ︧ـــــ︐︣ی︫   ︋﹤ ﹝︖︡دا ﹡﹫︀ز︋ 

﹢د. ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹝﹩︫   ︠﹤ ﹫﹞︀ران ﹡︧︊️︋   ︋️︀︲ر ︣﹫﹍﹝︪

ـ﹠︣ا﹡﹩ د﹋︐︣ ﹝︺︀دی، د﹋︐︣ ︡ا﹅، د﹋︐︣   ︨︀ ﹥ ﹝︡ت 2 روز و︋  ﹢م ︑﹫︣﹝︀ه︋  ا﹟ دوره︨ 

 ︀ ︻﹙﹩ ︻︧ـــــــ﹍︣زاده، د﹋︐︣ ر︲︀﹩، د﹋︐︣ ﹡﹫︀﹁︣، د﹋︐︣ ا︮﹀︀﹡﹫︀ن و ﹝﹠︡س ︵︊︣ی︋ 

 .︡ ︣﹎︤ار︫   ︋﹩︐︋︀ر 380 ﹡﹀︣ از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︵︣ح 1100 ﹝︴︉ د﹢︱

 ︒ ﹢د︋  ︡ن ا︖︀د ﹝﹩︫  ︣ا︴﹩ ﹋﹥ در︋  ﹫﹞︀ری د︀︋️ و︫  ︭ـ﹢ص︋  ︣﹡︀﹝﹥ در︠   ︋﹟در ا

﹢را﹋﹩،  ︀ ا﹡︧﹢﹜﹫﹟، دارو﹨︀ی︠  ︡ د︀︋️ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋  ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻﹠﹢ان︫  و ︑︊︀دل ﹡︷︫︣ 

 ﹤ ﹢د و ا﹎︣ د︀︋️ ﹋﹠︐︣ل ﹡︪ـــــــــــ﹢د ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  ︣﹡︀﹝﹥ ︾︢ا﹩ ﹋﹠︐︣ل︫   ︋︀ ورزش و

﹊︐﹥ ﹝︽︤ی   ︨︀ ︀ری ﹇﹙︊﹩ و﹝﹫  ︋،﹜︪ ︀ ﹤﹫﹚﹋ ار︲﹩ ﹝︀﹡﹠︡ آ︨﹫︉ ︻︭︊﹩، ﹝︪﹊﹑ت﹢︻

︀ و︗﹢د   ︋﹜﹛︀ ︀ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹫︐﹢ان ﹉ ز﹡︡﹎﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ و︨   ︋﹤﹋ ﹩﹛︀ د در﹢  ︫︣︖﹠﹞

د︀︋️ دا︫️. 

︀﹡﹢اد﹎﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ا﹁︤ا﹠︡ه   ︠﹤﹆︋︀ ︡ دا︫︐﹟︨  ︪ـــــــ﹩ د﹍︣ از ا﹟ دوره ا︫︀ره︫  در︋ 

 ﹤ ︀﹐ ا︨️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︥اد ﹡﹫︤ در ا﹁︤ا︩ ر︧ــ﹉ ا︋︐﹑︋  ﹢ن︋  ﹥ ﹁︪ــ︀ر︠  ر︧ـ﹉ ا︋︐﹑︋ 

﹢︨︐︀ن  ﹫︀ه︎  ︀﹐ و ︻﹢ارض ﹡︀︫﹩ از آن در︨  ﹢ن︋  ﹫﹞︀ری ﹝﹢︔︣ ا︨️ ﹠︀﹡﹊﹥ ﹁︪ـ︀ر︠   ︋﹟ا

︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣  ﹢ن︋  ︣ای ﹁︪ـ︀ر︠  ︡ه ا︨️. ︻︡م در﹝︀ن ﹝﹠︀︨︉︋  ︋﹫︪︐︣ ﹝︪ـ︀﹨︡ه︫ 

︡ون ﹨﹫︘  ﹢ن︋  ︋﹥ ا︖︀د آ︨ـ﹫︉ ﹨︀ی ﹇﹙︊﹩، ﹝︽︤ی، ﹋﹙﹫﹢ی، ر﹢ی و ا︠︐﹑ل در ﹎︣دش︠ 

 ﹩︀دات ︾︢ا︻ ﹤ ﹢ن ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ﹢د. از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ا﹁︤ا﹠︡ه ﹁︪ــ︀ر︠   ︫﹩︮︀  ︠️﹞﹑︻

︀ ﹡︀م ﹨︀ی  ︀︫ــ﹫︡ ا﹡﹢اع ﹝︐﹙﹀﹩ از دارو﹨︀︋  ـ︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ ا︫ــ︀ره ﹋︣د. ︑﹢︗﹥ دا︫ــ︐﹥︋  و︨ 

︣و︫ــ﹢ر ﹝﹢︗﹢د در   ︋﹤︺﹛︀︴﹞ ︀ ــ︡ه ﹋﹥︋  ﹢ن ︑﹢﹜﹫︫︡  ︣ای ﹋﹠︐︣ل ﹇﹠︡︠  ︑︖︀ری ﹝︐﹠﹢ع︋ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ﹇︣ص   ︋،︡﹢ ﹢د آ︫﹠︀︫   ︠﹩︀م د︨︐﹥ دارو﹡ ︀ ︋︧ـــــــ︐﹥ دارو ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡︋ 

﹥ ا﹟ د︨ـــ︐﹥ در  ﹫﹍﹢ا﹡﹫︡﹨︀ ا︨ــ️ و ︑﹞︀م ﹡﹊︀ت ﹝︣︋﹢ط︋  ﹝︐﹀﹢ر﹝﹫﹟ از ︗﹞﹙﹥ د︨ــ︐﹥︋ 

︀دق ا︨️. ︀ آن︮  را︋︴﹥︋ 

﹝﹢︲﹢ع: ﹝︣︡️ د︀︋️ و ︻﹢ارض ︗︀﹡︊﹩



 ︀ ︫︤﹊︀ن︋  ︀ ︱ــــ﹢ر 37 ﹡﹀︣ از︎  ︫︤﹊︀ن ︻﹞﹢﹝﹩︋   ︎﹤ او﹜﹫﹟ دوره آ﹝﹢زش ﹁︪ـــ︀ر︠﹢ن︋ 

﹥ ا﹠﹊﹥ ﹁︪︀ر︠﹢ن ﹊﹩ از ︻﹢ارض   ︋︣︷﹡ .︡ ︣﹎︤ار︫  ︱﹢ر د﹋︐︣ ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ﹝︺︀دی︋ 

ــ︡،  ﹫﹞︀ران ﹝﹩︫  ــ︡﹝︀ت ﹇﹙︊﹩ و ﹋﹙﹫﹢ی در︋   ︮﹤ ﹫﹞︀ران د︀︋︐﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋   ︋﹜﹞

 ﹟︫︤ـ﹊︀ن ︻﹞﹢﹝﹩ در ا ︀ص در را︨ـ︐︀ی ار︑﹆︀ی ︻﹙﹞﹩ دا﹡︩︎  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋ 

︣﹎︤اری دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩   ︋﹤ ︣وژه 1100 ﹝︴︉ د︀︋︐﹩ ︑︭ـــ﹞﹫﹛︋  ز﹝﹫﹠﹥ و در ادا﹝﹥︎ 

︫︤﹊︀ن ︻﹞﹢﹝﹩ ﹎︣﹁️. ︋︣ای︎ 

﹢ن، ︻﹙️ ﹨︀ی آن، ا﹨﹞﹫️ و ︑︺︀ر︿ آن در  ﹥ ﹝︧ـــ︀﹙﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹁︪ــــ︀ر︠  در ا﹟ دوره︋ 

ــ︣﹋️  ــ﹢رت آ﹡﹑﹟ از︫   ︮﹤ ︀︀ن ﹡﹫︤︋  ــ︡، در︎  ︒ و ︑︊︀دل ﹡︷︫︣   ︋︿﹚︐﹞ ︳︫ــ︣ا

︫︤﹊︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹞︣ه ﹝﹢رد ﹡︷︣ را ﹋︧ـ︉ ﹋︣د﹡︡ از ﹝︣﹋︤  ﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ و︎  ﹋﹠﹠︡﹎︀ن آز﹝﹢ن︋ 

﹞﹫﹠﹩ ، ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥  ﹎︣﹁︐﹠︡.  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م︠  ︑﹆﹫﹆︀ت ﹡﹀︣و﹜﹢ژی︋ 

﹢ده و ︑︀ر آ︾︀ز دوره  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹁︪ــــــــــ︀ر︠﹢ن︋  ا﹟ دوره او﹜﹫﹟ دوره از︋ 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ︫︤﹊︀ن ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩︠   ︎﹤ ︋︺︡ی︋ 

 

︣﹇﹩، ﹝﹠︡س ﹝﹫︣زا، د﹋︐︣  ︀ ︱ـــــ﹢ر د﹋︐︣ ﹡︊﹢ی، د﹋︐︫︣  ا﹟ دوره ︀رم ︑﹫︣﹝︀ه︋ 

︀ ︱ــــــــــــ﹢ر 310 ﹡﹀︣ از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︵︣ح 1100 ﹝︴︉  ﹊﹫︊︀﹁︣ و︋  ︨﹠︖︣ی، ﹝﹠︡س︫ 

 ︡﹫﹛﹢︑ ﹩﹍﹛︀  ︨ ︭ــــــــــــــ﹢ص 100 ︣﹡︀﹝﹥ د﹋︐︣ ﹡︊﹢ی در︠   ︋﹟در ا .︡ ︣﹎︤ار︫   ︋﹩︐︋︀د

 ﹫︲﹢︑ 2 ع﹢﹡ ️︋︀︀ری د﹝﹫ ︭ــ﹢ص︋  ا﹡︧ـ﹢﹜﹫﹟ ︑﹢︲﹫︀︑﹩ ارا﹥ ﹋︣د. در ادا﹝﹥ در︠ 

 ﹤  ︋﹩︐ ︀ ︀در︨️ و﹡ ﹤︢︽︑ و ﹩﹇︀ ︣︔︧ـــــــــــ︀﹜﹩ در ا﹡︀﹫﹞ ﹟﹫﹠ ︡، ا﹠﹊﹥ در︨  داده︫ 

ـــ﹢رت ر︻︀️ ﹡﹊︣دن ︑﹢︮ـــ﹫﹥ ﹨︀ی  ـــ﹢د و در︮  ﹥ ا﹁︣اد ﹝﹠︐﹆﹏ ﹝﹩︫  ︮ـــ﹢رت ار︔﹩︋ 

ـ︡ه  ﹫﹠︀﹩، ز︠﹛ ﹨︀ی ا︖︀د︫  ︀ ︻﹢ار︲ـ﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹋︀﹨︩︋  در﹝︀﹡﹩ و ﹋﹠︐︣ل ﹇﹠︡︠﹢ن︋ 

.︡  ︫️︊ ︀﹨︀ ﹋﹥ در ا﹋︓︣ ﹝﹢ا﹇︹ ﹝﹢︗︉ ﹇︴︹ ︻︱﹢ ﹝﹫﹍︣دد و ﹡︀ر︀︨﹩ ﹋﹙﹫﹢ی،︮  در︎ 
 

 ︳ـــ︣ا ﹫﹞︀ری د︀︋️ ا﹡﹢اع ﹝︐﹙﹀﹩ دارد ﹋﹥ در︫  ـــ︡︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ا﹟ دوره ︻﹠﹢ان︫ 

︫︤ـــ﹊﹩ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ از ︗﹞﹙﹥  ︀ ر︻︀️ ﹡﹊︀ت ﹐زم︎  ــ﹢د ا﹝︀ ﹡﹢ع 2 آن︋  ﹝︐﹀︀و︑﹩ ا︖︀د ﹝﹩︫ 

﹫﹞︀ری ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از   ︋﹟ا ︹﹇﹢﹞ ﹤ ︣︹ و︋   ︨︬﹫︪ـــــــــ︑ .︫︡︀  ︋︀﹡آ ﹟︣︑ ارض﹢︻ ﹜﹋

 ،﹐︀ ﹢ن︋  ︻﹢ارض و ﹝︪ـــ﹊﹑ت آ︑﹩ آن ﹨﹞︙﹢ن ﹡︀را︐﹩ ﹨︀ی ﹇﹙︊﹩، ﹡︀︋﹫﹠︀﹩، ﹁︪ـــ︀ر︠ 

︧ـ﹫︀ری از  ﹢︊︫︐︀﹡﹥ در︋  ﹫︪ـ﹍﹫︣ی ﹋﹠︡.︠  ا︠︐﹑﹐ت ︻︭ـ︊﹩ و ﹡︀ر︀︨﹩ ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹢ی︎ 

﹥ د︀︋️ ﹡﹢ع ٢، ︑︣﹋﹫︊﹩ از رژ﹛ ︾︢ا﹩ ﹝﹠︀︨ــــــــــــ︉، ورزش ﹝﹠︷﹛ و  ﹝﹢ارد ا︋︐﹑︋ 

︣ای  ︫︤﹉ ﹝︺︀﹜︖︐︀ن︋   ︎︬﹫︪ــ︑ ﹤ ﹢ن ﹋﹥︋  ﹝︭ــ︣ف ﹇︣ص ﹨︀ی ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡ه ﹇﹠︡︠ 

﹥ ﹨︣ ︀ل ﹝︭ـــــ︣ف  ﹫ آن ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡.︋  ﹥ ﹋﹠︐︣ل︮  ﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋   ︫﹩﹞ ︤﹢︖︑ ︀﹝︫

︣ای ﹋﹠︐︣ل د︀︋️ در ا﹟ د︨︐﹥ از ﹝︊︐﹑︀ن ﹐زم و  ︀ص ا﹡︧﹢﹜﹫﹟︋  ﹇︣ص و در ﹝﹢ارد︠ 

︀︺︐︣ ا︨️  ﹫﹞︀ری در ﹝﹫︀ن ﹝﹫︀﹡︧ــــ︀﹐ن︫   ︋﹟ا ︡ ︲︣وری ا︨️. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥︫ 

 ﹟﹫ ﹫﹞︀ری در︋   ︋﹟ا ﹤ ـ﹩ ︑ـ︣﹋ـ﹩ و ︀﹇ـ﹩ ﹋﹢د﹋︀ن، رو﹡︡ ا︋︐﹑︋  ﹥ د﹜﹫﹏︋  و﹜﹩ ا﹝︣وزه︋ 

﹥ ا﹁︤ا︩ ا︨️. آ﹡︀ن رو︋ 

﹝﹢︲﹢ع: ﹎︤ارش او﹜﹫﹟ دوره آ﹝﹢ز︫﹩ ﹁︪︀ر︠﹢ن 

﹝﹢︲﹢ع: ﹝︣︡️ د︀︋️ و ︻﹢ارض ︗︀﹡︊﹩ روز دوم
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 ﹩︐︋︀︀ن 1100 ﹝︴︉ د﹊︫︤ ︀ ︱ـ﹢ر 13۵ ﹡﹀︣ از︎  ︀ل ︗︀ری︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︪ـ︐﹛ ﹝︣داد︨   ︋﹟ا

︫︤﹊﹩ دا﹡︪ـ﹍︀ه ︻﹙﹢م  ﹠︣ا﹡﹩ د﹋︐︣ ﹝﹞︡ ︑﹆﹩ ﹡︖﹀﹩ (دا﹡︪﹫︀ر دا﹡︪ـ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎   ︨︀ و︋ 

 ﹩﹡︀ ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹥ ﹡﹀︣و﹜﹢ژ︧ـــ️) و د﹋︐︣ ︻﹙﹩︠  ︎︫︤﹊﹩ ︑︣ان و ﹁﹢ق ︑︭ــ︬︋ 

﹢ن و ر︧ـــــ﹉ ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی  ﹟ ︻︣و﹇﹩ در ﹁︪ـــــ︀ر︠  ︡. ﹝﹢︲﹢ع ا﹟ و︋﹫﹠︀ر︨  ︋︣﹎︤ار︫ 

︀ ر︧ـــــ﹉ ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی ﹇﹙︊﹩، ︻︣و﹇﹩ و  ﹢د ﹋﹥ د﹋︐︣ ﹡︖﹀﹩ در را︋︴﹥︋  ﹇﹙︊﹩، ︻︣و﹇﹩︋ 

︀︬︠ ﹨︀ی ﹫︀︑﹩ ﹝︴︀﹜︊﹩ را ︻﹠﹢ان ﹋︣د.    ︫﹤︊︨︀﹞
 

︡ ﹁︪ــ︀ر︠﹢ن در ︵﹢ل روز ︑️ ︑︀︔﹫︣ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︐﹙﹀﹩ از ︗﹞﹙﹥  در ا﹟ دوره ︻﹠﹢ان︫ 

︡ن، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︽︤، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹎﹢ار︫﹩، ﹁︺︀﹜﹫️ ︻︱ــ﹑﹡﹩ ، ︑︣﹋︀ت ︻︭ـــ︊﹩،  و︲︺﹫️︋ 

︡ا، ﹝︭ــ︣ف  ︣، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹫︴﹩ ﹝︓﹏ د﹝︀ی ﹨﹢ا و ﹝﹫︤ان︮  ︑︣﹊︀ت درد﹡︀ك، ﹝︓︀﹡﹥︎ 

د︠︀﹡﹫︀ت، ا﹜﹊﹏، ﹇﹢ه و دارو ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹝﹢︲﹢ع: ︨﹟ ︻︣و﹇﹩ در ﹁︪︀ر ︠﹢ن و ر︧﹉ ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی ﹇﹙︊﹩، ︻︣و﹇﹩

1۴



﹨︀︫﹞﹩: وا﹋︧﹫﹠︀︨﹫﹢ن ︋︣︠﹩ از ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص در ﹝﹠︤ل ا﹡︖︀م ﹝﹩︫﹢د

﹥ ﹝︪ـ﹊﹑ت  ︀ ا︫︀ره︋  ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

﹫﹞︀ران  ︣ای︋  ︭ـ﹢ص︋   ︠﹤ و ﹝︀︧﹙﹩ ﹋﹥ ﹋︣و﹡︀ در ﹋︪ـ﹢ر︋ 

 ﹅و︗﹢د آورده، ﹎﹀️: رو﹡︡ ︑︤ر ﹤ ﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀︋  ︠︀ص و︎ 

﹫︪ـ︐︣ی ﹎︣﹁︐﹥ و ا﹇︪ـ︀ر آ︨﹫︉   ︋️︻︣ وا﹋︧﹟ در ﹋︪ـ﹢ر︨ 

︢︎︣ ︗︀﹝︺﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن در او﹜﹢️ وا﹋︧ــــــــــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن و 

 ︀ ﹫﹞︀ری ﹋︣و﹡︀ ﹨︧ــــ︐﹠︡.︋  ︣ا︋︣︋  ا﹞ ﹟︨︀زی ︻﹞﹢﹝﹩ در︋ 

ـــ︑ ︣︣ان ︀ر  ـــ︡ در︫  ︑﹞﹫︡ا︑﹩ ﹋﹥ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 

﹫﹞︀ر︨︐︀﹡︀ی ﹝︡﹥، ا﹝︀م ︧ـــــــ﹫﹟، ا︠︐︣ و  ﹝︣﹋︤ در︋ 

ـ︡ ︑︀   ︫︤﹫︖︑ ︀ص ﹫﹞︀ران︠   ︋︣︀ـ ︣ای ﹝︣ا︗︺﹥︨   ︋﹤﹁︣︵

.︡﹡﹢ ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ وا﹋︧﹫﹠﹥︫  ا﹟ ﹎︣وه از ︗︀﹝︺﹥ ﹨﹛︋ 
 
﹢رت   ︮﹤ ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ ادا﹝﹥ داد: ﹇︴︺︀ً ︑︤ر﹅ وا﹋︧﹟︋ 

 ︩︡ود ٧٠ ︑︀ ٨٠ در︮ـــــــ︡ در ا﹁︤ا ︡﹡ا﹢︐﹫﹞ ﹩﹞﹢﹝︻

﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹢︔︣  ﹡︪ــــ︀ط ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹝﹫︡︋ 

ـــــ﹢د ﹋﹥  ︋︀︫ــــ︡ ︣ا﹋﹥ ا ﹟︦ در ︗︀﹝︺﹥ ا︖︀د ﹝﹩︫ 

ـــ︣ا︋ــــ︣ وــــ︣وس  ﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه ︑︀ از آ﹡︀ در︋  ︻︀﹝﹙ـــ﹩︋ 

﹀︀︸️ ﹋﹠︡. وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده از وا﹋︧ـــــ﹟ 

﹫﹞︀ری ﹋ـ︣و﹡︀  ︣ا︋ـ︣︋  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ︑︀ ﹝︡ت ز﹝︀﹡﹩، ﹁︣د را در︋ 

 ﹟︡﹠ ︀︑ ﹤︺﹞︀︗ ا﹝︣ ا﹝﹫︡ را در ﹟︭ـــ﹢ن ﹡﹍﹥ دارد و ا﹞

﹢ا﹨︡ داد.  ︩︠︋︣ا︋︣ ا﹁︤ا

 در ﹋︪ـــ﹢ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧ـــ︐﹥ ا﹡︡ وا﹋︧ــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن را در 

︀ز﹋︣دن  ︀﹐﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝﹫﹊﹠﹫﹛ ﹋﹥︋   ︋︴︨

﹝﹫ ︳ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪ـــــــ﹊﹑ت 

﹥ و︗﹢د ﹡﹫︀ورده ا︨️. ﹠︡ا﹡﹩︋ 

ـ﹢رت  ︀ و︗﹢د ︑﹑︫ـ︀ی︮  ﹢ال ﹋﹥︋   ︨﹟ا ﹤  ︋︨︀ وی در︎ 

︣ای ا﹡︖︀م وا﹋︧ـــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن و ا﹞ ﹟︨︀زی ︻﹞﹢﹝﹩   ︋﹤︐﹁︣﹎

ـــــــــــــــــ︀﹨︡ ﹡﹍︣ا﹡﹩ و  در ﹐﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا︗︐﹞︀︻﹩︫ 

︋﹩ا︻︐﹞︀دی ﹝︣دم ﹨︧ـــ︐﹫﹛ و آ︀ ﹝﹫︐﹢ان ا︻︐﹞︀د ︻﹞﹢﹝﹩ 

 ﹤  ︋︀﹠︑ ا︻︐﹞︀دی ﹩  ︋﹟︣د: ا﹋ ︣︀ز︨︀زی ﹋︣د، ︑︭ـــ را︋ 

 ﹩︵ ﹤﹋ ﹩︀﹞︀ز ﹡﹞﹩ ﹎︣دد. ا﹇︡ا ﹝﹢︲﹢ع وا﹋︧ـ﹟ ﹋︣و﹡︀︋ 

 ،︀︐︊ـــ ︣︠﹩ از︮  ــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و︋  ︨ــ︀﹜︀ی ﹎︫︢ــ︐﹥︮ 

﹩ ا︻︐﹞︀دی ︻﹞﹢﹝﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی︋  ز﹝﹫﹠﹥︫ 

︐︊︀ی ︲︡ و ﹡﹆﹫︰  ا︨️، ا﹜︊︐﹥ در ﹝﹢رد وا﹋︧ـ﹟ ﹨﹛︮ 

︀︠️، ﹋﹫﹀﹫️، ﹋︪﹢ر﹨︀ی  در روز﹨︀ی ﹡︧️ در ﹝﹢رد︨ 

 ︣ ﹢د را︋  ـــ︡ ﹋﹥ ا︔︣︠  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه و ︻﹢ارض آن ﹝︴︣ح︫ 

 ﹤﹋ ﹩︀﹁︣ ﹟﹫﹝﹨ ا﹨︡ دا︫️ و﹢ ︋︪ـــــــ﹩ از ︗︀﹝︺﹥︠ 

﹩ ا︻︐﹞︀دی دا﹝﹟ زد. ﹝︧ـــــ﹢﹐ن   ︋﹟ا ﹤ ︋︣︠﹩﹨︀ زد﹡︡︋ 

﹥ ﹎﹢﹡﹥ای ر﹁︐︀ر ﹋﹠﹠︡ ︑︀ وا﹇︺﹫︀ت   ︋︡︀ ︡ا︫ـــ️︋  وزارت︋ 

﹢د. ا﹜︊︐﹥ وا﹋︧ـــ﹟ ︻﹢ار︲﹩ دارد ﹋﹥   ︫﹏﹆︐﹠﹞ ﹤︺﹞︀︗ ﹤︋

﹥ آن د︀ر ﹝﹫︪ـــــــــــ﹢﹡︡، ﹨︣﹠︡ ا﹟ آ﹝︀ر ز︀د   ︋﹩︠︣︋

︀﹝﹏ ﹨﹞﹥ ﹡﹞﹫︪﹢د ا﹝︀ و︗﹢د دارد.  ﹡﹫︧️ و︫ 

︀︵︣ ﹡︪ــــ︀ن ﹋︣د:  ︀ص︠  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

︣﹇﹩ ﹝︴︣ح  در ﹎︤ار︫﹩ از ﹋︪ــــــ﹢ر﹨︀ی آ︨﹫︀ی ︗﹠﹢ب︫ 

﹫﹙﹩ ﹋﹞﹩ از ا﹁︣ادی ﹋﹥ وا﹋︧ـ﹟ آ﹡﹀﹙﹢ا﹡︤ا  ︫︡ه ﹋﹥ ︑︺︡اد︠ 

﹢د را از د︨ـ️ داده ا﹡︡. وا﹇︺﹫️  ︑︤ر﹅ ﹋︣ده ا﹡︡، ︗︀ن︠ 

 ﹩﹚﹫ ︣︠﹩ از وا﹋︧ـــــــــ﹠︀ ︻﹢ارض︠  ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︴︺︀ً︋ 

﹝︡ودی دار﹡︡ و ا﹟ در ﹎︤ار︫︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹨﹛ آ﹝︡ه ا︨️. 

ـ﹊﹙﹩ در︨ـ️ و از ︵︣﹅ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی   ︫﹤ ︀︡ ﹝︣دم︋   ︋︦︎

 ،︡﹡︣﹫﹍ ︡ه و در ︗︣︀ن وا﹇︺﹫︀ت ﹇︣ار︋   ︫﹤﹫︗﹢︑ ﹩﹞﹢﹝︻

 ﹟︀ن ا︠︊︀ر ︲ــــ︡ و ﹡﹆﹫︰ در ا﹫ ︀︡ از︋   ︋︣﹍ـــ﹢ی د از︨ 

﹩ ا︻︐﹞︀دی ﹋︀﹨︩   ︋﹟د ︑︀ ا﹢ ﹢دداری︫  ﹥︫︡ت︠  ز﹝﹫﹠﹥︋ 

︎﹫︡ا ﹋﹠︡.

 ﹤ ︣ای ﹝︊︐﹑︀ن︋  ﹨︀︫﹞﹩ در ﹝﹢رد ا﹠﹊﹥ ︑︤ر﹅ وا﹋︧ـ﹟︋ 

︀ص ︑︀  ﹤︡ ﹝ــ﹫ــ︐﹢ا﹡︡ از د︾︡︾﹥ آ﹡︀ و  ︋ــ﹫﹞︀ر︀ی︠ 

﹊︀﹨︡، ا﹁︤ود: ﹇︴︺︀ً ︑︤ر﹅ وا﹋︧ــــ﹟  ︠︀﹡﹢اده ﹨︀︪ـــ︀ن︋ 

﹫﹞︀ر︀ی ز﹝﹫﹠﹥ ای،   ︋﹤ ـــــــ﹑﹝️ ﹝︊︐﹑︀ن︋  ﹋︣و﹡︀ در︨ 

︀︮ــــــــ﹩  ﹫﹞︀ری︠   ︋﹤ ︀ص و ︐﹩ ا﹁︣ادی ﹋﹥︋  ︋﹫﹞︀ران︠ 

 ﹟ا﹡︐﹆︀ل ا ️︻︣ ﹝︊︐﹑ ﹡﹫︧ـــــ︐﹠︡، ﹝﹣︔︣ ا︨️ ︣ا ﹋﹥︨ 

︣وز ︻﹑﹛ و  ︀﹐︨️ و ﹡︀﹇﹙﹫﹟ ︑︀ ﹨﹠﹍︀م︋  ︧ــ﹫︀ر︋  و︣وس︋ 

 ﹟ا ﹤ ﹢د ﹝ـ﹫ـ︐﹢ا﹡ـ﹠︡ ︑︺︡اد ز︀دی را︋  ﹫﹞︀ری︠  ا︵﹑ع از︋ 

︋﹫﹞︀ری ﹝︊︐﹑ ﹋﹠﹠︡. ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ وا﹋︧ــــــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن ︻﹙﹫﹥ 

 ﹟و ا ︡ ︣وع︫   ︫︧︣ـــ﹫︀ر د ︋﹫﹞︀ری ﹋︣و﹡︀ در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀︋ 

﹝︪﹊﹑︑﹩ را ا︖︀د ﹋︣د.

︡ا︫ـ️  ︀ وزارت︋   ︋﹩وی ﹎﹀️: ﹝︀ از ﹨﹞︀ن روز﹨︀ی ا︋︐︡ا

ــــ︣ ﹎ــــ︣وه  ﹢د﹛ و ︑︃﹋﹫︡ ﹋ــــ︣د﹛ ︻﹑وه ︋  در ار︑︊︀ط︋ 

︀ص ︺﹠﹩ ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩، ︑︀﹐︨﹞﹩ و  ﹫﹞︀ران︠  ︡ه︋   ︫﹤︐︠︀﹠︫

﹥ ︻﹠﹢ان  ﹫﹞︀ران ﹋﹥ دو﹜️ ﹨﹠﹢ز آ﹡︀ را︋   ︋︣︀ د︀﹜﹫︤ی،︨ 
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ــــــــ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ و  ــــــــ︣︵︀ن ﹡﹫︀ز﹝﹠︫︡   ︨﹤ ︀ص ﹡﹑︐︊﹞ ﹩﹠︺ ﹤︐﹁︣︢︍︀ن︋  ︋﹫﹞︀ر︠ 

﹫﹞︀ری﹨︀ی ام اس، ﹡﹆︬ ا﹞﹠ـــ﹩، د︀︋️ و ا﹁ــــ︣ادی ﹋﹥   ︋﹤ راد﹢︑ـــ︣ا︎ـــ﹩، ﹝︊︐﹑︀ن︋ 

︺︡ از ﹋︀در  ﹢د︋  ﹢﹡︡. ﹇︣ار︋  ︀︡ وا﹋︧ــ﹫﹠﹥︫  ︋﹫﹞︀ری ز﹝﹫﹠ ﹥ای دار﹡︡، ︲︺﹫︿ ﹨︧ـ︐﹠︡ و︋ 

 ﹤︐﹊﹡ .︡﹡︣﹫﹍ ︀ص در او﹜﹢️ ︑︤ر﹅ وا﹋︧ــــ﹟ ﹇︣ار︋  ﹫﹞︀ران︠   ︋،︡﹠﹝﹛︀ در﹝︀ن و ا﹁︣اد︨ 

 ﹤ ﹢﹡︡ و ﹝︊︐﹑︀ن︋  ︀︡ ︻﹙﹫﹥ ﹋︣و﹡︀ وا﹋︧ـــ﹫﹠﹥︫  ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥︋ 

﹥ د︀︋️ ﹋﹥ ︗︤ء  ︣ا︨︣ ﹋︪ــــ﹢ر ﹋﹛ ﹡﹫︧ــــ︐﹠︡. ﹁﹆︳ ﹝︊︐﹑︀ن︋  ︀ص در︨  ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

ـــــ﹞︀ر ﹝﹫︣و﹡︡، ︡ود ١١ در︮ـــــ︡ ا﹁︣اد   ︫﹤ ﹫﹞︀ر︀ی ز﹝﹫﹠﹥ ای︋  ﹎︣وه ا﹁︣اد دارای︋ 

 ﹤ ︀﹐﹡﹥ ١٠٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣︋  ︡ا︫️،︨  ︗︀﹝︺﹥ را ︑︪ــــــــــ﹊﹫﹏ ﹝﹫︡﹨﹠︡. ︵︊﹅ آ﹝︀ر وزارت︋ 

︀﹜︀ی ﹇︊﹏ ز﹡︡ه  ︀︡ ا﹁︣ادی ﹋﹥ از︨  ﹥ ا﹟ ︑︺︡اد︋  ︣︵︀ن ﹝︊︐﹑ ﹝﹫︪ــــــــ﹢﹡︡،︋  ︋﹫﹞︀ری︨ 

﹥ ︡ود ٢٠٠ ︑︀ ٣٠٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ﹡﹫︤  ــ﹢رت ︑︺︡اد︋   ︮﹟را ﹨﹛ ا︲ـ︀﹁﹥ ﹋︣د، در ا ︡﹡︡﹡︀﹞

.︨︡︣﹫﹞

﹫﹞︀ر  ﹫﹞︀ری د︀﹜﹫ـــ︤ی و︋  ︀ص ﹎﹀️: ︡ود ٩۵ ﹨ــ︤ار︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

 ﹟﹫ ﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋  ﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩، ٧ ﹨︤ار︋  ︎﹫﹢﹡︡ ﹋﹙﹫﹥، ︡ود ٢٠ ﹨︤ار︋ 

︀ ا﹟ ︑︺︡اد ﹡﹀︣ات و دوز  ﹥ ام اس در ﹋︪ـــ﹢ر و︗﹢د دارد.︋  ﹫﹞︀ر ﹝︊︐﹑︋   ٨۵ ︑︀ ٩۵ ﹨︤ار︋ 

︐﹢ا﹡﹫﹛ ﹨﹞﹥  ﹥ ﹝︀ه آ﹠︡ه︋   ︨︀ ﹝﹫︪ـــــ﹢د، ﹁﹊︣ ﹡﹞﹫﹊﹠﹛ ︑︀ دو ️﹁︀در ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹟وا﹋︧ــــ

﹫﹞︀ران  ﹫﹞︀ری﹨︀ی ز﹝﹫﹠ ﹥ای را وا﹋︧ـــــــــ﹫﹠﹥ ﹋﹠﹫﹛.︋   ︋﹤ ︀ص و ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋  ︋﹫﹞︀ران︠ 

 ︀ ︡﹡︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ دار﹞ ﹤ ︀ر در ﹨﹀︐﹥︋  ـــــــــــ﹥︋  ︠︀ص ﹝︀﹡﹠︡ د︀﹜﹫︤ ی﹨︀ ﹋﹥︨ 

︀︋️ ﹡︡ار﹡︡   ︋﹟︀رج ﹝﹫︪﹢﹡︡، ﹝︪ـ﹊﹙﹩ از ا ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ از ﹝﹠︤ل︠  ︣ای︫  ︋﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥︋ 

﹥ د﹜﹫﹏ ام اس، ︑﹢ان ـــــــ︣﹋️ و ︗︀︋︖︀ــــــــ﹩ ﹡︡ار﹡︡.  ︋﹤﹋ ﹜︀را﹡ـــــــ﹩ را دار﹝﹫      ا﹝︀︋ 
   
︀︮ــــ﹩ در ﹡︷︣  ︣ای ا﹟ ا﹁︣اد ﹋﹥ ﹡﹞ ﹩︑﹢ا﹡﹠︡ ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ ︑︡ا︋﹫︣︠  ـــ︡ه︋   ︫️︊ـــ  ︮

﹢د.        ﹫﹞︀ر وا﹋︧ــــــــــــــ﹫﹠﹥︫   ︋︀﹡ز﹡︡﹎﹩ آ ﹏﹞ ﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥︋  ﹢د︋   ︫﹤︐﹁︣﹎
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︀ ︡ود 27۶۵3 ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣﹝︣︋︹ و︨ــ︺️ ﹋﹞﹩   ︋︫︣ـ﹢ ا︨ـ︐︀ن︋ 

 ﹟ــــــــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️ دارد. ا ︋﹫︩ از ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و︮ 

︀ ا︨︐︀﹡︀ی  ﹢ده و ﹨﹞︖﹢ار︋  ا︨︐︀ن در ﹇︧ـ﹞️ ︗﹠﹢︋﹩ ﹋︪ـ﹢ر︋ 

﹢ز︨ــ︐︀ن ﹝﹫︊︀︫ـــ︡.  ﹢︣ا﹞︡ و︠  ﹨︣﹝︤﹎︀ن، ﹋﹢﹚﹫﹍﹥ و︋ 

ـ︣﹨︀ و 28 در︮ـ︡  ︡ود 72 در︮︡ ︗﹞︺﹫️ ا﹟ ا︨︐︀ن در︫ 

 ،︫︣ــــــ﹢ از ا﹟ ︗﹞︺﹫️ در رو︨ــــــ︐︀﹨︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹫﹊﹠﹠︡.︋ 

︑﹠﹍︧ـــ︐︀ن، ︗﹛، د︫︐︧ــــ︐︀ن، د︫️ی، د︣، د﹙﹛، ﹋﹠﹍︀ن و 

﹡︀︐︨︣︀ی ا﹟ ا︨︐︀ن ﹨︧︐﹠︡. ﹎﹠︀وه از︫ 

﹡︀︐︨︣︀ و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و︲︺﹫️︫ 

﹫﹞︀ران  ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︑︺︡اد︋  ︣ر︨﹩ ﹨︀ی︮   ︋﹟︣︠ا︨︀س آ ︣︋

︠︀ص ا﹟ ا︨ـ︐︀ن ا︻﹛ از د︀﹜﹫︤ی، ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و ︑︀﹐︨ـ﹞﹩ 93۴ 

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی ﹨︧ــــ︐﹠︡  ﹡﹀︣ ا︨️ ﹋﹥ از ا﹟ ︑︺︡اد ۵29 ﹡﹀︣︋ 

 .︡﹠﹠﹊﹫﹞ ️﹁︀︀ت در﹝︀﹡﹩ در﹞︡ ︨︣︐︀ن ا︨︐︀ن︠  ﹋﹥ در 8︫ 

﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ـــــ﹞﹩ دارد ﹋﹥ ﹝︣﹋︤  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ا︨ـــــ︐︀ن 3۶2︋ 

﹢︫︣، ︑﹠﹍︧ــــــــــــ︐︀ن، ︗﹛،   ︋︣ ︀ص آ﹡︀ در 8︫  در﹝︀﹡﹩︠ 

﹢ر﹝﹢ج، د﹙﹛، ﹋﹠﹍︀ن و ﹎﹠︀وه ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨️.  د︫︐︧ـــ︐︀ن،︠ 

﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا﹟ ا︨ـ︐︀ن ﹡﹫︤ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡   ︋۴3 ︣﹍د ﹩﹢ـ از︨ 

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ـ﹩ و   ︋﹤ ︡﹝︀ت︋  ︋﹥ ︑﹠︀ ﹝ـ︣﹋ـ︤ ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ه︠ 

﹢ن ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡.  ﹝︣﹋︤ ا﹡︐﹆︀ل︠ 

 ﹟︡﹠ ︀ص ﹫﹞︀ران︠  در ادا﹝﹥، ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝ـ︣ا﹋ـ︤ در﹝︀﹡ــ﹩︋ 

︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥  ﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹝﹢رد︋   ︋︫︣ــ﹢ ︫ـ︣ ا︨ـ︐︀ن︋ 

ا︨️.

﹝︐︭︀ت ︗﹞︺﹫︐﹩:

︣ ١٫١٦٣٫٤٠٠ ﹡﹀︣ دارد ﹋﹥ ︻﹞︡ه   ︋︼﹛︀ ا﹟ ا︨ـــــ︐︀ن ︗﹞︺﹫︐﹩︋ 

 ﹩︀︐︨رو ️﹫︺﹝︗ ،︡﹠︫︀  ︋﹩﹞ ﹟﹋︀  ︨︀﹨︣ ا﹟ ︗﹞︺﹫️ در︫ 

 (︣﹀﹡ 328۵۵۶)︡ود ٢٨% ︗﹞︺﹫️ ﹋﹏ ا︨ـــــ︐︀ن و ︗﹞︺﹫️ 

︫ــــ︣ی  (︣﹀﹡ 83۴8۴۴)︡ود ٧٢% ︗﹞︺﹫️ ﹋﹏ ا︨ــــ︐︀ن را 

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی (۴۵ ﹡﹀︣ در ﹨︣  ـــ﹢د. ︑︺︡اد ۵29︋  ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹩︫ 

﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ـ﹞﹩ (31 ﹡﹀︣ در ﹨︣  ︮︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)، 3۶2︋ 

﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ (۴ ﹡﹀︣ در ﹨︣  ︮ـــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)، ۴3︋ 

ــــ︡  ﹫﹞︀ر EB (1 ﹡﹀︣ در ﹨︣︮  ︮ــــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)، 11︋ 

ـــــــ︡  ﹫﹞︀ر MS (۴9 ﹡﹀︣ در ﹨︣︮  ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️) و ۵۶۶︋ 

 ﹟︀︫ــ﹠︡. ا  ︋﹩﹞ ︫︣ــ﹢ ـ︀﹋﹟ ا︨ــ︐︀ن︋  ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)︨ 

︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️  ﹫﹞︀ران در ﹨︣︮  ا︨︐︀ن از ﹡︷︣ ﹡︧ـ︊️︋ 

  ﹟﹫ ﹫︧ــ️ و ﹊﹛، در︋  ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ر︑︊﹥︋   ︋﹟﹫ ا︨︐︀ن در︋ 

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩   ︋﹟﹫ ︋﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩ ر︑︊﹥ دوازد﹨﹛ و در︋ 

﹩ ام را در ا︨︐︀﹡︀ی ﹋︪﹢ر دارا ا︨️. ر︑︊﹥︨ 

و︲︺﹫️ ︫ـ︨︣ـ︐︀﹡︀ی ا︨ـ︐︀ن از ﹡︷︣ ﹝︣ا﹋︤ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت 

︀ص:  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در﹝︀﹡﹩︋ 

ــ︨︣ـــ︐︀ن ا︨ـــ︐︀ن ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ د︀﹜﹫︤، ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩ و  در 8︫ 

﹢ن ا︨ــ︐︀ن  ︀﹍︀ه ا﹡︐﹆︀ل︠   ︎﹤﹊﹠و︗﹢د دارد ︲ــ﹞﹟ ا ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨

﹢︫︣ ﹝︧ـــــــ︐﹆︣ ا︨️. ﹎﹀︐﹠﹩ ا︨️ ︑︺︡ادی از  ︨︣︐︀ن︋  در︫ 

︀ر︨﹫︀ن  ︨︣︐︀ن︎   ︫﹤  ︋﹤﹢﹚︀ن ︻︧ـــــ︐︨︣ ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︫ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀︀ت در﹞︡ ا︨︐︀ن ﹨︣﹝︤﹎︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ و︠ 

:︀﹡︀︐︨︫︣ ﹩﹡︀﹞و︲︺﹫️ ﹝︣ا﹋︤ در

:︫︣﹢︋ (1

﹙﹫︕ ﹁︀رس،  ـ﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩ و︠  ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀﹡︀ی ﹁︀︵﹞﹥ ا﹜︤﹨︣ا،︨ 

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

 .︡﹠︐︧﹨ ︫︣﹢ ︨︣︐︀ن︋  ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ در︫ 

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹁︀︵﹞﹥ ا﹜︤﹨︣ا:

ـ︡ه ا︨ـ️.  ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن ﹁︀︵﹞﹥ ا﹜︤﹨︣ا در︨ـ︀ل 13۴۵ راه ا﹡︡ازی︫ 

︀ص د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨ـــــــ﹞﹩ و  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨ــــــ︐︀ن︋   ︋﹟ا

︩ ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ــ﹩ و  ︡﹝︀ت در﹝︀﹡ـ﹩ ارا﹥ ﹝ـ﹩ ﹋﹠︡.︋  ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ـ﹩︠ 

︩ د︀﹜﹫︤ آن در  ـــ︀ل 138۴ و︋  ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن در︨   ︋﹟︨ــ﹞﹩ ا﹐︀︑

︩ در ︡ود  ـ︀﹜﹟ ا︮ـ﹙﹩︋  ـ︡.︨  ︨︀ل 1380 راه ا﹡︡ازی و ﹁︺︀ل︫ 

ــــــــ﹊﹟             ︫﹉ ︀ل︺﹁ ️︑ 12 300 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨ــــــــ︺️ و دارای

.︫︡︀  ︋﹩﹞

﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨﹩ (︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︨ 

︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩   ︨﹤ ﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨﹩ وا︋︧︐﹥︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︨ 

︀ ︑ 200️ ﹝︭ــــ﹢ب و ︑ 18۶️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی  ︀ل 137۵︋  در︨ 

︡﹝︀ت  ︀ص د︀﹜﹫︤ی︠  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋   ︋﹟︫︡ه ا︨️. ا

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی  در﹝︀﹡﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در ︀ل ︀︲ــــــــ︣ ۵0︋ 

︩ در   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩ ︀︫ـ﹠︡.︋   ︋﹩﹞ ︤﹋︣﹞ ﹟ا ︩︫﹢  ︎️︑

 ﹤ ــ︡ه و د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی د︀﹜﹫︤ در 2 ا︑︀ق︋  ︨ـ︀ل 1391 راه ا﹡︡ازی︫ 

︡ه ا﹡︡. ﹝︐︣اژ ۶0 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ﹇︣ار داده︫ 

︫︣﹢︋ ︀ران ︠︀ص و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︨︐︀ن﹝﹫︋ ️﹫︺︲︤ارش و﹎︫︣﹢︋ ا︨︐︀ن ﹩﹡︀﹞︀ران ︠︀ص و ﹝︣ا﹋︤ در﹝﹫︋ ️﹫︺︲︤ارش و﹎︫︣﹢︋ ا︨︐︀ن ﹩﹡︀﹞︤ارش و︲︺﹫️ ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ﹝︣ا﹋︤ در﹎
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﹙﹫︕ ﹁︀رس (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︡ای︠  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫ 

 ️︑ 2۵0 ︀ ـــ︀ل 1391︋  ﹙﹫︕ ﹁︀رس در︨  ـــ︡ای︠  ︋﹫﹞︀ر︨ـــ︐︀ن︫ 

 ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︋   ︋﹟ا .︡ ﹝︭ــــــــ﹢ب و ︑ 300️ ﹁︺︀ل ︑︀︨﹫︫︦ 

︡﹝︀ت در﹝︀﹡ـــ﹩ ارا﹥ ﹋ـــ︣ده و در  ︀ص د︀﹜﹫ــ︤ی︠  ︋﹫﹞︀ران︠ 

 ︤﹋︣﹞ ﹟︫ــ︩ ا﹢  ︎️︑ ︤ی﹫﹛︀︀ر ︔︀︋️ د﹝﹫ ︀ل ︀︲ـ︣ 78︋ 

︡ه  ︀ل 1392 راه ا﹡︡ازی︫  ︩ در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩  ﹨︧ـ︐﹠︡.︋ 

︩ د︀﹜﹫︤ در ︡ود 320 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨ــ︺️  ـ︀﹜﹟ ا︮ــ﹙﹩︋  و︨ 

دا︫︐﹥ و دارای 12 د︨︐﹍︀ه د︀﹜﹫︤ ﹁︺︀ل ا︨️. 

2) ︑﹠﹍︧︐︀ن (ا﹨︣م):

 ﹤︀ر︨︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ﹟﹫︧ــــــــــــــ ︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م﹝﹫︋

︨︣︐︀ن ︑﹠﹍︧ــــــ︐︀ن  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐︨ـ﹞﹩   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋   ︋﹟(ا﹨︣م) ا︨️.  ا

︠︡﹝︀ت ﹝﹩ د﹨︡.

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ︧﹫﹟ (ع) (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):

︀ ︑ 32️ ﹁︺︀ل راه  ︀ل 1387︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ︧ـــــــــ﹫﹟ در︨ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن︋   ︋﹟ــــ︡ه ا︨ــــ️. ا ا﹡︡ازی︫ 

︀ل  ︩ در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩  ︋.︡﹠﹊﹫﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡︠

 ﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩ ــــــ︀﹜﹟ ا︮ــــــ﹙﹩︋  ــــــ︡ه و︨  1391 راه ا﹡︡ازي︫ 

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن در ︡ود 2۵0 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨ـ︺️ دا︫ـ︐﹥ و دارای 8 

ـ︀ل  ︩ ︑︀﹐︨﹞﹩ آن ﹡﹫︤ در︨   ︋.︫︡︀ د︨︐﹍︀ه د︀﹜﹫︤ ﹁︺︀ل ﹝﹩︋ 

︡﹝︀ت ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡.  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡ه و︋  1389 راه ا﹡︡ازی︫ 

 :﹜︗ (3

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن و ﹝︣﹋︤   ︋︀﹠︑ ،(️﹀﹡ وزارت) ︡﹫﹢︑ ︀ر︨ــ︐︀ن﹝﹫︋

︀ص د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐︨ــ﹞﹩  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤ارا

﹫﹞︀ر  ـــ︨︣ـــ︐︀ن ︗﹛ ا︨ـــ️. در︀ل ︀︲ــــ︣ ︑︺︡اد 17︋  در︫ 

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن    ︋﹟︫ــ︩ ا﹢  ︎️︑ ﹩﹝︀ر ︑︀﹐︨ــ﹝﹫ د︀﹜﹫︤ی و 37︋ 

 .︡﹠︫︀  ︋﹩﹞

:(️﹀﹡ ️﹋︫︣) ︡﹫﹢︑ ︀ر︨︐︀ن﹝﹫︋

 ️︑ 100 ︀ ــ︀ل 137۶︋  ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن ︑﹢﹫︡ (︫ــ︣﹋️ ﹡﹀️) در︨ 

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

 ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ︀ص د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐︨ــ﹞﹩︠  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤︋

ـ︡ه  ـ︀ل 1397 راه ا﹡︡ازی︫  ︩ در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩  ︋.︡﹠﹊﹫﹞

﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن در ︡ود 230 ﹝︐︣   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩ ︀﹜﹟ ا︮﹙﹩︋  و︨ 

 ︀︊︣﹆︑ ﹩﹠﹛︀ــ ︩ ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ آن ﹡﹫︤ در︨  ﹝︣︋︹ و︨ـ︺️ دارد.︋ 

ـــــــــ︀ل 1387 ا︡اث و              1۵0 ﹝︐︣﹝︣︋︺﹩ ﹁︺︀ل ا︨ــــــــ️ ﹋﹥ در︨ 

︡ه ا︨️. راه ا﹡︡ازی︫ 

۴) د︫︐︧︐︀ن (︋︣از︗︀ن):

︡﹝︀ت   ︠﹤︀ر︨ـ︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ر﹢︣ـ ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن 17︫ 

︨︣︐︀ن د︫︐︧ــ︐︀ن (︋︣از︗︀ن)  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در﹝︀﹡﹩︋ 

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

︠︡﹝︀ت ﹝﹩ د﹨︡.

︣﹢ر(دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن 17︫ 

︀ ︑ 200️ ﹝︭ــ﹢ب و 200  ︀ل 13۴8︋  ︣﹢ر در︨  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن 17︫ 

﹫﹞︀ران  ﹥ 3 ﹎︣وه︋  ﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن︋   ︋﹟︡ه، ا ︑️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫ 

 ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ︠︀ص (د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩، ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩)︠ 

ـــــ︀ل 137۴ راه ا﹡︡ازی و در  ︩ در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩  ︋.︡﹠﹊﹫﹞

︡ه و د︨︐﹍︀﹨︀ی د︀﹜﹫︤ در   ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ︨︀ل 1389︋ 

 ︩ ︡ه ا﹡︡.︋  ︀ ﹝︧ــــــ︀️ 200 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ﹇︣ار داده︫   ︋﹟﹛︀  ︨1

 ︣︐﹞ 100 ︀︊︣﹆︑ ﹟﹛︀ـــ  ︨﹈ در ︩  ︋﹟︨ـــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا﹐︀︑

︡ه ا︨️. ︀ل 1372 راه ا﹡︡ازی︫  ﹝︣︋︺﹩ ا︡اث و در︨ 

︀دق ﹎﹠︖﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):  ︮︡﹫ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫ 

﹥ ﹝︐︣اژ ١۵٠ ﹝︐︣ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥   ︋﹩︀︀ر︨︐︀ن ﹁︱ــ﹝﹫  ︋﹟در ا

︫︡ه ﹋﹥ ︸︣﹁﹫️ ١۶ ︑️ دارد. 

۵) د︫︐﹩ (︠﹢ر﹝﹢ج):

︡﹝︀ت   ︠﹤︀ر︨ــــ︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ﹤﹫︊﹠︀ر︨ــــ︐︀ن ز﹝﹫︋

ــ︨︣ــ︐︀ن د︫ـــ︐﹩ (︠﹢ر﹝﹢ج)  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در﹝︀﹡﹩︋ 

 ﹤︀ت ارا﹞︡ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐︨ـ﹞﹩︠   ︋﹤  ︋︤﹋︣﹞ ﹟ا︨ـ️. ا

﹝﹩ د﹨︡. 

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ز﹠︊﹫﹥ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):

 ️︑ 9۶ ︀ ــ︡ه و︋  ـ︀ل 137۶ راه ا﹡︡ازی︫  ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن ز﹠︊﹫﹥ در︨ 

﹫﹞︀ران   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋   ︋﹟︀ل ا︨️. ا︺﹁ ️︑ 9۶ ︭ــــــــــ﹢ب و﹞

 .︡﹠﹊﹫﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ︠︀ص د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐︨ــــــــــ﹞﹩︠ 

ـ︀ل 139۴  ـ︀ل 1379 راه ا﹡︡ازی و در︨  ︩ در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩︋

 ﹉ در ︤﹫﹛︀︀ی د﹨︀﹍︐ـ︡ه ا︨ـ️. د︨ـ  ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤︋

︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ︡ود 2۵0 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨ـ︺️ دارد.  ︨︀﹜﹟ ﹇︣ار داده︫ 

 30 ︀︊︣﹆︑ ا︑︀ق ﹉ در ︩  ︋﹟︨ــــــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا﹐︀︑ ︩︋

︡ه ا︨️. ︀ل 137۴ راه ا﹡︡ازی︫  ﹝︐︣ ﹝︣︋︺﹩ ا︡اث و در︨ 
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:﹜﹚۶) د

︨︣ـ︐︀ن  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤ارا ︤﹋︣﹞ ︀﹠︑ ﹜︷︻﹐اً ا ﹤﹫﹆ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋   ︋

︡﹝︀ت ﹝﹩ د﹨︡.  ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︠   ︋﹤  ︋︣︲︀ ︀ل و در ︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹜﹚د

﹆﹫﹥ اً ا﹐︻︷﹛ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋ 

︡ه و  ︀ ︑ 32️ ﹝︭ـــ﹢ب و ︑ ۴۴️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫  ︀ل 138۶︋  ﹆﹫﹥ اً ا﹐︻︷﹛ در︨  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋ 

 ︩︋.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ︀ص د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩︠  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨ـــ︐︀ن︋   ︋﹟ا

ــ︡ه ا︨ــ️.   ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ــ︀ل 1397︋  ــ︀ل 1387 راه ا﹡︡ازی و در︨  ︩ در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د

 ︩ ــ︡ه ﹋﹥ ︡ود 800 ﹝︐︣﹝︣︋︹ و︨ــ︺️ دارد.︋  ـ︀﹜﹟ ﹇︣ار داده︫   ︨﹉ در ︤﹫﹛︀︀ی د﹨︀﹍︐د︨ـ

ـ︀ل 1377 راه ا﹡︡ازی و در  ـ︀﹜﹟ ︑﹆︣︊︀ 220 ﹝︐︣ ﹝︣︋︺﹩ در︨   ︨﹉ ︨ـ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ آن ﹡﹫︤ در﹐︀︑

︡ه ا︨️.  ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ︨︀ل 1393︋ 

7) ﹋﹠﹍︀ن: 

︀ص در  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤︀ر︨ــ︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ﹩﹠﹫﹝ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝︀م︠ 

︡﹝︀ت  ﹝﹩ د﹨︡. ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐︨﹞﹩︠  ︀︫︡ ﹋﹥ در ︀ل︋  ︫︨︣︐︀ن ﹋﹠﹍︀ن ﹝﹩︋ 

﹞﹫﹠﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩): ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م︠ 

︡ه  ︀ ︑ 192️ ﹝︭ـــــــــ﹢ب و ︑ 232️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫  ︀ل 1379︋  ﹞﹫﹠﹩ در︨  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م︠ 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ︀ص د︀﹜﹫︤ی و ︑︀﹐︨ــ﹞﹩︠  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن︋   ︋﹟ا︨ــ️. ا

 ﹤︐﹁︀ ا﹡︐﹆︀ل ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ـــ︀ل 1389︋  ـــ︀ل 1380راه ا﹡︡ازی و در︨  ︩ در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩︋

﹫﹞︀ر︨︐︀ن در ︡ود 300 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨ـ︺️ دا︫ـ︐﹥ و دارای   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩ ︀﹜﹟ ا︮﹙﹩︋  ا︨️.︨ 

 ︀︊︣﹆︑ ﹟﹛︀ـ  ︨﹉ در ﹤﹋ ︩  ︋﹟︨ـ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا﹐︀︑ ︩ ︀︫ـ︡.︋  9 د︨︐﹍︀ه د︀﹜﹫︤ ﹁︺︀ل ﹝﹩︋ 

ـ︡ه   ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ︩  ︋﹤ ـ︀ل 1387︋  ـ︀ل 1378 راه ا﹡︡ازی و در︨  ︀︫︡ در︨   ︋﹩﹞ ﹩︺︋︣﹞ ︣︐﹞ 300

ا︨️.

8) ﹎﹠︀وه:

︀ص  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤︀ر︨ــ︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ﹟﹫﹠﹞﹢﹝﹛︣ا﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝﹫  ︋

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩   ︋﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ︀ل ︀︲ــ︣︋  ـ︨︣ـ︐︀ن ﹎﹠︀وه ﹝﹩︋  در︫ 

︠︡﹝︀ت ﹝﹩ د﹨︡.

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):

︡ه  ︀ ︑ 9۶️ ﹝︭ـــــــ﹢ب و ︑ 120️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫  ︀ل 13۶8︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟ در︨ 

︡﹝︀ت  ︀ص (د︀﹜﹫︤ي، ︑︀﹐︨ــــ﹞﹩، ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩)︠  ﹫﹞︀ران︠  ﹥ 3 ﹎︣وه︋  ﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن︋   ︋﹟ا︨ــــ️. ا

 ︩  ︋﹤ ـ︀ل 139۴︋  ـ︀ل 1372 راه ا﹡︡ازی و در︨  ︩ در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩  ︋.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤در﹝︀﹡﹩ ارا

︩ د︀﹜﹫︤ در ︡ود 270 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️ دارد. ︀﹜﹟ ا︮﹙﹩︋  ︗︡︡ ا﹡︐﹆︀ل ︀﹁︐﹥ ا︨️ و︨ 

ــ︀ل  ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در︨   ︋﹩﹞ ﹩︺︋︣﹞ ︣︐﹞ 1۵ ︀︊︣﹆︑ ا︑︀ق ﹈ در ︩  ︋﹟︨ـ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا﹐︀︑ ︩︋

︡ه ا︨️. 13۶8 راه ا﹡︡ازی︫ 
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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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﹎﹀️ و﹎﹢ ︋︀ ︠﹫︣﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص﹎﹀️ و﹎﹢ ︋︀ ︠﹫︣﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص

﹝︺︷﹞﹩: ︨﹑﹝︐﹩ ︠︀﹡﹢اده ام را ﹝︡﹢ن﹝︺︷﹞﹩: ︨﹑﹝︐﹩ ︠︀﹡﹢اده ام را ﹝︡﹢ن

﹨︀ی ︠﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ ﹝ ﹩دا﹡﹛  ️ ﹨︀ی ︠﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ ﹝ ﹩دا﹡﹛ ﹁︺︀﹜﹫  ️ ﹫﹛︀︺﹁ 

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

﹝︺︷﹞﹩: ︨﹑﹝︐﹩ ︠︀﹡﹢اده ام را ﹝︡﹢ن

﹨︀ی ︠﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ ﹝ ﹩دا﹡﹛  ️ ﹫﹛︀︺﹁ 

ـ️ و ︵︀﹇️ ﹁︨︣ـ︀﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︨  ︺︉ ا﹜︺﹑ج از ︗﹞﹙﹥︋  ︀ص و︮  ︋﹫﹞︀ری︠ 

﹢د ﹝︪ـــــــ﹊﹑ت  ﹫﹞︀ری در ذات︠  ︀﹡﹢اده آ﹡︀ن را در﹎﹫︣ ﹝ ﹩﹋﹠︡.︋  ﹢د ﹁︣د و ﹨﹛︠   ︠﹜﹨

 ﹟﹫﹞︀︑ ︀ ︣ورد﹎︀ر و︋  ︀ ﹨︡ف ر︲︀ی︎   ︋﹤﹋ ﹩﹠︣﹫ ﹥ ﹨﹞︣اه دارد ا﹝︀ ﹨︧ــ︐﹠︡︠  ︋︧ـ﹫︀ری︋ 

︣ا︴﹩ را ﹁︣ا﹨﹛  ﹥ درد و ر﹡︕ د﹍︣ان،︫  ﹩ ︑﹀︀وت ﹡︊﹢دن ﹡︧ـــ︊️︋  ﹫﹞︀ران و︋   ︋﹤﹠︤﹨

﹢ب ا︨️.  ︠︦ ﹉ ﹟و ا ︡﹠︫︀ ﹫﹞︀ری ﹡︡ا︫︐﹥︋  ﹫﹞︀ران ر﹡︖﹩ ︗︤︋  ﹝﹩ آور﹡︡ ︑︀︋ 
 

 ︡︀ ﹫﹞︀ران ﹡﹫︀ز﹝﹠︫︡  ︣ روی ﹜︉︋   ︋︡﹠︊﹛ ا﹁︣اد و ﹡︪ـــــ︀﹡︡ن ﹤  ︋﹩︐﹞﹑ ︋︀ز﹎︣دا﹡︡ن︨ 

 ﹤﹢﹛︣ ︀︫︡ ﹋﹥ ا﹡︧ــــــــــــ︀ن دو︨︐﹩ را︨  ﹫︣ی︋  ︣ای ا﹁︣اد︠  ︣︐﹟ ﹋︀ر︋  ز︣︑︀︊﹟ و︋ 

 ﹟ــــــ︣ز﹝﹫﹟ ﹝︀ از ا ﹢د ﹋﹥ در︨  ــــــ︀﹋︣︋  ︡ا را︫   ︠︡︀ ﹢د ﹇︣ار داده ا﹡︡ و︋  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︠ 

︧﹫︀ر ا︨️.  ︋﹟︣﹫︠

 ﹟︣﹫ ︀ ﹊﹩ د﹍︣ از︠  ︀ص︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋﹤︣︀ره از ﹡︪ـــــــــــــ﹝  ︫﹟در ا

 ️︀﹝ از ا﹨︡ا﹁︩ ﹋﹞﹉ و ﹩﹊ ﹤﹋ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹩﹢﹡︀ ﹥ ﹎﹀️ و﹎﹢ ﹡︪︧︐﹫﹛،︋  ﹋︪﹢ر﹝︀ن︋ 

︀ص و ا﹁︣اد ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨️. ﹫﹞︀ران︠  از︋ 

﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡︡ و   ︋︀︖﹋ ﹤﹋ ﹟ـــ︣وع ﹋﹠﹫﹛، ا ﹢د︑︀ن︫  ︠︀﹡﹛ ﹝︺︷﹞﹩ در ا︋︐︡ا از ﹝︺︣﹁﹩︠ 

.︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹤

 ﹟﹋︀ ﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡م و ا﹐ن︨  ︀﹡﹢اده ای ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در ︑︣ان︋  ﹁︫︣︐﹥ ﹝︺︷﹞﹩ ﹨︧ــ︐﹛ و در︠ 

︀د﹇︀﹡﹥ ﹋︣د و ﹝﹟   ︮️﹞︡ ︣ورش︠  ︀ل در آ﹝﹢زش و︎  ﹫︩ از ۴0︨  ︡رم︋  ﹋︣ج ﹨︧ــــ︐﹛.︎ 

︣ورش درآ﹝︡م و در ا﹝﹢ر ︑︣︋﹫︐﹩ ﹝︪ـــــــ︽﹢ل  ﹥ ا︨︐︡ام آ﹝﹢زش و︎  ︀ل 13۵9︋  ﹨﹛ از︨ 

︀رج از ﹋︪ــــــــــــ﹢ر، ︑﹆︀︲︀ی   ︠️از ﹝︃﹝﹢ر ︦ ︀ل و︎  ︺︡ از ︡ود 10︨  ︡م.︋   ︫️﹫﹛︀︺﹁

︀ل 1372 ﹝︪ـ︽﹢ل ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی آ﹝﹢ز︫﹩  ﹝﹣︨︧ـ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋︣دم و در ﹡︀️ از︨ 

︡م. ︀ر︨︐︀ن︫  در ﹇︀﹜︉ ﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢ز︫﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩︋ 

﹢د را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︱ـ﹢ر دا﹞﹩ ﹨﹞︧ـ︣م در   ︋﹜︀﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ︣ای ︀︻︒ ا﹡﹍﹫︤ه ﹝﹟︋  آ﹡︙﹥︋ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ا︻︱︀ ﹝﹣︨︦ ﹝︖︐﹞︹ ذ﹋︣ ﹋﹠﹛. دو ﹁︣ز﹡︡م ﹨﹛ دارم، ﹁︣ز﹡︡  ﹋﹠︀رم︋ 
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 DBA ﹤︐︫︀م ︻﹙﹩ دارای ﹝︡رک د﹋︐︣ی در ر﹡ ﹤ ︎︧︣م︋ 

︀ر︨︐︀ن ﹨﹞﹊︀ری ﹡︤د﹉ و  ︀ ﹝﹣︨︧ــــــــــــ﹥︋  ا︨️ ﹋﹥︋ 

﹥ ﹡︀م ز﹨︣ا ﹋﹥ در ︀ل  ︮ـــــــــــ﹞﹫﹞︀﹡﹥ دارد و د︠︐︣م︋ 

︪ــ︐﹩   ︋︡﹫ ︠﹢ا﹡︡ن ︑︭ـ︬ ﹋﹢د﹋︀ن در دا﹡︪ــ﹍︀ه︫ 

ا︨️. 

﹥ ﹡︧ـــــــ﹏ ︗﹢ان   ︋️﹞︡  ︠﹅﹫﹁﹢︑ ︣︵︀  ︠﹤ ︠︡او﹡︡ را︋ 

︐﹢ا﹡﹛ در ا﹟ را︨︐︀  ﹢دم ﹋﹥︋  ︫︀﹋︣م و ﹨﹞﹫︪﹥ ا﹝﹫︡وار︋ 

︣دارم و ا﹝︣وز ﹝︖︐﹞︹  ︣︗︧ــــــــــــــــ︐﹥ ای︋  ﹎︀م ﹨︀ی︋ 

︣︐﹟ ﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢زش ا︨ــ︐︀ن ا﹜︊︣ز  ︋︀ر︨ـ︐︀ن ﹊﹩ از︋ 

ا︨ـ️ ﹋﹥ ﹥ از ﹜︀ظ ︑︣︋﹫︐﹩ و ﹥ از ﹜︀ظ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ 

︣ا︳ ﹇︣ار دارد.   ︫﹟︣︐ در︋ 

 ،︡﹫︐﹀﹎ ﹟  ︨﹩﹞︀ ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ از ︱﹢ر ﹨﹞︧︣︑︀ن︋ 

﹥  ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی  ـــــــــــــــــــ﹞︀︋  ا﹝︀ د﹜﹫﹏ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ی︫ 

︡؟ ︣وع︫  ︠﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ از ﹋︖︀︫ 

︀ در آ﹝﹢زش و  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝ـ︣︋ـ﹩ ︑ـ︣︋﹫︐ــ﹩︎  از روزی ﹋﹥︋ 

︎︣ورش ﹎︢ا︫︐﹛ ﹨﹫︙﹍︀ه ﹝︧ــــ︀﹏ ا﹇︐︭ـــــ︀دی دا﹡︩ 

︀ ﹝︧ـ︀﹏ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ﹡︀ ︗︡ا ﹡﹞﹩ دا﹡︧ـ︐﹛ و  آ﹝﹢زا﹡﹛ را︋ 

 ﹉ ﹩︐ ﹜︀ر︨ــ︐︀ن را ︑︃︨ـــ﹫︦ ﹋︣د و﹇︐﹩ ﹝︖︐﹞︹︋ 

﹢د از ﹋︧ــــــ﹩  ر︀ل ا︲︀﹁﹥ ︑︣ از آ﹡︙﹥ ﹅ ﹝﹣︨︧ــــــ﹥︋ 

﹥ ︑︺︡اد ز︀دی از دا﹡︩ آ﹝﹢زان   ︋﹤﹊﹚  ︋﹜︣د﹊﹡ ️﹁︀در

 ︹﹝︐︖﹞ ﹟︀ت ا﹋︣ ﹡﹫︤ ︑﹀﹫︿ داد﹛ و ا ﹟︣﹋︀ت از︋ 

 ،︫︡︀ ︢︣ا︋  ︡او﹡︡︎  آ﹝﹢ز︫﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︪ــــــــــــــ︀اً︠ 

 ﹤  ︋️﹞︡  ︠﹤﹋ ﹜﹢﹍ ︀ ا﹁︐︀ر︋  ︋﹠︀︋ـــ︣ا﹟ ﹝ــــ﹩ ︑﹢ا﹡﹛︋ 

﹥ ا﹝﹢ر آ﹡︀ از  ︠︀﹡﹢اده ﹨︀ی ︲ــــــ︺﹫︿ و ر︨ـــــــ﹫︡﹎﹩︋ 

︀﹡﹢اد﹎﹩ ﹝﹟ ا︨ــــــــــ️. در ︀ل  ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩︠   ️ ﹢﹛او

︪ــــ︐﹢ا﹡﹥   ︎﹤﹊﹠︨︧ــــ﹥ آ﹝﹢ز︫﹩ ︲﹞﹟ ا﹣﹞ ﹟ا ︣︲︀

 ︳ـ︣ا ︣︠﹢ردار ﹝﹫︊︀︫ـ︡ در︫  ︋︣︠﹩ از ﹝︡ارس ︾﹫︣︋ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹋﹢︣︐﹊﹟ ︻︱ـــــــــــ﹢  ﹢د را︋   ︠︤﹫﹡ ︿﹚︐﹞

︣ای ﹝﹟ ﹉ ا﹁︐︀ر ا︨️.   ︋﹟︡ا﹡﹛ و ا﹫﹞ ﹟︣﹫︠

︀ دا︫︐﹟ دو ﹁︣ز﹡︡ و ﹝︪﹊﹑ت ز﹡︡﹎﹩ در ا﹟ روز﹨︀،  و︋ 

︀﹡﹢اده را ﹍﹢﹡﹥ ︑︨︣﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟  ︩︠﹆﹡

︡ون ﹝︪ــــــ﹢رت و ︑︺︀﹝﹏  ︠︀﹡﹢اده ﹝︀ ﹨﹫︘ ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ را︋ 

ـ︺﹩ ﹨︣   ︨︣﹫ ﹢د ا﹡︖︀م ﹡﹞﹫︡﹨︡ و در ا﹟ ا﹝﹢ر︠  ﹝﹫︀ن︠ 

 ︳ـــ︣ا ﹥ ﹝﹢﹇︹ و در︫  ︐﹢ا﹡﹫﹛︋  ﹉ از ﹝︀ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 

︨︣ــــ︀﹡﹫﹛. ﹊﹩ از  ﹥ ا﹡︖︀م︋  ︠︀ص آ﹡︙﹥ را ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫﹛،︋ 

︡﹝︀ت  ـــ﹛ از︠  ︻﹙️ ﹨︀ی ﹝﹛ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹝︀ و دا︫ــ︐﹟︨ 

︀﹡﹢اده  ﹝﹣﹝﹠︀﹡﹥، ﹨﹞﹫﹟ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹞︧ـ﹢﹩ ا︻︱ــ︀ی︠ 

︀ر︨︐︀ن ا︨️.  ︀﹡﹢اده ﹎︧︐︣ده ﹝︡ارس︋   ︠﹩︐

︀﹋﹟ ﹨︧ـــــ︐﹫︡، ︴﹢ر  ﹫︣ در ﹋︣ج︨   ︠﹉ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋︀﹝︫

︀﹡﹛ د﹋︐︣  ︀ص و︠  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︀ ︫ـــــــــ︡ ﹋﹥︋ 

︡︡؟ ﹨︀︫﹞﹩ آ︫﹠︀︫ 

 ﹌﹠ ︉ ﹨︀ی ﹎︣ان︨  ﹥ ﹎︫︢︐﹥ ︪ــ﹛ ﹝﹩ ا﹡︡ازم و︫  و﹇︐﹩︋ 

︀ ︱ــ﹢ر ︱ــ︣ت آ️ اً  ﹝︖︀﹜︦ ﹝︖﹞︹ ︑︪ــ﹫︬ را︋ 

︀︵︣م ﹝︣ور ﹝﹫﹊﹠﹛ ﹡﹢︻﹩ ﹜︢ت  ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــ﹠︖︀﹡﹩ در︠ 

︣ ﹝﹫﹊﹠︡. از آن ︗﹙︧ــ︀ت و ا︀م  ︣ا︨︣ و︗﹢دم را︎  ﹝︺﹠﹢ی︨ 

︀﹡﹛ د﹋︐︣ ﹨︀︫﹞﹩ از   ︠︀ ﹢د ﹋﹥︋  ﹝︀ه ﹝︊︀رک ر﹝︱ــــــــــ︀ن︋ 

 ﹤ ـــــ︡م و︋  ︀﹡﹛ ﹇︡س ﹝﹑︑﹩ آ︫ـــــ﹠︀︫   ︠﹤﹫︗︀ ﹅︣︵

︺︀دت ا﹝︀م ︧﹟ ﹝︖︐︊﹩ د︻﹢ت و   ︨︀ ︉ و﹐دت︋   ︫︩︀﹝﹨

 .︡ ﹨﹞﹊︀ری ﹝︀ از ﹨﹞﹫﹟ ︗︀ آ︾︀ز︫ 

︊︀ی ﹡﹫﹞﹥ ﹝︀ه  ﹥ او﹜﹫﹟ ︗﹙︧ـــــــــــ﹥︫  د﹇﹫﹆︀ً از ز﹝︀﹡﹫﹊﹥︋ 

 ︣﹊ ︡ا را︫  ︡ و︠  ︡م ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری آ︾︀ز︫  ر﹝︱ـــ︀ن د︻﹢ت︫ 

 ﹤ ︧ــــــ﹫︀ری︋  ︑︀ ا﹝︣وز ﹨﹛ ادا﹝﹥ دارد، از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا︻︐﹞︀د︋ 

 ︦﹫ر ️︀ل را﹫  ︠︀ ︀﹡﹛ د﹋︐︣﹨︀︫ـــ﹞﹩ دارم︋  ︨ــ︣﹋︀ر︠ 

︀︣ دو︨ـ︐︀ن ﹝︺︣﹁﹩   ︨﹤ ︀ص را︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋ 

 ﹤﹡︀︐︊︫ـــ﹢ ﹝﹫﹊﹠﹛ و ︑﹆︀︲ــ︀ی ﹋﹞﹉ و ﹨﹞﹫︀ری دارم و︠ 

ا﹟ ﹨﹞﹊︀ر︀ ا﹝︣وز ادا﹝﹥ دارد. وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨ـــــــ️ در 

﹥ ﹝︪ــــــ﹊﹑ت   ︋﹤︗﹢︑ ﹩ ︡﹝︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ ﹨﹫︙﹍︀ه︋  ︵﹢ل︠ 

︣ای  ﹝︣دم ﹡︊﹢دم و ا﹟ آ︫ــــــــ﹠︀﹩ ا︻︐﹞︀د درو﹡﹩ ﹝﹟ را︋ 

︠︡﹝️ ر︨︀﹡﹩ ا﹁︤ا︩ داد. و﹇︐﹩ ﹝︪ـــــــ﹊﹙﹩ را از ﹁︣دی 

﹢ب و ︻﹞﹫﹆﹩ ﹨﹞﹥ و︗﹢دت را ﹁︣ا  ﹏ ﹝﹫﹊﹠﹩، ا︧︀س︠ 

︀ل روز﹎︀ر را  ـ︊﹉︋  ︀ر﹨︀ ︦ ﹋︣ده ام ﹋﹥︨  ﹝﹫﹍﹫︣د و ﹝﹟︋ 

︨︍︣ی ﹝﹫﹊﹠﹛.

 ﹟︀ز︑︀ب ا ﹥ د﹍ــــــ︣ان ﹎﹀︐﹫︡، ا﹝︀︋  ﹢ب ﹋﹞﹉︋   ︠︦ از

﹢د ﹨﹛  ︭ـــ﹩︠  ﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ را در ز﹡︡﹎﹩︫  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︠ 

︦ ﹋︣ده ا︡؟ 

﹢ب و  ︀ز︑︀ب ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری ﹨﹞﹫﹟ ا︧ــــــ︀س︠   ︋﹟︣︐﹝﹞

︤ر﹎﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥  ︀﹡﹢اده︋  ﹇︪ـــ﹠﹌ ︱ــــ﹢ر در︠ 

︀﹡﹢اد﹨︀ی ﹋﹥ ︗ــــ︤  ︀ص ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹫﹊﹠﹠︡،︠  ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

 ️︋︀  ︋﹟︪ــــــ﹠︡ و از ا︡﹡︤ی ﹡﹞﹩ ا﹫ ﹤ ︡او﹡︡︋  ر︲︀ی︠ 

﹢ب در ز﹡︡﹎﹩ ﹨︣  ︧﹫︀ر︠  ﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛. ا︑﹀︀﹇︀ی︋  ︠︡ا را︫ 

 ︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟ا ︨︀ ﹋︧ــــــــــ﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ در︎ 

﹥ ﹁︀ل ﹡﹫﹉ ﹝﹫﹍﹫︣﹛ و ا︧ـــــــ︀س  ︋︀︫︡، ﹝︀ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ را︋ 

23



﹠﹫︀د ا︨️.   ︋﹟ا ︀ ︀﹡﹢اده ام ﹝︡﹢ن ا ﹟︱﹢ر و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︋   ︠️﹞﹑  ︨﹤﹋ ﹜﹠﹊﹫﹞
 

 ﹜﹡︀ ــ︣﹋︀ر︠  ﹥ و︥ه︨  ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︀︀ن از ︑﹞︀م د︨ــ️ ا﹡︡ر﹋︀ران︋  در︎ 

︣ ﹁︐﹢ح ︱ـ︣ت آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩  ﹥ روح︎  ︍︀︨﹍︤اری ﹝﹫﹊﹠﹛ و︋  د﹋︐︣ ﹨︀︫﹞﹩ ︑︪﹊︣ و︨ 

 ﹟︪ـ︐﹢ا﹡﹥ ا ر﹁︧﹠︖︀﹡﹩ درود ﹝﹫﹀︨︣︐﹛، ︲﹞﹟ ا﹠﹊﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ا︧︀س ﹝﹫﹊﹠﹛ ا︪ـ︀ن︎ 

︤رگ . ︣﹝﹠︡ از ا﹜︴︀ف ا﹜﹩ آن ﹝︣د︋  ﹁︺︀﹜﹫️ ا︨️ و ﹝﹟︋ 

︀ز﹝︀﹡︡ه ﹝﹣﹝﹟  ﹍﹢﹛ دا︣ه ای و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ﹝︣﹋︤ آن︋   ︋︡︀  ︋﹩﹊︤﹫﹁ ︀︐﹞ ︀ظ﹛ از

︀﹡﹛ د﹋︐︣ ﹨︀︫﹞﹩ و︗﹢د دارد   ︠﹩﹠︺ ﹩﹡︀︖﹠︧﹁ر ﹩﹝︫︀﹨ م﹢︣﹞ اده﹢﹡︀ و ﹝︺︐﹆︡ از︠ 

︀︫﹠︡. ا﹟ ا︧ــ︀س   ︋﹩﹞ ︀﹡︀︗ و ︀﹛د ︩ ﹞︺﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ رو︫﹠﹩︋  و ا︪ـ︀ن ﹢ن︫ 

﹞﹫﹞﹫️ و ر﹇︀︋️ در  ︣﹋️ ﹋︣ده و︮   ︫︩︀﹝﹨ ﹟︪ــ﹢د ﹋﹥ در ا﹫﹞ ︣︑︀︊︪ـ﹠﹌ و﹇︐﹩ ز﹇

 ﹉ ﹤﹋ ﹩﹠﹊﹫﹞ ︧ــــ︀سآن ﹎︀ه ا ،﹩﹠﹫ ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹩︋  ︧ــــ﹫︀ری از︫  ︠︡﹝️ را در︋ 

﹞︀ر ﹝﹩ روی و ﹨﹞﹫﹟   ︫﹤ ︀﹡﹢اده︋   ︠﹟︤ر﹎﹩ و︗﹢د دارد و ︑﹢ ﹨﹛ ︻︱ـ﹢ی از ا ︠︀﹡﹢اده︋ 

 ﹤︠︣ ﹉ ﹟د، ا﹢ ﹢ق ﹁︣اوان در ا﹡︧︀ن ﹝﹩︫  ︀︻︒ ا︖︀د ذوق و︫   ︋︡﹠︀︫﹢ ا︧︀س︠ 

﹫︪ــ︐︣ ﹝﹫︪ــ﹢د و از  ﹫︪ــ︐︣ و︋  ﹝︓︊️ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹥ ︗﹙﹢︑︣ ﹝﹩ رو﹛ ا﹟ د﹜︊︧ـ︐﹍﹩︋ 

︡ه، ︑︖︣︋﹥ ﹋﹠﹠︡. ︀ر ﹨﹛︫   ︋﹉ ﹏﹇︡ا ب را﹢  ︠︦ ﹟ا﹨﹛ ا﹢﹫﹞ ﹤﹝﹨
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﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ ︨︣﹝︣︋﹩ ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ﹁﹢︑︊︀ل ﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ ︨︣﹝︣︋﹩ ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ﹁﹢︑︊︀ل 

︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀

:﹩﹠﹫:﹩﹠﹫

 ﹩﹡︀︗ ا﹡﹫﹛ در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی﹢︑ ﹩﹞ ﹩﹡︀︗ ا﹡﹫﹛ در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی﹢︑ ﹩﹞

﹜︋︣و ﹩﹡︀﹞︣﹇ روی ︨﹊﹢ی ﹜︋︣و ﹩﹡︀﹞︣﹇ روی ︨﹊﹢ی 

﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ ︨︣﹝︣︋﹩ ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ﹁﹢︑︊︀ل 

︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀

:﹩﹠﹫

 ﹩﹡︀︗ ا﹡﹫﹛ در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی﹢︑ ﹩﹞

﹜︋︣و ﹩﹡︀﹞︣﹇ روی ︨﹊﹢ی 
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︣﹝︀︵︉ ا︨ـــ️، ر︫ـــ︐﹥ ای ﹋﹥ در  ﹁﹢︑︊︀ل از ر︫ـــ︐﹥ ﹨︀ی ︗︢اب و︎ 

﹫︪ـــــــ﹞︀ری دارد و ز︋︀ن ﹝︪ـــــــ︐︣ک ﹝﹫︀ن  ︨︣ا︨︣ ︗︀ن ﹨﹢اداران︋ 

︀︫ـــ﹫︡،  ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا︨ـــ️. ﹁︣﹇﹩ ﹡︡ارد از ﹋︡ام ﹡︥اد و ﹝﹙﹫️︋   ️ ﹚﹞

︊︤ و ︑﹢پ ﹁﹢︑︊︀ل ︻﹑﹇﹥ ﹡︪ــــــ︀ن د﹨﹫︡  ﹥ ﹝︧ـــــ︐︴﹫﹏︨   ︋﹤﹋ ﹟﹫﹝﹨

 ﹤ ـــــ︀︻︐﹩ را︋  ﹋﹀︀️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ در ا︨ــــ︐︀د﹢م ﹨︀ و ز﹝﹫﹟ ﹁﹢︑︊︀ل︨ 

ـ︡   ︫︒︻︀ ︍︣ی ﹋﹠﹫︡.﹨﹞﹫﹟ ︗︢ا︋﹫️ ﹨︀ی ﹁﹢︑︊︀ل︋  ︫︀دی و ﹨﹫︖︀ن︨ 

 ﹩﹡︀︗ ︧ــ︀︋﹆︀ت﹞ ﹤ ﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــ︀، ﹁﹢︑︊︀ل را︋   ︎ ﹩﹡︀︗ ︡را︨﹫﹢ن﹁ ︀︑

﹢رت ﹡﹞︀︪ــــ﹩ و ﹡﹞︀د﹟ در   ︮﹤ ︠﹢د ا︲︀﹁﹥ ﹋﹠︡. ﹝︧ـــ︀︋﹆︀︑﹩ ﹋﹥︋ 

︦ ﹨﹛ در   ︎﹟و ﹇︣ار ا︨️ از ا ︡  ︫﹩︀﹝﹡︀ت 2019 ا﹡﹍﹙︧ـ︐︀ن رو﹆︋︀︧﹞

ــــــــــــــــ﹢ر︑﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︑️ ︻﹠﹢ان   ︮﹤ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ و ﹨﹛︋ 

﹢د. ﹨︣ ﹡ ︡﹠︧ـــ︐﹫﹟  ︣﹎︤ار︫  ﹫﹍﹫︣ی و︋   ︎﹩﹡︀︗ ︧ــ︀︋﹆︀ت ︗︀م﹞

 ﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ ︑︺﹢﹅ ا﹁︐︀د ا﹝︀︋  ـــ﹫﹢ع و︣وس ﹋︣و﹡︀︋  ﹥ د﹜﹫﹏︫  دوره آن︋ 

︋﹥ ︑︭ـ﹞﹫﹛ ﹝︧ـ﹢و﹐ن ︗︀﹡﹩ و ﹞︀️ د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران ﹁︡را︨﹫﹢ن 

﹥ زودی   ︋﹜﹞ ﹟ا︻︱︀ی ﹋︪ـ﹢ر﹝︀ن ا ︡﹡﹢﹫ ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ورزش︋ 

︀﹨︡ ︱ـــــ﹢ر ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ﹁﹢︑︊︀ل ﹋︪ـــــ﹢ر﹝︀ن در  ﹢د و︫   ︫﹩﹞ ﹅﹆﹞

 ﹤﹡︀  ︋﹟د.︋﹥ ا﹢ ﹢ا﹨﹫﹛︋  ــ︤ر﹎ــ﹩ ﹢ن ︗︀م ︗︀﹡ــ﹩︠  ر﹇︀︋️ ﹨︀ی︋ 

 ︀ ﹫﹢﹡︡ ا︻︱ـــــ︀ زد﹛ و︋  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ﹥ ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ﹁﹢︑︊︀ل︋  ︨︣ی︋ 

﹢︫︀ن  ﹫︪﹊︧﹢︑︀ن آ︋﹩︎  ︀ز﹊﹟ ا︨︊﹅ ا︨︐﹆﹑ل و ﹊﹩ از︎   ︋﹩﹠﹫ ﹩﹚︻

﹥ ﹎﹀️ و ﹎﹢ ﹡︪︧︐﹫﹛. ︣ ︻︡ه دارد︋  ︐︀︎️ ﹋﹥ ﹨︡ا️ ا﹟ ︑﹫﹛ را︋ 

︣ای ﹁﹢︑︊︀﹜﹩ ﹨︀ی ﹡︧ــــــــــــــ﹏ ﹝︀ ︣ه ای   ︋﹩﹠﹫ ﹩﹚︻

 ︣︐  ︋﹜﹨ ︡︡︗ ﹏︧﹡ ﹤﹋ ︣ای آن ︡ه ا︨️، ا﹝︀︋   ︫﹤︐︠︀﹠︫

  .︡﹫﹢﹍ ﹢د︑︀ن︋  ــــــــــــــــــ﹢د از︠  ︋︀ او آ︫ــــــــــــــــــ﹠︀︫ 

ـ︡م، از  ﹝﹟ 19 ︑﹫︣﹝︀ه 13۵۵ در ﹝﹠︴﹆﹥ ١٠ ︑︣ان ﹝︐﹢﹜︫︡ 

ـ︀ ﹏ آ︾︀ز  و  ︨ـ︀ل 13۶۶ ﹁﹢︑︊︀﹜﹛ را از ︑﹫﹛ د︨ـ︐﹥ دو﹝﹩︨ 

﹫﹞﹫︀﹩ رازی، ﹋︪ــ︀ورز، ﹝﹆︀و﹝️،  ︋︺︡ ﹨︀ در ︑﹫﹛ ﹨︀ی︫ 

︎﹫︀م ﹝﹆︀و﹝️ ﹝︪ــــــــــــــ︡، ا︨︐﹆﹑ل ︑︣ان، ذوب آ﹨﹟ 

︣داری   ا︮﹀︀ن،  ﹡︧ـــــــــــ︀︗﹩ ﹝︀ز﹡︡ران و ا︨︐﹆﹑ل︫ 

︋﹥ ورزش ﹨︀ی د﹍︣ ﹨﹛  ︻﹑﹇﹥ دا︫︐﹫︡  ︀ از ﹨﹞︀ن 

ا︋︐︡ا ﹁﹆︳ ﹁﹢︑︊︀ل ﹎︤﹠﹥ اول ︋﹢د.

ـــــ﹠︀ی ︑︣ان و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن  در دوران ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ﹇︣﹝︀ن︫ 

︡م  و ﹨﹞﹫︪ــــــ﹥  ورزش  را  دو︨️ ︑︣ان در ۴  ر︫︐﹥ ︫ 

دا︫︐﹛ ا﹝︀ ﹁﹢︑︊︀ل ﹫︤ د﹍︣ی ا︨️.

︻﹙﹩  ﹤﹆︋︀︨ ﹩﹠﹫︱﹢ر در ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ را ﹨﹛ دا︫️ و 

در ︻︣︮﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹫︤ ︣ه ای ﹝﹢﹁﹅ ︋﹢د. از آن 

.︡﹫﹢﹍︋ ︀ن﹝دوران ﹨﹛  ︋︣ا

 ﹜︫︀ ︋﹙﹥، ا﹟ ا﹁︐︀ر را دا︫︐﹛ ﹋﹥ ﹋︀︎﹫︐︀ن ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ا﹝﹫︡︋ 

︡م. در ︑﹫﹛  ︤ر﹎︧ـــــــــ︀﹐ن ﹨﹛ د︻﹢ت︫  ︣ای ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩︋  و︋ 

 ︡﹡﹢﹫ ــ︣﹝︣︋﹩ ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩︎  ︀زی ﹋︣دم و︨  ار︑︩ ﹨︀ی ︗︀ن︋ 

︡﹝️ ا︤︻ ﹟︤ا﹡﹛ در  ا︻︱ـ︀ ﹨﹛ ﹨︧ـ︐﹛ و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن در︠ 

︀ل ︀︲ــــ︣ ﹨﹛ ﹝︣︋﹩ ︑﹫﹛ ﹡﹢د ارو﹝﹫﹥ در ﹜﹫﹌ آزاد﹎︀ن 

﹥ ︗﹢ا﹡︀ن و ﹝︣دم ورزش دو︨️ ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ از  ﹨︧ــ︐﹛ و︋ 

ر︫️  ︋︀زی  ﹋︣دم.

﹋︪﹢ر ︠︡﹝️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛.
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از ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ ︋︣ا﹞︀ن ︋﹍﹢﹫︡، و︲︺﹫️ 

︑﹫﹛ ︋﹥ ﹥ ︮﹢رت ا︨️؟

ــــــــــــ﹫﹢ع و︣وس ﹋︣و﹡︀ ︑﹞︣﹠︀ت و اردو﹨︀ی  ﹇︊﹏ از︫ 

 ﹜﹫︑ ︳︣ا ︣﹎︢ا︫︐﹫﹛ و︫  ︪ـــــ️︨  ﹢︋﹩ را︎  ︋︧ــــ﹫︀ری︠ 

 ︒︻︀  ︋﹩﹢ــ ︨ــ﹫︣︮ــ︺﹢دی دا︫ــ️. رو﹡︡ ︑﹞︣﹠︀ت از︨ 

 ﹩﹢ـ ﹢د و از︨  ـ︡ه︋  ︀ز﹊﹠︀ن و ︑﹫﹛︫   ︋﹩﹠﹁ ︴  ︨︩ا﹁︤ا

 .︡︋︀ ︀﹆︑︀ن ار﹠﹊︀ز  ︋﹤﹫د ︑︀ رو﹢ ــــ︡ه︋   ︫︉︗﹢﹞ ︣﹍د

 ﹤﹫ـ︣دن رو  ︋﹐︀ ﹥ ﹨﹞ـ︣اه دارد در︋  ورزش و ا︔︣ا︑﹩ ﹋﹥︋ 

﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥  ﹢ده و ا﹟ ﹝︧ــــ︀﹜﹥ در︋  ︧ـــ﹫︀ر ﹝﹢︔︣︋  ا﹁︣اد︋ 

 ﹤ ️ د︨️︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︨   ︋︀  ︋︀ ︡ه ︎﹫﹢﹡︡ ︻︱ــــــــــ﹢︫ 

 ﹤ ﹥ ﹡﹢︻﹩ ا﹝﹫︡︋  ﹫︪ـ︐︣ی دارد و︋  ﹎﹫︣︋︀ن ﹨︧︐﹠︡ ﹡﹞﹢د︋ 

ز﹡︡﹎ــــــــــــــــ﹩ را در آ﹡︀ ز﹡︡ه ﹡﹍﹥ ﹝ـــــــــــــــــ﹩ دارد.

﹢ب   ︠﹩﹚﹫ ︫︣ا︳ و و︲ـ︺﹫️ ︑﹫﹛ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹛︠ 

︣ای ︱ــ﹢ر  ﹢د﹝︀ن را︋   ︠﹤﹞︀﹡︣ ︎﹫︩ ﹝﹩ ر﹁️ و ︵︊﹅︋ 

ــــــــــــ﹫﹢ع  در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ آ﹝︀ده ﹝﹩ ﹋︣د﹛ ا﹝︀︫ 

﹥ و︗﹢د آورد،  و︣وس ﹋︣و﹡︀ و ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ ﹋﹥ در ︗︀ن︋ 

 ︣  ︋︡﹫﹋︀︑ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋﹩﹡︀︗ ـــ︡ ︑︀ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی  ︫︉︗﹢﹞

ـ﹢د و ﹁︺﹑ ﹡﹫︤ ︑﹞︣﹠︀ت  ︀ز﹊﹠︀ن ﹜︽﹢︫  ـ﹑﹝︐﹩︋   ︨︶﹀

ــــــــــــــ﹢د. ︣﹎︤ار ﹡﹞﹩︫   ︋︳ــــــــــــــ︣ا ︊﹢د︫   ︋︀︑ ﹜﹫︑

 ﹤ ︡ه و ﹝︺﹙﹢م ا︨️ از  ︫︬︪﹞ ︀ت﹠︣﹝︑ ︣وع ز﹝︀ن︫ 

︀ ﹨﹞︀ن ﹡︷﹛ ﹇︊﹙ــــ﹩ د﹡︊︀ل ﹝﹫﹊﹠﹫︡؟  ز﹝︀﹡ـــ﹩ اردو﹨︀ را︋ 

︀ز﹊﹠︀ن و  در ︀ل ︀︲︣ ﹝﹠︐︷︣ ﹨︧ــــــــــ︐﹫﹛ ︑︀ ﹨﹞﹥︋ 

 ︀ ︐﹢ا﹡﹫﹛ در آرا﹝︩ و︋   ︋︀︑ ︡﹡﹢ ﹡﹀︣ات ︑﹫﹛ وا﹋︧ــــــ﹫﹠﹥︫ 

﹫﹍﹫︣ی  ﹢د را دو︋︀ره︎  ـــــ﹑﹝︐﹩ آ﹡︀ ︑﹞︣﹠︀ت︠   ︨︶﹀

﹫﹞︀ری و و︣وس از   ︋﹟︪ـــــ﹥ اوا﹇︺︀ ا﹝﹫︡وارم ر .﹜﹫﹠﹋

ـ︣ود ـ︣ا ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝ـ︣دم ︗︀ن را ﹎ـ︣﹁︐︀ر ﹋ـ︣ده و   ︋﹟﹫︋

︧﹫︀ری از دو︨︐︀ن و ︻︤︤ا﹡﹞︀ن  ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در ا﹟ ﹝﹫︀ن︋ 

︣ا︪︀ن آرزوی آرا﹝︩ ا︋︡ی را دارم  ︋﹤﹋ ﹜را از د︨️ داد

︡ن ﹨﹞﹥ ﹡﹀︣ات  ︺︡ از وا﹋︧ــــــ﹫﹠﹥︫   ︋﹜﹢﹍  ︋︡︀ در ﹋﹏︋ 

 ︀ ﹢ا﹨﹫﹛ ﹎︣﹁️ و︋   ︠︣ ا﹡︪ـــــــــــــــــــ︀ً ︑﹞︣﹠︀ت را از︨ 

﹢د  ﹥ زودی ︑﹞︣﹠︀ت︠  ﹁︡را︨﹫﹢ن در ︑︺︀﹝﹏ ﹨︧ـــ︐﹫﹛ ︑︀︋ 

︀﹡﹛ ﹁︣﹨︀دی  ︣﹋︀ر︠  ︀︡ از︨   ︋︀︗ ﹟در ا .﹜︣﹫﹍︋︣ را از︨ 

﹢︋﹩ از   ︠﹤ زاد و آ﹇︀ی ﹝﹢︨﹢ی وا﹇︺︀ ︑︪ـــ﹊︣ ﹋﹠﹛ ︣ا ﹋﹥︋ 

 ️︀﹝ ︀ا︻︱ــــ ︡﹡﹢﹫ ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ︋︙﹥ ﹨︀ی ورزش︋ 

 ﹤﹫ا︨️ ﹋﹥ رو ﹜﹞ ﹩﹚﹫ ︣ا︪ــــــــــــــــ︀ن︠  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︋ 

ـــ﹢﹡︡. ـــ︀دی آ﹡︀ن︫  ورز︫ـــ﹊︀ران را ار︑﹆︀ داده و ﹝﹢︗︉︫ 

 ﹩﹚︻ ﹤﹋ ︫︡ ﹤﹫﹠﹩ ︋︀ ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش ︋﹫﹞︀ران 

︠︀ص آ︫﹠︀ ︫︡؟ 

 ﹤﹋ ﹩﹞︣﹋ ︡﹫︖﹞ ﹅︣︵ ︡را︨ــــــــــ﹫﹢ن از﹁ ︀ ار︑︊︀ط ﹝﹟︋ 

 ︡﹡﹢﹫ ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ﹝︧ـــــ﹢ول ا﹡︖﹞﹟ ﹁﹢︑︊︀ل ورزش︋ 

︀ ﹊﹩ از دو︨︐︀ن ﹝﹟ در  ا︻︱ـــــــــــــــ︀ ا︨️ و ︑︺︀﹝﹙﹩ ﹋﹥︋ 

︦ از  ـــ︡ و︎  ︣﹇︣ار︫  ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︑︣ان دا︫ــ️،︋ 

︣ ︻︡ه ﹝﹟   ︋﹩﹚﹞ ﹜﹫︑ ️︢ا﹋︣ا︑﹩ ﹋﹥ دا︫ـــــــــ︐﹫﹛ ﹨︡ا﹞

﹎︢ا︫︐﹥ ︫︡.

﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــــــــــ︀  ︙﹥ ﹨︀ی ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩︎  آ﹡︙﹥ در ا﹟ ﹝︡ت از︋ 

︧ــــــــــ﹫︀ر ا﹝﹫︡وار ﹋︣د و   ︋﹜﹫︑ ﹟︡ه ا﹠آ ﹤ د︡م، ﹝﹟ را︋ 

﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹨︀ی  ﹝︴﹞﹟ ﹨︧ـــــــــــ︐﹛ ا﹟ ︑﹫﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

 ﹜︪ــ﹢ر داد﹋ ︴ ︨︣︡. ︵︊﹅ ﹁︣ا︠﹢ا﹡﹩ ﹋﹥ در︨   ︋﹩︋﹢︠

︣ر︨ـــــــ﹩ و  ︀ز﹊﹠︀ن را در اردو﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹢رد︋   ︋﹤﹝﹨

آ﹡︀﹜﹫︤ ﹇ـ︣ار داد﹛ و در ﹡︀️ ا﹁ـ︣ادی ﹋﹥ از ﹜︀ظ ﹁﹠ـ﹩ و 

︣ای ︱ــــــ﹢ر در ︑﹫﹛  ﹢د﹡︡ را︋  ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣﹝︀ن︋ 

.﹜︀ب ﹋︣د︐﹡ا ﹩﹚﹞

︣ون ﹝︣زی  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ا﹟ ︑﹫﹛ در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ و︋ 

︀︫ــــــ︡ و ﹝﹟ ا﹟ را در  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢﹁﹅ و ︐﹩ ﹝︡ال آور︋ 

﹫﹠﹛. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑﹫﹛ ﹝︀ ﹝︐︪ـــــــ﹊﹏ از  ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ا︣ان ﹝﹩︋ 

︀ ا︠﹑ق ا︨️ و در  ︣︑﹑ش و︋  ︀ ︑︖︣︋﹥، ﹝︧ـــ︐︺︡،︎  ا﹁︣اد︋ 

︀ز﹊﹠︀﹡﹩ ﹋﹥ در ا︠︐﹫︀ر دار﹛ ﹡﹀︣ا︑﹩ ﹨︧ــــ︐﹠︡ ﹋﹥   ︋﹟﹫︋

 ﹤ ︴ اول ﹁﹢︑︊︀ل ا︣ان را دا︫︐﹥ ا﹡︡ و︋  ︀زی در︨   ︋﹤﹆︋︀︨

﹥ و︗﹢د  ︣ا︪ــ︀ن︋  د﹜﹫﹏ ﹝︪ـ﹊﹑︑﹩ ﹋﹥ در ﹝︧ـ﹫︣ ز﹡︡﹎﹩︋ 

 ︡﹡﹢﹫ ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  آ﹝︡ه ا﹝︣وز در ︑ـ︣﹋﹫︉ ︑﹫﹛ ﹝﹙ـ﹩︋ 

ا︻︱︀ ︱﹢ر دار﹡︡.
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در ﹝﹢رد ﹜﹫﹌ ﹇︣﹝︀﹡︀ن آ︨ــــــــــــــــ﹫︀ ﹥ ﹡︷︣ی دار︡ و 

︻﹞﹙﹊ـــــ︣د﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹁﹢︑︊︀ل اـــــ︣ان را ︴﹢ر د︡︡؟ 

﹢ب   ︠﹩﹚﹫ ــ︡ ا︨ـــ︐﹆﹑ل︠   ︫﹩﹞ ﹩﹠﹫  ︋︩﹫ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥︎ 

﹢د ︗﹢از  ﹊︧ـــــ️ ر﹇︊︀ی︠   ︫︀ ︡ و در ﹎︣وه ﹝︣گ︋   ︫︣﹨︀︸

︺︡ی را ﹋︧ــــــــ︉ ﹋﹠︡. ا﹝︀ ﹉ ﹡﹊︐﹥ را   ︋﹤﹚︣﹞ ﹤ ︮︺﹢د︋ 

 ﹟︣︐ ﹡︀︊︡ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣د، ﹜﹫﹌ ﹇︣﹝︀﹡︀ن آ︨ـــــ﹫︀ ︗︀ی︋ 

﹢د را در ادا﹝﹥ راه  ︀︡ ا︨ــــ︐﹆﹑ل︠  ﹢ده و︋  ﹨︀ی ا﹟ ﹇︀ره︋ 

︑﹆﹢️ ﹋﹠︡. ا﹜﹑ل ︻︣︋︧ـــ︐︀ن در ﹨﹞﹫﹟ ﹝︡ت در ︑︡ارک 

︀ز﹊﹠︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز دا︫ــ︐﹥  ﹢ده و︋  ﹢د︋   ︠️﹢﹆︑ ︣ای ﹐زم︋ 

ـ︀﹝﹡ ︣︀﹠︡﹎︀ن ﹝︀  ا︨️ را در ا︠︐﹫︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ا﹜︊︐﹥︨ 

﹢ب  ︨︣ـــــ︍﹢﹜﹫︦ و ︑︣ا﹋︐﹢ر ﹨﹛︠   ︎︡﹠﹡︀﹞ ﹤﹚︣﹞ ﹟در ا

︀﹐﹩ در ﹁﹢︑︊︀ل آ︨﹫︀  ︭ـ﹫️︋  ︋︀زی ﹋︣د و ﹡︪ـ︀ن داد﹡︫︡ 

﹢د ا﹝︀  ﹢︋ـ﹩︋   ︠﹜﹫︑ ﹜﹢﹍  ︋︡︀ دار﹡︡. در ﹝﹢رد ﹁﹢﹐د ﹨﹛︋ 

︋︫︡︀﹡︧ــــــــــــــ﹩ آورد و از ﹎︣دو﹡﹥ ر﹇︀︋️ ﹨︀ ﹋﹠︀ر ر﹁️. 

︀﹨︡ ︱ــ﹢ر ﹉ ︑﹫﹛ ا︣ا﹡﹩  ︀ر در ﹁﹫﹠︀ل︫   ︋﹟ا﹝﹫︡وارم ا

 ﹌﹫﹛ ﹩﹡︀︀ ︐︣ ﹋﹥ ا︨ـــــ︐﹆﹑ل در د︡ار︎   ︋﹤ ︋︀︫ــــ﹫﹛ و

︣ای ︻﹑﹇﹥  ︣ود و ﹉ ︗︀م را︋  ﹥ ﹝﹫︡ان︋  ﹇︣﹝︀﹡︀ن آ︨ــ﹫︀︋ 

﹥ ﹡︷ــــ︣م ا﹎ــــ︣ ﹝︀  ﹫︀ورد.︋  ﹥ ار﹝︽︀ن︋  ﹥ ﹁﹢︑︊︀ل︋  ﹝﹠︡ان︋ 

ــ﹢د و  ﹍︢ر﹛ را﹨﹞︀ن ﹨﹞﹢ار ﹝﹩︫  ــ︡ ا﹜﹑ل︋  ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ از︨ 

ـــ︡ ﹋﹥ در ︑﹫﹛ ﹨︀ی ﹝︴︣ح ا︣ان   ︫️︊ـــ  ︮﹩﹡︀﹠﹊︀ز از︋ 

︀ز﹊﹠︀ن و﹫︡ ﹝︷︀﹨ـــ︣ی   ︋﹟ــ﹩ از ا﹊ ،︡﹡︋︀زی ﹋ــ︣ده ا

﹫﹢﹡︡ ا︻︱ـــــ︀  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ﹋︀︎﹫︐︀ن ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ ورزش︋ 

︡ه، از  ﹥ ︑︀ز﹎﹩ د︀ر ﹝︪ــــــــــ﹊﹏ ﹋﹙﹫﹢ی︫   ︋︀﹢﹎ ﹤﹋ ️︨ا

.︡﹫﹢﹍︋ ︀ن﹝و︲︺﹫️ او ︋︣ا ﹟︣︠آ

︀︨ـ︀︋﹆﹥  ﹢ب و︋  ︀ز﹊﹠︀ن︠  ︋﹙﹥ ﹝︐︀︨ـ﹀︀﹡﹥ و﹫︡ از ︗﹞﹙﹥︋ 

﹞︀ر ﹝﹩ رود ﹋﹥ ﹠︡ی ا︨️ د︀ر ﹝︪ــــ﹊﹏ ﹋﹙﹫﹢ی   ︫﹤  ︋︀﹞

﹥ زودی ﹝︪ـــ﹊﹏  ﹢د. ا﹝﹫︡وارم︋   ︫﹤﹫﹚﹋ ︡﹡﹢﹫  ︎︡︀ ︫︡ه و︋ 

︀ز﹎︣دد ︣ا ﹋﹥ ︱ـــــــــــ﹢ر  ﹥ ︑﹞︣﹠︀ت︋  ︡ه و︋   ︫﹏ او

︧ـــ﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛  ︣ای ﹝︀︋   ︋﹩﹡︀﹠﹊︀ز  ︋﹟﹫﹠

︀زی ا︨ـــــــــــــــــــــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. از ︑︣︋﹫︀︑︩ در ز﹝﹫﹟︋ 

﹍﹢﹫︡، ﹋︀در ﹁﹠ــ﹩ و  ــ︣ا﹞︀ن︋  از ︑ــ︣﹋﹫︉ ︑﹫﹛ ﹝﹙ــ﹩ ﹨﹛︋ 

﹞︀  ﹨﹞﹊︀ری  دار﹡︡  ﹥  ﹋︧︀﹡﹩  ﹨︧︐﹠︡؟  ︫ ︀ ا﹁︣ادی ﹋﹥︋ 

︀﹜ ﹝︭ــــــــ︴﹀﹢ی را در  در ا︋︐︡ای ﹋︀ر ﹝﹞︡ ﹡﹢ازی و︮ 

ــــ︣︠﹢درو و  ﹢د دا︫ـــ︐﹫﹛ ﹋﹥ ا﹐ن در ﹋︀در ﹁﹠﹩︫  ﹋﹠︀ر︠ 

︀﹡︀ن  ا︨︐﹆﹑ل ﹨︧︐﹠︡، ا︧ـ︀ن و︗︡ی ﹡﹫︤ ﹝︣︋﹩ دروازه︋ 

 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹢ده و در ادا﹝﹥ ﹡﹫ــــــــ︤︋  ﹢د ﹋﹥ در ﹋﹠︀ر ﹝︀︋   ︋︀﹞

 ﹤ ﹫︣دل︋  ︣︠﹢درو، ﹡︀︫︮︣  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ ا﹞ ﹟﹛ د︨️ ︀︋﹫﹛.  ﹝︪ــــ︽﹙﹥ ﹁︣اوان ﹡﹢ازی در︫ 

︑︣﹋﹫︉ ﹝︀ ا︲︀﹁﹥ ︫︡.
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 ،︡︣︊︋  ︣ه ﹨︀ی  دا︠﹙﹩ و  ︠︀ر︗﹩  ﹝︴︣ح  ورز︫﹩  را  ﹡︀م ︫︡︀︋  ا﹎︣  ﹇︣ار

﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ﹝︡ ﹡︷︣ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د؟

﹥ ︻﹠﹢ان ا﹜﹍﹢ ﹝︺︣﹁﹩  در ︑﹫﹛ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ و در ا︨︐﹆﹑ل ︻﹙﹩ ﹝﹠︭ـ﹢ر︀ن را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛︋ 

︀ر︗﹩  ︀ز﹊﹠︀ن︠  ︣م. در ﹝﹫︀ن︋  ︨︣ــــ︍﹢﹜﹫︦ ﹡﹫︤ و﹫︡ ا﹝﹫︣ی را  ﹡︀م ﹝﹩︋  ﹋﹠﹛ و در︎ 

︣م و ا﹜︊︐﹥ ﹋︧︣ــــــ︐﹫﹟ رو﹡︀﹜︡و ﹋﹥  ﹨﹛ ︑﹢﹡﹩ ﹋︣وز ﹨︀﹁︊﹉ ︑﹫﹛ ﹝﹙﹩ آ﹜﹞︀ن را ﹡︀م ﹝﹩︋ 

︣ر﹡﹍﹩ دار﹡︡ و ﹡︪ــــ︀ن داده ا﹡︡  ﹫︣﹥ و ﹁︺︀﹜﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹆︩︎  ﹨︣ دو در ﹋︀ر﹨︀ی︠ 

 ﹉ ︣﹎︪ـ︀ن داد﹡︡ ا﹡ ︣﹍ی د﹢ ︣︠﹢ردار ا︨️. از︨  ا﹡︧ـ︀﹡﹫️ از ︀︗ ﹤﹍︀ه و ﹝﹠︤﹜︐﹩︋ 

ـ︴ اول ﹁﹢︑︊︀ل ︗︀ن  ـ﹟ در︨   ︨﹟︀︫ـ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︀ ا ︀﹜﹛ دا︫ـ︐﹥︋  ورز︫﹊︀ر ز﹡︡﹎﹩︨ 

︤ر﹎﹩ ا︨ـ️  ﹢د ︔︊️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︀ر︋  ﹥ ﹡︀م︠  ︋︀زی ﹋﹠︡ و ︻﹠︀و﹞ ﹟︐﹙︿ ورز︫ـ﹩ را ﹡﹫︤︋ 

︣ط   ︫﹤  ︋️﹁︀ ️︨د ﹩︐﹫﹆﹁﹢﹞ ︣﹨ ﹤ و رو﹡︀﹜︡و ﹡︪ـــــــــــــــــــــــــــــــ︀ن داد ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 

آ﹡﹊﹥ ︋﹢ا﹨﹩ و ︎︪︐﹊︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
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﹎﹩ ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی ︺︀ری در ︋︀ب ز︡﹡ ﹎﹩ ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی﹊﹫﹛ ︻﹞︣ ︠﹫︀م و ︫ا ︺︀ری در ︋︀ب ز︡﹡ ﹎﹩ ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی﹊﹫﹛ ︻﹞︣ ︠﹫︀م و ︫ا ︺︀ری در ︋︀ب ز︡﹡ ﹊﹫﹛ ︻﹞︣ ︠﹫︀م و ︫ا

﹫︀م ﹡﹫︪ـــ︀︋﹢ری از ﹊﹞︀، ر︀︲﹫︡ا﹡︀ن و  ا﹝︀م ︾﹫︀ث ا﹜︡﹟ ا︋﹢ا﹜﹀︐ ︻﹞︣︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛،︠ 

 ﹤ ︣ ﹡﹫︪ـ︀︋﹢ر ︪ـ﹛︋  ︪﹛ ا︨️ ﹋﹥ در︫  ﹠︖﹛ و اوا﹏ ﹇︣ن︫  ︤رگ اوا︠︣ ﹇︣ن︎  ︫︀︻︣ان︋ 

︤ر﹎︐︣﹟ دا﹡︪ـ﹞﹠︡ان ︻︭ــ︣  ﹫︀م ﹝﹩ ﹎﹀︐﹠︡. وی از︋  ﹥ او︠   ︋️﹚︻ ﹟ا ﹤ ︗︀ن ﹎︪ـ﹢د و︋ 

﹢ده و ︀﹁︷ ﹥ای ﹡﹫︣و﹝﹠︡ و ﹇﹢ی  ﹥ ︧ـــــ︀ب ﹝﹩ آ﹝︡ و دارای ﹨﹢︫﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︋  ︠﹢د︋ 

﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ در  ︣دا︠️︋  ﹥ ﹁︣ا﹎﹫︣ی ︻﹙﹛ و دا﹡︩︎  ﹫︀م در دوران ︗﹢ا﹡﹩︋  دا︫ـــــــــ️.︠ 

﹙﹠︡ی ر︨﹫︡ و در ︻﹙﹛ ︵︉ ﹡﹫︤ ﹝︀رت دا︫️ و  ﹥ در︗︀ت︋   ︋﹩︲︀︧ـــــــــ﹀﹥، ﹡︖﹢م و ر﹚﹁

﹥ ﹝︣ض آ︋﹙﹥  ــــ﹠︖︣ را ﹋﹥ در ز﹝︀ن ﹋﹢د﹋﹩︋  ــــ﹙︴︀ن︨  ـــ﹢د ﹋﹥ او︨  ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹩︫ 

﹢د را ﹝︺︀﹜︖﹥ ﹋︣ده ا︨️. ︡ه︋  ﹎︣﹁︐︀ر︫ 

﹥ ﹜﹆︉ ﹨︀ی  ﹢د و ﹝︺︀︮︣ان او، وی را︋  ︧ــــ﹫︀ر︋  ︣ت︋  ﹢د دارای ﹝﹆︀م و︫  ︠﹫︀م در ز﹝︀ن︠ 

︤رگ در ز﹝︀ن دو﹜️   ︋﹜﹫﹊ ﹟ده ا﹡︡. ا﹢︐  ︨﹅﹛ا﹥︖ ︋︤ر﹎﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹝︀م، ﹁﹫﹙︧ـــ﹢ف و

︣ا︨︀ن ︑︀ ﹋︣﹝︀ن، ری، آذر︀︋︖︀ن  ︨﹙︖﹢﹇﹫︀ن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹫﹊︣د ﹋﹥ ﹇﹙﹞︣و ﹊﹢﹝️ آ﹡︀ن از︠ 

 ︣ ﹢د را در︫   ︠︣﹝︻ ︣︐︪﹫ ︡. وی︋   ︫﹩﹞ ﹏﹞︀ و ﹋︪﹢ر﹨︀ی روم، ︻︣اق و ﹞﹟ و ﹁︀رس را︫ 

 .︡ ︀رج︫  ︀ر از ﹡﹫︪ــــ︀︋﹢ر︠  ﹢︩ ﹁﹆︳ دو︋  ﹡﹫︪ــــ︀︋﹢ر ﹎︢را﹡︡ و در ︵﹩ دوران ﹫︀ت︠ 

﹢ده ا︨️. ︀را︋  ︣ ری و︋   ︫﹤ ﹀︣ دوم︋  ︣ای ا﹡︖︀م ﹝︣ا︨﹛ ︕ و︨  ︨﹀︣ اول︋ 

ـــــــــ︀︠️  ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹎︣و﹨﹩ از ﹝﹠︖﹞﹫﹟ در︨  ︠﹫︀م در ︻﹙﹛ ﹡︖﹢م ﹝︀رت دا︫ــــــــ️︋ 

 ﹟︣︑︀︊و ز ﹟︣︐ ︀ وی ﹨﹞﹊︀ری ﹋︣د﹡︡، ﹎︤︡ه︋   ︋﹩﹇﹢︖﹚ ﹙︴︀ن ﹝﹙﹊︪ـ︀ه︨  ر︮︡︠︀﹡﹥︨ 

﹫︪ــــ︐︣ ا︫︺︀رش در ﹝﹢رد  ﹫︀م ﹡﹫︪ــــ︀︋﹢ری ﹋﹥ ﹝︱ــــ﹞﹢ن︋   ︠︣﹝︻ ﹜﹫﹊ ﹩︻︀︋ا︫︺︀ر ر

︀ ﹨﹛ ﹝︣ور ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.  ︀︫︡ را︋  ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی و ز﹡︡﹎﹩ در ز﹝︀ن ︀ل ﹝﹩︋ 
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ا﹟ ﹇︀﹁﹙﹥ ︻﹞︣ ︻︖︉ ﹝﹫﹍︢رد
︀ ︵︣ب ﹝﹫﹍︢رد                                                      در︀ب د﹝﹩ ﹋﹥︋ 

﹢ری  ︠﹤ ︀ن﹀︣ ︣دای﹁ ﹜︾ ﹩﹇︀︨
︉ ﹝﹫﹍︢رد ﹫︀﹜﹥ را ﹋﹥︫  ﹫︩ آر︎   ︎                                                    

******                                             
︪︡﹡ ︣﹫ ﹩︧﹋ ︘﹫﹨ ﹉﹚﹁ ︣خ ︣︋

︪︡﹡ ︣﹫ ﹢ردن آد﹝﹩ ز﹝﹫﹟︨                                                      وز︠ 
︡ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹢رد﹨︧️ ︑︣ا ﹝︽︣ور︋ 

︪︡﹡ ︣رد د﹢  ︋﹜﹨ ﹟﹊﹞ ﹏﹫︖︺︑                                                    
******                                             

︫︡︀ ﹨︣ راز ﹋﹥ ا﹡︡ر دل دا﹡︀︋ 
︫︡︀ ﹡ ﹤﹋ ︡︀﹀︐﹥ ︑︣ ز ︻﹠﹆︀︋   ︋                                                       

︡ف از ﹡﹀︐﹍﹩ ﹎︣دد در ﹋︀﹡︡ر︮ 
︫︡︀  ︋︀آن ﹇︴︣ه ﹋﹥ راز دل در                                                         

******                                             
︊﹠﹛ ﹎﹫︣د ︊ ﹋﹥ روی ﹐﹜﹥︫   ︮︣﹨

﹛ ﹎﹫︣د  ︠﹟﹝ در ﹤︪﹀﹠ ︀﹐ی︋   ︋                                                     
︡ش ﹝﹩ آ﹢ ا﹡︭︀ف ﹝︣ا ز ︾﹠︙﹥︠ 

﹢︪︐﹟ ﹁︣ا﹨﹛ ﹎﹫︣د                                                        ﹋﹢ دا﹝﹟︠ 
******                                             

︡﹡︀﹞ ﹟﹞︣  ︠﹤ ﹨﹛ دا﹡﹥ ا﹝﹫︡︋ 
﹩ ︑﹢ و ﹝﹟ ﹝︀﹡︡ ︣ای︋  ︀غ و︨   ︋﹜﹨                                                     

︖﹢ی ﹢︩ از در﹝﹩ ︑︀︋  ︨﹫﹛ و زر︠ 
︡﹡︀﹞ ﹟﹝︫︡ ﹢ر ﹎︣ ﹡﹥︋  ︀ دو︨️︋   ︋                                                

******                                             
ای دل ︾﹛ ا︗ ﹟︀ن ﹁︨︣﹢ده ﹝﹢ر

﹫﹢ده ﹝﹢ر ﹫﹢ده ﹡﹩ ︾﹞︀ن︋   ︋                                                    
︡︡ ﹢ده ﹎︫︢️ و ﹡﹫︧️ ﹡︀︋﹢ده︎  ﹢ن︋ 

﹢ده و ﹡︀︋﹢ده ﹝﹢ر ︀ش ︾﹛︋  ﹢ش︋   ︠                                              
******                                             

︀زار ︡︡م ا﹡︡ر︋  دی ﹋﹢زه ﹎︣ی︋ 
︧﹫︀ر ︀ره ﹎﹙﹩ ﹜﹍︡ ﹨﹞﹩ زد︋   ︎︣  ︋                                                      

︀ او ﹝﹫﹍﹀️ ︤︋︀ن ︀ل︋  و آن ﹎﹏︋ 
﹢ده ام ﹝︣ا ﹡﹫﹊﹢دار  ︋﹢︑ ﹢︙﹝﹨ ﹟﹞                                                   

******                                             
﹜ر﹢﹡ ︣دا﹁ ﹜︾ ︀︑ ︀﹫ ای دو︨️︋ 

﹜︣﹝                                                   و ﹟﹊︡م ︻﹞︣ را ︾﹠﹫﹞️︫ 
﹜در ﹎︢ر ︀﹠﹁ ︣د ﹟︣دا ﹋﹥ از﹁

﹜︧︣  ︋︣ ︀﹜﹍︀ن︨  ︀ ﹨﹀️ ﹨︤ار︨   ︋                                                    
******                                             

︀دی و ﹋︀ن ︾﹞﹫﹛ ﹝︀﹫﹛ ﹋﹥ ا︮﹏︫ 
﹜﹫﹝︐ ︣﹝︀﹥ داد﹛ و ﹡︀د︨   ︨                                                         

﹙﹠︡﹛ و ﹋﹞︀﹜﹫﹛ و ﹋﹞﹫﹛ ︎︧︐﹫﹛ و︋ 
﹢رده و ︗︀م ︗﹞﹫﹛                                                       آ﹫﹠﹥ ز﹡﹌︠ 

******                                             
︋︣︠﹫︤ و ﹝﹢ر ︾﹛ ︗︀ن ﹎︢ران

︀د﹝︀﹡﹩ ﹎︢ران  ︫﹤ ﹠︪﹫﹟ و د﹝﹩︋   ︋                                                  
﹢دی  ︋﹩︀﹁︀ن ا﹎︣ و︗ ︹︊︵ در

﹢د ﹡﹫︀﹝︡ی از د﹎︣ان  ︠﹢︐  ︋️︋﹢﹡                                                    
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︀ری ︣︡م︋  از ﹋﹢زه ﹎︣ی ﹋﹢زه︠ 
﹟ ﹎﹀️ ز ﹨︣ ا︨︣اری                                       آن ﹋﹢زه︨ 

﹢د  ︋﹜﹠دم ﹋﹥ ︗︀م زر﹢  ︋﹩﹨︀︫
﹞︀ری ︡ه ام ﹋﹢زه ﹨︣︠                                          ا﹋﹠﹢ن︫ 

******                                 
﹤﹡ ︀ رم ﹋﹥ دارم﹢ ︑︀ ﹋﹩ ︾﹛ آن︠ 

﹤﹡ ︀ ︢ارم﹎ ﹩﹛︫︡﹢  ︠﹤  ︋︣﹝︻ ﹟و                                    
︀ده ﹋﹥ ﹝︺﹙﹢﹝﹛ ﹡﹫︧️ ︎︣﹋﹟ ﹇︡ح︋ 

﹤﹡ ︀ ︣آرم ︣م︋                                         ﹋︀﹟ دم ﹋﹥ ﹁︣و︋ 
******                                 

﹩︫﹢  ︎︀ ری﹢ آن ﹝︀﹥ ز د﹡﹫︀ ﹋﹥︠ 
                                     ﹝︺︢وری ا﹎︣ در ︵﹙︊︩ ﹝﹫﹊﹢︫﹩

︋︀﹇﹩ ﹨﹞﹥ را﹍︀ن ﹡﹫︣زد ﹨︪︡ار
︡ان ﹡﹀︣و︫﹩  ︋︀︊﹡︣ا﹎ ︣﹝︻ ︀︑                                           

******                                 
﹩﹇︀ ﹠︕ و ︀ر ای︨   ︎︒︡ ︡﹠ ︀︑

﹩﹇︀ ︡ ﹨︤ار ای︨   ︮﹤ ﹩﹊ ﹤ ﹏﹊︪﹞                               
﹩﹇︀ ︧︀ز ای︨   ︋﹌﹠ ﹤﹝﹨ ﹜﹫﹋︀︠

﹩﹇︀ ﹫︀ر ای︨  ︀ده︋   ︋﹤﹝﹨ ﹜︋︀د                                          
******                                 

﹩﹡︀﹠ در ﹎﹢ش د﹜﹛ ﹎﹀️ ﹁﹙﹉︎ 
﹢د ز ﹝﹟ ﹝﹫︡ا﹡﹩  ︋︀︱﹇ ﹤﹋ ﹩﹝﹊                                        

︡ی ﹢︩ ا﹎︣ ﹝︣ا د︨️︋  در ﹎︣دش︠ 
︣﹎︣دا﹡﹩ ︣﹨︀﹡︡﹝﹩ ز︨                                         ︠﹢د را︋ 
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︣ا︳ و و︲ـ︺﹫︐﹩  ﹠︀︨﹠︡ و در ﹨︫︣  ︀ل ﹡﹞﹩︫  ﹟ و︨  ︫﹠︀ از ︗﹞﹙﹥ ورزش ﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥︨ 

 ﹩︐﹋︣ ︪ــــ﹊﹑ت﹞ ︀ ︧ـــ﹫︀ری از ا﹁︣ادی ﹋﹥︋   ︋﹩︐ ،️︠︣دا ﹥ آن︎  ︀︫﹫︡ ﹝﹩ ︑﹢ان︋   ︋﹤﹋

﹥ ا﹟ ورزش روی ﹝﹩ آور﹡︡ ︑︀ دو︋︀ره   ︋﹉︫︤  ︎﹤﹫︮﹢︑ ﹤ ﹥ ﹎︣︊︀ن ﹨︧ــــــــ︐﹠︡︋  د︨️︋ 

 ︀﹝ ︡ن ﹋︀﹁﹩ ا︨️ ︑︀︫  ︀ و ︻︱ـــــــــــ﹑ت︋  ﹫︡ا ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ د︨️،︎  ﹢د را︎   ︠﹩︐﹞﹑︨

︺︡ ﹇ـ︣﹝︀﹡ـ﹩ ﹨﹞﹥ ﹫ـ︤  ︩ از ا﹟ ورزش آ︋﹩ را ︑︖︣︋﹥ ﹋﹠﹫︡ ا﹝︀ در︋  ︑︖︣︋﹥ ای ﹜︢ت︋ 

ــ︊️ از ﹨︤ارم ︔︀﹡﹫﹥ ﹨︀ ا︨ــ️ و ﹝︡ال ﹨︀ و ا﹁︐︀را︑﹩ ﹋﹥   ︮︀︗ ﹟ـ﹢د و ا ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩︫ 

︪︐﹊︀ر دا︫️. ︀ل ﹨︀ ︑﹞︣﹟ و︎   ︨︡︀ ﹥ آن︋  ︋︣ای ر︨﹫︡ن︋ 

﹠︀ ا﹨﹞﹫️  ﹥ ورزش︫  ﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀︋  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ︠﹢︊︫︐︀﹡﹥ در ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش︋ 

﹢د﹛ ورز︫﹊︀ران ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن در   ︋︡﹨︀ ︀ل ﹨︀ ﹡﹫︫︤   ︨﹟د و در ا﹢ ︋︧ــ﹫︀ری داده ﹝﹩︫ 

︣︑︣﹟ ﹨︀ی ︗︀ن ﹇︣ار داده و ﹝︡ال ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی  ﹢د را در ﹝﹫︀ن︋   ︠﹩﹡︀︗ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی

﹥ د︨️ آورده ا﹡︡.  ︣ای ا︣ان︋   ︋︤﹫﹡

︧ـــــــــــــ︐﹍﹩ ﹡︢︎︀︣ و ا﹜︊︐﹥  ︣︑﹑ش،︠  ︊️ ﹨︀ی ﹊﹩ از ﹝︣دان︎  ︀ی︮  ﹞︀ره︎   ︫﹟در ا

︀︵︣ات  ︀ او در ﹝﹢رد ا﹟ ورزش، ا﹁︐︀رات و︠   ︋﹩﹆︀﹇︪︧ـ︐﹫﹛ و د﹡ ︀﹠ ︋ ﹩اد︻︀ی ر︫︐﹥︫ 

.﹜﹫︐﹀﹎ ﹟  ︨﹤︐︫︢﹎
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﹠︀ی ﹁︡را︨﹫﹢ن   ︡﹝﹞︧ــــ﹫﹟ ا﹇︊︀﹜﹩، ر﹫︦ ا﹡︖﹞﹟︫ 

﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــــــ︀ ا︨️. ﹝︣دی ﹋﹥  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ورزش︋ 

﹥ ﹋︀ر  ﹢د در ﹢زه ورزش را︋  ︨ــــ︀ل ﹨︀ ︑︖︣︋﹥ و دا﹡︩︠ 

﹥ ︗︀﹝︺﹥ ورزش  ﹎ـــ︣﹁︐﹥ ︑︀ ﹇ـــ︣﹝︀﹡︀﹡ـــ﹩ ﹝︡ال آور را︋ 

.︡﹠﹋ ﹜︡﹆︑ ︣انا

﹢د را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡، در  ــــ︊️ ﹨︀ی︠  ا﹇︊︀﹜﹩︮ 

ـــــ︀ل 13۵3 و در  ﹨﹀︐﹞﹫﹟ دوره ا﹜﹞︍﹫﹉ آ︨ــــ﹫︀﹩ ﹋﹥ در︨ 

﹢دم و   ︋︀﹠ ︣﹎︤اری︫  ︡ ︻︱ــــــ﹢ ﹋﹞﹫︐﹥︋  ︣﹎︤ار︫  ︑︣ان︋ 

︀ز︀ دا︫︐﹛. ︀دم ﹝﹩ آ︡ در آن  ︱ـــــ﹢ری ﹁︺︀ل در آن︋ 

︡ و ︑﹫﹛  ︣﹎︤ار︫  ﹢︋﹩ در ︑︣ان︋   ︠﹩﹚﹫ ز﹝︀ن ﹝︧︀︋﹆︀ت︠ 

 .︡ ﹢م︫   ︨﹟﹫ ︀د و︐︧︀ه دوم ا﹍︀︗ از ژا︎﹟ در ︡︺  ︋︀﹞

﹢دم و او﹜﹫﹟  ـ︣︎︨︣ـ️ ︑﹫﹛︋  ︣﹝︣︋﹩ و︨   ︨﹟﹞ ︀﹛︀ در آن︨ 

ـــــــــــــــ﹠︀ی ا︣ان را در ﹨﹞︀ن دوران و در   ︫︡ال ︑︀ر﹞

﹢د ﹋﹥ ︑﹫﹛  ـ︀ل 137۴︋  ︣ون ﹝︣زی ﹎︣﹁︐﹫﹛.︨  ﹨︀ی︋   ️ ر﹇︀︋

︀︨﹫﹀﹫﹉ ا︻︤ام  ﹥ ﹝︧ـــــ︀︋﹆︀ت آ︨﹫︀︎  ﹠︀ی ا︣ان را︋   ︫﹩﹚﹞

 ﹢︊﹝﹚﹋ ︣ــــــ ـــــ︣﹑﹡﹊︀ و در︫   ︨﹩﹡︀︋︤﹫﹞ ﹤  ︋﹤﹋ ﹜︣د﹋

 ﹤  ︋ــ﹠︀ را در ادوار ︑︀ر ــ︡ و او﹜﹫﹟ ﹝︡ال︫  ︋︣﹎︤ار ﹝﹩︫ 

 .﹜د︨️ آورد

ــــ﹢︑︀ن ﹨﹛  ـ︧﹊ ︪ـــ ﹫ ﹠︀ی︎  ﹠﹫︀﹡﹍︢ار︫  ﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︋︀﹝ ﹡︀م︫ 

.️ ﹝︴︣ح ︨ا

ـــــــــــ﹠︀ی  ــــــــــ︀ل 137۵ روی داد و︫  ︋﹙﹥، ا﹟ ا︑﹀︀ق در︨ 

﹠︀﹎︣ان  ︎﹫︪﹊︧ـ﹢︑︀ن را ﹁︺︀ل ﹋︣د﹛. در ا﹟ ﹝︧ـ︀︋﹆︀ت︫ 

︣داز﹡︡ و در  ﹥ ر﹇︀︋️ ﹝﹩︎   ︋﹜﹨ ︀ ـــ︀ل︋  ــ﹟ 2۵ ︑︀ 10۴︨  از︨ 

﹢د  ︣﹎︤ار ﹝﹩︫  ︀ل ﹊︊︀ر︋  ﹝︧ـــ︀︋﹆︀ت ︗︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹨︣ دو︨ 

﹢د را را رخ ﹨﹛ ﹝﹩ ﹋︪﹠︡. ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی︠ 

 ︀﹠ ︣﹝︣︋﹩ و ﹝︧ـــــــــــــــ﹢ول ا﹡︖﹞﹟︫  ︀ل 1380 ﹡﹫︨︤  از︨ 

 ﹟︡را︨﹫﹢ن ︗︀﹡︊︀زان و ﹝︺﹙﹢﹐ن ﹨﹛ ﹨︧ـــــــــ︐﹛ و در ا﹁

︣ای  ﹥ ﹨﹞︣اه ورز︫﹊︀ران︋  ︧ــــ﹫︀ری را︋  ﹝︡ت ا﹁︐︀رات︋ 

 ﹜﹞ ︡ادا﹝︣وز در 20 رو ︀︑ .﹜︪ـــ﹢ر﹝︀ن ﹋︧ــــ︉ ﹋︣د﹋

﹥ ﹝﹫︡ان ر﹁︐﹫﹛ ا﹝︀ در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ﹝︀﹜︤ی ﹋﹥ در   ︋﹩﹡︀︗

ــــ︡﹛ و  ﹢ب ︸︀﹨︫︣   ︠﹩﹚﹫ ــــ︡︠  ︣﹎︤ار︫  ︨ــــ︀ل 200۶︋ 

 ︤﹡︣ ــ︀﹝﹏ ۵ ﹡﹆︣ه و ۴︋  ﹝︡ا ل﹨︀ی ر﹡﹍︀ر﹡﹍﹩ ﹎︣﹁︐﹫﹛ ﹋﹥︫ 

︋﹢د.

 2 ﹜︡ـ ︀زی ﹨︀ی ﹎﹢ا﹡﹍︥و ﹨﹛ ﹝﹢﹁﹅︫  ـ︀ل 2010 و در︋  در︨ 

﹍﹫ــ︣﹛ و در ا︙﹠﹢ن ﹋ــ︣ه  ـ︣﹡ــ︤︋  ︵﹑، ﹉ ﹡﹆ـ︣ه و 3︋ 

︀ز ﹨﹛ ﹝︡ال  ـــ︡︋  ︣﹎︤ار︫  ــ︀ل 201۴︋  ︗﹠﹢︋﹩ ﹡﹫︤ ﹋﹥ در︨ 

﹢د، در   ︋︤﹡︣ ﹛ ﹝︀ ۵ ﹡﹆︣ه و 3︋  ︀ر︨   ︋﹟و ا ﹜︣د﹋ ︉︧﹋

ـــ︀﹨﹫﹟ ا︤د︀ر ۶ ︵﹑   ︫︀ ︋︀زی ﹨︀ی آ︨ــ﹫︀﹩ ︗︀﹋︀ر︑︀ ﹨﹛︋ 

﹢د.  ︋︣﹫﹍﹝︪ ﹩︐﹫﹆﹁﹢﹞ ﹤﹋ ﹜﹫︐﹁︣﹎

﹠︀ی ﹡︀︫﹠﹢ا︀ن و در ﹝︧ـــــ︀︋﹆︀ت ︑︀﹢ان ﹨﹛ ︻﹞﹙﹊︣د  در︫ 

︀ و︗﹢د ر﹇︊︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡ی ﹋﹥ در آن  ︠﹢︋﹩ دا︫ــــــ︐﹫﹛ و︋ 

︡﹛ در ︑﹫﹞﹩ روی  ﹝︧ـــ︀︋﹆︀ت ︱ــــ﹢ر دا︫︐﹠︡ ﹝﹢﹁﹅︫ 

﹥ ار﹝︽︀ن  ︣ای ورزش ا︣ان︋   ︋︤﹡︣ ︣و﹛ و 2 ﹝︡ال︋  ︨ـ﹊﹢︋ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡ــــ︣ ﹁﹠ــــ﹩  ︋﹫︀ور﹛. ا﹟ ا﹁︐︀ر را دارم ﹋﹥︋ 

 ️﹞︡ ﹫﹠︀︀ن ﹡﹫︤ در︠  ﹁︡را︨ــــــــــــ﹫﹢ن ﹡︀︋﹫﹠︀︀ن و ﹋﹛︋ 

︣ای ر︫︡ و ار︑﹆︀ی ا﹟ ر︫ـ︐﹥ از ﹨﹫︘  ︀︫﹛ و︋   ︋︀﹠  ︫﹤︺﹞︀︗

 .﹜﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︼در ﹩︪︫﹢﹋

د  ﹋︣ ︡︀  ︋﹤ ه ﹠︧︡ـ﹏ ﹨︀ی آ ﹡ ﹤ ای ا﹡︐﹆︀ل ا﹟ ︑︖︣︋﹫︀ت︋  ︋︣

︡ه ︀ ﹡﹥؟ ︭﹢ص ا﹡︖︀م︫   ︠﹟ا﹝﹩ در ا و ا︡﹇

︧ـــ︐﹍﹩ ﹝︺﹠︀ ﹡︡ارد. ﹝﹟ در   ︠،︫︡︀ و﹇︐﹩ ︻︪ـــ﹅ در ﹋︀ر︋ 

︣ای  ﹢دم︋  ︀ ︗︀ن و دل ﹋︀ر ﹋︣دم و ﹨︣ ︗︀︋   ︋︀﹛︀ـ  ︨﹟︀م ا﹝︑

ــ﹠︀﹎︣ان از ﹨﹫︘ ﹋︀ری ﹋﹢︑︀﹨﹩ ﹡﹊︣دم.  ر︫ـ︡ و ﹝﹢﹁﹆﹫️︫ 

 ︡︀ ﹥ د︨️ آ﹝︡ه︋   ︋︀﹛︀  ︨﹟︀ل ︑︖︣︋﹫︀︑﹩ ﹋﹥ در ا ︣﹨ ﹤︋

ــــ﹊﹙﹩ ﹝︴﹙﹢ب در ا︠︐﹫︀ر ︗﹢ا﹡︀ن ا﹝︣وز و ا﹝﹫︡﹨︀ی   ︫﹤︋

 ️︑ ︣ای ﹨﹞﹫﹟ ﹋︐︀︋﹩ را ﹍﹫︣د،︋  آ﹠︡ه ا﹟ ورزش ﹇︣ار︋ 

 ﹤ ـ︀ل 138۶-87︋  ︡ا︫️ و ورزش  ﹡﹢︫ـ︐﹛ ﹋﹥ در︨  ︻﹠﹢ان︋ 

ـ︡ ﹋﹥  ︀﹡﹢اده ا﹡︐︀ب︫  ـ︀ل ورزش و︠   ︨︣︑︣ ︻﹠﹢ان ﹋︐︀ب︋ 

 ﹤ ـــــ︀﹡︤د﹨﹛ ر︨ـــــ﹫︡ه و ﹝﹟ ا﹟ ﹋︀ر را︋  ﹥ ︀پ︫  ︑︀ ا﹐ن︋ 

︮ـــ﹢رت را﹍︀ن ا﹡︖︀م دادم ︑︀ ﹨﹛ ارزا﹡︐︣ و ﹨﹛ را︐︣ در 

﹍﹫︣د. ا︠︐﹫︀ر دا﹡︪︖﹢︀ن و ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ﹇︣ار︋ 

ـــ︡ا و  ︀ ﹨﹞﹊︀ری︮  ــ︀ل  ︤﹫﹡ 1372﹉ ﹁﹫﹙﹛ آ﹝﹢ز︫ــ﹩︋  در︨ 

﹢د و ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ در آ﹝﹢زش  ︧ـ﹫︀ر ﹝﹀﹫︡︋   ︋﹤﹋ ﹜︐︠︀  ︨︀﹝﹫︨

ـ﹠︀  ﹥ ﹡﹢︻﹩ ا﹜﹀︊︀ی︫  ︫﹠︀ ﹝﹢رد ا︨ـ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و︋ 

ــــــــ﹠︀ی  ﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︣︋﹫︀ن︫   ︋﹜﹚﹫﹁ ﹟را آ﹝﹢زش ﹝﹩ د﹨︡ و ا

︀ ﹝︱ــــ﹞﹢ن   ︋︤﹫﹡ ﹤︐︻︀  ︨3 ︀︑ 2 ﹜﹚﹫﹁ ﹉ .︡ ﹋︪ـــ﹢ر داده︫ 

 ︡  ︫﹤﹫︑ ن﹢︤﹢﹚︑ ︩ ︣ای︎  ﹫︪ــ︣﹁︐﹥︋  ﹠︀ی︎  آ﹝﹢زش︫ 

﹋﹥ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ﹁﹢︭︑ ﹏︀︣ی آن در ا︠︐﹫︀ر ﹝﹟ ﹡﹫︧️. 

 ﹤﹫︑ از ︾﹢ا︮ــــ︀ن ﹩﹊ ︀ری﹊﹝﹨ ︀ ــــ﹠︀ را ﹨﹛︋  ﹡︣م ا﹁︤ار︫ 

ــ︡ در آن آ﹝﹢زش  ــ﹀︣ ︑︀︮  ــ﹠︀ را از︮  ﹋︣د﹛ ﹋﹥ آ﹝﹢زش︫ 

︣﹡︀﹝﹥ ︑︭ــــــ﹢︣︋︣داری ز︣ آب ﹝﹢رد   ︋﹟در ا .﹜داده ا

 ️﹫﹨︀﹞ ︀ ﹫︪ــــــ︐︣︋   ︋︣﹎︀﹠ ︑︀﹋﹫︡ و ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀︫ 

﹫︡ا ﹋﹠︡. ﹢د و درک در︨︐﹩ از آن︎  ﹝﹢︲﹢ع آ︫﹠︀︫ 

︴﹢ح ﹨﹛ ﹨︧︐﹛ و  ﹠︀ در ︑﹞︀م︨  ﹝︡رس ار︫︡ ﹁︡را︨﹫﹢ن︫ 

3۴



︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠﹛، در ﹨﹞﹫﹟  ــ﹠︀ را︋  ︀زآ﹝﹢زی︫  ﹋﹑س ﹨︀ی︋ 

 ﹟﹑﹡ــــــــــــ﹢رت آ  ︮﹤ ﹫﹊︀ر ﹡︊﹢د﹛ و︋  ا︀م ﹋︣و﹡︀ ﹡﹫︤︋ 

﹢دم را در ا︠︐﹫︀ر ﹝︣︋﹫︀ن ﹋︪﹢ر ﹇︣ار دادم. ︑︖︣︋﹫︀ت︠ 

 ︀ ︪ـ︽﹙﹥ ﹋︀ری ︴﹢ر︋  ﹞ ﹤﹝﹨ ﹟ا ︀ ︧ـ﹫﹟ ا﹇︊︀﹜﹩︋   ︡﹝﹞ و

︡؟  ︫︀﹠ ﹫﹢︡﹡ ا︻︱︀ ︫آ ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ﹫﹢ن ورزش︋  ر︨ا ﹁︡

 ﹟ـــــــــــ﹢رم در ︗﹞︹ ورز︫﹊︀ران ا︱ ﹜﹢﹍  ︋︡︀ اول︋ 

 ︀ ـ︀﹜︀︨ــ️ ﹋﹥︋  ︣ای ﹝﹟ ا︨ـ️،︨  ﹁︡را︨ـ﹫﹢ن ﹉ ا﹁︐︀ر︋ 

 ︡﹡﹢﹫ ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ︋︙﹥ ﹨︀ی ﹁︡را︨ــــــــ﹫﹢ن ورزش︋ 

﹠︀︨﹛. از  ﹢︋﹩ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ را ﹝﹩︫   ︠﹤ ا︻︱ـ︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و︋ 

ــ﹠︀ زده  ﹥ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن︫  ︵︣ف ا﹟ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ﹡︀﹝﹥ ای︋ 

︣ ا ﹤﹊﹠﹉ ﹝︣︋﹩ ︗️ ﹨﹞﹊︀ری  ﹢د ﹝︊﹠﹩︋  ︫ـــــــــــ︡ه︋ 

﹢دم  ــ﹢د، ﹝﹟ ﹊﹩ از ﹨﹞﹊︀ران را ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣ده︋   ︫﹩﹁︣︺﹞

︺︡ از ا﹟ ﹡︀﹝﹥، ر﹫︦ و﹇️ ﹁︡را︨ـــــ﹫﹢ن  ا﹝︀ ﹠︡ روز︋ 

﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ ︗﹙︧﹥ ︱ـ﹢ری را  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ورزش︋ 

 ﹟︀ن ا﹫︋︣﹞ ︹﹝︗ ﹤ ﹢ا︨ـــــــ️ ︑︀︋  ︋︣﹎︤ار ﹋︣د و از ﹝﹟︠ 

 .︡ ︣وع︫  ﹢د ﹋﹥ ﹋︀ر︫   ︋﹤﹡﹢﹍﹠م و ا﹢ ﹁︡را︨﹫﹢ن ا︲︀﹁﹥︫ 

ـ︣وع ﹋︣دم و در  ︀ ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن︫  ︀ل 2007 ﹋︀رم را︋  در︨ 

︣﹡︤ را در  ︡﹛ 3 ﹡﹆︣ه و ۴︋   ︫﹅﹁﹢﹞ ︡﹠﹚︀︑ ︧ــــــــ︀︋﹆︀ت﹞

 ︒︻︀  ︋️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹟ـ﹢ر﹝︀ن ﹋︧ــ︉ ﹋﹠﹫﹛. ا︱ ﹟﹫︐︧ـ﹡

 ﹜︢ار﹍︋︣ ︪ـ️︨  ︫︡ رو︡اد﹨︀ و ﹝︧︀︋﹆︀ت ﹝︐︺︡دی را︎ 

، در آن ز﹝︀ن ﹝︧ـــ︀︋﹆︀︑﹩ ︑️ ︻﹠﹢ان ر﹇︀︋️ ﹨︀ی آ︨﹫︀ و 

 ︀ ﹢د و︋  ︡ ﹋﹥ ﹋﹢️ ﹝﹫︤︋︀ن آن︋  ︣﹎︤ار ﹝﹩︫  ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥︋ 

︡. در آن ﹝︧ـــــــــــــــ︀︋﹆︀ت  ﹇︣﹝︀﹡﹩ ︑﹫﹛ ا︣ان ﹨﹞︣اه︫ 

︣ای  ︫﹠︀﹎︣ان ا︣ا﹡﹩ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︡ال ﹨︀ را ﹋︧ــ︉ ﹋︣د﹡︡ و︋ 

ـــــــــــــ﹢رت   ︮﹤ ا﹟ ﹋﹥ ر﹁︀﹇️ در ورزش را ﹝︺﹠︀ ﹋﹠﹫﹛︋ 

 ﹤﹋ ﹜داد ﹤︡﹨ ︤︋︀ن﹫﹞ ﹜﹫︑ ﹤ ا﹁︐︀ری ﹉ ﹝︡ال ﹡﹆︣ه︋ 

﹢د، ﹨﹞ـــ﹫﹟ ا︑﹀︀ق در  ﹢د ︗︀﹜︉ و ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥︋   ︠﹤︋﹢﹡ ﹤︋

 ﹜﹫︑ ﹤ ﹝︧ــــ︀︋﹆︀ت ︑﹢﹡︦ ﹨﹛ ا﹁︐︀د و آ﹡︖︀ ﹡﹫︤ ﹉ ﹝︡ال︋ 

﹢︫ـــ﹩ از ﹝︀ دا︫ــــ︐﹥  ︀︵︣ه︠   ︠︀︑ ﹜︣د﹋ ﹤︡﹨ ︤︋︀ن﹫﹞

  .︡﹠︫︀︋

︀زی ﹨︀ دارم ﹋﹥ ︗︀﹜︉ ا︨ـ️. در  ﹢ش از آن︋  ︀︵︣ه︠   ︠﹉

︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ﹋﹢️، ر︫ــ︐﹥ وا﹜﹫︊︀ل ﹨﹛  ︋︀زی ﹨︀ی آ︨ـ﹫︀ و︠ 

︙﹥ ﹨︀ی  ︋﹢د ﹋﹥ ا︣ان در آن دوره ︑﹫﹞﹩ ﹡︡ا︫ــ️. ﹝﹟ از︋ 

︀زی  ــــ︀︋﹆﹥︋  ︫ــــ﹠︀، دوو﹝﹫︡ا﹡﹩ و ︑﹠﹫︦ روی ﹝﹫︤ ﹋﹥︨ 

وا﹜﹫︊︀ل دا︫︐﹠︡ ﹉ ︑﹫﹛ در︨️ ﹋︣دم و در ﹝︧ـــــــ︀︋﹆︀ت 

﹢د ﹋﹥ در ﹋﹞︀ل   ︋﹟ا ﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ﹤︐﹊﹡ .﹜︡ـــ ︀︲ـــ︫︣ 

ــــ︡﹛ و  ︣د﹛ و ﹇︣﹝︀ن︫  ︑︺︖︉ ﹨﹞﹍︀ن ﹨﹞﹥ ︑﹫﹛ ﹨︀ را︋ 

﹢د.   ﹫︣﹟ از آن دوره︋  ︀︵︣ه︫   ︠﹉ ﹟ا

د﹛، آ︀ در  ﹋︣ ️︊︮ـــ ــ﹠︀  از ا﹁︐︀رات و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹨︀ی︫ 

﹫﹞︀ران  ای ورزش︋  ︀︋﹆︀ت ر﹋﹢رد︀ ا﹁︐︀ری  ︣︋ ﹞︧ ﹟ا ﹤﹝﹨

︡؟  ︀︫ ه ﹋﹥ ︤︀ ا﹨﹞﹫️︋  ﹫︡ ﹫﹢︡﹡ ا︻︱︀︋ ﹥ ︔︊️ ︨ر ︠︀ص و︎ 

﹥ ﹝︧ــــ︀︋﹆︀ت  ︋﹙﹥، ﹡﹆︴﹥ ︻︴︿ ︱ــــ﹢ر و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹝︀︋ 

︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ︑﹫﹛ ا︣ان در ﹋﹏،   ︋︡﹢ــــــــ  ︨2011 ﹩﹡︀︗

ــ︡ ۴ ︵﹑، 2 ﹡﹆︣ه و ۴  ــ﹠︀ ﹝﹢﹁﹅︫  ـ︡ و ︑﹫﹛︫  ︎﹠︖﹛ ︗︀ن︫ 

﹢د ︔︊️ ﹋﹠︡، در ﹨﹞︀ن ر﹇︀︋️ ﹨︀ ۴  ﹥ ﹡︀م︠  ︋ـــــ︣﹡ــــــ︤ را︋ 

﹥ ﹡︀م ا︣ان  ﹥ د︨ــ️ آ﹝︡ ﹋﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن︋   ︋﹜﹨ ﹩﹡︀︗ ر﹋﹢رد

﹠︀﹎︣ان ﹋︪﹢ر﹝︀ن ا︨️.  و︫ 

﹢د در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀  ︀ل 2013 ﹨﹛ ﹇︣ار︋  در︨ 

︣و﹛ ﹋﹥ ︑﹫﹛ ا︣ان ا︻︤ام ﹡︪ــ︡  ﹢د︋  ︋﹥ ﹝︭ــ︀ف ر﹇︊︀ی︠ 

 ﹩︋﹢ ︺︡ و در 201۵ آ﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩ ︻﹞﹙﹊︣د︠  ـ︀ل︋  ا﹝︀ 2︨ 

﹥ ﹡﹞︀︩ ﹎︢ا︫ـــــ︐﹫﹛، در 2017 در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی  ﹢د︋  را از︠ 

 ︤﹡︣ ـ︡ ﹉ ﹡﹆︣ه و 2︋  ︣﹎︤ار︫   ︋︀﹎﹐︀﹞ ︣ـ ا︨ـ︍︀﹡﹫︀ ﹋﹥ در︫ 

ــ﹠︀ در ︗﹞︹ ر︫ـــ︐﹥ ﹨︀ی ﹝︡ا﹜﹩ ا︣ان  ︀ز﹨﹛︫   ︋︀︑ ﹜﹫︐﹁︣﹎

 ﹜﹠﹊ ﹥ ﹝︧ـــ︀︋﹆︀ت آرژا﹡︐﹫﹟ ﹨﹛ ا︫︀ره︋   ︋︡︀ ︋︀︫︡. ا﹜︊︐﹥︋ 

﹥ د︨️  ﹠︀﹎︣ان ﹋︪ـــــــ﹢ر﹝︀ن︋  ﹢ی︫  ﹢︋﹩ از︨   ︠︕︀︐﹡ ﹤﹋

آ﹝︡. 

 ﹩﹡︀︗ ︧ـــــــ︀︋﹆︀ت﹞ ﹤  ︋﹜﹨ ︀﹠ آ ﹟︣︠︱ــــــ﹢ر ﹝︀ در︫ 

﹥ ﹝﹫︡ان   ︋︣﹎︀﹠  ︫﹉ ︀  ︋︀﹠︑ ﹤﹋ ︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد ا﹡﹍﹙︧ـــــ︐︀ن︋ 

 ︤﹡︣ ــــ﹠︀﹎︣ ﹨﹛ ﹉ ﹝︡ال︋   ︫﹟︀︮ـــ﹏ ︑﹑ش ا ر﹁︐﹫﹛ و

﹥ ا﹟ ﹝︧ــــــ︀﹜﹥ ا︫︣اف دا︫️ ﹋﹥ وا﹇︺︀ ﹋︀ر   ︋︡︀ ︋﹢د، ا﹝︀︋ 

 ﹟ا ﹤ ︣ای ر︨ـــ﹫︡ن︋  ـــ︡ه و︋   ︫️ــ ︋︣ای ﹎︣﹁︐﹟ ﹝︡ال︨ 

﹥ ︑﹞︣﹟، اردو و ︑﹑ش ﹝︱ــــ︀︻︿ ا︨️ و  ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹡﹫︀ز︋ 

﹊﹢ی  ﹥ ﹝︡ال و︨  ︣ای ر︨﹫︡ن︋  ا﹝︣وز ﹨﹞﹥ ﹋︪ــــــــــ﹢ر﹨︀︋ 

.︡﹠︡ان ﹝﹩ آ﹫﹞ ﹤ ﹢د︗﹥︋  ︣﹡︀﹝﹥ و︋   ︋︀  ︋﹩﹡︀﹞︣﹇

و﹡︀ و  ︀ ا﹟ و︲ــ︹ ︣﹋ ︨ـ️،︋  ان ا﹐ن ︴﹢ر ا ︫ـ﹠︀︣﹎  ️﹫︺ وـ︲

︐︣﹨︀؟ ︑︺︴﹫﹙﹩ ︨ا

 ︀﹨ ﹤︙ ﹢︋﹩ را دا︫ـ︐﹫﹛ و︋   ︠﹩﹚﹫ ﹇︊﹏ از ﹋︣و﹡︀ ︑﹞︣﹠︀ت︠ 

︣﹡︀﹝﹥ ای ﹋﹥ ﹝﹩ دادم ︑﹞︣﹟ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡، ا﹐ن  ︋︣ ا︨ــ︀س︋ 

︣ا︳ و ز﹝︀ن را   ︫﹩︻﹢﹡ ﹤ ﹨﹛ در ار︑︊︀ط ﹨︧ـــــــــ︐﹫﹛ و︋ 

︣ا︳ ﹋︀ر﹝︀ن را  ︊﹢د︫   ︋︀ ﹝︣︡️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ا﹡︪ـــ︀ً︋ 

.﹜︣﹫﹍  ︋︣ دو︋︀ره از︨ 
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︧ــــــ﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️ ︣ا ﹋﹥   ︋︀﹠ ︣﹎︤اری اردو در ر︫︐﹥ ای ﹝︀﹡﹠︫︡  وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋ 

ــ︣ا︳ رو﹩ ورز︫ـــ﹊︀ران و ﹨﹛ و︲ـــ︺﹫️  ــ﹢د ︑︀ ﹨﹛︫  ︀︡ ﹝﹠︷﹛ د﹡︊︀ل︫  ︑﹞︣﹠︀ت︋ 

︀﹡﹢اد﹎﹩ ا︨️ و  ﹠︀﹎︣ان، ار︑︊︀ط︠   ︫︀ ﹢د. ار︑︊︀ط ﹝﹟︋   ︫︣︐ ﹥ روز︋  ︗︧﹞︀﹡﹩ آ﹡︀ روز︋ 

︀︫ـ︡ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و ا﹎︣ ﹡﹫︀ز  ﹢ب درک ﹋﹠﹫﹛. ﹨︣ ︗︀ ﹐زم︋  ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹨﹞︡﹍︣ را︠ 

﹢ب  ـــ﹢﹥ و ︑︺︀﹝﹙﹩︠  ﹍﹫︣د در﹡ ︼﹢ا﹨﹛ ﹋︣د و ﹉ ر﹁︐︀ر دو︨  ـــ﹢رت︋  ︋︀︫ــ︡ ﹋︀ری︮ 

︀ ﹨﹛ دار﹡︡.   ︋﹩︋﹢ ﹢ب ﹨︧ــــ︐﹠︡ و ار︑︊︀ط︠   ︠﹜﹨ ︀ ﹠︀﹎︣ان ﹝︀︋  ︣﹇︣ار ا︨️ .︫  ﹝﹫︀ن ﹝︀︋ 

﹠︀﹎︣ان   ︫︣︀ ﹢د ا﹝︀︨  ︐﹩ ﹝︧︀︋﹆︀︑﹩ دا︫︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹊﹩ از ورز︫﹊︀ران ﹝︀ ﹝︡ال ﹡﹍︣﹁︐﹥︋ 

﹍﹫︣د و ﹉ ﹝︡ال  ــــــــ︣ا︳ ﹇︣ار︋   ︫﹟︣︐ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ او در︋  ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای︋ 

﹢د. ︀ ر﹁︀﹇️ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹢﹁﹅︫  ﹥ د︨️ آورد و ا﹟ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ در ورزش︋   ︋︤﹡︣︋
 

︀︮﹩ از ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ورزش دار︡؟ ︀︵︣ه︠  و︠ 

 ﹤﹝﹨ ﹤ ︤ر﹎﹩︋  ︀﹡﹛ د﹋︐︣ ﹨︀︫﹞﹩ ﹜︴︿︋   ︠︡ در ﹝︧ــ︀︋﹆︀ت ﹋﹢️ و﹇︐﹩ ︑﹫﹛ ا︣ان اول︫ 

︀︵︣ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡︪ـ︡﹡﹩ در   ︠﹉ ﹟︣د و ا︻︱︀ی ﹋︀روان را را﹨﹩ ﹝﹊﹥ ﹝﹊︣﹝﹥ ﹋︣د، ا﹋ ︀﹞

︡ا را ز︀رت   ︠﹤﹡︀ ــ︡ ︑︀︠  ﹥ ﹝﹟ داده︫  ـ︀﹋︣م ﹋﹥ ا﹟ ﹁︣︮ــ️︋  ︡ا را︫  ﹢د و︠  ورزش ﹝﹟︋ 

﹢ب دا︫︐﹫﹛ ﹋﹥ در ﹝︧ـ︀︋﹆︀ت   ︠︣﹎︀﹠  ︫﹉ ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞ ،دارم ﹜﹨ ﹚︑ ︣ه︵︀  ︠﹉ ︀﹞ا.﹜﹠﹋

﹥ ﹡︀م ا︡﹝︊﹢ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن  ︀ ا︠﹑ق︋  ﹢د، ︗﹢ا﹡﹩ ︑︭ـــ﹫﹏ ﹋︣ده و︋  ︑︀﹙﹠︡ ﹨﹛ ﹝︡ال آور︋ 

 .️︨︀﹞ ︀ در ﹝﹫︀ن ﹝︀ ﹡﹫︧️ ا﹝︀ ︀دش ﹨﹞﹫︪﹥︋ 

﹩﹡︀︀  ︎﹟ و︨ 

﹫﹢﹡︡ ا︻︱ـــــــــــــــ︀ آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️ و  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ︋︣ای ﹨﹞﹥ ورز︫﹊︀ران ورزش︋ 

︨︣︋﹙﹠︡ی دارم و ا﹝﹫︡وارم ︑﹑ش ﹨︀ی ﹝︧ـــ﹢و﹐ن ﹁︡را︨﹫﹢ن و د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران ورزش 

﹢د در  ︀︫︡، ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در آ ﹟︣︠︱ـــــ﹢ر︠  ﹊﹢﹨︀ی ﹇︣﹝︀﹡﹩ ﹨﹞︣اه︋  ︋︀ ﹋︧ـــــ︉︨ 

 ﹤ ﹢﹝﹩ ︗︀ن را︋  ︀ر ︻﹠﹢ان︨  ︣ای ﹡︧ــ︐﹫﹟︋   ︋﹜︡ ﹝︧ـ︀︋﹆︀ت ︗︀﹡﹩ ا﹡﹍﹙︧ـ︐︀ن ﹝﹢﹁﹅︫ 

︣﹛ ﹝﹆︡س  ︐﹢ا﹡﹫﹛︎  ︀ز ﹨﹛︋  ︀︫︡ و︋  ﹫︀ور﹛، ا﹝﹫︡وارم ا﹟ رو﹡︡ ادا﹝﹥ دا︫︐﹥︋  د︨️︋ 

 .﹜ا﹨︐︤از درآور ﹤ ︣ ﹇﹙﹥ ورزش ︗︀ن︋  ﹋︪﹢ر﹝︀ن را︋ 

3۶



️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ 



︋︣ر︨﹩ ا︋︀﹝︀ت ﹋︣و﹡︀ در ﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ د﹋︐︣ ︋﹫︐︀ ︫︣ا﹝﹩︋︣ر︨﹩ ا︋︀﹝︀ت ﹋︣و﹡︀ در ﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ د﹋︐︣ ︋﹫︐︀ ︫︣ا﹝﹩︋︣ر︨﹩ ا︋︀﹝︀ت ﹋︣و﹡︀ در ﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ د﹋︐︣ ︋﹫︐︀ ︫︣ا﹝﹩

︫﹊﹩ ︑︣ان ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︤︎ ه دا︪﹡ ︥ا﹇︊️ ﹨︀ی و ا︎﹩ ︣﹝ ﹫︌ ﹁︀ر﹝︀﹋﹢︣︑ ︀زی ︋︀﹜﹫﹠﹩ و ﹁﹙︫﹢ ﹝︐︭︬ دار︨و

︣ای  ︧ــ﹫︀ری︋  ︡ه ︑︀ ﹝︪ــ﹊﹑ت و ا︋︀﹝︀ت︋  ﹫﹢ع و︣وس ﹋︣و﹡︀ و ﹨﹞﹥ ﹎﹫︣ی آن ﹝﹢︗︉︫  رو﹡︫︡ 

︩ از ︗︀﹝︺﹥ ﹡﹫︧️ و   ︋﹟ا ﹤ ﹫︀︡، ا﹜︊︐﹥ ا﹠︑ ﹤﹛︀︧﹞ ﹟︀ ﹝︺︴﹢ف︋  ﹥ و︗﹢د︋  ︀ص︋  ︋﹫﹞︀ران︠ 

︤رگ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥   ︋︩﹛︀ ﹉ ︣︋︣ا ـ﹑﹝️ در︋  ـ︣ا︨ـ︣ ︗︀ن و ﹡︷︀م︨  ا﹝︣وز ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ﹝︣دم︨ 

️ ︑︣ را  ﹥ ﹝︣ا︑︉︨   ︋﹩︀︥ه ای ﹋﹥ دار﹡︡ ﹁︱ــــــــــو ︳︣ا ﹥ د﹜﹫﹏︫  ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ا︨️ ا﹝︀︋ 

﹥ د﹡︊︀ل راه ﹏ آن ﹨︧︐﹠︡.  ︧﹫︀ری دار﹡︡ ﹋﹥︋  ﹢وا﹐ت︋  ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︨ 

︀﹜﹫﹠﹩ و  ︣ا﹝﹩، ﹝︐︭ـــــــ︬ دارو︨︀زی︋   ︫︀︐﹫ ﹢د ︑︀ د﹋︐︣︋  ا﹟ ا﹨﹞﹫️ و ︧ــــــ︀︨﹫️ ﹋︀﹁﹩︋ 

︭ـ﹢ص ﹋︣و﹡︀ و  ︫︤﹊﹩ ︑︣ان در︠  ﹁﹙﹢︫﹫︌ ﹁︀ر﹝︀﹋﹢︑︣ا︎﹩ ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی و︥ه دا﹡︪ـ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

︡﹨︡. در   ︋︀︨ــ ــ﹢وا﹐ت ﹝︀︵︊︀ن︎   ︨﹤  ︋﹟﹑﹡ای آ ﹤﹞︀﹡︣ ︨ـ﹢﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا﹟ و︣وس در︋ 

ـــــــــ﹢وال ﹨︀ی ﹝︀︵︊︀ن را از ﹇︊﹏      ﹢د و︨  ﹫﹞︀ران︋  ﹢ر ﹨﹞︣اه︋  ︣﹡︀﹝﹥ د﹋︐︣ ﹝﹞﹢د ﹨︀دی︎   ︋﹟ا

︀﹡﹢اده ﹨︀ی  ﹫﹞︀ران و︠   ︋﹤ ︀︨ـــ︀ی ﹝﹠︀︨ـــ︊﹩︋  ﹢د ︑︀ در ﹋﹢︑︀﹨︐︣﹟ ز﹝︀ن،︎  ︗﹞︹ آوری ﹋︣ده︋ 

﹢د.   ︫﹤آ﹡︀ن ارا

﹢د. د﹋︐︣  ﹫︪ـــ﹍﹫︣ی و در﹝︀ن︋  ︀ص، وا﹋︧ــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن،︎  ﹫﹞︀ران︠  ︣﹡︀﹝﹥ ﹋︣و﹡︀ و︋   ︋﹟ع ا﹢︲﹢﹞

﹫︪ـــــ﹍﹫︣ی و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ وا﹋︧ـــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن   ︎﹩﹍﹡﹢﹍ ︣و﹡︀ و﹋ ﹩﹞︡﹡︀ ︭ـــــ﹢ص︎  ︫︣ا﹝﹩ در︠ 

︡ و ︑︀ ا﹛ ﹟︷﹥ در﹝︀ن ﹇︴︺﹩  ︑﹢︲﹫︀︑﹩ ارا﹥ ﹋︣د و ﹎﹀️: از د︨︀﹝2019︣︊ ﹋︣و﹡︀ ﹨﹞﹥ ﹎﹫︫︣ 

︀ص  ﹫﹞︀ران︠  ﹫︪ــ﹍﹫︣ی و وا﹋︧ــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن ا︨️.︋  ︀ آن︎  ︋︣ای آن و︗﹢د ﹡︡ارد و ︑﹠︀ راه ﹝﹆︀︋﹙﹥︋ 

 ︡﹡﹢  ︫﹑︐︊﹞ ﹤︙﹡︀﹠ و ︡﹠︫︀ ﹫﹞︀ری ﹝﹩︋   ︋﹟︣ای ا ﹫︧ـــ︐﹛ ا﹞﹠﹩، ﹝︧ـــ︐︺︡︋  ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︲︺︿︨ 

 ﹟︣ی را در ا︢︎︀﹡ ︪ـــ︐︣ ا︨️ و ︻﹢ارض ︗︊︣ان﹫ ﹫﹞︀ری︋   ︋︣︑︡︡ ﹥ ﹁︣م ﹨︀ی︫  ا︐﹞︀ل ا︋︐﹑︋ 

︋﹫﹞︀ران ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 

﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥ ز﹝︀ن  ︀ ا﹨﹞﹫️ ا︨️ و︋  ︧ـ﹫︀ر︋  ﹥ ﹝﹢﹇︹ و ﹝︣︡️ در﹝︀ن︋   ︋︬﹫︪︑ :وی ادا﹝﹥ داد

︀ و︲ــــ︺﹫️ ︣ای در﹝︀ن را از د︨ــــ️ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و در﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ ︻﹙﹞﹩ ا﹡︖︀م داده ا﹡︡︋   ︋﹩﹑︵
﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝︺︖︤ه وا﹋︧ــــــــــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹎︫︢︐﹥   ︋﹤ و︠﹫﹛︋ 

︣وع وا﹋︧ـ﹫﹠︀︨﹫﹢ن  ︦ از︫  ﹥ ﹋︣و﹡︀ ︗﹞︺﹫️ ﹇︀︋﹏ ﹝﹑︷﹥ ای دا︫︐﹠︡ ا﹝︀︎  ︨︀﹜﹞﹠︡ان ﹝︊︐﹑︋ 

︧ـــ﹫︀ر  ︨︣﹠﹏ در﹝︀ن︋  ﹫﹞︀ر︨︐︀﹡︀ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︎  ︀﹜﹞﹠︡ی را ﹋﹞︐︣ در︋   ︨﹟﹫﹠︨

﹫﹞︀ری را        ︋﹟ا ﹤ ︡ ︗﹙﹢ی ا︋︐﹑︋  ︡ در︮  ﹋﹞︐︣ از ﹎︫︢︐﹥ ﹝︊︐﹑ ﹝﹫︪ــــــ﹢﹡︡، ا﹜︊︐﹥ وا﹋︧ــــــ﹟︮ 

︀﹨︡ ﹝︣گ و ﹝﹫︣  ﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︫  ︣وز︎  ﹫﹞︀ری︋   ︋︣︐﹀﹫﹀ ﹢رت ا︋︐﹑، ﹁︣م︠  ﹙﹊﹥ در︮  ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د︋ 
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.﹜﹫︫︀ ﹋﹞︐︣ی در ا﹟ ا﹁︣اد ﹝﹩︋ 

︀﹡﹢اده ﹨︀ را  ـــ﹢ا﹐ت︠  ﹢ر︨  ︣﹡︀﹝﹥، د﹋︐︣ ﹨︀دی︎   ︋﹟در ادا﹝﹥ ا

﹝︴︣ح ﹋︣د. 

︀︡ ا﹡︖︀م داد  ﹥ ﹋︣و﹡︀︋  ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︋︐﹑︋  ﹥ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩︋ 

︀︡ ﹝︡ ﹡︷︣﹝︀ن   ︋﹩﹝﹑︻ ﹤ ،﹜﹑︻ ﹟︐ـ﹢رت دا︫ــ و در︮ 

︋︀︫︡؟ 
︫︧ـ︐﹟ د︨︐︀، ا︨︐﹀︀ده از ﹝︀︨﹉ و ر︻︀️ ﹁︀︮﹙﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ و 

 ︡و﹢﹋ ︣﹫ ︧﹫︀ر ا﹨﹞﹫️ دارد. ︻﹑﹛ و︨  ا﹡︖︀م وا﹋︧﹫﹠︀︨﹫﹢ن︋ 

19 در ا﹁︣اد ﹝︐﹙︿ ﹝︀﹡﹠︡ ا︔︣ ا﹡﹍︪ـــــــــ️ ﹝﹫︊︀︫︡ و در ا﹁︣اد 

ـــ︣︑ ︹︀﹟ آن  ︣وز ﹨︣ ︻﹑﹝︐﹩ ﹋﹥︫  ﹝︐﹙︿ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ️.︋ 

 ﹤  ︋︡︀ ــــ︣ درد ، ︻﹑﹛ ﹎﹢ار︫ــــ﹩ و ...︋  ︡ن درد،︨  ﹎﹙﹢درد،︋ 

﹢د . ︫︤﹉ ﹝︣ا︗︺﹥︫   ︎﹤ ﹢د و︋  ︻﹠﹢ان ﹋︣و﹡︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 

﹫︣؟   ︠︀ ️︨︀ر ا﹝﹫ آPCR ️︧︑ ︀ ﹋︀﹝﹑ ﹡︪︀ن ﹝﹫︡﹨︡ ﹋﹥ ﹁︣د︋ 

 ﹩︐ ﹩︐﹞﹑︻ ︣﹨ و ︫︡︀ ﹫﹞︀ری ﹡﹞﹩︋  ︑︧ــ️ ﹝﹠﹀﹩ رد ﹋﹠﹠︡ه︋ 

﹢د. ︀︡ ﹋︣و﹡︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫   ︋︫︡︀︊﹡ ︹︀ ا﹎︫︣ 

︺︡ی  ﹫﹠﹢﹁︀رم را زد و دوز︋  آ︀ ﹝﹫︪ـ﹢د ﹉ دوز وا﹋︧ــ﹟︨ 

﹢ا﹨︡  ﹢︗﹢د︠  ﹢د؟ آ︀ ﹝︪ــ﹊﹙﹩︋  وا﹋︧ـ﹟ آ︨︐︣از﹡﹊︀ زده︫ 

آ﹝︡؟ 
︀︫︡ و  ︑﹢︮﹫﹥ ﹋﹙﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ دو دوز، ﹉ وا﹋︧ـــــــــــ﹟︋ 

︪ــ﹩ و ا﹞﹠﹩ ﹐زم را  ︭ــ﹢ص ا﹠﹊﹥ ا︔︣︋  ︑﹆﹫﹅ ︻﹙﹞﹩ در︠ 

︀︫︡ و︗﹢د ﹡︡ارد. دا︫︐﹥︋ 

﹥ ﹋︣و﹡︀ و در﹝︀ن،  ︺︡ از ا︋︐﹑︋  ︋﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ ﹝︴︣ح ﹋︣ده︋ 

﹢ن   ︠﹅︤ر︑ ﹤ ︣︺︐︣ ﹡﹫︀ز︋  د︀ر ا﹁️ ﹨﹞﹢﹎﹙﹢︋﹫﹟ ﹝﹫︪ـ﹢د و︨ 

﹥ ﹋︣و﹡︀ ا︨️؟ ﹥ د﹜﹫﹏ ا︋︐﹑︋   ︋︀دارد آ

﹢ن، ﹨﹞﹢﹎﹙﹢︋﹫﹟ و   ﹋︣و﹡︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ روی ﹎﹙︊﹢﹜︀ی ﹇︣﹝︤︠ 

﹢﹡﹩ ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ارد ا﹝︀ ا︐﹞︀ل ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹢﹇️  ︨ــ﹙﹢﹜︀ی︠ 

︑ ︡︀️ ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ﹫﹞︀ر︋  ︋︀︫︡ و︋ 

﹥ ﹝︭ـــ︣ف  ﹥ ﹋︣و﹡︀ ︑﹢︮﹫﹥︋  ﹥ ا﹠﹊﹥ در ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

 ﹟ا ︡︀︊﹡ ︀ران ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ ﹝︀ژور﹝﹫ ـ﹢د و︋   ︫﹩﹞ C﹟﹫﹞︀︐و

 ﹟︣و﹡︀ ا﹋ ﹤ ﹢رت ا︋︐﹑︋  و︐︀﹝﹫﹟ را ﹝︭ــــ︣ف ﹡﹞︀﹠︡ در︮ 

﹫︣؟   ︠︀ د﹢ ︀︡ ﹝︭︣ف︫   ︋﹟﹫﹞︀︐و

﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨ــــــــــــ﹞﹩ ﹝︀ژور ا﹟ و︐︀﹝﹫﹟  ازد︀د آ﹨﹟ را  در︋ 

﹫﹞︀ران ﹡︀︊︡ آن  را ﹝︭ـ︣ف ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀   ︋﹟و ا ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︪︡︡︑

 ︣︴ ﹥ ︵﹢ر ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت︠   ︋﹟﹫﹞︀︐در ا﹁︣اد ﹝﹫﹠﹢ر ﹝︭ـــ︣ف و

﹇︀︋﹏ ﹝﹑︷﹥ ای ﹡︡ارد.

   ﹤ د و﹢  ︫️︀︻ر ︡︀ ︎︦ از ︑︤ر﹅ وا﹋︧ــــ﹟ ﹥ ا︮﹢﹜﹩︋ 

︑﹢︮﹫﹥ ای ﹝﹫﹊﹠﹫︡؟ 

 ︡︀ ا﹁︣ادی ﹋﹥ وا﹋︧ـــــــــــــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن ا﹡︖︀م داده ا﹡︡ ﹨﹞︙﹠︀ن︋ 

﹫︪︐︣ی  ︎︣و︑﹊﹙︀ را ر︻︀﹝﹡ ️︀﹠︡، روز ا﹡︖︀م وا﹋︧﹟ ﹝︀︺︀ت︋ 

ـــــــــ﹢رت   ︮﹤ ︣وز ﹡﹊︣د︋   ︋︀﹡در آ ﹩﹝﹑︻ ︣﹎︫ـــــــــ﹠︡ و ا﹢﹠︋

 ﹜﹑︻ ﹟︐︫رت دا﹢ ︎﹫︪ـــ﹍﹫︣ا﹡﹥ دارو ﹝︭ــــ︣ف ﹡﹊﹠﹠︡ و در︮ 

﹢د. دارو ﹝︭︣ف︫ 

︀دی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︔︣  ︦ از ︑︤ر﹅ وا﹋︧ــ﹟ ︑︧ــ️ آ﹡︐﹩︋   ︎︀آ

﹎︢اری وا﹋︧﹫﹠︀︨﹫﹢ن را ﹡︪︀ن د﹨︡؟ 

︀دی  ﹥ ا﹡︖︀م ︑︧ـــ️ آ﹡︐﹩︋  ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ وا﹋︧ــ﹟ زده ا﹡︡ ﹜︤و﹝﹩︋ 

 ︀﹠︑ ︡ار﹡︡ و ﹨﹫︘ ﹝︣︗︹ ︻﹙﹞﹩ آن را ︑﹢︮ــــــــــ﹫﹥ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ و﹡

︀دی ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︪ـــــ︬ ﹎︣دد آ︀ در  ﹋︀ر︋︣د ︑︧ـــــ️ آ﹡︐﹩︋ 

.︣﹫  ︠︀ ️︨︡ه ا ﹥ ﹋︣و﹡︀ ﹝︊︐﹑︫   ︋﹤︐︫︢﹎

︀︡ ﹝︭ـــ︣ف  ﹥ ﹋︣و﹡︀︋  ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︋︐﹑︋   ︋﹩︀﹨︢ا︾ ﹤

﹎︣دد؟ 

ـــ﹑﹝︐﹩  ︣ای︨  ︣ای ﹨﹞﹥ و︋  ︑﹢︮ـــ﹫﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ︀﹜️ ︻︀دی︋ 

  ️﹢﹆︑ را ﹩﹠﹝︧ــــ︐﹛ ا﹫  ︨﹤﹋ ﹩︀﹨ا︨️ ﹋﹥ ︾︢ا ﹟︪ـــ﹢د، ا﹫﹞

 .︡﹡﹢ ︀︡ ﹝︭︣ف︫  ﹝﹫﹊﹠︡ ﹝﹀﹫︡ ا︨️ و︋ 

 
آ︀ وا﹋︧﹟ ﹋︣و﹡︀ ︻﹑﹛ ام اس را ︑︪︡︡ ﹝﹫﹊﹠︡؟ 

﹫︪ـ︐︣ ر︻︀️ ﹋﹠﹠︡ و  ﹫︪ـ﹍﹫︣ا﹡﹥ را︋  ﹫﹞︀ران ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی︎   ︋﹟ا

 ︡︡ام اس را ︑︪ـ ﹜﹑︻ ﹟︀ت ︻﹙﹞﹩ ﹋﹥ ﹡︪ـ︀ن د﹨︡ وا﹋︧ـ﹆﹫﹆︑

︀︡ ﹁︀︮﹙﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︭ـــ︣ف دارو﹨︀ی ام  ﹝﹫﹊﹠︡ و︗﹢د ﹡︡ارد و︋ 

 ︣︷﹡ ️︑ ︀ر﹝﹫ ﹢د و︋   ︫️︀︻اس و ا﹡︖︀م وا﹋︧ـــــــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن ر

 .︫︡︀  ︋﹉︫︤︎

 ︣︀ ︺︱﹩ ا﹁︣اد در︨  آ︀ ا︣ادی در وا﹋︧﹟ ﹨︀ و︗﹢د دارد ﹋﹥︋ 

﹋︪ــ﹢ر﹨︀ وا﹋︧ــ﹟ ﹡﹞﹩ ز﹡﹠︡ و آ︀ وا﹋︧ــ﹟ ا﹁︣اد را ︻﹆﹫﹛          

﹝﹩ ﹡﹞︀︡؟ 

︭ـ﹢ص و︗﹢د ﹡︡ارد و در   ︠﹟و ﹝︧ـ︐﹠︡ ︻﹙﹞﹩ در ا ﹤︐﹁︀ ︘﹫﹨

﹨﹞﹥ ︗︀ی د﹡ــــ﹫︀ ﹝﹢ا﹁﹆ــــ﹫﹟ و ﹝︀﹜﹀ــــ﹫﹟ ︻﹙﹛ و︗﹢د دار﹡︡ و 

﹑ح ا﹡︖︀م وا﹋︧﹫﹠︀︨﹫﹢ن ا︨️. ︑﹢︮﹫﹥ ︑﹞︀م ﹝︣ا︗︹ ذی︮ 

︦ از  ـ︡ه︎  ﹥ ﹋︣و﹡︀︫  ﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ـ﹞﹩ ﹋﹥ د︀︋️ دارد و ﹝︊︐﹑︋   ︋

 ︡︀  ︋﹤ و ︫︡︀ ︡ه، ا﹟ ﹝︧ـ︀﹜﹥  ︵︊﹫︺﹩ ﹝﹩︋  ︋︊﹢دی ︲︺﹫︿︫ 

 ︋﹊﹠︡؟ 

 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︧ـ︐﹍﹩ ا︨️ و︋  ︣︐︺︀︫﹟ ︻﹑﹝️ و︣وس  ﹋︣و﹡︀︠ 

.︡﹠︫︀  ︋﹉︫︤  ︎︣︷﹡ ️︑ ︡︀ ︋﹫﹞︀ری ز﹝﹫﹠﹥ ای ﹋﹥ دارد︋ 
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ا︐﹞︀ل ﹝﹢︔︣ ﹡︊﹢دن وا﹋︧﹟ ﹋︣و﹡︀ در ︋﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢یا︐﹞︀ل ﹝﹢︔︣ ﹡︊﹢دن وا﹋︧﹟ ﹋︣و﹡︀ در ︋﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢یا︐﹞︀ل ﹝﹢︔︣ ﹡︊﹢دن وا﹋︧﹟ ﹋︣و﹡︀ در ︋﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی

﹫﹢﹡︡ی  ﹫﹞︀ران︎   ︋﹤ ﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی ︑️ د︀﹜﹫︤ ﹡︧ــ︊️︋  ︡︗ ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹉︡ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹫︡﹨︡ ﹋﹥︋ 

﹥ وا﹋︧﹠︀ی و︣وس ﹋︣و﹡︀ دار﹡︡. ︐︣ی ﹡︧︊️︋  ︀دی︋  ︨︀︎ آ﹡︐﹩︋ 

﹫︪ــــــــــ︐︣ از  ︣ا︋︣︋   ︋︕﹠  ︎ً︀︊︣﹆︑ ︡︐﹁از ﹋︀ر ﹝﹩ ا ︀﹡︀را﹡﹩ ﹋﹥ ﹋﹙﹫﹥ آ﹝﹫  ︋﹤﹋ ︡﹠︐﹁︀︀ن در﹆﹆﹞

︡ن ﹡﹫﹞﹩   ︋،﹟ا ︣ ︀دی ا︖︀د ﹝﹫﹊﹠﹠︡. ︻﹑وه︋  ﹋︧ـ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹋﹙﹫﹥ ︗︡︡ در︀﹁️ ﹋︣ده ا﹡︡، آ﹡︐﹩︋ 

 ︀︨︣وو ﹤ ﹀﹫︡ ا︨️ و︋  ﹙﹢﹜︀ی T ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹫﹊﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹎﹙︊﹢ل︨  از در︀﹁️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹙﹫﹥،︨ 

﹫﹟ ﹝﹫︣ود. ︍︦ از︋  ︡ه و︨   ︫﹏︭︐﹞

﹫﹞︀ر︨︐︀ن دا﹡︪ـــ﹍︀ه رو﹟ در ﹁︣ا﹡︧ـــ﹥ ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ ﹡︪ـــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡  ا﹟ ︑﹫﹛ از︋ 

 ︡︀ ﹫﹢﹡︡ی︋  ﹫﹞︀ران︎  ︣ای︋  ﹫︪︐︣ی در ﹝﹢رد ا︨︐︣ا︑︥︀ی ﹝︐﹙︿ وا﹋︧ـ﹫﹠︀︨﹫﹢ن︋  ︑﹆﹫﹆︀ت︋ 

.︡﹠︫︀ ︣ا︋︣ ﹋︣و﹡︀ دا︫︐﹥︋  ﹫︪︐﹞ ﹟︣︀﹁︷️ ﹝﹞﹊﹟ را در︋  ﹢د ︑︀︋  ا﹡︖︀م︫ 

﹫﹢﹡︡ ا︻︱ـــــــــــ︀ ا﹡︖︀م داده ا﹡︡ از ا﹞﹠﹩ ﹋﹞︐︣ی  ﹝︴︀﹜︺︀ت ا︠﹫︣ ︀﹋﹩ از آن ا︨️ ا﹁︣ادی ﹋﹥︎ 

︡ه در دا﹡︪﹍︀ه ︗︀ن  ︣︠﹢ردار ﹨︧︐﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹡︖︀م︫   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ️﹫︺﹝︗ ﹤  ︋️︊︧﹡

︦ از ︑︤ر ﹅﹉ دوز وا﹋︧ـ﹟ ﹋︣و﹡︀  ﹨︀︎﹊﹫﹠︤ ﹡︪︀ن داده ﹋﹥ ﹁﹆︳ ١٧ در︮︡ از ﹎﹫︣﹡︡﹎︀ن ﹋﹙﹫﹥︎ 

︀دی ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢﹜﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹫﹊﹠﹠︡. ︨︴ آ﹡︐﹩︋ 

﹥ ٥٤ در︮︡  ︦ از ︑︤ر﹅ دوم، ا﹟ ︑︺︡اد ﹁﹆︳︋   ︎﹤﹋ ︡  ︫︬︡ه ﹝︪ــــــــ ﹫﹍﹫︣︀ی ا﹡︖︀م︫   ︎︀︋

﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا︨ــ️ ا﹁︣ادی  ﹫﹢﹡︡ی︋  ﹫﹞︀ران︎  ︀﹫﹟ ا﹞﹠﹩ در︋   ︎︴ــ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨ـ️. د﹜﹫﹏︨ 

﹫︧ــــــ︐﹛ ا﹞﹠﹩ ﹝︀دام ا﹜︺﹞︣ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫﹊﹠﹠︡ ︑︀ از رد ا﹡︡ام  ︣﹋﹢ب︨  ﹫﹢﹡︡ ﹝﹫︪ـــــ﹢﹡︡ از︨   ︎﹤﹋

︡ن آ﹡︀ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. ︎﹫﹢﹡︡ی در︋ 

︣ا︋︣ ﹋︣و﹡︀   ︡ن ﹋﹥ در︋   ︋﹩﹠﹝︧ـــــــ︐﹛ ا﹫ ﹙﹢﹜︀ی︨  ︡ن در ︑﹢﹜﹫︨︡   ︋﹩︀﹡ا﹢︑ ً﹐︀﹝︐دارو﹨︀ ا ﹟ا

︣د.  ︋﹩﹞ ﹟﹫ ﹝︀﹁︷️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ را از︋ 
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د﹋︐︣ ﹁︣︋︡ ﹝﹀﹫︡ی

د﹋︐︣ای روا﹡︪﹠︀︨﹩ ︨﹑﹝️
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﹥ رو  ﹥ ا︑﹫︧﹛ ز︀دی رو︋  ︀﹡﹢ده ﹨︀ی دارای ﹡﹢︗﹢ان ﹝︊︐﹑︋   ︠︀  ︋︀﹞ ﹤﹝﹨

﹢د را از ︗︀﹝︺﹥  ﹢د و ﹁︣ز﹡︡︠  ـ︡ه ا﹡︡ و︠  ︫︡ه ا﹛ ﹋﹥ ︑﹆︣︊︀ ا︤و﹜﹥︫ 

﹢د را از  ︐︡ر︕ ﹋﹢دک︠  ︀﹡﹢اده︋  ︡ه︠  ︧ــــــ﹫︀ر د︡ه︫  دور ﹋︣ده ا﹡︡.︋ 

﹝﹫︳ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹁︀﹝﹫﹏، دو︨︐︀ن و ﹝﹊︀ن ︻﹞﹢﹝﹩ دور ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

ـ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹡︐﹫︖﹥   ︫︕︡ر︐ ︣د︨ـ︀﹜﹩︋   ︠﹏︡ه از ﹨﹞︀ن اوا︡  ︎﹟ا

︀﹜︀ی آ﹠︡ه ︑︪︡︡ ﹝︪ـ﹊﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و ر﹁︐︀ری ا﹟ ا﹁︣اد در  آن در︨ 

︀﹡﹢اده و ︻︡م آ﹎︀﹨﹩ ︗︀﹝︺﹥  ︡ا︫️ روا﹡﹩︠   ︋﹤ ︋︤ر﹎︧ـــــ︀﹜﹩، آ︨﹫︉︋ 

︢︣ش ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹟ ا﹁︣اد ا︨️ . ︋︣ای︎ 

ر﹁︐︀ر﹨︀ و ار︑︊︀ط ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹢د﹋︀نر﹁︐︀ر﹨︀ و ار︑︊︀ط ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹢د﹋︀ن

 دارای ا︑﹫︧﹛ را از ﹨﹞︀ن دوران  دارای ا︑﹫︧﹛ را از ﹨﹞︀ن دوران 

﹜︣﹫﹍︋ ﹛︠︣د︨︀﹜﹩ ︗︡ی︣﹫﹍︋ ︠︣د︨︀﹜﹩ ︗︡ی

ر﹁︐︀ر﹨︀ و ار︑︊︀ط ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹢د﹋︀ن

 دارای ا︑﹫︧﹛ را از ﹨﹞︀ن دوران 

﹜︣﹫﹍︋ ︠︣د︨︀﹜﹩ ︗︡ی

︣︠﹥ ﹝︺﹫﹢ب ︑︪︡︡  ﹝︪﹊﹑ت ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ در  

﹋﹢د﹋︀ن دارای ا︑﹫︧﹛

﹝︪﹊﹑ت  ار︑︊︀︵﹩ و

 ر﹁︐︀ری  ﹋﹢دک

︑﹢︗﹥ و وا﹋﹠︩ 

﹝﹫︳ و ا︵︣ا﹁﹫︀ن

﹟︡﹛ر﹡︖︩ وا

و ︗︡ا︨︀زی ﹋﹢دک

 و ︠︀﹡﹢اده

ادا﹝﹥  ︻︡م آ﹎︀﹨﹩ 

︗︀﹝︺﹥  از و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ر﹁︐︀ری

 ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن و ︻︡م

 ︀د ﹎﹫︣ی  ︑︺︀﹝﹏ ﹝﹠︀︨︉ ︋︀ 

آ︨﹫︉ ︋﹥  ︋︡ا︫️ روا﹡﹩ 
︠︀﹡﹢اده

و ︑︪︡︡ ﹝︪﹊﹑ت ر﹁︐︀ری 
﹋﹢دک
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 ﹟ا ﹤ ــــ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د︋  ﹝︺﹞﹢﹐ از ﹨﹞︀ن اوا﹏ ﹋﹢د﹋﹩  ﹉︣︠﹥ ﹝︺﹫﹢ب︫ 

︫ــ﹊﹏ ﹋﹥ ر﹁︐︀ر﹨︀ی و︥ه ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︀﹡﹠︡ ︑︣س ﹨︀ ، ﹜︖︊︀زی  ︀︣﹋︀ت 

﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م درک ﹝﹢﹇︺﹫️ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟  ﹋﹙﹫︪ـــــــــــــ﹥ ای ︀ ر﹁︐︀ر ﹡︀﹝﹠︀︨︉︋ 

︙﹥ ﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــــــ️   ︋﹟ا ﹤ ا︗︐﹞︀︻﹩ و .... ︑﹢︗﹥ ﹝︣دم و ا︵︣ا﹁﹫︀ن را ︋ 

︺︱ـــــ︀ ا︵︣ا﹁﹫︀ن  ︣ای وا﹜︡﹟ آزار د﹨﹠︡ه ا︨️.︋  ︗﹙︉ ﹋﹠︡ و ا﹟ ﹡﹍︀ه ﹨︀︋ 

﹥ ︲︺︿ وا﹜︡﹟ در  ا﹟ ر﹁︐︀ر﹨︀ را ﹝﹢رد ﹇︱ـــــــ︀وت ﹇︣ار ﹝﹫︡﹨﹠︡ و آ﹡︣ا︋ 

︡ه  در ا﹝︀﹋﹟  ︙﹥ ﹨︀ ار︑︊︀ط ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︐﹩ ﹎︀﹨﹩ ﹝︪ـــــــ︀﹨︡ه︫   ︋️﹫︋︣︑

 ﹟︡﹛وا ﹟﹫ ︣︡ و ... ﹝︪︀︗︣ه و در﹎﹫︣ی︋  ︀ر﹋︀، ﹝︣ا﹋︤︠   ︎︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹞﹢﹝︻

︡ه ا︨️.   ﹋﹢دک دارای ا︑﹫︧﹛ و د﹍︣ان ا︖︀د︫ 

 ﹟ــ﹢ر در ا︱ د را از﹢ ︐︡ر︕ وا﹜︡﹟ ﹋﹢دک︠  ︀︻︒ ﹝﹫︪ــ﹢د︋  ا﹟ رو﹡︡︋ 

﹥ ︻︡م ︀د﹎﹫ـــ︣ی ﹝︀رت ﹨︀ی  ﹢د ﹝﹠︖ــ︣︋   ︠﹟ــ︣وم ﹋﹠﹠︡ و ا﹞ ︀﹨ ︀ن﹊﹞

 ︣︀ـــــ ــــ﹢ی د﹍︣ ﹝︣دم و︨  ــــ﹢د، از︨  ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹁︤ا︩ ︑︣س ﹨︀ ﹝﹩︫ 

︀ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن را ︀د ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و ﹝︪﹊﹏ ادا﹝﹥  ﹋﹢د﹋︀ن ﹡﹫︤ ر﹁︐︀ر ﹝﹠︀︨︉︋ 

︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ .  
 

︦ از ︑︪ـــ﹫︬ و ︑﹞﹏ ﹁︪ـــ︀ر﹨︀ی روا﹡﹩   ︎﹐﹢﹝︺﹞ ﹟︡﹛وا ︣﹍ی د﹢ از︨ 

ـ︀︣ ﹋﹢د﹋︀ن  ﹢د از︨  ﹡︀︫﹩ از آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︗️ ﹋﹛ ﹋︣دن ﹁︀︮﹙﹥ ﹋﹢دک︠ 

︣ آ﹝﹢زش و ︑﹢ا﹡︊︪ـ﹩ ﹋﹢دک  ﹢د را︋  ︀ل ﹨︀ی او﹜﹫﹥ ر︫︡ ︑﹞︀م ︑﹑ش︠  در︨ 

︐﹢ا﹡﹠︡ ︲ـــــ︺︿ ﹨︀ی او را ︗︊︣ان ﹋﹠﹠︡ و او را   ︋﹤﹊﹚  ︋︀︑ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︤﹋︣﹝︐﹞

 ︀﹨ ﹤︙  ︋﹟︤ر﹎﹩ از ا وارد ﹝︡ر︨ـــــــــ﹥ ︻︀دی ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ در ﹎︣وه︋ 

 ﹏︀دک و ︾﹀﹙️ از ﹝︧ـــــ﹢﹋ ︣ ︀︻︒ ﹁︪ــــ︀ر︋  ﹢د و در ﹝﹆︀︋﹏︋   ︫﹩﹝﹡ ﹅﹆﹞

﹥ ︑︪ـ︡︡ ﹝︪ـ﹊﹑ت ر﹁︐︀ری   ︋︤﹫﹡ ﹟ر﹁︐︀ری و ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹢دک ﹝﹫︪﹢د و ا

︤ر﹎︧︀﹜﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  در ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ و︋ 

  

ا﹟ و︸﹫﹀﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︀ و ﹡︀د﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ 

︀ آ﹝﹢زش ﹨︀ی  ︣دار﹛ و︋  ︀﹡﹢اده︋  ا﹟ ﹁︪ــــــ︀ر را از دوش︠ 

︀﹡﹢اده را  ︻﹞﹢﹝﹩ ز﹝﹫﹠﹥  ︱ـــ﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹟ ا﹁︣اد و︠ 

   .﹜﹫︀﹝﹡ ﹜﹨︣ا﹁
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️︮ ﹁︣ ︀ ︡︡︑ و﹡︀ و ا﹡︐﹆︀ل ︠﹢ن؛ ﹋︣️︮ ﹁︣ ︀ ︡︡︑ و﹡︀ و ا﹡︐﹆︀ل ︠﹢ن؛ ﹋︣️︮ ﹁︣ ︀ ︡︡︑ و﹡︀ و ا﹡︐﹆︀ل ︠﹢ن؛ ﹋︣

︀ل ﹢ر د︪﹨ ︀لد﹋︣︐ ﹝﹞﹢د ﹨︀دی︎  ﹢ر د︪﹨ ︀لد﹋︣︐ ﹝﹞﹢د ﹨︀دی︎  ﹢ر د︪﹨ د﹋︣︐ ﹝﹞﹢د ﹨︀دی︎ 

ـــ︣  ــ︣ ﹎ــ︣﹁︐﹥︋  ︎︀﹡︡﹝ــ﹩ ﹋﹢و︡ 19 ﹋﹥ ا﹝ــ︣وز ︗︀ن را در︋ 

︧ـ︤ا﹩ دا︫︐﹥ ا︨️.  ﹢﹡﹩ در ︗︀ن و ا︣ان ︑︀︔﹫︣︋   ︠︣︀︠ذ

﹛ ﹝︭ـ︣ف ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︧ــ︐﹞︣   ︨﹤﹋ ﹩︀﹨︣ان و ﹋︪ـ﹢ردر ا

︀﹐ ا︨ـــ️،   ︋﹩﹡﹢  ︠︣︀︠︀ری ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ از ذ﹝﹫ ︠﹢ن ﹝︀﹡﹠︡︋ 

 ﹤ ﹢﹡﹩ در ا﹡︡ازه ا︨ـــــ︐︀﹡︡ارد︋   ︠︣︀︠ذ ︶﹀ ــــ︣ورت︲

ــــ﹢د، از ا﹟ رو وا﹋︀وی ﹡﹆︀ط ︲ــــ︺︿   ︫﹩﹞ ︦ و︲ــــ﹢ح

 ﹩﹞︡﹡︀ ﹢ن ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹡﹥ ︑﹠︀ در دوران︎  ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹡︐﹆︀ل︠ 

︡ا︫ـ︐﹩    ︋،﹩︑︀﹞︡ ︀ز﹝︀﹡︀ی︠   ︨﹟از آن در ار︑﹆︀ ا ︦  ︎﹤﹊﹚︋

.︡︀﹝﹡ ﹩﹡︀︀  ︫﹉﹝﹋

 ﹩﹝﹞ ﹏﹞︀︻ ︣ی ا﹜︿) در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز ﹝︧︀﹜﹥ ﹝︧︀﹁︣︑︀ی︫ 

 ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤  ︋﹏︀﹝︑ ︩﹨︀﹋ ︀ت و﹡︀﹊﹞ا ﹤ در ︻︡م د︨ـــ︐︨︣ـــ﹩︋ 

ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــــــــــــــ️. در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ داو︵﹙︊︀﹡﹥ ﹇︴︺︀ 

︑︣ا﹁﹫﹉، ﹝︧ــــــ︀﹁️ ︑︀ ﹝︣﹋︤ ﹝﹢رد ﹡︷︣ و ﹝﹫︤ان ا﹡︐︷︀ر در 

︀زدار﹡︡ه ︱ــ﹢ر و ﹝︪ـــ︀ر﹋️  ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ︻﹢ا﹝﹏︋ 

︣ه ﹎﹫︣ی از ﹝︣ا﹋︤ ﹝︐︣ک  ︀︫ـــــــــــــــــ︡. ﹜︢ا︋  داو︵﹙︊︀ن︋ 

︡ه  ︠﹢﹡﹍﹫︣ی و ︱ـــــ﹢ر در ﹝﹑ت در ز﹝︀ن ﹨︀ی ︑︺﹫﹫﹟︫ 

﹥ ا﹁︤ا︩ ﹝︪ـ︀ر﹋️ ﹝﹠︐﹩ ﹎︣دد. ا﹁︤ا︩ ﹝︣ا﹋︤  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

ــــــــ︀︻️  ا﹇﹞︀ری ا﹨︡ا، ﹡﹢︋️ د﹨﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ و ﹁︺︀﹜﹫️ در︨ 

︠﹙﹢ت روز ﹡﹫︤ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹛ در ا﹁︤ا︩ ﹝︪ـــــــ︀ر﹋️ ا﹨︡ا 

﹢ن ا︨️. ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︠ 

︀ ﹝﹀﹢م ﹋﹑︨ـ﹫﹉  ﹢ن در د﹡﹫︀ی ﹝︡رن︋  ب) ﹝﹀﹢م ذ︠﹫︣ه︠ 

﹢ن ︑﹀︀وت دارد.  آن ︺﹠﹩ ﹝﹢︗﹢دی در ︙︀ل ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل︠ 

 ﹤ در ﹝﹀﹢م ا﹝︣وزی، داو︵﹙︊︀ن و ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︧︐﹞︣ ﹋﹥︋ 

﹫﹞︀ران  ﹥ ︀ری︋   ︋️﹛﹢  ︨﹤ آ︨︀﹡﹩ ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ﹨︧ـ︐﹠︡ و︋ 

﹢ن در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥  ﹥ ︻﹠﹢ان ذ︠﹫︣ه ا﹡︧ـ︀﹡﹩︠   ︋،︡﹠︋︀︐  ︫﹩﹞

 ﹤ ﹫︧ـــ︐﹛ ﹡︷︀﹝﹩︋  ﹝﹫︪ــ﹢﹡︡. در ﹋︪ـــ﹢ر﹨︀﹩ ﹝︓﹏ ا︣ان،︨ 

 ︣︐︐ـــ︀ز﹝︀﹡﹩ را ︐︣ و د︨ـــ︐︨︣ـــ﹩︨  ــ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩︋  د﹜﹫﹏︨ 

﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹠﹫﹟ ﹡﹆︪ــــــ﹩ را ا﹀︀ ﹡﹞︀︡. ا﹜︊︐﹥ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 

ـــــ︍︣ی  ﹢د را︨   ︠️﹞︡ ـــــ︣︋︀زان ﹋﹥ دوره ا︗︊︀ری︠   ︨︡︀︋

﹝﹫﹊﹠﹠︡ از ﹝﹆﹢﹜﹥ ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︧ــ︐﹞︣ و ذ︠﹫︣ه ا﹡︧ــ︀﹡﹩ 

︠﹢ن ﹝︧︐︓﹠﹩ ﹡﹞﹢د.

۴3



۴۴

 ︳︣ا ︣ا︳ ︻︀دی و ﹥ در︫  ﹢ن ﹥ در︫  ︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹡︐﹆︀ل︠   ︨﹩︀﹡ج) ︑﹢ا

︀ر  ︣﹝︀﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋︪ـــــ﹢ر وا︋︧ــــــ︐﹥ ا︨️. ﹜︢ا ﹡﹞﹩ ︑﹢ان︋   ︨﹤  ︋﹩﹞︡﹡︀︎

﹢ن ︑﹞﹫﹏ ﹋︣د و ا﹡︐︷︀ر ﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ︶﹀︭﹢ل از آن  ﹥ ا﹡︐﹆︀ل︠  ا︲︀﹁﹩︋ 

﹫﹞︀ر از ا﹨﹞﹫️  ﹢ن︋   ︠️︣︡﹞ ﹤﹛﹢﹆﹞ ﹏﹊︪ــــــــــــ﹞ ﹟︣ای ر﹁︹ ا دا︫️.︋ 

﹢ن و ﹋︀﹨︩ ﹝︭ــ︣ف   ︠﹤﹠﹫ ︣︠﹢ردار ا︨️. آ﹝﹢زش ﹝︭ـ︣ف︋   ︋﹩︋︧ـ︤ا

︠﹢ن ﹨︀ی ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡﹎︀ن داو︵﹙︉ در ا︻﹞︀ل ︗ــــ︣اــــ﹩ ︾﹫ــــ︣ اورژا﹡︦ 

.︡︀﹝﹡ ﹉﹝﹋ ️﹫﹀﹫﹋ ︀دل ﹝﹫︀ن ﹋﹞﹫️ و︺︑ ︶﹀ ﹤ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

﹫﹞︀ری و︣و︨﹩ ارزش   ︋﹟در در﹝︀ن ا ﹤ ︣﹎در﹝︀﹡﹩ در ﹋︣و﹡︀ ا ︀﹝︨﹑ د)︎ 

﹥ ︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹙﹩ در ﹀︶ ﹨﹞︊︧ــــــــــــ︐﹍﹩  ﹠︡ا﹡﹩ ﹡︡ارد و﹜﹩ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

﹢د. ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥︫  ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 

︊﹢د ︀﹁︐﹍︀ن ﹋︣و﹡︀   ︋﹤ ︣دا︠️ و︗﹥︋  ﹢ن در︎  ︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹡︐﹆︀ل︠  ا︫︐︊︀ه︨ 

︣ه  ︣ای︋  ﹥ را﹨︊︣د ا︖︀د ﹨﹞︊︧ــــــ︐﹍﹩ ﹝﹙﹩︋   ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ︀﹝︨﹑ ︋︣ای ا﹨︡اء︎ 

 ︩﹨︀﹋ ︒︻︀  ︋﹤﹊﹚ ـــ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ﹝︽﹀﹢ل ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹞﹉ ﹡﹞﹫﹊﹠︡︋  ︋︣دن از︨ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹢ن در دراز ﹝︡ت︠  ر︾︊️ ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡﹎︀ن داو︵﹙︉︠ 

︀ز﹝︀﹡﹩   ︨﹤ ︀﹡︡﹝﹩ ﹋︣و﹡︀ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹝︀ را در ر︨﹫︡ن︋  ا ﹟︀ر ﹎︀م ﹝﹛ در︎ 

ـــ︣داری از ︡ا﹋︓ـــ︣︸ـــ︣﹁﹫️ ــ︣ه︋  ﹢ن و︋  ــ︣ای ︗﹞︹ آوری︠  ︑﹢ا﹡﹞﹠︡︋ 
     

︨︣﹝︀﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ر﹨﹠﹞﹢ن ︨︀زد.     



آ﹡︙﹥ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊︀ن ︀︋︡ در ﹝﹢رد COVID-19 ︋︡ا﹡﹠︡آ﹡︙﹥ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊︀ن ︀︋︡ در ﹝﹢رد COVID-19 ︋︡ا﹡﹠︡آ﹡︙﹥ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊︀ن ︀︋︡ در ﹝﹢رد COVID-19 ︋︡ا﹡﹠︡

﹫﹞︀ری ﹨﹞﹥ ﹎﹫︣  ﹨︡ف ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︗﹞︹ آوری ︑﹞︀م ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊︀ن در ﹝﹢رد︋ 

︡ه ا︨️. در اوا︠︣  ︀ ﹝︣ور ﹝﹆︀﹐︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹝﹠︐︪ـــــ︫︣  ︣ا︨︣ ︗︀ن︋  COVID-19 در︨ 

︧ــ﹫︀ری  ︀ ︻﹙️ ﹡︀﹝︪ـ︬ در وو﹨︀ن ﹫﹟ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د. ﹎︤ار︫︀ی︋   ︋﹤︣﹛ع ذات ا﹢﹫ ︨︀ل 2019︫ 

︀زار ﹫﹢ا﹡︀ت ز﹡︡ه و ︾︢ا﹨︀ی در︀﹩ و︗﹢د دا︫ــــــــــــــــ️ ﹋﹥ از ا﹡︐﹆︀ل ︻﹢ا﹝﹏   ︋︀ در را︋︴﹥︋ 

 .︡﹠﹊﹫﹞ ️︀﹊ ︣﹍ا﹡︧ــ︀﹡﹩ د ﹤ ︣︹ آن از ا﹡︧ــ︀ن︋  ﹥ ا﹡︧ـ︀ن و ا﹡︐﹆︀ل︨  ︋﹫﹞︀ر︤ا، از ﹫﹢ا﹡︀ت︋ 

 ﹤ ﹠︡ی و︋   ︋﹤﹆︊︵ (NCoV-٢٠١٩) 2019 ︀﹡رو﹡︀﹋ـــــــ︣و ︡︡︗ ــــــ︣وسان و﹢﹠︻ ﹤ ︀︑﹢ژن︋   ︎﹟ا

 ﹤  ︋﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ︡.︋  ︋﹫﹞︀ری 2019 - COVID-19 (Corona Virus Disease ) ﹡︀﹝﹍︢اری︫ 

﹫﹞︀ری ﹨︪ــــــ︡ار   ︋﹟ع ا﹢﹫ ︡ه ا︨️،︫  ﹫﹞︀ران آ﹜﹢ده ﹝︪ـــــ︀﹨︡ه︫  ︤اق︋  ︑︀ز﹎﹩ COVID-19 در︋ 

︀︫ـ﹠︡.  ﹫﹞︀ری ︻﹀﹢﹡﹩ ﹨﹢︫﹫︀ر︋  ﹫﹢ع︋  ︀︡ در د﹁︀ع از︫  د﹨﹠︡ه ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︀م د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊︀ن︋ 

 ﹤ ︴︣ ا︋︐﹑︋  ︀﹜﹆﹢ه︠  ﹥ ︵﹢ر︋  ︣ روی ﹝︀ط ﹀︣ه د﹨︀ن د︡ه ﹝﹫︪ـــــــــ﹢د︋   ︋ACE-2 ﹤﹋ ︀︖﹡از آ

︣ای روش  ︧ـــــــــــــ﹫︀ر ز︀د ا︨️ و ﹝︡ر﹋﹩︋  ︣ای ﹀︣ه د﹨︀ن︋   ︋١٩ ︡﹢﹋ ﹩﹡﹢﹀︻ ︣ی︢ آ︨﹫︉︎ 

︎﹫︪ــ﹍﹫︣ی در آ﹠︡ه در ︻﹞﹏ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ و ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه ارا﹥ ﹡︪ـــ︡ه ا︨️، در ﹡︐﹫︖﹥ ﹋﹏ 

﹫﹞︀ران و   ︋،﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟︣وی از را﹨﹠﹞︀ی ا﹫  ︎︀ ︀︫ـــ﹠︡ و︋  ︀︡ ﹨﹢︫ــ﹫︀ر︋  ︑﹫﹛ ﹨︀ی د﹡︡ا﹡︍︫︤ــ﹊﹩︋ 

︠﹢د را در ﹞ ﹉﹫︳ ا﹝﹟ ﹡﹍﹥ دار﹡︡.

۴۵



 RNA ﹏﹞︀  ︫Coronaviridae اده﹢﹡︀ و︣و︨︀ی ﹋︣و﹡︀ از︠ 

︺﹠﹢ان ژ﹡﹢م ا︨ـــ️. و︣و︨ـــ︀ی  ︋︤رگ، ﹝﹠﹀︣د و ر︫ــ︐﹥ ای︋ 

﹥ ︀ر ﹎ــــ︣وه وـــــ︣وس آ﹜﹀︀﹋﹢رو﹡︀، وـــــ︣وس  ﹋ــــ︣و﹡︀︋ 

︋︐︀﹋﹢رو﹡︀، وـــــ︣وس ﹎︀﹝︀﹋﹢رو﹡︀ و وــــــ︣وس د﹜︐︀﹋﹢رو﹡︀ 

︐︀﹋﹢رو﹡︀  ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹝﹫︪ــ﹢﹡︡. و︣وس آ﹜﹀︀﹋﹢رو﹡︀ و و︣وس︋ 

در در︗﹥ اول ﹋︀ر﹋︣د ︻︭ـــ︊﹩ ︑﹠﹀︧ــــ﹩، ﹎﹢ار︫﹩ و ﹝︣﹋︤ی 

︧ــــ︐︀﹡︡اران را آ﹜﹢ده ﹝﹫﹊﹠︡ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ و︣وس  ا﹡︧ــــ︀ن و︎ 

︣﹡︡﹎︀ن را ﹨︡ف  ﹫︪ـــ︐︣︎  ﹎︀﹝︀﹋﹢رو﹡︀ و و︣وس د﹜︐︀﹋﹢رو﹡︀︋ 

﹇︣ار ﹝﹫︡﹨﹠︡.

︐︀﹋﹢رو﹡︀ ا︨️ ﹋﹥  ︪ــــ﹩ از و︣وس︋   ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨ Cov-٢٠١٩

ـ︀︠︐﹥  ︣ ا︨︀س ژ﹡﹢م و︣و︨﹩︨  ︑﹢︨︳ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹁﹫﹙﹢ژ﹡︐﹫﹉︋ 

﹥ آ﹡︤﹛ ﹝︊︡ل  ︫ــــــــــ︡ه ا︨ــــــــــ️. ٢٠١٩-Ncov ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

﹢د ﹋﹥ ﹨﹞︀ن  آ﹡︥﹢︑︀﹡︧ــــ﹫﹟ 2 ا﹡︧ــــ︀ن (ACE-2) ﹝︐︭ـــــ﹏︫ 

﹎﹫︣﹡︡ه ورودی SARS-CoV ا︨ــــــــــ️. Ncov-2019 ھمچنین 

﹀︀ش و  ﹙﹢﹜︀ی ا﹡︧ــــــــ︀ن،︠  ﹥ ﹎﹫︣﹡︡ه ACE-2 از︨  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

 ︘﹫﹨ ﹤ ﹢د ا﹝︀ در ︾﹫︀ب ACE-2 ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︠﹢ک ﹝︐︭ـــــ﹏︫ 

︣و︑ACE-2 ﹟﹫ و   ︎﹟﹫ ﹢د. ار︑︊︀ط ﹇﹢ی︋  ︨﹙﹢﹜﹩ ﹝︐︭ــــــ﹏︫ 

﹫︪ــ︐︣ی از  Ncov S-2019  ﹡︪ـ︀ن داد ﹋﹥ ︗﹞︺﹫︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان︋ 

.︫︡︀  ︋ Ncov-2019 ﹤ ACE-2 دار﹡︡ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹝︧︐︺︡ ا︋︐﹑︋ 

﹩﹠﹫﹛︀ ارا﹥ ﹨︀ی︋ 

﹀﹫﹀﹩ ﹨︧ـ︐﹠︡ و  ﹫﹞︀ران COVID-19 ﹝﹢ارد ﹡︧ـ︊︐︀ً︠  ︋﹫︪ـ︐︣︋ 

 ﹟﹫ ﹩﹚﹞ ️︫︡ا ︋︣ ا︨︀س آ︣︠﹟ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹋﹞﹫︧ـــــــ﹫﹢ن︋ 

﹫﹞︀ران COVID-19 در ا﹟ ﹋︪ـ﹢ر  ﹡︧ـ︊️ ﹝﹢ارد ︗︡ی در ﹋﹏︋ 

﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑   ︋︕را ﹩﹠﹫﹛︀  ︋﹜﹑︻ .️ده ا︨ــــ﹢ از ٪1۵ ︑︀ ٪2۵︋ 

ــــــــــــ︣﹁﹥، ︑﹠﹍﹩ ﹡﹀︦، ﹝﹫︀﹜︥ی (درد   ︨،︉︑ COVID-19 ﹤︋

﹫﹠﹥ ا︨️ و  ︧ــ︐﹍﹩ و CT ︾﹫︣︵︊﹫︺﹩ ﹇﹀︧ــ﹥︨  ︻︱ـ﹑﹡﹩)،︠ 

﹙︳، ﹨﹞﹢︎︐﹫︤ و درد  ــــ︣درد، ︑﹢﹜﹫︡︠  ︻﹑﹛ ﹝︺﹞﹢ل ﹋﹞︐︨︣ 

.︫︡︀ ︣﹎﹫︖﹥، ︑ ️﹛︀﹢ع، ا︨︀ل و ا︨︐﹀︣اغ ﹝﹩︋  ﹝︺︡ه،︨ 

 ︦ ︿︣︑ ﹤﹋ ︡﹡︀ور  ︋﹟ا ︣ ︫︤ـــــــ﹊︀ن︋  ︣︠﹩ از︎  ا﹋﹠﹢ن︋ 

﹢ (آ﹡﹢︨﹞﹩) را ﹝﹩ ︑﹢ان از  ︪ــــ︀﹩ (د︧ــــ︥وز︀) و ﹋﹢ری︋ 

﹥ د﹜﹫﹏ ﹡﹆︬  ﹫﹞︀ری︋  ︣وع︋  ︻﹑COVID-19 ﹜ دا﹡︧ــــــ️.︫ 

︀︻︒ ﹡︀ر︀︨﹩ ︑﹠﹀︧ـــــــــــ﹩  آ﹜﹢﹢﹐ر و ︐﹩ ﹝︣گ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

﹫﹞︀ر︀ی ز﹝﹫﹠﹥ ای  ︀﹐︑︣ و و︗﹢د︋   ︋﹟ ﹢د.︨  ︎﹫︪ــــــ︣و﹡︡ه︫ 

﹫﹞︀ر︀ی ﹇﹙︊﹩، ︻︣و﹇﹩ و   ︋،️︋︀د ،﹐︀ ﹢ن︋  ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︪ـــــ︀ر︠ 

︡︑ــ︣ ار︑︊︀ط دارد،  ﹫︩ آ﹎ــ﹩︋   ︎︀ ︻ـ︣و﹇ــ﹩ ﹝︽ــ︤ی ﹝︺﹞﹢﹐ً︋ 

 ﹤ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︐﹞︀ل دارد ا﹟ وــــــــ︣وس ︗︡︡ ﹝﹠︖ــــــــ︣︋ 

 ︣ ﹢د. ︻﹑وه︋  ︋﹫﹞︀ر︀ی ︗︡ی ︑﹠﹀︧ــــ﹩ در ﹝︣دان ﹝︧ــــ﹟︫ 

 ︀ ﹠﹢﹝﹢﹡﹩ دو ︵︣﹁﹥︋  ﹫﹞︀ران،︎  ﹫︪ـــــ︐︣︋   ︋﹤﹠﹫ اینCT ﹇﹀︧ـــــ﹥︨ 

 ﹤ ︀﹥ ﹨︀ی ︑﹊﹥ ای دو ︵︣﹁﹥ را︋  ﹫︪ـ﹥ ز﹝﹫﹟ (GGO) و︨   ︫﹩﹎︣﹫︑

︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ︑︣﹟ ا﹜﹍﹢﹨︀ ﹡︪︀ن ﹝﹫︡﹨︡.

19 ︡ا﹡︐﹆︀ل ﹋﹢و

 ،﹉︀︮ــــــــ﹏ از ﹝︴︀﹜︺︀ت ژ﹡︐﹫﹊﹩ و ا︎﹫︡﹝﹫﹢﹜﹢ژ ︕︀︐﹡ ﹅︊︵

︣وع  ﹥ ا﹡︧ــــ︀ن︫  ︀ر ا﹡︐﹆︀ل از ﹫﹢ان︋   ︋﹉ ︀  ︋COVID-19 ع﹢﹫︫

﹥ ا﹡︧ـــ︀﹡﹩ د﹍︣ د﹡︊︀ل  ︀ ا﹡︐︪ــ︀ر ﹝︡اوم ا﹡︧ـــ︀ن︋   ︋︦︍ ︫︡ه و︨ 

︀﹝﹏ ا﹡︐﹆︀ل   ︫COVID-19 ﹩﹛﹢﹝︺﹞ ︪ــ﹢د. ﹝︧ــ﹫︣﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل﹫﹞

 ﹉﹢﹋ و ا︨︐﹠︪ـــــ︀ق ذرات ﹤﹁︣ ﹝︧ــــ︐﹆﹫﹛ ﹝︀﹡﹠︡ ︻︴︧ــــ﹥،︨ 

︀ د﹨︀ن، ︪ــــــ﹛ و  ﹝﹢︗﹢د در ﹨﹢ا و ا﹡︐﹆︀ل ︑﹞︀س ︺﹠﹩ ︑﹞︀س︋ 

︀﹜﹫﹠﹩ ﹝︺﹞﹢ل  ﹫﹠﹩ ا︨️. ا﹎︣﹥ ︑︷︀﹨︣ات︋   ︋﹩︵︀﹞ ︪ــ︀﹨︀ی︾

︣ر︨﹩            COVID-19︀وی ︻﹑ ﹜︪ــــــــــ﹞﹩ ﹡﹫︧ــــــــــ️ ا﹝︀︋ 

 COVID-19 ︡ه و ﹝︪ـ﹊﹢ک  ︫︡﹫︃︑ از ﹝﹢ارد ﹤﹝︐﹚﹞ ︀ی﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡

﹥ د︨︐﹍︀ه ︑﹠﹀︧ـــــــ﹩   ︋COVID-19 ︪ــــــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹡︐﹆︀ل﹡

﹢د و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹝︺︣ض ︪﹛ ﹇︣ار ﹎﹫︣د، راه  ﹝︡ود ﹡﹞﹩︫ 

ـــــ︣ای ﹡﹀﹢ذ وـــــ︣وس COVID-19 ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡  ︋︀﹜﹆﹢ه︋ 

﹢د. در  ﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︀ ︾﹫︣﹝︧ـ︐﹆﹫﹛ ﹝﹠︐﹆﹏︫  ︤اق︋   ︋︳︨﹢︑

﹫﹞︀ران COVID-19 ︻﹑﹝︐︡ار ﹝﹠︊︹ ا︮ـــــــ﹙﹩ ا﹡︐﹆︀ل   ︋﹤﹋ ﹩﹛︀

︡ون  ﹫﹞︀ران︋  ﹨︧ـــــ︐﹠︡، آ ﹟︣︠︀﹁︐﹥ ﹨︀ ﹡︪ــــــ︀ن ﹝﹫︡﹨︡ ﹋﹥︋ 

  Ncov-2019 ﹏﹇︀﹡ ︤﹫﹡ ﹩︀ران در دوره ︗﹢︗﹥ ﹋︪ـ﹝﹫ ︻﹑﹝️ و︋ 

﹫﹞︀ران ﹝﹠︊︹  ﹢د ﹋﹥︋   ︫︬︪ــــ﹞ ︡︀  ︋﹟ا ︣ ﹨︧ــــ︐﹠︡، ︻﹑وه︋ 

︊﹢د ﹨︧︐﹠︡. ا︐﹞︀﹜﹩ ا﹡︐﹆︀ل در ︵﹩ رو﹡︡︋ 

﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡︪ــــــــ︀ن داده ﹋﹥ ٢٠١٩-Ncov ممکن ا︨️ ︑﹢︨︳ 

︫︤ــــ﹊﹩ در ﹨﹢ا  ــــ︡ه در ︵﹢ل در﹝︀﹡︀ی︎  آ︣و︨ــــ﹙︀ی ︑﹢﹜﹫︫︡ 

︧ـــــــ︐﹥ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ در  ﹢د. در ﹉ ﹝﹠︴﹆﹥ ﹡︧ــــــ︊︐︀ً︋   ︫﹏﹆︐﹠﹞

 ﹉ ﹏︨︣و︣و︨﹏ ﹇︣ار دارد ا﹡︐﹆︀ل آ︀د آ︣ض ︾﹙︷️ ﹨︀ی ز︺﹞

︀﹜﹆﹢ه ا︨️. در﹝︀﹡︀ی ﹝﹠︷﹛ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩  ﹝︧ــــــــــ﹫︣ ا﹡︐﹆︀ل︋ 

︣ای  ︴︣ات ا︐﹞︀﹜﹩ را︋  ︋︀︻︒ ︑﹢﹜﹫︡ آ︣و︨﹏ ﹝﹫︪ـــــــــ﹢د ﹋﹥︠ 

﹫﹞︀ران ا︖︀د ﹝﹫﹊﹠︡. ﹝﹠︊︹ ﹇︴︣ه  ﹋︀ر﹋﹠︀ن د﹡︡ا﹡︍︫︤ــــــ﹊﹩ و︋ 

︤اق   ︋︀ ︀︫ـــــــ︡ ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢﹐ً︋  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ از راه  ︀ ﹩﹆﹚﹠︖︣﹨︀ی︋ 

﹥ ا﹡︐﹆︀ل  ︤ر﹎︐︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــــ️ ﹝﹠︖︣︋  ﹨﹞︣اه ا︨ـــــ️. ﹇︴︣ات︋ 

 ︣︐﹊﹢﹋ ︣ات︴﹇ ﹤﹋ ﹩﹛︀ ـــ﹢د در ﹥ ا﹁︣اد ﹝︖︀ور︫  و︣و︨ـــ﹩︋ 

﹥ ذرات و︣و︨﹩ ﹝︺﹙﹅ ﹨﹢ا ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ️ ا﹡︐﹆︀ل از راه دور  آ﹜﹢ده︋ 

︀︡ ﹨﹢︫ـ﹫︀ر  را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡. در ﹡︐﹫︖﹥ ︑﹫﹛ ﹨︀ی د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩︋ 

﹢د را در ﹞ ﹉﹫︳ ا﹝﹟ ﹡﹍﹥ دار﹡︡. ﹫﹞︀ران و︠  ︋︀︫﹠︡ و︋ 

۴۶



﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥ ︑︫︣ـــ︀ت  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ︻﹑﹝️ در︋  ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــ️︋ 

﹥ ︑﹞︀س  ﹥ ﹡﹫︀ز︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋.︨︡︡ـــــــــ️ آ ﹀︣ه ﹙﹆﹩ دار﹡︡︋ 

﹫﹞︀ران آ﹜﹢ده  ︨︣ـ﹠﹏ ﹝︣ا﹇︊︐︀ی د﹡︡ا﹡︍︫︤ـ﹊﹩ و︋   ︎﹟﹫  ︋﹉︤د﹡

︤اق  ﹢د ︗﹞︹ آوری︋   ︠،﹅﹚ د︨ــــ️ آوردن ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹤ ︋︣ای︋ 

︋﹥ ︵﹢ر ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗ـــــــ﹩ ا︐﹞︀ل ا﹡︐﹆︀ل COVID-19 را ﹋︀﹨︩ 

 ﹅﹚ آوری ﹡︀زو﹁︀ر﹡﹊︦  د﹨︀ن و ︹﹝︗ ﹟ــــ︣ ا ﹝﹫︡﹨︡. ︻﹑وه︋ 

﹥ و︥ه در  ﹢﹡︣︤ی︋   ︠︒︻︀ را️ ﹡﹫︧ــــــــــــ️ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 

ــ﹢د. ﹁﹆︳ 28 در︮ــ︡ از  ﹥ ︑︣و﹝︊﹢︨ـ﹫︐﹢︎﹠﹩︫  ︋﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋ 

﹙︳ ﹝︖︀ری ︑﹠﹀︧ــــــ﹩ ︑︐︀﹡﹩ را ︑﹢﹜﹫︡   ︠COVID-19 ︀ران﹝﹫︋

ـ︣ای  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥︋  ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︡ود︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ️﹩ را︋ 

ارز︪︑ ﹩︋︀﹫︭﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. 

︤اق  ︣ای و︗﹢د Ncov-2019 در︋   ︋︿﹚︐﹞ ︣﹫︧ـــ﹞ ﹤ ︡ا﹇﹏︨ 

︣ح ز︣ و︗﹢د دارد:  ︫﹤︋

Ncov-2019  در د︨︐﹍︀ه ︑﹠﹀︧ــ﹩ ︑︐︀﹡﹩ و ﹁﹢﹇︀﹡﹩ وارد ﹀︣ه 

﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︷﹛ ︑﹢︨︳ ا﹟ ا﹡︡ام ﹨︀   ︋︹︀﹞ ︣ات︴﹇ ︀ د﹨︀ن ﹨﹞︣اه︋ 

︡ل ﹝﹫︪﹢د. رد و︋ 

﹢ن ﹋﹥ از ︵ـــــــــ︀﹡ ︹︀﹞ ﹅︣﹫﹥ د﹨︀ن وارد  Ncov-2019  در︠ 

د﹨︀ن ﹝﹫︪﹢د.

︺︡ی ذرات در  ︀ ا﹡︐︪ـــــ︀ر︋  ︤رگ و ﹝﹫﹠﹢ر︋  ︤ا﹇﹩︋  ︻﹀﹢﹡️ ︾︡د︋ 

︤ا﹇﹩. ︋︤اق از ︵︣﹅ ﹝︖︀ری︋ 

︤ا﹇﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ️  ﹙﹢﹜︀ی ا︎﹫︐﹙﹫︀ل ︾︡د︋  ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥︨  ﹐زم︋ 

 SARS-CoV ︀  ︋rhesus macaque از ︻﹀﹢﹡️ در ︦ ا﹡︡﹋ـــ﹩︎ 

﹙﹢﹜︀ی ︾︡د  ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡، ا﹟ ﹡︪ــــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥︨ 

︀︫ــــ﹠︡.  ︤اق︋  ︋︤ا﹇﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹠︊︹ ا︮ـــ﹙﹩ ا﹟ و︣وس در︋ 

 ﹟﹫﹛﹢︋﹢﹚﹎﹢﹡﹢﹝︡ه ﹋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ا ︣ ا﹟ ﹇︊﹑ً ﹡︪ـــ︀ن داده︫  ︻﹑وه︋ 

︀ در  ︤اق ﹝︡﹜︀ی ﹫﹢ا﹡﹩︋  ︀ص SARS-CoV در︋   ︠﹩︫︣ــــــ︑

COVID- ﹩﹇︤ا  ︋︬﹫︪︑ ،﹤﹢ ︊︀﹨︐︀ی ﹨︣ دو︨   ︫﹟︐﹁︣﹎ ︣︷﹡

︀ص ︻﹙﹫﹥  ︀دی ﹨︀ی︠  ︀ ا︨ـــ︐﹀︀ده از آ﹡︐﹩︋  1 ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋  9

︤اق ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در  ﹢د. در ﹡︐﹫︖﹥︋   ︫﹏︮︀ ︣وسو

︤ا﹇﹩   ︋︬﹫و ︑︪ــــ ︫︡︀ ﹥ ا﹡︧ــــ︀ن دا︫︐﹥︋  ا﹡︐﹆︀ل از ا﹡︧ــــ︀ن︋ 

︣ای   ︋﹤﹁︣  ︮﹤ ︀ده و ﹝﹆︣ون︋  ︧ـــــــ︐︣ ﹝︣ا﹇︊️︨   ︋﹉ ︡﹡ا﹢︐﹫﹞

.︡﹠﹋  Ncov-2019 ︀ ایجاد ﹝︣ا﹇︊️ از ︻﹀﹢﹡️︋ 

 ️﹁︀در ︀ Gautretab و ﹨﹞﹊︀ران 20 ﹝﹢رد را ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋ـــــ︣د و︋ 

۶00 ﹝﹫﹙﹫﹍︣م ﹨﹫︡رو﹋︧ــــــــــــ﹩ ﹋﹙︣و﹋﹫﹟ در روز ﹋︀﹨︩ ﹇︀︋﹏ 

 ﹤︧︀﹆﹞ را در ﹏﹝ ︡ت﹞ ﹟﹫﹍﹡︀﹫﹞ ︣و︨﹩ وو ﹏﹝ در ﹩︗﹢︑

︣ ا﹟ ا﹁︤ودن آز︐︣و﹝︀︧ـــ﹫﹟  ﹫﹞︀ران در﹝︀ن ﹡﹊︣د ︻﹑وه︋   ︋︀︋

﹩﹍︐﹀﹡ دوره

 COVID-19  ︣ای  ︋﹩﹍︐﹀﹡ ︡ه ﹋﹥ ﹝︐﹢︨ـ  ︳ دوره  ︫﹩﹠﹫  ︋︩﹫︎

ـــــ﹢ا﹨︡ی و︗﹢د دارد ﹋﹥   ︫﹤︣﹎︀︫ــــ︡ ا ــــ︩ روز︋   ︫︀︑ ︕﹠︎

︣ای  ﹥ ︵﹢ر ﹎︧ــ︐︣ده︋  ﹊︪ـ︡ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن︋  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ 1۴ روز ︵﹢ل︋ 

︢︣ش  ︀﹜﹆﹢ه در ﹝︺︣ض︎  ︫︤ــ﹊﹩ و ﹇︣﹡︴﹫﹠﹥ ا﹁︣اد︋  ﹡︷︀رت︎ 

ا︨️.

COVID-19 ︣ ︑︃︔﹫︣ د﹝︀ و ر︵﹢︋️︋ 

︴﹢ر ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ ا﹡︐﹆︀ل   ︋﹐︀ ر︵﹢︋️ ﹡︧ــــــ︊﹩ ز︀د و د﹝︀ی︋ 

 ﹉ ﹩︊ر︵﹢︋️ ﹡︧ـــــ ︩را ﹋︀﹨︩ ﹝﹫︡﹨︡ و ا﹁︤ا COVID-19

ـ︀﹡︐﹫﹍︣اد ︑︺︡اد  در︮ـ︡ و ا﹁︤ا︩ در︗﹥ ︣ارت ﹉ در︗﹥︨ 

ــــــــــــ︀زد و ا﹟ ا︔︣ ﹨﹞︀ن  ︀ ا﹁️ ﹨﹞︣اه ﹝﹩︨  ︋︀روری ﹝﹢︔︣ را︋ 

آ﹡﹀﹙﹢ا﹡︤ا ا︨️. ا﹟ ﹡︪ـ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︸﹢ر ﹁︭ـ﹏ ︑︀︋︧ـ︐︀ن و 

ـــ︡ت   ︫﹤ ـــ﹞︀﹜﹩ ا﹡︐﹆︀ل COVID-19 را︋  ︋︀ر﹡︡﹎﹩ در ﹡﹫﹞﹊︣ه︫ 

﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡.

︬﹫︪︑

﹥ ︑︣﹋﹫︊﹩ از   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︑︪ــــــــــــCOVID-19 ︬﹫ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

 ﹉ ا﹇︀﹝️ در ︀ ︣﹀ــــــ ــــــ︀︋﹆﹥︨   ︨) ﹉︀ت ا︎﹫︡﹝﹫﹢﹜﹢ژ﹫︤︗

︣وع ︻﹑﹛ )، ︑︧ــــــــــــ︐︀ی  ﹝﹠︴﹆﹥ آ﹜﹢ده دو ﹨﹀︐﹥ ﹇︊﹏ از︫ 

 CT ︣︋︣داری﹢︭ـــــ︑ ︕︀︐﹡ و ﹩﹠﹫﹛︀  ︋﹜﹑︻ ،﹩﹨︀﹍︪ــــ︀﹞آز

﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹡﹫︧ــــــــــ️ ﹋﹥   ︋﹩﹀﹠﹞ ︩︀﹞آز ﹉ ﹤︖﹫︐﹡ .︫︡︀︋

︀︡ از  ﹫﹞︀ری آ﹜﹢ده ﹡︪ــــ︡ه ا︨️. ﹝︀︋   ︋﹟ا ﹤ ︋﹫﹞︀ر ﹝︪ــــ﹊﹢ک︋ 

﹫﹞︀ران ︻﹑﹛ ﹝︣︋﹢ط   ︋﹉ــــ︀︋﹆﹥ ا︎﹫︡﹝﹫﹢﹜﹢ژ  ︨﹩﹠﹫﹛︀  ︋︣︷﹡

.﹜︣﹫﹍ ︋﹥ COVID-19 و ﹡︐CT ️︊︓﹞ ︕︀ را در ﹡︷︣︋ 

﹫﹞︀ران  ــــ︤اق︋  ﹥ ︑︀ز﹎ــــ﹩ COVID-19 در︋   ︋﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

﹫﹢ع COVID-19 ﹨︪︡ار د﹨﹠︡ه ا﹟ ا︨️  ︡ه︫  آ﹜﹢ده ﹝︪︀﹨︡ه︫ 

︀︣ ا﹁︣اد  ︡ا︫️ د﹨︀ن و د﹡︡ان و︨  ﹋﹥ ︑﹞︀م ﹝︐︭ــــ︭ــــ︀ن︋ 

 ︡﹠︫︀ ﹫﹞︀ری ︻﹀﹢﹡﹩ ﹨﹢︫﹫︀ر︋  ﹫﹢ع︋  ︀︡ در د﹁︀ع از︫   ︋︳︊︑︣﹞

 ﹩﹝︗︀︑︣﹫︾ ︤اق  ︋︬﹫︪ــــ︑ ︀آ ﹤﹊﹠ا ﹩︋︀و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ارز

﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨︀﹡︡ن  ﹥ ︑︪﹫︬ و︋  ︋︣ای COVID-19 ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

︫﹫﹢ع ا﹟ و︣و︨︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡ را ﹇︀در ﹝﹫︧ــــــــــــ︀زد. از ﹜︀ظ 

﹫︧ـــــ︐﹛  ︑﹢ری ︑︪ــــCOVID-19 ︬﹫ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹢︨︳︨ 

﹢﹥ ﹨︀ی  ︣︠﹩ از︨  ﹢د.︋   ︫﹏︮︀ ﹩﹇︤ا  ︋︬﹫︀ی ︑︪ـ﹨ ﹏﹞︀︻

 ﹩︀ــــ﹠︀︨ــــ ︤اق︫  ︦ از ︻﹀﹢﹡️ در︋  و︣وس ︐﹩ ︑︀ 29 روز︎ 

︣ای   ︋﹩﹝︗︀︑︣﹫︾ ﹜︐︧ـــــ﹫  ︨﹉ ︡﹨︡﹫﹞ ︫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ﹡︪ــــ︀ن

︤اق ﹝﹞﹊﹟  ︀ ا︨︐﹀︀ده از︋  ︣︹ ﹡︪ـــ︀﹡﹍︣﹨︀ی ز︧ـــ︐﹩︋   ︨︤︀﹝︑

︤اق  ﹫﹞︀ری را ا﹁︤ا︩ د﹨︡. ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی︋   ︋︬﹫ا︨️ ︑︪ـــــــــ

۴7



︧ـــ﹫︀ر ﹝﹢︔︣︑︣  ︋﹥ ﹨﹫︡رو﹋︧ــ﹩ ﹋﹙︣و﹋﹫﹟ در ︢ف و︣وس︋ 

﹥ ︻﹠﹢ان در﹝︀ن او﹜﹫﹥  ﹑︨ـــــــــــ﹞︀ی ﹡﹆︀﹨️ (CP) را︋  ︋﹢د. او︎ 

︣ا︋︣  ︀ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹞﹠﹩ ﹨﹢﹝﹢رال در︋   ︋CP .️︣ده ا︨ــــــ﹋ ﹩﹁︣︺﹞

︊﹢د ︀﹁︐﹥ ا︨️   ︋COVID-19 ︭ـــ﹩ ﹋﹥ از Ncov-2019 از︫ 

 ﹤ ﹫︪ـــ﹍﹫︣ا﹡﹥ و در﹝︀﹡﹩ CP ﹝︣︋﹢ط︋   ︎️︤﹞ .︡آ ﹩﹞ ️︨︡︋

︀ص ﹝﹠︪︀ human ا﹡︧ـ︀﹡﹩ ا︨️.  ︀د︀ی︠  ︀﹜﹆﹢ه آ﹡︐﹩︋   ︋︹︊﹠﹞

﹥ د﹜﹫﹏ ﹁﹆︡ان   ︋CP ︪ــــــــ﹩ در﹝︀ن︋︣︔و︗﹢د ︑︺﹫﹫﹟ ا ﹟ا ︀︋

︀﹐ و رو﹡︡   ︋️﹫﹀﹫﹋ ︀ ︀﹜﹫﹠﹩ ︑︭ـــــ︀د﹁﹩︋   ︋﹩︀﹞︀ت ﹋︀رآز︺﹛︀︴﹞

﹑︨﹞︀ ، ﹨﹠﹢ز د︫﹢ار ا︨️.  ︎︀ ︀ص در﹝︀ن︋   ︠﹏﹝︻

در ا﹟ ز﹝︀ن ا︨ـــ︐︣ا︑︥ی COVID-19 ﹋﹠︐︣ل ﹝﹠︊︹ ︻﹀﹢﹡️ از 

 ﹤ ـــ︣ای︋  ︵ــ︣﹅ ︗﹙﹢﹎﹫ـــ︣ی از ︻﹀﹢﹡️ و ﹋﹠︐ـــ︣ل ا﹇︡ا﹝︀ت︋ 

︴︣ ا﹡︐﹆︀ل و ارا﹥ ︑︪ـــــ﹫︬ زود ﹨﹠﹍︀م،  ︡ا﹇﹏ ر︨︀﹡︡ن︠ 

 ﹟︡﹠ .️︀ران آ﹜﹢ده ا︨ــــــ﹝﹫  ︋﹤ ـــــ︀زی و ﹋﹞﹉︋   ︨﹤﹠﹫︴﹡︣﹇

ــ︣ای ارز︀︋ــ﹩ ﹝︡ا︠﹑ت ﹝﹢︔ــ︣︑ـــ︣ ا﹡︖︀م  ︀﹜﹫﹠ــ﹩︋   ︋﹤︺﹛︀︴﹞

﹝﹫︪﹢د.

وا﹋︧﹟ ﹨︀

     ﹤ وا﹋︧ـــــــــــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︴﹞︣︑ ﹟﹟ و ﹝﹆︣ون︋ 

 COVID-19 ︣ ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی و ﹡︷︀رت︋  ︮ــ︣﹁﹥ ︑︣﹟ روش︋ 

︑️ ﹎︧ـــــ︐︣ش ︗Ncov-2019 ﹩﹡︀ باشد. ا﹋﹠﹢ن ﹝︴︀﹜︺︀ت 

︣ای ار︑﹆︀ ︑﹢﹜﹫︡ وا﹋︧ــ﹟ ︻﹙﹫﹥ ٢٠١٩-nCoV در  ﹎︧ــ︐︣ده ای︋ 

  Ncov S-2019 ﹟﹫︑︣و ︀ص︎  ﹥ ︵﹢ر︠  ︀ل ا﹡︖︀م ا︨ــــــــ️.︋ 

︣ای ︑﹢﹜﹫︡ وا﹋︧﹟ ا︨️. ﹝︴︀﹜︺﹥ ای  ﹨﹞︙﹠︀ن ﹉ ﹨︡ف ا︮﹙﹩︋ 

 ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ــ︡ و ـ︀ل 2020 ︑﹢︨ــ︳ Xu و ﹨﹞﹊︀ران ا﹡︖︀م︫  ﹋﹥ در︨ 

﹫︀ن ﹝﹫﹊﹠︡  ︣ روی ﹝︀ط ﹀︣ه د﹨︀ن︋   ︋ACE-2 ﹤﹋ ︪ـ︀ن داد﹡

︡ه ا︨️.  ﹙﹢﹜︀ی ا︎﹫︐﹙﹫︀ل ز︋︀ن ︾﹠﹩︫  ︡ت در︨   ︫﹤ و ﹎﹫︣﹡︡ه︋ 

 ﹩﹡﹢﹀︻ ﹩﹛︀﹝︐ا ︣︴ ︀︐﹡ ﹟﹫﹠︖﹩ د﹜﹫﹏ ا︮ــــــــ﹙﹩ و︗﹢د︠ 

︣ای ﹀︣ه د﹨︀ن را رو︫ـــــــ﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︡ر﹋﹩   ︋COVID-19

﹫︪ـــ﹍﹫︣ی آ﹠︡ه در ︻﹞﹏ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ و ز﹡︡﹎﹩  ︋︣ای روش︎ 

روز﹝︣ه ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡.

︡﹝︀ت د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩  ︠︣  ︋COVID-19 ع﹢﹫  ︫︣﹫︔︃︑

︀ل  2020﹉ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︑﹢︨︳ Huaqiu Guo و ﹨﹞﹊︀ران در  در︨ 

︡. ا︑ ﹟﹆﹫﹅ ﹡︪ـــ︀ن  ﹫﹞︀ر د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ ا﹡︖︀م︫  ﹝﹢رد 2۵37︋ 

 ﹤ ﹫﹞︀ران ﹋﹞︐︣︋   ︋٪38 ،COVID-19  ـــــ﹫﹢ع داد ﹋﹥ در ا︋︐︡ای︫ 

 ﹤  ︋︀﹨ ﹤︐﹁︀ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︺︗︀ی د﹡︡ا﹡︍︫︤ـــــــــ﹊﹩ ﹝︣ا﹨ ︉︴﹞

﹫﹞︀ران  ︫ــــــ︡ت ︑﹢︮ـــــــ﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ COVID-19 ر﹁︐︀ر︋ 

 ︹︣ار داده و ︑﹢ز﹇ ︣﹫︔︃︑ ️︑ ︧ــــــــــــــ﹫︀ر د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ را︋ 

︡ت ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️.   ︫﹤ ا︠︐﹑﹐ت د﹡︡ان︋ 

﹫﹢ع و︣وس ﹋︣و﹡︀ ﹡︧ـــــــــ︊️ ︻﹀﹢﹡️ ﹨︀ی د﹡︡ان و  ﹇︊﹏ از︫ 

︺︡ از ﹨﹞﹥ ﹎﹫︣ی ا﹟ و︣وس  ﹢د ﹋﹥ ا﹟ ر﹇﹛︋  د﹨︀ن ۵1 در︮︡︋ 

ــــ︣︐︺︀﹟ ︻﹙﹏ ﹝︣ا︗︺﹥  ︋﹥ 71٫9 در︮ـــ︡ ا﹁︤ا︩ دا︫ــــ️.︫ 

︣ی ا︎﹫﹊︀ل،  ︀﹜︌ د﹡︡ان،︎  ﹥ اورژا﹡︦، ︲ـــــــــ︀︺︀ت︎  ︋﹫﹞︀ران︋ 

︀ ﹋︀﹨︩ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، آ︨﹫︉  ︨﹙﹢﹜﹫️ ︀ آ︋︧ــــ﹥ ا︨️.︋ 

﹫﹞︀ران ︾﹫︣   ︋﹟﹫  ︋﹟در ا .️﹁︀ ︩﹨︀﹋ ٪10٫۵ ﹤ د﹡︡ان از ٪1۴٫2︋ 

 ︩﹨︀﹋ COVID-19 ع﹢﹫ ﹥ ﹇︊﹏ از︫  ﹁﹢ری 70 در︮︡ ﹡︧ـــــ︊️︋ 

﹢ا﹨︡ی و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝︺︐﹆︡ ا︨ـ️ در   ︫﹟︀︋︣ا﹠ ︀﹁︐﹥ ا︨️،︋ 

︣ای  ︦ از COVID-19 ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــ️ ︑﹆︀︲ــــ︀ی ﹝︣دم︋  دوران︎ 

.︡︋︀ ︩︡ت ا﹁︤ا  ︫﹤ ︠︡﹝︀ت د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩︋ 

﹫︪﹍﹫︣ی از ︻﹀﹢﹡️ ﹫﹞︀ر و︎   ︋️︣︡﹞

﹫︪﹠︀د داد ﹋﹥  ا﹡︖﹞﹟ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ آ﹝︣﹊︀ در 1۶ ﹝︀رس 2020︎ 

﹫︀﹡︡از﹡︡   ︋﹅﹢︺︑ ﹤ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊︀ن ﹨﹞﹥ روش ﹨︀ی ا﹡︐︀︋﹩ را︋ 

و ﹁﹆︳ در﹝︀ن اورژا﹡︦ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ را ارا﹥ د﹨﹠︡.

︾︣︋︀﹜﹍︣ی از راه دور

 ︀ ︀ران ﹝︪ــــــ﹊﹢ک﹝﹫  ︋﹩︀︨︀﹠ ︣ای︫  ︾︣︋︀﹜﹍︣ی او﹜﹫﹥ ︑﹙﹀﹠﹩︋ 

آ﹜﹢د﹎ـ﹩ ا︐﹞︀﹜ــ﹩ COVID-19 ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡︡ از راه دور در ﹨﹠﹍︀م 

 ﹤ ـــ﹀︣︋  ـــ︀︋﹆﹥︨  ـــ﹢ا﹐ت︨  ــ﹢د.︨  ︑︺﹫﹫﹟ و﹇️ ﹝﹑﹇︀ت ا﹡︖︀م︫ 

﹫﹞︀ری ︑﹠﹀︧ـــ﹩   ︋﹜﹑︻ و و︗﹢د COVID-19 ﹤ ﹝﹠︀︵﹅ آ﹜﹢ده︋ 

 ﹉ ︣﹨ ﹤  ︋️︊︓﹞ ︀︨ـ  ︎.︫︡︀ ︣﹁﹥ و ︑︉︋   ︨︡﹠﹡︀﹞ (FRI) دار ︉︑

﹡﹍︣ا﹡﹩ او﹜﹫﹥ و  ـ﹢د ﹢ال ﹝﹩︫   ︨︩ا﹁︤ا ︒︻︀ ﹢ال︋   و از ا﹟ دو︨ 

 ﹤ ︣ای دو ﹨﹀︐﹥︋  ﹝︣ا﹇︊️ ا﹡︐︀︋﹩ د﹡︡ا﹡︍︫︤ــــ﹊﹩ را ︡ا﹇﹏︋ 

.︡︡از﹡︀﹫  ︋﹅﹢︺︑

﹫﹞︀ر ︎︣و︑﹊﹏ ارز︀︋﹩ و ﹝︣ا﹇︊️ از︋ 

 ﹉ ،︹﹞︀︗ ﹩﹊︫︤ـــــــــــــــــــ  ︎﹤︙︣م ︑︀ر﹁ ﹉ ︡︀ ︋﹫﹞︀ران︋ 

︨︪︣ـ﹠︀﹝﹥   ︎﹉ ﹩︋︀و ارز COVID-19 ︎︨︪︣ـ﹠︀﹝﹥ ︾︣︋︀﹜﹍︣ی

.︡﹠﹠﹋ ︣ اورژا﹡︦ وا﹇︺﹩︎ 

 ﹅︣︵ ︀ر را از﹝﹫ ︡ن︋  ︀︡ در︗﹥ ︣ارت︋  د﹡︡ا﹡︍︫︤ـــــــــــ﹉︋ 

﹠︧ـ﹢ر﹨︀ی   ︨︀  ︋﹩︀﹨ ﹟﹫︋دور ︀ ︡ون ︑﹞︀س ﹫︪ـ︀﹡﹩︋  د﹝︀︨﹠︕︎ 

﹝︀دون ﹇︣﹝︤ ارز︀︋﹩ ﹋﹠﹠︡. در﹝︀﹡︀ی ا﹡︐︀︋﹩ د﹡︡ا﹡︍︫︤ـ﹊﹩ 

 38 ︀) ️︀﹡از 100٫۴ در︗﹥ ﹁︀ر ︩﹫  ︋︉︑ ︀ ﹫﹞︀ران︋  ︋ـــــــــ︣ای︋ 

 ﹤  ︡︀︡ا﹇﹏︋  ﹫﹞︀ری ︑﹠﹀︧﹩︋   ︋﹜﹑︻ ︀ ︣اد) و﹍﹫︐﹡︀ در︗﹥︨ 

.︡︐﹁︀﹫  ︋﹅﹢︺︑ ﹤ ﹝︡ت 3-2 ﹨﹀︐﹥︋ 

۴8



﹫﹞︀ر و ﹨︣﹎﹢﹡﹥  ︮﹢رت ABHR ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹫︪ــ﹢د. ﹇︊﹏ از ﹜﹞︦︋ 

︡ن  ︀ ﹝︀︺︀ت︋  ︺︡ از ︑﹞︀س︋  ︻﹞﹏ ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن ︀ آ︨ــــــــ︍︐﹫﹉ و︋ 

 ︡︀ ︡ا︫ـ️ د︨ــ️︋  ﹫﹞︀ر،︋  ﹫﹞︀ر و ﹜﹞︦ ﹝﹫︳ ا︵︣اف︋   ︋︦﹝﹛

﹢د. ا﹡︖︀م︫ 

(PPE) ﹩︭  ︫️︸︀﹀ ︤ات﹫︖︑

در ︵﹩ ا﹇︡ا﹝︀ت د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩، ﹎︧ـ︐︣ش ﹝﹫﹊︣وار﹎︀﹡﹫︧ـ ﹛﹨︀ی 

 ️﹋︣ ﹉ـــ﹢رت د﹡︡ا﹡︍︫︤ـــ ـــ﹞️︮   ︨﹤ ﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه︋  د﹨︀ن︋ 

﹨︀ی   ️ ﹫﹠﹩ ﹋﹥ ﹇︧ـــــ﹞ ﹥ و︥ه در ︪ــــ﹛ ﹨︀ و ا︵︣اف︋   ︋︡﹠﹊﹫﹞

﹙﹢ک   ︋﹉ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ PPE .︡﹠︐︧ــــــ﹨ ︀︐﹡﹢﹀︻ ا︨︀︨﹩ ا﹡︐﹆︀ل

︴︣ات ا︐﹞︀﹜﹩ آ︣و︨﹙︀ی ︑﹢﹜﹫︡  ﹫︪ــــ︐︣︠  ︣ا︋︣︋  ﹋︀رآ﹝︡ در︋ 

︫︡ه از ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹏ ا︖︀د ﹋﹠︡.

 ﹩﹠﹫﹛︀ ــــــــــ﹢رت: ا︔︊︀ت︋  ︻﹫﹠﹉ ﹨︀ی ﹝︀﹁︶ و ﹝︀﹁︶ ﹨︀ی︮ 

﹥ را︐ـ﹩  و︗﹢د دارد ﹋﹥ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹇︴︣ات ︻﹀﹢﹡ـ﹩ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡︋ 

︋﹥ ا︎﹫︐﹙﹫﹢م ﹝﹙︐﹞﹥ ا﹡︧︀ن ﹞﹙﹥ ﹋﹠﹠︡، ﹝﹫︐﹢ان COVID-19 را 

﹢︫︀﹡﹠︡ه ︪ــــ﹛ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋︣د.   ︎﹩︵︀﹞ ︪ـــ︀﹨︀ی︾ ︀ در ︑﹞︀س︋ 

 ︶﹁︀﹞ ︀ ︶﹁︀﹞ ︀ی﹊﹠﹫︻ از ︡︀ ︋﹠︀︋ـــ︣ا﹟ در ︵﹢ل در﹝︀ن︋ 

﹆︀︀ی  ﹢د ︑︀ ︪ـــــ﹛ ﹨︀ را از ﹝﹢اد آ︣و︨﹏ و︋  ︮﹢رت ا︨︐﹀︀ده︫ 

ـــــ︡ه در ︵﹢ل در﹝︀ن د﹡︡ان ﹝︀﹁︷️ ﹋﹠︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟   ︫︡﹫﹛﹢︑

﹢د. ﹫﹞︀ران ︲︡ ︻﹀﹢﹡﹩︫  ﹫﹟ و︤️ ﹨︀ی︋   ︋︡︀︋

﹫﹞︀ر  ــ﹢رت: ﹨﹠﹍︀م ﹋︀ر در ﹁︀︮ـــ﹙﹥ ﹋﹞︐︣ از 1 ﹝︐︣ از︋  ﹝︀︨ــ﹉︮ 

ـ﹢د.   ︡︀︋﹉ ﹝︀︨﹉ ︵︊﹩ (﹝︀︨﹉ ︗︣ا ﹩︀ روش) ا︨ـ︐﹀︀ده︫ 

︀ ﹝﹢ارد ﹝︪ــ﹊﹢ک  ﹨﹠﹍︀م ا﹡︖︀م در﹝︀ن ا︲︴︣اری د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩︋ 

︀﹐︑︣ی از ﹀︀︸️ ︑﹠﹀︧ـ﹩ در ﹡︷︣   ︋︴  ︨︡︀  ︋COVID-19 ﹤︋

︀ ا︨︐︀﹡︡ارد   ︋﹅︋︀︴﹞ EU FFP3 ︀ید ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹠﹀︧ـــــ﹢  ︫﹤︐﹁︣﹎

﹫﹞︀ر در ︵﹢ل در﹝︀ن ﹁﹢ری  1۴9 ارو︎︀ (EN149). ا﹎ـــــــــــــــــــ︣︋ 

︡ه   ︫︡﹫︃︑ ︀ ︪ــــــــــــــــــــ﹊﹢ک﹞ COVID-19 ﹤ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩︋ 

︀﹐︑︣ی از ا﹞﹠﹩ ︑﹠﹀︧ـــــــــــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ د︨︐﹍︀﹨︀ی   ︋︴︨،︫︡︀︋

 (EN 149) ︀︎ا︨︐︀﹡︡ارد 1۴9 ارو ︀  ︋﹅︋︀︴﹞ EU FFP3 ﹩︧ـــــــــ﹀﹠︑

ا︨️.

﹤از رو ﹏︊﹇ ﹤﹢ د﹨︀ن︫ 

︣ای ﹋︀﹨︩ ﹡︧ــــــــــــــــــــــــــــ︊️   ︋︀︫رو ﹟︣︑︡﹞از ﹋︀رآ ﹩﹊

 ﹏︊﹇ ﹤﹢ ﹢را﹋﹩ ، د﹨︀ن︫  ﹝﹫﹊︣وار﹎︀﹡﹫︧ــ﹛ ﹨︀ در آ︣و︨﹙︀ی︠ 

از ︻﹞﹏ ا︨ـ️. ︵︊﹅ ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ﹝︐︀ ︑﹢︨ـ︳ ﹝︀رو﹩، د﹨︀ن 

ـ︀﹝﹏ ﹋﹙︣﹨﹍︣﹚﹋ ،(CHX) ﹟︡︤︡ ا︨ـ︐﹫﹏  ︫﹢﹥ ﹇︊﹏ از ︻﹞﹏︫ 

 ︩﹨︀﹋ ﹤ ︎﹫︡︣﹠﹫﹛ (CPC) و رو︾﹟ ﹨︀ی ا︨ـــــ︀︨ـــــ﹩ ﹝﹠︖︣︋ 

﹝︐﹢︨  ︳ units ۶8٫۴ وا︡﹨︀ی ︑︪ــ﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹋﹙﹠﹩ (CFU) در 

﹢﹥ ﹇︊﹏ از ︻﹞﹏  ︡. ا﹎︣﹥ ︑︃︔﹫︣ د﹨︀ن︫  آ︣و︨﹙︀ی د﹡︡ا﹡﹩︫ 

︡ا︫ـــ️  ︀︡ از ﹝︀︨ـــ﹉ ︗︣ا﹩ ا︨ـــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ و︋  ︋﹫﹞︀ران︋ 

 ︀ ﹤﹁︣ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ﹨﹠﹍︀م︨  ︑﹠﹀︧﹩ ﹝﹠︀︨︉ را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡،︋ 

﹢د   ︠﹩﹠﹫ ﹢︫︀﹡︡ن د﹨︀ن و︋  ︣ای︎  ︻︴︧ـــ﹥ از د︨︐﹞︀ل ﹋︀︾︢ی︋ 

.︡﹡︤︣ ︀﹁️ را دور︋   ︋︦︍ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ و︨ 

︣ای ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن و ︲ــــــــــــ︡ ︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن  ا︑︀﹡﹢ل 70 در︗﹥︋ 

﹢ن ، د﹝︀︨﹠︕ و ...)  ︫︤﹊﹩ (د﹋﹞﹥ ﹨︀ی ﹁︪ـــــــــ︀ر︠  ﹨︀ی︎   ️ ﹫﹋

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.

 ﹤ ﹢د را ﹇︣﹡︴﹫﹠﹥ ﹋﹠﹠︡ و︋  ﹫﹞︀ران ︑﹢︮ــــــــ﹫﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥︠   ︋﹤︋

 COVID-19 ﹤ ︴︣ ا︋︐﹑︋  ﹢د ا︵﹑ع د﹨﹠︡ ︑︀ از︠  ︎︫︤ـــــــــ﹉︠ 

︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡.

﹩در﹝︀ن دارو

﹫﹢︑﹫﹉ ﹨︀ و ︀ ﹝︧ــ﹊﹟  ︤﹎ ﹉﹠﹥ در﹝︀ن دارو﹩ ︑﹢︨︳ آ﹡︐﹩︋ 

 ﹤ ︡ه COVID-19 ا︨️ ﹋﹥︋   ︫︡﹫︃︑ ︀ ︋︣ای ﹝﹢ارد ﹝︪ـــــــ﹊﹢ک

﹫﹞︀ری ﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹢رم و  ︣ای︋  در﹝︀ن ﹁﹢ری د﹡︡ا﹡︍︫︤ــ﹊﹩︋ 

︀ درد د﹡︡ان ﹡﹫︀ز دار﹡︡. ا﹟ روش ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــــــــــــ️ ﹝﹢︗︉ 

︫︤﹊︀ن د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ ﹁︣︮️   ︎﹤ ﹢د و ﹝︡︑﹩︋   ︫﹜﹑︻ ﹟﹫﹊︧ـ︑

︣ای ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹇︊︐︀ی د﹡︡ا﹡︍︫︤ــــــ﹊﹩  ︣﹡︀﹝﹥ ای︋   ︋︀︑ ︡﹨︡﹫﹞

ـــ﹫﹢ع ︻﹀﹢﹡️ ارا﹥ د﹨﹠︡. ﹝︖﹙﹥  ﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨ـــ︀﹡︡ن︫  ︋︣ای︋ 

﹥ ︗︀ی  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︧ــــــــ﹊﹟︋  ︎︫︤﹊﹩ ا﹡﹍﹙﹫︦ ا︨︐︀﹝﹫﹠﹢﹁﹟ را︋ 

﹥ ﹢︖︑ COVID-19ـ︤ ﹋ــ︣د  ﹫﹞︀ران آ﹜﹢ده︋  ـ︣ای︋  ا︊﹢︎ـ︣و﹁﹟︋ 

︡ن   ︋﹩﹠﹝︧ــــــ︐﹛ ا﹫ ز︣ا ا︊﹢︎︣و﹁﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ︻﹞﹙﹊︣د︨ 

︑︡ا︠﹏ ا︖︀د ﹋﹠︡.

د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی در﹝︀ن د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩

 ︀ ︪ــــ︣و﹡︡ه ﹁︱ـــــ︀ی ﹁︀︫﹫︀ل﹫ ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹝︀﹡﹠︡ ︻﹀﹢﹡️︎ 

﹥ در﹝︀ن ﹁﹢ری  ﹥ د﹡︡ان و آ﹜﹢﹢﹐ر ﹇︴︺︀ً ﹡﹫︀ز︋  ︲ـــــــــــــ︣︋﹥︋ 

︡ه   ︫︡﹫︃︑ ︀ ︣ای ﹝﹢ارد ﹝︪ـــــــــــ﹊﹢ک د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩ دار﹡︡.︋ 

 ︣د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ز ︡︀ ﹋﹢وید︐﹞ ، 19︭ـ︭ــ︀ن د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩︋ 

.︡﹡︣﹫﹍ را در ﹡︷︣︋ 

︋︡ا︫️ د︨️

︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از  ︧ـــــــــــــ︐﹟ د︨️︋  ا﹋﹠﹢ن ﹝︣دم از ا﹨﹞﹫️︫ 

﹫︪ــــ︐︣ی دار﹡︡. ︵︊﹅ ﹡︷︣  ︻﹀﹢﹡︐︀ی ︀د ︑﹠﹀︧ــــ﹩ آ﹎︀﹨﹩︋ 

︀ ﹝︀﹜︩ د︨ـ️   ︋︀︐︨︣دن د﹋ ︤﹫﹝︑ ﹏﹞︀ ︡ا︫️ د︨️︫   ︋WHO

︀︋﹢ن ا︨️ و ﹨︣ دو ﹋︀را ﹩﹊︧ــــــ︀﹡﹩  ا﹜﹊﹏  (ABHR)︀ آب و︮ 

︡ن  ﹢ن و ︀﹞ ︀︺︀ت︋  ︀ک،︠   ︠︀ ﹥ و︲ـــ﹢ح︋   ︋︀︐دار﹡︡. ا﹎︣ د︨ــ

 ﹟ـ﹢د، در ︾﹫︣ ا ︀︋﹢ن ا︨ـ︐﹀︀ده︫  ︀︡ از آب و︮  ︡ه ا﹡︡︋  آ﹜﹢ده︫ 

۴9



.︨︡︣ ﹥ ︡ا﹇﹏︋   ︋COVID-19 ع﹢﹫  د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊︀ن در ︵﹩︫ 

 ﹩︋︀︐﹡︀ران ا﹝﹫ ︀︡ ﹨﹠﹍︀م ︑ ﹤﹫﹀︣ه و در︋  د﹡︡ا﹡︍︫︤ــــ﹊︀ن︋ 

 ︀﹡آ .︡﹠﹡︀︨︣ ﹥ ︡ا﹇﹏︋  ا︨︐﹀︀ده از ا︋︤ار﹨︀ی ︪︣︠ـــــــ﹩ را︋ 

︣دا︫ــــ︐﹟   ︋︀ ︀﹞︀ی ︑︣﹝﹫﹞﹩ آ︑︣وا︨ــــ︐﹀︀ده از رو︫ــــ ︀  ︋︡︀︋

﹫﹞﹩ ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.  ︫﹩﹎︡﹫︨﹢︎

︴  ︨﹩﹡﹢﹀︻ ︡︲
 ︀ ﹩ ا︔︣︋   ︋︴ـ و︣وس ﹋︣و﹡︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ️ در د﹝︀ی ا︑︀ق روی︨ 

︣ا︳ ﹝︣︵﹢ب ︑︀ 9 روز ز﹡︡ه   ︫﹤ ﹫︪ـــــ︐︣ ﹡︧ـــــ︊️︋   ︋﹫︗︣︑

︴﹢ح  ︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥︨   ︋︡︀  ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨ ﹩﹠﹫﹛︀ ︋﹞︀﹡︡. ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋ 

ـــــ︡ه ︻﹙﹫﹥   ︫︡﹫︃︑ ﹩︀﹫﹝﹫ـــــ ︀ ا︨ــــ︐﹀︀ده از ﹝﹢اد︫  ︋﹩ ا︔︣ را︋ 

︣ای ﹋︀﹨︩  ︪ــــــــ﹉︋  COVID-19 ︲︡ ︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣ده و از ︗﹢︠ 

 ﹩﹡﹢﹀︻ ︡︲ ﹟﹫﹠ .︡﹠﹠﹋ ا︨︐﹀︀ده nCoV-︧ـــــــــ︐︣ش ٢٠١٩﹎

︣ا﹋︧ــــــــــ﹫︡  ︀﹝﹏ ۶2-71٪ ا︑︀﹡﹢ل ، ٪0٫۵︎   ︫﹩︴ ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی︨ 

ـــ︡﹛ ا︨ــــ️.   ︨️︣﹚﹋﹢︍﹫﹨ (︣︐﹫﹛ 1 ﹎︣م در) ٪︡روژن و 0٫1﹫﹨

ــــ﹢د،  ︀ک︫  ــــ︴﹢ح ﹋︀﹝﹑ً︎   ︨︡︀ ﹫﹞︀ر ،︋   ︋️︤︀ر و ︎︦ از ﹨︣︋ 

﹝︭﹢︮︀ً در ا︵︣اف ﹝﹏ ﹨︀ی ︻﹞﹏.

﹩﹊︫︤ د﹁︹ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی︎ 
︫︤﹊﹩ ︀وی ︑︖﹫︤ات ﹝ ﹩︐︷﹁︀﹊︊︀ر ﹝︭︣ف  ︎︧﹞︀﹡︡ه ای︎ 

 ﹏﹢︑ ﹩﹊︫︤ــــ ﹥ ا﹡︊︀ر ﹡﹍︡اری ﹝﹢﹇️ ﹝︣﹋︤︎   ︋ً︀︺︣ـــ  ︨︡︀︋

 ︀  ︋﹅︋︀︴﹞ ︡︀ ــ﹢﹡︡. ا︋︤ار و ﹝﹢اد ﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝︖︡د︋  داده︫ 

 ﹏︣︐︨︀زی ا︋︤ار د﹡︡ان ︑﹞﹫︤، ا ︎︣و︑﹊﹏ ︲︡ ︻﹀﹢﹡﹩ و ︻﹆﹫﹛︨ 

ـ︡ه   ︫︡﹫﹛﹢︑ ﹩﹍﹡︀ ︫︤ـ﹊﹩ و︠  ﹢د. ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی︎   ︫︶﹀ ️﹇د ︀ و︋ 

︡ه COVID-19 ، ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی   ︫︡﹫︀︑ ︀ در﹝︀ن ﹝﹢ارد ﹝︪ــ﹊﹢ک ︀︋

︀︡ از ﹋﹫︧ــ﹥ ﹨︀ی ز︋︀﹜﹥   ︋.︡﹡﹢ ︎︫︤﹊﹩ ︻﹀﹢﹡﹩ ﹝︧ــ﹢ب ﹝﹩︫ 

 ︴ــ ــ﹢د.︨  ︀ ﹎︣ه “﹎︣دن ︾︀ز” ا︨ـ︐﹀︀ده︫  ︋︀﹜﹫﹠﹩ دو ﹐﹥ زرد︋ 

︀ ا﹜︤ا﹝︀ت د﹁︹ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی   ︋﹅︋︀︴﹞ ︡︀ ﹋﹫︧ـــــــــــــ﹥ ﹨︀ی ز︋︀﹜﹥︋ 

﹢د. ︧︣︉ ﹎︢اری و د﹁︹︫   ︋﹩﹊︫︤︎

﹩﹠﹫﹛︀ ︀︨︣ ﹡﹊︀ت︋ 
﹢ا︋﹫︡ه ا﹡︖︀م   ︠️﹛︀ روش را در ﹟در ﹝﹢رد ﹋︪ـ﹫︡ن د﹡︡ان، ا

﹢د. در  ﹫﹞︀ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︫  د﹨﹫︡ ︑︀ از ︻﹞﹏ در د︨︐﹍︀ه ︑﹠﹀︧ـــ﹩︋ 

︦ از ︑﹞︀س  ︣و︑︤ ︗ـ︤ـ﹩ و ︐﹞ ﹏﹞︀﹋ ︀ـ︣ک،︎   ︎︩︀﹞آز ﹟﹫

ـــــــ︀︣ ﹝﹢ارد را در ﹝﹏ ﹋︀ر   ︨﹤ ﹫﹞︀ر د︨ـــــــ️ زدن︋  ︤اق︋   ︋︀︋

︣و︑︤﹨︀ی د﹡︡ا﹡﹩  د﹡︡ا﹡︍︫︤ـــــــ﹊﹩ ﹝︐﹢﹇︿ ﹋﹠﹫︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹢اد︎ 

ــ﹢د  ︣دا︫ـ︐﹥ ﹝﹩︫  ﹫﹞︀ر︋  ﹝︀﹡﹠︡ ︔︊️ ﹡﹫︩ و ﹨︣ آ﹡︙﹥ از د﹨︀ن︋ 

︀︡ ︑﹢︨ـ︳  ︣دا︫ـ️ ﹨︀ و ...)︋  ︣و︑︤ د﹡︡ان ،︋  (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل︎ 

ـ︴ ﹝︐﹢︨ــ  ︳ ︲ــ︡ ︻﹀﹢﹡﹩  ﹉ ﹝︀ده ︲ـ︡ ︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ه در︨ 

ـــ﹢د ︑︀ از ر﹁﹙﹊︦ ﹎﹌  ︀ د﹇️ ا﹡︖︀م︫   ︋︡︀ ︤ا﹇﹩︋  ︫ـــ﹢د. ﹝﹊︩︋ 

﹢د. ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︫ 

︣ا︋︣  در و︣وس ﹋︣و﹡︀ ﹨﹠﹢ز ﹡︀﹝︪ــــــــــ︬ ا︨️، CHX در︋ 

︋︣︠﹩ و︣و︨︀ی ︻﹀﹢﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︡ و︣وس ﹡﹆︬ ا﹞﹠﹩ ا﹡︧︀﹡﹩ 

﹫﹞︍﹙﹊︦ (HSV) و و︣وس ﹨︍︀︑﹫️  (HIV) ، و︣وس ﹨︣︎︨︦ 

﹋︀رآ﹝︡ ا︨️. 

ـــــــــــــ﹢﹥ ﹇︊﹏ از ︻﹞﹏  ﹥ ︻﹠﹢ان د﹨︀ن︫   ︋CHX ٪0٫12 ً︀︊︣﹆︑

﹫﹞︀ر ︻﹢ارض ︗︀﹡︊﹩ د﹍︣ی ﹝︀﹡﹠︡  ـ︡ه ا︨ـ️. ا﹎︣︋  ا︨ـ︐﹀︀ده︫ 

 CPC ︡︀ط را ︑︖︣︋﹥ ﹋﹠︡ ، 0۵/0 در︮ــ﹞ ﹉︣︑ ︀ ز︋︀ن ﹤﹊﹛

.︫︡︀  ︋﹩︊︨︀﹠﹞ ﹤﹠︤﹎ ︡﹡ا﹢︐﹫﹞

راد﹢﹎︣ا﹁﹩
ـــــــــــــــــــــ︣﹁﹥ ︀ ر﹁﹙﹊︦ ﹎﹌ ﹋﹥ ﹨﹠﹍︀م  ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از︨ 

︀︡ از  ︑︭ـــــــــــــ﹢︣︋︣داری دا︠﹏ د﹨︀﹡﹩ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده ا︨️︋ 

︀﹡﹢را﹝﹫﹉  ︀رج د﹨︀﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︡ راد﹢﹎︣ا﹁﹩︎  ︑︭ـــ﹢︣︋︣داری︠ 

︣︑﹢ ﹝︣و︵﹩ (CBCT) ا︨ـ︐﹀︀ده  ︀ ︑﹢﹝﹢﹎︣ا﹁﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی︎ 

﹥ ︑︭ـــــــــــــ﹢︣︋︣داری دا︠﹏ د﹨︀﹡﹩،  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  ︫﹢د. در︮ 

﹢﹡︡ ︑︀ از آ﹜﹢د﹎﹩ ﹝︐﹆︀︵︹ و  ﹢︫︀﹡︡ه︫  ︀︡ دو︋︀ر︎  ︧ــــ﹍︣﹨︀︋ 

﹢د. ︡ن آن ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︫  ︨﹢راخ︫ 

︨︡ ﹐︨︐﹫﹊﹩(را︋︣دم)
﹢د،  ︀︫﹫︡ه ﹝﹩︫   ︎︡﹫﹛﹢︑ ︩﹨︀﹋ ︒︻︀  ︋﹩﹊﹫︐︨﹐ ︡ ا︨︐﹀︀ده از︨ 

︀︡ در ︵﹢ل در﹝︀ن ر︪ـــ﹥ و در د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩   ︋﹉﹫︐︨﹐ ︡ از︨ 

﹥ ا︋︤ار ︪︣︠﹩ ا︨︐﹀︀ده  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  ﹋﹢د﹋︀ن و ︑︣﹝﹫﹞﹩ در︮ 

︣و︑︤  ــ︡ ﹐︨ـــ︐﹫﹊﹩ در ﹨﹠﹍︀م︎  ︫ــ﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده از︨ 

ـ﹢د.  ︀︡ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫  ـ︀زی ︑﹉ ︑︀ج︋  ︗ ️︋︀︔ ﹩︤︀ آ﹝︀ده︨ 

﹙﹀﹩ آ﹝︀ده   ︠﹏ ︣ای︎  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل  ﹉︀︫ـــ﹫﹥ ﹁﹢ق ﹜︓﹥ ای︋ 

 ﹟ا ︣ ﹋﹠﹫︡ ︀ از روش ︑﹆︧ــ﹫﹛ را︋︣دم ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. ︻﹑وه︋ 

COVID- و ﹋︀﹨︩ ا﹡︐﹆︀ل ﹩﹠﹫ ﹢︫ــ︀﹡︡ن︋  ︣ای︎  ︀﹁︐﹟ را︋︣دم︋ 

.︫︡︀ 19 ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹝﹀﹫︡︋ 

ا︋︤ار﹨︀ی ﹊︊︀ر ﹝︭︣ف
︀︡ از  ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از آ﹜﹢د﹎﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏︋  د﹡︡ا﹡︍︫︤ـــــــــ﹊︀ن︋ 

︣﹡﹌، آ﹠﹥ د﹨︀ن و  ︣ای ﹝︓︀ل︨  د︨︐﹍︀﹨︀ی ﹊︊︀ر ﹝︭ــــــ︣ف︋ 

﹢ن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ﹋︀ف ﹁︪︀ر︠ 

︑﹢﹜﹫︡ آ︣و︨﹏ را ﹋︀﹨︩ د﹨﹫︡
﹥ ︻﹠﹢ان  ︀︡ ︑﹢﹜﹫︡ آ︣و︨ــــــ﹏ را ﹋︀﹨︩ د﹨︡.︋  در﹝︀ن ﹝﹢︔︣︋ 

︣ای  ﹫︪ــــــ︐︣ی︋   ︋︣︴ ﹝︓︀ل ا︋︤ار﹨︀ی ا﹜︐︣ا︨﹢﹡﹫﹉ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︠ 

︑﹢﹜﹫︡ آ︣و︨ـ﹙︀ی آ﹜﹢ده ا︖︀د ﹋﹠﹠︡. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا︋︤ار د︨ــ︐﹩ و 

﹉ ﹤ ﹑ک ﹝︧ــــــ﹢ب︋  ︣دن︎   ︋﹟﹫ او﹜︐︣ا︨﹢﹡﹫﹉ ﹨︣ دو در از︋ 

﹢رت د︨︐﹩   ︮﹤ ﹫︪ــــ﹠︀د ﹝﹫︪ــــ﹢د︋  ا﹡︡ازه ﹝﹢﹁﹅ ﹨︧ــــ︐﹠︡︎ 

︺﹑وه ا︨ـــــ︐﹀︀ده از ـــــ﹢﹡︡.︋  ــــ﹫﹆﹏ داده︫  ﹠︡ی و︮  ﹝﹆﹫︀س︋ 

  ︳︨﹢︑ ︡︀  ︋﹤﹁︣︵ ﹤ ︣﹡﹍︀ی︨  ︨︣︣︻️ و︨  ﹨﹠︡︎﹫︧ـــــــ︀ی︎ 
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﹤د﹋︀ن و د﹡︡ان ﹇︣و﹢﹋﹤د﹋︀ن و د﹡︡ان ﹇︣و﹢﹋﹤د﹋︀ن و د﹡︡ان ﹇︣و﹢﹋

 ﹩﹞﹢﹝︻ ️﹞﹑  ︨︀ ﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــــ︐﹆﹫﹛︋  ︨﹑﹝️ د﹨︀ن و د﹡︡ان︋ 

﹋﹢دک در ار︑︊︀ط ا︨️. ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡︪ـــ︀ن داده ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥ در 

︀ ︀﹜︪ــــــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹇︐︭ـــــــ︀دی ر︫︡   ︋﹩︀﹨ اده﹢﹡︀︠

﹢︨ـــ﹫︡﹎﹩ د﹡︡ان ر﹡︕ ﹝﹫︊︣﹡︡.  ︀﹐﹩ از︎  ﹥ ﹝﹫︤ان︋   ︋︡﹠﹠﹊﹫﹞

﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︀﹋﹩ از ا﹟ ا︨ـ️ ﹋﹥ ا︨ـ︐︣س ﹡︀︫ــ﹩ از 

ـ︤اق و  ︀﹐ر﹁︐﹟ ﹝﹆︡ار ﹋﹢ر︑﹫ـ︤و﹜︀ی︋   ︋︉︗﹢﹞ ︀︐﹫︺﹇﹢﹞ ﹟ا

 ︩︨ـ﹫︡﹎﹩ را در د﹨︀ن ا﹁︤ا﹢ ـ︡ه و رو﹡︡︎  ︋︀﹋︐︣︀ی د﹨︀ن︫ 

︣ روی د﹡︡ا﹡︀ی در ︀ل ر︫ــــــ︡ ︑︀︔﹫︣  ﹝﹫︡﹨︡. ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏︋ 

ــ﹑﹝️ ︻﹞﹢﹝﹩  ﹢ا﹨﹠︡ ﹎︢ا︫ـ️، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹫︐﹢ا﹡︨︡   ︠﹩﹀﹠﹞

﹋﹢دک را ﹡﹫︤ ︑️ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار د﹨︡.

 ︣  ︋﹩︋︣﹞ ا﹡︡ ︑︀︔﹫︣ات﹢︑ ﹩﹞ ︿﹚︐﹞ ـــ︴﹢ح ا︨ـــ︐︣س در︨ 

ـ︀﹜︀ی او﹜﹫﹥  ︀︫︡. در︨  ︨﹑﹝️ د﹨︀ن و د﹡︡ان ﹋﹢د﹋︀ن دا︫︐﹥︋ 

﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹨︧ــــــــــــــ︐﹠︡. ا︨︐︣س  ز﹡︡﹎﹩ د﹡︡ا﹡︀ در ︀ل︫ 

︣ رو﹡︡ ر︫ـــــ︡ د﹡︡ا﹡︀ ز︀ن ﹨︀ی ︗︊︣ان ﹡︢︎︀︣ی  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

︋﹍︢ارد و ︑︪ــ﹫︬ ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ و ︻﹑﹛ ا︨︐︣س ﹎︀م ﹡︧ـــ️ 

︀ آن ا︨️. ︗️ ﹝︊︀رزه︋ 

﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی و︗﹢د ا︨︐︣س در ﹋﹢د﹋︀ن:

︋︣ ︵︊﹅ ا︸︀رات ا﹡︖﹞﹟ روا﹡︪ـــــــــ﹠︀︨﹩ آ﹝︣﹊︀ ا︨︐︣س در 

﹋﹢د﹋︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ از ︵︣﹅ ︑︽﹫﹫︣ات ر﹁︐︀ر آ﹡︀ ﹝︪ــــــــــ︀﹨︡ه 

﹎︣دد. ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ا﹟ ا﹝︣ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

﹩ ︔︊︀︑﹩ در ر﹁︐︀ر   ︋︀ ﹩﹆﹚  ︠︕﹋ -1

︣︠︀︫﹍︣ی  ︎︀ ︡ری﹚﹇ ،﹩﹢﹍︾2 - درو

︀زی در ﹎︣و﹨︀ی ︗︡︡ و ︻︡م ا︖︀د  - ر﹁﹫﹅︋  دو︨ـ︐﹩  ﹨︀ی 3

︀︎︡ار 

︣درد ︀ ﹝︺︡ه درد  ︨︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹊︤﹫﹁ ۴ - ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی

﹫︪︐︣ ︀ ﹋﹞︐︣ از ︡ ﹝︺﹞﹢ل در ︵﹢ل روز  ﹢ا︋﹫︡ن︋   ︠-۵

﹩در ︻︀دات ︾︢ا ﹩﹡︀﹎︀﹡ ۶- ︑︽﹫﹫︣ات

︣وز ︻︀د︑︀ی ﹡︀در︨️ ﹞ ︀︣ب.  ︋- 7

      ﹟︡﹛ا︨ـــــــــــــــ︐︣س در ﹋﹢د﹋︀ن را ﹝﹫︐﹢ان ﹋﹠︐︣ل ﹋︣د ا﹎︣ وا

︣ای ﹋﹞﹉ را  ︣ا︳ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋  ﹡︪ـ︀﹡﹥ ﹨︀ را ︑︪ـ﹫︬ د﹨﹠︡ و︫ 

﹢د. ا﹝︣وزه  ﹢ا﹨﹠︡︋  ــ︀﹜﹞︐︣︠  ـ︀د︑︣ و︨  ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡، ﹋﹢د﹋︀ن︫ 

﹫﹞︀ر︀ در ﹋﹢د﹋︀ن ا︨ـ️   ︋﹟︣︐︺︀ ︎﹢︨﹫︡﹎﹩ د﹡︡ان، ﹊﹩ از︫ 

ــــــ﹢د. ﹝︣ا︗︺︀ت  ︡ د﹨︀ن و ︐﹩ درد︫  ﹢ی︋   ︋︒︻︀ و ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

 ﹤ ﹥ د﹡︡ا﹡︍︫︤﹉ او﹜﹫﹟ ﹇︡م در را︨︐︀ی ﹋︧ــ︉ ا︻︐﹞︀د︋   ︋﹜︷﹠﹞

 .️︨︀﹝ ︣ای ﹁︣ز﹡︫︡   ︋،︦﹀﹡

︡ا︫︐﹩ ﹋﹥ در ﹋﹢د﹋﹩ ﹁︣ا ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹫︪ــــ﹢﹡︡ ﹡︐﹫︖﹥  ︻︀د︑︀ی︋ 

︀ر ﹝﹩ آور﹡︡، ا﹎︣ ﹎︀﹨﹩ در ا﹡︖︀م   ︋﹤ ︤ر﹎︧ــــــــ︀﹜﹩︋  ︠﹢د را در︋ 

﹢د ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︧ــــ﹢اک زدن، ا︨︐﹀︀ده از  ︡ا︫️ د﹨︀ن︠  ︻︀د︑︀ی︋ 

ـــــ﹏ ا﹡﹍︀ری       ﹥ د﹡︡ا﹡︍︫︤ـــــ﹉︨  ﹡ د﹡︡ان و ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹠︷﹛︋ 

ـــــــ﹞︀  ︀︫ــــــ﹫︡ ﹋﹥ ﹋﹢د﹋︀﹡︐︀ن از︫  ﹥ ︀د دا︫ــــــ︐﹥︋   ︋︡﹫﹠﹋ ﹩﹞

ا﹜﹍﹢︋︣داری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

:﹤د﹡︡ان ﹇︣و

 ،︡︐﹁︀﹫ ︣ا﹋︧ــ﹫︧ـــ﹛ ا﹎︣ ﹨︣ از ﹎︀﹨﹩ ا︑﹀︀ق︋   ︋︀ ﹤د﹡︡ان ﹇︣و

﹝︺﹞﹢﹐ ا︫ـــــــــــ﹊︀﹜﹩ ا︖︀د ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ ا﹝︀ ا﹎︣ ﹝︣︑︊︀ ﹁︣د د﹡︡ان 

ــــ︀﹫︡﹎﹩ و آ︨ــــ﹫︉  ︀︫ـــ︡، د﹡︡ا﹡︀ د︀ر︨  ﹇︣و﹥ دا︫ـــ︐﹥︋ 

 ︀︊︣﹆︑ .︡︐﹁︀﹫﹞ د﹨︀ن ا︑﹀︀ق ️﹞﹑ ︣ای︨  ﹝﹫︪﹢﹡︡ و ︻﹢ار︲﹩︋ 

١۵ ︑︀ ٣٣ در︮ـــــ︡ از ﹋﹢د﹋︀ن د﹡︡ان ﹇︣و﹥ دار﹡︡. ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ 

﹋﹥ د﹡︡ان ﹇︣و﹥ دار﹡︡ ﹝︺﹞﹢﹐ دو ﹝ـ︣︑︊﹥ در ز﹡︡﹎ـ﹩ ا﹟ ﹋︀ر 

︀ر در دورا﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹫﹢ا﹨﹠︡   ︋﹉ ،︡﹠﹨ـــ︡ت ا﹡︖︀م ﹝﹩ د  ︫﹤ را︋ 

︀ر ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ د﹡︡ا﹡︀ی   ︋﹉ ︀ور﹡︡ و﹫ ـــــــــــــ﹫︣ی در︋  د﹡︡ان︫ 

﹥ ر︫︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︣وع︋  دا﹞﹫︪︀ن︫ 

︦ از ا﹟ دو دوره، ︑︣ک           ︋﹫︪ـــــــــــــــ︐︣ ﹋﹢د﹋︀ن ا﹟ ︻︀دت را︎ 

﹢اب د﹡︡ان ﹇ــــ︣و﹥ دار﹡︡ و  ﹝ـــ﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹋︓ـــ︣ ﹋﹢د﹋︀ن در︠ 

رد︿ ﹡ــــ︊﹢دن د﹡︡ا﹡ ︀︀ ︑﹞︀س ﹡︀﹝ــــ﹠︷﹛ و ︗﹀️ ﹡ـــــ︊﹢دن 

︫︤ـــــ﹊﹩  ﹫﹞︀ری و و︲ــــ︺﹫︐︀ی︎   ︋،﹩﹠﹫︀ ︀﹐﹩ و︎  د﹡︡ا﹡︀ی︋ 

د﹍ــ︣ی ﹝︀﹡﹠︡ ﹋﹞︊﹢د ﹝﹢اد ﹝︽︢ی، ﹋ــ︣﹝﹉ (︋﹫﹞︀ری ا﹡﹍﹙ــ﹩)، 

ـ﹠︀︠︐﹩ آ﹜︣ژی، ا︠︐﹑﹐ت ︾︡د درون ر︤ و ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی روان︫ 
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︣وز د﹡︡ان ﹇︣و﹥ ﹡﹆︩ دار﹡︡ . د﹡︡ان ﹇︣و﹥ در ﹋﹢د﹋︀ن  از ︗﹞﹙﹥ ا︲ـ︴︣اب و ا︨ــ︐︣س در︋ 

︀﹫︡﹎﹩ د﹡︡ان و  ︣درد،︨  ︋﹥ ﹡︡رت ﹝︪ــــــ﹊﹙﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹝︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹢︗︉ درد ﹁﹉،︨ 

﹢د. ا︠︐﹑﹐ت ﹝﹀︭﹏ ﹎﹫︖﹍︀﹨﹩ ﹁﹊﹩︫ 

︣ای د﹡︡ان ﹇︣و﹥ ﹋﹢د﹋︀ن: ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی و︥ه︋ 

﹥ ر︠︐﹢اب ﹋︀﹨︩ د﹨﹫︡. ﹫︩ از ر﹁︐﹟︋  ︭﹢ص︎   ︠﹤ ا︨︐︣س ﹋﹢دک را︋ 

︡ن ︻︱﹑ت ﹋﹢دک ا﹝︐︀ن ﹋﹠﹫︡.  ︫﹏ ︣ای︫  ﹝︀︨︀ژ و ورز︫︀ی ﹋︪︪﹩ را︋ 

 ︀ ︡ن︋  ــ︡ن︋  ﹩ آب︫  ــ﹢︡ رژ﹛ ︾︢ا﹩ ﹋﹢دک ︀وی ﹝﹆︡ار ز︀دی آب ا︨ــ️.︋   ︫﹟﹝︴﹞

 .︫︡︀ د﹡︡ان ﹇︣و﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹨﹞︣اه︋ 

 ﹤د﹡︡ان ﹇︣و ︀آ ︡﹠﹫︊ ︣ر︨ـــ﹩ ﹋﹠︡ و︋  ﹢ا﹨﹫︡ د﹡︡ا﹡︀ی ﹋﹢دک را︋  از د﹡︡ا﹡︍︫︤ـــ﹉︋ 

 .︣﹫  ︠︀ دارد

﹫﹢ه ﹝︣︡️ ا︨︐︣س در ﹋﹢د﹋︀ن:  ︫︡﹠

︠﹠︡︡ن

︫﹠﹫︡ن ﹜︴﹫﹀﹥، ︀ ︑﹞︀︫︀﹋︣دن ﹋︀ر︑﹢﹡︀ی ︠﹠︡ه دار ︋︀︻︒ ا︧︀س آرا﹝︩ ﹋﹢دک ﹝﹩ ︫﹢د.

.﹜﹛︀︨ ﹩︢ا︾ ﹜رژ

.︡﹫﹠﹋ ﹅﹢︪︑ ﹩﹁︀﹋ د﹋︀ن ︑︀ن را ︋﹥ دا︫︐﹟ ︠﹢اب﹢﹋

و﹇️ ﹎︢را﹡︡ن ︋︀ ﹋﹢د﹋︀ن.
  ،︡﹠﹠﹊﹫﹞ ﹩︐︧ــــــ︀س ا︲︴︣اب و ﹡︀راد ا﹢ ︀﹡﹢اده︠  ا﹋︓︣ ﹋﹢د﹋︀ن ﹨﹠﹍︀م ︗︡ا﹩ از ﹝︀در و︠ 

﹍︢را﹡﹫︡ و در ﹝﹢رد ︻﹙﹏ ا︨ــ︐︣س ﹁︣ز﹡︡  ﹢د︋  ︀ ﹁︣ز﹡︡︠  ︀ او﹨︣ روز ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ را︋  ︠﹢د،︋ 
 

﹢د، از ﹝︪ـــــ︀ور ﹝︡ر︨﹥ ︀ روا﹡︪ــــــ﹠︀س ﹋﹞﹉  ︣ای ﹝︣︡️ ا︨︐︣س در ﹋﹢دک︠  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡︋ 

.︡﹫﹠﹋ ️︊︮

︋﹢ا﹨﹫︡.
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﹤ ﹥︨﹩ اف و ﹝︨︡ر ﹥︨﹩ اف و ﹝︨︡ر ︨﹩ اف و ﹝︨︡ر
د﹋︐︣ ﹝﹞︡ر︲︀ ﹝︡رس

 ﹤︀ی ر︀ر﹝﹫︋ ︬︭︑ ق﹢﹁

︡ا﹡﹠︡  ︋︡︀ ﹩ اف︋  ︀ره︨  ︡ا﹡﹠︡آ﹡︙﹥ ﹝︺﹙﹞︀ن در︋   ︋︡︀ ﹩ اف︋  ︀ره︨  آ﹡︙﹥ ﹝︺﹙﹞︀ن در︋ 

︨﹫︧︐﹫﹉ ﹁﹫︊︣و︨﹫︦ ﹫︧️؟︨﹫︧︐﹫﹉ ﹁﹫︊︣و︨﹫︦ ﹫︧️؟

﹩ اف ﹩ اف﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︨  ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︨ 

︡ا﹡﹠︡  ︋︡︀ ﹩ اف︋  ︀ره︨  آ﹡︙﹥ ﹝︺﹙﹞︀ن در︋ 

﹢رت ﹝︐﹀︀وت ا︔︣   ︮﹤ ︭ـ﹩︋  ︨﹫︧︐﹫﹉ ﹁﹫︊︣و︨﹫︦ در ﹨︫︣ 

﹩ اف ﹝﹞﹊﹟   ︨﹤ ︺︱ـــــ﹩ از دا﹡︩ آ﹝﹢زان ﹝︊︐﹑︋  ﹝﹩﹎︢ارد و︋ 

︀︫ــــ﹠︡. در  ︀ص ﹡﹫︀ز دا︫ــــ︐﹥︋   ︠︳ــــ︣ا ﹥ ﹝﹊︀ن و︫  ا︨ـــ️︋ 

 ︡دار ﹤﹋ ﹩﹚︽ ︣ دا﹡︩ آ﹝﹢زان و︫  ﹫﹞︀ری︋  ︭︠ـــــ﹢ص ︑︀︔﹫︣︋ 

︀﹡﹢اده و  ـــــــــ﹞︀، دا﹡︩ آ﹝﹢زان،︠  ﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ︣ا ﹋﹥︫  آ﹎︀﹨﹩︎ 

ــــ︣ا ︳︀د﹎﹫︣ی   ︫︣﹍︡﹝﹨ ︀ری﹊﹝﹨ ︀ ﹝︡ر︨ــــ﹥ ﹝﹩︑﹢ا﹡﹫︡︋ 

ـ﹩ اف ﹋﹥  ﹝﹠︀︨︉ و ﹝︓︊︐﹩ ﹁︣ا﹨﹛ آور︡. ﹐زم ا︨️ در ﹝﹢رد︨ 

 ︣﹍︣اس و د﹊﹡︀  ︎،﹤︣د ر﹊﹚﹝︻︣ ﹉ ا︠︐﹑ل ژ﹡︐﹫﹊﹩ ا︨ـ️ و︋ 

 ﹟ا ︀ ︡ن ا︔ـ︣ ﹝ـ﹩﹎︢ارد و ﹡﹢ه در﹝︀ن و ز﹡︡﹎ــ﹩︋  ار﹎︀ن﹨︀ی︋ 

.︡﹫︫︀ ︋﹫﹞︀ران ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︀︨︊﹩ دا︫︐﹥︋ 

︨﹫︧︐﹫﹉ ﹁﹫︊︣و︨﹫︦ ﹫︧️؟

﹫︩ رو﹡︡ه  ﹫﹞︀ری ژ﹡︐﹫﹉︎   ︋﹉ ︦﹫︨︧ـــــــــــ︐﹫﹉ ﹁﹫︊︣و﹫︨

 ﹩︀﹡ـــــ﹩ اف ︑﹢ا ︀ ︻﹀﹢﹡️﹨︀ی ﹝﹆︀وم ر﹢ی ا︨ــــ️.︨  ﹨﹞︣اه︋ 

﹡﹀︦ ﹋︪ــــــــ﹫︡ن را در ︵﹢ل ز﹝︀ن ﹝︡ود ﹝﹩﹋﹠︡ و در ا﹁︣اد 

︀︻︒ ا︖︀د ﹝﹢﹋﹢س ︧ــــــــــ︊﹠︀ک و  در﹎﹫︣، ﹉ ژن ﹝︺﹫﹢ب︋ 

︀﹡﹊︣اس و د﹍︣ ا﹡︡ام﹨︀ ﹝﹩︫﹢د. ﹝﹢﹋﹢س  ︲﹫﹛ در ر﹥ ها،︎ 

︣ای  ︣ ﹋︣ده و ﹝﹏ ﹝﹠︀︨ـــــــ︊﹩︋   ︎︀﹨ ﹤را در ر ﹩راه﹨︀ی ﹨﹢ا

﹥ آ﹡︀ آ︨ـ﹫︉ ︗︡ی وارد ﹋︣ده و  ︑︖﹞︹ ﹝﹫﹊︣وب﹨︀ ﹝﹩︫ـ﹢د و︋ 

︀﹡﹊︣اس ﹝﹢﹋﹢س از آزاد  ️ ﹝﹩﹋﹠︡ و در︎  ﹡﹀︦ ﹋︪ــ﹫︡ن را︨ 

︣ای ﹨︱ـــــ﹛ و ︗︢ب ︾︢ا ︑﹢﹜﹫︡  ︫︡ن آ﹡︤﹛ های ﹎﹢ار︫﹩ ﹋﹥︋ 

﹝ ﹩︫﹢﹡︡ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩﹋﹠︡.

﹩ اف ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︨ 

 .︡﹠︫︀ ﹩ اف ﹝﹩︑﹢ا﹡﹠︡ ︑﹠﹢︻﹩ از ﹡︪ـــــــ︀﹡﹥ ها دا︫︐﹥︋  ا﹁︣اد︨ 

 ،︳﹚  ︠︀ ـــــ︣﹁﹥ ﹨︀ی ﹝﹊︣ر ﹨﹞︣اه︋  ـــــ﹢ر،︨   ︫﹩﹚﹫ ︎﹢︨ـــــ️︠ 

ـــــ︀﹝﹙︍﹠﹢﹝﹢﹡﹩، ︑﹠﹍﹩ ﹡﹀︦، ﹋﹠︡ی  ︻﹀﹢﹡︐︀ی ﹝﹊︣ر ر﹢ی︫ 

 ،﹩︋︣ ︹﹁ب، د﹢ ر︫︡ ︀ ︻︡م وزن ﹎﹫︣ی ︻﹙﹩ ر︾﹛ ا︫ـ︐︀ی︠ 

﹢د. ︣︖﹛، ﹝︪﹊﹏ در د﹁︹، ﹡︀︋︀روری و...︫  ﹝︡﹁﹢ع︎ 

︑︪﹫︬ و ژ﹡︐﹫﹉︑︪﹫︬ و ژ﹡︐﹫﹉︑︪﹫︬ و ژ﹡︐﹫﹉

﹩ اف  ﹫﹞︀ری ژ﹡︐﹫﹉ ا︨️. ا﹁︣اد︨   ︋﹉ ︦﹫︨︊︣و﹫﹁ ﹉﹫︐︧﹫︨

︡ر و  ﹥ ارث ﹝﹩︋︣﹡︡، ﹊﹩ از︎  ﹩ اف را︋  دو ﹋︍﹩ از ژن ﹝︺﹫﹢ب︨ 

 ︡︀﹉ ژن ﹝︺﹫﹢ب دا︫ــــــــ︐﹥   ︋︀﹝︐ ﹟︡﹛︀در. وا﹞ ︣ی از﹍د

ـــ﹩ اف را  ﹥ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︑﹠ ︀﹉ ﹋︍﹩ از ژن ﹝︺﹫﹢ب︨  ︋︀︫ـــ﹠︡،︋ 

︣ای  ﹫﹞︀ر ﹡﹫︧ــــ︐﹠︡.︋  ︀︫﹠︡ ﹡︀﹇﹏ ﹝﹩﹎﹢﹠︡ ا﹝︀ آن﹨︀︋  دا︫︐﹥︋ 

ـــ﹢رت ا︨ـــ️، ٢۵   ︮﹟︡ ــ﹩ اف︋   ︨﹤︙ ــ︀﹡︦︋   ︫﹏﹇︀﹡ ﹟︡﹛وا

︀︫ـ︡ (١ از ۴)، ۵٠ در︮ــ︡  ـ﹩ اف︋   ︨﹤︙ در︮ـ︡ ا︐﹞︀ل دارد︋ 

﹩ اف ﹡﹫︧ــــــ️ (١از ٢)، ٢۵ در︮︡ ا︐﹞︀ل  ﹡︀﹇﹏ ا︨️ و﹜﹩︨ 

﹩ اف (١از ۴). ︀︫︡ و ﹡﹥︨   ︋﹏﹇︀﹡ ﹤﹡ ﹤︙ دارد︋ 

 ﹤ ﹩ اف دارای ﹉ ︻﹞﹙﹊︣د ︾﹫︣ ﹡︣﹝︀ل ا︨ـ️ ﹋﹥︋  ژن ﹝︺﹫﹢ب︨ 

ــــــ﹩ اف  ﹫︩ از ٢٠١۵ ﹡﹢ع ︗︩ در︨   ︋.︡﹠﹢﹎﹩﹞ ︩︗ آن

 ﹟تر ︕را ︀﹠︀ی ژ﹡ــ︐ـــ﹫﹉ ︑ـــ﹨ ︩︀﹞و︗﹢د دارد و ا︾﹙︉ آز

 ،︩︀﹞ا︨ــ️ آز ﹟﹊﹝﹞ ﹟︀︋︣ا﹠ ︣ر︨ـ﹩ ﹝﹩﹋﹠︡،︋  ︩  ﹨︀ را︋  ︗

 ︀ ﹫︩ از ٣٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣︋  ︋﹫﹞︀ری ﹋﹥ ﹡︀﹇﹏ ا︨️ را ﹡︪︀ن ﹡︡﹨︡.︋ 

ـ︀﹜﹥   ︨︣﹨ ︀︊︣﹆︑ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩﹋﹠﹠︡ و ︀﹊︣﹞اف در آ ﹩ ︋﹫﹞︀ری︨ 

 ︀﹊︣﹞داده ﹝﹩︫﹢د. در آ ︬﹫︪︑ اف ﹩  ︨︡︡︗ ︤ار ﹝﹢رد﹊

 ︬﹫︪ـــــــ︑ ﹩﹍﹛︀  ︨٢ ﹟ ﹩ اف ︑︀︨  ︋﹫︩ از ٧۵ در︮︡ ا﹁︣اد︨ 

 ︀ ـــ︀ل ــ﹩اف ١٨︨  ﹫︩ از ﹡﹫﹞﹩ از ︗﹞︺﹫️︨  داده م︫ــ﹢﹡︡ و︋ 

 .︡﹠︐︧﹨ ︣︐︪﹫︋

︡ت و  ﹫︙﹫︡ه ا︨️ و ﹡﹢ع و ﹡︪ـــ︀﹡﹥ ﹨︀ی︫  ﹫﹞︀ری︎   ︋﹉ اف ﹩︨

﹫﹞︀ر د﹍︣ ﹝︐﹀︀وت ا︨ـــ️. ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی  ﹫﹞︀ر ︑︀︋  ︲ــ︺︿ آن از︋ 

 ﹩︐﹞﹑ ﹫﹞︀ری ﹝﹩︑﹢ا﹡︡ در︨   ︋︬﹫︪ـ︑ ﹟ ﹝︐﹙﹀﹩ از ︗﹞﹙﹥︨ 

ـــ﹩ اف در  ︀︫ـــ︡. ا﹁︣اد︨  ﹫﹞︀ری ︑︀︔﹫︣ دا︫ــ︐﹥︋  ا﹁︣اد و دوره︋ 

﹥ ︻﹀﹢﹡️﹨︀ی  ︡ن︋  ︣ای ﹝︊︐﹑︫  ﹫︪ــــــــ︐︣ی︋   ︋︣︴ ﹝︺︣ض︠ 

︀︫﹠︡ ز︣ا ﹝﹢﹋﹢س ︾﹙﹫︶ و ︧︊﹠︡ه، ز﹝﹫﹠﹥ ر︫︡  ر﹢ی ﹝﹩︋ 

﹝﹫﹊ـــ︣وب﹨︀ را ﹁ـــ︣ا﹨﹛ ﹝ـــ﹩﹋﹠︡. ︻﹀﹢﹡︐︀ی ر﹢ی ﹋﹥ ︾︀﹜︊︀ 

﹩ اف ﹝︪ـــ﹊﹏  ︣ای ا﹁︣اد︨   ︋︡﹡﹢ ︀﹋︐︣ی﹨︀ ا︖︀د ﹝﹩︫   ︋︳︨﹢︑

 ︀ ﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨︀﹡︡ن ︑﹞︀س︋  ︗︡ی و ﹝︤﹝﹟ ﹨︧ـــــــــــــــ︐﹠︡ و︋ 

۵3



در﹝︀ن ﹨︀در﹝︀ن ﹨︀

﹥ ︻︡م ︗︢ب ︾︢ا، ﹝﹢اد  ︀﹡﹊ــ︣اس ﹝﹠︖ــ︣︋  ا︖︀د ﹝﹢﹋﹢س در︎ 

︧ــ︐﹟ ﹝︖︣ای   ︋︀ ﹝︺︡﹡﹩ و ر︫︡ ﹋﹛ ﹝﹩︫﹢د. ﹝﹢﹋﹢س در ﹋︊︡︋ 

 ︒︻︀ ﹩ اف︋  ﹫﹞︀ری ﹋︊︡ی ﹝﹩︫﹢د و در ﹝︣دان︨   ︋︒︻︀ ︮﹀︣ا︋ 

ـ︡. دارو و در﹝︀ن﹨︀ی ︗︡︡ ︵﹢ل دوره  ﹢ا﹨︫︡  ـ︡ن︠   ︫﹜﹫﹆︻

﹟ ا﹁︣اد  ﹫︪ـــ︐︣ ﹋︣ده ا︨️. ا﹝︣وزه︨  ﹩ اف را︋  ز﹡︡﹎﹩ ا﹁︣اد︨ 

 ﹉ـــ︀ل ﹡︤د  ︨۵٠ ﹤ ︀﹐ی ۴٠ و در ﹋︀﹡︀دا︋   ︋﹤  ︋︀﹊︣﹞در آ ﹑︐︊﹞

﹫︣ه ﹋﹠﹠︡ه ا︨️   ︠️﹁︪︣﹫  ︎﹉ ﹟︫︡ه ا︨️. از د﹨﹥ ١٩۵٠ ا

 ﹩دوره ا︋︐︡ا ︀︑ ﹩︐ــ  ︨﹤ ـ﹩ اف︋  ︙﹥ ﹨︀ی︨  ︣ا ﹋﹥ آن ز﹝︀ن︋ 

﹍﹀️ ا﹡﹍﹫︤ در  ﹫︪ـــــــ︣﹁️ های︫   ︎︿︴﹛ ﹤ ز﹡︡ه ﹝﹩ ﹝︀﹡︡﹡︡.︋ 

﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩  ﹩ اف︋  ︧ـ﹫︀ری از ا﹁︣اد︨  ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹝︣ا﹇︊️،︋ 

︀︫ـــ﹠︡،  ــ︽﹏ دا︫ـــ︐﹥︋  ︣و﹡︡،︫  ﹥ ﹝︡ر︨ــ﹥︋   ︋︀︑ ︡﹠﹠﹋﹩﹞ ︣﹝︻

﹫︪ــــ︣﹁️ ﹨︀ی   ︎﹤﹋ ﹩﹛︀ ا﹝︀ در ︡﹡﹢ ︙﹥ دار︫  ازدواج ﹋﹠﹠︡ و︋ 

ـــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز  ﹫﹞︀ری︮   ︋﹟در در﹝︀ن ا ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇

﹫︡ا ﹡︪︡ه ا︨️. در﹝︀ن ﹇︴︺﹩︎ 

در﹝︀ن ﹨︀

﹥ ﹁︣د د﹍︣ ﹝︐﹀︀وت  ــــ﹩ اف از ﹁︣دی︋   ︨﹜﹑︻ ـــ︡ت ﹡﹢ع و︫ 

︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ﹝︪ـــــ︐︣﹋﹩   ︋﹤﹋ ︡﹠ ︣﹨ ﹟︀︋︣ا﹠ ا︨️،︋ 

︀ص ﹨︣ ﹁︣د، ﹝︐﹀︀وت   ︠︳ــ︣ا  ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ و︗﹢د دارد و﹜﹩︋ 

︫︤ـ﹊﹩  ︀ ﹝︣ا﹋︤︎  ﹩ اف ﹡﹫︀ز دار﹡︡ ﹋﹥︋  ︑︖﹢︤ ﹝﹩︫﹢د. ا﹁︣اد︨ 

 ﹉︀ی در﹝︀﹡ـ﹩ ﹁ـ︣دی در ار︑︊︀ط ﹡ـ︤د﹨ ﹤﹞︀﹡︣  ︋️﹁︀︋︣ای در

 ︀  ︋(️︀﹝ ـ﹢رت ﹩ اف ا︣ان ﹇︣ار ا︨ـ️ (در︮  ﹠﹫︀د︨   ︋.︡﹠︫︀︋

︋﹫︩ از ٣٠ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ در﹝︀ن﹨︀ی ︑︭ــ︭ـــ﹩ و و︥ه 

︡﹝︀ت  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹉︑ ﹉︑ ﹤ ــ﹩ اف ارا﹥ ﹝﹩د﹨︡︋  ︋︣ای ا﹁︣اد︨ 

.︡﹠﹋ ﹤زم را ارا﹐

︴﹢ر ﹋︀﹝﹏ ا﹡︖︀م  ــــــ﹩ اف ﹨︣ روزه در﹝︀ن﹨︀ی ز︣ را︋  ا﹁︣اد︨ 

:︡﹠﹨︡﹫﹞

︀رج ﹋︣دن ﹝﹢﹋﹢س   ︠﹤ ︣ای ﹋﹞﹉︋   ︋﹩︧ــ︀زی راه ﹨︀ی ﹨﹢ا﹋︀︎

 ﹤ ︀﹋︧ــ︀زی ﹡﹫︀ز︋  ︺︱ــ﹩ از ︑﹊﹠﹫﹉ ﹨︀ی︎   ︋.︀﹨ ﹤︧ـ︊﹠︀ک از ر

︧ـــ﹫︀ری  ︀﹡﹢اده، دو︨︐︀ن ︤﹫﹁ ︀﹢︑︣اپ دار﹡︡.︋  ﹋﹞﹉ ا﹁︣اد︠ 

ـــ︣ای ︗︡ا﹋ـــ︣دن   ︋﹐︀ ︀ ﹜ـــ︣زش︋  از ا﹁ــ︣اد از ︗﹙﹫﹆﹥ ﹜ـــ︣زان︋ 

︀ز  ︣ای︋  ﹝﹢﹋﹢س ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. دارو﹨︀ی ا︨︐﹠︪ـــــــ︀﹇﹩︋ 

 ﹟س ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫︪ـــــــــــ﹢﹡︡. ا﹢﹋﹢﹞ ︀ ﹩︣دن راه ﹨︀ی ﹨﹢ا﹋

 ،︡﹡﹢  ︫﹩﹞ ︤﹐﹢︊﹡ د︨︐﹍︀ه ﹤﹚﹫︨﹢ دارو﹨︀ ﹝︀︹ ﹨︧ــــــ︐﹠︡ و︋ 

︀ ︻﹀﹢﹡️﹨︀ی  ﹫﹢︑﹫﹉﹨︀﹩ ﹨︧ـــــ︐﹠︡ ﹋﹥︋  ︀﹝﹏ آ﹡︐﹩︋  دارو﹨︀︫ 

︀ز ﹋ـ︣دن راه﹨︀ی ﹨﹢اــ﹩ ﹝ــ﹩﹋﹠﹠︡.      ︋﹤ ر﹢ی ﹝﹆︀︋﹙﹥ و ﹋﹞﹉︋ 

﹥ ︗︢ب ﹝﹢اد ﹝︽︢ی  ︀﹡﹊︣ا︑﹫﹟︋  ﹋︍︧﹢ل﹨︀ی ﹝﹊﹞﹏ آ﹡︤﹛﹨︀ی︎ 

︀ ﹨ــ︣ و︻︡ه ︾︢اــ﹩ و   ︋︀﹨﹏﹝﹊﹞ ﹟ـ﹩ ﹋﹞﹉ ﹝ــ﹩ ﹋﹠﹠︡، ا︑︀﹫

︨ـ﹩ اف ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹢﹜︐﹩   ا︨ـ﹠﹉ ﹨︀ ا︨ـ︐﹀︀ده ﹝﹩︫ـ﹢﹡︡ و ا﹁︣اد

 .︡﹡︣﹫﹎﹩﹞ ︤﹫﹡ ﹟﹫﹞︀︐و

︣ای  ــ︀ز﹝︀ن ︾︢ا و دارو آ﹝︣﹊︀ دو﹝﹫﹟ دارو︋  ـ︀ل ٢٠١۵︨  در︨ 

﹩ اف را ︑︀﹫︡ ﹋︣د. او﹜﹫﹟ دارو ﹋﹥  در﹝︀ن ︻﹙️ ر︪ــــــــ﹥ ای︨ 

ــــ︀ل  ﹢د در︨  ـــ﹩ اف︋  ︣ ﹡﹆︬ ژ﹡︐﹫﹉ ا︮ـــ﹙﹩ در︨  ︑﹞︣﹋︤ش︋ 

 ﹤ ــــــ︡. ورود ا﹟ ﹎︣وه از دارو﹨︀ ﹋﹥ ﹝︺︣وف︋   ︫︡﹫︀︑ ٢٠١٢

﹝﹢دو﹐︑﹢ر CFTR ﹝︺︣وف ﹨︧ـــــ︐﹠︡، ﹡︪ــــــ︀ن ﹝﹩د﹨︡ ﹋﹥ 

 ﹟ــــــ﹩ اف در﹝︀ن ﹝﹩︫ــــــ﹢د. ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩رود ﹋﹥ ا  ︨﹤﹡﹢﹍

﹫﹞︀ران ا︲ــ︀﹁﹥   ︋︣﹝︻ ﹤ ـ︀ل﹨︀︋  ︐﹢ا﹡﹠︨︡  دارو﹨︀ی ﹝﹢دو﹐︑﹢ر︋ 

 ︡︡︗ ︨ـــ︺﹥ در﹝︀ن ﹨︀ی﹢︑ ︣  ︋﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︤﹋ا﹝︣وز ﹝︣ا .︡﹠﹋

﹥ ا﹝﹫︡ روزی ﹋﹥  ﹫﹞︀ران ︑﹞︣﹋︤ دارد︋  ﹫︪︐︣ی از︋  ﹞︀ر︋  ︋︣ای︫ 

﹢د. ﹫︡ا︫  ﹫﹞︀ری︎  ︣ای︋  در﹝︀ن ﹇︴︺﹩︋ 

﹩ اف ︣ای︨  را﹨﹠﹞︀ی ﹝︺﹙﹛︋ 

 ︀︀︫ــــ﹠︡ ﹋﹥ آ ـــ﹩ اف ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــــ️ ﹡﹍︣ان︋  ﹫﹞︀ران︨   ︋﹟︡﹛وا

︀ص  ﹝︡ر︨ـــــــــــــــ﹥ ︀ ﹝︣﹋︤ ﹝︣ا﹇︊️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹡﹫︀ز﹨︀ی︠ 

ــــ﹩ اف ﹝﹞﹊﹟  ︣آورده ﹋﹠﹠︡. دا﹡︩ آ﹝﹢زان︨  ﹁︣ز﹡︫︡ـــ︀ن را︋ 

           .︡﹠︫︀ ︀﹐﹡︪ـــــ︀ن ﹡﹍︣ان︋  ﹟ و︨   ︨﹜﹨ ︀ ﹢دن︋  ا︨️ از ﹝︐﹀︀وت︋ 

﹩ اف  ︙﹥ ﹨︀ی︨   ︋︀ ︀ ﹋︀ر﹋︣دن︋  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹝︺﹙﹛ ﹝﹩︑﹢ا﹡﹫︡︋ 

︡﹨﹫︡ ﹋﹥ ︑︖ــ︣︋﹥  ﹥ وا﹜︡﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن︋  و ﹝ــ︣ا﹋ــ︤ ــ︣﹁﹥ ای︋ 

 ﹤ ـــــــ﹑﹝︐﹩︫ـــــــ︀ن︋   ︨︶﹀ ﹤  ︋﹉﹝﹋ ︀ ︙﹥ ﹨︀ را︋  ︀د﹎﹫︣ی︋ 

﹫﹞︀ری ژ﹡︐﹫﹊﹩ ︑︡︡ ﹋﹠﹠︡ه   ︋﹉ ︨ـ﹩ اف.︡﹫﹡︀︨︣ ︡ا﹋︓︣︋ 

 ﹩︀﹡ا﹢︑ ︣ ﹫﹞︀ری ﹝︧ــــ︣ی ﹡﹫︧ـــــ️ و︋  ز﹡︡﹎﹩ ا︨️.︨  ﹩اف︋ 

 ︒︻︀ ︀د﹎﹫ـ︣ی ا︔ـ︣ی ﹡︡ارد. در ا﹁ــ︣اد ﹝︊︐﹑ ﹉ ژن ﹝︺﹫﹢ب︋ 

 ︣﹍︣اس و د﹊﹡︀  ︎،︀﹨ ﹤︧ــ︊﹠︀ک در ر د آ﹝︡ن ﹝﹢﹋﹢س﹢︗﹢︋

 ﹩ ﹥ ﹝︪ــ﹊﹑ت ︑﹠﹀︧ــ﹩ و ﹎﹢ار︫﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩︫﹢د.︨  ار﹎︀ن﹨︀︋ 

 ﹩ ︺︱ــــــ﹩ از ا﹁︣اد︨  اف در ﹨︣ ﹁︣د ﹝︐﹀︀وت ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋ 

 ﹤ ︺︱ـ﹩ ﹇︀در︋   ︋﹤﹋﹩﹛︀ دار﹡︡ در ﹩︋﹢  ︠﹩﹞﹢﹝︻ ️﹞﹑ اف،︨ 

︴﹢ر ﹝﹠︷﹛ ﹨﹛ ﹡﹫︧ــــــ︐﹠︡ و ﹝︡ود️ ﹨︀ی  ﹝︡ر︨﹥ ر﹁︐﹟︋ 

﹫﹞︀ر و ﹝︣ا﹋︤ ﹝︣ا﹇︊️   ︋﹟︡﹛وا ︀ ︨︐﹩ دار﹡︡. ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥︋ 

︐ــــ︣ از دا﹡︩ آ﹝﹢زان در ار︑︊︀ط   ︋️︀﹝ ـــ︣ای ﹫﹞︀ران︋  از︋ 

.︡﹫︫︀︋

︡︣﹫﹍ ﹩اف و ︑︽ ﹤︢︀د︋  در ﹝﹢رد︨ 

 ﹏︐﹞ ︧ـ︐﹛ ﹎﹢ار︫﹩ را﹫ ﹩ اف ﹝﹢﹋﹢س ﹝﹩︑﹢ا﹡︨︡  در ا﹁︣اد︨ 

﹢د.  ︀︻︒ ﹋﹠︡ی ر︫︫︡  و ﹝︀﹡︹ ﹨︱ـــــ﹛ و ︗︢ب ﹝﹢اد ﹝︽︢ی و︋ 

︀ص را د﹡︊︀ل   ︠﹜رژ ﹉ اف ﹩ ︙﹥ ﹨︀ی︨   ︋﹤︢︽︑ ︋︣ای ر︫︡ و

-﹟﹫﹞︀︐︣ا︑﹫﹉، و﹊﹡︀ ـ︀﹝﹏ آ﹡︤﹛﹨︀ی︎   ︫﹤﹋ ﹩﹝رژ ،︡﹠﹠﹋﹩﹞

︀ دا﹡︩ آ﹝﹢زان و  ︀︫ـ︡.︋   ︋﹩︋︣ و ﹐︀ ﹨︀ و ︾︢ای دارای ﹋︀﹜︣ی︋ 

︎ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︡ر 

۵۴



 ︡﹢ــ ︋﹠﹢︫ــ﹠︡ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︀﹡︹ ﹡﹢︫ــ﹫︡ن ﹝︀︺︀ت ﹋︀﹁﹫﹫﹟ دار︫ 

︣ا ﹋﹥ آب ز︀دی را از د︨️ ﹝﹩ د﹨﹠︡.

﹋﹠︐︣ل و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋︣دن از ︻﹀﹢﹡️

﹩ اف ︑︪ـــــــــــــ﹊﹫﹏ ﹝﹩︫﹢د ︑︖﹞︹  ﹝﹢﹋﹢س ﹋﹥ در ر﹥ ا﹁︣اد︨ 

﹥ ︻﹀﹢﹡️﹨︀ی ︗︡ی ﹝﹩︫﹢د.  ﹫︪ـــ︐︣ و ﹝﹠︖︣︋  ﹝﹫﹊︣وب﹨︀ را︋ 

︴︣ ﹨︧ــــ︐﹠︡ و  ﹫︪ــــ︐︣ در ﹝︺︣ض︠  ﹩ اف︋  در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹁︣اد︨ 

             ︣﹍اف د ﹩ ︭ــــــــــــــ﹢ص ا﹁︣اد︨  ﹝﹫﹊︣و ب﹨︀ را از د﹍︣ان︋ 

︀﹡﹢اده و ﹝︣ا﹇︊︀ن  ﹥ ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑،︠  ـــ﹩ اف︋  ﹠﹫︀د︨   ︋.︡﹡︣﹫﹎﹩﹞

در ﹋︀﹨︩ ﹎︧ــــ︐︣ش ﹝﹫﹊︣و ب﹨︀ در ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه و ﹝︡ر︨﹥ 

﹋﹞﹉ ﹋︣ده و ﹝﹢ارد ز︣ را ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩﹋﹠︡:

 ︡︣﹫﹍ ︣﹝︀ ︀ آ﹡﹀﹢﹐﹡︤ا دار﹡︡ ٢ ﹝︐︣ ﹁︀︮﹙﹥︋  - از ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥︨ 

.﹤︐︧︋︣ ︭﹢ص در ﹝﹫ ︳ ﹨︀ی︨   ︠﹤︋

 ﹅﹢ژل ا﹜﹊﹙﹩ ︑︪ـ ︀ ن﹢︋︀ ︀ آب و︮  ︧ـ︐﹟ د︨️﹨︀︋   ︫﹤ - ﹨﹞﹥ را︋ 

.︡﹫﹠﹋

︺︡ از ا︨ــ︐﹀︀ده از و︨ــ︀﹙﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹝︡اد ︑︣اش،  - د︨ــ️﹨︀ را︋ 

.︡﹫﹢︪ و︀︨﹏ آز﹝︀︪﹍︀ه و ︾﹫︣ه︋ 

﹥ د﹍︣ان ﹡︡﹨﹫︡. ︭﹩ را︋   ︫﹏︀︨و -

ـ︣﹁﹥ ﹋︣دن و  ︣ای︨  ﹥ ا︨ـ︐﹀︀ده از د︨ـ︐﹞︀ل︋  - دا﹡︩ آ﹝﹢زان را︋ 

.︡﹫﹠﹋ ﹅﹢︪︑ ﹤﹛︀︋ز ﹏︴ ا﹡︡ا︠︐﹟ در︨ 

.︡﹠﹠﹋ ﹤﹁︣ - ا﹎︣ د︨︐﹞︀ل در د︨︐︣س ﹡︡ار﹡︡ در درون آر﹡︕︨ 

︣ای ︾﹫︣          ــــــــ﹩ اف︋  در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︻﹀﹢﹡️﹨︀ی ر﹢ی در ا﹁︣اد︨ 

︴︣﹡︀ک   ︠﹩﹚﹫  ︠︀﹫﹁ا ﹩  ︨︣﹍︣ای د ︴︣ ﹡︡ارد ا﹝︀︋   ︠︀﹫﹁ا ﹩︨

 ︣﹍﹞) ︡ـــــ﹩ اف دار ﹫﹞︀ر︨   ︋﹉ از ︩﹫ ا︨ــــ️. ا﹎︣ در ﹋﹑س︋ 

︀ ﹁︀︮ـــ﹙﹥ ﹝﹠︀︨ـــ︉ ﹇︣ار د﹨﹫︡.  ︀︫ــ﹠︡) آن﹨︀ را︋  ا﹠﹊﹥ دو ﹇﹙﹢︋ 

︀︫ــ﹠︡ و  ︀ از ﹨﹞︡﹍︣ دا︫ـ︐﹥︋  ︀︡ ﹁︀︮ـ﹙﹥ ۶︎  ـ﹩ اف︋  ا﹁︣اد      ︨ 

 ︡﹡︣﹫﹍ ﹡︀︊︡ در ﹋﹑س و ا︑﹢︋﹢س ﹝︡ر︨ـ﹥ ﹋﹠︀ر ︡﹊﹍︣ ﹇︣ار︋ 

ـــ﹩ اف را در ﹉ ﹝﹊︀ن   ︨﹤ ﹢دن دو ﹁︣د ﹝︊︐﹑︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ز﹝︀ن︋ 

 .︡﹫﹡︀︨︣ ︋﹥ ︡ا﹇﹏︋ 

ــ﹩ اف را در ﹋﹑س ︗︡ا﹎︀﹡﹥  - ︑︀ ︗︀﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن دارد دو ﹡﹀︨︣ 

﹇︣ار د﹨﹫︡. 

﹢ری آن﹨︀ را ︗︡ا از ﹨﹛ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹫︡. - آب︠ 

ــــــــــ︀﹜﹟   ︨﹏︓﹞ ﹩︀﹨︤ی ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در ﹝﹊︀نر ﹤﹞︀﹡︣ - ︵﹢ری︋ 

.︡﹠︋︀ ر﹢︱ ︿﹚︐﹞ آن﹨︀ در ز﹝︀ن﹨︀ی ︤﹫﹡ ﹉﹫︐︨︀﹠﹝ژ

 ︣﹍︀ر︠﹢ری، ﹇﹀︧ـــــــ﹥ ﹋︐︀ب﹨︀ و ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ و︨﹫﹙﹥ د﹨︀﹡ ︤﹫﹞ -

.︫︡︀  ︋︣﹍︡﹝﹨ اف ︗︡ا از ﹩ ا﹁︣اد︨ 

ــــ︣ای آن﹨︀ ︑︺﹫﹫﹟  ـــ︣ای ﹎ـــ︣﹁︐﹟ دارو︋  - ﹝﹊︀ن﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت︋ 

.︡﹫﹠﹋

ـــ︡ ﹊﹩ از دا﹡︩   ︫︰︣﹞ ــ﹩ اف - ا﹎︣ ﹊﹩ از دا﹡︩ آ﹝﹢زان︨ 

ـ︀﹜﹛ ﹝﹑﹇︀ت دا︫ـ︐﹥   ︨﹩﹝دا︫︐﹟ رژ ﹤ ︣ای ﹋﹞﹉︋   ︋︀﹡و ﹝︀در آ

︀﹝﹏ ا︗︀زه دادن  ︋︀︫﹫︡. ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹩︑﹢ا﹡﹫︡ ا﹡︖︀م د﹨﹫︫︡ 

︣ای ا﹁︤ا︩ ﹋︀﹜︣ی، ︾︢ا و  ︀ر﹨︀︋  ــــــــ﹩ اف ﹋﹥︋  ︙﹥ ﹨︀ی︨   ︋﹤︋

﹥ ﹨︱ـــــــ﹛ ︾︢ا ﹋﹞﹉       ︋︀﹨﹜ ︤﹡آ ︡﹠ ︣﹨ ︡﹡ر﹢ ﹝﹫︀ن و︻︡ه︋ 

︀︻︒ درد و ﹎︀ز  ــــــ﹩ اف︋  ﹝﹩﹋﹠︡ ا﹝︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــــ️ در ا﹁︣اد︨ 

﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥:  ︋︡﹡﹢ ︫﹊﹞﹩ و ا︨︀ل︫ 

.︡﹫﹨︡ ﹥ ︑﹢ا﹜️ را︋  ﹥ ا﹁︣اد︨  ﹩اف ا︗︀زه د︨︐︨︣﹩︋  ︀ر﹨︀︋   ︋-

﹊﹞﹩ دار﹡︡ ︗﹙︉ ︑﹢︗﹥ ﹡﹊﹠﹫︡. ﹥ آن﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹎︀ز︫   ︋-

﹫︣ون ر﹁︐﹟ ا︧︀س آرا﹝︩ ﹋﹠﹠︡. ︣ای︋  - دا﹡︩ آ﹝﹢زان︋ 

﹤﹁︨︣

ـــ︣﹁﹥    ــ﹩ اف از ر﹥ ﹨︀ ز︀د︨  ︀رج ﹋︣دن︨  ︣ای︠  ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

﹩ اف در ﹋﹑س ا︧ــــ︀س  ﹝﹩﹋﹠﹠︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دا﹡︩ آ﹝﹢ز︨ 

:︀  ︋︡﹫﹨︡  ︋﹩︐︧︀س رااو ا ﹤  ︋︀﹝ ︫︣م ﹋﹠︡،︫ 

︀رج از ﹋﹑س.  ︠︀ ا︗︀زه ﹡﹢︫﹫︡ن آب در ﹋﹑س -

ـــــ︣﹁﹥  ــــ﹩ اف ﹝﹢﹇︹︨  ﹥ دا﹡︩ آ﹝﹢ز︨  - ︗﹙︉ ︑﹢︗﹥ ﹡﹊︣دن︋ 

﹋︣دن.

﹥ دا︫︐﹟ د︨︐﹞︀ل و ا︨︐﹀︀ده از آن ﹝﹢﹇︹ ︻︴︧ــ﹥ و   ︋﹅﹢︪ــ︑ -

︨︣﹁﹥ ﹋︣دن.

︴﹏ ز︋︀﹜﹥. - در د︨︐︣س ﹇︣اردادن︨ 

︀ ژل ا﹜﹊﹙﹩ در ﹋﹑س.  ︋︀︐︨ا︗︀زه ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن د -

ورزش

﹩ اف در ﹡﹀︦ ﹋︪﹫︡ن ﹝︪﹊﹏ دار﹡︡ و زود  ﹨︣ ﹠︡ ﹋﹥ ا﹁︣اد︨ 

﹥ ﹋﹠︡ن ﹝﹢﹋﹢س از  ︧︠ـ︐﹥ ﹝﹩︫﹢﹡︡ ا﹝︀ ورزش ﹋︣دن ﹝﹠︷﹛︋ 

︣ای ︑﹠﹀︦ ﹇﹢ی ﹝﹩ ﹋﹠︡. ورزش  ر﹥ ﹨︀ ﹋﹞﹉ و ︻︱ـــ﹑ت را︋ 

﹢د و ﹝﹢ارد  ︀ ﹨﹞︧︀﹐ن ﹝﹩︫   ︋﹜﹛︀ ︋︀︻︒ ار︑﹆︀ ﹁︺﹏ و ا﹡﹀︺︀﹐ت︨ 

﹥ دا﹡︩ آ﹝﹢زان   ︋﹩﹡︡ ︴ ﹝﹠︀︨ـ︉ ﹁︺︀﹜﹫️︋  ز︣ در ا﹡︐︀ب︨ 

:︡﹠﹋﹩﹞ ﹉﹝﹋

︀ آن-  ︋﹤﹋ ﹩︀︐﹫﹛︀︺﹁ ص﹢︭ ︀ دا﹡︩ آ﹝﹢زان و وا﹜︡﹟ در︠   ︋-

.︡﹫﹠﹋ ️︊  ︮︡﹠︐︧﹨ ️را ︀﹨

ــــ︣﹋️  - دا﹡︩ آ﹝﹢زان را در ﹨﹞﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥︫ 

د﹨﹫︡.

﹥ ﹨﹞︣اه  ـ﹩ اف ﹡﹍︣ا﹡﹩ ︗︡ی︋  ︣ای ا﹁︣اد︨  - از د︨️ دادن آب︋ 

﹩ اف ﹨︀، ﹡﹞﹉   ︨︣﹫︾ ﹤ دارد ز︣ا ﹝﹢﹇︹ ︻︣ق ﹋︣دن ﹡︧ــــ︊️︋ 

 ﹅﹢را ︑︪ــــــ ︀﹡ورزش آ ﹟﹫ ︀دی را از د︨️ ﹝﹩ د﹨﹠︡. درز

ـ﹩ ﹝︀︺︀ت در ﹨︣ ٢٠ ︑︀   ︨﹩ ﹥ ﹡﹢︫﹫︡ن ١۵٠ ︑︀ ٣٠٠︨   ︋︡﹫﹠﹋

٣٠ د﹇﹫﹆﹥ و د﹇️ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ﹝︀︺︀ت دارای ﹋︣︋﹢﹨﹫︡رات و ﹡﹞﹉ 

۵۵



﹢د. ﹢﹝﹩ در د﹁︐︣ ﹝︺︀ون ﹝︧︐﹆︫︣  ﹝︡︣ و︨ 

.︡﹫﹠﹋ ﹅﹢︪︑ ︀︐︨د ﹟︐︧  ︫﹤ - ﹨﹞﹥ را︋ 

﹥ ﹝﹫︤، د︨ـــ︐﹍﹫︣ه و  ︀ د︨ــ️ زدن︋  - ﹝﹫﹊︣وب﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 

 ﹩﹠﹫ ﹥ د﹨︀ن، ︪ـــــــ﹛ و︋  ︀ د︨️ زدن︋   ︋︦︍ د﹍︣ و︀︨﹏ و︨ 

.︡﹡﹢  ︫﹏﹆︐﹠﹞

︣﹁﹥، ﹁﹫﹟ ﹋︣دن و ا︨︐﹀︀ده از  ︺︡ از ︻︴︧ــــــ﹥،︨   ︋︡︀  ︋﹤﹝﹨ -

 ︡﹠﹢︪ـ ︀︋﹢ن︋  ︀ آب و︮  ﹢د را︋  د﹍︣ و︀︨﹏ ︻﹞﹢﹝﹩ د︨️﹨︀︠ 

︀︡ ﹨﹞﹫︪ــ﹥  ﹢رد﹎﹩ و آ﹡﹀﹢﹐﹡︤ا︋   ︠︀﹞︣ ︋︭ـ﹢ص در ︵﹢ل︨ 

.︫︡︀ ︮︀︋﹢ن و ژل ا﹜﹊﹙﹩ در د︨︐︣س ﹨﹞﹥︋ 

.︡﹡︣﹫﹍ ︣﹁﹥ ︗﹙﹢ی آن را︋   ︨︹﹇﹢﹞ ︡﹫﹠﹋ ﹅﹢︪︑ را ﹤﹝﹨ -

﹞︀﹡﹠︡ و ﹝﹢﹇︹ ﹡﹀︦ ﹋︪﹫︡ن  - ﹝﹫﹊︣وب﹨︀ ﹝﹩︑﹢ا﹡﹠︡ در ﹨﹢ا︋ 

︣ روی  ـــــ﹢﹡︡. ﹨﹛ ﹠﹫﹟ ﹝﹫﹊︣وب﹨︀ ﹝﹩︑﹢ا﹡﹠︡︋  ︡ن︫  وارد︋ 

.︡﹠﹡︀﹝  ︋﹩﹇︀ ︣ای ﹝︡ت ︵﹢﹐﹡﹩︋   ︋﹏︀︨و

︡ن  ︀ وا﹋︧ـ﹫﹠︀︨﹫﹢ن︋   ︋.︡﹫﹠﹋ ﹅﹢وا﹋︧﹟ زدن ︑︪ـ ﹤ -﹨﹞﹥ را︋ 

 ️︸︀﹀ ـــ︣وس آ﹡﹀﹢﹐﹡ـــ︤ارا در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝﹫﹊ــ︣وب﹨︀ ﹝︓﹏ و

﹩ اف ︲︣وری ا︨️. ︣ای ا﹁︣اد︨   ︋﹤﹛︀︧﹞ ﹟ص ا﹢︭  ︋︡﹫﹠﹋

﹩ اف در دا﹡︪﹍︀ه  ︨️︣︡﹞

﹥ ﹝︡ر︨﹥ و ادا﹝﹥ ︑︭ـــــــ﹫﹏ ﹝﹩︑﹢ا﹡︡ ﹨﹫︖︀ن ا﹡﹍﹫︤  ر﹁︐﹟︋ 

︀︫ـــ﹫︡ ︀﹜︩﹨︀ی  ـــ﹩ اف دا︫ـــ︐﹥︋  ﹫﹞︀ر︨  ︋︀︫ــ︡. و﹇︐﹩ ﹋﹥︋ 

ــ﹞︀ را از  ﹢ا﹨﹫︡ دا︫ــ️. ﹝﹢ارد ز︣ ﹝﹩︑﹢ا﹡﹠︫︡  ︠︀︮ـ﹩ ﹨﹛︠ 

﹥ دا﹡︪ـ﹍︀ه ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡. و﹇︐﹩ ﹋﹥ آ﹝︀ده ر﹁︐﹟  ﹝︣﹙﹥ ﹝︡ر︨﹥︋ 

︀ص   ︠︳︣ا ︋﹥ دا﹡︪ــــــــ﹍︀ه ﹝﹩︫﹢︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︑︽﹫﹫︫︣ 

﹢ال دا︫︐﹥  ﹢د︑︀ن︨   ︠﹩︐﹞﹑  ︨︶﹀ ر﹢︷﹠﹞ ﹤ دا﹡︪ــــــــ﹍︀ه︋ 

 ︀ ا︑︀ق ﹝︖︣دی در دا﹡︪﹍︀ه ﹉ ﹟︐︫ان ﹝︓︀ل دا﹢﹠︻ ﹤  ︋.︡﹫︫︀︋

﹢درو ﹡︤د﹞ ﹉﹏ ورودی.  ︀رک︠  ا︗︀زه︎ 

︭ــــــــــــــ﹢ص ﹋﹞﹉           ︠﹟را در ا ︀﹝ ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥︫ 

﹞︀ را  ﹫︪ـــــــــــ︐︫︣  ﹩ اف ﹝﹩︑﹢ا﹡︡︋  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︑﹫﹛ ﹝︣ا﹇︊️︨ 

︺︱﹩ دا﹡︪ـ﹊︡ه و  ︀زد.︋  ︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︀﹝︐﹩ آ︫﹠︀︨  را﹨﹠﹞︀﹩ و︋ 

︣ای دا﹡︪ـــــ︖﹢︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ دار﹡︡، د﹁︐︣ی  دا﹡︪ــــ﹍︀ه﹨︀︋ 

دار﹡︡. ا﹎︣ ﹨﹛ د﹁︐︣ی در دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹡︊︀︫︡ ﹋︧ــ﹩ ﹨︧ــ️ ﹋﹥ 

 ︀ ـــ﹞︀ ﹨﹛ ﹠﹫﹟ ﹝﹩︑﹢ا﹡﹫︡︋  ︫ـــ﹞︀ را را﹨﹠﹞︀﹩ و ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡.︫ 

︀︫﹫︡ و در  ﹁︣دی ﹋﹥ در ﹝︡ر︨﹥ ﹝︧ـ﹢ل ا︨️ ﹝﹑﹇︀ت دا︫︐﹥︋ 

ــــــ﹞︀ ﹝︖︊﹢ر   ︫.︡﹫﹠﹋ ️︊ــــــ ﹢د︑︀ن︮  ﹝﹢رد ﹡﹍︣ا﹡﹩﹨︀ی︠ 

﹩ اف دار ︡︀ ﹁︣ز﹡︡︑︀ن ﹝︊︐﹑ ا︨️،   ︨︡﹫﹢﹍ ﹡﹫︧ــــ︐﹫︡ ﹋﹥︋ 

﹥ او ︑﹢︲ـــ﹫ د﹨﹫︡ و  ـــ﹩ اف︋  ︫ــ﹞︀ ﹡﹫︀ز دار︡ ﹋﹥ در ﹝﹢رد︨ 

︋﹍﹢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹫︡ ﹋﹥ 

 .︡دار ﹉﹝﹋ ﹤ ﹫﹞︀ری ﹡﹫︀ز︋   ︋️﹚︺ ︫﹞︀ ︀ ﹁︣ز﹡︡︑︀ن︋ 

 ︀ و﹇︐﹩ ﹋﹥ در︠﹢ا︨️ ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝﹩﹋﹠﹫︡ ﹉ ︑﹢ا﹁﹅ ﹋︐︊﹩︋ 

︣ا︳ و  ︀︫﹫︡ ﹋﹥ ﹜﹫︧ـــــــــ️ ︑︽﹫﹫︣ات،︫  ﹝︡ر︨﹥ دا︫︐﹥︋ 

︀︫ــ︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️  ــ︡ه︋  ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︑︀ن ﹡﹢︫ـ︐﹥︫ 

︀︫﹫︡. و﹇︐﹩ ﹋﹥  ︡﹝︐﹩ در ﹨︣ ز﹝︀﹡﹩ دا︫︐﹥︋  در︠﹢ا︨️︠ 

 ︀ ﹤︡ر︨ــــــ﹞ ﹤ ︣ای ر﹁︐﹟︋  ︀﹡﹥ را︋  ︫ــــــ﹞︀ ︀ ﹁︣ز﹡︡︑︀ن︠ 

 ︤﹋︣﹞ ﹟︣︑﹉دا﹡︪ــ﹍︀ه ︑︣ک ﹝﹩﹋﹠﹫︡، ﹝﹩︑﹢ا﹡﹫︡ از ﹡︤د

ـــــ﹞︀   ︫﹤ ــــ︀ل︋  ﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹥ در ︵﹢ل︨  ــــ﹩ اف︋  ﹝︣ا﹇︊️︨ 

 ﹩︀﹨️در︠﹢ا︨ـــــــ ﹟﹫﹠ ︣ای ︠︡﹝️ ر︨ــــــ︀﹡﹩ ﹋﹠︡.︋ 

 ﹟﹫﹠ ﹟︐︫︣ا ﹋﹥ دا ︡﹫﹠﹊﹡ ️﹛︀︖ ︣م و︠  ا︧ــــــــ︀س︫ 

︐︣ی در دا﹡︪﹍︀ه ﹝﹩ د﹨︡.  ︋﹤︋︣︖︑ ︀﹝  ︫﹤  ︋﹩︑︀﹞︡︠

ــــ﹞︀ را در ﹝︡ر︨ــــ﹥ و  ـــ﹞︀ ﹝﹩︑﹢ا﹡︡ ﹡﹫︀ز﹨︀ی︫  ︑﹫﹛ ﹝︣ا﹇︊️︫ 

﹩ اف در  دا﹡︪ـــ﹍︀ه ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡. از ︑︖︣︋﹥ د﹍︣ دا﹡︪ـــ︖﹢︀ن︨ 

دا﹡︪ــــ﹍︀ه ﹡﹫︤ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ و در︠﹢ا︨️﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

:︡﹫︫︀ دا︫︐﹥︋ 

 ﹤﹢︑ ︀ ︭ـ﹢︮﹩︋  ︭ـ﹢︮﹩ ︀ ا︑︀﹇﹩ ﹋﹥ ﹞︀م︠  - دا︫︐﹟ ا︑︀ق︠ 

.︫︡︀ ﹝﹠︀︨︉ دا︫︐﹥︋ 

︀︻️ ﹋﹑س.  ﹞︀ره و︨  - در︠﹢ا︨️ ︑︽﹫﹫︫︣ 

 ﹤ - ا﹎︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︱ــــــــــ﹢ر در ﹋﹑س را ︑︽﹫﹫︣ د﹨﹫︡ ا﹟ ﹋︀ر︋ 

﹫︪ــــ︐︣ی ﹝﹩ د﹨︡ ﹝︓﹏ ﹋﹑س﹨︀ی  دا﹡︪ــــ︖﹢︀ن ا﹡︐︀ب﹨︀ی︋ 

آ﹡﹑﹟، و︡﹢ و ︾﹫︣ه.

︣وژه   ︎︀ ︀ن︐﹞ا ︀ن، ︑︀ر﹢︖دا﹡︪ــ ﹩﹡︡ - ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︑︣︋﹫️︋ 

﹫﹞︀ری دا﹡︪︖﹢︀ن ︑︽﹫﹫︣ د﹨﹫︡.  ︋️﹚︻ ﹤ را︋ 

 ﹤ ︣داری از ︵︣﹅ ︲ــــــــ︊︳ ﹋﹑س را︋  - ا﹝﹊︀ن ︀ددا︫ـــــــ️︋ 

.︡﹫﹨︡ دا﹡︪︖﹢︀ن︋ 

 ︡﹠﹡︀︨︣ ﹥ ا︑﹞︀م︋  - ا︗︀زه د﹨﹫︡ دا﹡︪ــــــ︖﹢︀ن دوره در︨﹩ را︋ 

.︫︡︀ ︡ه︋  ︐﹩ ا﹎︣ ︑︣م ︑﹞︀م︫ 

     ،︡﹫﹠﹋ ️﹁︀ا﹎︣ ﹡︐﹢ا﹡︧ـــــــــ︐﹫︡ ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︑︀ن را در -

﹫﹍﹫︣ی ﹋﹠﹫︡. ﹩ اف︎  ﹠﹫︀د︨   ︋﹅︣︵ ا﹡﹫︡ از﹢︑﹩﹞

۵۶



۵7

ورزش و ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹥ ورزش و ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹥ ورزش و ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹥ ورزش و ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹥ ورزش و ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹥ ورزش و ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹥ 

د﹋︐︣ ︨﹫︡ ︗﹢اد ︫﹀﹆﹩د﹋︐︣ ︨﹫︡ ︗﹢اد ︫﹀﹆﹩د﹋︐︣ ︨﹫︡ ︗﹢اد ︫﹀﹆﹩

﹝︐︭︬ ︵︉ ورزش﹝︐︭︬ ︵︉ ورزش﹝︐︭︬ ︵︉ ورزش

︣︐﹟ و آ︨ـ︀﹡︐︣﹟ راه   ︋،︉︨︀﹠﹞ ﹩﹡︡ ورزش و ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

﹫︪ــــــــــــــ﹍﹫︣ی، ﹋﹠︐︣ل و ︐﹩ در﹝︀ن در ا︾﹙︉  ︋︣ای︎ 

︋﹫﹞︀ر︀ی ︗︧ــ﹞﹩ و رو﹩ ا︨️ و در ا﹟ ﹝﹫︀ن ا﹝︣اض 

﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹥،   ︋﹟﹫ ﹋﹙﹫﹢ی ﹨﹛ ﹝︧ــ︐︓﹠︀ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ و در︋ 

﹫︧ــ︐﹛ ادراری و  ︣︐︺︀﹟ ﹝︪ـ﹊﹑ت︨  ﹡︀ر︀︨﹩ ﹋﹙﹫﹥ از︫ 

﹞︀ر ﹝﹩ رود.  ︫﹤ ﹋﹙﹫﹢ی︋ 

︡ن ا︨ــــ️ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥  ﹋﹙﹫﹥ ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ار﹎︀ ن﹨︀ی︋ 

 ︣ ︡ن از راه ادرار را︋  د﹁︹ ﹝﹢اد زا︡ و ﹝︀︺︀ت ا︲ــــــ︀﹁﹥︋ 

﹫﹞︀ری ﹨︀︍ـــ︣  ︻︡ه دارد. در د﹡﹫︀ی ﹝︡رن ا﹝ـــ︣وزی،︋ 

 ﹟︣︐﹝﹞ (︡﹠﹇ ︣ض﹞) ️︋︀ن) و د﹢ ︑︀﹡︧ـ﹫﹢ن (﹁︪ـ︀ر︠ 

︀ ورزش  ︣وز ﹡︀ر︨ــ︀﹩ ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹫︊︀︫ـــ﹠︡ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥︋   ︋️﹚︻

  ﹤﹫﹚﹋ ﹩︀︀ر︨ــ﹡ ️︀﹡ و در ︀︀ر﹝﹫  ︋﹟︣وز ا ﹝﹫︐﹢ان از︋ 

 ﹩︀︨︀ر﹡ ﹤ ︀︣ ﹝︪ــــــ﹊﹑ت ﹝﹠︖︣︋  ︎﹫︪ـــــ﹍﹫︣ی ﹋︣د.︨ 

﹢ن و د︀︋️ ︻︊︀ر︑﹠︡ از  ︣ ﹁︪ــــــــــــ︀ر︠  ﹋﹙﹫ ﹥﹨︀ ︻﹑وه︋ 

︣︀ن ﹋﹙﹫﹢ی، ﹡︀ر︀︨﹩ ﹇﹙︊﹩ و ... ﹡﹀︣️، ا﹡︧︡اد︫ 

﹫﹞︀ر︀ی  ﹫︪ــ﹍﹫︣ی از︋   ︎️︗ ︣ک در︑ ورزش و ︩﹆﹡

 ︣  ︋﹤﹋ ﹩︐︊︓﹞ ︡رت ︾﹫︣ ﹝︧ــــ︐﹆﹫﹛ و ﹁﹢ا﹢  ︮﹤ ﹋﹙﹫﹢ی︋ 

︣︀ن ﹋﹙﹫﹢ی  ﹢ن، د︀︋️ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا﹡︧ـ︡اد︫  ﹁︪︀ر︠ 

ــــ︡ه ا︨ـــــ️. در   ︫︡﹫︀︑ ﹩﹊︫︤ــــ دارد از ﹡︷︣ ︻﹙﹞﹩ و︎ 

 ﹩﹋︣︑﹩  ︋د﹜﹫﹏ ﹝︪﹊﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹤ د﹨ ﹥﹨︀ی ا︠﹫︣︋ 

 ﹤︐﹁︀ ︩ی و ﹋﹙﹫﹢ی ا﹁︤ا﹢︀ری ﹇﹙︊﹩، ر﹝﹫ ︗︧ـــ﹞︀﹡﹩ ︋ 

﹩ ︑︣﹋﹩ را︋︴﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹛   ︋︀  ︋﹜﹨ ️︋︀ا︨️. در ︲﹞﹟ د

 ،︡︣﹫︥ه ︑︣ی ﹎﹙﹫︧ـو ﹤ ﹢ن︋  دارد. ا﹁︤ا﹫︋︣ ︩︀ی︠ 

﹢ب  ︴HDL  (﹋﹙︧ــــــ︐︣ول︠  ﹋﹙︧ـــــ︐︣ول و ﹋︀﹨︩︨ 

 ﹩﹡︡ ︀ ︑︣ک و ﹁︺︀﹜﹫️︋  ︠﹢ن) ﹨﹛ ﹝﹢اردی ا︨ــــــ️ ﹋﹥︋ 

﹢د. ︎﹫︪﹍﹫︣ی ﹝﹩︫ 

﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی ﹥ ﹡︀ر︨ـ ،﹤﹫﹚﹋ ﹩︀﹥ د︀﹜﹫︤ ی﹨︀  در ﹋﹏︋ 

ـــــ︀︣ ا﹁︣اد ﹝ ﹩︑﹢ا﹡﹠︡ ورزش  ﹫﹢﹡︡ ی﹨︀ ﹨﹞︀﹡﹠︨︡   ︎﹤ و

ـ︣︠ــ﹩ ︑﹀︀و ت﹨︀ی ︗ــ︤ــ﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥  ﹋﹠﹠︡ و ﹁﹆︳︋ 

﹫﹞︀ران  ـ﹢د .︋   ︫️︀︻د﹇️ و ر ︡︀  ︋︀﹝︐ ﹤﹋ ︡﹡و︗﹢د دار

﹨︀﹩ ﹋﹥ دار﹡︡   ️ ︡ود﹞ د﹜﹫﹏ ﹝︪ـــــــ﹊﹑ت و ﹤ ﹋﹙﹫﹢ی︋ 

﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨ـــــــــ︉ ورزش ﹋﹠﹠︡ و  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 

︣ای  ︣﹡︀﹝﹥ ورز︫﹩ ﹝﹠︷﹛︋  ︑︭ـــــ﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹡︖︀م︋ 

︫︤ـــ﹊﹩ و  ︀ ا﹟ و︗﹢د ︑﹆﹫﹆︀ت︎  آ﹡︀ ︾﹫︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️.︋ 

︀︮﹩ ورزش  ورز︫﹩ ﹡︪ــــ︀ن داده ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹫︤ان︠ 

﹥ ﹨﹞ـ︣اه  ـ︣ای ا﹟ ا﹁ـ︣اد ﹁﹢ا︡ ز︀دی︋  ﹝﹠︷﹛  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

.︫︡︀ دا︫︐﹥︋ 

︀︻︒ آ︨﹫︉  ︡︡ ︻︱ــــــ﹑﹡﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  ا﹜︊︐﹥ ورزش︫ 

 ︀ ︀﹨ ︣ش ︣داری،︎  ـــ﹢د ﹝︓﹏ وز﹡﹥︋   ︫︀﹨ ﹤﹫﹚﹋ ﹤ ر︨ــ﹫︡ن︋ 

 ︡︡ ﹨︀ی ︻︱﹑﹡﹩︫   ︉ ︡︡. ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی آ︨﹫ دو︡ ن﹨︀ی︫ 

﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی ︻︊︀رت  ﹡︀︫ـــ﹩ از ورزش ︾﹫︣ ﹝︐︺︀رف در︋ 

ـ︡ن ر﹡﹌ ادرار،  ︡ن ادرار، ︑﹫︣ه︫  ا︨️، ︑ ️﹛︀﹢ع، ﹋﹛︫ 

︧︠︐﹍﹩، ا︨︐﹀︣اغ و ...

﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی ﹐زم ا︨ــ️ در  ﹥ و︥ه︋  در ﹋﹏ ورز︫ـ﹊︀ران︋ 

﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ﹝︀︺︀ت ﹝︭ـــــــــ︣ف ﹋﹠﹠︡ و  ز﹝︀ن ورزش︋ 

︡︡ ︻︱ــ﹑﹡﹩ دا︫︐﹠︡  ︧ــ︐﹍﹩︫  ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ا︧ــ︀س︠ 

 ️︡ود 30 ︔︀﹡﹫﹥ ورزش را ﹝︐﹢﹇︿ ﹋︣ده و ا︨ـــــــــ︐︣ا

.︡﹠﹠﹋

﹫﹞︀ر︀ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟  ︀ ورزش ﹝﹫︐﹢ان از︋   ︋﹤﹊﹠ر︾﹛ ا ﹤︋

ـ﹢د ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋︣د، ا﹝︀   ︫︣︖﹠﹞ ︀﹨ ﹤﹫﹚﹋ ﹩︀︀ر︨ـ﹡ ﹤ ا︨️︋ 

﹫﹢﹡︡ ﹋﹙﹫﹥ ︀ ا﹡︐︀ب   ︎﹤ ﹫﹞︀ری ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹠︖︣︋  ︡ت︋   ︫﹩﹨︀﹎

 ︡﹡﹢﹫  ︎︀ ︤﹫﹛︀در د ﹜﹨ ــــــــ﹢د. ا﹜︊︐﹥ ورزش  ︫﹩﹞ ︤﹫﹛︀د



﹥ و︥ه  ـ﹢د︋  ︫︤ـ﹉ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹀﹫︡ وا﹇︹︫   ︎︣︷﹡ ︣ز ﹤﹫﹚﹋

﹫︧ــــــــــــــــ︐﹛ ا︨﹊﹙︐﹩ و  ﹑﹝️ ﹇﹙︉ و ︻︣وق،︨  ︋︣ روی︨ 

﹫︧︐﹛ د﹁︀︻﹩ و ا﹞﹠﹩ و ... ︀ز و︨  ﹢︠️ و︨   ︨،﹩﹡﹑︱︻

︣ای ورزش در د︀﹜﹫︤ و   ︋﹜﹞ ﹩︫︤ـ﹊﹩ ورز︫ـ ︑﹢︮ـ﹫﹥ ﹨︀ی︎ 

﹝︪﹊﹑ت ﹋﹙﹫﹢ی:

︺︡ از  ﹢ن︋  ︐︀︨ـــــ﹫﹛︠  ︣ر︨ــــ﹩ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹫︤ان︎   ︋-

︐︀︨ـــــ﹫﹛ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡   ︎︩︣ا ﹋﹥ ا﹁︤ا ،﹩︀ت ورز︫ـــــ﹠︣﹝︑

︐︀︨ـ﹫﹛   ︎︩︀ل ا﹁︤ا﹝︐ـ﹢د، ا﹜︊︐﹥ ا ︋︀︻︒ ا︠︐﹑ل ﹇﹙︊﹩︫ 

︎︦ از ورزش ﹨︀ی ﹨﹢ازی ﹋﹛ ا︨️.

 ﹜﹝︤﹋︀﹞) ﹩﹛﹢︐︧ـ﹫ ﹢ن︨  ﹢ن: ا﹎︣ ﹁︪︀ر︠  - ﹝﹫︤ان ﹁︪︀ر︠ 

 ﹩﹛﹢︐︨︀ن د﹢ ︀︫︡ ︀ ﹁︪︀ر︠  ︀﹐ی 200 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه︋   ︋(

︀︡ از   ︋︫︡︀ ﹫︪ــــــ︐︣ از 120 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه︋   ︋ (﹜﹝﹫﹠﹫﹞)

﹢دداری ﹋︣د. ورزش︠ 

﹥ د﹡︊︀ل  ︡ن)︋  ﹫︪ـــــــــ﹍﹫︣ی از د﹨﹫︐︣ا︨﹫﹢ن (﹋﹛ آ︋﹩︋   ︎-

︀ر  ︺︡ از ورزش، ﹨ــ︣︋  ورزش: ﹨ـ︣ ﹉ ر︋︹ ﹫﹟ ورزش و︋ 

 ︀ آب (﹩﹛﹢﹝︺﹞ ان﹢﹫﹛ ﹉ ︡ود) ﹩ـــــ ـــــ﹩︨  ︡ود 2۵0︨ 

﹢د. ﹝︀︺︀ت ﹝︭︣ف︫ 

︺︡ از روز  ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︋  ︣ای︋  - ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨︉ ورزش:︋ 

︐︣ ا︨ـــــــ️ و در روز ﹇︊﹏ از د︀﹜﹫︤ ︑﹢︮ــــــــ﹫﹥           ︋︤﹫﹛︀د

﹫﹞︀ر ﹎︣دد.  ︋﹩︑︀︊︔ ﹩  ︋︒︻︀ ﹢د ﹢ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋   ︫﹩﹝﹡

︣︐﹟ ورزش، ورزش ﹨︀ی ﹨﹢ازی  - ورزش ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉:︋ 

 ︀ ️︋︀︔) ـ﹢اری  ︨﹤︠︣︀ده روی، دو﹫ ـ︊﹉ ا︨ـ️ ﹝︓﹏︎  و︨ 

﹝︐︣ک) و ...

 ︕︡ر︑ ﹤  ︋︦︍ ︣وع ﹎︣دد و︨  - ﹝︡ت ورزش: از ز﹝︀ن ﹋﹛︫ 

.︡︋︀ ︩20 د﹇﹫﹆﹥ در ﹨︣ ︗﹙︧﹥ ورزش ا﹁︤ا ︀︑

در ﹋﹏ ︵︊﹅ ﹡︷︣ ﹝︐︭︭ـ︀ن ورزش و ﹋﹙﹫﹥، روزا﹡﹥ 20 ︑︀ 

ــــــ﹠︀،   ︫،﹤︠︣30 د﹇﹫﹆﹥ ورزش ﹝﹠︷﹛ و ﹨﹢ازی ﹝︓﹏ دو

︊﹢د ︻﹞﹙﹊ــ︣د ﹋﹙﹫﹥  ︎﹫︀ده روی و اـ︣و︋﹫﹉ ﹝ـ﹩ ︑﹢ا﹡︡ در︋ 

.︫︡︀  ︋︡﹫﹀﹞ ︀﹨

︀︻︒ ﹝﹫︪ــــــــــــ﹢د ﹋﹥ ﹝︀︺︀ت   ︋﹩﹡︡ ورزش و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︋ 

﹫︪︐︣ ﹝︀︺︀ت ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹋﹙﹫﹥ ﹨︀ را  ﹢د و ﹝︭︣ف︋  ﹝︭︣ف︫ 

﹢ب  ︣﹡︀﹝﹥ ﹋﹙﹩ ورزش ﹝﹠︀︨︉ و︠  ︑️ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار د﹨︡.︋ 

︀﹝﹏ 3 ﹡﹢ع ورزش ﹝︐﹙︿ ا︨️: ﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی︫  ︋︣ای︋ 
 

 1-ورزش ﹨︀ی ﹨﹢ازی ( ︑﹆﹢️ ﹇﹙︉ و ︻ـــــــــ︣وق ر﹥ ﹨︀ و 

 (﹩﹡﹢ ر﹎︀ی︠ 

︣﹝︑-2﹠︀ت ا︨︐﹆︀﹝︐﹩ (︋︣ای ︑﹆﹢️ ︻︱﹑ت و  

﹝︀﹨﹫︙﹥ ﹨︀) ︋︀ وز﹡﹥ و د﹝︊﹏ 

︣﹝︑ -3﹠︀ت ﹋︪︪﹩ (︋︣ای ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی) 

ـــ︣د ﹋︣دن  ﹡﹊︐﹥: ا︮ـــ﹢ل ﹎︣م ﹋︣دن (Warm up) و︨ 

ـ﹢د   ︫️︀︻از ورزش ر ︡︺ ︀︡ ﹇︊﹏ و︋   ︋(cool down)

ــــ︣︻️ ﹋﹛   ︨︡︀ و ︡ا﹇﹏ 10 د﹇﹫﹆﹥ اول و آ︠︣ ورزش︋ 

 ︀﹝︐ ︀ن ورزش︀ ـــــ︡ت ورزش ﹋﹞︐︣ و در︎  ︋︀︫ـــــ︡ و︫ 

︣﹋︀ت ﹋︪︪﹩ ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د.

﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی :  ﹡﹊︀︑﹩ در ﹝﹢رد ورزش ﹨︀ی ا︨︐﹆︀﹝︐﹩ در︋ 

﹙﹠︡ ﹋ـ︣ده،  ﹥ آرا﹝ـ﹩︋  ︀ وز﹡﹥، وز﹡﹥ ﹨︀ را︋  - در ﹝﹢رد ﹋︀ر︋ 

﹢﹡︡ ادا﹝﹥   ︫﹤︐︧ ﹢د را ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︻︱﹑ت︠   ︠️﹋︣

د﹨﹫︡.

︀ر آن  ︐﹢ا﹡﹫︡ 10 ا﹜﹩ 12︋  - وز﹡﹥ ﹨︀﹩ را ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥︋ 

.︡﹫﹠﹋ ︡﹠﹚  ︋️︡ن و ا︨︐︣ا  ︫﹤︐︧ را ﹇︊﹏ از︠ 

︀ وز﹡﹥ ﹨︀ و ورزش ﹨︀ی ا︨︐﹆︀﹝︐﹩ ﹡﹀︦   ︋﹟︣﹝︑ ﹟﹫ -

.︡د را ﹡﹍﹥ ﹡︡ار﹢︠

﹢دداری ﹋﹠﹫︡. ﹢د︠   ︠︣ ︀﹐ی︨  ﹙﹠︡ ﹋︣دن وز﹡﹥ ﹨︀︋  - از︋ 

﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی: ﹠︡ ﹡﹊︐﹥ در ﹝﹢رد  ورزش ﹨︀ی ﹋︪︪﹩ در︋ 
 

︢ـــ︣ی ا﹡︡ام ﹨︀ و ﹡ـــ︣﹝ـــ﹩  - ﹨︡ف ا﹁ــ︤ا︩ ا﹡︺︴︀ف︎ 

 ﹤ ﹝﹀︀︮ـــ﹏ و ﹀︶ دا﹝﹠﹥ ︣﹋︐﹩ ا︨ـــ️ ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

︑︧﹫﹏ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی روز﹝︣ه ﹡﹫︤ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡.

- ︑﹞︣﹠︀ت ﹋︪ــ︪ــ﹩ را در ︡ی ا﹡︖︀م د﹨﹫︡ ﹋﹥ ︑﹠︩ را 

.︡﹫﹠﹋ ︦ ︀د درد︖︋︡ون ا

︺︡ از  - ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹋︪ـ︩ را  ﹤﹫﹡︀︔ 30 ︀︑ 20﹀︶ ﹋﹠﹫︡ و︋ 

.︡﹫﹠﹋ ︣︐︪﹫ ﹎︫︢️ 10 ︔︀﹡﹫﹥ ﹋︪︩ را ﹋﹞﹩︋ 

 ﹤ ﹢︋﹩ ﹇︣ار د﹨﹫︡ و︋   ︠️﹛︀ ︡ن را در - ﹨﹠﹍︀م ﹋︪ــ︩︋ 

.︡د را ﹡﹍﹥ ﹡︡ار﹢ ﹊︪﹫︡ و ﹡﹀︦︠  ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹡﹀︦︋ 

﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی: ﹠︡ ﹡﹊︐﹥ در ﹝﹢رد ورزش ﹨︀ی ﹨﹢ازی در︋ 

 ﹅﹫﹝︻ ︦﹀﹠︑ ﹤ - ﹨︡ف ا﹁︤ا︩ ︲ـــــ︣︋︀ن ﹇﹙︉ و ﹋﹞﹉︋ 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︣︑

︣︐﹟ و در د︨ـ︐︣س ︑︣﹟ ا﹟ ورز︫ــ︀ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:   ︋-

︎﹫︀ده روی (︋﹫︣ون ︀ روی ︑︣د﹝﹫﹏)، دوی آ﹨︧ــــــــ︐﹥ و 

﹢اری.  ︨﹤︠︣و دو ︀﹠ ﹡︣م،︫ 

۵8



︊﹢د ﹎︣دش  ﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی: ﹋﹠︐︣ل وزن، ︑︧ــــــ﹊﹫﹟ ا︨︐︣س،︋  ﹫︀ده روی در︋  - ﹝﹫︤ان︎ 

︊﹢د ﹢﹆︑ ،﹤︷﹁︀️ ︻︱﹑ت و ... ﹢ن،︋  ︠﹢ن، ﹋﹠︐︣ل ﹁︪︀ر︠ 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹢ی:  ﹢﹎︀ در︋ 

︧ـــ﹫︀ر  ﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی ﹨﹛︋  ︀ ﹨﹛ ︑︣﹋﹫︉ ﹝﹫﹊﹠︡ و در︋  ﹢﹎︀ ︻﹠︀︮︣ ︗︧ـــ﹞﹩ و رو﹩ را︋ 

﹝﹀﹫︡ ا︨️.

︊﹢د ﹎︣دش  ﹠﹌ ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹥،︋  ﹥ د﹁︹︨  ︡ن، ﹋﹞﹉︋   ︋﹩﹠﹝︧ـــــ︐﹛ ا﹫  ︨️﹢﹆︑ :︀﹎﹢ ا︔︣ات

 ︤﹫﹛︀د ﹜﹑︻ ︩﹨︀﹋ ،﹩﹎ن، ﹋﹠︐︣ل ا﹁︧︣د﹢ ︠﹢ن و ﹁︪︀ر︠ 

 ﹤﹋ ︀︐﹛︀ ﹩︠︣ ﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی ﹝﹀﹫︡ ا︨ـــــ️ و﹜﹩︋  ︣ای︋   ︋︀﹎﹢ ︀ی﹨ ️﹛︀ ﹩︠︣  ︋:﹤︐﹊﹡

﹢ردن ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹙﹫﹥ ﹨︀ را ︑️ ﹁︪︀ر ﹇︣ار ﹝﹫︡﹨︡ و ا ﹟︣﹋︀ت   ︠︘﹫ ︡ن و︎   ︫﹜  ︠﹏﹞︀︫

﹢د. ︫︤﹉ ا﹞ ︀ ﹟﹝︡ود︫   ︎︣︷﹡ ︀  ︋︡︀︋

﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی: ︨﹟ آ︠︣ در ورزش︋ 

ـــــــ︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری  - ﹝︡ت ز﹝︀ن: روزا﹡﹥ ︡ا﹇﹏ 30 د﹇﹫﹆﹥ ﹨﹢ازی ︀ 3 روز در ﹨﹀︐﹥ را در︋ 

 .︡﹫︫︀ ︠﹢د دا︫︐﹥︋ 

﹢رت ︾﹫︣ ﹝︐﹢ا﹜﹩ آن را د﹡︊︀ل ﹋﹠﹫︡.   ︮﹤ - ورز︫︀ی ﹨﹢ازی: ︡ا﹇﹏ 3 روز در ﹨﹀︐﹥︋ 

︀ر در ﹨﹀︐﹥  - ورز︫︀ی ا︨︐﹆︀﹝︐﹩: 2 ︑︀ 3︋ 

︧︐﹥ ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹫︧︐﹠︡. ﹢د، ز︣ا︠  - ورز︫︀ و ︑﹞︣﹠︀ت ﹋︪︪﹩: ﹨︣ روز ا﹡︖︀م︫ 

:﹩︀﹡ ﹤﹫︮﹢︑
 

﹥ ︗︀﹞ ﹩﹠︤﹍︀︺︀ت از د︨ــ️ ر﹁︐﹥ دار︡ و  ︡ا﹡﹫︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز︋   ︋︡︡ــ  ︫﹅︣︺︑ ـ﹢رت در︮ 

︀︋︡ آب و ﹝︀︺︀ت ﹋︀﹁﹩ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹫︡.

︣ای  ︣︐﹟ روش︋  ورزش ﹝﹀﹫︡︑︣﹟، آ︨ـــ︀ن ︑︣﹟، ارزا﹡︐︣﹟، در د︨ـــ︐︣س ︑︣﹟ و︋ 

 ﹤﹋ ﹩︵︣  ︫﹤ ︀︫︡ ا﹜︊︐﹥︋  ﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹢ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︎﹫︪﹍﹫︣ی، ﹋﹠︐︣ل و ︐﹩ در﹝︀ن︋ 

︫︤﹊﹩ و ورز︫﹩ ︵︣ا﹩ و ا︗︣ا  ﹫ و ا︨︐︀﹡︡ارد و ز︐﹞ ︣︷﹡ ︭︣ـ︭ـ︀ن︎  ا︮﹢﹜﹩،︮ 

﹎︣دد.
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 ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏



TIFTIF، از ︋︣وز ر︨︀﹡﹩ ﹋︀رآز﹝︀﹩ ﹨︀ی ︋︀﹜﹫﹠﹩ ︑︀ ﹡︪︧️ ︨︀﹐﹡﹥، از ︋︣وز ر︨︀﹡﹩ ﹋︀رآز﹝︀﹩ ﹨︀ی ︋︀﹜﹫﹠﹩ ︑︀ ﹡︪︧️ ︨︀﹐﹡﹥
  

 ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹞︀︑﹢﹜﹢ژی ارو︎︀ ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹞︀︑﹢﹜﹢ژی ارو︎︀

TIF، از ︋︣وز ر︨︀﹡﹩ ﹋︀رآز﹝︀﹩ ﹨︀ی ︋︀﹜﹫﹠﹩ ︑︀ ﹡︪︧️ ︨︀﹐﹡﹥
 

۶1 ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹞︀︑﹢﹜﹢ژی ارو︎︀

ـ︀ل  ︀ز﹝︀ن ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ و ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥ در︨   ︨﹉ (TIF) ﹩﹝︨﹐︀︑ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ ︑︀﹐︨ــــــ﹞﹩   ︋﹟︡﹛︀ران و وا﹝﹫ ١٩٨٦ ︑﹢︨ـــــ︳ ﹎︣وه ﹋﹢﹊﹩ از︋ 

︡. در ︀ل ︀︲︣ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن ﹝︐︪ـ﹊﹏ از ١٦ ︻︱ـ﹢ از ١١ ﹋︪ــ﹢ر ︗︀ن   ︫︦﹫︨︀︑

︀ص از ﹋︪ـ﹢ر﹝︀ن ﹊﹩ از ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫︀ت  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ا︨️ ﹋﹥ ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ ر

﹞︀ر ﹝﹩ رود.  ︫﹤ ﹝︡︣ه ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

﹢د دو ﹎︤ارش را ﹝﹠︐︪ـــ︣ ﹋︣ده ا︨️، ﹎︤ارش اول  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در آ︣︠﹟ ا﹇︡ام︠  ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

 ︣ ﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت و آز﹝︀︩ دارو﹨︀︋  ﹢ده و︋   ︋﹩﹠﹫﹛︀ ︣وز ر︨︀﹡﹩ ﹋︀رآز﹝︀﹩ ﹨︀ی︋   ︋︀  ︋︳︊︑︣﹞

 ﹤﹋ reblozyl و mltaplvat ،zynteglo ﹏︓﹞ ﹩ـ︀﹨︀ز ﹝﹫﹍︣دد، دارو  ︋TDT ︀ران﹝﹫ روی︋ 

︡ه ا︨️.  ︫﹤︤ارش ارا﹎ ﹟در ا ﹤︖﹫︐﹡

 ﹤﹡﹐︀ ﹥ ﹡︪ـ︧ـ️︨  ︀﹐﹡﹥ ا︨️، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋  ︣﹋️ ا︻︱︀ TIF در ﹋﹠﹍︣ه︨  ﹎︤ارش دوم ﹡﹫︤ و︥ه︫ 

︀ل2021 ﹝︣︑︊︳ ا︨️ ﹋﹥ در ا﹟ ﹋﹠﹍︣ه ﹨︤اران ﹨﹞︀︑﹢﹜﹢ژ︧ـــ️ از  ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹞︀︑﹢﹜﹢ژی ارو︎︀ در︨ 

﹫﹞︀ر︀ی ﹨﹞︀︑﹢﹜﹢ژ﹊ــ﹩ از  ﹫ـ︣ا﹝﹢ن ︑﹆﹫﹆︀ت ﹝︡ــ︣️ و ﹝︺︀﹜︖﹥︋   ︎︒ ـ︣ای︋  ارو︎︀ و ︗︀ن︋ 

.︡﹡︡ ﹫﹊﹩ و ... ﹎︣د ﹨﹛ ︗﹞︹︫  ︗﹞﹙﹥ ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹡﹆︭︀ن︎ 

﹢رت ﹝︖︀زی ︑︪ـ﹊﹫﹏   ︮﹤  ︋︿﹚︐﹞ ︀ی ﹋︀ری﹨و ﹎︣و ︀﹞﹢ز﹢︍﹝ از 9 ︑︀ 17 ژو﹟ ا﹟ ︗﹙︧︀ت در︨ 

﹥ دارو﹨︀ ︑︪ـــــ﹊﹫﹏ و د﹋︐︣  ︀ ︻﹠﹢ان د︨︐︨︣﹩︋  ﹞︀ره 1︋  ﹞︍﹢ز﹢م︫   ︨﹟ان ﹝︓︀ل 9 ژو﹢﹠︻ ﹤  ︋،︫︡

︣﹋️ دا︫︐﹠︡.  ︫️︧︪﹡ ﹟در ا TIF ︣︡﹞ ﹟﹡︀﹋ ﹩﹚﹫﹛ و ﹢︣︐﹀﹛ا

︫︤﹊﹩ TIF در ﹡︪︧ـ️ ﹎︣وه ﹋︀ری آ﹝﹢زش و ︻﹙﹛  11 ژو﹟ د﹋︐︣ ا﹜﹀︐︣﹢ و د﹋︐︣ ﹝﹫︪﹏، ﹝︪︀ور︎ 

ـــ︡ و د﹋︐︣  ︣﹎︤ار︫   ︋19 ︡از ﹋﹢و ﹩︀ان در︨ـــ﹢﹠︻ ️︑ ︣ی﹍م د﹢ـــ﹞︍﹢ز ︫ـــ︣﹋️ ﹋︣د﹡︡.︨ 

︣﹋️ ﹋︣د﹡︡. ﹞︍﹢ز﹢م︫   ︨﹟در ا TIF ﹏﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ا﹜﹀︐︣﹢، ﹋︀﹡﹟ و آ﹜﹠﹩ آ﹡︐﹢﹡﹫﹢ ﹝︧﹢ل ا﹝﹢ر︋ 

 ﹤داروی ﹝﹫︐︀︎﹫﹢ا﹜️ ارا ﹩﹠﹫﹛︀ ﹫︣ا﹝﹢ن ﹡︐﹫︖﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت︋  در ا﹟ ﹡︪ـ︧ــ️ د﹋︐︣ ﹎﹙﹟، ﹎︤ار︫﹩︎ 

 beyond ︡﹡︀﹫ ﹥ روی داروی︋  ــ﹞︍﹢ز﹢م د﹍︣ی د﹋︐︣ ︻﹙﹩ ︵︀﹨︣ ﹡︐︑ ︕︀﹆﹫﹆︀ت︋  ﹋︣د، در︨ 

︣﹋️ ﹋︣د﹡︡.    ︫TIF و ﹋︀﹡﹟ ﹨﹛ از ︵︣ف ﹢︣︐﹀﹛︣د و د﹋︐︣ ا﹋ ﹤را ارا

 ﹟و 1۵ ژو ︡ ︀﹜﹫﹠﹩ ︑︪ــ﹊﹫﹏︫  ︣و﹋︣ا︨﹩ در آز﹝︀︪ــ︀ت︋  ︣ای ﹋︀﹨︩︋   ︋﹩﹞﹢ز﹢︍﹝  ︨﹟روز 12 ژو

  ️﹋︣ ﹥ ︑︺︀دل و ︀﹜︪ــ︀ی آن︫  ا︻︱ـ︀ی ︑﹫︿ در ︗﹙︧ـ﹥ ای آ﹝﹢ز︫﹩ در︭︠ـ﹢ص آ﹨﹟ و ر︨﹫︡ن︋ 

︡ و در ﹝︖﹞﹢ع ۵۶  ﹩ ﹋﹩ ︑︪ـــــــ﹊﹫﹏︫  ﹞︍﹢ز﹢م ﹡﹆︭ــــــ︀ن︎  ︒ ژ﹡︐︣ا︎﹩ و︨   ︋﹟دا︫︐﹠︡. 17 ژو

﹏ و ... ︑﹢︨︳ ا﹡︖﹞﹟      ︨﹏﹊﹫ ︭ــــــــــــ﹢ص ︑︀﹐︨﹞﹩،︨  ﹀︀﹨﹩ در︠  ﹎︤ارش ︑﹆﹫﹅، 1۵ ﹎︤ارش︫ 

﹨﹞︀︑﹢﹜﹢ژی ارو︎︀ ارا﹥ ︫︡ ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ︋︣ای ︎︫︤﹊︀ن ا︨️.  



آ︫﹠︀﹩  ︋︀ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی
 ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

︮﹠︡وق ﹋﹢د﹋︀ن

︡︐﹞ ﹏﹚﹞ ︨︀ز﹝︀ن 

﹢ا﹡︡ه ﹝﹫︪ـ﹢د و در ︗﹠﹌ ︗︀﹡﹩ دوم   ︠︿︧﹫﹡﹢ ︀م ا︠︐︭︀ری﹡ ︀  ︋︣︐︪﹫ ︀ز﹝︀ن︋   ︨﹟ا

︣ای ﹋﹢د﹋︀ن  ︡ا︫ــ︐﹩ و در﹝︀﹡﹩︋  ︡﹝︀ت︋  ︋︀ ﹨︡ف ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ︾︢ای ا︲ــ︴︣اری و︠ 

﹢رای ا﹇︐︭ــــــــــ︀دی، ا︗︐﹞︀︻﹩ و   ︫﹤﹫︮﹢︑ ﹤ در﹎﹫︣ ︗﹠﹌ در ︀زد﹨﹛ د︨︀﹝19۴۶︣︊︋ 

.︡  ︫︦﹫︨︀︑ ︡︐﹞ ﹏﹚﹞ ︀ز﹝︀ن  ︨﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ︉﹢︭︑

﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ار﹋︀ن  ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹝︐ ،︡﹢﹡﹫︧ـ︿ را︋  در ا﹋︐︊︣ 19۵3 ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩︨ 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︲ـ︴︣اری  ـ﹠︡وق︋  ـ﹠︀︠️ و ﹡︀م آن را از︮  ﹥ ر︨ـ﹞﹫️︫  ︀ز﹝︀ن︋   ︨﹟ا ﹩﹝دا

 ﹤︣ای ارا ﹥ ﹡︀م ﹋﹠﹢﹡﹩ ︑︽﹫﹫︣ داد. ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹢﹡﹫︧ـ︿ ︻﹞︡︑︀ً︋  ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏︋  ﹋﹢د﹋︀ن︨ 

 ﹟︀د و ﹝﹆︣ ا︐ ﹋﹞﹊︀ی ﹐زم و ︀﹝️ از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︪ــــــ﹢ر﹨︀ی در ︀ل ︑﹢︨︺﹥ ا︨️.︨ 

﹥ د﹜﹫﹏  ﹢د︗﹥ داو︵﹙︊︀﹡﹥ اداره ﹝﹫︪ـ﹢د. ﹢﹡﹫︧ــ︿︋   ︋︀ ﹢ده ﹋﹥︋  ︨︀ز﹝︀ن در ﹡﹫﹢﹢رک︋ 

︗︀︤ه  ـــ︀ل  ــ﹙ ﹡﹢︋﹏ و در︨  ︗︀︤ه︮  ــ︀ل  ٢٠٠۶ ﹁︺︀﹜﹫︐︀﹩ ﹋﹥ دا︫ــ︐﹥ در︨   ١٩۶۵

 ︣﹍︪ــ﹢ر﹨︀ی د﹋ ﹩︠︣ ︫︀﹨︤اده ا︑︩︣ را در︀﹁️ ﹋︣د و در ا︀﹐ت ﹝︐︡ه، ﹋︀﹡︀دا و︋ 

.︡﹠︨︀﹠  ︫﹩﹞ ﹜﹨ ︀﹨ ﹤﹡︀ ︣﹡︀﹝﹥ ︗﹞︹ آوری ا︻︀﹡﹥ از︠  ︣ای︋  ﹢﹡﹫︧︿ را︋ 

 ︩  ︫︣ ︀ز﹝︀ن ︻﹑وه︋   ︨﹟ا︨️. ا ︡︐﹞ ﹏﹚﹞ ︀ز﹝︀ن  ︨﹩﹝از ار﹋︀ن دا ﹩﹊ ︿︧ـــــ﹫﹡﹢

﹥ ﹊﹩ از  ر﹋﹟ ا︮﹙﹩، دارای ار﹋︀ن ﹁︣︻﹩ ﹝︐︺︡دی ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از آ﹡︀ وا︋︧ــــــــ︐﹥︋ 

 ﹤ ︡ن︋   ︫﹏︡︊︑ ︣ای ︣ا︳ ﹐زم︋  ار﹋︀ن ا︮﹙﹩ ﹨︧ــــ︐﹠︡. ا﹟ ار﹋︀ن ﹁︣︻﹩ ﹋﹥ ︻﹞﹢﹝︀ً︫ 

﹫︀︨️ و ﹝﹠︀﹁︹ ﹇︡ر︑︀ی  ﹫︀︨﹩ ﹡︀︫﹩ از︨   ︨﹏﹐د ﹤ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︑︭ــ︭ـــ﹩ را دار﹡︡︋ 

︤رگ، آزادی ︻﹞﹏ و  ︋︤رگ، ︑︽﹫﹫︣ و︲︺﹫️ ﹡﹫︀﹁︐﹥ ا﹡︡ و ︻﹙️ ﹝︀﹜﹀️ ﹋︪ــــــ﹢ر﹨︀ی︋ 

 ﹟ا﹨︡ آورد و ﹝︪﹊﹑︑﹩ ﹋﹥ ا﹢ ﹥ د︨️︠   ︋︀﹡︀﹞︀ز  ︨﹟د ﹋﹥ ا﹢ ﹢ا﹨︡︋  ﹇︡رت ﹝︧︐﹆﹙﹩︠ 

︡︡ آورد.  ︣ای ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر︎  آزادی ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

ــــ﹢ی ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︃︨ـــــ﹫︦   ــــ︀دره از︨  ﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇︴︺﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی︮  ار﹋︀ن ﹁︣︻﹩︋ 

﹢﹡︡ ﹋﹥ ا︠︐﹫︀رات آ﹡︀ در ︀ر﹢ب  ﹢ر︑﹩ ا︖︀د ﹝﹩︫  ﹝﹫︪ـــ﹢﹡︡، ا﹟ ار﹋︀ن ︑﹠︀ در︮ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ آژا﹡︦   ︣︀ ︲﹞﹠﹩ ﹝︖﹞︹ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ﹢﹡﹫︧ــــــــــــــ︿︋  ا︠︐﹫︀رات︮ 

﹫︀︨︐︀ی  ﹢رت ﹝︧ــــــ︐﹆﹏︨   ︮﹤ ︣︠﹢ردار ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︀︠︐︀ری︋  ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ از︨ 

﹥ د﹜﹫﹏ ︱ــ﹢ر ﹋︪ـــ﹢ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ و  ︀︠︐︀ر︋   ︨﹟ا .︡﹠﹋ ︉﹢ا︗︣ا ︑︭ــ ️︗ زم را﹐

︲︺﹫︿ و ﹇︡رت رأی آ﹡︀، ﹝﹢رد ر︲︀️ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ﹡﹫︧ـ️ و ﹝︪ـ﹊﹑︑﹩ را در 

 ،︡︐﹞ ﹏﹚﹞ ـــــ︀ز﹝︀ن ـــــ︀ز﹝︀ن ا︖︀د ﹝﹫﹊﹠︡. ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩︨  را︨ــــ︐︀ی ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︨ 

 ﹟﹫﹞︀︑ ﹤ ︣دا︠︐﹥ و︋  ﹥ د﹁︀ع و ︀﹝️ از ﹆﹢ق ﹋﹢د﹋︀ن︎  ﹢﹡﹫︧︿ را ﹝﹢︸︿ ﹋︣ده ︑︀︋ 

 ﹏﹞︀﹋ ﹩︀﹁﹢﹊ـ ︀ ا﹁︤ا︐︮︣﹁ ︩︀، ا﹝﹊︀ن︫  ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︨︀︨﹩ آ﹡︀ن ︀ری د﹨︡، ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 

︀زد. ا︨︐︺︡اد﹨︀ی آ﹡︀ن را ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛︨ 

︀ز﹝︀ن ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀   ︨﹟ق ﹋﹢دک” ا︨️ و ا﹢﹆ ﹤﹞︀﹡ ︀ن﹝﹫ را﹨﹠﹞︀ی ﹢﹡﹫︧ـــ︿ “︎ 

 ︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ر﹁︐︀ر︋  ︀︡ار و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︮ـــــ﹢ل ا︠﹑﹇﹩︎  ﹆﹢ق ﹋﹢د﹋︀ن را︋ 

 ️︀﹝ ︀ی ر︫ــــ︡ و﹆ ــــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︀﹋﹫︡ دارد ﹋﹥︋   ︨﹟ــــ︀زد. ا ︣﹇︣ار︨  ﹋﹢دک︋ 

︪ـ︣ی ا︨️. ﹢﹡﹫︧ــ︿  ﹫︪ـ︣﹁️︋  ﹋﹢د﹋︀ن از ︻﹠︀︮︣ ︲︣وری ︑﹢︨︺﹥ ︗︀﹡﹩ و ﹐ز﹝﹥︎ 

ــ︣ا︨ـــ︣   ︨﹤ ︻﹞︡︑︀ً در ﹡﹢ا﹩ ﹁﹆﹫︣︑︣ آ﹁︣﹆︀ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹎︣ ﹥ ﹋﹞﹉ ر︨ــ︀﹡﹩︋ 

﹫︀︨️ ︀﹝️ از ﹆﹢ق ﹋﹢د﹋︀ن  ﹫︪ـــــ︐︣ در را︨︐︀ی︨  ︗︀ن را در د︨︐﹢ر ﹋︀ر دارد و︋ 

﹫︪︊︣د و︲︺﹫️ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹢د﹋︀ن از ︀رده روش  ︣ای︎   ︋︿︧﹫﹡﹢ .︡﹠﹊﹫﹞ ️﹋︣

۶2



ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫﹊﹠︡. از ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ آ﹝﹢زش و ︑︭ــ﹫﹏ و ︑ ﹩︐﹆﹫﹅ و 

︗﹞︹ آوری داده ﹨︀ی ﹝﹢رد ا︗﹞︀ع.

︊︉ ار︑﹆︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹨﹞﹥ ﹝︣دم و از ︗﹞﹙﹥ ﹋﹢د﹋︀ن ﹝﹫︪ــ﹢د. ︑︭ــ﹫﹏ ز﹡︀ن  ﹉ ︑︭ـ﹫﹏︨   ︫﹩  ︋-

︣ او﹜﹢︐︀ی   ︋﹩︮︀ ﹥ آ﹡︀ د︡ رو︫﹠﹩ در︋︀ره ﹡︧ـــــ﹙︀ی ﹁︺﹙﹩ و آ﹠︡ه ﹝﹫︡﹨︡ و ا︔︣ات︠  ︗﹢ان︋ 

︀زی و ﹀︀︸️ از  ︀﹡﹢اده و ﹝︭ـ﹢ن︨  ﹆︀ی ﹋﹢د﹋︀ن، ﹋﹢د﹋︀ن در︠  ﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹝︓﹏︋  ﹢﹡﹫︧ـ︿︠ 

 ﹤ ﹫︪ـ︐︣︋  ︡ن د︠︐︣ان︋  آ﹡ .︀﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ا﹨︡اف ﹢﹡﹫︧ـ︿ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︭ـ﹫﹏، ر﹨﹠﹞﹢ن︫ 

︀﹇﹫﹞︀﹡︡ن آ﹡︀ در ا﹟ ﹁︱︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ا︨️. ﹝︡ر︨﹥ و ا︵﹞﹫﹠︀ن از︋ 

︀ل ا︠﹫︣ در  ︙﹥ ﹨︀ در ٢٠︨   ︋️﹞﹑ ︣ای ار︑﹆︀︨  ︀زی روش ﹝︧ــــــ︐﹆﹫﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  - ﹝︭ـــــ﹢ن︨ 

 ︀ ﹫︩ از دو ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋﹢دک در ا︔︣ ا﹝︣ا︲ــ﹩ ﹋﹥︋  ــ︀ل︋  ـ︡ه ا﹝︀ ﹨︨︣  ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥︫  ︨ـ︣ا︨ـ︣ د﹡﹫︀︋ 

﹢د را از د︨️ ﹝﹩ د﹨﹠︡.آ﹝﹢زش ﹝︭ـ︣ف  ﹫︪ـ﹍﹫︣ی ﹨︧ـ︐﹠︡، ︗︀ن︠  وا﹋︧ـ﹟ ارزان ﹇﹫﹞️ ﹇︀︋﹏︎ 

︴︣﹡︀ک از ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد ﹨︧︐﹠︡. ︀ ︪︣ات︠  ﹝﹊﹞﹙︀ی ︾︢ا﹩ ︑︀ رو︫︀ی ﹝︊︀رزه︋ 

﹢د﹁︣و︫ـــــــــ﹩   ︠،︡﹡︡﹡﹢﹫︍ ﹥ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹡︷︀﹝﹩︋  ︙﹥ ﹨︀ را وادار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡︋  - در ︗︀ن ﹨︣ روز︋ 

﹢﹡︡. از  ︡﹝︐﹊︀ر ﹝︪ــــ︽﹢ل ﹋︀ر︫  ﹥ ︻﹠﹢ان︠   ︋︀ ︍︣داز﹡︡ و  ︋️ ﹥ ﹋︀ر﹨︀ی︨   ︋︀﹨︀﹎در ﹋︀ر ،︡﹠﹠﹋

﹫︧﹢اد،  ︪﹢﹡️ ﹇︣ار ﹝﹫﹍﹫︣﹡︡ و ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا﹁︣ادی︋  ﹢د و ﹝﹢رد︠  ﹢ء ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩︫   ︨︀﹨ ﹤︙︋

 ︀﹨ ﹤︙ ﹥ ︵︣ق ﹝︐﹙︿ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹝﹫﹊﹠︡ ︑︀ از ﹆﹢ق︋  ︡. ﹢﹡﹫︧ــــــ︿︋  ﹢ا﹨﹠︫︡  ﹡︀︨︀﹜﹛ و ﹁﹆﹫︣︠ 

﹥ ﹋︀ر ﹎﹞︀ردن آ﹡︀ن در   ︋،︀﹍﹠︗ ــــــــــ︣ی آ﹡︀ن در﹫﹎ ️﹞︡  ︠﹤ ﹀︀︸️ و ︀﹝️ ﹋﹠︡ و ﹝︀﹡︹ از︋ 

 ﹤﹊︊ ﹢د. در ﹋﹠︀ر ا﹟ ﹋﹢︫︪ـ ،︀﹢﹡﹫︧ـ︿ از︫  ︭ـ﹢︮﹩ و ﹎︣و﹨︀ی ﹝︡﹡﹩︫  ︋︪ـ︀ی دو﹜︐﹩ و︠ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ︤﹫﹡ ️︨ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا ﹟﹫  ︋﹤﹊︊  ︫﹉ ﹤﹋ ق ﹋﹢د﹋︀ن﹢﹆ ﹩︑︀︻﹑︵ا

︣ای ︀﹝️ از  ـــ︡ه ا﹡︡. ﹋﹢︫ـــ︩︋  ــ︣︎︨︣ـــ️︫   ︨﹩ ﹫﹞︀ری ا︡ز،︋  - ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋﹢دک در ا︔︣︋ 

﹥ ︗﹢ا﹡︀ن ︧ـــــــــــــ︀س و  ︡﹝︀ت︋   ︠﹤︣ان و ارا﹍د ﹤  ︋︀﹨ ﹤︙ ︍︣دن︋   ︨،️︨︣︎︣  ︨﹩ ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

 ﹟︧ـ︿ ا︨️. ا﹫﹡﹢ ︀یاد﹎﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹋﹢︫︪ـ﹢﹡︀ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹝︴﹫︀ی︠ 

﹢رت ا﹠︐︣﹡︐﹩ و   ︮﹤ ︣ای ﹋﹠︐︣ل ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︗﹠︧ـــ﹩ ﹋﹢د﹋︀ن︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹠︡ی را ﹨﹛︋  ﹡﹞︀د︋ 

︾﹫︣ ا﹠︐︣﹡︐﹩ در د︨️ ا︗︣ا دارد.

︙﹥ ﹨︀ د﹡︊︀ل      ︣ای دوران آ︾︀ز ز﹡︡﹎﹩︋  ︣ ﹝︡ارک ︻﹫﹠﹩︋  - ﹢﹡﹫︧ــــــــــ︿ ﹉ روش ﹋﹙﹩ ﹝︊︐﹠﹩︋ 

︀﹝﹏ ا︮﹢ل ز︣ ا︨️:  ︫﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞

︀︧ــــ️  ︡ا︫️ او﹜﹫﹥ ﹝﹩︋  ︀﹜﹛ و︋  ︀زی، ︑︽︢﹥ ﹝﹠︀︨︉، آب︨   ︨﹟﹝ا ﹏﹞︀ ︎﹫︪ـــ﹍﹫︣ی و در﹝︀ن︫ 

﹢د. ︋︣ای ﹋﹢د﹋︀ن، ﹝︣ا﹇︊︀ن آ﹡︀ و ︗︀﹝︺﹥ ای ﹋﹥ آ﹡︀ در آن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹁︣ا﹨﹛︫ 

﹩ ︑﹢︗﹩ در ا﹝︀ن  ــ﹢ء ا︨ـــ︐﹀︀ده و︋  ــ﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ در︀﹁️ ﹋﹠﹠︡ و از︨  ︡و ︑﹢﹜︫︡  ︀︡ در︋   ︋︀﹨ ﹤︙︋

︣︠﹢ردار  ︀ ︻︪﹅ و ﹝︣ا﹇︊︐︀ی روا﹡﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ر︫︡ ﹋︣ده و از ا﹝﹊︀﹡︀ت ︑︭ـ﹫﹙﹩︋  ︋﹞︀﹡﹠︡ و︋ 

.︡﹡﹢︫

︀﹡﹢اده  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩︠  ︡ا︫︐﹩، ︑︭ـ﹫﹏ و︎  ︀︡ از ︑︽︢﹥، ﹝︣ا﹇︊︐︀ی︋  ︧ـ︣ان︋   ︎︀ ︣ا︋︣︋  د︠︐︣ان︋ 

 ️﹞﹑ ﹢د. آ﹡︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︵﹑︻︀ت در ﹝﹢رد︨  ﹥ ﹆﹢ق آ﹡︀ ا︐︣ام ﹎︢ا︫︐﹥︫  ﹢ده و︋  ︋︣︠﹢ردار︋ 

 ﹤ ﹫︣دادن︋  ︀رداری و︫  ﹢︩ و ﹁︣ز﹡︡ا﹡︪ـــــــ︀ن در ا︔︣ ︑︺︡اد︋  و ر︧ـــــــ﹊︀ی ز﹡︡﹎﹩ در︋︀ره︠ 

﹡﹢زاد﹨︀︪︀ن ﹨︧︐﹠︡.

۶3



﹢﹡﹫︧︿ در ا︣ان

 ︹﹀﹡ ﹤ ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︪ـ︐︣﹋﹩︋  ﹞︧ـ﹩)︋  ︀ل ١٩۶٣ ﹝﹫﹑دی (١٣۴٢︫  ﹢﹡﹫︧︿ و دو﹜️ ا︣ان از︨ 

 ﹤︢︽︑ و ️﹞﹑  ︨﹏︀روی ﹝︧ــــــ ︣ ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹢﹡﹫︧ـــــ︿︋  ﹋﹢د﹋︀ن ا︗︣ا ﹋︣ده ا﹡︡. در ا︋︐︡ا،︋ 

︣ای  ﹥ آ﹝﹢زش د︠︐︣ان، ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ـ︀زی ز﹡︀ن︋   ︋︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹠﹞دا ︡︺ ـ︀﹜︀ی︋  ﹢د ا﹝︀ در︨   ︋︤﹋︣﹝︐﹞

 ︣︴ ︣ای ا﹁︣اد در ﹝︺︣ض︠  ﹥ اچ آی وی ( ا︡ز)︋  ﹢دن در ︗︀﹝︺﹥، ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ را︗︹︋   ︋︣︐﹛︀︺﹁

.️﹁︀ ق ﹋﹢دک ﹎︧︐︣ش﹢﹆ ﹩﹞︀ ﹟﹫﹡ا﹢﹇ ︕و ︑︣و

 ︀ ﹢د را︋  ﹫﹢︨️ و ﹢﹡﹫︧ـــــــ︿ ﹨﹞﹊︀ری دو︋︀ره︠  ﹫﹞︀ن ﹆﹢ق ﹋﹢دک︎   ︎﹤ ︀ل ١٣۶٣︋  ا︣ان در︨ 

 ﹤ ︀﹜︀ی ١٣۶٣و ١٣۶٧، ﹢﹡﹫︧ـــــــــــــــ︿ در ﹝︖﹞﹢ع︋   ︨﹟﹫ ا︣ان در︨︀ل ١٣٧٣، آ︾︀ز ﹋︣د.︋ 

﹫︣ ﹝︀در، وا﹋︧ـ﹫﹠︀︨﹫﹢ن و ﹝︊︀رزه   ︫︀  ︋﹤︢︽︑ ︕︡ا︫︐﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︑︣و ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︋  ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از︋ 

ـــــــ︀﹜︀ی ١٣۶٧ ︑︀ ١٣٧١، ا﹟ ﹨﹞﹊︀ر︀ در      ︣دا︠️. ︵﹩︨  ﹫﹞︀ر︀ی ا︨ـــــــ︀﹜﹩ ﹋﹢د﹋︀ن︎   ︋︀︋

︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ﹋︪ـــــــ﹢ر و ﹨﹞︙﹠﹫﹟   ︋﹤﹊︊ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی د﹍︣ی ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹆﹢️ و ﹎︧ــــــ︐︣ش︫ 

︀ ﹋﹞︊﹢د ر︢︽﹞ ︤︀ و ︻﹀﹢﹡︐︀ی ︀د ︑﹠﹀︧ـــــــ﹩  ﹑﹝️ ﹝︀دران، ︑︽︢﹥، ﹝︊︀رزه︋  ︋︣﹡︀﹝︀ی︨ 

.️﹁︀ ︣ش︐︧﹎

 ︩ ﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︪ــــ︀ر﹋️ داو︵﹙︊︀﹡﹥ ا﹁︣اد، ﹝﹢︨︧ـــــ︀ت، دو﹜︐︀ و︋  ﹢د︗﹥ ﹢﹡﹫︧ــــ︿ ﹋︀﹝﹑︋   ︋

︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در   ︨،︿︧﹫﹡﹢ ﹩﹛︀﹞ ︀ی﹊﹝﹋ ︣︑︀﹁د. د﹢  ︫﹩﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ﹩︮﹢︭︠

﹢ده و در را︨︐︀ی ︑︣و ︕﹆﹢ق ﹋﹢دک، ︗﹞︹ آوری ﹋﹞﹊︀ی  ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ﹝︧ــ︐﹆︣︋ 

﹥ د﹍︣ د﹁︀︑︣ ﹢﹡﹫︧ـــــــــــــــ︿ در ︗︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹫﹊﹠﹠︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ در  ︡﹝︀ت︋   ︠﹤و ارا ﹩﹛︀﹞

﹥ ﹝﹠︊︹ ا︮﹙﹩   ︋️︻︣  ︨﹤ ︀زار آ﹝︡،︋   ︋﹤ دھھ١٩۵٠ ﹝﹫﹑دی ﹋︀ر︑︀ی ︑ ﹉︣︊﹢﹡﹫︧ــــــــــــــــ︿︋ 

.︡  ︫﹏︡︊︑ ︀ز﹝︀ن  ︨﹟︣ای ا  ︋﹩درآ﹝︡زا

︤رگ و  ︣﹋︐︀ی︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و︫  ︀ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹨︀ی︋  ﹢د︋  ﹫︪ـــــ︊︣د ر︨︀﹜️︠  ︣ای︎  ﹢﹡﹫︧ـــــ︿ ا︣ان︋ 

 ︩ ︣ا﹋︐︀﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹥ د﹡︊︀ل︫  ︀ز﹝︀ن︋   ︨﹟︣ا﹡﹩ ﹡﹫︤ ﹝︪ــــــــــــــ︀ر﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. اا ﹉﹢﹋

﹥ ﹝︪ـ︀ر﹋️ ا︗︐﹞︀︻﹩ در  ︧ـ﹫︕ ﹋﹠︡. ا﹁︤ا︩ ︻﹑﹇﹞﹠︡ی︋  ﹥ ﹡﹀︹ ﹋﹢د﹋︀ن ︗︀ن︋  ︭︠ـ﹢︮﹩ را︋ 

 ﹟︀ی ﹝︪ــــ︀ر﹋︐﹩ ﹝﹢﹁﹆﹩ را ا︗︣ا ﹋﹠︡ و ا︣︵ ﹤﹋ ︧ـــ︿ ا﹝﹊︀ن داد﹫﹡﹢ ﹤ ︭ـــ﹢︮﹩︋   ︩︠︋

﹥ ︗﹙︉ ︀﹝️ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹨︀ و ا︗︣ای ︵︣ح ﹨︀ی ︗︀﹡﹩، ﹝﹠︴﹆﹥ ای  ﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹠︖︣︋ 

︡ه ا︨️.  ︫︿︧﹫﹡﹢ ﹩︻︀﹝︐︗ا﹨︡اف ا ﹤ ︣ای ﹋﹞﹉︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︀ر﹝﹠︡ان︋  و ﹝﹙﹩ و︋ 

۶۴





︑﹞︀س ︋︀ ﹝︀:

︋﹙﹢ار ﹋︀وه  ︣ق )، ︠︣و︗﹩  ︡ر(︾︣ب ︋﹥︫  اه︮  ر︣﹎ ︫﹞︀ل ، ︑︣ان، ︤︋

﹑ک 2  ︎،﹩﹇︣  ︫ ﹫︡︺  ︨﹤﹢﹋ ︩ ︠﹫︀︋︀ن ︋︀ر︗﹠﹢︋﹩ ، ︊﹡

︀ب: ︧ 0 ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︫﹞︀ره 1 1 0 1 0 3۴3۴0 0 0  

(0 21 ) 22783۴۶7 ، (0 21 ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س: 22783۴۶۵ (

: ︋︣︀﹝﹡ (0 21 ) 227۶۵۴23 

info@cffsd.org

cffsd@ymail.com

www.cffsd.org

﹡︪︣﹥ ︻﹙﹞﹩ – ﹁︣﹨﹠﹍﹩ – ا︗︐﹞︀︻﹩  
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